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Záznam z 12. setkání PS pro financování, e-mailovou formou 

Předání členům prostřednictvím e-mailu (termín odeslání emailu 11. 5. 2021, termín pro 

odpovědi 19. 5. 2021) 

Datum vytvoření záznamu se zakomponovanými poznámkami, náměty: 

24. 5. 2021  

Zúčastnili se: Robert Rölc, Kamila Kořánová, omluveni Martina Kulíková, Jana Šťastná, 

Tomáš Voleský  

Vzhledem k situaci dané koronavirem Covid-19 se uskutečnila místo prezenčního setkání e-

mailová komunikace.  

Program:  

1) distanční výuka, 

2) Dotační bulletin,  

3) schůzka věnovaná rozvoji kapacit škol v Mnichově Hradišti s ohledem na 

demografický vývoj v ORP. 

_____________________________________________________________________ 

 1) Distanční výuka na školách nadále pokračuje, pedagogové i neformální vzdělavatelé 

oceňují možnosti vzdělávání v této oblasti:  

• v únoru proběhlo další školení pedagogů k prostředí Office 365, Teams pro ZŠ - 

malotřídky a následné konzultace; 

• v dubnu webináře na téma „Úprava fotografií“. 

Nikdo ze členů neměl připomínky ani nové náměty. 

2) Dotační bulletin 

Došlo k aktualizaci titulů, které jsme sestavili v březnu 2021 - člen PS Robert Rölc doplnil: 

dotační titul Středočeského kraje: 

https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/stredocesky-fond-

obnovy-venkova/ 

Je to pro obce do 2000 obyvatel, dotace na stavební práce i pro budovy pro vzdělání a 

výchovu. Výzva běží od března 2021 po 3 roky.  

https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/stredocesky-fond-obnovy-venkova/
https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/stredocesky-fond-obnovy-venkova/
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Další dotační titul: 

https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/stredocesky-fond-

podpory-vcasne-pripravy-projektu-eu/ 

Ten je na přípravu projektů mj. z oblasti vzdělávání - navyšování kapacit MŠ a ZŠ - na 

technickou studii a projektovou dokumentaci. 

 

Dále dle připomínek Roberta Rölce nahrazen link na Oranžové hřiště - původní odkazy ČEZ 

přesunul, byly nefunkční. 

Dále na návrh Roberta Rölce odstraněny výzvy z NSA (výzva Sportovní infrastruktura) - 

výzvy předčasně ukončeny kvůli velkému množství žádostí. 

 

3) Schůzka věnovaná rozvoji kapacit škol v Mnichově Hradišti s ohledem na 

demografický vývoj v ORP 

Členka PS Kamila Kořánová a manažerka projektu Martina Kestnerová se zúčastnily 

schůzky věnované rozvoji kapacit škol v Mnichově Hradišti s ohledem na demografický 

vývoj v ORP. 

 

Program schůzky:  

Diskusní setkání k rozvoji kapacit škol v Mnichově Hradišti s ohledem na 

demografický vývoj ORP Mnichovo Hradiště. 

- Diskuse 

- Pohled zřizovatelů a jejich finanční možnosti: Město Mnichovo Hradiště, Středočeský 

kraj  

- Možné dotační příležitosti a pohled MŠMT 

4) Další setkání PS: bude domluveno emailem  

Záznam vypracovala: Kamila Kořánová 

 

https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/stredocesky-fond-podpory-vcasne-pripravy-projektu-eu/
https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/stredocesky-fond-podpory-vcasne-pripravy-projektu-eu/

