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Souhrnný zápis z jednání pracovní skupiny FINANCOVÁNÍ 
 

 

Pracovní skupina:  FINANCOVÁNÍ 

Datum jednání:     9. července 2018 

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

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

Vypracoval:          Mgr. Lenka Víchová 

Datum a místo následné schůzky:  

po 9. července 2018 v 9:00 hodin, MěÚ, Příční 405, Bystřice nad Pern., zasedací místnost 3.3.  

 

1. Úvodní přivítání všech přítomných a omluvení neúčasti Mgr. Lenka Víchová a Jana Štěpánková.  

2. Základní informace o průběhu projektu 
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V současné době probíhá zakončení poslední etapy MAP I. Během července dojde k závěrečnému vyúčtování MAP I a 

vypořádání závěrečné zprávy o realizaci.  

MAP II – čekání na rozhodnutí o přidělení dotace a následné přidělení finančních prostředků (září?) 

 

3. Pracovní skupiny – souhrn druhých setkání, výstupy shrnuty do námětů pro DVPP, spolupráce s NNO, zařazení do programu 

aktivit (viz. tabulka) 

Čtenářská gramotnost a cizí jazyky – podpora cizích jazyků/rodilí mluvčí, čtenářské dílny, čtení dětem 

Matematická gramotnost – burza učebnic, setkání předmětových komisí pedagogů se zaměřením na přírodní vědy 

Rovné příležitosti – testování žáků škol, SPC, podpůrná opatření 

Polytechnika – sdílený kroužek MALÝ KUTIL, workshopy ve Škrdlovicích, meziškolní kulinářská soutěž  

 

4. Harmonogram projektu, plnění Akčního plánu na rok 2018 

Přítomným byl představen harmonogram projektu (viz. příloha).  

5. Ekonomická stránka projektu 

V současné době se čeká na přidělení první zálohové platby (proplacena po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace). Do té doby 

jsou všechny náklady předfinancovány z rozpočtu realizátora a žadatele dotace MAP II. 
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Prioritou pro školní rok 2018/2019 je podpora jazykové gramotnosti a to formou financování rodilých mluvčí, kteří budou 

pracovat v tandemu s vyučujícím pro AJ a RJ a od druhého pololetí i pro NJ. Rodilý mluvčí pro doplnění výuky a zlepšení 

kompetencí v jazykové gramotnosti žáků je nabídnut všem školám v území. V úvodní fázi bude školám zapojení rodilého 

mluvčího plně hrazeno z prostředků MAP II.  

Pro další školní rok je skupinou pro financování navrhováno spolufinancování této finančně náročné aktivity  50 % z vlastních 

prostředků školy/zřizovatelem a to z důvodu udržení rodilých mluvčí ve školách minimálně po celou dobu realizace MAP II. 

Další dosud realizované aktivity a plánované jsou uvedeny v přehledové tabulce. 

6. Vír 5. - 7. 10. 2018  

Příprava setkání navazující na letní školu pedagogů z minulého roku v rámci realizace MAP I.  

Program:  

pá 15:00 - 19:00 seminář (např. téma Práce třídního učitele, motivace žáků, hodnocení a sebehodnocení),  

so 8:00 - 12:00 seminář (Práce s nadanými žáky) 

13:00 - 18:00 blok workshopů a zakončení setkání (Psychohygiena učitele, Tablety ve výuce, … ) 

+ kurz rekvalifikace pedagoga na zdravotníka, pá - ne, 25 hodin, pro 15 lidí 

+  

7. Termín další schůzky 10. 9. 2018 od 14:00 v zasedací místnosti v přízemí MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem, setkání pro v 

všechny PS hromadně. 

