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„Místní akční plán II rozvoje vzdělávání  

ORP Bystřice nad Pernštejnem“ 
 

Souhrnný zápis z jednání pracovní skupiny 
FINANCOVÁNÍ č. 7 

 
Pracovní skupina:   FINANCOVÁNÍ 

Datum jednání:       9. 12. 2019, v 15:00 hodin 

Místo jednání:         MÚ Příční 405, Bystřice n.P., zasedací místnost 4.5., 4. patro 

Přítomni:  
Mgr. Vladimír Makovský (ZŠ a MŠ Dolní Rožínka) 
PaedDr. Šárka Kunčíková (Městys Štěpánov nad Svratkou) 
Mgr. Veronika Benová (Mikroregion Bystřicko)  
Ing. Jarmila Zemanová (MAS Zubří země, o.p.s.) 
Ing. Blanka Svobodová (Město Bystřice nad Pernštejnem) 
Ing. Jitka Zelená (manažerka) 
Jana Štěpánková (administrátor, KI) 
Gabriela Vítková (koordinátor implementace) 
 

Vypracovali:           Mgr. Vladimír Makovský, vedoucí PS financování 

                                 Ing. Zelená,  RT MAP II 

Datum a místo následné schůzky:  

V pondělí 10. 2. 2020, ve 13:00 hodin na MÚ Bystřice nad Pernštejnem, zasedací místnost v přízemí 
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Program: 

1. Schválené dokumenty na ŘV začátkem listopadu 2019, krátký komentář/Ing. J. Zelená 

2. Financování aktivit MAP II za rok 2019/2020  

Informace o podání 3. ZOR a 4. ŽOP k 28. 11. 2019.  

3. Další zdroje financování/Ing. J. Zelená 

4. Akční plán a jeho plnění/G. Vítková 

5. Spolupráce s podniky a firmami/G. Vítková, PaedDr. Š. Kunčíková 

6. Strategický rámec, aktualizace, Program rozvoje venkova - školství/Ing. J. Zelená, Ing. J. 

Zemanová 

7. Informace z Mikroregionu/ Mgr. V. Benová 

8. Informace z odboru školství/ Ing. B. Svobodová 

9. Závěr 
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1. Ing. Zelená informovala o schválených dokumentech na schůzce Řídícího výboru, která 

se konala v listopadu 2019. Jednalo se o následující dokumenty. 

 Strategický rámec – listopad 2019 

 Místní akční plán 

 Akční plán - listopad 2019 

 Průběžná evaluační zpráva 

 Soulad s MAP pro PRV ORP Bystřice nad Pernštejnem 

2. J. Štěpánková seznámila členy skupiny s financováním aktivit MAP II za rok 2019/2020. 

Celkový harmonogram a přehled financování je součástí samostatného dokumentu. 

Členové souhlasili s financováním a prioritami jednotlivých aktivit. 

Dále J. Štěpánková informovala o podání 3. zprávy o realizaci a 4. žádosti o platbu k 28. 11. 

2019. 

3. Ing. J. Zelená informovala o zajištění dalších zdrojů financování aktivit. Jedná se 

o následující aktivity: 

 Kraj Vysočina – financování preventivních programů, spolupráce s projekty 

KAP a iKAP, 

 Interreg – spolupráce na aktivitě Vandrování za řemesly, 

 Erasmus+ - financování 2 dobrovolníků do škol, 

 Úřad vlády, Agentura pro sociální začleňování – spolupráce na vzdělávacích 

programech pro pedagogy i veřejnost, 

 Mikroregion Bystřicko – pomoc s materiálním vybavením do škol, 

 VUT Brno, aktivita GIVING TUASDAY – dobrovolnictví. 

