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Záznam ze setkání PS pro financování 

Datum a čas setkání: 18. 12. 2018, 17:00-19:00 hodin 

Místo setkání: kancelář MAP, Volnočasové centrum MH 

Přítomni: 6 osob (viz prezenční listina) 

Program: 1) představení členů; 

                  2) náplň práce; 

                  3) příspěvky a možnosti zapojení jednotlivých členů; 

                  4) kdo nám chybí?; 

                  5) administrativa; 

                  6) úkoly a termín další schůzky. 

___________________________________________________________________________ 

1) představení členů 

Setkání pracovní skupiny pro financování moderovala Markéta Tomášová z realizačního 

týmu MAP II Mnichovohradišťsko. V úvodu došlo k představení jednotlivých členů 

skupiny: 

Robert Rölc (odborný konzultant MAP II pro oblast analýzy a strategického plánování) 

Martina Kulíková (projektová manažerka města Mnichovo Hradiště) 

Tomáš Voleský (Klášter Hradiště nad Jizerou, zástupce zřizovatele) 

Jana Šťastná (ředitelka dětské skupiny) 

Kamila Kořánová (finanční manažerka MAP II Mnichovohradišťsko) 

Stručně byl též představen projekt MAP II Mnichovohradišťsko.  

2) náplň práce 

Společně jsme se podrobně zabývali náplní práce této pracovní skupiny (viz příloha 1). 

Zastavili jsme se u povinných úkolů PS (příprava podkladů pro řídící výbor, plánování 

nákladů, identifikace finančních zdrojů, podíl na aktualizaci dokumentace MAP, 

projednání finálního MAP, projednání doporučení realizačního týmu pro řídící výbor ve 

věci evaluace, spolupráce s ostatními PS, dopracování námětů a výstupů z diskuse ŘV na 

základě pokynu ŘV), věnovali jsme se i nepovinným úkolům (prioritizace investičních 

záměrů v SR MAP, vytvoření návrhu jednotné metodiky financování provozu škol a 

školských zařízení na daném území, zvážení možnosti společného 
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postupu při nákupu energií, podpora škol v oblasti poradenství a administrativně 

správního servisu).  

Ke všem oblastem byl připojen stručný komentář, Robert Rölc uvedl, že NIDV (Národní 

institut pro další vzdělávání) vydal Analytickou zprávu o dotacích, fondech a nadacích 

v ČR (viz příloha 2), která by mohla být pro PS i pro školy inspirací. Stejně tak jsme se 

zastavili i u Šablon I a II ve školství (zjednodušený dotační titul; možnost konzultace se 

zaměstnankyní MAS Český ráj a střední Pojizeří Zdenou Svobodovou, zdesvo@email.cz). 

V případě nepovinných úkolů jsme v rámci PS došli k závěru, že se PS nebude zabývat 

vytvořením návrhu jednotné metodiky financování provozu škol ani zvážení možnosti 

společného postupu při nákupu energií, jako problematická se jeví i prioritizace 

investičních záměrů v SR MAP. 

3) příspěvky a možnosti zapojení jednotlivých členů 

Robert Rölc – expert na soulad s pravidly a metodikou; bude se věnovat analytické a 

strategické části dokumentu 

Martina Kulíková – pracuje pro město Mnichovo Hradiště (nemůže se tedy ze své pozice 

zabývat problematikou okolních obcí); město Mnichovo Hradiště v současné době 

intenzivně řeší problematiku kapacit svých škol – na leden 2019 připravujeme setkání na 

téma budoucí demografický vývoj versus reálné kapacity škol (nejprve setkání určené 

zastupitelům, radním, členům Komise pro výchovu a vzdělávání, členům PS pro 

financování), posléze též pro starosty okolních obcí (jich se tato problematika také týká 

vzhledem k tomu, že děti z jejich obce mnohdy dojíždějí do mnichovohradišťských škol); 

město Mnichovo Hradiště v budoucnu čeká příprava studie a následně projektové 

dokumentace na navýšení kapacity škol – zde se nabízí prostor pro spolupráci škol (aby se 

množství dětí v ORP dokázalo pojmout) 

