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Záznam ze setkání PS pro financování 

 

Datum a čas setkání: 3. 12. 2019, 17:00-19:00 hodin 

Místo setkání: kancelář MAP, Volnočasové centrum MH 

Přítomni: Kamila Kořánová, Martina Kulíková, Robert Rölc, Jana Šťastná (viz prezenční listina) 

Program:  

1) další číslo Dotačního bulletinu, 

2) dovybavení odborných učeben na ZŠ Sokolovská, 

3) modernizace kuchyňky na ZŠ Studentská, 

4) nákup Ozobotů z rozpočtu MAP II Mnichovohradišťsko?,  

5) čerpání rozpočtu MAP II Mnichovohradišťsko (Kamila Kořánová), 

6) dokumenty k připomínkování (Martina Kestnerová?), 

7) dotace pro útulek (byla jsem oslovena, zda se na to podíváme), 

8) další. 
___________________________________________________________________________ 

1) Další číslo Dotačního bulletinu  

Setkání zahájila Jana Šťastná prvním bodem. Výzvy Středočeského kraje se většinou 

vyhlašují na konci prosince. IROP bude vyhlášený březen/duben. Do 3. ledna 2020 Jana 

Šťastná pošle svou část aktuálních výzev pro spolky Martině Kulíkové.  

2) Dovybavení odborných učeben na ZŠ Sokolovská 

Výzva IROP se nestihla. Zdroje budeme hlídat. Možnost získat peníze od sponzorů? Je 

potřeba, aby školy sepsaly stručný záměr, abychom věděly, co jim chybí. IROP je potřeba 

zpracovávat minimálně s šestiměsíčním předstihem kvůli usnesení zastupitelstva a dalším 

nezbytnostem, které vyžadují čas. Ani z investičních záměrů nejsme schopni pochopit, o co 

konkrétně školy mají zájem. 



 

 

Projekt MAP II Mnichovohradišťsko je podpořen z OP VVV           www.map-mh.cz     
(CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009138) 

3) Modernizace kuchyňky na ZŠ Studentská 

Z Programu rozvoje venkova to nepůjde. Na uzavřený IROP by musela žádat škola, se studií 

proveditelnosti a dalšími nezbytnostmi. 

Postřehy k projektu: Americká lednice, drahý dřez a další drahé zařízení, které nebylo 

odůvodněno. Chybí zapojení dobrovolníků a finanční příspěvky kurzistů. Úspornost a šetrnost 

je malá vůči vynaloženým penězům. Projekt je v investičních prioritách (ale spolu s dalším 

dovybavením za celkovou částku 640 tis. Kč). Kuchyňka chybí v rozpočtu, který představuje 

škola městu. Zdroj nás nenapadá. 

 

4) Nákup Ozobotů z rozpočtu MAP II Mnichovohradišťsko? 

Didaktickou pomůcku představila Kamila Kořánová, více info viz článek o Ozobotech 

„Ozoboti ve školství aneb programování 

hrou“ (https://spomocnik.rvp.cz/clanek/21588/OZOBOTI-VE-SKOLSTVI-ANEB-

PROGRAMOVANI-HROU.html). Bylo zhlédnuto i čtyřminutové video o Ozobotech 

(https://www.youtube.com/watch?v=e_npeyORjiM), kde je řečeno vše podstatné, včetně 

mezipředmětových vztahů.  

Žádost na MAP dorazila ze 3 zdrojů (tipy na nákup Ozobotů pocházejí od Jany Jedličkové, 

vedoucí městské knihovny a členky PS pro čtenářskou gramotnost; od Květy Havlíkové, 

učitelky ZŠ Kněžmost a členky PS pro matematickou gramotnost; Zuzany Hladíkové, 

učitelky ZŠ Švermova). Okolní MAPy je také nakupují (např. MAP Turnovsko). Školní sada 

18 ks (https://www.alza.cz/hracky/ozobot-bit-skolni-sada-18-ks-

d5620794.htm?layoutAutoChange=1) vyjde na necelých 40 tisíc Kč. Nevyjde levněji 

nakoupit jednotlivé roboty? Jaký je rozdíl mezi typy robotů? Kolik zařízení je vhodné mít pro 

třídu? Do dvojice apod. Oslovit někoho, kdo má celou sadu, jak se s ní pracuje? Nebo je 

dobré i jen 2 do třídy, aby nepracovala jen hrstka dětí? Roboty pak dát přímo školám, nebo 

půjčovat? 

 

https://spomocnik.rvp.cz/clanek/21588/OZOBOTI-VE-SKOLSTVI-ANEB-PROGRAMOVANI-HROU.html
https://spomocnik.rvp.cz/clanek/21588/OZOBOTI-VE-SKOLSTVI-ANEB-PROGRAMOVANI-HROU.html
https://www.youtube.com/watch?v=e_npeyORjiM
https://www.alza.cz/hracky/ozobot-bit-skolni-sada-18-ks-d5620794.htm?layoutAutoChange=1
https://www.alza.cz/hracky/ozobot-bit-skolni-sada-18-ks-d5620794.htm?layoutAutoChange=1
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5) Čerpání rozpočtu MAP II Mnichovohradišťsko (Kamila Kořánová) 

Byla podaná 2. finanční zpráva a je schválená. MAP se drží finančního plánu s průběžnými 

milníky. Paušální výdaje se také daří čerpat. Nová projektová administrátorka na MŠMT je 

pečlivá, stále na příjmu. 

6) Dokumenty k připomínkování (Robert Rölc) 

V dokumentech byly zapracovány návrhy a byly přijaty. 

7) Dotace pro útulek (Jana Šťastná) 

Žadatele odkázat přímo na město (místostarostu Jana Mareše nebo Martinu Kulíkovou), 

s MAPem nesouvisí (MAP řeší vzdělávání dětí do 15 let). Je nutné popsat situaci útulků, co 

žadatel potřebuje (pozemek atd.). Letos by ještě měly začít stavební práce na útulku v MB. 

 

Datum a místo dalšího setkání: středa 18. 3. 2020, čas bude upřesněn, pravděpodobně od 

17:00 h (pokud budou všichni souhlasit, tak dříve) 

 

Záznam vypracovala: Jana Šťastná 


