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Program: 
  

Bod programu Přednesl 

1. Zahájení  Mgr. Vávra 

2. Představení členů Pracovní skupiny Mgr. Vávra 

3. Diskuze Všichni přítomní 

4. Závěr  Mgr. Vávra 

 

 
Podkladové materiály:  

- 
 
 
 
 

 

Z Á P I S 
PS-

fin02_2018 

Pracovní skupina: Pracovní skupina PRO FINANCOVÁNÍ 

Název akce: 
Společné setkání členů Pracovní skupiny PRO FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 
MAP II 

Přítomni: Počet: 7 osob, viz prezenční listina 

Datum konání: 6. 6. 2018 

Místo konání: Komorní sál Reduty v Uherském Hradišti 

Čas konání: 16:00 – 17:00 hodin 

Zapsal: Ing. Pavelová ve spolupráci s Mgr. Vávrou, garantem Pracovní skupiny 



 

Projekt Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008649 2 

Záznam průběhu jednání: 
 

Bod 1. Zahájení 

Popis: 
Mgr. Vávra, garant Pracovní skupiny Pro financování projektu MAP II: 

- Přivítání všech přítomných na prvním společném setkání členů Pracovní skupiny Financování 
Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II (dále jen „projekt MAP II“): 

o cílem Pracovní skupiny pro financování je navrhnout, jakým způsobem bude 
financována realizace aktivit zapracovaných do Strategického rámce MAP/ akčních 
plánů. Jedná se o doporučení jednotlivých finančních zdrojů (strukturální fondy EU, 
státní rozpočet ČR, rozpočet kraje, dohodnuté financování v rámci Mikroregionu, 
rozpočty jednotlivých obcí, rozpočty škol apod.), 

o důležitou sférou, kterou se může Pracovní skupina zabývat, je podpora škol v oblasti 
poradenství a administrativně správního servisu. Jedná se o právní, správní, personální, 
finanční, účetní, manažerské poradenství a možnost pomoci při čerpání prostředků ze 
strukturálních fondů EU. Cílem je navrhnout systémová opatření, která povedou ke 
snížení administrativní zátěže vedení škol. 

Bod 2. Představení členů Pracovní skupiny 

Popis:  

Mgr. Vávra, garant Pracovní skupiny Pro financování projektu MAP II: 
- Představení členů PS Pro financování projektu MAP II: 

o Mgr. Havlásková, ředitelka – SVČ Klubko Staré Město 
o Mgr. Horňáková, starostka Obce Babice 
o Mgr. Kordula, ředitel – ZŠ F. Horenského, Boršice 
o Mgr. Kuntová, ředitelka – ZŠ a MŠ Jalubí 
o Mgr. Pikner, ředitel – ZŠ Polešovice 
o Mgr. Zůbková, ředitelka – DDM Uh. Hradiště 

- Otevření diskuse k podnětům a návrhům k řešení rozvoje oblasti finanční gramotnosti. 

Bod 3. Diskuse 

Popis:  

Shrnutí témat a námětů, které vzešly ze společné diskuse přítomných členů Pracovní skupiny Pro 
financování: 

- Různorodá zkušenost s metodickou podporou a pomocí ze strany MAS ve věci administrace 
šablon OP VVV. 

- Problematika kapacit v MŠ - počty dětí v MŠ a nemožnost zabezpečit dvouleté děti. 
- Diskuse o zajímavých projektech jednotlivých škol. 
- Různý přístup škol a zřizovatelů k zabezpečení finančních zdrojů na rozvoj škol (v některých 

školách je v gesci ředitelů škol kompletní proces od přípravy projektu až po nalezení vhodných 
finančních zdrojů). 

 
Návrh způsobu práce a činnosti Pracovní skupiny Pro financování v souladu s požadavky jednotlivých 
členů: 

- Na základě požadavků a návrhů vzešlých z jednotlivých Pracovních skupin navrhovat a 
koordinovat zdroje financování ve spolupráci s Realizačním týmem projektu MAP II, KAP, 
obcemi a dalšími  

- Zprostředkovávat informace ředitelům škol o možných zdrojích financování jednotlivých projektů 
- Zprostředkovávat informace o potřebách škol obcím, Místním akčním skupinám v území vč. 

hledání forem a možností financování 
- Monitorovat nároky a požadavky z jednotlivých Pracovních skupin 

Závěr / úkol:  

- Vyvolat společné jednání s manažery MAS v území s cílem zajištění vzájemné informovanosti o 
přístupu jednotlivých MAS v území k jednotlivým školám při administraci šablon a seznámení 
MAS se seznamem projektů škol s otevřením diskuse možností financování z prostředků MAS. 
Výstupem bude zpracování „Inspiromatu financování“ pro jednotlivé ředitele škol a zástupce 
obcí, tj. inspiračního seznamu investičních i neinvestičních rozvojových projektů v posledních 4 
letech se zdroji financování. 
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Bod 4. Závěr 

Popis:  
Mgr. Vávra, garant Pracovní skupiny Pro financování projektu MAP II: 

- Poděkování všem přítomným za účast. 
- Další setkání Pracovní skupiny Pro financování projektu MAP II je stanoveno ke dni: pátek 31. 

8. 2018 v 9:00 hodin v zasedací místnosti Města Staré Město: 
o setkání se budou účastnit i zástupci jednotlivých MAS v území. 

 
 
 

 

V rámci jednání byly pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace jednání, které budou následně zveřejněny na 

webových stránkách projektu Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II. Realizační tým projektu Místní akční plán ORP Uherské 

Hradiště II nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty. 


