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„Místní akční plán II rozvoje vzdělávání  

ORP Bystřice nad Pernštejnem“ 
 

Souhrnný zápis z jednání pracovní skupiny 
FINANCOVÁNÍ č. 9 

 
Pracovní skupina:   FINANCOVÁNÍ 

Datum jednání:       4. 5. 2020, ve 14:30 hodin 

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

Přítomni:  

Mgr. Vladimír Makovský (ZŠ a MŠ Dolní Rožínka) 

PaedDr. Šárka Kunčíková (Městys Štěpánov nad Svratkou) 

Ing. Blanka Svobodová (Město Bystřice nad Pernštejnem) 

Mgr. Veronika Benová (Mikroregion Bystřicko) 

Ing. Jitka Zelená (manažerka) 

Jana Štěpánková (administrátor, KI) 

Gabriela Vítková (koordinátor MAP) 

Hosté:  

Mgr. Aneta Šlechtová, MAS Zubří země, o.p.s. 

Ing. Karel Pačiska, předseda Řídícího výboru 

Mgr. Martin Rod, vedoucí OSŠ 

Ing. M. Slámová, J. Slezáková – realizační tým MAP II 

Omluveni: Ing. Jarmila Zemanová (MAS Zubří země, o.p.s.) 

Vypracovali:           Mgr. Vladimír Makovský, vedoucí PS financování 

                                 Ing. Zelená,  RT MAP II 

Datum a místo následné schůzky:  

Středa 26. 8. 2020 v 14.30 hodin na MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, zasedací místnost 
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Program: 

1. Úvod – aktuální přehled informací z MAP II 

2. Informace o distančním vzdělávání, proběhlá setkání PS ČG, PS RP a PS MG 

3. Setkání ŘV, 13. 5. 2020 – hlasování per rollam ke schvalování dokumentů 

∙ Strategický rámec 2020 – aktualizace  

∙ Program rozvoje venkova - školství/aktuální stav Mgr. Šlechtová 

∙ Akční plán 2020-2021, aktualizace k 05_2020/diskuze, úkol pro členy PS FIN 

výběr podstatných projektů do zápisu + forma při setkání nakladatelství 

∙ Evaluace: 1. MAP I a MAP II, 2. průběžná, 3. nastavení priorit a cílů 

∙ Personální záležitosti: nový člen ŘV/Mgr et Bc. Čechová a členové PS 

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

5. Informace z Mikroregionu/ Mgr. V. Benová 

6. Financování aktivit – účetní přehled/ Štěpánková  

7. Další zdroje financování/Erasmus, EON 

8. Plán: Konference ředitelů škol, setkání nakladatelství, všech PS – 14. 10. 2020 

9. Soutěže, vzdělávání 

10. Termín dalšího setkání: konec srpna 2020/přípravný týden 

11. Závěr 

 

ad 1. Úvod – aktuální přehled informací z MAP II 

Ing. Zelená informovala o aktivitách, které proběhly během 1. čtvrtletí roku 2020.  

Nouzový stav (COVID-19) 

V návaznosti na usnesení Vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s nebezpečím ohrožení 

zdraví a v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru informuje vláda ČR, Ministerstvo 

zdravotnictví a Ministerstvo financí veřejnost o jednotlivých opatřeních a jejich dopadech. 

S platností od 12. 3. 2020 je vyhlášen na celém území České republiky nouzový stav. Uzavírají se 

všechny školy, u mateřských škol je na rozhodnutí zřizovatele, zda tato zařízení uzavřou či nikoli. 

Uzavírají se obchody kromě potravin a lékáren, uzavírají se hranice.  

Realizované setkání probíhá za přísných bezpečnostních i hygienických podmínek, ne zcela 

standardně. Nicméně pouze jeden člen se omluvil.  

Vzhledem k epidemiologické situaci neprobíhají od poloviny března žádné aktivity pro žáky. Mnoho 

připravovaných akcí se neuskutečnilo, některé jsou přesunuty na následující období. 

Hlavní důraz byl v této době kladen na sběr dat k monitorovací zprávě – hodnocení plnění priorit a 

cílů projektu. 
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ad 2. Informace o distančním vzdělávání, proběhlá setkání pracovních skupin 

Ing Zelená informovala o sběru dat k hodnocení distančního vzdělávání ve školách. Ve všech školách, 

které jsou zapojeny do projektu, se rozběhlo distanční vzdělávání. 

Nejčastější problémy, které tento způsob výuky přináší: 

 nedostatečné vybavení rodin vhodnými digitálními technologiemi 

 v rodinách s více dětmi je problém, pokud např. telekonference s pedagogy probíhá 

ve více třídách najednou 

 nedostatečné pokrytí kvalitním internetovým připojením 

 velké rozdíly v přístupu žáků k plnění úkolů ovlivněné sociálním prostředím v rodině 

Pracovní skupiny uskutečnily schůzky formou telekonferencí – PS ČG, PS RP, PS MG. Řešily 

většinou plány na další období a složení skupin v dalším období. V několika skupinách došlo ke 

změnám ve složení. 

ad 3. Setkání ŘV 

Setkání řídícího výboru je naplánováno na 13. 5. 2020. Novým členem je Mgr. et Bc. Čechová. 

