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Zápis z 2. setkání Pracovních skupin MAP III v ORP Neratovice 

- PS Financování a PS Rovné příležitosti 

 

Termín:  20. 9. 2022, 16:00 hodin 

Místo:  Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice, Školní 900 

Program: 

1) Prezence účastníků, zahájení 

2) PS F – Výzva Šablony I – OP JAK 

3) PS F – jaké zdroje školy využívají 

4) PS F – administrativa pro školy 

5) PS F – otázky do dotazníků 

6) PS RP – výměna zkušeností a informací 

7) PS RP – podpora nemotivovaných či nadaných žáků 

8) PS MG – otázky do dotazníků 

9) Diskuze 

1) Prezence účastníků, zahájení 

Na začátku byla provedena prezence účastníků – přítomno bylo 10 - prezenční listina - 

příloha č. 1. 

ZŠ a MŠ Kojetice – Mgr. Kamila Janyšková, MŠ Čakovičky – Lenka Křížová, Město Neratovice 

- Mgr. Lenka Mrzílková, Obec Nedomice - Ing. Jitka Štyksová, Obec Libiš - Mgr. Pavlína 

Komeštíková, Městys Všetaty – Robert Sokol, ZŠ Obříství - Mgr. Eva Flíčková, SUN OF ART, 

o.p.s. – Jana Laubová, MŠ Kostelec n. L. - Jitka Dalecká, MAS Nad Prahou o.p.s. - Bc. Iva 

Sieberová. 

Omluveni byli:  

DDM Neratovice - Bc. Markéta Rajchertová, ZŠ Libiš - Stanislav Mathaus, MŠ Včelička, 

Tišice - Mgr. Tereza Netíková. 

Bc. Iva Sieberová (dále koordinátor) uvítala účastníky a seznámila je s programem.  
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Byl určen zapisovatel – Bc. Iva Sieberová a ověřovatel zápisu – Ing. Jitka Štyksová.  

2) PS F – Výzva Šablony I – OP JAK 

 

Koordinátor seznámil přítomné s novou výzvou pro školy – Operační program Jan Amos 

Komenský – Šablony pro MŠ a ZŠ I 

- Oprávnění žadatelé 

- Termíny 

- Sestavení rozpočtu 

- Jednotlivé aktivity – šablony – podrobný popis 

 

Koordinátor předal slovo předsedkyním PS F a PS RP.  

 

3) PS F – jaké zdroje školy využívají 

 

Proběhla diskuze k této problematice a sdílení zkušeností s různými dotačními možnostmi.  

Obecně školy využívají:  

 Šablony 

 IROP 

 Dotace od Středočeského kraje 

 Dále finanční prostředky z doplňkové činnosti (jídelny, kroužky, pronájem, 

sběr,..), dary a sbírky a také příspěvky ze SRPŠ.  

 Obědy do škol  

 Národní plán obnovy pro školství - https://www.edu.cz/NPO/ 

 Národní plán obnovy - https://www.planobnovycr.cz/ 

 

Školy by uvítaly možnost mít všechny aktuální dotační výzvy na jednom místě (web), je pro 

ně zatěžující tyto informace dohledávat a k některým se vůbec nedostanou.  

 

 

4) PS F – administrativa pro školy 

 

Opět probíhala diskuze na toto téma.  

Administrativa je pro školy výrazně zatěžující, s něčím pomáhají MAS, většinou je to ale na 

řediteli (zejména v menších školách, kde není na koho to delegovat).  

Ani v případě více škol pod jedním zřizovatelem nedochází ke zjednodušení – nefungují 

společné nákupy, nejsou žádné systematizované procesy, každá škola si vše řeší sama.  

https://www.edu.cz/NPO/
https://www.planobnovycr.cz/
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5) PS F – otázky do dotazníků 

 

Členové diskutovali nad otázkami, které by bylo vhodné do dotazníků zařadit. Dohodli se 

na uzavřených otázkách nebo výběru z možností.  

Finální návrhy otázek zašlou členové skupiny předsedkyni nejpozději do pondělí 26. 9. 

2022.  Předseda poté zašle koordinátorovi.  

 

 

6) PS RP – výměna zkušeností a informací 

 

Poskytnutí informací z výkazů – rok 2016/2017 a 2021/2022 

- Proběhla diskuze k uvedeným počtům.   

  

Některé školy jsou více proinkluzivní, jiné méně. Je potřeba zjistit, v jakých oblastech by 

školy uvítali více pomoci.  

V současné době školy trápí hlavně problém nemožnosti sehnat odpovídající pracovníky 

na pozice školních psychologů (Peníze by byly, ale nejsou zájemci o vykonávání této 

funkce).  

 

Problém také školy vidí v komunikaci s rodiči a jejich nezájmu např. o domácí přípravu, dále 

také v některých případech nezájem o spolupráci, neochota nechat vyšetřit dítě v PPP atd.  

 

Ve větších městech dobře fungují nízkoprahová zařízení, do kterých žáci dochází. V menších 

obcích je to problém, někteří rodiče raději vozí děti i do školy mimo obec, např. do Prahy 

do anonymního prostředí.  

 

   

7) PS RP – podpora nemotivovaných či nadaných žáků 

 

Chybějící motivace je problém nejen na druhém stupni, ale už i na prvním. Je proto potřeba 

se na toto téma také zaměřit.  

 

Nadaní žáci – ORP Neratovice  

rok 2017/2018 – 3 chlapci 0 dívek, z toho mimořádně nadaní 2 

rok 2021/2022 – 6 chlapců 0 dívek, z toho mimořádně nadaní 1 

 



 
 

 
Projekt MAP III v ORP Neratovice 

(registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023080) 

 

Někteří rodiče umisťují nadanější žáky raději mimo běžné ZŠ – do soukromých škol. (ve 

třídách potom chybějí „tahouni“) 

 

 

8) PS MG – otázky do dotazníků 

 

Členové diskutovali nad otázkami, které by bylo vhodné do dotazníků zařadit. Dohodli se 

na uzavřených otázkách nebo výběru z možností.  

Finální návrhy otázek zašlou členové skupiny předsedkyni nejpozději do pondělí 26. 9. 

2022.  Předseda poté zašle koordinátorovi.  

 

9) Diskuze 

 

Termín pro příští setkání pracovních skupin je vhodný na konci listopadu, místo pro konání 

nabídla paní ředitelka  ZŠ a MŠ Kojetice.  

  

 

 

Zapsal:  Bc. Iva Sieberová  __________________________ 

 

Ověřil:  Ing. Jitka Štyksová  __________________________ 

 

 

V Neratovicích, 27. září 2022    
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