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Zápis 

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

Pracovní skupiny pro financování.  

Datum a čas: 22. 2. 2022 od 10.30 hodin  

Místo konání:  on-line 

Přítomni:  viz prezenční listina  

Program: 

o Info o aktivitách MAP II pro Brandýsko  

o Financování MAP III – možné další zdroje 

o Žádost MAP III – plán, realizační tým 

o Financování z NPO  

 

1. Info o aktivitách MAP II pro Brandýsko  

Koordinátorka MAP informovala přítomné o aktuálně plánovaných aktivitách MAP – převážně 

semináře – aktuální informace lze nalézt na webu MAP - https://mapbrandysko.cz/kalendar-

akci/  

 

2. Financování MAP III – možné další zdroje 

PS pro financování se shodla, že školám nabídneme následující aktivity v rámci MAP III zdarma: 

Pravidelná aktualizace investic – možnost čerpat z EU nebo národních peněz 

 Pravidelná setkávání ředitelů škol v ORP a informace o dění ve školství / Veletrh odborníků 

 Podpora spolupráce knihoven a škol  

 Síťování pedagogických pracovníků (MŠ, M, Čj) 

 Soutěže škol s různým zaměřením 

 Účast na Letní škole pro pedagogy  

 Účast na odborných seminářích v rámci projektu  

 Pravidelná setkávání / seminář Výchovných poradců 

PS pro financování souhlasí s tím, aby následující aktivity hradily školy: 

 Sdílení odborníci v rámci projektu pro školy (logoped, speciální pedagog/expert na inkluzi, 

metodik ICT) 

Odhad finanční spoluúčasti školy je cca 8.000,- Kč za rok 2023 při zapojení cca 100 škol. 

Sdílení odborníci (logoped a speciální pedagog) budou pro MAP III pracovat v rozsahu – 0,5 úvazku = 

cca 80 hodin měsíčně.  

Sdílený metodik ICT bude pracovat v rozsahu 50 hodin měsíčně = 12 hodin/týden = cca 1,5 dne týdně. 

https://mapbrandysko.cz/kalendar-akci/
https://mapbrandysko.cz/kalendar-akci/
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3. Žádost MAP III  

Žádost MAP III je před podáním, chybí doložit přílohy partnera projektu. 

V plánu je zajistit výše uvedené aktivity a služby, aby bylo možné plynule navázat na MAP IV. 

Cílem MAP III je naplánovat další období a aktivity pro další období v MAP IV – např. Téma duševního 

zdraví – viz záznam webináře z pilotního projektu v ORP Kutná Hora - http://nsmascr.cz/tematicke-

dny/2022/videozaznam-a-prezentace-z-tematickeho-dne-tymy-dusevniho-zdravi-10-1-2022/  

4. Financování z NPO  

Finance z NPO pro školy za účelem pořízení digitálních učebních pomůcek a pořízení digitálních zařízení 

pro znevýhodněné žáky za účelem prevence digitální propasti.  

Informace školy obdržely do svých datových schránek. 

https://www.edu.cz/npo/komponenty-npo-v-gesci-msmt/komponenta-3-1-inovace-ve-vzdelavani-v-

kontextu-digitalizace/  

Konkrétní kritéria ve Věstníku MŠMT - file:///C:/Users/Kotatkova/Downloads/MSMT%2001-

2022%20(1).pdf  

Informace k pořízení digitálních učebních pomůcek - https://www.edu.cz/digitalizujeme/inspiromat-

digitalnich-technologii-pro-skoly/  

Informace k prevenci digitální propasti - https://www.edu.cz/digitalizujeme/inspiromat-digitalnich-

technologii-pro-skoly/  

5. Diskuse 

Doporučení na projekt Se sokolem do života -  https://www.sokol.eu/projekt/se-sokolem-do-zivota, 

https://www.sesokolemdozivota.cz/ - realizován v mateřských školách a pro školy zdarma. Reference 

v MŠ Květnice. Registrace pro tento školní rok je již ukončena. Jistě bude pokračování v dalším školním 

roce.  

ZŠ Veleň hledá možnost výuky pracovního vyučování.  

ZŠ Veleň Nabízí kluziště na umělé ploše (do konce března 2022).  

Konzultace s právničkou pro přijímání dětí do ZŠ a odklad docházky – seminář či konzultace   

6. Příští setkání 

21. 4. 2022 od 10.30 hodin – Zasedací místnost MAS Střední Polabí, Zámek Brandýs nad Labem. 

 

V Brandýse nad Labem, dne 22.2.2022 

Zapsala: Emilie Koťátková     
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