
 

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 (10) 

Zápis z jednání, 21. 02. 2020,  

Kavárna U Madony, Suvorovova 58, Český Brod 

 

Přítomni:  

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

Vitice), Šafářová Jana (ZŠ Poříčany). 

Omluveni: Matějková Olga (ZŠ Tuklaty), Vyhnalová Emílie (ZŠ Žitomířská), Psohlavcová Lenka (ZŠ a PrŠ 

Český Brod). 

Realizační tým projektu: Soukupová Jiřina, Vraj Gabriela, Olga Žídková. 

 
Program setkání:  

1) Aktuality projektu Sdílené radosti a strasti škol ORP Český Brod III 
2) Zkušenosti s novým způsobem financování regionálního školství  
3) Aktuální dotační tituly využitelné pro školství 
4) Aktuality na školách  
5) Závěr, další postup 

Ad 1) Zahájení, přivítání, informace o aktivitách v rámci projektu  

Manažerka projektu, pí. Soukupová přivítala příchozí. 

Následně informovala o proběhlých a nadcházejících aktivitách projektu.  Bližší informace jsou průběžně 

zveřejňovány na webu projektu https://skoly-orp-cb.eu/ 

 

Úterý 17. 3. 2020  
9:00 - 12:00  

Aktuální novely právních předpisů 
ve školství od 1.  1.2020 – Mgr. 
Pavel Zeman 

Oranžová zahrada, Český Brod 

Pondělí 23. 3.2020  
17:30 – 20.00  

Inspirativní kavárna s MUDr. 
Martinem Stránským – Vliv 
technologií na lidský mozek, aneb 
hrozí lidstvu digitální demence?  

Český Brod, KD Svět  

Pondělí 17. 8. 2020 – Pátek 
21.8.2020  

Letní škola pedagogů – 6. ročník   SOŠ Liblice, Český Brod  

 

Případné dotazy na Mgr. Zemana (17.3.2020) zaslat na email: skolyorp@cesbrod.cz do 13. 3. 2020. 

Jiřina Soukupová navrhuje další setkání uskutečnit odpoledne, aby se mohla zúčastnit i paní Matějková 

ze ZŠ Tuklaty, která dopoledne učí. Členky PS s tím souhlasí.  

 

https://skoly-orp-cb.eu/
mailto:skolyorp@cesbrod.cz
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Ad 2) Zkušenosti s novým způsobem financování regionálního školství 

Všechny školy již dostaly rozpočty na ZŠ. Chybějí ještě rozpočty na školní jídelny. Ing. Žídková informovala, 

že dle sdělení MŠMT by všechny rozpočty měly být doručeny na školy do 20. března t.r. V případě 

požadavku na dohadovací řízení je nutné podat podnět prostřednictvím tabulky do tří dnů od obdržení 

rozpočtu. Podklady rozesílá jednotlivým školám e-mailem.  Prozatím vypadají nové rozpočty reálně. Další 

diskuse se týkala dělení prostředků na pedagogy a nepedagogy.  

Ing. Žídková sdílela informace ze včerejší schůzky referentů školství na MŠMT – viz příloha.  

Ad 3) Aktuální výzvy  

1) OPZ – https://www.esfcr.cz/vyzva-107-opz - uzávěrka příjmu žádostí 10. 3. 2020 14:00 

- možno financovat dětské kluby, společný odjezd dětí do školy, doprovod na kroužky, 

příměstské tábory – vše pro děti na 1. stupni ZŠ,  

- realizace nejdéle do 31. 12.2022 

- minimální výše 2 mil. Kč (osobní náklady (ON) + paušální náklady 40 % z ON) 

- způsobilé výdaje na 1 pečující osobu na 15 dětí, při pobytu venku možno financovat další 

osobu)   

- alokace 200 mil.  

2) MF ČR - https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-a-

dotace-kapitoly-vps/program-29822 - uzávěrka příjmu žádostí 15.3.2020 23:59 

- V ý z v a VPS - 228-2 - 2020 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 

regionálního školství 

- realizace nejdéle do 31. 12. 2020 

- maximální výše podpory 20 mil. Kč 

- spoluúčast 10 % 

- pro obce do 3 000 obyvatel 

- alokace 300 mil.  

3) ERASMUS+ - https://www.naerasmusplus.cz/cz/projekty-spoluprace-skolni-vzdelavani-ms-zs-ss/ 

-uzávěrka příjmu žádostí 24.3.2020 12:00 

- spolupráce nejméně 3 subjektů ze 3 různých států EU 

- realizace nejdéle 31. 8. 2023 

- maximální výše podpory 16.500 Euro/1 škola 

Následovala diskuse, zda v případě podání žádosti za spolupracující školy v regionu prostřednictvím MAS 

Region Pošembeří by měly členky PS financování zájem o sdílení praxe financování školství v zahraničí. 

V případě zájmu kontaktujte členy realizačního týmu na email: skolyorp@cesbrod.cz .  

Ad 4) Aktuality na školách 

Paní Hybnerová (ZŠ Kounice) od ledna 2020 mají nového školníka.  

Škola by potřebovala prostředky na novou ICT (životnost kolem 5 let). Některé školy (ZŠ Poříčany) využily 

Šablony II.  

Ze Šablon II financuje ZŠ Kounice školní asistentky (max. do února 2021). Školní asistenti jsou potřební, 

často doplňují úvazky asistentům pedagogů, zdroje jejich dalšího financování jsou nejisté. Na některých 

školách (např. ZŠ Tyršova) se na jejich financování podílí zřizovatel.  

https://www.esfcr.cz/vyzva-107-opz%20-%20uzávěrka%2010
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-a-dotace-kapitoly-vps/program-29822
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-a-dotace-kapitoly-vps/program-29822
https://www.naerasmusplus.cz/cz/projekty-spoluprace-skolni-vzdelavani-ms-zs-ss/
mailto:skolyorp@cesbrod.cz
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Paní Šafářová (ZŠ Poříčany) - ze Šablon II financují doučování a kroužky deskových her pro rozvoj logického 

myšlení. O takové kroužky je ze strany rodičů zájem i jako o placenou službu.  

Paní Majerová (ZŠ Tyršova) – ke konci školního roku na vlastní žádost odchází dosavadní ředitel pan 

Martin Dušek a bude vypsáno výběrové řízení na nového ředitele.  

Ad 5. Ukončení setkání, další postup 

Další setkání se uskuteční v úterý 26. 5. 2020 od 14:00 v kavárně Madona v Českém Brodě 

Zapsala: Gabriela Vraj, Jiřina Soukupová  

V Českém Brodě 21. 2. 2020 

 

Přílohy:  

1. Prezentace MŠMT ze setkání s referenty školství pro ORP 

2. Shrnutí častých dotazů škol a správních úřadů 


