
 

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 

Zápis z jednání, 10. 12. 2020  

MAS Region Pošembeří o.p.s., nám. Arnošta z Pardubic 25, Český Brod 

Přítomni:  

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

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

Emílie (ZŠ Žitomířská).  

Omluveni: Pelantová Eva (ZŠ Tuklaty)  

Realizační tým projektu: Goldšmídová Samira, Soukupová Jiřina, Svěcená Veronika, Vraj Gabriela, 

Žídková Olga. 

Program setkání:  

1) Informace o aktualitách projektu Sdílené radosti a strasti škol III a dotačních titulech  
2) Vybudování nové svazkové školy Český Brod – Doubravčice 
3) Aktuality od účastníků 
4) Jak ovlivnil nouzový stav financování škol 
5) Závěr, další postup 

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

Jiřina Soukupová přivítala členky PS pro financování, a následně informovala o proběhlých 

a nadcházejících aktivitách projektu. Bližší informace jsou průběžně zveřejňovány na webu projektu 

https://skoly-orp-cb.eu/ 

 

9. 12. 2020 Setkání Pracovní skupiny pro rovné 
příležitosti ve vzdělávání 

MAS Pošembeří o.p.s. 
nebo on-line 

5. 1. 2021 Setkání Pracovní skupiny pro čtenářskou 
gramotnost   

MAS Pošembeří o.p.s. 
nebo on-line 

12. 1. 2021 Setkání Pracovní skupiny pro 
matematickou gramotnost 

MAS Pošembeří o.p.s. 
nebo on-line 

 

Manažerka projektu J. Soukupová informovala, že na webových stránkách http://seminar-ms.cz/ jsou v 

aktualitách vypsané termíny webinářů a tedy i možnost zúčastnit se dle vlastního uvážení. Prezenční 

setkání organizovat nebudeme. 

 

 

Dále byly probrány aktuální dotační tituly – viz níže  

 

 

 

https://skoly-orp-cb.eu/
http://seminar-ms.cz/
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Aktuální dotační tituly  

 

Program/donátor  Předmět  Termín 
přijímání 
žádostí  

Odkaz 

OPVVV Šablony III -  od 31. 3. 
2020 do 
29. 6. 
2021 do 
14:00 hod 

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-080-
sablony-iii-mimo-hlavni-mesto-praha.htm 

OPVVV MAP III – 
Akční 
plánování 

od 30. 9. 
2020 do 
31. března 
2022 do 
14:00 

hod.  

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-082-
akcni-planovani-v-uzemi.htm 

MŠMT Prevence 
rizikového 
chování na 
školách  

Od 11. 12. 
2020 do 
15. 1. 
2021 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-
programy/vyzva-k-podavani-zadosti-o-poskytnuti-
dotace-na-prevenci-2021 
 

MŠMT Kompenzační 
a speciální 
učební 
pomůcky 
investičního 
charakteru 

Od 1. 1. 
2021 do 
30. 4. 
2021 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-
cr/ekonomika-skolstvi/vyzva-ministerstva-skolstvi-
mladeze-a-telovychovy-k-
5?highlightWords=investi%C4%8Dn%C3%AD+dotace 
 

 

 

Město Český Brod, O. Žídková uvedla následující informace: 

1. V souvislosti s pandemickou situací, která způsobila vysokou nemocnost či karanténu 

zaměstnanců ve školství, umožnilo MŠMT krajským úřadům ve zcela mimořádném termínu 

zaslat žádosti o přesun finančních prostředků mezi platy, ostatními osobními náklady, případně 

ostatními neinvestičními výdaji. Potřebné změny školy uváděly do tabulky, která byla předána 

v listopadu na krajský úřad. 

 

2. Krajský úřad dopisem informoval školy: MŠMT zveřejnilo ve výkazu R 44-99 na sběru dat. 

Aktuální stav personálních podpůrných opatření k financování od 1. 1. 2021. Finanční prostředky 

na personální podpůrná opatření v roce 2021 budou od ledna poskytnuty právě podle této 

bilance platné k 1. 1. 2021. 

Případné rozdíly vykazovaných údajů oproti skutečnosti (doporučení ŠPZ) mají školy možnost 

opravit během prosince prostřednictvím výkazu R 44-99. 

 

3. Před koncem roku zašle O. Žídková informace ohledně zúčtování se státním rozpočtem za rok 

2020 a zpracování účetní závěrky k 31. 12. 2020. 

 

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-080-sablony-iii-mimo-hlavni-mesto-praha.htm
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-080-sablony-iii-mimo-hlavni-mesto-praha.htm
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-082-akcni-planovani-v-uzemi.htm
https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-082-akcni-planovani-v-uzemi.htm
https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/vyzva-k-podavani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-na-prevenci-2021
https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/vyzva-k-podavani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-na-prevenci-2021
https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/vyzva-k-podavani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-na-prevenci-2021
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/vyzva-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-k-5?highlightWords=investi%C4%8Dn%C3%AD+dotace
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/vyzva-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-k-5?highlightWords=investi%C4%8Dn%C3%AD+dotace
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Ad 2) Vybudování nové svazkové školy Český Brod – Doubravčice 

V průběhu 10 let potřebujeme 1 000 nových míst. Prstenec II je program, ze kterého je možno 

financovat toto rozšíření. Lepší podmínky spoluúčasti (15%) má škola svazková. Vzniká tedy Dobrovolný 

svazek obcí Český Brod a Doubravčice. Personálně ho za město Český Brod zastřešuje bývalý ředitel pan 

Dušek, dále pan starosta Nekolný a místostarosta Klinecký, také Olga Žídková, za Doubravčice – starosta 

Jaroslav Prkno, místostarostka Kristýna Holubová, paní ředitelka MŠ Doubravka Jana Halaxová a Jana 

Novotná, pracovnice ČŠI.  V plánu je 3 x 9 tříd, což finančně vychází na 700 000 000,- Kč. Díky této částce 

vznikne přístavba ZŠ Žitomířská a nová škola v Doubravčicích.  

 

Ad 3) a 4) Sdílení zkušeností a vliv nouzového stavu na financování škol. 

 

ZŠ Kounice, pí. Hybnerová – Připravují se na přechod do ORP Lysá s platností od 1. 1. 2021. Do ZŠ 

Kounice se vrátila většina dětí. Všechny třídy jsou obsazené.  

 

ZŠ Žitomířská, pí. Vyhnalová – Snaží se hospodařit úsporně, ale možnosti jsou omezené. Nová nařízení, 

která teď přicházejí, jsou v rychlém sledu. Při snaze je plnit vyvstávají otázky, na které se těžko hledají 

odpovědi.  

 

ZŠ a PrŠ Český Brod, pí. Psohlavcová – škola byla otevřena pouze s výjimkou 14 dní. Jsme velmi rádi, 

především dětem nepřerušovaná docházka svědčí a rodiče jsou samozřejmě také spokojeni. Jako každý 

rok připravujeme i letos na Vánoční výstavu. 

 

 

Ad 5) Závěr, další postup 

Účastnice se shodují, že pokud bude možnost, může být příští setkání v ZŠ Plaňany. Pozvánka na další 

setkání bude zaslána před setkáním.  

Zapsala: Veronika Svěcená, Jiřina Soukupová  

V Českém Brodě 15. 12. 2020 

 


