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Zápis z jednání pracovní skupiny  

„Financování“ 
 

3. jednání 
 

 
 
Datum a čas: pondělí 6. května 2019 v 17:30 hodin  
Místo:   v prostorách 1. Základní školy Holešov, Smetanovy sady 630 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Program: 
 

1. Zahájení 
2. Možnost tvorby informačního letáku o službách pro ohrožené děti 
3. Příprava realizace aktivit v rámci Akčního plánu na školní rok 2019/2020 
4. Možnost přípravy seznamu aktuálních dotačních titulů v oblasti vzdělávání  
5. Různé  
6. Závěr 

 

1. Zahájení 

Koordinátorka MAP Marie Tesařová přivítala přítomné a seznámila je s programem 
jednání pracovní skupiny „Financování“. 
 
2. Možnost tvorby informačního letáku o službách pro ohrožené děti 

Koordinátorka MAP na začátku jednání předala slovo paní Janečkové, lokální síťařce 
v projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí, která 
představila možnost tvorby informačního letáku o službách pro ohrožené děti. 
Koordinátorka MAP představila členům PS kladné stanovisko pracovních skupin čtenářská 
a matematická gramotnost a rovné příležitosti k tvorbě letáku. Členové pracovní skupiny 
po zhodnocení finanční náročnosti tvorby letáku doporučili tuto aktivitu k realizaci. 
 

3. Příprava realizace aktivit v rámci Akčního plánu na školní rok 2018/2019 

Dále se pracovní skupina zaměřila na tvorbu Akčního plánu (AP) na školní rok 2019/2020, 
především na zaměření jednotlivých akcí a finanční náročnost jednotlivých navrhovaných 
aktivit.   
Následovala společní práce PS, kdy členové PS ve spolupráci s RT řešili otázku nákladů 
jednotlivých akcí a zdrojů jejich financování, taktéž v souvislosti s jejich vhodným 
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doplněním k „šablonám“. Pracovní skupina shledala předpokládané náklady jako 
adekvátní, a i uvedené zdroje financování jednotlivých akcí jako odpovídající. 
Výstup z jednání PS „Financování“ je přílohou zápisu. 
 
 
4. Možnost přípravy seznamu aktuálních dotačních titulů v oblasti vzdělávání 

Koordinátorka IMAP Zuzana Šálková představila možnost přípravy seznamu aktuálních 
dotačních titulů v oblasti vzdělávání. Koordinátorka MAP představila členům PS kladné 
stanovisko pracovních skupin čtenářská a matematická gramotnost a rovné příležitosti 
k přípravě seznamu aktuálních dotačních titulů v oblasti vzdělávání. Členové pracovní 
skupiny po zhodnocení finanční náročnosti doporučili tuto aktivitu k realizaci. 
 

5. Různé 

Členům PS bylo připomenuto dodržování povinné publicity, především u tiskových zpráv, 
protože vyšlo několik článků o MAPu bez ní.  
 
 
4. Závěr 

M. Tesařová poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání PS. 
Další jednání PS je plánováno na 20. 5. 2019. 

 

 
V Holešově 6. 5. 2019 
Zapsala: M. Tesařová 
 
 
 
        Markéta Poláchová Kropáčková 
                          hlavní manažer projektu  
     
         


