
 
 

  

   

 

 

Zápis ze společného setkání pracovní skupiny pro financování  

10. setkání, 21. 1. 2021 od 15 hodin, on-line, platforma Jit.si Meet 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ll Vysokomýtsko 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009710 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II Kostlecko, Třebechovicko a Černilovsko 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009713 

Přítomni za MAP Vysokomýtsko: Jana Sedláková, Renata Benešová, Monika Bystřická, Petr 
Vomáčka Omluveni: Ilona Nováková 
Přítomni za MAP Kosteleko: Stanislava Březinová, Petra Zakouřilová, Hedvika Hloupá, 
Simona Baláčková, Miluše Doležalová Omluveni: Martin Odl, Jitka Kadrmasová, Eva Musilová 
Za realizační tým MAP II Vysokomýtsko: Veronika Pažinová, Petra Čejková  
Za realizační tým MAP II Kostelecko: Jan Kučera, Anna Plocková 
 

Úvod:  

Veronika Pažinová, členka realizačního týmu MAP II Vysokomýtsko, moderátorka, přivítala 
členy obou pracovních skupin a hosta, ředitelku NAD ORLICÍ, o. p. s. – Martinu Lorencovou. 
Poté krátce seznámila přítomné s jednotlivými body programu. Jako zapisovatel byl 
představen Jan Kučera z MAP II Kostelecko. 

K prezentaci jednotlivých bodů byla využita PowerPointová prezentace.  
 

1. bod – Informace o průběhu MAP II 
Veronika Pažinová informovala o možnosti prodloužit stávající projekt MAP II o dva měsíce do 
30. dubna 2022, kterou RT využil. Následně sdělila aktuální informace o navazujícím projektu 
MAP III. Konkrétně o tom, že již byly zahájeny první kroky v přípravě na podání žádosti, také 
informovala o jeho rozsahu, a to jak časovém, tak obsahovém.    
Další důležitou informací je možnost využití podpory z MAP na nákup vzdělávacích a učebních 
pomůcek pro školy v jednotlivých územích.  
 

2. bod – Vzdělávací aktivity jaro 2021 
Vzhledem k nepříznivé situaci v důsledku pandemie, která nedovoluje pořádat semináře 
a ostatní aktivity prezenční formou, bylo představeno 5 plánovaných webinářů pro pedagogy 
MŠ, ZŠ a veřejnost na měsíce leden–březen 2021. Představen byl i seznam spisovatelek, 
se kterými byla navázána spolupráce, a dále možnosti uspořádání projektových dnů 
s organizacemi, jako je EDUBUS, ÚDIF nebo PMeduca.  Zdůrazněna byla možnost stále trvající 
podpory v rámci mentoringu, supervize či sdílených odborníků. 



 
 

  

   

 

 
3. bod – Plán činnosti pracovní skupiny 

Vzhledem k blížícímu se konci projektu MAP II a s tím související administrativní povinností 
připravil RT plán činností pracovní skupiny. Tento plán od února 2021 do dubna 2022 
je vytvořen tak, aby i v případě, že nebude možné se prezenčně scházet, bylo možné 
s dostatečnou rezervou zvládnout veškeré práce spojené s aktualizací Dokumentu MAP. 
Plán je rozdělen do tří fází: 1. únor–červen 2021, 2. září–prosinec 2021, 3. leden–únor 2022. 

 
4. bod – Dotační programy pro vzdělávání 

V tomto bodu vystoupila jako host Martina Lorencová se svým připraveným přehledem 
dotačních a operačních programů, ze kterých je možno čerpat finanční podporu. Konkrétně 
OP JAK (Jan Amos Komenský) 2021–2027 a jeho tři pilíře: Šablony, Akční plánování, Systémové 
projekty. Dále IROP 2021–2027 zaměřený na infrastrukturu ZŠ, PRV ze kterého je možné 
čerpat podporu pro MŠ. Nakonec zmínila další možnosti: dotace MŠMT, ERASMUS+ a místí 
nadace, např. Škoda auto, ČEZ. 
 
Za každým představeným bodem dostali zúčastnění možnost se zeptat nebo se jinak vyjádřit. 
Nikdo však tuto možnost nevyužil.  
 
V posledním 5. bodě se Jana Sedláková zeptala na možnost přihlásit se na webinář 
J. Bednářové.  
Další a zároveň poslední otázku, jestli členové PS vědí o připravovaném návrhu středního 
článku, položila Veronika Pažinová. Všichni shodně odpověděli, že NE. Ihned bylo domluveno, 
že RT pro svá území zajistí setkání a lektora, který bude kompetentní, aby představil SČ. 
 
 
Další setkání členů pracovních skupin bude probíhat v únoru. 
 
 
Vyhotovil: Jan Kučera 


