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„Místní akční plán II rozvoje vzdělávání  

ORP Bystřice nad Pernštejnem“ 
 

Souhrnný zápis z jednání pracovní skupiny 
FINANCOVÁNÍ 

č. 6 
 

Pracovní skupina:   FINANCOVÁNÍ 

Datum jednání:       15. 8. 2019, v 9:00 hodin 

Místo jednání:         MěÚ Příční 405, Bystřice n.P., zasedací místnost 1.1 

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

Vypracoval:           Ing. Zelená,  Mgr. Vladimír Makovský 

Datum a místo následné schůzky:  
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1. Ing. Jitka Zelená a Mgr. Vladimír Makovský přivítali účastníky jednání a zahájili zasedání PS. 
2. Gabriela Vítová  informovala o aktuálním stavu projektu MAP II: 

● v současné době probíhá příprava analýzy území pro aktualizaci dokumentu MAP II. Jsou 
shromážděny agregované popisy potřeb škol - v současné době probíhá kompletace a 
vyhodnocení dotazníkových šetření ze zapojených subjektů, většina škol již předala 
dotazníky, analýzy, 

● připravuje se aktualizace Strategických rámců, které by měly být schváleny v říjnu 2019 - ŘV 
je stanoven na 23. 10. 2019. 

3. Ing. Zelená informovala o přípravě aktivit dle Akčního plánu 2019. Představila nabídku vzdělávacích, 
výchovných a osvětových programů pro pedagogy, žáky, veřejnost. U některých aktivit je třeba se 
zamyslet nad efektivním financováním (např. prezentace nakladatelství - stanovit případnou částku 
na nákup pomůcek dle velikosti školy, Den vody - pokusit se zapojit do aktivity více škol). Starosta 
Ing. Pačiska (host jednání skupiny) upozornil na nutnost hledat takové aktivity, které by podpořily 
zájem žáků o řemeslné obory a zapojit do nich místní firmy a podnikatele. 

 
4. Jana Štěpánková seznámila s finančním rozpočtem MAP II: 

● přímé a nepřímé náklady dle stanoveného harmonogramu čerpání 
● bilance 2018-2019 

Financování projektu probíhá podle plánu, na další období jsou vyčleněny dostatečné finanční 
prostředky. Důležité je hledat externí zdroje financování. 
 

5. Zástupkyně mikroregionu PaedDr. Kunčíková informovala o požadavku na spolupráci firem v oblasti  
podpory polytechnické výchovy ve školách (materiály, zbytky, zmetky, odřezky, papír, textil, dřevo).  
Představila firmy, které oslovila, a které jsou ochotny poskytovat školám materiál pro práci v 
dílnách:  

❖ Monotrend - odřezky plastů a kovů/starosta Holeček, obec Sejřek 
❖ JSP Interiér s.r.o. Písečné/ starosta Černý, obec Písečné 
❖ Medin a.s. Nové Město n. M./ místostarosta Koutecký, obec Blažkov 
❖ Metalplast/ starosta Veselý, obec Věžná 
❖ Služby v lesnictví/starosta Veselý, obec Věžná, Kunčíková, Štěpánov n. S. 
❖ Železárny Štěpánov spol. s r.o./ starostka Kunčíková, Štěpánov n. s. 
❖ Sporten - dřevoodřezky z výrobny lyží/pan Kocanda, vedoucí provoru, NMNM, zajišťuje 

Zelená 
 

6. Ing. Zemanová informovala o stavu výzvy MAS, podaných žádostech o podporu a o kvalitě 
zpracování žádostí. V současné době není jisté, zda bude zveřejněna další výzva pro oblast školství. 

 
7. Ing. Zelená seznámila členy PS se souběžně probíhajícími projekty - Erasmus+, Šablony I. a II., KAP, 

iKAP. Upozornila na nutnost kontroly možného křížení financování (zejména Šablony, KAP) a  o 
zapojení dalších zdrojů financování (např. Erasmus+).  

 
8. Ing. Zelená zhodnotila  práci ostatních PS, jejich činnost a zapojení v MAP II: 

● aktualizace SWOT3 analýzy 
● prioritizace výstupů PS, sdílený zápis s poznámkami všech členů, vedoucí PS kompletuje 
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9. Ing. Zelená informovala o spolupráci s veřejností a připravovaných aktivitách pro tuto skupinu: 

● vzdělávací aktivity, osvětové akce, NNO (rodiče dětí a žáků, senioři, Nadosah, 
Úsměváčci, Kopretina), 

● příprava kulatého stolu (listopad 2019), kterého se zúčastní ředitelé škol, ÚP, OSPOD, 
Policie ČR. 

 
10. Různé - Ing. Pačiska 

● informoval o pokračování projektu Interreg – vhodný realizátor/ kam instalovat výstavu 
„Bystřicko v obrazech“, 

● upozornil na potřebu aktivit zaměřených na zvýšení zájmů žáků o  řemesla – náměty na 
další vývoj, projektové dny?, 

● pokud by bylo třeba zajistit příspěvek města na některou aktivitu, je třeba podat žádost o 
příspěvek z rozpočtu Města Bystřice n/P v dostatečném časovém předstihu.  

 
11. Závěr 

 

V Bystřici nad Pernštejnem dne 28. 8. 2019 

Zapsal Mgr. Vladimír Makovský 

 

S výše uvedeným souhlasím: 

● Jarmila Zemanová 

● Veronika Benová 

● Šárka Kunčíková 

● Vladimír Makovský 

● Blanka Svobodová 

 