4. G. Vítková podala informace k akčnímu plánu a jeho plnění: 

 Od začátku MAP II proběhlo 28 seminářů, workshopů a aktivit pro 

pedagogy, za rok 2019 jich bylo 20. Mezi nejúspěšnější patří Konference 

ředitelů škol spojená s prezentací nakladatelství a setkání metodických 

panelů. Velmi úspěšný seminář v červnu Čteme s porozuměním a Čtením a 

psaním ke kritickému myšlení s Mgr. Kateřinou Šafránkovou, který měl v září 

pokračování a byl opět dvoudenní Dílna psaní a Dílna čtení, taktéž s velkou 

účastí. Dalšími zajímavými semináři Stres a relaxace s PhDr. Pekařovou, 

Asistent pedagoga s Mgr. Čermákovou, a mnoho dalších. 
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 Pro žáky bylo od začátku MAP II připraveno 38 aktivit, za rok 2019 jich 

proběhlo 25. Velkou akcí bylo Vandrování za řemesly ve Škrdlovicích, které 

proběhlo v říjnu 2018 a pokračování bylo v červnu 2019, celkově bylo 

podpořeno 15 škol a denní stacionář Rosa. Také proběhlo Vandrování za 

řemesly na Edenu. Od roku 2018 probíhají Logohrátky s Mgr. Evou Tulisovou, 

které pokračují i v letošním roce. S Mgr. Tulisovou probíhají i 4 semináře 

s workshopy pro pedagogy a širokou veřejnost, od září 2018 do června 2019 

probíhala Tandemová výuka s rodilými mluvčími v AJ, NJ od ledna do června, 

od září nově v RJ. Jakub Kachlík jezdí po školách s Preventivními programy, 

školy jezdily na různé exkurze a jiné aktivity, v příloze č. I jsou podrobnosti. 

5. G. Vítková a PaedDr. Š. Kunčíková informovaly o spolupráci s podniky a firmami. 

Osloveny byly následující firmy a byla s nimi navázána spolupráce: 

 Monotrend s.r.o., Sejřek – plastové zbytky, 

 Metalplast s.r.o., Věžná – zbytky kabelů, měď, kousky stříbrných kovů, 

 Zemědělská a dopravní technika, spol. s.r.o., Nové Veselí, p. Drobeček – větší 

a menší kousky železa, 

 Kästle CZ, a.s., Nové Město na Moravě (Sporten) – odřezky z lyží, hoblované 

prkénka, 

 Rathgeber, k.s., Bystřice nad Pernštejnem – zbytky folií, větší rule folií. 

Dále byly osloveny firmy Medin a.s., JSP Interiér s.r.o., Wera Werk s.r.o., ale spolupráce 

nebyla navázána, neboť některé firmy musí zbytkové materiály z výroby ekologicky 

likvidovat a nemohou je školám poskytnout. 

S Železárnami Štěpánov bude jednat PaedDr. Š. Kunčíková 

6. Ing. J. Zelená a Ing. J. Zemanová informovaly o strategickém rámci, jeho aktualizaci a 

o Programu rozvoje venkova – školství. 

Ing. J. Zemanová informovala o možnostech čerpání dotací prostřednictvím PRV, čl. 20 

Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, b) Mateřské a základní školy 

– podmínky a kritéria přijatelnosti 

7. Mgr. V. Benová informovala o akcích Mikroregionu Bystřicko: 

 11. ročník dětské výtvarné soutěže (termín pro podání výtvarných a 

literárních prací je 27. 3. 2020, soutěž je vyhlášena pro čtyři kategorie, 

finanční odměna pro vítěze - 500, 300, 200 Kč), 

 připravuje se další ročník akce Celé Česko čte dětem, 
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 pokračuje akce Nositel tradic – nominace se přijímají do konce února, 

 

8. Ing. B. Svobodová přednesla informace z odboru školství: 

 doplňující informace k 11. ročníku výtvarné soutěže s tématem k výročí 440 

let Města Bystřice n. P. - Včera a dnes, 

 poděkovala MAP II za spolupráci na aktivitách, např. setkání 9. tříd, Besip, 

 seznámila s informacemi z porad a školení v souvislosti s platností Reformy 

financování regionálního školství od 1. 1. 2020. 

9. Závěr 

 

 

V Bystřici nad Pernštejnem dne 9. 12. 2019 

 

Zapsal Mgr. Vladimír Makovský 


