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Projekt MAP III 

Termín realizace: 1.3.2022 – 30.11.2023 
Doba realizace: 21 měsíců 
Cílem projektu je udržení nastavené spolupráce mezi školami, 
školami a ostatními subjekty ve vzdělávání aj, výměna 
zkušeností a odborných znalostí, které vedou k rozvoji ČG, MG, 
rozvoji potenciálu každého žáka a  aktualizace dokumentu 
MAP II. 
Klíčové aktivity: 
• Rozvoj a aktualizace MAP 
• Evaluace procesu MAP 

 



 
 
 

Podaktivita A1.3 Pracovní skupina pro financování 
(PS F)  

 
Obsahem práce PS je zejména: 

 

• Zpracování návrhu finančního rámce 

• Identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit navržených PS 
ČG, PS MG a PS RP. Zdroj může být variabilní, protože při zpracování akčních 
plánů není ještě zřejmý např. Přístavba odborné učebny ZŠ – zdroj financování: 
IROP/státní rozpočet/zřizovatel.  

• Podílí se na zpracování akčních plánů, ve kterých je uveden zdroj financování 

• PS jsou předkládány investiční záměry škol, posouzení priorit v rámci ORP 
Vodňany tj. posouzení zdůvodnění potřebnosti, využitelnosti, efektivity a 
udržitelnosti investičních záměrů předkládaných do SR MAP   

• PS může navrhovat systémová opatření v ORP ke snížení administrativní 
zátěže škol (např. pomoc při čerpání prostředků ze Šablon, personalista, účetní, 
sjednotit v rámci ORP v čem mohou pomoci obce, jednotná metodika 
financování provozu škol, společné nákupy energií pro školy aj.) bude věc 
diskuze PS F.  



 
 
 

Podaktivita A1.3 Pracovní skupina pro financování 
(PS F)  

  

Zpracování návrhu finančního rámce: 

• rozpočty zřizovatelů za posledních 3-5 let, sleduje se vývoj příjmů a výdajů 

a vývoj kapitálových výdajů,  

• aktuální rozpočet zřizovatelů,  

• rozpočtový výhled zřizovatelů,  

• analýza cizích finančních zdrojů (evropské dotace, státní, krajské), 

• úvěry,  

• další zdroje – nadace, dary, spolupráce se zaměstnavateli.  

 

Závěry této analýzy by měly dát odpověď na otázku, jaké typy aktivit a v jaké 

přibližné výši lze hradit z jakého zdroje v jednom roce. 



 
 
 

Podaktivita A1.3 Pracovní skupina pro financování 
(PS F) 

 Složení PS F:  

• Zástupci obcí v území především zástupci zřizovatelů, 

• Ředitelé škol (nebo jejich delegovaní zástupci), 

• Odborníci. 

 

PS F má 6 osob z toho: 

• 2 zástupci zřizovatelů, 

• 2 ředitelé škol, z toho 1 je zástupce soukromého sektoru a MŠ a 1 ZŠ, 

• 1 delegovaný zástupce školy – ekonomka školy ZŠ,  

• 1 vedoucí PS F – projektový manažer MAS. 

 



 
 
 

Podaktivita A1.3 Pracovní skupina pro financování 
(PS F) 

 
 Výsledek realizace dané podaktivity: 

• Ustavená, funkční  a činná PS financování 

• Zpracované akční plány, ve kterých je uveden zdroj 
financování, doložené v rámci podaktivity A1.8 

Doložení výsledků realizace podaktivity A1.3 ve ZoR: 

• Zápisy a prezenční listiny ze všech jednání PS F 

• Zpracované návrhy aktivit financování aktivit 
navržených ostatním PS  



 
 

Průběh podaktivity A1.8 Místní akční 
plánování 

 
• A. Aktualizace analytické části 

• B. Aktualizace strategické části 

• C. Plánování – aktualizace implementačních 
aktivit 



 
A.     Aktualizace analytické části 

• A.1 Vytvoření podkladů pro aktualizaci 
analytické části – manažerka KA 

• A.2 Revize analýzy stavu a potřeb, SWOT-3 
analýz, identifikace příčin – PS  

• A.3 Doplnění informací o potřebách investic ve 
školách a stupni připravenosti – manažerka KA 

• A.4 Aktualizace hlavních problémů k řešení, 
popis jejich příčin a návrh řešení – PS  

 



 
B Aktualizace strategické části 

B1. aktualizace vize do roku 2025 – PS 
B.2 Projednání aktualizovaného návrhu priorit – PS  
B.3 informování o výstupu jednání PS – realizace konzultačního 
procesu – PS a hlavní manažerka projektu 
B.4 Aktualizace výběru priorit a cílů do SR MAP – dohoda o prioritách – 
PS  
B.5 Stanovení nebo aktualizace cílů k jednotlivým prioritám SR MAP – 
PS  
B.6 investiční záměry – PS F 
B.7 Schválení SR MAP - ŘV 
B.8 Zpracování návrhů neinvestičních aktivit – PS  

 



 
C. Plánování – aktualizace 

implementačních aktivit (IA) 
Zpracování Akčního plánu (AP) – návrhy aktivit – PS  
V současné době platí AP do února 2023 
Budou zpracovány 3 AP 
• AP od března 2023 do prosince 2023 
• AP 2024 
• AP 2025 
Cíl: rozpracovat SR MAP do konkrétních aktivit, jejichž realizací bude 
dosaženo stanoveného cíle 
Akční plány musí na sebe navazovat a pokrývat celou dobu realizace 
projektu 
RT MAP sleduje naplňování jednotlivých AP a na základě tohoto 
sledování navrhuje úpravy 

 


