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ZÁPIS Z 4. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO FINANCOVÁNÍ 

 

Termín: 25. 11. 2019 

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

Účastníci: dle prezenční listiny 

 

Zahájení jednání pracovní skupiny a představení chystaných akcí projektu MAP II 

- Uskuteční se seminář „Zábavné pokusy“, MŠ Sluníčko 2. 12. 2019 od 13:00 hod. 

- Probíhají ukázkové výukové hodiny angličtiny s lektorkou z UJEP Sarah Good jako příklad dobré 

praxe pro pedagogy, obdržena velmi dobrá zpětná vazba ze ZŠ Školní. 

- Do konce roku se uskuteční další setkání pracovních skupin, jejichž náplní bude stanovení 

konkrétních opatření pro naplnění vytyčených cílů. Strategie vedoucí k nápravě budou 

obsaženy v místním akčním plánu. 

 

Evaluace potřeb škol 

- Proběhne elektronické šetření pomocí dotazníků. Dotazníky budou distribuovány programem 

společnosti Heuréka, zde je potřeba předem zadat kontakty na respondenty, bude jim tak 

doručen odkaz k vyplňování. Doporučení paní ředitelky Zrzavé určit přesný poměrný počet 

respondentů na každou instituci, takový počet kontaktních údajů obdržíme a zapojí se. 

Nedoporučuje zapojovat všechny, protože narazíme na odpor a neobdržíme potřebná data. 

Pozn. Vymezený konkrétní počet respondentů nemusí předat potřebnou výpovědní hodnotu 

ZŠ a MŠ Školní se také zapojí do sběru dat, ačkoli provádějí jako vlastní aktivitu rovněž šetření 

(evaluované oblasti nemusí být stejné).  

 

Identifikace opatření vedoucích k naplnění vytyčených cílů 

 

1. Dostatečná kapacita MŠ, ZŠ (bez snížení kvality škol) 

● Systémové nastavení => mimo projektovou úroveň 

● Osvětové akce → vzdělávání jako priorita všech (rodič, zřizovatel) – realizovat ve 

vhodnou dobu před přihlašováním dětí do školy. 

Př. Neformální posezení s občerstvením pro rodiče a pedagogy na vesnických školách spojené 

s diskuzí o vzdělávání. 

 

2. Kvalitní, fungující a stabilní financování 

● Systémové nastavení => mimo projektovou úroveň 
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3.Minimum administrativní zátěže 

● Systémové nastavení => mimo projektovou úroveň 

 

 

Další setkání pracovní skupiny je domluvené na pondělí 10. 2. 2020 od 14:00 hod. Členové pracovní 

skupiny budou v předstihu pro připomenutí pozváni i emailem. 

 


