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Zápis z jednání pracovní skupiny pro financování 

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ll Vysokomýtsko 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009710 

 

 

Místo konání: zasedací místnost MAS nad Orlicí 

Datum a čas: 2.10. 2018, 16:00 – 18:00 

Přítomni: dle prezenční listiny – viz příloha zápisu 

 

Zápis: 

 Úvod 

 Pavel Suchý (odborný manažer MAP) představil přítomné a projekt Místní akční plán 

rozvoje vzdělávání ll. ve Vysokomýtsku (MAP ll). a jeho cíle. 

 Náplň pracovní skupiny 

 Náplň pracovní skupiny bude plánování a identifikace finančních zdrojů pro realizaci 

naplánovaných aktivit v MAP ll, příprava podkladů pro rozhodování Řídícího výboru a 

také podílení se na celém procesu společného plánování v území a na aktualizaci 

dokumentace MAP. 

 Frekvence setkávání 4x ročně  

 Host 

 Martina Lorencová (ředitelka MAS ), uvedla jeden ze zdrojů čerpání financí – burza 

filantropie, dále vysvětlila úlohu pracovní skupiny 

 Členi pracovní skupiny 

Mgr. Alena Černá (ředitelka Speciální ZŠ Vysoké Mýto), uvedla, že čerpají minimálně 5 

dotačních programů, oslovuje nadační programy  (např. ČEZ ), bohužel nemůže čerpat ze 

šablon na personální výdaje,  uvítala by seminář fundraisingu 
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Bc.Et Bc. Veronika Držmíšková (učitelka ZŠ a praktické Svítání, Vysoké Mýto), výborné 

zkušenosti s radnicí Vysoké Mýto,  využili i burzu filantropie, též projevila zájem o 

fundraisigový seminář 

Petr Vomáčka (MAS Litomyšl), představil dokument NIVD o čerpání financí, přislíbil ho poslat 

 

Pár námětů z pracovní skupiny: 

 Oslovit PR oddělení školy Svítaní,  

 Fundraising – seminář 

 Způsoby čerpání peněz jiných škol  

 Oslovit KONEP – p. Pešek 

 Komunikační dovednosti – seminář 

 Oslovení rodičů, ( vyřazené data projektory, finanční dary, jiná pomoc) 

 Burza filantropie  

 Autor dokumentu NIVD – poptat 

 

 

 Příští setkání  

10. ledna 2019  od 14:00 v zasedací místnosti Kostelecké Horky 

 

V Kosteckých Horkách 3. 10. 2018 

 

Zápis vypracovala:  Lenka Pelinková 

Ověřil: Pavel Suchý 

 

 


