
 

Aktivita je součásti projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647, který je 

financován z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Český Brod a z rozpočtů 

vybraných obcí ORP Český Brod. 

 

Pracovní skupina pro financování škol 

Zápis z jednání, 25. 5. 2018, 9 – 11 hod. 

PPP Český Brod, Náměstí Arnošta z Pardubic 12, Český Brod 

Přítomni:  

Zástupci ZŠ: Hybnerová Dita (ZŠ Kounice), Majerová Hana (ZŠ Tyršova, MŠ Klučov, ZŠ a MŠ Vitice,  

ZŠ Bylany) Šafářová Jana (ZŠ a MŠ Poříčany), Vyhnalová Emílie (ZŠ Žitomířská) 

Omluveni: Matějková Olga (ZŠ Tuklaty), Psohlavcová Lenka (ZŠ a PrŠ Český Brod) 

Realizační tým projektu: Bauerová Alena, Soukupová Jiřina, Svěcená Veronika, Vraj Gabriela 

Program setkání: 

1. Informace o aktualitách projektu Sdílené radosti a strasti škol ORP Český Brod III 

2. Webová stránka https://skoly-orp-cb.eu/ – představení, možnost připomínkování obsahu a 
struktury, hodnocení materiálů a informací 

3. Formalizace Pracovní skupiny pro financování vzdělávání (PS F) – výstupy, smlouvy, pravidla 
jednání, předseda a zástupce skupiny 

4. Vzdělávání ekonomů – výměna zkušeností s podnětnými kursy, lektory 

5. Informace ze semináře MŠMT „Změna financování regionálního školství pro mateřské školy, 
základní školy a školní družiny“ 

6. Směrnice k finančnímu řízení projektů 

7. GDPR pro školy 

8. Aktuality ze škol 

9. Témata pro další práci skupiny 

10. Závěr, další postup 

Ad 1. a 2. Informace o aktualitách projektu a webová stránka projektu 

Setkání zahájila J. Soukupová, přivítala účastnice a seznámila je s programem. Informovala 

o aktualitách projektu Sdílené radosti a strasti škol ORP Český Brod. Žádost o financování projektu 

z OP VVV prošla věcným hodnocením poskytovatele s navrženým krácením rozpočtu. To by však 

nemělo výrazně ohrozit plánované aktivity. Rozhodnutí o poskytnutí dotace očekáváme až v letních 

měsících. Bez ohledu na to, je projekt realizován dle harmonogramu z prostředků města Český Brod. 

Webová stránka projektu https://skoly-orp-cb.eu/ je v současné době doplňována a upravována 

tak, aby byla užitečným nástrojem pro získávání relevantních informací, námětů, podkladů, 

pracovních materiálů, výměnu zkušeností apod.  Záměrem je umísťovat na webovou stránku mj. 
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inspirativní, pracovní nebo doporučené materiály, linky na zajímavé webové stránky a nastavit 

způsob a postup jejich ohodnocení ze strany členů pracovních skupin.  

Nově byla na horní liště vytvořena záložka „Pro členy“ – v odkazu „Pro všechny“ bude vstup pod 

heslem „nastenkaCB“. Do této sekce budou umisťovány materiály, které mohou využít členové všech 

nebo několika skupin (např. GDPR). Vstupy do jednotlivých pracovních skupin budou pod hesly. Heslo 

bude zasáno členům skupiny emailem. V odkazech jednotlivých pracovních skupin budou k dispozici 

materiály, které skupina bude chtít sdílet pouze v rámci skupiny. Budou zde také zápisy z jednání a 

seznamy členů skupin. Členové mají možnost navrhnout, jaké další položky by zde rádi našli.  

Záměrem je umožnit diskusi členům pracovní skupiny.  

Odkaz „Inspiromat“ v horní liště je určen pro zajímavé informace, které mohou být k dispozici širší 

veřejnosti. Informace budou členěny dle zaměření (pravděpodobně – MŠ, ZŠ první stupeň, ZŠ druhý 

stupeň, ZUŠ, Ekonomika). Další členění je možné, návrhy přijímáme na e-mailu skolyorp@cesbrod.cz.  

V pravé liště bude k dispozici Kalendář akcí, kde mohou být zveřejňovány i akce škol členů a další 

týkající se výchovy a vzdělávání v ORP Český Brod. Na kalendáři se zatím pracuje.  

Nově byl vytvořen společný kontakt na členky realizačního týmu projektu (J. Soukupovou, A. 

