
 

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, 23. 11. 2018, 9 – 11 hod. 

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

Přítomni:  

Hybnerová Dita (ZŠ Kounice), Majerová Hana (ZŠ Tyršova, MŠ Liblice, ZŠ a MŠ Vitice, ZŠ Bylany), 

Šafářová Jana (ZŠ a MŠ Poříčany), Vyhnalová Emílie (ZŠ Žitomířská), Psohlavcová Lenka (ZŠ a PrŠ 

Český Brod) 

Omluveni: Matějková Olga (ZŠ Tuklaty),  

Realizační tým projektu: Soukupová Jiřina, Veronika Svěcená 

Program setkání: 

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

2. Inventarizace 

3. Aktuality ze škol 

4. Závěr, další postup 

Ad 1. Informace o aktualitách projektu  

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

o aktualitách projektu Sdílené radosti a strasti škol III. Nejbližší akce 27. 11. 2018 proběhnou dvě akce 

seznamující pedagogické pracovníky a později i rodiče a širokou veřejnost s metodou prof. Elkonina, 

která více než podporuje jazykové dovednosti dětí a usnadňuje tak jejich vstup do školy.  

Ad 2. Inventarizace 

Pracovní skupina pro finanční gramotnost  (PS F) 

Jméno Příjmení Škola Program Částka od které se inventarizuje Poznámky 

Dita  Hybnerová ZŠ Kounice  systém Vario  1000   

Hana Majerová ZŠ Tyršova  program Helios Felix 

 od 500,-  od částky 2000,- Kč 

kontrolují  
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MŠ Klučov, Vitice, 

Liblice 
    

ZŠ Bylany, Vitice     

Olga Matějková ZŠ Tuklaty  

    

  

    

Lenka  Psohlavcová ZŠ a PrŠ Český Brod,  Helios Fenix,  Od 300,- Kč   

Jana,         

Ing. 
Šafářová ZŠ a MŠ  Poříčany  systém Vario, Unikos  Od 100,- Kč   

Ema Vyhnalová ZŠ Žitomířská  Helios Fenix  Od 2000,- Kč   

 ZŠ Kounice – inventarizují majetek (v systému Vario) od hodnoty jednoho tisíce podrozvahu. Čeká je 

nové přerozdělování odpovědnosti za majetek tak, aby i noví členové pedagogického sboru měli část 

na starost.   

ZŠ Tyršova inventarizuje stejně jako předešlá škola v programu Helios Felix, od 500,- co je pod 

rozvahovou mírou vedou také, ale kontrolují majetek od částky 2000,- Kč.  

V ZŠ a MŠ Poříčany používají invertarizační systém Vario, Unikos. Hodnotí ho kladně, uživatelsky paní 

Šafářové vyhovuje. Nad rozvahu účtují 100,-, co je na 3 tis. Karty pořízení dělají nad 3 tis. Např. radia 

dávají podepsat zvlášť. Členové komisí jsou poučeni na pedagogické radě a kontrolují to, co učitelé 

zapíšou a podepíšou. Pí Šafářová řeší odpisy majetku.  

V ZŠ Žitomířská používají invertarizační systém Helios Felix. Inventarizují od 2 tis, kontrolují i 200 Kč.  

O příjemnou zkušenost se podělila pí Ema Vyhnalová, kdy v nouzi kontaktovala hot linku systému 

Helios Felix. Pracovník se přihlásil dálkově k počítači a upravil, co bylo potřeba, příjemné jednání, 

rychlé řešení.  

ZŠ a PrŠ inventarizuje v programu Helios Fenix, vedou majetek od 300,- Kč, ale starý majetek je 

zapsán od koruny.  

Podněty k úvaze: v jedné škole speciální do systému zakládají i fotky pro snazší rozlišení inventáře. 

Vyřazené věci – stává se, že než se vyřazený nábytek odveze, znovu se používá. Potom je potřeba ho 

znovu přihlásit. Možnost odepsat majetek až na základě likvidačního protokolu.   

Probrána problematika věcí, které si učitelé přinesou z domu, např. židle, které ale nechtějí škole 

věnovat. Takový majetek nemá v budově co dělat. Zvlášť kontroly z Kraje jsou na to vysazené. Dalo by 

se vyřešit protokolem o zapůjčení.  
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Ad 3. Aktuality ze škol 

ZŠ Kounice – nový ředitel se seznámil se vším, co práce ředitele obnáší. Seznamuje se s rodiči, ve 

zkušební době propustil asistentku, náhradu mají.  Od března budou přijímat novou paní učitelku (je i 

speciální pedagožkou) jako záskok za mateřskou. Od září shání pro novou třídu učitelku pro první 

stupeň. Každý čtvrtek dochází do školy speciální pedagožka Vlasta Dubinová pomůcky pro podpůrná 

opatření. 

ZŠ Tyršova – elektronickou pokladnu nemají. Bývá náročné zjistit, ke kterému dítěti platba patří, 

především proto, že platby od rodičů chodí neúplně popsané. Osvědčilo se dávat rozdílné částky, aby 

se dal. Tyršova znovu uvažuje o přístavbu 2 tříd.   

V ZŠ a MŠ Poříčany používají elektronickou pokladnu, systém se usazuje, určitou nesnáz způsobuje 

nemožnost přijmout hotovost. 

ZŠ Žitomířská  – pokladnu budou měnit se zaváděním čipových karet v jídelně. Ředitel je nově 

zastupitel. 

ZŠ a PrŠ nově poskytuje biofeedback terapii, každý čtvrtek. Prosíme o šíření této informace Vašim 

spolupracovníkům. Zřizovatel rozhodl, že na vše, co je potřeba koupit od limitu nula, musí projít 

výběrovým řízením.  

Z FKSP se masáž zaměstnanci může přispět pouze v zařízení zdravotnickým. Když jsme dávali 

pracovníkům odměny, mohlo to jít z FKSP, jinak jde z …. 

Ad 4. Závěr, další postup 

Příští setkání – 1. 3. 2019 v PPP téma – uzávěrka a změny platů 

Jak vůbec mohou být žlutá čísla  

Memorandum o polovinu víc dětí než nyní. Učitelé nejsou, prostory nejsou. Liblice – střední škola po 

jednání s krajem zůstane střední školou. Paní ředitelka chce ji pozvednout. Střední školy jsou 

nezaplněné, může to být množstvím soukromých škol.  

Shodli jsme se, že je potřeba dostavět křídlo v Žitomířské. A navíc je potřeba vystavět druhý stupeň 

pro malotřídky z okolních obcí.  

 

 

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: 
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 Statistika 

 Nový způsob financování škol (NZF) 

 Obecné účetnictví, mzdové předpisy 

 Projektové řízení  

 

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 

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

Téma Šablony II., I. – vyúčtování bude zařazeno na další setkání PS - pátek 1. 3. 2019. 

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: Veronika Svěcená 

Ověřila a doplnila: Jiřina Soukupová 

V Českém Brodě: 26. 11. 2018 

 

 

 


