Zápis 10. schůze pracovní skupiny MAP II Tábor
Datum: 24. 2. 2021
Místo: videokonference
Přítomni: viz prezenční listina - PrtScn
1) PaedDr. Heršálková:
o přivítání účastníků
o seznámení s programem:
• aktuální stav čerpání rozpočtu – část Implementace
• webináře
• výjezdní zasedání
• schůzky jednotlivých PS
• řádná aktualizace SR
2) PaedDr. Heršálková, Bc. Rosecký:
o od jednotlivých členům ÚPS získány aktuální stavy čerpání rozpočtu
Implementace včetně vyjádření:
• jak budou zvolené aktivity pokračovat, v jaké výši budou/nebudou čerpány
přidělené finanční prostředky do konce školního roku 2021/2022, tzn.
do 06/2022
• případné změny v aktivitách, penězích
o na základě těchto podkladů vypracována souhrnná tabulka stavu čerpání
Implementace za všechny školy – revize v ½ realizace projektu
o VELMI DŮLEŽITÉ - započít s realizací naplánovaných aktivit/zrychlit
čerpání!!!
o vzory k jednotlivým aktivitám ke stažení na stránkách MAS Lužnice:
https://www.masluznice.bechynsko.cz/mistni-akcni-plan-vzdelavani-orptabor-ii/implementace-vzory/
o v případě problémů při čerpání finančních prostředků na zvolenou aktivitu LZE
provést přesun na jinou aktivitu – NUTNO předem konzultovat – bude
potřeba provést změnu projektu, schválení ze strany MŠMT
o při úspoře finančních prostředků by mohlo v případě zájmu dojít k navýšení
rozpočtu jednotlivých škol
3) Mgr. Švadlenová – dotaz:
o Lze čerpat finanční prostředky na kroužky i v případě, že jsme je v našem
platném rozpočtu neměli uvedené?
4) Bc. Rosecký – odpověď:
o Ano, je to možné. Aktualizaci zašlete PaedDr. Heršálkové do pátku 26.2.2021
mailem, poté bude zapracováno do souhrnné tabulky. Toto se týká i ostatních
škol – poslední aktualizace mailem – do pátku 26.2.2021.

5) PaedDr. Heršálková, Bc. Daňková:
o Výjezdní zasedání:
• z důvodu aktuální situace bude jarní zasedání zrušeno
• přesun na jiný termín:
 květen/červen 2021
 začátek nového ŠK 2021/2022
• vyjádření k navrhovaným termínům zaslat PaedDr. Heršálkové
do pátku 26.2.2021
6) PaedDr. Heršálková, Bc. Rosecký – řádná aktualizace SR:
o poslední řádná aktualizace proběhla 3.11.2020
o další aktualizace SR proběhne po uplynutí 6 měsíců od posledního schválení začátek května 2021
o případné podstatné změny nahlásit NEJPOZDĚJI DO 10.4.2021 ÚA – POUZE s
písemným souhlasem zřizovatele
o 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
7) Bc. Rosecký – online semináře:
o proběhl online seminář s Mgr. Kropíkovou – setkal se s velkým ohlasem, proto
jsou plánovány další:
• distanční výuka (to, co bylo teď) přístup k distanční výuce, jak
na návrat dětí do škol
• změny ve vyhlášce č.27/2016 a ve vyhlášce 72/2005 – spíše
pro ředitele
o je zvažován seminář:
• zaměřený na psychohygienu
• pro ekonomky škol
• pro vedoucí školních jídelen
• Mgr. Halda – Zvládání stresu
o případné tipy na další webináře zaslat ÚA
8) Diskuse:
o preferován spíše seminář pro vedoucí školních jídelen
9) Termíny konání PS, webinářů:
o Rozvoj matematické gramotnosti – 3.3.2021 – paní Havelková – webinář
„Geogebra“
o Rozvoj čtenářské gramotnosti – 6.5.2021 – paní Sittová – webinář „Přednes“
o možnost přihlášení bude včas oznámeno
10) Termín další schůzky ÚPS bude stanoven.
Zapsala: Bc. Martina Daňková

