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Projekt „Místní akční plán II v ORP Třinec“ 

 
Zápis z jednání dne 19.06.2019 od 13:00 hod 

 

PRACOVNÍ SKUPINA PRO FINANCOVÁNÍ 
 

 

místo konání:  

Magistrát města Třince, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec 

 

účastníci jednání: 

viz prezenční listina 

Program setkání: 

1. Analýza školství 

Informace od realizačního týmu, že dotazník bude distribuován analytikům škol do konce června. Sběr 

dat do 30.11.2019, poté PS financování vyhodnotí výsledky. 

 

2. Implementace MAP   

Aktuálně probíhá v termínu 17.-21.6. 2019  akce Týden řemesel - týden plný inspirací, zážitků pro žáky 

čtvrtých tříd, organizován ve spolupráci s Jubilejní Masarykovou základní škola v Třinci (pí. Byrtusová 

a další členové PS Financování) a s DDM Třinec. 

 

Plánování dalších seminářů/workshopů – v září 2019 bude realizován setkání ekonomů ze škol, 

organizuje p. Marcela Byrtusová, Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ, Třinec a také je plánován seminář 

se zástupcem Finančního úřadu (pí. Heczková) (2020), PS Financování zajišťuje organizaci. 

 

3. Místní lídři 

Jednotlivé skupiny dostaly od realizačního týmu úkol identifikovat místní lídry v rámci jejich oblasti 

působnosti. Během diskuze se členové PS shodli, že nebudou za svou skupinu nominovat žádného lídra. 

Zdůvodňujeme to tím, že činnost naší skupiny se aktuálně zaměřuje zejména na financování projektu 

MAP. Pakliže v budoucnu budeme moci definovat místní lídry v nějaké oblasti (např. ekonom/hospodář 

školy, ředitel, zřizovatel, …), nahlásíme realizačnímu týmu nominaci.  

 

4. Rodilý mluvčí 

Za přítomnosti finanční manažerky Mgr. Czempkové zhodnocení průběhu čerpání přímých nákladů 

s ohledem na možnost zapojení druhého rodilého mluvčího již od září 2019 z důvodu velkého zájmu škol. 

V rozpočtu žádosti o podporu nastaveno na 1 osobu na 2 školní roky změnit na 2 osoby na jeden školní 

rok. Jedná se o nepodstatnou změnu.  

 

5. Čerpání rozpočtu 

Čerpání rozpočtu probíhá v souladu se schváleným ročním akčním plánem. V případě, že se některé 

naplánované aktivity nezrealizují, bude zdůvodněno při vyhodnocování ročního akčního plánu na konci 

roku.  

 

Mgr. Czempková informovala, že si realizační tým eviduje u každé akce, která škola se do aktivity 

zapojila. Tato statistika může  být také podkladem pro vyhodnocení ročního akčního plánu.  
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6. Rozdělení úkolů a termíny plnění: 

Zvážit realizaci neformálního setkání pro zástupce školních jídelen. 

Zvážit, zda doporučí k financování výjezdní zasedání zástupců školních parlamentů, které vzešlo na 

setkání v květnu. Rozpočet ještě není úplně stanoven z důvodu hledání místa realizace a počtu účastníků 

dle kapacity ubytování. Rozpočet se může vyšplhat až na částku 25 tis. Kč. 

Během letních prázdnin PS nepracuje, až od září 2019. 

 

7. Termín dalšího setkání: 

Září 2019 

 

 

Zapisovatel: 

Ing. Monika Byrtusová – vedoucí PS financování 


