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Zápis z PS Financování SO ORP Nýřany 
(8. setkání pracovní skupiny proběhlo dne 5. 10. 2020 v Plzni) 

Program:  

− Financování projektu Supervize a externí evaluace 

− Financování vzdělávacích aktivit 
 
Pracovní skupina se zabývala financováním aktivit, které vycházejí z Akčního plánu MAP SO ORP Nýřany 
a v současné době nejsou zahrnuty do rozpočtu projektu. Jedná se zejména o projekt Supervize. Dále 
pak i o realizaci dalších vzdělávacích aktivit. V případě externí evaluace se jedná o aktivitu, která vychází 
z evaluačního plánu MAP. 
Na základě diskuse navrhla pracovní skupina následující řešení: 
Návrh: v rámci rozpočtu projektu jsou finanční prostředky, které by bylo možné pro financování výše 
uvedených aktivit využít a žádným způsobem neovlivnit rozsah stávající realizace klíčových aktivit 
projektu a naplňování metodiky MAP. Pracovní skupina zaúkolovala realizační tým MAP SO ORP 
Nýřany, aby zpracoval změnu projektu v následující podobě:   
 

Položka Stav k 30. 9. 2020 Přesun do/z položky Výše položky po změně 

Lektoři 206 710 Kč Položka bude navýšena o 
28 000 Kč z položky 
Vedoucí pracovních 
skupin a 100 000 Kč 
z položky Zástupci 
zapojených škol. 

334 710 Kč 

Odborný konzultant pro 
oblast školství 

  39 313 Kč    39 313 Kč 

Vedoucí pracovních 
skupin 

  58 997 Kč Přesunout 28 000 Kč                
do položky Lektoři. 

  30 997 Kč 

Zástupci zapojených škol 548 000 Kč Přesunout 104 000 Kč do 
položky Supervizor                    
a 63 000 Kč do položky 
Externí evaluátor  
a 100 000 Kč do položky 
Lektoři. 

281 000 Kč 

Členové pracovních 
skupin 

256 000 Kč Přesunout celou položku 
do  položky Supervize. 

0 

Externí evaluace 0 Položka bude navýšena               
o 63 000 Kč z položky 
Zástupci zapojených škol. 

  63 000 Kč 

Supervize 0 Položka bude navýšena o 
256 000 Kč z položky 
Členové pracovních 

360 000 Kč 
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skupin a 104 000 Kč 
z položky Zástupci 
zapojených škol. 

 
Zdůvodnění změn:  Projekt supervize vychází z analýzy potřeb jednotlivých škol a je součástí akčního 
plánu MAP SO ORP Nýřany na období 2020/2021. Realizace projektu pomůže školám k implementaci 
principů rovných příležitostí v předškolním a základním vzdělávání. Externí evaluace je součástí 
evaluačního plánu MAP SO ORP Nýřany a bude sloužit jako podklad pro zkvalitnění fungování 
realizačního týmu i celého partnerství škol v daném území. K navýšení položky „Lektoři“ dochází proto, 
že v rámci monitorovacích indikátorů projektu po dohodě s MŠMT byla navýšena hodnota počtu 
vzdělávacích akcí, které je nutné v řešeném území uspořádat. Navýšení vzdělávacích aktivit 
koresponduje s vyhodnocením potřeb jednotlivých škol SO ORP Nýřany. 
 
 

 
Zapsala: 
Zuzana Štychová: 725 909 846 (stychova@mas-radbuza.cz) 
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