
 

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, 20. 8. 2018, 13:00 – 14:30 hod. 

Zámek Poděbrady, Jiřího náměstí 1/8, Poděbrady 

Přítomni:  

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

ZŠ Bylany), Psohlavcová Lenka (ZŠ a PrŠ Český Brod), Šafářová Jana (ZŠ a MŠ Poříčany), Vyhnalová 

Emílie (ZŠ Žitomířská) 

Omluveni: Matějková Olga (ZŠ Tuklaty),  

Realizační tým projektu: Soukupová Jiřina, Vraj Gabriela 

Program setkání: 

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

2. Volba předsedy a místopředsedy,  

3. Reforma financování regionálního školství, statistické výkazy 

4. Aktuality ze škol 

5. 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 ORP Český Brod. Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

očekáváme každým dnem. Bez ohledu na to, je projekt realizován dle harmonogramu z prostředků 

města Český Brod, vzhledem k finanční náročnosti zajištění LŠP, doufáme, že 1. záloha přijde, co 

nejdříve.   

Webová stránka projektu je neustále doplňována a upravována tak, aby byla užitečným nástrojem 

pro získávání relevantních informací, námětů, podkladů, pracovních materiálů, výměnu zkušeností 

apod.  Je možné průběžně zasílat podněty k doplnění webové stránky vč. odkazů na zajímavé webové 

prezentace, materiály apod. V Inspiromatu jsou informace členěné dle tématu. V oddíle „Pro členy“ 

je vstup pod heslem, které je pro členy všech pracovních skupin stejné: nastenkaCB. Přibyla možnost 

diskuse a v oddíle „Pro všechny“ také možnost poptávat nebo nabízet – „Nabízím – hledám – 

potřebuji“. V sekci „Pro členy“ budou k dispozici materiály, které skupina bude chtít sdílet pouze 

v rámci skupiny + další inspirativní materiály. Jsou zde také seznamy členů pracovních skupin, 

pozvánky a zápisy z jednání.   

Společný kontakt na členky realizačního týmu projektu - Jiřinu Soukupovou (manažerku projektu), 

Alenu Bauerovou a Veroniku Svěcenou je uveden na webové stránce: email: skolyorp@cesbrod.cz , 

mailto:skolyorp@cesbrod.cz
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tel.: 703 143 824, kontakt na Gabrielu Vraj (partner projektu Region Pošembeří - DPP, pozvánky a 

zápisy, zajištění akcí) je: email: vraj@posemberi.cz , tel. 727 946 341. 

 

Další informace se týkala výzvy z IROP prostřednictvím o.p.s Region Pošembeří. Díky ní je možné 

žádat na prostředky pro financování odborných učeben i jejich vybavení – je otevřená do 15. 10. 

2018. Kontaktními osobami jsou Ing. Šárka Pučálková a pí Hana Vrbovcová. 

Ad 2. Formalizace pracovní skupiny – volba zástupců 

Předsedou pracovní komise byla jednomyslně zvolena paní Dita Hybnerová ze ZŠ Kounice, její 

zástupkyní paní Lenka Psohlavcová ze ZŠ a PŠ Český Brod.  

Ad 3. Reforma financování regionálního školství  

Reforma financování byla odložena na 1.1.2020. Výměna postřehů z předchozího semináře s Ing. 

Nebřenským. Výměna zkušeností z dosavadních statistických šetření, dobré zkušenosti v získávání 

relevantních informací a pomoci s paní Gratisovou ze statistického úřadu v Brně.  V příštím roce by na 

LŠP měl být program pro PS pro financování dvoudenní. Vhodné by bylo zařadit pana Nebřenského, 

Sikoru, Valentu či Katarinu Dobešovou.  

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 4. Aktuality ze škol 

Hlavním tématem bylo financování oprav během prázdnin – ZŠ Tyršova – nové sociální zařízení pro 

chlapce (prostředky původně určeny na novou fasádu), ZŠ Žitomířská – z kapacitních důvodů zrušeny 

další dvě odborné učebny – Che a Fy, malování chodeb v barvách dle nových sociálních zařízeních, 

dále kofinancování pracovních sešitů rodiči (zajištění souhlasu rodičů, neb ze zákona by měla hradit 

škola), na všech školách přetrvává nedostatečné oddělení funkcí, zajišťující dostatečnou finanční 

kontrolu. (např. pokladní a účetní). V ZŠ Poříčany a ZŠ Žitomířská nově zavedena školní elektronická 

pokladna, především pro evidenci školních akcí. Zkušenosti s touto aplikací mají v ZŠ Děčín a v ZŠ 

Plaňany. Dále se řešila možnost financování obědů pro děti ze sociálně slabých rodin.  

Ad 5) Závěr 

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

Inventarizace. 

Zapsala: Jiřina Soukupová 

V Českém Brodě: 3.9. 2018 

mailto:vraj@posemberi.cz

