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Program: 
 

Bod programu 

1. Zahájení  

2. Představení projektu MAP II a plánovaných aktivit MAP 

3. Zkušenosti s metodickou pomocí školám v rámci Šablon 

4. Dohody o investicích 

5. Diskuze 

6. Závěr 

 
Podkladové materiály:  
- 

Z Á P I S 
PS-

fin03_2018 

Pracovní skupina: Pracovní skupina PRO FINANCOVÁNÍ 

Název akce: 
Společné setkání členů pracovní skupiny PRO FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 
MAP II se zástupci Místních akčních skupin 

Přítomni: Počet: 16 osob, viz prezenční listina 

Datum konání: 31. 8. 2018 

Místo konání: Staré Město, zasedací místnost 

Čas konání: 09:00 – 11:00 hodin 

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

Bod 1. Zahájení 

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

- Přivítání všech přítomných na dalším setkání členů Pracovní skupiny Pro financování (dále jen 
„Pracovní skupina“) projektu Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II (dále jen „projekt MAP 
II“) za účasti zástupců Místních akčních skupin v území (dále jen „MAS“), jejichž činnost v území 
je velmi přínosná. 

- Cílem setkání je za účasti zástupců MAS představení projektu MAP II a jeho plánovaných aktivit 
vč. realizačního týmu projektu, Strategického rámce s Dohodami o investicích a sdílení 
zkušeností s metodickou pomocí školám v rámci Šablon.  

- Projekt MAP II je realizován v období od 1. února 2018 do 30. listopadu 2021: 
o cílem projektu MAP II je pokračování spolupráce v oblasti vzdělávání na území ORP 

Uherské Hradiště, která byla nastavena v předchozím, v současné době již ukončeném, 
projektu MAP I, jehož výstupem je zpracovaný Strategický rámec MAP s Dohodami o 
investicích, 

o nositelem projektu MAP II je MAS Staroměstsko, z.s. (dále jen „MAS“) za účasti Města 
Uherské Hradiště coby partnera projektu,  

o novinkou je vytvoření facebookového profilu (www.facebook.com/maporpuh/) a 
webových stránek projektu MAP II (http://www.mapuh.cz), kde jsou v rámci 
„Kalendáře akcí“ zveřejňovány informace o plánovaných aktivitách a setkáních 
Pracovních skupin atd., tudíž je vhodné tyto stránky průběžně sledovat.  

- Předání slova Bc. Haně Malované, manažerce MAS Staroměstsko, z.s., která zastává v projektu 
MAP II roli ředitele projektu MAP II. 

Bod 2. Představení projektu MAP II a plánovaných aktivit MAP 

Popis:  

Bc. Malovaná, manažer MAS Staroměstsko, z.s., ředitel projektu MAP II: 

- Představení projektu MAP II a Implementace MAP prostřednictvím připravené prezentace. 
o seznámení s projektem MAP II,  
o představení realizačního týmu projektu MAP II, 
o představení aktivit projektu MAP II: Řízení projektu, Rozvoj a aktualizace MAP, 

Evaluace a monitoring MAP, Implementace MAP, 
o implementace MAP probíhá od září 2018, aktivity pro zapojené školy. 

 
Mgr. Vávra, garant Pracovní skupiny Pro financování, předseda Řídícího výboru projektu MAP II: 

- Doplnění prezentace Bc. Malované: 
o projekt MAP II a Implementace MAP představují principiálně měkké projekty, proto je 

zde vazba přímo na školy zapojené do projektu MAP II (nikoliv na zřizovatele škol), 
o zapojení škol do Implementace MAP je na bázi dobrovolnosti (není povinné), škola 

svým zapojením do projektu MAP II nebere na sebe žádné závazky,  
o žádost průběžně informovat zřizovatele škol o plánovaných či zrealizovaných aktivitách 

v rámci Implementace MAP, 
o upozornění na nezbytnost sledovat webové stránky projektu MAP II, na kterých budou 

probíhat průzkumy a ankety za účelem prověření zájmu subjektů zapojených do 
projektu MAP II o možné aktivity plánované v rámci Implementace MAP. 

 
Bc. Gregorová, manažer pro IMAP: 

- Představení plánovaných aktivit v rámci Implementace MAP: 
o Polytechnické vzdělávání – výuka dílen spočívající ve spolupráci se zapojenými 

školami, následném vedení a předávání praxe pedagogům dílen přímo ve vyučování 
žáků 2. stupně ZŠ aplikací metodických materiálů do výuky dílen. 

o Toulavý autobus do přírodních zahrad – jedná se exkurzi do přírodní zahrady MŠ Uh. 
Brod a Ekocentrum Nová Lhota, praktické environmentální a přírodovědné vzdělávání o 
zahradě a vztazích či procesech v ní probíhajících. Aktivita je výstupem z Pracovní 
skupiny v rámci 1. etapy projektu MAP. 

o Malá technická univerzita – jedná se o aktivitu realizovanou ve vazbě na projekt 
„Krajský akční plán ZK“. 

