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Projekt „Místní akční plán II v ORP Třinec“ 

 
Zápis ze on-line workshopů k tvorbě MAP –  

roční akční plán na rok 2021 
 

Místo konání:   

on-line, prostřednictvím MS Teams 
 

Přítomni:    

viz printscreeny  

 

Průběh setkání: 

- s ohledem na protiepidemiologická opatření bylo zrušeno společné setkání se všemi PS, 

které se mělo konat 05.11.2020. 

- Bylo přistoupeno k náhradní formě realizace prostřednictvím on-line platformy MS Teams 

v následujících termínech: 

 

- pondělí 02.11.2020 
od 10:00 – PS Pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 
od 11:00 – PS Pro rovné příležitosti 
od 15:00 – PS Občanské kompetence 
 

- čtvrtek 05.11.2020 
od 10:00 – PS Polytechnika a digitalizace 
od 11:00 – PS Pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 
od 13:00 – PS Pro financování  
 

- Pátek 06.11.2020 

od 9:30 – PS Podnikavost a kariérové poradenství 

 

- U každé schůzky byla přítomna manažerka a administrátorka projektu Mgr. Bobková, 

manažerka implementace a finanční manažerka Mgr. Czempková, specialistka na strategie 

a plánování Ing. Kantorová + minimálně jeden člen z PS Pro financování. 

- V úvodu každého setkání realizační tým sdělil připomínku, že aktivity budou schváleny 

Řídícím výborem pravděpodobně 07.12.2020 nebo dle situace COVID-19 přesto nejpozději 

v průběhu prosince formou per rollam. 

 

- Jednotlivé pracovní skupiny následně představily své plánované aktivity na rok 2021 

a zodpovídaly na upřesňující dotazy ze strany realizačního týmu a zástupců 

PS Pro financování 

- Pracovní skupiny dostaly za úkol zapracovat připomínky do 30.11.2020. 

- Realizační tým připomenul, že na základě kontroly dosavadního čerpání hodin na pozicích 

lektorů implementace a předběžného propočtu dalších hodin bylo zjištěno, že je možné 

případně ještě nabídnout uzavření dalších DPP. Určeno pouze pro dlouhodobé aktivity,  

ne jednorázové akce, pro odborníky z praxe.  



 

Místní akční plán II v ORP Třinec 
Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008963  Stránka 2 

- S ohledem na blížící se konec realizace projektu (leden 2022) doporučuje realizační tým 

a PS Pro financování Řídícímu výboru schválit RAP 2021 v plném rozsahu, přestože 

celkový rozpočet naplánovaných aktivit za všechny PS přesahuje aktuální zůstatek 

nepřímých nákladů – je to odůvodněno skutečností, že nevíme, jaké možnosti realizace akcí 

budou kvůli COVID-19 v následujícím roce a tudíž se některé aktivity nebudou moci 

realizovat nebo v omezené míře atd.  

- Aktivity je zapotřebí primárně plánovat v časovém rozmezí do června 2021. Jelikož 

je pravděpodobné, že dojde k nějakým úsporám (např. přihlásí se menší počet osob, 

než je plánováno (při ceně na osobu) nebo se aktivita zruší s ohledem na vývoj situace 

nebo nezájmu ze strany cílové skupiny apod.), poté budou zbylé finance zapotřebí 

profinancovat nejpozději do listopadu 2021. 

 

 

 

 

Zapisovatel: 

Mgr. Markéta Bobková – manažer a administrátor projektu, Statutární město Třinec 


