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Zápis 

ze setkání zástupců škol i dalších organizací z ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 

které se se zapojili do Pracovní skupiny pro financování.  

Datum a čas: 1. 10. 2019 od 15.00 hodin  

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

Přítomni:  viz prezenční listina  

Program: 

- Představení účastníků  

- Představení MAP II pro Brandsýko 

- Náplň pracovní skupiny 

- Vzdělávací akce 

 

1. Představení účastníků  

Členové pracovní skupiny byli přivítáni a jednotlivě se představili.  

Přítomní byli seznámeni s projektem MAP II pro Brandýsko v ORP Brandýs nad Labem – Stará 

Boleslav a jeho cíli. Byli také seznámeni s náplní práce pracovní skupiny. 

2. Komunitní projekty se zapojením škol 

Dagmar Ryšavá představila projekt Staroboleslavský klíč, který podporuje samostatnou práci 

žáků s informacemi a kterého se pravidelně účastní i další školy. 

Olga Medová zúčastněným přiblížila projekty, které připravuje pro žáky prvního stupně ZŠ. 

Veronika Benešová představila možnosti, které nabízí pro spolupráci se školami Oblastní 

muzeum Praha-východ. Michaela Baštecká a Věra Krajíčková představily své náměty za 

Knihovnu Eduarda Petišky. 

Veronika Kubrichtová popsala možnosti, které má MAS – Střední Polabí pro zapojení školních 

dětí do běžících komunitních projektů zaměřených na lokální kulturní a přírodní bohatství. 

Ze setkání vyplynulo, že nabídek na projekty dostávají školy velké množství a je pro ně složité 

začlenit je do svých osnov. Je proto důležité navrhnout aktivity ve spolupráci se školami. 

Zaměření na místní atraktivity zúčastněné vyhodnotily jako velmi přínosné. 

Náměty ze setkání: 

 Vytvářet souhrnný přehled aktivit, které mohou školy využít od místních organizací 

nabízejících program pro děti. 

 Podpořit projekt Staroboleslavský klíč a zvážit rozšíření na další vyučované předměty. 

 Komiks přibližující místní historii 
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 Vytvoření komplexních programů pro jednodenní výlety školních dětí v rámci ORP. 

 

3. Úkoly na příští setkání 

Zástupkyně MAS – Střední Polabí zkusí zajistit podporu zapojených škol pro projekty 

zaměřené na místní přírodní a kulturní bohatství.  

Členky pracovní skupiny přinesou na příští setkání ukázky inspirativních projektů a své náměty 

na konkrétní aktivity. 

4. Příští setkání 

3. 12. 2019 od 14.45 hodin – Zasedací místnost MAS Střední Polabí, Zámek Brandýs nad 

Labem. 

V Brandýse nad Labem, dne 2. 10. 2019 

Zapsala: Veronika Kubrichtová  

 

 

 

 

 

 

   


