Zápis ze setkání Pracovní skupiny pro území MAS Lužnice
MAP II v ORP TÁBOR CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009105

Datum: 26. 2. 2021
Místo: online prostředí Google Meet
Přítomni: viz prtscr obrazovky
1) L. Svitáková:
o Výjezdní zasedání:
• Výjezdní zasedání plánované na termín 25. - 26. 3. 2021 nebude možné
realizovat vzhledem k vládním nařízením v souvislosti s pandemií. Účastnící online setkání projednali 2 náhradní termíny:
konec května-začátek června 2021, dále pak září 2021.
Účastníci se shodli, že preferují zářijový termín 2021.
2) D. Rosecký, L. Svitáková:
• Bylo projednáno čerpání rozpočtu v části Implementace za všechny zapojené
subjekty. Vzhledem k současné epidemiologické situaci ohledně nemoci covid19 není možné realizovat plánované aktivity. Stěžejní čerpání finančních
prostředků se předpokládá a plánuje v příštím školním roce 2021/22. S
jednotlivými subjekty byly projednány aktivity, které si ponechají, budou je
realizovat a čerpat na ně finanční prostředky, případně si finance přesunou na
jinou aktivitu, či původně plánovanou aktivitu vůbec nebudou realizovat.
3) L. Svitáková:
• V únoru proběhl webinář s paní Mgr. Marikou Kropíkovou na téma distanční
výuky. Tento webinář byl velice kladně ohodnocen.
• Další webináře:
o 10.3. 2021 13:00 Mgr. Marika Kropíková – Legislativní změny ve
vyhláškách č.27/2016 a 72/2005. Pro ředitele škol
o 11.3. 2021 13:00 Mgr. Marika Kropíková – Distanční výuka a návrat dětí
do škol (pro učitele)
4) L. Svitáková, D. Rosecký – řádná aktualizace SR:
• řádná aktualizace SR
• případné podstatné změny nahlásit nejpozději do dubna ÚA – POUZE
s písemným souhlasem zřizovatele
• ze strany jednotlivých členů NUTNÉ provést důslednou kontrolu všech
svých uvedených akcí – ZEJMÉNA těch, které byly podpořeny z IROP –
zda jsou v seznamu uvedeny s poznámkou „realizováno“ – musí být
z důvodu kontroly poskytovatele dotace uvedeny po celou dobu
udržitelnosti

5) D. Rosecký – možnost organizovat setkání vedoucích školních jídelen nebo ekonomek
škol. Bude zjištěn zájem a podle výsledku bude navržen další postup.
6) Termín další schůzky ÚPS bude stanoven.
Zapsala: Mgr. Lucie Svitáková

