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Zápis z 10. zasedání Územní pracovní skupiny MAS Krajina srdce
Datum: 24. 2. 2021, ve 14 hodin, on-line setkání
Přítomni: p. Daniel Rosecký, p. Mgr. Lenka Pípalová – ZŠ Borotín, p. Hana Váchová – ZŠ a MŠ
Mladá Vožice, p. Jiří Kravar – ZŠ a MŠ Opařany, p. Dušan Petržel – ZŠ a MŠ Jistebnice ,
za MAS Krajina srdce – Monika Havlová a Katarína Šmídová;
(prezenční listina formou PrtScr),
Omluveni: p. Jana Průšová – ZŠ a MŠ Nadějkov, p. Martina Sochůrková – ZŠ a MŠ Chotoviny,
p. Miloš Veselý – ZŠ a MŠ Dražice, p. Michal Kučera – ZŠ při DPN Opařany,
p. Martin Procházka – Waldforská základní škola Mistra Jana

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Čerpání rozpočtu v části Implementace
Výjezdní zasedání
Semináře
Aktualizace Strategického rámce MAP
Návrh on-line setkání ekonomických pracovníků, vedoucích školních jídelen
Ostatní

1. Čerpání rozpočtu v části Implementace
Bylo projednáno čerpání rozpočtu v části Implementace za všechny zapojené subjekty.
Vzhledem k současné epidemiologické situaci ohledně nemoci covid-19 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. Zájem čerpat i navýšit finanční prostředky na kroužky má ZŠ při DPN Opařany. Pan
ředitel Kučera navázal spolupráci s MAP.
Je obtížné získat rodilého mluvčího. Pro rodilé mluvčí mimo EU platí legislativní omezení. Ředitelé požádali o kontakt na rodilého mluvčího.
Lze navýšit implementaci, volné finanční prostředky jsou k dispozici – cca ve výši 250.000,- Kč. Je možné zaplatit i psychologa, možnost čerpaní financí je od začátku školního roku 2021/22.
2. Výjezdní zasedání
Výjezdní zasedání plánované na termín 25. - 26. 3. 2021 nebude možné realizovat vzhledem k vládním
nařízením v souvislosti s pandemií. Účastnící on-line setkání projednali 2 náhradní termíny:
konec května-začátek června 2021, dále pak září 2021.
Účastníci se shodli, že preferují zářijový termín 2021vzhledem k epidemiologické situaci.
3. Semináře
V únoru proběhl seminář s paní Mgr. Kropíkovou na téma distanční výuky a byl hodnocen velmi pozitivně. Z tohoto důvodu jsou plánovány semináře ve dvou dalších termínech a to 1. 3. a 11. 3. 2021.
Ředitelé upřednostnili termín 11. 3. 2021. Zájem je jak o téma distanční výuky, tak o přednášku na téma
aktuálních změn ve vyhlášce č. 27/2016 Sb. i ve vyhlášce č. 72/2005; kdy tato přednáška je určena spíše
pro management škol.
Členové ÚPS dostanou pozvánku, která bude rozeslána prostřednictvím MAS Krajina srdce.
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4. Aktualizace Strategického rámce MAP
Ředitelé škol byli upozorněni, že na konci dubna 2021 proběhne aktualizace Strategického rámce MAP.
V případě, že přemýšlí o svých nových investičních záměrech, je nutné zabezpečit si souhlas zřizovatele.
5.

Návrh on-line setkání ekonomických pracovníků, vedoucích školních jídelen

Na setkání ÚPS byl projednán návrh na možnost setkání ekonomických pracovníků škol formou on-line
seminářů. Některé školy využívají externí účetní služby, takže by upřednostnily spíše on-line setkání vedoucích školních jídelen, s cílem oživit neformální kontakty, získat nové informace a vyměnit si vzájemně zkušenosti i poznatky z oblasti zdravé výživy a nových trendů ve stravování dětí.
6. Ostatní
Paní ředitelka Mgr. Pípalová požádala MAS Krajinu srdce – slečnu Ing. Moniku Havlovou o poskytnutí
shrnutí změn týkajících se realizace Šablon. Sdělení MŠMT z webináře z října 2020 jí bylo elektronicky
zasláno.
Termín dalšího setkání ÚPS zatím nebyl stanoven. Pozvánka bude účastníkům zaslána v časovém předstihu. Dle aktuální epidemiologické situace se uskuteční pravděpodobně opět on-line, ale přes jinou platformu, ke které se zvládnou připojit všichni bez technických potíží.

Zapsala: K. Šmídová

