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Zápis – pracovní skupina pro financování

Datum: 18. 9. 2020
Místo: MěÚ, Tábor
Přítomni: dle prezenční listiny
1) Mgr. Musil – garant PS:
➢ přivítání všech přítomných
➢ seznámení s programem:
• informace k Akčnímu plánu 2019/2020 a Akčnímu plánu 2020/2021
• MŠMT – mimořádné prostředky na ICT pro základní školy
• průběžné hodnocení reformy financování regionálního školství od 1.1.2020
• informace k aktuálně vyhlášeným, příp. avizovaným výzvám
• diskuze
2) Mgr. Musil – AP 2019/2020 a AP 2020/2021:
➢ AP 2019/2020:
• v rámci projektu byl ve spolupráci s jednotlivými zapojenými subjekty
prostřednictvím členů územních pracovních skupin sestaven Akční plán ORP
Tábor, a to na období 2019/2020 s platností od září 2019
• AP byl nadpoloviční většinou schválen Řídícím výborem formou per-rollam
16.8.2019
• vzhledem k aktuální situaci v České republice v souvislosti s prokázáním
výskytu koronaviru (SARS CoV-2) na území České republiky (vyhlášení
nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví vč.
uzavření školských zařízení, nemožnosti realizace plánovaných aktivit) podán
návrh na prodloužení jeho platnosti o 6 měsíců, tj. do konce roku 2020
• výše uvedené bylo odsouhlaseno na 6. Zasedání ŘV dne 28.8.2020 formou
per-rollam
➢ AP 2020/2021, resp. AP 2020/2022:
• v návaznosti na výše uvedené bude nový AP vypracován již na základě
nového dokumentu MAP platného od 1.1.2021
• bude vytvořen na 1,5 roku, tj. do konce 06/ 2022 - dle Postupů MAP musí
být min. na 12 měsíců a max. 18 měsíců
• návrhy financování uvedených aktivit budou probíhat zavedeným
způsobem: informací ohledně vyhlášených/avizovaných výzvách (e-mail,
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účastní zástupce PS na ÚPS), přes zřizovatele, případně z vlastních
prostředků atd.
3) Ing. Kouba – mimořádné prostředky na ICT pro ZŠ od MŠMT:
➢ v souvislosti s pandemií a jejími možnými negativními dopady na výuku došlo
k úpravě školského zákona č. 561/2004 Sb. - §184a s účinností od 25.8.2020
• z důvodu krizového opatření vyhlášeného dle krizového zákona, nebo
z důvodu nařízení mimořád. opatření podle zvláštního zákona, anebo
z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví –
poskytuje škola výuku distančním způsobem
• děti, žáci a studenti jsou povinni se tímto způsobem vzdělávat
➢ vzhledem k této skutečnosti došlo k navýšení státního rozpočtu v kapitole MŠMT –
zajištění fin. prostředků v oblasti reg. školství na pořízení technického vybavení ZŠ:
• týká se pouze ZŠ a ZŠ zřizovaných dle §16 (kromě ZŠ zřizovaných při zdravot.
zařízení zřizované krajem, obcí, nebo DSO)
• forma - dojde k navýšení ostatních neinvestičních výdajů
• budou určené na náklady vzniklé od 1.1.2020 do 31.12.2020
• normativ ONIV stanoven ve výši 20.000,- Kč na jednoho učitele
• počet učitelů stanoven z vykázaného stavu ke dni 30.9.2019
• určeno na pořízení – notebooků, tabletů, softwarového vybavení,
příslušenství
• NE – stolní počítač, server, nebo jeho komponenty, tiskárna, dataprojektor,
interaktivní tabule
• školy nebudou o prostředky žádat, poskytnuty budou prostřednictvím kraje
v průběhu 10/2020
• pořízené vybavení bude škola oprávněna zapůjčit i žákům
➢ podrobnější
informace
lze
získat
na
stránkách
MŠMT:
https://www.msmt.cz/informace-o-mimoradnych-prostredcich-na-ict
4) PaedDr. Heršálková – doplnění:
➢ I nadále bude v případě uzavření školy možné obdržet potřebné výukové materiály
v papírové podobě přímo ve škole
➢ Jako problém vnímáno:
• neposkytnutí fin. prostředků i MŠ – pro poslední ročník MŠ je distanční
výuka také povinná
