
 

ZÁPIS 4. 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 14. ledna 2021, 9:00 – 10:00 hod.  

Místo konání:   On-line 

Účastníci jednání:  dle PrtScr 

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 potřebách škol pro distanční výuku 
3. Různé (postřehy / podněty účastníků apod.) 
4. Shrnutí výstupů setkání  

Ad 1. Aktuální informace o projektu  

Byla dokončena SWOT3 analýza a na setkání garantů PS prioritizovány nejdůležitější body. 

Ad 2. Informace o potřebách škol pro distanční výuku 

P. Hejnic informoval o distribuci IT techniky pro žáky, Do škol bylo předáno 64 počítačů, ve 
skladu zbývá 57. Část bude darována na základě darovací smlouvy: 

20ks - ZŠ a ZUŠ Líbeznice 

10ks ZŠ a MŠ Smečno 

10ks Volnočasové centrum Letňany - klub Slunečnice,s.r.o. 

Připojení je zajišťováno pomocí operátora Vodafon a dat od ÚJV Řež. 

P. Kettner informoval o nabídce na poskytnutí připojení prostřednictví Česko.Digital, kterou 
obdrželi ředitelé škol. P. Kettner přepošle nabídku členů PS. 

Ad 3. Různé (postřehy / podněty účastníků apod.) 

P. Kuběnová vznesla dotaz ohledně spoluúčasti MČ na investičních akcích škol při využití výzev 

Divadlo Ty-já-tr uvádí pro školy interaktivní on-line představení na téma finanční gramotnosti 
dětí Peníze nerostou na stromech. MAP hradí každé škole jedno představení.  P. Tesárek 
vytvoří anotaci pro potřeby získávání sponzorů. 



 
Nutnost konkrétních požadavků jednotlivých škol – pak lze žádat sponzory adresně. Poptávka 
má jít od škol, nikoli obecně.  

P. Kroupa navrhuje realizaci semináře na téma fundraising. RT MAP zjistí zájem škol. 

 

Ad 4. Shrnutí výstupů setkání 

Výstup Zajistí 

Rozeslání nabídky Česko.Digital p. Kettner 

Zjištění zájmu škol a seminář - Fundraising RT MAP 

Anotace div. Představení Peníze nerostou na stromech p. Tesárek 

Dotaz na odbor vzdělávání k investičním akcím RT MAP 

Zápis bude zaslán členům PS k připomínkám RT MAP 

Termíny setkání PS 2021:  
● 18. 3. 2021 

● 13. 5. 2021 

všichni 

 


