
 

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 vzdělávání 

Zápis z jednání, 23. 3. 2018, PPP ČB 

Přítomni:  

Za školy: Dita Hybnerová, Hana Majerová, Olga Matějková, Lenka Psohlavcová, Jana Šafářová, Ema Vyhnalová 

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

Hosté: Šárka Jedličková, pověřená správou školství v ORP, MěÚ Český Brod a Šárka Pučálková, Region Pošembeří 

Program: 

1) Zahájení  

2) Informace od Šárky Jedličkové 

3) Informace od Šárky Pučálkové 

4) Aktuální informace o projektu 

5) Očekávání od projektu 

6) Aktuality ze škol 

7) Závěr, další postup 

Ad 2) 

Šárka Jedličková informovala o výkaznictví pro MŠMT, o výkazech P 1-04 a P 1c-01. Přístup do statistických dat mají 
jen jejich správci, tedy ti, kteří plní výkazy daty. Existuje Archiv informací. K Výkazu P 1-04 existují dodatky.  Sběr dat 
výkazů PaM – informace a kontakty pro respondenty jsou k dispozici na  www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-
cr/statistika-skolstvi/sber-dat-pam-informace-a-kontakty-pro-respondenty. Dodatky k výkazu jsou uvedeny v Příloze 
č. 1. 

 

Ad 3) 

Šárka Pučálková informovala účastnice o nově vyhlašovaných výzvách na MAS Region Pošembeří  z Operačního 
programu IROP, opatření OP 02 Vzdělaný region (viz Příloha č. 2). Finance z tohoto projektu lze použít na stavební 
úpravy a pořízení vybavení v ZŠ ve vazbě na klíčové kompetence, rozvoj vnitřní konektivity a připojení k internetu 
s tím, že nově je potřeba řešit bezbariérovost. Projekt musí být uveden v Akčním plánu MAP se stejným názvem – 
bude kontrolováno. 

Je tedy potřeba zkontrolovat investiční priority (dále IP) v Příloze č. 3 k MAP, a pokud je potřeba změnit název IP, 
zaškrtnout další podporovanou oblast či doplnit IP, je potřeba zaslat informaci do pondělí 2. 4. 2018 Jiřině 
Soukupové soukupova@cesbrod.cz . Region Pošembeří bude posílat upravený seznam IP na IROP, je potřeba, aby 
název a podstata projektu byla v žádostech shodná.  

V případě potřeby pomoci s administrací „Šablon“ (např. monitorovací zpráva) je možné se obrátit na pí Janu 
Tůmovou (Region Pošembeří), která v rámci své pracovní náplně může bezplatně pomoci. 

Na konci února byla již vyhlášena výzva Šablony II. Pí Pučálková doporučuje podávat žádost půl roku předem, aby 
byla zajištěna návaznost v případě pokračování projektu. 

 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/sber-dat-pam-informace-a-kontakty-pro-respondenty
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Ad 4) 

Jiřina Soukupová, manažerka projektu, představila „Projekt Sdílené radosti a strasti škol III“, který bude realizován 
v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2021 a který navazuje na předcházející projekty „Radostí a strastí škol“. Do projektu 
jsou zapojeny všechny MŠ, ZŠ a ZUŠ ze správního obvodu ORP Český Brod.  

Představila nové členky realizačního týmu projektu: Alena Bauerovou, která se podílela na strategickém plánování 
města Český Brod již od roku 2007, byla zpracovatelkou Lokální strategie rozvoje výchovy a vzdělávání ve správním 
obvodu ORP Český Brod do roku 2025 a také byla koordinátorkou meziobecní spolupráce v ORP Český Brod. 

Dále představila Veroniku Svěcenou, která bude mít m. j. na starosti komunikaci s členkami PS. 

Projekt zahrnuje kromě administrace a evaluace dvě hlavní aktivity: 

1. pokračování v procesu propojování vzájemné spolupráce a společného plánování rozvoje výchovy 
a vzdělávání na Českobrodsku, 

2. realizace naplánovaných aktivit, zvláště ročního akčního plánu - www.skoly-orp-cb.eu (viz Příloha č. 4). 

