
 
 

      
 MAP II pro Brandýsko, Reg. č. projektu - CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011529 

 

Zápis 

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

Pracovní skupiny pro financování.  

Datum a čas: 5. 2. 2021 od 10.30 hodin  

Místo konání:  on-line  

Přítomni:  viz prezenční listina  

Program: 

o Info o aktivitách MAP II pro Brandýsko  

o Aktualizace investic 02/2021 – info M.K.  

o Vánoční dárek – info  

o Databáze dodavatelů  

o Financování MAP III – možné další zdroje 

 

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

Koordinátorka MAP II přivítala přítomné a podala zprávu o činnosti ostatních pracovních skupin.  

 

2. Aktualizace investic – MAP II  

Aktuální informace k aktualizaci seznamu investičních priorit sdělila referentka Odboru školství 

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav - M.K. 

Termín pro podávání aktualizací do seznamu investičních priorit pro ORP Brandýs nad Labem – Stará 

Boleslav je do 15. 2. 2021. Následně bude seznam předán ke schválení řídícímu výboru MAP.  

 

3. Vánoční dárek 

Díky úsporám za neuskutečněné semináře na jaře a na podzim 2020, je v rozpočtu MAP dostatek 

finančních prostředků, které PS FIN navrhlo vyčerpat v rámci Mikulášského/Vánočního dárku školám. 

Byly nakoupeny knihy dle vlastního výběru škol a školek a to v hodnotě – 1000,- Kč na třídu MŠ a 3.000,- 

Kč na školní knihovnu ZŠ. Knihy byly předány jednotlivým školám/školkám během ledna 2021. 

 

4. Databáze dodavatelů 

PS FIN navrhla vytvořit seznam ověřených dodavatelů služeb pro zajištění chodu škol a školek. 

Následně bude zaslán e-mail ředitelům škol a školek s prosbou, aby se podělili o prověřené dodavatele 

dané služby v regionu. Jednalo by se o služby např.: mytí oken ve výškách, revize elektrozařízení, kotle, 
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plynu apod., úklidové práce a dezinfekce prostor, dendrologické poradenství, malování prostor, 

zařízení do školní jídelny, nábytek do tříd apod. 

 

5. Zdroje financování MAP III 

Vzhledem k tomu, že v následném projektu MAP III bude k dispozici méně finančních prostředků, 

hledala PS FIN možnosti získávání prostředků pro zachování dosavadních aktivit. Navrhnuto bylo: 

nabídnout prezentaci dodavatelských služeb na Letní škole či Setkání ředitelů, popř. v on-line prostoru, 

drobný poplatek za účast na Letní škole či jiném kurzu, oslovit zřizovatele školských zařízení s prosbou 

o příspěvek, požádat MAS o příspěvek za obce. 

 

 

6. Příští setkání 

23. 4. 2021 od 10.30 hodin – Zasedací místnost MAS Střední Polabí, Zámek Brandýs nad Labem nebo 

on-line dle aktuální situace a nařízení. 

 

V Brandýse nad Labem, dne 10. 2. 2021 

Zapsala: Monika Králíková    


