
 

Podpora vzdělávání – MAP ORP Světlá nad Sázavou III, 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023067 

Zápis ze zasedání pracovní skupiny pro financování 
 

Název projektu: Podpora vzdělávání - MAP ORP Světlá nad Sázavou III 

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023067 

 

Datum konání: 29. listopadu 2022, od 11:00 hodin 

Místo konání: velká zasedací místnost MěÚ, Světlá nad Sázavou 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

 

Program setkání: 

1. Úvodní slovo 

2. Představení projektu MAP III 

3. Představení členů PS 

4. Cíle a hlavní myšlenka pracovní skupiny 

5. Aktivity projektu 

6. Diskuze 

7. Závěr 

 

1. Úvodní slovo 

Na prvním setkání pracovní skupiny pro financování, přivítala přítomné manažerka projektu Nikola 

Krupičková. Setkání proběhlo poprvé v rámci nového navazujícího projektu Podpora vzdělávání – 

MAP ORP Světlá nad Sázavou III.  

 

2. Představení projektu MAP III  

Projekt navázal na předchozí projekt MAP II,  který byl realizován od 9/2018 do 8/2022.  Hlavním 

cílem projektu je rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblast předškolního, 

základního, zájmového a neformálního vzdělávání. Dále je cílem společné plánování a sdílení 

zkušeností v rámci již vybudované spolupráce subjektů podporující vzdělávání. Projekt klade důraz na 

spolupráci aktérů ve vzdělávání v území a realizačního týmu.  Délka projektu je 15 měsíců, tj. od 1. 9. 

2022 – 30. 11. 2023.  
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Podstata projektu je podobná jako v prvním projektu MAP I, kdy bude docházet ke společnému 

akčnímu plánování, diskuzi a aktualizaci potřebné dokumentace. V projektu oproti minulému projektu 

vypadla aktivita implementace MAP. Bohužel nebudou v tomto období realizovány žádné 

implementační aktivity.  Naopak novou aktivitou v projektu je evaluace procesu místního akční 

plánování.  Evaluaci, bude provádět externí evaluátor. Hlavním cílem je vyhodnocení procesu 

místního akčního plánování ve vzdělávání v programovém období 2014-2020. Na základě evaluačních 

otázek, bude zpracován výstup, kterým je závěrečná evaluační zpráva. Evaluátor byl již osloven a nyní 

je v plánu první úvodní schůzka, která povede ke stanovení evaluačního harmonogramu a podrobné 

rozplánování této aktivity.  

Pracovní skupina byla také informována o konání Řídícího výboru. Někteří členové ŘV působí 

současně v PS Financování i ŘV.  Na setkání byly schváleny všechny potřebné dokumenty (Statut, 

Jednací řád, Komunikační plán, Organizační struktura, Identifikace dotčené veřejnosti) a byl zvolen 

předseda řídícího výboru – Mgr. Vlastimil Špatenka (stejně jako v minulém projektu). Přítomní byli 

s předstihem informování o naplánované aktualizaci Strategického rámce, která proběhne během 

února.  RT také informoval přítomné o novinkách z oblasti vzdělávání, které získal v rámci setkání 

MAP a KAP na Vysočině.  

 

3. Představení členů PS 

Setkání pracovní skupiny pro financování se zúčastnilo pět členů z celkového počtu sedm. Nepřítomní 

členové PS se setkání omluvili. Personální obsazení se oproti minulému projektu nijak zásadně 

nezměnilo, skupina byla pouze doplněna o nové členy. Členy jsou zástupci zřizovatelů škol, 

pedagogové základních škol, mateřských škol i zástupci formálního/neformálního vzdělávání.  

Hlavním úkolem pracovní skupiny bude hodnocení předchozího období a hledání jiných zdrojů 

financování pro realizaci plánovaných aktivit. Současně se bude podílet na procesu společného 

plánování a aktualizaci dokumentů v rámci projektu.  

 

Pracovní skupina financování 

Bohuslava Vondrušová 

Jan Mikeš 

Petra Vondrová 

Jaroslav Chládová 

Vlastimil Špatenka  

Ivana Svobodová 

Jitka Zadinová 
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4. Cíle a hlavní myšlenka pracovních skupin 

Obsahem práce je plánování nákladů a hledání dalších zdrojů financování pro realizaci naplánovaných 

aktivit. Současně se PS podílí na procesu společného plánování a aktualizaci dokumentace MAP.  

 

5. Aktivity projektu 

Hlavní aktivitou je řízení projektu a místní akční plánování III.  Místní akční plánování III zahrnuje 

rozvoj a aktualizaci MAP  a Evaluaci procesu místního akčního plánování. Přítomní byli podrobně 

seznámeni s jednotlivými aktivitami a očekávanými výstupy.   

 

6. Diskuze 

Diskuze probíhala v průběhu setkání, v závěru nebyly další dotazy.  

 

7. Závěr 

Zástupci RT poděkovali za účast na setkání. Další setkání je naplánováno na únor 2023.  

 

Ve Světlé nad Sázavou dne 29. listopadu 2022 

 

Zapsala: Tereza Chalupová 

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 