• i přes poskytnuté vybavení není záruka, že distanční výuka bude ze strany
žáků probíhat bez problémů – z důvodu špatného internetového připojení,
nedostatečného objemu mobilních dat
• obava ze ztráty, poškození, zastavení, prodeje zapůjčeného vybavení
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5) Ing. Kouba – finanční prostředky pro školy od zřizovatele:
➢ případné poskytnutí finančních prostředků od zřizovatele si musí škola řešit
individuálně sama
➢ v současné době není počítáno s plošným příspěvkem
➢ problém s případným finančním příspěvkem na kvalitní internetové připojení,
dostatek mobilních dat je ze strany zřizovatele neřešitelný – neexistuje způsob jeho
poskytnutí
6) PaedDr. Heršálková, Mgr. Dolejší – průběžné hodnocení reformy FRŠ:
➢ s účinností od 1.1.2020 probíhá reforma financování regionální školství
➢ základní změny:
• narovnání systému rozdělování peněz – školy a školská zařízení zřizované
kraji, obcemi, svazky obcí dostávají objem finančních prostředků na základě
stanoveného normativu (MŠMT) na 1 pedagogického pracovníka, nikoliv
na žáka
• normativ nenárokových složek platu zohledňuje naplněnost tříd a oddělení a
inkluzi
➢ z dosavadních zkušeností vyplývá následující:
• pozitiva – bylo možné přijmout nové pedagogické pracovníky; MŠ mohou
mít v každé třídě 2 učitelky; u školních družin mohla vzniknout nová
oddělení - menší počet dětí v oddělení; na ZŠ lze půlit vyuč. hodiny (např. M,
ČJ)
• negativa – nepedagogičtí pracovníci – provoz a školní jídelna – způsob
financování zůstal, tzn. podle počtu dětí. Bez potřebného zdůvodnění došlo
k navýšení normativu (tzn. počtu dětí na 1 nepedagoga) – finance jsou
nedostačující, musí být hrazeno z prostředků na pedagogy
7) Bc. Daňková – informace:
➢ dne 27.8.2020 proběhlo 104. zasedání Rady Jihočeského kraje:
• mimo jiné řešeno schvalování struktury Dotačních programů JčK pro rok
2021 v celkové výši 308 900 tis. Kč
• Rada doporučila Zastupitelstvu schválit DP
• původně mělo ke schvalování dojít již 10.9.2020, ale vzhledem k situaci bylo
zasedání zrušeno; nový termín je stanoven na 24.9.2020
➢ dne 2.9.2020 proběhlo 105. zasedání Rady Jihočeského kraje:
• mimo jiné řešeno schvalování návrhu DP Program obnovy venkova JčK a DP
• Rada doporučila Zastupitelstvu schválit DP
• bude schvalováno na zasedání 24.9.2020
➢ podrobné informace budou po vyhlášení jednotlivým ÚPS poslány prostřednictvím
územních analytiků a současně se zástupce PS pro financování zúčastní schůzek ÚPS
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8) MgA. Kukla, Bc. Daňková – informace – aktuálně vyhlášené výzvy:
➢ OP VVV – výzva č. 02_20_080 Šablony III: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-0220-080-sablony-iii-mimo-hlavni-mesto-praha.htm
• příjem žádostí do: 29.6.2021 do 14 hodin
➢ OPŽP – výzva č. 146 – Energetické úspory: https://www.opzp.cz/nabidkadotaci/detail-vyzvy/?id=161
• příjem žádostí do: 2.3.2021
➢ SFŽP – výzva č. 9/2019 – Výsadba stromů:
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=76
• příjem žádostí do: 30.4.2021 nebo do vyčerpání alokace
➢ podrobné informace byly prostřednictvím e-mailu odeslány přes územní analytiky
jednotlivým ÚPS a zástupce pracovní skupiny pro financování se pravidelně účastní
schůzek ÚPS
9) MgA. Kukla – informace:
➢ dne 3.11.2020 se uskuteční řádná schůze ŘV – schvalování aktualizovaného
Strategického rámce investičních priorit MAP
➢ zasedání se zúčastním jako zpravodaj PS – budou prezentovány výstupy ze schůzek
PS pro financování

Diskuze
Příští setkání PS se uskuteční pravděpodobně v prosinci 2020.

Zapsal: Mgr. Josef Musil
garant pracovní skupiny

