
   
  

                            
 
                

     

ZÁPIS PRACOVNÍ SKUPINY 

MAP II Kostelecko, Třebechovicko a Černilovsko 

15. setkání pracovní skupiny pro financování 

11. 11. 2021, ZŠ a MŠ Častolovice 

Přítomni: Eva Musilová, Miluše Doležalová, Stanislava Březinová, Martin Odl 
Omluveni: Petra Zakouřilová, Simona Baláčková, Hedvika Hloupá, Jitka Kadrmasová 
Za realizační tým: Jan Kučera, Anna Plocková 

Úvod:  

Realizační tým zahájil 14. setkání pracovní skupiny pro financování, přivítal všechny přítomné 

členy. 

Vzhledem ke skutečnosti, že všichni přítomní členové pracovní skupiny jsou ředitelé škol, 

realizační tým pokládal za nutné je informovat o potřebě přepracování tabulky investičních 

záměrů, která slouží jako přehled, co území chce a potřebuje. Každá škola bude muset 

aktualizovat všechny své investiční záměry, které kdy do MAP podala. Již realizované projekty se 

do nové tabulky uvádět nebudou, zůstanou zmíněny pouze v původní. Dále je také potřeba 

zvážit, které projekty již škola realizovat nechce, takové projekty do nové tabulky také nebudou 

zařazeny. U projektů, které mají školy v plánu realizovat, bude zapotřebí aktualizovat některé 

informace, především cenovou hladinu. RT také předal ředitelům přehled o jednotlivých výzvách, 

které se budou v průběhu následujícího roku vypisovat. Zároveň školy mohou stále podávat nové 

investiční záměry. Mimo jiné je důležité, aby záměr byl zmíněn v plánu rozvoje města.  

K této problematice MAP Kostelecko uspořádá webinář pro ředitele škol a zřizovatele, o jeho 

termínu budou členové pracovní skupiny informováni. Zároveň bylo zmíněno, že pokud k dané 

problematice budou mít nějaké otázky, mohou se obrátit přímo na Martinu Lorencovou, která 

jim na ně ráda odpoví. Následně na toto téma probíhala diskuze. 

Dalším bodem byly informace o navazujícím projektu MAP III, realizační tým konzultoval s členy 

pracovní skupiny vznik nových pracovních skupin – v plánu jsou PS pro vedení škol, PS pro 

mateřské školy a PS pro základní školy. 

Následně se mluvilo o aktivitách plánovaných na právě zahájené pololetí. Realizační tým vyzval 

členy pracovních skupin, aby přišli s návrhy na aktivity do území. Na toto téma následovala 

diskuze. Ocenilo se naplánované setkání zástupců škol, diskutovala se výměna pedagogů mezi 

školami jako součást sdílení dobré praxe a sbírání zkušeností. Předmětem diskuze bylo také 

zahájení školního roku, připravenosti žáků.  

Příští setkání: 1. 12. 2021 od 8:30 v sídle NAD ORLICÍ, o. p. s., v Kosteleckých Horkách 

Vyhotovila: Anna Plocková 