Jako aktivita projektu je připravována Letní škola pedagogů. Letošní, již 4. ročník, proběhne v Poděbradech, 
v termínu od 20. 8. – 24. 8. 2018. Předběžný program je sestavován na základě výsledků ankety a bude již brzy 
zveřejněn. 

Účastnice PS by uvítali na Letní škole seminář o novém systému financování škol a s tím souvisejícími změnami ve 
výkaznictví (ing. Jedličková doporučila . pí. Malcovou z MŠMT), dále agendě GDPR.   Program je potřeba směřovat na 
pondělí a úterý, vzhledem k tomu, že se od 22. 8. 2018 do 24. 8. 2018 koná ve Zlíně Klub ekonomů škol.  

Byl vznesen námět na zajištění společného ekonoma pro menší školy. Bylo také diskutováno, jak zapojit ekonomy, 
kteří pracují pro školy externě.  Např. pí Majerová ze ZŠ Tyršova, zpracovává účetnictví pro školy v Bylanech, Viticích 
a Klučově. Účastnice by uvítaly možnost sdílené mzdové účetní pro školy v ORP Český Brod. Dobrá zkušenost je 
s tímto modelem v Nymburce, kde spolupracují s firmou Služby školám. Bude prodiskutováno na setkání ředitelů 
škol. Možnost výběrového řízení. 

Ad 5) 

Pí Bauerová vyzvala účastnice, aby sdělily, co očekávají od PS pro financování vzdělávání: 

o Sdílený účetní pro malé školy 

o Setkávání s možností výměny zkušeností a získávání informací 

o Zprostředkování informací realizačnímu týmu - co školám chybí, co potřebují, a tím možnost ovlivnit 
financování potřebných záležitostí 

o Metodická podpora, možnost projednání nebo získání informací k aktuálním tématům (např. GDPR) 

o Web – informace o školství, podněty ze strany realizačního týmu projektu i členů PS 

o Semináře na Letní škole pedagogů (např. k systému nového financování škol – někdo z MŠMT, statistického 
úřadu …) 

Z hlediska obsahu by přivítaly metodiku ESF – výměna zkušeností s účtováním, doporučení jak účtovat, mustr. Nutná 
je z hlediska kontroly Interní směrnice o finančním řízení projektu. Toto téma bude ještě probráno na některém 
z dalších setkání. 

Účastnice konstatovaly, že setkávání je pro ně velmi důležité a přínosné.  

Účastnice vyzvány, aby průběžně posílaly náměty na informace, které by byly pro ně užitečné nebo témata, která by 
bylo potřeba prodiskutovat, vyměnit si o nich zkušenosti na Veroniku Svěcenou: svecena@cesbrod.cz . 

http://www.skoly-orp-cb.eu/
mailto:svecena@cesbrod.cz
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Bude vypracován adresář účastnic, aby se mohly vzájemně kontaktovat v případě potřeby.  

Ad 6) 

Účastnice informovaly o zkušenostech s kontrolami. Přetrvává problém nedostatečné kapacity škol. Nedostatek 
pedagogických i nepedagogických pracovníků včetně asistentů pedagoga.  

Ad 7) 

Termín dalšího setkání je v pátek 25. 5. 2018, 9 – 11 hod. v PPP Český Brod. 

Bude projednána směrnice k účtování projektů. Směrnice nemohou být stejné, protože každá škola má jiné 
podmínky a programy. Nicméně je dobré ujasnit si postupy a zaznamenat je do stručné směrnice. Jako ukázka může 
sloužit směrnice k účtování projektu Sdílené radosti a strasti na městě (viz Příloha č. 5).  

Seznam příloh:  

1. Dodatky k výkazu P1 
2. Investiční priority 
3. IROP – výzva MAS Pošembeří - Šablony 
4. Roční akční plán 2018 
5. Směrnice účtování projektu Sdílené radosti a strasti škol 

Zapsala: Veronika Svěcená 

 


