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Zápis 

ze setkání zástupců škol z ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, které se se zapojili do 

Pracovní skupiny pro financování.  

Datum a čas: 25. 11. 2019 od 10.30 hodin  

Místo konání: zasedací místnost MAS Střední Polabí, z.s., Zámek Brandýs nad Labem. 

Přítomni:  viz prezenční listina  

Program: 

- Informace o aktivitách MAP II  a o práci a výstupech dalších PS 

- Finanční gramotnost 

- Dotační bulletin  

 

1. Informace o aktivitách MAP II a o práci a výstupech dalších PS   

Koordinátorka MAP II přivítala přítomné a podala zprávu o činnsoti ostatních pracovních 

skupin 

- ČG – seznam doporučené literatury dle výběru Knihovny Eduarda Petišky – dostupný 

na webech knihovny a MAP + putovní knihovny s danými tituly. Pravidelná setkávání 

učitelů ČJ (dle stupňů) a sdílení dobré praxe a osvědčených aktivit formou ukázkových 

hodin.  

- MG – setkání s prof. Hejným, deskové hry do výuky, Edubus – jaro 2020 

- RP (rovné příležitosti) – plošný screening školní zralosti, práce s nadanými žáky 

 

2. Finanční gramotnost  

Přítomní členové se shodli, že Finanční gramotnost je tématem dnešní doby. Školy 

mají možnost čerpat bezplatné programy jednotlivých bankovních ústavů na podporu 

finanční gramotnosti pro žáky svých škol.  

Současně se nabídli sdílet kontakty na lektory, abychom mohli v rámci MAP II domluvit 

také seminář zaměřený na pedagogy, kteří tento předmět na školách vyučují.  

Jakmile budou kontakty předány, koordinátorka MAP II se s pojí s lektory a pokusí se 

domluvit seminář pro pedagogy.  

 

3. Dotační bulletin 

 

Stále platí, že PS pro financování bude pravidelně zpracovávat a vydávat „dotační 

bulletin“. Přítomní byli vyzvání, aby případné podněty (informace o výzvách či jiných 

dotačních titulech) zasílali koordinátorce MAP II pro Brandýsko, Koordinátorka MAP II 

spolu s vedoucí projektu MAP II připraví bulletin k vydání. Na spolupráci se bude také 
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podílet paní Houžvičková (obec Květnice). Bulletin bude zveřejňován na 

www.mapbrandysko.cz a www.facebook.com/mapbrandysko.cz . 

 

 

4. Příští setkání 

11. 2. 2020 od 10.30 hodin – Zasedací místnost MAS Střední Polabí, Zámek Brandýs nad 

Labem. 

 

 

V Brandýse nad Labem, dne 26. 11. 2019 

Zapsala: Emilie Koťátková  
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