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Zápis z 8. setkání PS Financování SO ORP Stod 
(8. setkání pracovní skupiny proběhlo dne 6. 10. 2020 ve Stodu) 

Téma: Financování aktivit vycházejících z Akčního plánu MAP SO ORP Stod 2020 - 2021 
 
Tomáš Svoboda seznámil účastníky s aktivitami, které jsou součástí Akčního plánu na období 2020 – 
2021, ale nejsou zahrnuty do rozpočtu projektu. Mezi tyto aktivity patří: 

• Supervize do škol 

• Externí evaluace realizace MAP SO ORP Stod 

• Realizace seminářů a exkurzí dle požadavků cílových skupin  
 
Účastníci pracovní skupiny v součinnosti s realizačním týmem MAP navrhli níže uvedené možné změny 
rozpočtu projektu a pověřili realizační tým projektu ke komunikaci s řídícím orgánem OP VVV za účelem 
uskutečnění těchto změn. 
 

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

Lektoři - 23 309,-Kč Položka bude navýšena o  
35 000,-Kč z položky 
Odborný konzultant pro 
oblast školství, 100 000,-
Kč z položky Zástupci 
zapojených škol a 
15 000,-Kč z položky 
Vedoucí pracovních 
skupin. 

126 691,-Kč 

Odborný konzultant pro 
oblast školství 

39 192,-Kč Přesunout 35 000,-Kč do 
položky Lektoři. 

4 192,-Kč 

Vedoucí pracovních 
skupin 

29 000,-Kč Přesunout 15 000,-Kč do 
položky Lektoři. 

14 000,-Kč 

Zástupci zapojených škol 184 500,-Kč Přesunout 14 000,-kč do 
položky Supervizor a 
57 000,-Kč do položky 
Externí evaluátor a 
100 000,-Kč do položky 
Lektoři. 

13 500,-Kč 

Členové pracovních 
skupin 

130 000,-Kč Přesunout celou položku 
do  položky Supervize. 

0 

Externí evaluace 0 Položka bude navýšena o 
57 000,-Kč z položky 
Zástupci zapojených škol. 

 57 000,-Kč 

Supervize 0 Položka bude navýšena o 
130 000,-Kč z položky 

 144 000,-Kč 
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Členové pracovních 
skupin a o 14 000,-Kč 
z položky Zástupci 
zapojených škol. 

 
 

Zdůvodnění změn:  Projekt supervize vychází z analýzy potřeb jednotlivých škol a je součástí akčního 
plánu MAP SO ORP Stod na období 2020/2021. Realizace projektu bude mít pozitivní vliv na uplatňování 
principů rovných příležitostí v území MAP SO ORP Stod. Externí evaluace je součástí evaluačního plánu 
MAP SO ORP Stod 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 a na základě popisu potřeb škol došlo k navýšení hodnoty počtu 
vzdělávacích akcí, které je nutné v řešeném území uspořádat.  
 

 
Zapsala: Kamila Opl Hackerová, oplova@mas-radbuza.cz, 725 909 836 
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