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Záznam ze 7. setkání PS pro financování 

 

Datum a čas setkání: 24. 8. 2020, 17:00-19:00 hodin 

Místo setkání: kancelář MAP, Volnočasové centrum MH 

Přítomni: Kamila Kořánová, Martina Kulíková, Robert Rölc, Markéta Tomášová, Jana Šťastná (viz 

prezenční listina) 

Program:  

1) připomínkování dokumentů MAP II Mnichovohradišťsko: Analytická a Strategická část; 

2) nákup pomůcek z projektu MAP II MH; 

3) dotační bulletin. 

___________________________________________________________________________ 

1)Připomínkování dokumentů MAP II Mnichovohradišťsko: Analytická a Strategická 

část 

Členové pracovní skupiny se seznámili s dalšími dvěma dokumenty, které jsou součástí 

celkového dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Mnichovo Hradiště. 

Tento celkový dokument je jedním z klíčových výstupů projektu MAP II a v rámci projektu je 

nutné provést jeho aktualizaci. Dva dokumenty již byly připomínkovány, toto je další, 

rozsahem stěžejní část dokumentu. 

K dokumentům podrobněji: 

Dokument Analytická část: 

- Proběhla kompletní aktualizace dokumentu s výjimkou kapitoly 3.1.5 (nejsou novější data), 

3.2.2 a 3.2.3 (aktualizace podle nás není třeba, protože uvedené informace jsou stále platné). 
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- Aktualizace spočívala hlavně v aktualizaci a doplnění dat za poslední 3 roky, které proběhly 

od vytvoření poslední verze dokumentu, data v kapitole 3.1.4 vycházejí v převážné míře ze 

statistických výkazů, které školy vyplňují, takže jejich správnost by tímto měla být zajištěna; 

informace v tabulce 16 na str. 16 a tabulce 32 na str. 25 a v příloze č. 4 (str. 83-89) vycházejí 

z webových stránek škol. 

- Příloha 1 (str. 44-69) - menší změny spočívající v doplnění 5 strategických dokumentů, které 

od poslední aktualizace vyšly. 

- Příloha 2 a 3 (str.70-82) - zhodnocení dotazníkových šetření, které MŠMT provádělo na 

školách na podzim roku 2019, data nám poskytlo MŠMT, jde o agregaci dat za celé ORP. 

- Příloha 5 (str. 90-96) - údaje vycházejí z registru sociálních služeb z registru Ministerstva 

práce a sociálních věcí ČR.  

Dokument Strategická část: 

- Aktualizována jen kapitola 4.5 na str. 11 (změny označeny červeně), zbytek beze změn, 

aktualizace podle nás není třeba, protože uvedené informace jsou stále platné. 

Členové pracovní skupiny projednali připomínky k dokumentu, se všemi souhlasí. 

 

2) Nákup pomůcek z projektu MAP II MH 

Členka skupiny Kamila Kořánová informovala přítomné o nákupu didaktických pomůcek do 

škol v ORP Mnichovo Hradiště. Většina škol si po konzultaci se členy realizačního týmu 

vybrala do svých škol pomůcky, nákup byl realizován od konce června do konce srpna, 

pomůcky jsou již na školách, řešit se bude evidence a smlouvy o výpůjčce. 
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3) Dotační bulletin 

V rámci pracovní skupiny jsme diskutovali o novém čísle dotačního bulletinu. Bylo 

domluveno, že dojde ke spolupráci Martiny Kulíkové a Kamily Kořánové, která se nově do 

práce na bulletinu zapojí. 

 

Datum a místo dalšího setkání: 20. 10. 2020, 15:30-18:45 h (Volnočasové centrum MH), 

akce pro řídicí výbor, PS pro financování a PS pro rovné příležitosti s Mgr. Karlem 

Minaříkem ze ZŠ Partyzánská v České Lípě na téma inkluze 

 

Záznam vypracovala: Markéta Tomášová 