o Z farmy na náš stůl - nový výukový vzdělávací program o původu a zpracování 

http://www.facebook.com/maporpuh/
http://www.mapuh.cz/
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potravin. 

o Malovaný podchod ve Starém Městě - „uvedení v život“ malovaného podchodu na 
nádraží ve Starém Městě.                                                                                                                                                                                                                                                       

o Školení s PhDr. Janem Svobodou, odborníkem v oblasti pedagogické psychologie, 
psychologie rodiny, psychologie zdraví, edukační a  kariérní poradenství ve vazbě na 
požadavky ze strany pedagogů.  

o Přednášky s youtuberem Jiřím Králem - přednášky a diskuze o internetových 
hrozbách, o tom, jak poznat falešný profil na sociální síti, jak si zabezpečit svá data a 
jaký obsah by rozhodně neměli sdílet s okolím. 

o Revolution train (www.revolutiontrain.cz) – jedná se o autonomní vlakovou  soupravu 
vybavenou multimediální prezentací, která přináší novou formu všeobecného 
preventivního programu prostřednictvím interaktivního a zážitkového vzdělávání.  

o Aktivity ZUŠ Uh. Hradiště ve vazbě na společné jednání s MgA. Pospíchalem, novým 
ředitelem ZUŠ Uh. Hradiště: 

 Přehlídka cimbálových muzik ZUŠ v rámci akce „Festival vín VOC 
Blatnice“ pod záštitou starosty města Uherské Hradiště Ing. Stanislava Blahy. 

 Vzdělávací koncerty ZUŠ. 
o Dále budou nabízeny školám zapojeným do projektu MAP II různé výukové vzdělávací 

programy ve vazbě na nabídku ze strany různých neziskových organizací, např: 
 Výukové programy na rozvoj finanční gramotnosti mezinárodní neziskové 

organizace JA Czech, které mají široké zacílení od MŠ po VŠ. 
  Vzdělávání matematické gramotnosti společnosti SCIO. 

 

- Vzhledem k tomu, že je nezbytné nabídnout plánované aktivity v rámci Implementace MAP 
všem školám zapojeným do projektu MAP II na celém území ORP Uh. Hradiště, bude na 
webových stránkách projektu MAP II probíhat prověřování jejich zájmu o plánované aktivity 
prostřednictvím anket s tím, že výsledky hlasování budou předloženy Pracovní skupině Pro 
financování a Řídícímu výboru ke schválení. 

 
Mgr. Vávra, garant Pracovní skupiny Pro financování, předseda Řídícího výboru projektu MAP II: 

- Doplnění výčtu plánovaných aktivit v rámci Implementace MAP: 
o bude realizována řada dalších drobných nenákladných aktivit, např. přírodovědná 

exkurze ve spolupráci se ZŠ Tupesy, atd. 
- Vyzdvižení důležitosti komunikace škol a MAS s realizačním týmem projektu MAP II. 
- Otevření diskuse. 

 

Diskuse:  

Shrnutí námětů a závěrů, které vzešly ze společné diskuse všech přítomných členů Pracovní skupiny 
Pro financování a zástupců MAS v území: 

- Informace o plánovaných aktivitách v rámci Implementace MAP budou k dispozici na webových 
stránkách projektu MAP II a současně budou zasílány elektronickou poštou stanoveným 
koordinátorům na jednotlivých školách coby vztyčným osobám pro komunikaci s realizačním 
týmem projektu MAP II a současně také i zástupcům MAS v území, je-li z jejich strany zájem. 

- Doporučení vybrat pro realizaci plánovaných aktivit ZUŠ jedno sběrné místo dostupné pro 
všechny subjekty zapojené do projektu MAP II.  

Bod 3. Zkušenosti s metodickou pomocí školám v rámci Šablon 

Popis:  

Mgr. Vávra, garant Pracovní skupiny Pro financování, předseda Řídícího výboru projektu MAP II: 
- Projednání zkušeností s metodickou pomocí školám v rámci administrace Šablon. 
- Upozornění na skutečnost, že je nezbytné intenzivněji komunikovat s řediteli škol nejen o 

velkých, ale také i o malých projektech, u kterých je administrace mnohdy náročnější. 
- S ohledem na počet podpořených škol z IROP je třeba hledat další formy podpory byť 

drobnějších projektů např. z prostředků MAS – zdůraznění potřeby diskuse s řediteli škol. 
- Otevření diskuse. 

 
Bc. Malovaná, manažer MAS Staroměstsko, z.s., ředitel projektu MAP II: 

- Dle stanoviska MŠMT je povinností MAS poskytovat školám v oblasti administrace Šablon 
pouze metodickou podporu a pomoc, nikoliv zajišťovat kompletní administraci spočívající 
v podávání žádosti o podporu, zpráv o realizaci a závěrečných zpráv o realizaci. 

http://www.revolutiontrain.cz/
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Diskuse:  

Shrnutí námětů a závěrů, které vzešly ze společné diskuse všech přítomných členů Pracovní skupiny 
Pro financování a zástupců MAS v území: 

- Poskytování metodické podpory v rámci Šablon je v kompetenci MAS, tuto činnost nelze 
realizovat v rámci projektu MAP a Implementace MAP, jejichž cílem je aktualizace Strategického 
rámce a realizace aktivit v rámci Implementace MAP. 

