
 
 

 

ZÁPIS Z 2. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO FINANCOVÁNÍ 

Termín: 3. 6. 2019 

Místo konání: Zasedací místnost MAS Podřipsko, Očkova 2, 413 01 Roudnice nad Labem 

Účastníci: dle prezenční listiny 

-  

- Sestavení cílů na základě SWAT analýzy = prioritizace cílů  

- Nedostatek míst v MŠ a ZŠ (především na ZŠ) 

- Prakticky orientované hodiny, jak to aplikovat?  

- Mentoring, couching v praxi 

- Bude lepší, když se peníze investují přímo do škol a školy samy si pozvou toho, koho potřebují 

a kdo jim pomůže řešit problémy 

- Sdílená databáze kvalitních lektorů, seminářů atd. 

- Dostatek kvalitních pedagogů 

- Kvalitně koordinované projekty 

- Přemíra administrace, jak to omezit? – minimalizace nároků, může jen projektový manažer; 

např. někdo zkušený, kdo to udělá  

- Město/obec nevyužívá dotace tak, jak by mohlo, lidem se do toho nechce, nutná koordinace 

→ cílit na úřad 

- Stabilní a fungující financování 

- Školám chybí kapacity (místa) 

- MAP má možnost vyhledávat zdroje financování a co nejvíce se pokusit o realizaci 

- Je potřeba, kdo by měl přehled o výzvách a oslovoval školy 

- Není cílem zahltit ředitele 

- Jak lze ovlivnit kvalitu vzdělávání?  

- Nutná podpora v zákoně pro PP, rodič si může dovolit vše 

- Na úřadě pracuje v projektovém odboru málo lidí a nemají čas na projekty 

- Tři hlavní cíle: zvýšení kapacit ve školách, kvalitní a stabilní financování, zmírnění 

administrativní zátěže 

- Přeplněné školy na úkor kvality –jak to řešit? → přístavba, stavba nové školy,  

- Zavolat Pavlu Adámkovi  

- Rodiče mají právo dát dítě, kam chce, preferují dát dítě do Roudnice než na vesnici 

- Problém se týká o 2. stupně 

- Škola se může propojit s DDM, šance většího financování 

- Mimoškolní aktivity  

- Pracovat s rodiči, aby dávali děti do okolních obcí 

- Legislativa umožňuje až 34 dětí ve třídě (při výjimce) 

- Pokud se žák nepřijme, musí se to obhájit  

- Je třeba, aby rodiče tlačili na vedení ohledně zajištění budoucnosti pro děti → aby měli 

jistotu, že bude dítě přijato do školy → občanská aktivita 

- Rodiče nejsou dostatečně informovaní o tom, jaká je situace (sami to řeší až když je to 

aktuální) 

- Zdravé město – v rámci MAS je možné ovlivnit Roudnici, školní fóra,  

- Asistenti ve školách – pokud jsou 4 děti, kteří mají podpůrná opatření, měl by se snižovat 

počet dětí 



 
 

- Nové financování umožňuje tandemovou výuku, ale jen v jedné skupině 

- Změna priorit zřizovatelů 

- Martina: program restart a možná příležitost 

- Zvážit možnost využít Bezděkovskou školu. (Oddělit organizačně jako novou školu? Má to 

přínos?) 

- Zvažovala se vize využít Roudnickou LDN. – Nejsou tam ale vhodné podmínky pro výuku.   

- Paní ředitelka ve spolupráci s dalšími řediteli spočítá, o kolik bychom mohli mít víc pedagogů.  

- V investičních prioritách města v současné chvíli vybudování školy není. 

- Možnost změny tlakem zezdola – veřejnost.  

- Téma školství by bylo třeba veřejnosti představit. Rozvinout veřejnou diskuzi na téma 

potřeby školství v RnL. 

 

PRIORITIZACE CÍLŮ (vybrané na základě hlasování členy PS, jako podklad sloužila SWOT 

analýza z 1. setkání PS): 

 Dostatečná kapacita MŠ a ZŠ 

 Kvalitní, fungující a stabilní financování 

 Minimum administrativní zátěže (legislativní, projektová) 


