
Zápis z 1. jednání pracovní skupiny 

projektu MAP II ORP Nové Město na Moravě

Název skupiny: PS pro financování

Den a místo jednání: 12.2.2019, Gobelínový salonek (Kulturní dům, Tyršova 1001, 
592 31 NMnM)

Přítomní členové: Mgr. Martina Skalníková – odborný garant I. úrovně

Mgr. Hana Štůlová – člen PS 

Mgr. Otto Ondráček –  člen PS 

Mgr. Lenka Víchová – člen PS 

Ing. Petra Čejková –  člen PS 

PaedDr. Dagmar Nejedlá – člen PS 

Omluvení členové: -

Nepřítomní členové: -

Den a místo následného 
jednání:

30. 4. 2019 (14:00), M&A Bu Cafe (Maršovice 100, 592 31 
NMnM)

Program jednání:

1. Představení, přivítání, seznámení se

2. Diskuze nad fungováním MAP I z pohledu škol

3. Ujasnění postupu, jak bude skupina fungovat

4. Podpisy DPP

5. Diskuze nad šablonami v souvislosti s MAPem II

6. Stanovení termínu schůzky

7. Rozdělení úkolů

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v území dopadu ORP Nové Město na Moravě“, 
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Průběh jednání:

1. Představení, přivítání, seznámení se

 garantka PS pro financování všem poděkovala za souhlas s účastí ve skupině

 jednotliví členové byli vzájemně představeni

 bylo krátce pohovořeno o fungování skupiny, její náplní práce a o způsobu fungování

2. Diskuze nad fungováním MAP I z pohledu škol

 Mgr. Otto Ondráček a Hana Štůlová nastínili, jak projekt MAP I fungoval a sdělili jistou

obavu,  aby  projekt  MAP II  nefungoval  stejně.  Nastínili  určitou  těžkopádnost  projektu

a skeptickému přístupu škol v ORP Nové Město na Moravě

3. Ujasnění postupu, jak bude skupina fungovat

 bylo ujasněno, že skupina pro financování se schází až naposledy a probírá návrhy ostatních

pracovních  skupin  a  současně  připravuje  podklady  pro  řídící  výbor  ke  schválení.  Byl

dohodnut  termín  dalšího  setkání,  a  to  (30.4.2019,  14:00  M&A Bu  Cafe).  Manažerka

projektu se schůzky také zúčastní. 

4. Podpisy DPP

 byly podepsány DPP a nyní se čeká na podpis tajemníka MěÚ.

5. Diskuze nad šablonami v souvislosti s MAPem II

 Lenka  Víchová  vysvětlila  rozdíl  mezi  financováním  aktivit  ze  šablon  a  z  MAP  II

a upozornila na to, že se aktivity nesmí hradit „dvojmo“. Dále byly uvedeny příklady aktivit,

které se z MAPu II smí/nesmí financovat

6. Stanovení termínu schůzky

 termín  příští  schůzky byl  stanoven na 30.  4.  2019 ve  14:00 v M&A Bu Cafe.  Martina

Skalníková pošle 14 dní před schůzkou pozvánku a materiály, na kterých se skupina dohodla

(seznam  škol,  které  jsou  do  projektu  zapojeny;  výstupy  z  MAPu  I  -  rozjeté  projekty,
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stanovené  cíle,  zmapovaná  situace;  materiály,  výzvu  a  všechny  dokumenty  k  projektu-

postupy, metodiku a veškerý teoretický rámec )

 do září se musím skupina setkat ještě 3x

7. Rozdělení úkolů

 prozatím nebyly žádné úkoly stanoveny

V Novém Městě na Moravě, 19.2.2019

Vypracovala: Mgr. Martina Skalníková, odborný garant I. úrovně

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v území dopadu ORP Nové Město na Moravě“, 

registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009720


