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3. Zápis 

Souhrnný zápis z jednání pracovní skupiny FINANCOVÁNÍ 
 

Pracovní skupina:   FINANCOVÁNÍ 

Datum jednání:       10. září 2018 

Místo jednání:         MěÚ Příční 405, Bystřice n.P., zasedací místnost 3.3. 

Přítomni:  
Mgr. Vladimír Makovský (ZŠ a MŠ Dolní Rožínka) 
PaedDr. Šárka Kunčíková (Městys Štěpánov nad Svratkou) 
Ing. Blanka Svobodová (Město Bystřice nad Pernštejnem - realizátor) 
Mgr. Lenka Víchová (konzultant MAP) 
Jana Štěpánková (realizátor) 

Vypracoval:            Mgr. Lenka Víchová 

Datum a místo následné schůzky:  

ve středu 5.12.2018 na MěÚ, Příční 405, Bystřice nad Pern., zasedací místnost 3.3., od 14:00 hodin 

 

Úvodní informace: 
Žadateli dotace byla přidělena první zálohová platba. 
První plnění finančního milníku k 31.5. 2019  

1. Finanční milníky 

-  vzhledem k nastavení finančních milníků (1. plnění květen 2019) apeluje pracovní 
skupina financování na podklady s náměty a nápady k financování z prostředků MAP II 
od ostatních pracovních skupin. Náměty je nutné mít podrobněji rozpracované k 
připomínkování PS financování a případně dalšímu zpracování a realizaci. 

2. Schválen nákup kancelářského materiálu, kancelářského vybavení, propagačních materiálů 
projektu. 

3. Zahrnout do harmonogramu realizace: 

● jarní školu pedagogů (semináře) 
● Veletrh učebnic (veletrh vzdělávání) 
● pokračování aktivity “Budování znalostních kapacit” - ve spolupráci s M. 

Peřinovou? Semináře k různým tématům dle požadavků PS. 
●  

4. Pracovní skupiny aktualizace (dále viz. tabulka) 
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Čtenářská gramotnost a cizí jazyky – Rodilý mluvčí - zahájeno k 1. 9. 2018 (zapojeno 15 subjektů). 
Návrh spolufinancování této finančně náročné aktivity  50 % z vlastních prostředků 
školy/zřizovatelem je v jednání. V současném rozsahu bude aktivita pro příští školní rok z prostředků 
MAP nerealizovatelná.  
 

V Bystřici nad Pernštejnem 

12. září 2018 

 

Mgr. Lenka Víchová

 