V dubnu 2020 se k připraveným dokumentům vyjádřili členové řídícího výboru, připomínky byly 

zapracovány do dokumentů: 

 Strategický rámec 2020 - aktualizace , rozprava a diskuze k novým projektům 

 Akční plán 2020-2021 a jeho aktualizace k 05_2020 + Evaluace AP 2018-2019 

 Evaluace MAP I, MAP II 

Dokumenty byly upraveny tak, aby případné žádosti škol o dotace z Programu rozvoje venkova byly 

v souladu se Strategickým rámcem 2020 a Akčním plánem 2020 - o Programu Rozvoje venkova 

informovala Mgr. Šlechtová.  

Výše uvedené dokumenty prošly v jarním období 2020 řádným konzultačním procesem, a to 

v realizačním týmu, v pracovních skupinách, seznámeni byli ředitelé i zřizovatelé škol; informace 

byly zveřejněny na webu MAP II k připomínkování veřejností. 

ad 4. Informace z odboru školství 

Ing. Svobodová informovala o práci odboru školství. Všechny školy již obdržely závazné ukazatele 

rozpočtu, v současné době se školy připravují na postupné obnovení prezenčního vyučování. 
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ad 5. Informace z Mikroregionu 

Mgr. Benová informovala o průběhu akce „Bystřicko čte dětem“. Vzhledem k epidemiologické 

situaci se řeší dokončení projektu do června 2020. 

Podrobné informace o akci: 

 Akce byla zahájena již koncem ledna, celkem mělo proběhnout 78 čtení, do kterých bylo 

zapojeno 25 subjektů z regionu (obce, školy, knihovny). Bohužel vzhledem k situaci, která 

nastala v souvislosti s možnou nákazou novým koronavirem, byla řada dílčích projektových 

akcí přerušena nebo zrušena. 

 V současné době je zrealizováno celkem 49 čtení a čeká se, jak se bude vyvíjet situace 

v nejbližší době. Pokud to bude možné, některá čtení ještě proběhnou, nejpozději však do 30. 

6. 2020. 

 Projekt je spolufinancován ze strany Kraje Vysočina v rámci dotačního programu Regionální 

kultura, ze kterého Mikroregion dostává pravidelně 50 tis. Kč. Mikroregion doufá, že letošní 

celkové náklady budou dostačující a nebude nutné krácení dotace ze strany Kraje. Na realizaci 

také přispívají obce samotné, a to ve výši 700 Kč na jedno čtení. Podařilo se také vyjednat 

reklamní spolupráci se společností E. ON, která letos přispěla částkou 25 tis. Kč. Zbytek 

výdajů hradí Mikroregion. Na počátku letošního ročníku byly předpokládané celkové výdaje 

ve výši 205 200 Kč, pokud by již žádné čtení neproběhlo, budou celkové výdaje v tomto roce 

maximálně 132 300 Kč. 

ad 6. Financování aktivit 

J. Štěpánková informovala o financování aktivit projektu. Aktivity, které se v 1. pololetí 2020 

neuskuteční, by se mohly uskutečnit na podzim 2020. Některé aktivity se pravděpodobně nebudou 

moci uskutečnit např. Konference ředitelů škol, která se měla konat 24. 3. 2020. Finance plánované 

na neuskutečněné aktivity by se mohly využít na jiné. 

ad 7. Další zdroje financování 

Erasmus – jeden dobrovolník se vrátil do Španělska, dobrovolník z Itálie pobývá v Bystřici n. P., je 

mu přidělována náhradní práce. Nepředpokládá se pokračování. 

EON – probíhá zpracování žákovských návrhů na úpravu vybraných trafostanic, kterou by měl 

financovat EON. 

ad 8. Plán Konference pedagogů 

Na 14. 10. 2020 je naplánována Konference pro pedagogy ORP Bystřice nad Pernštejnem spojená 

s prezentací nakladatelství s pedagogickým zaměřením. Na tuto akci by mohly být využity finanční 

prostředky, které nebylo možno čerpat na aktivity zrušené vzhledem k epidemiologické situaci na 

jaře 2020. Ve stejném termínu by se mohla uskutečnit Konference ředitelů. 
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ad 9. Soutěže, vzdělávání 

U probíhajících soutěží byl posunut vzhledem k epidemiologické situaci termín odevzdání prací. 

Vzdělávání probíhají v současné době uvnitř pracovních skupin. 

 

ad 10. Termín dalšího setkání pracovní skupiny návrh členů PS FIN pro další období 

Termín dalšího setkání pracovní skupiny byl stanoven na 26. 8. 2020 ve 14.30 hod. 

Složení sestavy pracovní skupiny pro financování se pro poslední projektové období nemění. 

 

I. PS pro financování 

1. 
Mgr. Vladimír Makovský 
vedoucí PS 

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 

2. Mgr. Veronika Benová Mikroregion Bystřicko 

3. PaedDr. Šárka Kunčíková Starostka Městyse Štěpánov nad Svratkou 

4. Ing. Blanka Svobodová Město Bystřice nad Pernštejnem 

5. Ing. Jarmila Zemanová MAS Zubří země 

 

ad 11. Závěr, diskuze 

Na závěr proběhla diskuze o problémech, které se objevují v souvislosti s uzavřením škol, s plánem 

postupného návratu dětí, žáků a studentů do škol. 

Složení pracovní skupiny pro financování bude i nadále, do konce realizace projektu MAP II fungovat 

ve stejném složení jako dosud. 

V Bystřici nad Pernštejnem dne 11. 5. 2020 

 

Zapsal Mgr. Vladimír Makovský 