- Martina Kulíková se bude vyjadřovat k návrhům PS a k akčnímu plánu – bude usilovat o 

co nejkonkrétnější návrhy (aby byly realizovatelné) 

- náměty, v čem by se školy mohly vzdělat – např. sdílení na téma Šablon (pro školy, 

které nečerpaly a které naopak čerpají), sdílení na téma Erasmus; pro ředitele může 

odškolit např. přehled zdrojů pro financování 

- návrh zjistit pomocí průzkumu od ředitelů škol, nakolik využívají školy externí zdroje 

(ne od zřizovatele; odkud čerpají, pokud nečerpají, proč? atd.), zjistit situaci v ORP, až na 

základě výstupů pak může následovat nějaké školení (jaké seznámení s finančními zdroji 

by pro ně bylo přínosné; pozitivní zkušenosti); u řady škol je problém, že při žádosti o 

dotaci neumějí sestavit záměr (co je cílem) 

Tomáš Voleský – zástupce zřizovatele ZŠ a MŠ Klášter, ve spojení s paní ředitelkou 

Rašínovou, chce ve skupině načerpat určité znalosti, které bude moci využít na Klášteře 
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Jana Šťastná – zkušenosti s evropskými projekty, vedení dvou velkých projektů 

z Operačního programu zaměstnanost (projekt na dětskou skupinu), zkušenosti 

s analytickými částmi; ráda by se podílela na průzkumu s Martinou Kulíkovou + následné 

pomoci školám získávat externí finanční prostředky 

Kamila Kořánová – rozpočet MAP, přehled čerpání (později, až se bude realizovat), 

možná inspirace jinými MAPy? 

4) kdo nám chybí? 

Zaznělo, že by mohlo být přínosné mít ve skupině někoho z neziskové organizace, kdo 

pracuje s financemi. Možná i některé učitele, kteří si umějí získávat finance na různé 

projekty. Možná konzultovat i s někým z okolních MAPů (např. MAP Mladoboleslavsko 

– www.vzdelavanimb.cz; MAP Turnovsko - http://www.mapturnovsko.cz/map2/). 

5) administrativa 

Potencionálním členům PS jsme rozdali k vyplnění čestná prohlášení, na jejichž základě 

bude vystavena dohoda o provedení práce. Během tohoto bodu programu byla zvolena 

vedoucí PS pro financování, a sice Jana Šťastná. 

6) úkoly a termín další schůzky 

- příprava a organizace setkání na téma demografický vývoj versus kapacita škol 

(setkání nebude určené pro širokou veřejnost) 

- realizační tým MAP zjistí od ředitelů škol, nakolik využívají k financování 

externích zdrojů, kdo se touto problematikou ve školách zabývá, zda mají ve 

školách nějakého ekonoma, jaké jsou plusy a mínusy dotací a s tím spojené 

komplikace (návrh Roberta Rölce spojit toto zjišťování s dotazníkovým šetřením 

v rámci Metodiky rovných příležitostí); Martina Kulíková + Jana Šťastná se 

zamyslí nad dotazy pro ředitele na toto téma (není to urgentní záležitost) 

- Martina Kulíková + Jana Šťastná: průzkum + následná pomoci školám získávat 

externí finanční prostředky 

Datum a místo dalšího setkání: 5. 3. 2019 h, od 17:00 hodin v kanceláři MAP 

 

Záznam vypracovala: Markéta Tomášová 

Přílohy: 

1) Náplň práce PS pro financování 

2) Analytická zpráva o dotacích, fondech a nadacích v ČR 

http://www.vzdelavanimb.cz/
http://www.mapturnovsko.cz/map2/

