
 

Akce je podpořena projektem MAP ORP Roudnice nad Labem II, registrační číslo projektu 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/000915 . 

www.maproudnicko.cz  

Zápis z 3. setkání pracovní skupiny pro financování 

 

Termín: 10. 9. 2020, 15:00-17:00 

Místo konání: kancelář MAS, Očkova 2, Roudnice nad Labem 

Účastníci: Tomáš Lukačina, Kateřina Pecharová, Andrea Jandová, Richard Červený, 

Klára Koubská, Eva Kozelková, Jitka Strádalová, Anežka Vyšinská 

Program: 

 

1. Sdílení momentální praxe a zkušeností s pořádáním akcí 

 

Na úvod proběhlo přivítání účastníků, seznámení se s programem jednání, 

účastníci jednotlivě poreferovali o momentálním stavu ve školách. Se začátkem 

nového školního roku vyvstaly nové problémy s udržením normálního běhu škol. Nosí 

se roušky, je snaha o to, aby se mezi sebou nesetkávaly jednotlivé ročníky, kvůli 

maximálnímu zamezení šíření onemocnění. Veškeré hromadné akce se vesměs ruší, 

nikdo neví, jaká opatření budou za týden. 

 

2. Představení Malého dotačního titulu 

 

Výzva nabízí aktivním a kreativním žákům možnost vymyslet, naplánovat a 

realizovat vlastní projekt. Výzva bude sestavena tak, aby ji žáci porozuměli a byli 

schopni projekt samostatně zpracovat. Pozice pedagoga by měla být pouze 

konzultační. 

 

 Co bychom rádi podpořili: výlet/exkurzi, pozvání zajímavého hosta do výuky, 

nákup školních pomůcek, zorganizování akce pro žáky/pro veřejnost, charitativní účely 

projektu (např. útulek), pořízení informační cedule nebo jiného majetku sloužící pro 

veřejné účely, pořízení vermikompostéru nebo vybavení školní zahrady a další. 

 

 

3. Diskuze 

 

K jednotlivým bodům výzvy: 

 

● Bodové hodnocení projektu: měla by se hodnotit reálnost, přesah (je 

projekt pro užší skupinu, pro širokou veřejnost či má charitativní 

aspekt), propracovanost a dotažení do konce – za tyto aspekty by měly 

případně být body navíc 

● Věková kategorie: pracovní skupina se shodla na tom, že výzva by měla 

být určena žákům 8. a 9. tříd (pokud by byly zapojeny mladší ročníky, 

dá se předpokládat, že bude více zapojen pedagogický dohled a to by 

nebylo žádoucí) 
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● Harmonogram: neplánovat zbytečně dlouhý harmonogram – děti 

neumějí moc přemýšlet v dlouhodobém sledu – neuvidí hned výsledek 

a přestane je projekt zajímat 

● Částka: je nízká, ale bude lepší podpořit více podaných projektů, 

abychom žáky nedemotivovali a aby bylo v ideálním případě možné 

podpořit všechny (pozn. Popřípadě by se do výzvy mohla uvést 

možnost spolufinancování a děti by se mohly pokusit hledat další 

možnosti financování svého projektu, v takovém případě by ale měl být 

uveden nějaký finanční strop) 

 

Obecné připomínky: 

 

● Do projektového záměru by měl být uveden kontakt na pedagoga 

● Žádosti podávat mailem 

● Do projektového záměru by měl být vložen nějaký předpokládaný 

způsob publicity („Kde bude zveřejněno Vaše hodnocení projektu?“) – 

možnost využít facebook, školní web, Roudnické či jiné místní noviny 

nebo zpravodaj 

● V případě, že by projektový záměr představoval nákup většího 

množství položek, proběhla by schůze projektového týmu v kanceláři 

MAS, kde bychom s dětmi diskutovali způsobilé a nezpůsobilé výdaje a 

potom bychom potřebné materiály nakoupily a dětem následně předali 

(nechceme nechat dětem úplně volnou ruku s přímým nákupem a 

proplácením ex post – mohl by vzniknout problém právě ve způsobilosti 

nákladů, podobě dokladů či fakturačních údajích) 

● Některé výrazy ve výzvě přeložit do závorky (alokace, vícezdrojové 

financování a jiné.) nebo v případě konání semináře jednotlivé výrazy 

dovysvětlit 

● V případě financování projektu z více zdrojů zdůraznit a naplánovat, 

z čeho budou financovány jednotlivé položky 

 

Do výzvy budou zapracovány jednotlivé podněty a připomínky a na školy bude 

rozeslána v dostatečném předstihu.  

 

Dne 8. 10. 2020 proběhne jednání s řediteli škol, na jednání představíme dotační titul 

ve finální podobě. 

 

 

 

Pozvánka na další setkání bude členům PS zaslána v dostatečném předstihu. 
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