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ZÁPIS 3. SETKÁNÍ 
PRACOVNÍ SKUPINY (PS) 

PRO FINANCOVÁNÍ 
v rámci klíčové aktivity č. 2 Aktualizace a rozvoj MAP 

„Místní akční plány rozvoje vzdělávání II - správní obvod Praha 7“ 
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011690 

 
Datum konání: čtvrtek 6. října 2020, 9:00 – 10:00 hod.  
Místo konání:   MČ P7, Caffé Collection OC Stromovka, Praha 7 
Účastníci jednání:  dle prezenční listiny 
Klíčová aktivita/podaktivita: 02 Aktualizace a rozvoj MAP/ KA 02C Pracovní skupina pro 

financování 
Zapsal/a: Romana Růžičková 

 
Program: 

1. Aktuální informace o projektu 
2. Informace o sběru potřeb škol pro distanční výuku 
3. Informace o distribuci daru 120 PC pro žáky 
4. Aktualizace tabulky dárců 
5. Různé (postřehy / podněty účastníků apod.) 
6. Shrnutí výstupů setkání  

Ad 1. Aktuální informace o projektu  

Po přivítání všech účastníků setkání garantem pracovní skupiny informovala Romana 
Růžičková, metodička pracovní skupiny o činnosti MAP II a plánovaných akcích do konce 
kalendářního roku.  

Ad 2. Informace o distribuci daru 120 PC pro žáky 

P. Hejnic informoval o získání daru 100 PC od DPP Praha (s předáním je nutno vyčkat až po 
schválení managementem DPP) a 10 pc + 10 notebooků od ÚJV Řež. U části počítačů bude 
nutné nainstalovat operační systém – p. Hejnic po technické stránce zajistil. 

RT je v jednání s ALZA.cz, která nabízí PC bez OS, nabízí se stejný postup instalace OS – bude 
ověřeno. 

Počítače budou převedeny na ZŠ Umělecká, která je od DPP zakoupí za symbolickou 1,- Kč. 
Počítače, které ZŠ Umělecká nevyužije, budou na základě smlouvy zapůjčeny do ostatních škol. 

P. řed. Kuběnová informovala o možnosti licencí zdarma od Microsoft. 
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P. Kroupa upozornil, že firma Techsoup.cz poskytuje SW zdarma nebo za nižší cenu pro NNO a 
vzdělávací instituce. 

P. Hejnic uvedl, že dalším zdrojem pro školy by mohla být MČ Praha 7 a její tzv. SOS účet – 
humanitární fond. Zájemci z řad sociálně slabých rodičů si mohou zažádat o podporu 
(zapůjčení PC či úhradu internetového připojení). Toto je nutno řešit přes sociální odbor MČ 
P7. 

P. Kuběnová upozornila na nekvalitní připojení ve své MŠ – a obecně v „dolních“ Holešovicích 
(nutnost použít optický kabel), p. Hejnic předá kontakt na  poskytovatele pro případné řešení. 

P. Kettner navrhl vyjednávat po polické linii poskytování neomezených dat zdarma žákům, 
kteří jsou v době nouzového stavu v distanční výuce. 

Ad 3. Informace o sběru potřeb škol pro distanční výuku 

RT MAP II na základě podnětů vzešlých ze schůzky garantů PS rozeslal školám návrh dotazníku, 
který by měl zmapovat potřeby žáků pro distanční výuku. K požadovanému datu prozatím 
poslaly vyhodnocený dotazník pouze 2 školy. 

Ad 4. Aktualizace tabulky dárců 

P. Hejnic vytvořil a členům PS poskytl tabulku dárců, kterou bude potřeba doplnit a označit, 
které z dárců školy již využívají, aby nedocházelo ke kolizím v oslovování. Případně navrhněte 
další tipy potenciálních dárců k oslovení. 

 

Ad 5. Různé (postřehy / podněty účastníků apod.) 

Další témata/diskuse: 

P. Kuběnová upozornila na nekvalitní připojení ve své MŠ – a obecně v „dolních“ Holešovicích 
(nutnost použít optický kabel), p. Hejnic předá kontakt na  poskytovatele pro případné řešení. 

P. Kettner navrhl vyjednávat po polické linii poskytování neomezených dat zdarma žákům, 
kteří jsou v době nouzového stavu v distanční výuce. 

P. Tesárek osloví své kontakty v PS, MŠMT a dalších institucích (data, sponzorské dary) 
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Ad 5. Shrnutí výstupů setkání 

Výstup Zajistí 

Rozeslání tabulky dárců ŘŠ k doplnění a 
úpravě 

RT MAP II 

Sběr potřeb škol k distanční výuce RT MAP II předá p. Hejnicovi 

Jednání s politickými představiteli o 
poskytnutí neomezených dat zdarma pro 
žáky v době nařízené distanční výuky 

p. Hejnic, p. Tesárek 

Informace o licencích Microsoftu zdarma 
pro školy 

p. Kuběnová předá RT MAP II, te 
zajistí distribuci do škol 

Převoz získaných PC a instalace OS p. Hejnic, p. Kettner 

Vzory smluv pro p. Kettnera               RT MAP II projedná s OV a OFI 

Ověřit možnosti podpory od TechSoup.cz              p. Kroupa 

Ověřit stav a použitelnost PC od ALZA.cz              RT MAP  

zápis bude zaslán členům PS k 
připomínkám 

RT MAP 

● Další společné setkání PS: 14. 1. 2021, 18. 3. 2021, 13. 5. 2021, vždy od 9:00 hod. – 
Caffé Collection, OC Stromovka, Praha 7 


