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Zápis z 1. setkání pracovní skupiny Financování / 2021 

 

Termín: 27. 5. 2021, 16:00 

Místo konání: zasedací místnost MAS Podřipsko, Očkova 2, Roudnice nad Labem 

Účastníci: Kateřina Pecharová, Lenka Hermanová, Tereza Jiroušová 

Zapisovatel: Ing. Kateřina Pecharová 

 

Program: 

 

1. Diskuze k aktuální situaci  

- proběhla krátká diskuze ohledně návratu dětí do škol a diskuze ohledně plánovaných 

a uplynulých akcí 

- byl představen přehled čerpání ke konci roku 2020, finanční manažer projektu Lenka 

Hermanová přislíbila, že dodá ještě čerpání do půlky roku 2021 

- aktuálně jsme diskutovali požadavek, který vzešel z jednání PS pro rovné příležitosti 

(a to již v minulém roce) na zakoupení pomůcek centra Pochodeň a sice sadu pro 

celoroční projekt EMOCE pro II. stupeň ZŠ a sadu “Nepořádek na palubě” pro I. stupeň 

ZŠ. 

- Zakoupení sady bude nabídnuto všem zapojeným ZŠ do konce června, aby sadu mohli 

začít používat od začátku školního roku 

 

2. Novinky z projektu MAP 

- personální změny v projektu MAP - novou manažerkou projektu je Ing. Kateřina 

Pecharová 

 

3. Novinky z projektu EVVO 

- již dorazily šablony a barvy na hry na chodník - při příznivém počasí začneme co 

nevidět s realizací 

- “Konference k udržitelnému rozvoji, udržitelné škole a učení venku” - dne 8.6.2021 

(bohužel malá účast, zkusíme ještě znovu zpropagovat) 

- dále je v plánu další konference k přírodním zahradám (na podzim) a 2 exkurze 

 

4. Úprava výzvy pro žáky Malý dotační titul 

- S ohledem na situaci spojenou s coronavirem již na minulém sezení v roce 2020 R. 

Červený navrhl zpracovat současnou podobu výzvy do obecněji laděné metodiky pro 

školy, které ji budou moci libovolně využít a stanovit si vlastní podrobné podmínky. 

Finanční podpora na projekty žáků by byla hrazena z rozpočtu školy, od sponzorů 

apod.  

- ohledně zpracování této metodiky byla oslovena metodička projektu EVVO pí Jitka 

Šeflová, další podrobnosti budeme teprve projednávat 
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O dalším setkání pracovní skupiny budeme zavčasu informovat emailem. 
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