
 

 

 

Projekt MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Čáslav II 

r. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009051 

 

Zápis ze setkání Pracovní skupiny pro financování, které se konalo dne 24. 6. 

2021 od 15:00 do 16:30 v kanceláři MAP Čáslavsko 

 

Přítomni: viz. prezenční listina 

 

1. Postup v revizi KA 4 – projekty implementace MAP ve vztahu k plnění indikátorů 

Vzhledem k situaci ohledně opakovaného uzavírání škol v souvislosti s epidemiologickou situací 

zpracovává RT průběžně alternativy k původně plánovaným projektům implementace.  

• Veletrh studijních oborů a pracovních příležitostí.  

Veletrh studijních oborů a pracovních příležitostí – veletrh se zpravidla konal v březnu. Uspořádat 

veletrh tak, jak bylo možné v předchozích letech, je vzhledem k vládním opatřením v letošním roce 

nemyslitelné.  Realizační tým rozpracoval logický rámec, jak veletrh uspořádat v on-line formě. Byly 

osloveny školy, které se veletrhu tradičně účastnily, a až na jednu se všech deset škol rozhodlo do 

projektu zapojit. V souvislosti s tím proběhly tři koordinační schůzky se zástupci středních škol (25. 

února, 4. března a 3. června), na kterých se řešila příprava a forma online prezentací škol. Se zástupci 

SŠ bylo na červnovém setkání domluveno, že během prázdninových měsíců budou navštíveni členy RT 

a produkčního týmu. Na těchto setkáních pak bude upřesněn scénář a konkrétní podoba 

propagačních spotů jednotlivých škol. 

• Sdílený rodilý mluvčí 

 bude řešeno až na základě vývoje situace v září 2021. 

• Divadelní festival základních škol 

 – v tomto případě bude nutné žádat o podstatnou změnu a požádat ŘO o změnu harmonogramu i 

rozpočtu projektu. (Zodpovídá Mgr. Kobela)  

Po domluvě se zapojenými lektorkami a ze závěru z koordinační schůzky, která se konala dne 4.5.2021 

vyplývá, že původně plánované ročníky Divadelního festivalu základních škol 2019/2020 a 2020/2021 

byly zrušeny bez možnosti alternativního řešení. 
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• Dopravní výchova formou vrstevnického učení 

 – vzhledem k tomu, že tato aktivita je postavena na spolupráci dětí a žáků z různých mateřských a 

základních škol nebylo možné od března 2020 v této aktivitě pokračovat. V tuto chvíli je otázkou, zda 

vůbec bude možné do konce realizace MAP II na tuto aktivitu navázat. 

 

2. Návrh na vytvoření platformy sdílení dobré praxe hospodářek škol 

Dle závěru z předchozího setkání PS pro financovaní bude termín setkání navržen na příštím setkání 

PS (předpokládá se srpen – září 2021). 

 

3. Podpora škol ve sdílení příkladů dobré praxe 

Členové PS diskutovali konkrétní podobu aktivity „Podpora škol ve sdílení dobré praxe“, která je 

součástí Akčního plánu. Jedná se o aktivitu, která umožňuje školám sdílet a navzájem se inspirovat 

v oblastech rozvoje čtenářské (pre)gramotnosti, matematické (pre)gramotnosti a polytechnického 

vzdělávání. Školy byly v této souvislosti osloveny, aby RT dodaly své náměty a nápady, jak by výše 

uvedené kompetence chtěly rozvíjet. Uzávěrka těchto „inspiromatů“ byla stanovena na konec května 

2021. RT na základě připomínek členů PS během července a srpna připraví konkrétní podobu 

realizace této aktivity a členové PS s ní budou seznámeni na příštím setkání.  

Závěr: 

Termín příštího setkání PS nebyl tentokrát stanoven a stane se tak na základě nových skutečností a 

potřeb. 

O termínu jednání budou členové PS včas informováni zasláním pozvánky a podkladů k jednání. 

 

Zapsala: Bc. Jiřina Kožená                                                                          Zápis ověřil: Mgr. Norbert Kobela 

vedoucí PS financování                                                                                         manažer projektu 

 


