
 
ZÁPIS ZE 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: úterý 22. února 2022, 9:00 – 10:00 hod.  

Místo konání:   Café Collection 

Účastníci jednání:  dle PL 

Klíčová aktivita/podaktivita: 02 Aktualizace a rozvoj MAP/ KA 02C Pracovní skupina pro 
financování 

Zapsal/a: Romana Růžičková 

 

 

Program: 

 

1. Informace z MAP II, III 

2. Požadavky dalších PS MAP II na financování 

3. Nabídka ukázek včelařství – polytechnická výchova 

4. Projekt Dotkni se vesmíru 

5. Diskuse, různé 

Ad 1   

- Aktualizace Strategického rámce 
- Sběr potřeb škol – Aktualizovaný agregovaný popis 
- Po posledním setkání – rozpuštění PS -  v MAP III již nebude, osloveni budou členové, kteří 

budou chtít pokračovat se spolupráci v MAP III v rámci jiných PS 

Ad 2 

Školkohraní 

- komunitní akce MŠ U Uranie, rozpočet 100.000.- a více 

- možnost individuální dotazy 

- Donio, Hithit 

Finanční gramotnost pro školy – Peníze nerostou na stromech – d.s. Ty-já-tr 

- Průběžná práce v jednotlivých ročnících 

- PT připraví materiál o projektu 

 

 



 
FZŠ Umělecká 

- Kamenné truhlíky podél školy 

- Potřeba: zemina, rostliny 

- Žáci budou pečovat v rámci polytechnické výchovy 

- MAP předá kontakt na sdílenou zahradnici – pí Vyskočilová  

E-mail: vyskocilova.monika@seznam.cz 

Telefon: 776 613 613 

- Možnosti. OPŽP, Nadace Proměny, MČ Praha 7 – ORPV 
- Zahradnictví 
- sbírka v rámci jiných akcí 
- https://www.promenypromesta.cz/cz/novinky.html  
- https://narodnidotace.cz/dotace-chodniky/ 

Ad 3  

Nabídka ukázky včelařství  

- úly v areálu Trojského zámku, květen, červen (jinak koušou ) 
- p. Hejnic připraví anotaci, RT poskytne školám 
- https://vcelarsketipy.cz/ 

Ad 4 

Projekt Dotkni se vesmíru 

- nabídka p. ředitele Konopy zapojit se do projektu www.dotknisevesmiru.cz 
- odesláno školám, v případě zájmu připravit A4 textu o přínosu projektu pro školu – 

poskytnout p. Hejnicovi 
- termín pouze do konce března 2022 

Ad 5 

- autorské čtení v MŠ U Uranie (Ty-já-tr) 
- klavír pro MŠ – Nadace Karla Komárka 
- poslední společné setkání PS 18. 5. 2022 
- v rámci MAP III bude PS FIN zachována, členové, kteří budou mít zájem pokračovat 

budou osloveni 
- vznikne PS pro vedení škol 
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