
 
 

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání Tišnov III. 
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0021033 

 

POZVÁNKA 

Název akce: PS Financování, 7. setkání 

Typ aktivity: Pracovní skupiny 

Termín a čas: 14.02. 2022 od 15 do 17 hodin 

Místo konání:  online 

Termín pro přihlášení: do 13.02.2023 

Kontaktní osoba: Barbora Gottwaldová, gottwaldova@maptisnov.cz, tel. 773 843 770 

Program/Anotace:  

1. Akční plán, úpravy, změny, doplnění 
2. Svazková škola aktuální info 
3. Školka Vohančice info 
4. Vývařovna pod DSO, kde bude? 
5. Info dotace – Petr Šústal 
6. Info o akcích v 23 dle plánu akcí 
7. Co dát do dotazníků do škol – co přidat 
8. Soupis z každé obce, kolik dětí z dané obce chodí do jaké  
9. RUD na 2022 15 710 na žáka – zda sedí příjem a výdej na školství za delší období 
10. Majetek – výpůjčka ideální, nebo do správy, kdo jak má? 
11. Společná výběrová řízení – škola, obec…telefon, energie, pojištění 
12. Ceny stravování zaměstnanců škol? Co nestačí, doplatí obec 
13. Další organizace – ZUŠ, SVČ, MěKS - odkud peníze na jídlo – stravenky? 
14. Sdílený IT expert na radnici pro školy – jako služba, školy dostanou příspěvek na provoz, a IT 

vystaví faktury (servery, konektivita,  licence společná soutěž) 
15. Jaká je úplata za MŠ? Za ZŠ? Za ŠD? Kdo platí předškoláky, co jsou zdarma 
16. Ostatní 

 

Po celou dobu pracovní skupiny probíhá otevřená diskuze k prezentovaným tématům. 

Zpracováváme osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, tituly, datum narození, kontaktní údaje včetně adresy, telefonu, e-
mailu a čísla účtu ze zákonných důvodů pro účely uzavření pracovně-právního vztahu a s tím souvisejících legislativních 
povinností a dále v oprávněném zájmu pro účely komunikace v organizačních a informačních záležitostech. Dohody o 
provedení práce jsou v rámci projektu předávány poskytovateli dotace. 
Pracovní skupina bude fotografována, fotografie budou použity ke zdokumentování v rámci projektu Programu rozvoje 
vzdělávání a mohou být zveřejněny na webových stránkách projektu MAP vzdělávání Tišnovska III. www.maptisnov.cz či na 
Facebooku MAP Tišnovsko. 
Pokud si nadále nepřejete být účastníkem projektu MAP, zašlete tuto skutečnost písemným oznámením na e-mail: 
beranova@maptisnov.cz. 
 
 
 


