
  

 

 

 

 

 

Zápis ze schůzky pracovní skupiny pro Financování MAP II (ORP Mělník) 
21. 5. 2019 

 
 
Mělník, nám. Míru 30, kancelář MAS Vyhlídky, z.s. 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Program: 1) Kontrola plnění úkolů       
                  2) Dotační informatorium, potřeby škol 
                  3) Různé, závěry 
 

1) Kontrola plnění úkolů 
1.1. Možnost financování aktivit stanovených akčním plánem MAP I.  členové PS    
             seznámeni s alokací a rozpočty aktivit Akčního plánu. Byla od zahájení      
             realizace MAP II uskutečněna řada akcí zejména PS pro neformální   
             vzdělávání, semináře „Hry na ZŠ nejen v matematice“ a seminář ČSI.    
             S ohledem na finanční nároky na dojíždění do míst konání akcí je PS navrhuje      
             vyčlenit rozpočet na dopravu pro zapojené školy podle klíče:  částka/škola/   
             pololetí či šk.  rok. Tak budou nastaveny stejné příležitosti pro všechny    
             zapojené školy. Návrh tohoto opatření bude předložen na příští schůzce    
             pracovní skupiny 
1.2. Ostatní úkoly budou předmětem samostatného bodu zápisu 

2) Dotační informatorium, potřeby škol 
   2.1. Dotační informatorium – předložen návrh dotačního informačního materiálu.    
          Členěn dle dotačních titulů, je doporučeno doplnit termíny vyhlášení a příjmu    
           žádostí, alokaci výzvy, způsobilé žadatele a výši min. a max. nákladů. Po           
           zpracování návrhu bude materiál zaslán k připomínkování ostatním členům. 
          T. červen 2019, odpovídá Čermáková 
   2.2.  Ačkoliv jsou pravidelně monitorovány potřeby škol – jak na aktivity vedoucí ke   
            zlepšení klíčových kompetenci či vybavenosti škol, zůstává řada aktivit,     
            povinností a potřeb, které nebyly zohledněny (administrativní pracovník –        
            výkaznictví/ projektový pracovník). Za tímto účelem bude zpracován krátký    
            dotazník, aby byla z praxe postižena celá šíře potřeb. Dotazník by neměl být    
            zatěžující, k vyplnění by postačilo 5 – 10 minut. Jeho vyhodnocení poslouží jako     
            podklad pro návrhy financování či pro opatření, která by měla situaci zlepšit. 
            Konečnou verzi rozešle všem školám realizační tým. 
            T: květen, červen 2019, odpovídá F. Viktorin 

3) Různé, závěry 
3.1.  Diskuze ohledně nového modelu změny financování regionálního školství,       
         naplněnosti škola atd. 
3.2.  PS Financování předkládá návrh na rozdělení prostředků  pro zajištění dopravy 

na akce stanovené Akčním plánem dle klíče: částka / škola / pololetí nebo šk. 
rok. 



  

 

          PS navrhuje uspořádání semináře  zaměřeným na seznámení s DT 
komunitárních programů ERASMUS ve struktuře část teoretická a příklady 
z praxe. Seminář může obsahovat část zaměřenou na změny ve financování 
regionálního školství.  

           T:  III. až IV. Q 2019 Odpovídá PS Financování a realizační tým 
           

 
 
 
Zapsali: G. Čermáková a F. Viktorin 


