
 

Zápis z V. pracovní skupiny  

„Pro financování“ 

 

Termín setkání: 19. září 2019, 13:00 - 14:30  

Místo setkání: v kanceláři MAS RÝMAŘOVSKO, nám. Míru 2, Rýmařov 

Program a hlavní témata k diskusi: 

Program:  

1) Plán aktivit do konce roku 2019 

2) Možnosti využití „PS Pro financování“ v projektu MAP 

3) Různé 

4) Další termín setkání 

Pracovní skupina se sešla ve složení: podpisy viz presenční listina 

Jméno Kontakt Instituce 

   

Ing. Nikola 
Pohanělová 

Pohanelova.nikola@rymarovsko.cz Manažer MAPII 

Pecha Petr pecha.petr@rymarovsko.cz MAS Rýmařovsko 

Pleská Leona pleska.leona@rymarov.cz Zástupce ORP Rýmařov 

Bc. Pavlína Tušková tuskova.pavlina@rymarovsko.cz Obec Velká Štáhle 

Ing. Ivana Lukešová lukesova.ivana@rymarovsko.cz Manažer MAP 

Marcela Staňková marstankova@seznam.cz Diakonie Rýmařov 

 

K bodu  

1) Manažerky MAP přivítaly přítomné po prázdninové pauze a informovaly o programu 

jednání.  

2) Paní Lukešová seznámila členy s nejdůležitějšími aktivitami, které by v rámci projektu MAP 
II  měly být dle plánu uskutečněny ještě v roce v roce 2019.  

 Informace o Dvoudenním setkání – v rámci této akce dojde k tvorbě akčního plánu 
pro rok 2020. Termín realizace setkání byl stanoven na 19. - 20. listopadu 2019. 
Setkání proběhne ve spolupráci s MAP Šumpersko. Inspiraci jsme získali ve Středisku 
ekologické výchovy Švagrov a v Lesní školce v Novém Malíně (zajistí Mgr. Míčková). O 
ubytování se postará Bc. Tušková. Další možností je setkání s rodilým mluvčím MAP 
Šumpersko (domluví Ing. Lukešová).  
 



 

Dále byly ve zkratce představeny akce financované z MAP pro školy plánované do konce 
roku 2019: 

 Řeší pracovní skupina čtenářská gramotnost : Scénické čtení  –– Pohádka pošťácká, 
které proběhne 22. 10. 2019 a to v těchto časech:    
8:15 – první ročníky Zš Rýmařov, 9:15 – dojíždějící malotřídní školy, 10:15 – druhé 
ročníky ZŠ Rýmařov 

 Další scénické čtení organizuje MAP ve spolupráci s Mgr. Tauferovou: 

 Divadlo v anglickém jazyce – termín 23. 10. 2019 - Nutno dořešit do příštího setkání 
počty žáků (všichni) a místo konání (Bc. Zapletalová), kapacita dostupných míst 
konání: kinosál (108 míst), kinosál s výsuvem (170 míst), staré kino (364 míst), velký 
sál (226 míst při plesové sezóně). 
Předpokládané časy představení: 8:30 – pro 1. stupeň ZŠ, 10:15 – pro 2. stupeň ZŠ, 
pro malotřídní školy se předpokládá čas mezi těmito představeními (dořeší MAP)  
 
Další akce 

 Akce„Samet“ – v souvislosti s výročím 30 let od Sametové revoluce proběhnou tyto 
akce: Městské divadlo Rýmařov uspořádá „Sametový večer“ s průvodem městem – 
18. 11. 2019 –Paní Pleská navrhla, že by toto divadlo mohlo být zajímavé pro 2. 
stupeň, Zapletalová rozešle nabídku na představení škole v Břidličné, ZŠ Rýmařov a 
Gymnáziu a střední škole v Rýmařově.  
Na tuto akci jsou navázány i další akce např. 

