
 

Zápis ze 14. jednání pracovní skupiny 

projektu MAP II ORP Nové Město na Moravě

Název skupiny: PS pro financování

Den a místo jednání: 21. 9. 2022, Buona Café, Nové Město na Moravě

Přítomní členové: Ing. Kateřina Kondýsková – odborný garant

PaedDr. Dagmar Nejedlá

Ing. Petra Čejková

Omluvení členové: Mgr. Hana Štůlová

Mgr. Lenka Moravcová

Mgr. Otto Ondráček

Mgr. Tomáš Augustýn, Ph.D.

Hosté:

Nepřítomní členové: -

Den a místo následného 
jednání:

bude upřesněno

Program jednání:

1. Seznámení s programem schůzky

2. Zhodnocení aktivit jednotlivých PS 

3. Termín další schůzky

1. Program schůzky, administrativa

16. setkání pracovní skupiny pro financování se konalo prezenčně v  Buona Café v Novém

Městě na Moravě. Ing. Kateřina Kondýsková, garantka pracovní skupiny, přivítala  přítomné

členy  pracovní  skupiny,  seznámila  je s programem  schůzky  a popsala  stávající  situaci

v projektu ohledně proběhlých aktivit a finančních prostředků. Následně poděkovala členům

pracovní skupiny za práci v projektu MAP II v ORP Nové Město na Moravě, jehož realizace

končí k 30. 9. 2022.

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v územním dopadu ORP Nové Město na Moravě“, 

registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009720



 

Garantka pracovní skupiny s přítomnými členy osobně, s

ostatními členy prostřednictvím emailové komunikace řešila další pokračování členů pracovní

skupiny v navazujícím projektu MAP III v ORP Nové Město na Moravě.

2. Zhodnocení aktivit jednotlivých pracovních skupin

Garantka  pracovní  skupiny  pro  financování  zhodnotila  aktivity  jednotlivých  pracovních

skupin  za  celou  dobu  realizace  projektu.  Informovala  přítomné  členy  o  plánovaných

aktivitách, které z různých důvodů nakonec nemohly být realizovány s návrhem vytvoření

„nápadníků aktivit do dalších období. Dále se vrátila k řešeným problémům způsobených v

době pandemie onemocněním COVID – 19 a poděkovala všem přítomným za aktivní přístup

k náhle řešeným situacím.

3. Termín další schůzky

Další  schůzka  pracovní  skupiny  v  pozměněném složení  proběhne  v  navazujícím projektu

MAP III v ORP Nové Město na Moravě. Přesný termín a místo bude upřesněno.

V Novém Městě na Moravě, 23. 9. 2022

Vypracovala: Ing. Kateřina Kondýsková

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v územním dopadu ORP Nové Město na Moravě“, 

registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009720


