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ZÁPIS  
I. SETKÁNÍ  

PRACOVNÍ SKUPINY (PS) PRO FINANCOVÁNÍ 
 

Místní akční plány rozvoje vzdělávání III - správní obvod Praha 7,  
reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023081 

 
 

Datum konání: 9. 11. 2022 

Místo konání:   Café Collection 

Účastníci jednání:  dle prezenční listiny 

Zapsal/a: Romana Růžičková 

Příloha: Vzorové podklady k založení veřejné sbírky 

 
Program: 

1. Seznámení členů pracovní skupiny a realizačního týmu MAP III 
2. Cíl a zaměření projektu MAP III 
3. Činnost pracovní skupiny dle projektu MAP III 
4. Konkrétní směrování aktivit pracovní skupiny, nápady na akce pro školy, tipy na 

odborníky apod.  
5. Různé 

 

Ad 1. Představení účastníků  

Po přivítání všech účastníků setkání hl. manažerkou M. Královou byl představen realizační tým 
projektu a jednotliví členové PS. 

 

Ad 2. Cíl a zaměření projektu MAP III 

Informace o navázání projektu MAP III na projekt MAP III, úspěšné akce z projektu MAP II. 
Sdílený prostor – Share Point. 

 

Ad 3. Činnost pracovní skupiny dle projektu MAP III 

Nelze realizovat implementační aktivity, podpořeno bude sdílení a spolupráce škol, je možné 
zvát odborníky, experty na témata, která školy zajímají a která potřebují. 
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Ad 4. Konkrétní směrování aktivit pracovní skupiny, nápady na akce pro školy, tipy na 
odborníky apod. 

- Novela zákona o obcích – meziobecní spolupráce (školy, sociální služby) – možnost 
přenést do HMP - témata pro řešení ze strany středního článku řízení 

- Zájem o sdílené odborníky – provoz, právo, IT, personalistika, správa směrnic, 
projektový manažer, administrativa zakázek, investice, správa majetku, účetnictví 

- Možnosti externího financování škol (SH) 
- Externí odborník na evropské fondy + dotační specialista pro vytv. projektů malého 

rozsahu 
- Komunitní spolupráce, rodiče apod – malíř, instalatér, sponzor, marketing, besedy o 

povolání, vedení kroužků, právník… = databáze aktivních rodičů, služby, firmy, možnost 
podpory pro školy (využití rodičovských spolků Mobilní rozhlas - dotazníkové šetření 
po novém roce) 

- Veřejné sbírky, transparentní účty – podmínky pro založení, vzorové dokumenty budou 
sdíleny ze ZŠ Korunovační (HR) - viz příloha zápisu 

- Možnosti doplňkové činnosti, stravování (pro seniory, dětské/adaptační skupiny), 
pronájmy (i pro SVJ), propagace směrem k ostatním školám; využití doplňkové činnosti 
na úhradu mezd/odměn provozních zaměstnanců, kteří doplňkovou činnost obsluhují 

 

Ad 5. Různé  

- Střední článek podpory – diskuse 
- Provozní ředitel školy 
- Datum dalšího setkání bude dohodnuto a zasláno členům 

 

 


