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Zápis z jednání 

Pracovní skupiny pro financování 
 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání Telčska II. 

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009139 
 

1/2020 
 
 
Datum: 15. května 2020 v 13:00 hodin 

Místo: zasedací místnost MAS Mikroregionu Telčsko 

Přítomní: Viz prezenční listina 

 

Program 

1. Úvod 
2. Aktuální stav v souvislosti s COVID -19 a dopad na školy a na projekt 
3. Implementační aktivity projektu – aktivity spolupráce 
4. Různé, závěr 

 

 

1. Úvodní slovo 

Tomáš Marek, vedoucí PS pro financování, přivítal všechny přítomné členy a zahájil jednání. 
Plánované setkání pracovní skupiny na březen muselo být z důvodu vyhlášeného nouzového stavu 
zrušeno. 

Markéta Tichá v úvodu představila nového členy realizačního týmu Michaelu Vychytilovou, která byla 
od 17. února 2020 přijata na pozice administrátora projektu a koordinátora implementace.  

 

2. Aktuální stav v souvislosti s COVID -19 a dopad na školy a na projekt 

Markéta Tichá představila PS nový plakát COVID, který seznamuje rodiče a děti s pravidly dodržování 
základních hygienických opatření, jenž je určen pro MŠ a ZŠ na území ORP Telč. Plakát byl vytvořen 
pro potřeby škol a byl jim distribuován. Dále členy PS seznámila o dopadech pandemie COVID- 19 
na projekty, které probíhaly a nemohly se dokončit a o zrušených aktivitách, jako byly například 
besedy se spisovateli či recitační soutěž Pětilístek.  

Markéta Tichá informovala o aktuálním stavu realizace projektu a o zpracování zpráv o realizaci (ZoR) 
a žádostí o platbu (ŽoP). V polovině března 2020 byla uhrazena platba na základě schválené 2. ZoR 
a ŽoP (schválení v listopadu 2019) ve výši 800 000 Kč, jak bylo dohodnuto s projektovým manažerem 
MŠMT v loňském roce.  

Následně v dubnu 2020 byly zpracována a podána 3. ZoR a ŽoP za sledované období 1. 10. 2019 – 
31. 3. 2020. V rámci předložené ŽoP je požadována zálohová platba ve výši 1 089 455 Kč.  

Lenka Mifková dále předložila přehled čerpání rozpočtu, účetní deníky zpracované účetní poklady 
k čerpání rozpočtu projektu. 
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3. Implementační aktivity projektu – aktivity spolupráce 

Markéta Tichá informovala o činnosti pracovních skupin, četnosti a náplni jejich setkávání. Dále 
hovořila především o implementačních aktivitách, které jsou již realizovány za loňský rok 2019 
a začátek roku 2020 a výdajích s nimi spojenými. Implementační aktivity projektu jsou financovány 
z paušálu. Následně se projednávaly možné aktivity, které by byly ještě reálné naplánovat na tento 
školní rok případně počátek léta. Jednalo by se o aktivity budování znalostních kapacit pro pedagogy. 
Tomáš Marek, ale nastínil možnou vytíženost pedagogů s návratem dětí do škol po pandemii COVID-
19, lepší se jeví prázdninový termín. Konkrétně se jedná o seminář zaměřený na rétoriku a komunikaci 
a seminář věnovaný učení se venku, a to jak pro ZŠ, tak i pro MŠ. 

 

 

4. Různé, Závěr 

Byla opět otevřena otázka plnění memorand o spolupráci škol a možnosti pomoci s realizací aktivit 
spolupráce prostřednictvím MAP v rámci projektového dne. Možnosti řešení projedná Markéta Tichá 
a Radek Veselý, členové PS budou informováni na dalším setkání. 

Závěrem Tomáš Marek poděkoval všem přítomným za aktivní účast na jednání Pracovní skupiny 
pro financování a ukončil jednání. 

Termín dalšího setkání Pracovní skupiny pro financování bude upřesněn dle domluvy a potřeby. 
V případě potřeby pružného projednání výdajů na implementační aktivity, budou osloveni členové 
PS e-mailem. Během podzimu je nutné se sejít třikrát z důvodu dodržení minimálního počtu setkání 
čtyřikrát za rok. 

 

 
Zapsala: Michaela Vychytilová 
 
 
 
 
 Ing. Tomáš Marek 
 Vedoucí PS pro financování 