 

 
V Bystřici nad Pernštejnem 

24. července 2018 

 

Mgr. Lenka Víchová 
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Pracovní skupina čtenářská gramotnost 

Aktivita Popis Zodpovídá Termín realizace Cena Stav Poznámka Cíl Indikátor 

Čtení dětem Čtení dětem i pro veřejnost, rodiče, 

prarodiče. Aktivita sdílená, putovní, 

realizují obce a ZŠ/MŠ, spolky 

Mikroregion Bystřicko Podzim – zima 

2018/2019 

? Již 

realizováno 

Odměna pro děti 

(knihy/časopisy) 
 

1.3 

 
 

Rodilý mluvčí 

 

Rodilý mluvčí do výuky AJ MAP Školní rok 2018/2019 ? příprava  2.2  

- Aj (David Fraser)  od září 250.000     

- Aj (Joh Garvey)  od září 70.000     

- Rj (Evgeie Jirku)  od září 56.000     

-  (Mgr. Eva Tulisová)  od září 100.000     

- Nj (Irmgard Sima)  od ledna 40.000  SŠ bude 

financovat kraj 
 

 

Široké spektrum 

vzdělávání pro 

pedagogy 

Navazující na KA Budování znalostních 

kapacit 

 V průběhu celého 

projektu 

? příprava  

1.4 

 

 

Pracovní skupina matematická gramotnost 

Burza učebnic Porovnání kvality učebnic, doporučení, 

zkušenosti, popř. iniciovat poptávku 

v nakladatelstvích a požádat o ukázky 

učebnic, zapůjčení, úhrada? 

MAP, PS   Příprava – 

k diskuzi, jak 

uchopit a 

realizovat 

Zatím pouze pro 

předměty: 

Český jazyk 

a Matematika 

1.2 

 

IT bezpečnost 1. Tištěné materiály do škol pro 

pedagogy, žáky/pro ZŠ 

MAP, PS  20.000,- realizace  

1.3 

 

2. Výstava alternátor – Eden/pro ZŠ  Září  - říjen 2018 zdarma    

3. Exkurze do Třebíče/Alternátor/pro MŠ i 

ZŠ 

MAP, PS Září 2018 - 2021 40.000,-  Děti spoluúčast 

50,- Kč na osobu 
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Pracovní skupina polytechniky a řemesel 

Cyklo kroužek Sdílený kroužek  MAP, ZŠ Nádražní (M. 

Neterda) 

2018/2019 ?   
2.3 

 

Projektový den Škrdlovice, Velké Dářko, podpora 

regionální identity, řemesel, 

environmentální výchovy, výchova 

k občanství, preventivní program, 

podnikavost 

 

3 skupiny (program+doprava+oběd) 

1 den pro +-45 dětí/autobus 

MAP Říjen 2018 

Červen 2019 

80.000,- 

 rozdělení do 3 

skupin, které 

postupně obmění 

stanoviště:1. skláření 

ve Škrdlovicích, dílny 

s programem 1 

hod/1500,- Kč, oběd 

80,- Kč, lze uhradit v 

jedné faktuře/MŠ i ZŠ 

2. kyberšikana – 

preventivní progrem, 

návaznost na výstavu 

v Edenu  4. 

mozkohračky pro 

ZŠ/workshop 

2.3 

 

Den lesa Projektový den v Karasíně (Plevův 

lesopark), téma lesa, lesního hospodaření 

ekologie (pro MŠ, ZŠ, SŠ) 

Město BnP, Mgr. 

Pivková (ZŠ Nádražní) 

Září 2018 5.955,-  zrealizováno  

2.3 
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DALŠÍ 

Konference 

ředitelů 

Setkání zástupců všech subjektů ORP BnP MAP 29. května 2018 17.000,- zrealizováno  
1.4 

 

Podzimní škola 

pedagogů 

Vzdělávací, poznávací, sdílení zkušeností MAP Podzim 2018 100.000,- příprava Poptávka 

prostoru, 

program, 

Poptávka lektorů 

1.4 

 

BESIP Podpora odměn pro účastníky soutěže MAP Květen 2018 8.945,- zrealizováno  3.2  

Výtvarná soutěž Katalog? MAP+MB Podzim 2018    3.2  

Veletrh 

vzdělávání 

dopravné pro žáky 9. tříd na SŠ/+ 

propagační materiály, občerstvení 

Město BnP + MB + 

MAP 

29. 11. 2018 +/- 9.000,-   
3.2 

 

         

         

         

 


