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Zápis 

z jednání Řídícího výboru MAP II pro Brandýsko, 

ze dne 23. 6. 2021, od 14:30 hod.,  

on-line: meet.google.com/vrz-zhzq-giu 

 

 
Přítomni: viz prezenční listina 

 

Program: 

 

1. Zahájení setkání – úvodní slovo koordinátorky projektu Ing. Emily Koťátkové 

2. Aktuální informace o činnosti a aktivitách v projektu MAP II 

3. Seminář: Spolupráce zřizovatele a školy – JUDr. Hana Poláková 

 

Ad 1) 

Paní Koťátková přivítala všechny přítomné a představila program jednání.  

 

Ad 2) 

Koordinátorka MAP II poděkovala všem členům ŘV za hlasování PER ROLLAM a shrnula, že předmětem 

hlasování byly následující dokumenty: Organizační struktura MAP II pro Brandýsko, Změna člena 

v Řídícím výboru, Seznam investičních priorit k 15. 4. 2021 a Průběžná sebehodnotící zpráva příjemců 

MAP II. 

 

Koordinátorka členům ŘV sdělila, že aktuálně pracujeme na novém Seznamu investičních priorit. A 

jelikož jsme obdrželi nové instrukce z MŠMT, budou osloveny jednotlivé školy a obce individuálně. 

Původní Seznam investičních priorit byl totiž „zakonzervován“ a bude třeba vytvořit nové excelové 

tabulky, pro jednotlivé MŠ/ZŠ/zájmové aktivity. Již se totiž nebude tvořit jednotný seznam pro všechny 

instituce. 

 

Koordinátorka shrnula uplynulé „covidové“ období a popsala změny, které nastaly. V důsledku 

vládních opatření se všechny semináře přesunuly do on-line prostoru. On-line probíhalo i setkání 

ředitelů, kteří mezi sebou sdíleli, jak se potýkají s vládními nařízeními, on-line byly i „virtuální kavárny 

pro češtináře a matikáře“, kde pedagogové mezi sebou sdíleli, jaké používají aplikace, jak žáky 

zaujmout při distanční výuce apod. 

Koordinátorka poděkovala všem členům pracovních skupin za jejich práci a účast na on-line schůzkách 

a sdělila, že díky on-line schůzkám byla i vyšší účast (odpadlo časově náročné cestování). 
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V březnu 2021 byl vydán aktualizovaný Dotační bulletin. K danému dokumentu koordinátorka obdržela 

několik dotazů s prosbou, jak je možné o dotace požádat.  Z toho vyplývá, že dokument je pro školy 

užitečný a pomáhá ředitelům škol se zorientovat v množství dotací. 

 

V květnu 2021 byla podána další Zpráva o realizaci a Žádost o platbu, nyní se čeká na připomínky. 

 

Během letošních prázdnin bude koordinátorka připravovat žádost o MAP III. V MAPu III bude rozděleno 

o dost méně peněz, proto již teď se začínají hledat finanční zdroje, aby bylo nadále možné pořádat 

semináře pro pedagogy a rodiče apod. 

 

Přes prázdniny chceme připravit knihy pohádek s ilustracemi od žáků ze ZUŠ. Knihy bychom chtěli 

distribuovat na začátku školního roku. Také se chystáme připravit kalendář pro rok 2022. 

 

Do realizačního týmu nově přibyl dětský psycholog a polytechnik. 

 

Spolu s vedoucí odboru školství, paní doktorkou Vokurkovou, se začalo jednat o možnosti realizace 

speciální třídy v MŠ. Jednání je teprve v prvopočátku.  

 

Dále koordinátorka sdělila, že indikátory v rámci žádosti plníme, na seminářích dokonce překračujeme. 

 

Jelikož veškerá aktivita členů pracovních skupin je dobrovolná a bez nároku na honorář, byli členové 

pracovních skupin za svoji činnost odměněni vouchery na nákup knih. 

 

Spolu s tímto zápisem Vám bude zaslán také plán přednášek/seminářů na I. pololetí příštího školního 

roku. Seznam přednášek/seminářů postupně doplňujeme, veškeré aktualizace naleznete na webu 

MAP a na FB stránkách. 

 

Ad 3) 

V 15:00 hod. se do on-line platformy připojila lektorka, paní JUDr. Hana Poláková – specialistka na 

oblast školství, především na problematiku školského zákona, zákona o pedagogických pracovnících a 

zákoník práce. 

 

Téma semináře bylo: „Spolupráce zřizovatele a školy“. 

 

Na semináři bylo vysvětleno: 

 zda může zřizovatel činnost ředitele ovlivňovat, omezovat, schvalovat, 

 v jakých oblastech může kontrolovat hospodaření školy, 

 zda může schvalovat interní dokumenty (směrnice) školy, 

 kdy, za jakých podmínek může ředitele školy odvolat. 

Prezentace lektorky bude přílohou tohoto zápisu. 
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Zpracovala: Monika Králíková, BBS 

 

 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1: Prezenční listina 

Příloha č. 2: Přehled plánovaných akcí a seminářů MAP II pro Brandýsko – na období I. pololetí školního 

roku 2021/2022 

Příloha č. 3: Prezentace lektorky JUDr. Hany Polákové 

 

 

 

 


