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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

PRACOVNÍ SKUPINA PRO FINANCOVÁNÍ  

Místo konání:  MěÚ Jablunkov 

Termín (datum a čas):  9. 5. 2019, 15:00 – 18:00 

Účastníci jednání: viz prezenční listina 

Program setkání: 

1. Projednání ARP jednotlivých skupin. 

Skupina pro Polytechniku 

Bod 1 – Exkurze Svět techniky v Ostravě – rozpočet 100 000 – rozpočet bude snížen – finanční 

manažerka MAPu hlídá rozpočet, který nemůže za rok překročit částku 80 000 Kč – už se realizuje. 

Doporučit všem zapojeným školám, že je možno využívat také zapojení do projektu OKAP (3 roky). 

Bod 2 – Řemeslné hry – 2000 Kč – pořádá SOŠ Třinec – nerozumíme požadavku (víme, že doprava je 

zdarma a na aktivity přispělo ORP Třinec) – doplnit informace, koho chcete odměnit, kolik dětí chcete 

odměnit, za co chcete odměnit? Požaduje organizátor? Případně odstranit z ARP.  

Bod 3 – Burza škol – 15 000 Kč – na organizaci akce? Odůvodnit položky rozpočtu. Po upřesnění 

navrhujeme ke schválení ŘV. 

Bod 4 – Bobřík informatiky – listopad – bude třeba napsat report o zapojení škol ORP Jablunkov - 

navrhujeme ke schválení ŘV. 

Bod 5 – Soutěž malování na PS – organizátor ZŠ Jablunkov, Lesní 190, upřesnit jakého počtu žáků se 

týká, položkový rozpočet (na co využijete 10 000 Kč) – po upřesnění navrhujeme ke schválení ŘV. 

Bod 6 – Divadlo fyziky – Údiv – doplnit počet podpořených žáků, doplnit počet akcí/šou – prosíme o 

kalkulaci – v případě překroční rozpočtu přesunout na další rok anebo navrhnout spolufinancování 

z vlastních zdrojů škol - navrhujeme ke schválení ŘV. 

Bod 7 – Setkání/Sdílení dobré praxe – doporučujeme podpořit – chybí občerstvení (30 Kč na hodinu 

na osobu/max. 60 Kč na akci na osobu) - navrhujeme ke schválení ŘV. 

Bod 8 – Budování vztahu k místu  - chybí položky – cena a znovu rozklíčovat jednotlivé částky – týká 

se ARP na příští rok, takže do letošního ARP nedávat 

Bod 9 – Vytvoření společného webového portálu – zamítnuto financování – využívat služeb ICT 

koordinátora René Kohut, je možno přidat do webových stránek ORP Jablunkov – projednat s panem 

Kohutem – aktivita navrhnuta ke schválení bez finanční podpory.  
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Bod 10 – mobilní planetárium – doporučeno pouze MŠ. Pro základní školy nevhodné, doporučujeme 

financovat dopravu nebo vstupné do Planetária v Ostravě – zjistit, zda-li není možné proplácet 

z projektu OKAP (napsali jsme dotaz na koordinátorku) 

Bod 11 – Malý truhlář – chybí odůvodnění ceny – nelze provádět nákupy zařízení a vybavení, pokud 

by 20 000 bylo na činnost, pak je nutné zdůvodnit položkově rozpočet – přesunout do ARP a do 

rozpočtu od roku 2020. 

Bod 12 – sjednocení SW a HW ORP Jablunkov – doporučujeme využívat pana Kohuta, který školí 

zdarma – schváleno jako indikátor 

Bod 13 – exkurze Svět techniky pro nadané žáky – přesunout do bodu 1 – doporučujeme pro nadané 

žáky aktivity Mensy, která je také zapojena do projektu OKAP (kontaktovali jsme paní koordinátorku, 

odpověď přepošleme). 

 

Čtenářská gramotnost 

Vyřešeno – doporučeno ke schválení 

Zaměřovat se také na cizí jazyky – zvážit zjištění zájmu DVPP pro potřeby škol v angličtině – např. 

Jazyková škola a gymnázium Hladnov pořádá kurzy pro učitele k získání kvalifikace – příprava na 

všeobecnou státnici (C1). Např. ZŠ Písek má 1 – 2 zájemce.  

 

Matematická gramotnost – vyřešeno – doporučeno ke schválení 

Rovné příležitosti – výjezdní seminář – Bod 4, 5 – v roce 2019 pouze bod 4, další aktivity přesunout 

do roku 2020. Zvážit, zdali nebude lepší začít rokem 2020 i bod 4 – obáváme se, že je již pozdě začít 

s realizací. Předem doporučujeme zjistit zájem o pobytové školení s noclehem. Z minulých projektů 

máme zkušenost, že je vhodné vícedenní školení/konference až na závěr projektu – 2021/2022. 

Bod 6 – je aktuálně realizováno v PS pro polytechniku – vymazat z vaší skupiny.  

Bod 7 – chybí termín akce – bude potřeba upřesnit informace o jednotlivých setkáváních – počet, 

téma, cena, termín – pak bude doporučeno ke schválení ŘV 

Občanské kompetence – doporučeno ke schválení  133 000 Kč, v příštím roce je možné, že se Váš 

rozpočet bude krátit 

Podnikavost a kariérové poradenství 

Bod 5 Marlenka a Hyundai – doporučujeme navýšit na 4 x autobus za 5 000 Kč, aby mohli jet všichni 

žáci 8/9 tříd ze 4 škol – 4 autobusy – navrženo ke schválení ŘV 
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Ostatní doporučeno ke schválení ŘV 

 

2. Do 24. 5. zaslat konečné přepracované plány pro rok 2019! 

ARP se budou schvalovat v úterý 28. 5. Řídící výbor 

 

Rozdělení úkolů a termíny plnění:  

Soňa Dobešová a Miroslava Kufová dokončí plánování aktivity – setkání účetních a vzdělávání účetních 

Lenka Šamanová a Věra Szkanderová dokončí plánování prvního setkání s řediteli škol 

 

 

 

Termín dalšího setkání: 4. 6. 2019 

 

 

Zapisovatel: Lenka Šamanová 


