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Záznam z 13. setkání PS pro financování 

Termín a místo setkání: 15. 12. 2021, 16:00-17:30 h, kancelář MAP ve Volnočasovém centru 

MH, Zámecká 744 

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

Voleský  

Program:  

1) příprava setkání s podnikateli, 

2) stav financí projektu MAP II MH,  

3) informace o strategickém plánování na školách v ORP MH, které je financováno 

z projektu MAP II MH, 

4) připomínkování dokumentu Strategie rozvoje vzdělávání s akcentem na kapacity 

školských zařízení v ORP Mnichovo Hradiště. 

 

1) Příprava setkání s podnikateli 

Jednou z povinných aktivit projektu MAP je i realizace informativního setkání ke 

kvalitě vzdělávání s místními podniky, zastupiteli a dalšími aktéry (Aktivita: Rozvoj a 

aktualizace MAP; Podaktivita 2.2 Zpracování komunikačního plánu, zpracování a 

realizace konzultačního procesu jako součásti komunikačního plánu). Vzhledem 

k platným epidemiologickým opatřením se bude setkání plánovat na jaro 2022, kdy je 

možné očekávat lepší podmínky pro fyzické setkávání. 

 

2) Stav financí projektu MAP II MH 

Kamila Kořánová informovala o čerpání rozpočtu projektu: v rozpočtu MAP II je 

naplánováno čerpání v položkách 1.1.1.2.3.5 Koordinátoři na školách, 1.1.1.2.3.6 

Místní lídři, 1.1.1.2.3.7 Lektoři, 1.1.1.2.3.4 členové PS tak, aby byly zdroje plně 

vyčerpány, rozpočtové položky pro odborné konzultanty budou plně vyčerpány (byla 

zapojena nová kolegyně na DPP – Anna Randáková, kód položky 1.1.1.2.3.2 odborný 

konzultant pro oblast analýzy a strategického plánování). Paušální výdaje jsou také 

naplánovány tak, aby byly zdroje plně vyčerpány (viz přehled akcí MAP II, úhrady na 

fakturu). 
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3) Informace o strategickém plánování na školách v ORP MH 

Kamila Kořánová informovala o probíhajícím strategickém plánování na školách, které 

je financováno z projektu MAP II MH. Zatím probíhá na GMH, ZŠ Studentská, ZŠ 

Sokolovská a ZŠ Švermova, plánuje se i ZŠ Kněžmost a ZŠ a MŠ Klášter Hradiště n. 

Jizerou v roce 2022. Plánovacího procesu na GMH, ZŠ Sokolovská, ZŠ Švermova a ZŠ 

a MŠ Klášter Hradiště n. Jizerou se ujala externí spolupracovnice MAP Blažena 

Hušková, ZŠ Studentská se věnuje Anna Randáková, projektová manažerka a 

koordinátorka MAP Frýdlantsko, jež bude mít na starost též ZŠ Kněžmost. Každá škola 

se mohla rozhodnout dle svých potřeb a možností nad formou a šíří strategického 

plánování, nicméně výstup v podobě strategického plánu by měl být u každé školy 

v základních bodech podobný. Důvodem je mimo jiné potřeba sladit výstupy 

strategického plánování s 2. kolem Popisu potřeb škol, které je naplánováno na začátek 

března roku 2022. Agregovaná zpráva ze všech škol bude obsahovat výstupy jednak ze 

strategického plánování na školách a zároveň právě z Popisu potřeb škol. 

 

4) Připomínkování dokumentu Strategie rozvoje vzdělávání s akcentem na kapacity 

školských zařízení v ORP Mnichovo Hradiště  

Martina Kestnerová obeslala e-mailem všechny členy pracovních skupin a vyzvala 

k připomínkování dokumentu Strategie rozvoje vzdělávání s akcentem na kapacity 

školských zařízení v ORP Mnichovo Hradiště. Kamila Kořánová ověřila, že všichni 

uvedený dokument obdrželi a mohou se k němu vyjádřit. MAP již předal své podnětu 

panu starostovi Lochmanovi. 

Další setkání PS: bude domluveno e-mailem, do konce projektu se uskuteční ještě dvě schůzky PS, 

přičemž poslední schůzka (plánovaná na duben či květen 2022) bude společná pro členy všech 

pracovních skupin projektu MAP II MH  

Záznam vypracovala: Kamila Kořánová 

 


