Zápis z 1. setkání pracovní skupiny pro financování
Termín: 2. 4. 2019, 14:30-16:30
Místo konání: kancelář MAS Podřipsko, z. s., Očkova 2, 413 01 Roudnice nad Labem
Účastníci: dle prezenční listiny
Zapisovatel: Anna Červená
Program:
1. Představení náplně pracovní skupiny
2. Využívané zdroje čerpání financí
3. Seznámení členů se SWOT analýzou z PS pro cizí jazyky a polytechnické,
zájmové/neformální vzdělávání
4. SWOT analýza
5. Diskuze
6. Určení termínu dalšího setkání PS
5. Ukončení setkání PS
1. Představení náplně pracovní skupiny
Anna Červená pohovořila o povinnostech, náplni a možnostech pracovních skupin
projektu. Přítomným bylo vysvětleno, že výstupem prvního setkání pracovní skupiny
bude analýza silných, slabých stránek, příležitostí a hrozeb v oblasti financování
realizace aktivit navržených ostatními pracovními skupinami. Tyto aktivity mají
pokrývat potřeby a řešit nedostatky, které jsou v území pociťovány jako nejpalčivější.
Lenka Hermanová, finanční manažerka projektu, vysvětlila způsob hospodaření
v rámci projektu MAP, kdy rozpočet na jednotlivé roky trvání projektu podléhá
schválení Řídícího výboru MAP a Výkonné rady MAS Podřipsko.
2. Využívané zdroje čerpání dotací
Přítomní byli dotázáni na zkušenosti čerpání finančních zdrojů. Paní ředitelka
Základní školy a mateřské školy Roudnice nad Labem, Školní 1803, PaedDr. Zuzana
Zrzavá, v této souvislosti zmínila zapojení školy např. do výzev Šablony I, II, do
výzev č. 56, 57 IROP, dále zmínila, že škola občasně obdrží malé sponzorské dary.
3. Seznámení členů se SWOT analýzou z PS pro cizí jazyky a polytechnické,
zájmové/neformální vzdělávání
Přítomným členům PS pro financování byly předloženy SWOT analýzy z PS pro cizí
jazyky a polytechnické, zájmové/neformální vzdělávání.
4. SWOT analýza
Přítomným byl vysvětlen princip SWOT analýzy. Poté se přešlo k diskuzi a
zapisování námětů. Výsledný dokument je přílohou tohoto zápisu. Přítomní členové
vyzdvihli nutnost účelného použití finanční prostředků na vzdělávací akce pedagogů.
Z důvodu široké nabídky seminářů, workshopů, přednášek je nutné volit takové
vzdělávací aktivity, které budou cílit na praktické využití v rámci přímé i nepřímé
pedagogické činnosti. Takové aktivity pomou pedagogům s řešením konkrétních
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problémů, dojde k zefektivnění jejich práce a k posílení pedagogického sebevědomí.
Paní ředitelka Zrzavá a paní Vyšínská promluvily o možnosti využití profesionálního
kouče/mentora a doporučily firmy Gnostika Consulting, Infra s.r.o. a lektorku Annu
Doubkovou.
5. Diskuze
Přítomní členové probírali téma vzdělávání cizinců a související jazykové bariéry,
které jsou místní školy a jejich zřizovatel nuceni řešit. PaedDr. Zuzana Zrzavá
zmínila přání pořízení živých domácích mazlíčků (např. králík a kotec) a vyvýšených
záhonů na pěstování rostlin do jejich mateřské školy.
6. Určení termínu dalšího setkání PS
Na základě hlasování byl určen další termín pracovní skupiny na 3. 6. 2019 od 14:00.
Pozvánka na setkání bude členům PS rozeslána minimálně 2 týdny před
stanoveným termínem.
7. Ukončení setkání PS
Členové PS byli informování o zaslání zápisu a výsledku SWOT analýzy k
připomínkám a setkání pracovní skupiny bylo ukončeno.
Zapisovatelka:
Anna Červená
_____________________
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