
 

 

 

Projekt MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Čáslav II 

r. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009051 

 

Zápis ze setkání Pracovní skupiny pro financování, které se konalo dne 13. 5. 

2021 od 15:00 do 16:30 hodin online formou 

 

Přítomni: Mgr. Norbert Kobela, Mgr. Tomáš Hasík, Mgr. Miloslav Oliva, Bc. Jiřina Kožená, Ing. Adéla 

Mocová Rybová, Mgr. Ludmila Princová Záklasníková 

Omluveni: Mgr. Radek Tvrdík 

 

1. Přehled plnění úkolů z minulého setkání: 

• Podat dotaz na ŘO OP VVV ohledně možnosti prodloužení realizace implementačních projektů za 

konec fyzické realizace MAP II (prosinec 2021). (Zodpovídá: Mgr. Kobela). 

Odpověď projektové administrátorky Ing. Evy Šťastníkové: 

Dobrý den, pane Kobelo, 

pokud tomu správně rozumím, tak budete realizovat aktivitu z KA-Implementace, jen nebude realizována v takovém rozsahu, jak 

máte uvedeno v žádosti o podporu. V takovém případě by bylo vhodné podat žádost o podstatnou změnu (PpŽP str. 110, bod 

Změna harmonogramu realizace projektu týkající se jednotlivých aktivit/etap). V rámci žádosti o změnu by bylo vhodné dodat 

aktualizaci dokumentace s popisem KA, kterou jste předpokládám dokládali k žádosti o podporu, pokud víte, co nebudete schopni 

zrealizovat nebo bude realizováno jinak, než bylo původně plánováno. Pokud v návaznosti na zkrácení aktivity budete vědět, že 

nevyčerpáte veškeré prostředky, je možné tyto prostředky dále využít např. pro jinou implementační aktivitu. 

Dále zmiňujete možnost prodloužení termínu realizace implementační aktivity i za konec fyzické realizace MAP II. Tato varianta 

není možná. Projekty MAP II nemají období udržitelnosti a navíc již máte období realizace nastaveno na maximální možnou délku. 

Tudíž ani celkové prodloužení projektu MAP II není v takovémto případě možné. 

 

• Připravit plán alternativy pro realizaci Veletrhu studijních oborů a pracovních příležitostí. Oslovit 

instituce a zjistit jejich případný zájem o projekt v této formě. (Zodpovídá: Mgr. Kobela, Ing. Mocová). 

Veletrh studijních oborů a pracovních příležitostí – veletrh se zpravidla konal v březnu. Uspořádat 

veletrh tak, jak bylo možné v předchozích letech, je vzhledem k vládním opatřením v letošním roce 

nemyslitelné.  Realizační tým rozpracoval logický rámec, jak veletrh uspořádat v on-line formě. Byly 

osloveny školy, které se veletrhu tradičně účastnily, a až na jednu se všech deset škol rozhodlo do 

projektu zapojit. V souvislosti s tím proběhly dvě koordinační schůzky se zástupci středních škol (25. 

února a 4. března), na kterých se řešila příprava a forma online prezentací škol. 
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• Připravit finanční rámec pro účely udržitelnosti projektů implementace. (Zodpovídá: Mgr. Kobela, 

Romana Prchalová). 

Pracovní skupina již v minulosti otevřela téma možnosti udržení aktivit projektu i po skončení 

realizace MAP II formou kofinancování ze strany obcí a firem. Vzhledem k stávající situaci, kdy stále 

není jasné, jak výrazný bude propad v příjmech obcí z RUD, se toto téma stává ještě složitějším. 

V první řadě je třeba připravit finanční rámec – které projekty udržet a jaká by byla jejich finanční 

náročnost. 

 

2. Potřeba revidovat KA 4 – projekty implementace MAP ve vztahu k plnění indikátorů 

Vzhledem k situaci ohledně opakovaného uzavírání škol v souvislosti s epidemiologickou situací bude 

třeba přehodnotit většinu aktivit KA  4 – Implementace MAP, především pak jejich původně 

nastavené harmonogramy realizace. 

Projekty implementace je v zásadě možné rozdělit do dvou kategorií: 

A) Projekty, které se přímo vztahují k přímým (mzdovým) výdajům 

Sdílený rodilý mluvčí – tuto aktivitu se daří realizovat bez nutnosti měnit harmonogram. Od počátku 

uzavření škol spolupracuje rodilý mluvčí s pedagogy daných škol na online výuce a vytváří výuková 

videa, která jsou do škol distribuována. 

Divadelní festival základních škol – v tomto případě bude nutné žádat o podstatnou změnu a požádat 

ŘO o změnu harmonogramu i rozpočtu projektu. Druhý ročník Divadelního festivalu byl původně 

přesunut z června na prosinec 2020.  

Závěr z koordinační schůzky se zapojenými lektorkami, která se konala dne 4.5.2021 

ad 1) - V důsledku koronavirové krize, kdy byla pozastavena činnost zájmové činnosti a nebylo možné 

realizovat nácvik jednotlivých představení distanční formou, byl po dohodě s lektorkami ročník 

2019/2020 zrušen.  

ad 2) - V důsledku nejistého vývoje epidemiologické situace a návratu k prezenční formě vzdělávání a 

zájmové činnosti není možné s jistotou říci, zda lze ročník 2020/2021, jehož doba realizace by byla mj. 

i výrazně zkrácena (do konce roku 2021), úspěšně realizovat. Proto byl po dohodě s lektorkami ročník 

2020/2021 zrušen. 

B) Projekty, které se nevztahují k přímým (mzdovým) výdajům 

Dopravní výchova formou vrstevnického učení – vzhledem k tomu, že tato aktivita je postavena na 

spolupráci dětí a žáků z různých mateřských a základních škol nebylo možné od března 2020 v této 

aktivitě pokračovat. V tuto chvíli je otázkou, zda vůbec bude možné do konce realizace MAP II na tuto 

aktivitu navázat. 
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3. Návrh na sdílení dobré praxe hospodářek škol 

Manažer projektu navrhl v rámci činnosti PS pro financování realizovat setkání hospodářek škol. 

Zároveň využil skutečnosti, že dva členové PS působí zároveň na pozici ředitele školy, a zeptal se jich 

na jejich pohled. Oba ředitelé myšlenku podpořili s tím, že se domnívají, že by o podobná setkání 

sloužící k výměně zkušeností byl ze strany hospodářek zájem. Pokud to tedy situace dovolí, 

uspořádalo by se takové „pilotní“ setkání po letních prázdninách. 

4. Podpora škol ve sdílení příkladů dobré praxe 

Členové PS diskutovali konkrétní podobu aktivity „Podpora škol ve sdílení dobré praxe“, která je 

součástí Akčního plánu. Jedná se o aktivitu, která umožňuje školám sdílet a navzájem se inspirovat 

v oblastech rozvoje čtenářské (pre)gramotnosti, matematické (pre)gramotnosti a polytechnického 

vzdělávání. Školy byly v této souvislosti osloveny, aby RT dodaly své náměty a nápady, jak by výše 

uvedené kompetence chtěly rozvíjet. Uzávěrka těchto „inspiromatů“ byla stanovena na konec května 

2021. 

Závěr: 

Termín příštího setkání PS nebyl tentokrát stanoven a stane se tak na základě nových skutečností a 

potřeb. 

O termínu jednání budou členové PS včas informováni zasláním pozvánky a podkladů k jednání. 

 

Zapsala: Bc. Jiřina Kožená                                                                          Zápis ověřil: Mgr. Norbert Kobela 

vedoucí PS financování                                                                                         manažer projektu 

 