Jindřich Štreit: výstava fotografií na místní radnici a SOŠ/Gymnáziu Rýmařov – 23. 10. 
výstava v Městském muzeu Rýmařov – 14. 11. 
knihovna zrealizuje pro 2. stupeň ZŠ Rýmařov Jelínkova 1 a SOŠ a Gymnázium akci s 
názvem Pamflet samizdat 
dále proběhnou koncerty ZUŠ, v Městském muzeu Rýmařov se uskuteční beseda a ve 
SVČ proběhne promítání filmu a jazzové koncerty 

 

 SVČ Otvírání dílen – padl návrh, aby se řídící výbor dne 25.9.2019 konal v těchto 
prostorech, tak aby byla budova přestavena členům ŘV. Dále bylo paní Pleskou 
zmíněno, aby členové pracovních skupin dali podněty, co čekají od slavnostního 
otvírání těchto prostor, zda mají nějaké nápady, co by se jim líbilo. 
 
Aktualizace investičních aktivit 
 

 Financování investičních aktivit škol i ostatních organizací - seznam investičních 

záměrů budeme aktualizovat k datu 11.10. Prosíme všechny zapojené subjekty, aby 

posílaly své aktualizace do tohoto data, další aktualizace proběhne za půl roku. Z 

důvodu připravované výzvy z IROP na infrastrukturu škol, je nutno termín na 

aktualizaci zkrátit. Paní Lukešová rozešle mail s výzvou k aktualizaci investičních 

aktivit společně s informacemi o chystané výzvě (připraví pan Pecha). Pracovní 

skupina se bude poté vyjadřovat k plánu investičních aktivit a ke zdrojům jejich 

financování. 



 

 

Různé 

 Čerpání rozpočtu v projektu MAP – rozpočet je doposud čerpán rovnoměrně, vyjma 

položky lektorné – při aktualizaci finančního plánu, která bude zaslána ke schválení 

na ministerstvo na začátku příštího roku je třeba finanční částku z této položky 

přehodnotit a přesunout do více čerpaných položek (úkol pro finančního manažera). 

 

 Dále byl paní Pohanělovou přestaven návrh na setkávaní vedoucích pracovních 

skupin s členy pracovní skupiny Pro financování. Jde o dobrou praxi v ostatních MAP 

Moravskoslezského kraje – díky této platformě dochází k lepšímu předávání 

informací mezi jednotlivých pracovními skupinami a pracovní skupinou Pro 

financování. První setkání by se mělo uskutečnit v druhé polovině října. Do tohoto 

termínu by si jednotlivé   

 

 Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi školami – návratnost zatím 50 procent 

 

Úkoly 

 

 Pro všechny členy pracovních skupin - do poloviny října je nutné získat seznam 

aktivit, které by bylo vhodné financovat z projektu MAP, aktivity by měly 

zapojovat (nebo být vhodné) minimálně pro tři subjekty v území, zaměření 

plánovaných aktivit hlavně na polytechniku - tam máme velké MEZERY, 

matematickou a čtenářskou gramotnost, rovné příležitosti, digitální 

kompetence – všichni členové pracovních skupin zašlou své podněty – seznam 

vhodných aktivit na rok 2020 manažerům MAP termín do 11.10.2020. Následně 

budou diskutovány všechny podněty z jednotlivých škol v nové platformě 

vedoucích pracovních skupin a pracovní skupině pro financování v druhé polovině 

října – termín bude rozeslán (manažer MAP). 

 při aktualizaci finančního plánu přesunout položku lektorné do více čerpaných 

položek (úkol pro finančního manažera). 

 p. Zapletalová ve spolupráci s Městským divadlem rozešle nabídku na divadelní 

představení v rámci akce SAMET škole v Břidličné, ZŠ Rýmařov a Gymnáziu a 

střední škole v Rýmařově. 

 Všichni členové pracovních skupin – přemýšlet nad podněty, co by bylo vhodné 

uspořádat v rámci slavnostního otvírání Dílen SVČ v Rýmařově, hledat nějaké 

nápady, co by se školám i veřejnosti při této příležitosti líbilo.  

 

 



 

Další termín setkání 

- Další termín setkání je stanoven na druhou polovinu října termín bude upřesněn 

emailem. 

 

20. září 2019 zapsala: Ing. Nikola Pohanělová 