- V případě zájmu nabídka ze strany MAS Staroměstsko, z.s. na uspořádání školení pro všechny 
školy na téma administrace Šablon ve spolupráci s NIDV s tím, že realizátorem školení bude 
MAS Staroměstsko, z.s. (nemusí každá MAS řešit školení samostatně).  

Závěr:  

Všichni přítomní: 
- Doporučují předat ředitelům škol na jejich společném setkání informace o tom, na koho 

je možné se obracet, jak v případě administrace Šablon (metodická pomoc v kompetenci 
MAS), tak v případě projektu MAP II - jedná se o 2 rozdílné oblasti. 

- Souhlasí s uspořádáním školení ze strany MAS Staroměstsko, z.s. na téma Administrace 
Šablon ve spolupráci s NIDV. 

Bod 4. Dohody o investicích 

Popis:  

Bc. Malovaná, manažer MAS Staroměstsko, z.s., ředitel projektu MAP II: 
- Představení Strategického rámce coby podpůrného dokumentu obsahující zásobník projektů 

v případě vyhlášení výzvy z národních i evropských zdrojů, prostřednictvím kterého lze prokázat 
vazbu na konkrétní potřeby vycházející z území. 

- Představení příloh Strategického rámce: 
o Příloha č. 1 Dohoda o investicích obsahující investiční projekty škol s vazbou na 

klíčovou kompetenci IROP (podmínkou podání žádosti o podporu v rámci IROP je mít 
zařazen projekt ve Strategickém rámci, konkrétně v příloze č. 1),  

o příloha č. 2 Ostatní projekty obsahující projekty vycházející z potřeb konkrétních škol 
(sociální zázemí, rekonstrukce hřišť, atd..), které nelze financovat z IROP. Jedná se 
neméně důležitou přílohu mapující absorpční kapacitu v území, která je zasílána na 
MŠMT. 

- Každá MAS má svoji strategii, cílem je, aby MAS komunikovaly s řediteli škol v souvislosti 
s aktualizací Strategického rámce. 
 

Mgr. Vávra, garant Pracovní skupiny Pro financování, předseda Řídícího výboru projektu MAP II: 
- Strategický rámec vč. jeho příloh má smysl udržovat v aktuální podobě, proto bude pravidelně 

aktualizován v četnosti 1x za pololetí ve vazbě na možné vyhlášení dalších výzev 
z národních dotačních programů: 

o nejbližší aktualizace Strategického rámce je plánována v listopadu 2018 ve vazbě na 
plánované zasedání Řídícího výboru projektu MAP II. 

Diskuse:  

Bez diskuse. 

Bod 5. Diskuse 

Popis:  

Mgr. Vávra, garant Pracovní skupiny Pro financování, předseda Řídícího výboru projektu MAP II: 
- Otevření společné diskuse týkající se zajištění vzájemné informovanosti o přístupu jednotlivých 

MAS v území k jednotlivým školám při administraci Šablon a možností financování z prostředků 
MAS vč. nastavení způsobu vzájemné komunikace. 

- Otevření problematiky čerpání jednotlivých MAS v území, otevření otázky, proč některé MAS 
čerpají lépe a jiné hůře. 

 
Shrnutí námětů a závěrů, které vzešly ze společné diskuse všech přítomných členů Pracovní skupiny 
Pro financování a zástupců MAS v území: 

- Zvýšení komunikace ze strany MAS v území směrem k ředitelům škol i jejich zřizovatelům 
využitím všech dostupných komunikačních nástrojů (aktuální webové stránky  MAS, osobní a 
emailová komunikace ze strany MAS směrem k ředitelům škol). 
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Závěr:  
Všichni přítomní: 

- Souhlasí s pořádáním pravidelných hromadných setkání s řediteli škol a MAS v četnosti 2 
x za rok za účelem předávání aktuálních informací a navázání užší spolupráce.  

Bod 6. Závěr 

Popis:  
Mgr. Kuntová, ředitelka ZŠ a MŠ Jalubí: 

- Poděkování všem přítomným zástupcům MAS v území za zpětnou vazbu a informování o jejich 
fungování vč. vysvětlení způsobu jejich financování, získané informace budou přeneseny dalším 
kolegům z řad ředitelů škol. 

 
Mgr. Vávra, garant Pracovní skupiny Pro financování, předseda Řídícího výboru projektu MAP II: 

- Ukončení I. části setkání se zástupci MAS v území. 
- Poděkování všem přítomným za účast, pozornost a otevřenost. 

 
 
 

 

 

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. 