Bauerovou a V. Svěcenou): email: skolyorp@cesbrod.cz , tel.: 703 143 824 

Členové skupin mají možnost se k webové stránce vyjádřit, poslat náměty, připomínky. Na stránce se 

v současné době pracuje, a pokud to technicky bude možné, budou připomínky a náměty zohledněny 

při vytváření stránky.   

Prosíme členky pracovní skupiny o připomínky a náměty k webové stránce projektu https://skoly-

orp-cb.eu/ do 22. 6. 2018. 

J. Soukupová dále informovala o možnosti zakoupit z projektu odborné časopisy, literaturu – 

podněty na nákup mohou dát členové skupiny. Knihovnička je uložena v Pedagogicko-

psychologické poradně, zapůjčení se děje po domluvě s pracovnicemi poradny proti podpisu. 

Ad 3. Formalizace pracovní skupiny 

S členy pracovní skupiny jsou uzavřeny dohody o provedení práce, odměna bude vyplácena jednou 

ročně - k patnáctému prosinci. Odměna je spíše symbolická. Zaměstnavatelem je partner projektu 

Region Pošembeří, o.p.s. 

Způsob práce PS: Řešit konkrétní témata, zprostředkovat výměnu zkušeností, námětů, tipy na dobré 

lektory, představení vzorových materiálů apod. Je možné pro vybraná témata pozvat odborníka.  

Cílem je dobrat se konkrétních výstupů, které mohou členky pracovní skupiny použít ve své praxi.  

Formy práce PS: 
 Výměna zkušeností   

 Sdílení ověřených metod, inovativních postupů ad. 

 Představení nových metod 

 Vzdělávání 
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Prostředky práce: 

 Strukturovaný web vč. možnosti diskuse 

 FB 

 Setkání PS 

 Komunikace mezi setkáními – email, telefon, FB  
 
Pracovní skupina by měla mít svého předsedu a zástupce předsedy. Tato role obnáší právo 

rozhodnout ve skupině v případě rovnosti hlasů při hlasování, např. o tématu, metodě apod., 

prezentace výstupů práce PS na Řídícím výboru 1x ročně a užší spolupráce se zástupci realizačního 

týmu při ověřování odborných názorů a převažujících zkušeností z oblasti financování vzdělávání.  

Dále byla odsouhlasena pravidla jednání PS.  

Ad 4. Vzdělávání ekonomů 

J. Soukupová informovala o Letní škole pedagogů (LŠP). Členové mají zájem zařadit na program letní 
školy workshop o vyplňování klíčových statistických výkazů, dle nichž se bude odvíjet správné 
nastavení dalšího financování škol. J. Soukupová prověří možnosti pozvat zástupce odboru školské 
statistiky, analýz a informační strategie MŠMT. Členové PS si mohou vybrat i z ostatních seminářů 
LŠP. Zvláště upozornila na seminář Mediální gramotnost Petry Procházkové v pondělí a Aplikované 
právo ve škole Michaely Veselé. 

Proběhla výměna zkušeností se vzděláváním ekonomů a školiteli – účastnice byly předem požádány, 

aby si připravily podněty. Také byla navržena témata pro vzdělávání členek pracovní skupiny.  

Témata pro vzdělávání členek pracovní skupiny: 

 Statistika 

 Nový způsob financování škol (NZF) 

 Obecné účetnictví, mzdové předpisy 

 Projektové řízení  

Tipy na ověřené Účastnice mají dobré zkušenosti s těmito kursy nebo lektory: 

 Klub ekonomů škol - KEŠ (http://www.globkom.cz/kes/  – zde jsou také informace 

k seminářům s níže uvedenými lektory). 

 Ing. Olga Holubová – lektor obecných i specializovaných seminářů o dani z přidané hodnoty a 

další (http://www.olgaholubova.cz/ ) 

 Ing. Olga Hanzelová - účetní poradkyně, specialistka pro oblast účetnictví a hospodaření 

vybraných účetních jednotek, (organizační složky státu, územní samosprávné celky, státní 

fondy a příspěvkové organizace). Je autorkou odborných publikací a mnoha článků v oblasti 

účetnictví nevýdělečných organizací. (http://www.bovapolygon.cz/lektor.php?AU=101 ) 

 Katarína Dobešová - mzdy (http://www.bovapolygon.cz/lektor.php?AU=16 ) 
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 Jaroslava Svobodová – regulace a metodika účetnictví (http://www.anag.cz/seznam-

autoru/?detail=true&code=2029 ) 

