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ZÁPIS 
 

z pracovní skupiny Financování 

v rámci projektu „Naše škola – naše radost II“  
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009726 

 
Datum a čas:   4.12. 2018 od 13:30 hodin 
Místo setkání:  Zasedací místnost kanceláře MAS VaS, nad restaurací Retro, 

Masarykovo nám. 650, Vizovice 
  

Program: 

1. Zahájení a úvodní slovo 

2. Kontrola zápisu z minulého jednání 

3. Financování aktivit MAP a činnosti škol 

4. Plánování aktualizace SWOT analýzy 

5. Diskuse a různé 

 

1. Zahájení a úvodní slovo 

Jednání zahájil a přítomné přivítal věcný manažer projektu MAP II Ing. Ondřej Štach.  

 

2. Kontrola zápisu z minulého jednání 

Ing. Štach požádal všechny přítomné, aby se vyjádřili k zápisu z minulého jednání PS – bez 

připomínek. 

 

3. Financování aktivit MAP a činnosti škol  

Členové PS byli seznámeni s podmínkami nové výzvy pro školy z MMR, z níž nyní nevyplývá 

nutnost navýšení kapacity. Byl vznesen požadavek na rozesílání informací o dotačních titulech 

ředitelům – vytvořit tzv. grantový kalendář, který bude průběžně aktualizován ihned po 

vyhlášení nové výzvy. Součástí tohoto kalendáře by měla být krátká anotace výzvy, 

charakteristika cílové skupiny, klíčové aktivity, klíčová slova, identifikace subjektu a další 

důležitá specifika. 

Projekt TYDÝT – zvážit možnost spolufinancování. 

 

4. Plánování aktualizace SWOT analýzy 

Ing. Štach seznámil přítomné se stávající SWOT analýzou a vyzval je k podrobnému 

prostudování a přípomínkování do příštího jednání PS, které proběhne pravděpodobně v půli 

měsíce března.  

 

5. Diskuse a různé  

Členové PS specifikovali jako nejvyšší výdaje školy výdaje na energie a revize 

Většina škol už má své kontakty a zdroje vlastní. Na základě inspirace od MAS Rožnovsko, 

kde nechali připravit školám soubor právních dokumentů, předpisů a smluv, bylo dohodnuto, 

zjistit informace o případném poskytnutí právní firmou a případné ceně tohoto souboru. 
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Byla zaznamenána poptávka po právních službách pro spory např. s rodičem a diskutována 

možnost sdíleného právníka. 

Dále proběhla diskuze na téma, jak stanovili v MAS Rožnovsko potřebu vyhotovení souboru 

právních dokumentů  a dalších priorit, požádáme o informace.  

Dalším tématem diskuze byla možnost sdíleného kantora na zástupy - pokusíme se sehnat 

kontakty a vytvořit seznam možných zástupců. Stejně tak padl návrh na možnost sdílení 

administrativní pracovnice. 

Následně manažeři poděkovali přítomným za spolupráci a jednání ukončili. 

 

 

Zapsal: Ing. Ondřej Štach 


