
 

 

Dodatek č. 1 ke Strategickému rámci MAP ORP pro Žďár nad Sázavou  

Projekt: Místní akční plán vzdělávání ORP Žďár nad Sázavou 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0./0.0/15_005/0000130 

 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 15. 2. 2017 

 

Zdůvodnění administrativního pochybení  

při tvorbě Strategického rámce MAP pro Žďár nad Sázavou (verze leden 2017) 

 

V rámci realizace projektu „Místní akční plán vzdělávání ORP Žďár nad Sázavou“, konkrétně při práci 

na druhé verzi Strategického rámce MAP pro ORP Žďár nad Sázavou - tzv. verze leden 2017 (SR MAP), 

která byla Řídícím výborem MAP schválena 17. ledna 2017, došlo k administrativně chybě. 

Strategický rámec MAP pro ORP Žďár nad Sázavou byl oproti první schválené podobě z 15. 7. 2016 

doplněn o další projektové záměry škol, školek a dalších vzdělávacích organizací, a to na základě 

společné diskuse v území (v rámci setkání MAP, osobní konzultace, emailová a telefonická 

komunikace). V případě Základní školy a Mateřské školy Světnov byl plánovaný projektový záměr 

konzultován osobně. Ze setkání je pořízen zápis a návrh na vklad záměru do SR MAP.  

V rámci aktualizace, která byla provedena v lednu 2017, však tento záměr (dokonce celá základní škola) 

„vypadnul“, a není tudíž ve strategickém rámci uveden. V tomto případě se jedná o chybu, která nemá 

vliv na čerpání finančních prostředků z IROP, proto jsme se rozhodli tento záměr doplnit administrativní 

opravou, která je vysvětlena ve SR MAP v poznámce pod daným projektovým záměrem. 

Oprava: 

Doplnění školy a projektového záměru, který je v SR MAP podbarven modře. 
Základní škola a 
Mateřská škola 
Světnov 
IČO: 71009850 
RED IZO: 600130657 
IZO: 102931861 

Stavební úpravy objektu 
čp. 46 – vestavba školní 

třídy 

3.000.000,- 
Kč 

2017-
2018 

1.1 
1.2 
1.7 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Veškerá dokumentace k této administrativní chybě je založena u realizátora projektu MAP a v Základní 

škole a Mateřské škole ve Světnově.  

Administrativní oprava Strategického rámce MAP pro ORP Žďár nad Sázavou byla provedena za účasti 

Ing. Josefa Klementa, předsedy Řídícího výboru MAP. 

 

Zapsala: Ing. Hana Půžová, manažerka projektu 

Schválil: Ing. Josef Klement, předseda ŘV MAP 