 Petronila Gleichová – ekonomika jídelen, pracuje na MČ Prahy 6 

https://www.praha6.cz/searchlist.php?q=Petronila+Gleichov%E1+  

 JUDr. Marie Salačová - specialistka na problematiku poskytování cestovních výdajů, autorka a 

spoluautorka řady publikací (http://www.bovapolygon.cz/lektor.php?AU=17 ) 

 Ing. Karel Janoušek – cestovní náhrady (http://www.kajajan.cz/ ) 

 Trojnová Marcela (KEŠ) 

 Ing. Bc. Lenka Zábojová -  (http://www.ukz.cz/kurz.php?ids=122 ) 

 

Členky PS mají možnost průběžně posílat tipy na školení, které absolvovaly a považují za užitečné 

a kvalitní. Nebo tipy na školení a témata, která by rády absolvovaly.  

Ad 5. Informace ze semináře MŠMT „Změna financování regionálního školství pro mateřské školy, 

základní školy a školní družiny“ 

Semináře se z přítomných zúčastnily paní Bauerová, Soukupová, Šafářová a Vyhnalová. Pořadatel 

semináře byl požádán o zaslání prezentací, po jejich obdržení, budou umístěny na webu projektu. Ze 

semináře vyplynula především nutnost správného vyplnění statistického výkazu k 30. 9. 2018. 

Ad 6. Směrnice k finančnímu řízení projektů 

Na základě zaslaného vzoru mají všechny školy zastoupené v PS zpracovány vhodné směrnice 

pro finanční řízení projektu. Účastnice si vyměnily zkušenosti z jejich tvorby.  

Ad 7. GDPR pro školy 

A. Bauerová uvedla základní informace k GDPR. Účastnice ocenily zaslanou prezentaci k tomuto 

tématu, kterou A. Bauerová zpracovala dle prezentace PaeDr. Milana Štočka a doplnila ji informacemi 

z MŠMT, ÚOOÚ a dalších zdrojů. 

Proběhla diskuse k některým otázkám týkající se GDPR. Každá škola musí mít k zabezpečení osobních 

údajů směrnici. Bylo např. připomenuto, že pověřence pro školu musí jmenovat ředitel školy, i když je 

zprostředkován zřizovatelem. Pověřenec může být pro vícero škol, vícero institucí. Všichni 

zaměstnanci, klienti by měli být informování o tom, jak jsou jejich osobní údaje zpracovávány.  

Ad 8. Aktuality ze škol 

Hlavním tématem bylo čerpání „Šablon“. Je nutné vyčerpat přesnou částku dle hodnoty „Šablony“, 

v účetnictví zajistit samostatnou evidenci. Způsobilými výdaji jsou i režijní náklady na účetnictví 
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projektu (možná odměna pro účetní), zpracování monitorovacích zpráv (odměna či DPP pověřenému 

pracovníkovi), nákup pomůcek, kancelářské potřeby, tisk apod. Vlastní čerpání kontroluje až FÚ, 

poskytovatel dotace kontroluje pouze naplnění výstupů (počet úvazků, počet hodin seminářů apod.) 

ZŠ Kounice bude mít od 1. 8. 2018 nového ředitele. 

Ad 9. Témata pro další práci skupiny 

Účastnice navrhly témata, kterým by se chtěly věnovat na setkáních: 

 Statistické výkazy 

 Inventarizace 

 Šablony II 

 Šablony I – vyúčtování 

3. setkání se uskuteční v rámci LŠP v Poděbradech v pondělí 20. 8. nebo v úterý 21. 8. 2018 (dle 

termínu workshopu Ad 4.), tématem budou statistické výkazy.  

Přítomné se shodly, že vhodným dnem pro setkávání PS financování škol je pátek dopoledne. 

4. setkání se bude konat v pátek 23. 11. 2018 od 9:00 – 11:00 hod., téma: Inventarizace. 

Téma Šablony II., I. – vyúčtování bude zařazeno na další setkání PS - pátek 22. 2. 2019. 

Účastníkům byly předány kontakty na členky PS a na realizační tým projektu.  

Děkujeme za účast a těšíme se na další setkání. 

Pokud máte k zápisu doplnění či připomínky, prosíme, zašlete je do týdne od obdržení zápisu. 

Děkujeme předem. 

Zapsala: Gabriela Vraj a Alena Bauerová 

Ověřila a doplnila: Jiřina Soukupová 

V Českém Brodě: 6. 6. 2018 

 

 

 


