Zápis z jednání pracovní skupiny pro financování
Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ve SO ORP Domažlice a ve SO ORP Horšovský Týn

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008509

Místo konání: zasedací místnost MAS Český les
Datum a čas: 13. března 2019, 15.30
Přítomni: dle prezenční listiny – viz příloha zápisu
Zápis:
1. Úvod
 Členové pracovní skupiny byli přivítáni a seznámeni s obsahem jednání.
 Členové pracovní skupiny byli seznámeni se závěry únorového jednání Řídícího
výboru – zejména se zařazením priorit do Strategického rámce (SR) MAP II a
dále s pořadím jejich důležitosti dle Řídícího výboru.
2. Finalizace cílů k jednotlivým prioritám SR MAP
 Členové pracovní skupiny souhlasili s finálním zněním cílů v podobě, kterou
navrhli na minulém jednání v lednu.
 Členové se shodli na finální podobě priority č. 6 a jejích cílů v následující
podobě:
6. Velký počet a věkový rozsah dětí ve třídách MŠ
6.1 Rozdělení dětí po menších skupinkách (max. 20 dětí ve třídě)
6.2 Získávání kvalifikovaných asistentů pedagoga MŠ a dalších
(ne)pedagogických pracovníků MŠ
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3. Členové PS Financování stanovili způsob prioritizace projektových záměrů v SR
MAP jako doporučení pro RT a ŘV následujícím způsobem:
1. Začátek realizace projektu (přednost mají záměry se začátkem realizace v roce
2019).
2. Stav přípravy projektu (přednost mají záměry ze zpracovanou projektovou
dokumentací, se stavebním povolením apod.).
3. Záměry určené jako prioritní příslušnou pracovní skupinou.
4. Cíle priorit dle prioritizace ŘV (přednost mají záměry vztahující se k cílům priorit,
které určil jako prioritní ŘV na svém jednání v únoru 2019).
5. Existence aktuální dotační výzvy (přednost mají záměry, ke kterým existuje aktuální
dotační program).
Prioritní záměry jsou ty, které splňují podmínku 1 a k tomu minimálně jednu z
podmínek 2, 3, 4 nebo 5.
4. Akční plán na období od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2020
 Členové pracovní skupiny byli informováni o schválení prodloužení platnosti
Ročního akčního plánu Řídícím výborem, a to do 31. 3. 2019.
 Dále byli seznámeni s tím, že do Akčního plánu na další období bude
rozpracováno 8 z 10 priorit. Nebudou rozpracovány priority:


Nedostatečný

srovnávací

nástroj

úrovně

matematické/čtenářské

pre/gramotnosti pro žáky daného věku a ročníku a nedostatečný rozvoj
mentoringu


Velký počet a věkový rozsah dětí ve třídách MŠ

 Řídící výbor dále doporučil věnovat větší pozornost prioritě „Přenášení
zodpovědnosti za výchovu a vzdělávání dětí a žáků ze strany rodičů na školu
vyplývající z nedostatečné spolupráce rodiny a školy“.
 Členové pracovní skupiny se dále věnovali rozpracování jednotlivých priorit a
jejich cílů do konkrétních opatření a odsouhlasili je v následujícím znění.
 Opatření 10.1.1 Rekonstrukce a výstavba budov


Zdůvodnění výběru opatření: Dle dotazníkového šetření MŠMT ČR, které
proběhlo v rámci projektu MAP I, je v následujícím období 2019 - 2020
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zájem ze strany školských zařízení o rekonstrukci a výstavbu budov
školských zařízení. Tento zájem byl potvrzen i napříč pracovními skupinami.


Cíl opatření a jeho popis:


Cíl

10.1.1.1

Nová

výstavba,

přístavba,

stavební

úpravy

a

rekonstrukce budov školských zařízení za účelem zvýšení kapacity
školských zařízení.


Cíl 10.1.1.2 Stavební úpravy a rekonstrukce budov školských zařízení
za účelem bezbariérových úprav školských zařízení.



Cíl 10.1.1.3 Stavební úpravy a rekonstrukce budov školských zařízení
za účelem úspor energií (zateplení plášťů budov, výměn oken, atd.).



Cíl 10.1.1.4 Rekonstrukce budov školských zařízení za účelem
údržby a oprav školských zařízení (opravy rozvodů vody, plynu,
atd.).



Cíl

10.1.1.5

Nová

výstavba,

přístavba,

stavební

úpravy

a

rekonstrukce budov školských zařízení za účelem rozšíření prostor.


Popis plánované aktivity pro opatření 10.1.1 schválili členové pracovní
skupiny v následujícím znění:

Typ aktivity
Zdroj financování
Předpokládané náklady
Indikátor

Potenciální realizátoři
opatření

Potenciální realizátoři
opatření
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Infrastruktura
Vlastní zdroje / dotační programy / státní rozpočet
Dle jednotlivých projektů
Počet MŠ, které získaly finance na rekonstrukci budov
Počet ZŠ, které získaly finance na rekonstrukci budov
Počet ZUŠ, které získaly finance na rekonstrukci budov
MŠ Koloveč, MŠ Trhanov, ZŠ a MŠ Česká Kubice, MŠ Babylon,
MŠ Všeruby, ZŠ a MŠ Postřekov, MŠ Staňkov, ZŠ a MŠ Meclov,
MŠ Mezholezy, ZŠ a MŠ Osvračín, ZŠ Hostouň, ZŠ Kdyně, ZŠ
Chodov, ZŠ Poběžovice, ZŠ a MŠ Postřekov, ZŠ a MŠ Adélka, ZŠ
a OŠ Horšovský Týn, ZŠ Staňkov, ZŠ Horšovský Týn, ZŠ a MŠ
Blížejov
MŠ Koloveč, MŠ Trhanov, ZŠ a MŠ Česká Kubice, MŠ Babylon,
MŠ Všeruby, ZŠ a MŠ Postřekov, MŠ Staňkov, ZŠ a MŠ Meclov,
MŠ Mezholezy, ZŠ a MŠ Osvračín, ZŠ Hostouň, ZŠ Kdyně, ZŠ
Chodov, ZŠ Poběžovice, ZŠ a MŠ Postřekov, ZŠ a MŠ Adélka, ZŠ
a OŠ Horšovský Týn, ZŠ Staňkov, ZŠ Horšovský Týn, ZŠ a MŠ
Blížejov
E-mail: map.masceskyles@email.cz
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Harmonogram realizace konkrétních kroků
Aktivita
Termín
Realizace
04/2019 – 6/2020

Odpovědnost
Organizace, která realizuje

 Opatření 10.2.1 Rekonstrukce a vybavení vnitřních prostor MŠ
 Zdůvodnění výběru opatření: Dle dotazníkového šetření MŠMT ČR,
které proběhlo v rámci projektu MAP I, je v následujícím období 2019 2020 zájem ze strany školských zařízení o rekonstrukci a vybavení
vnitřních prostor školských zařízení. Tento zájem byl potvrzen i napříč
pracovními skupinami.
 Cíl opatření a jeho popis: Cílem opatření 10.2.1 je umožnit školským
zařízením zrekonstruovat a dovybavit veškeré vnitřní prostory jejich
budov.
 Popis plánované aktivity pro opatření 10.2.1 schválili členové pracovní
skupiny v následujícím znění:
Infrastruktura
Vlastní zdroje / dotační programy / státní rozpočet
Dle jednotlivých projektů
Počet MŠ, které zrekonstruovaly a pořídily vybavení vnitřních
prostor
Počet ZŠ, které zrekonstruovaly a pořídily vybavení vnitřních
Indikátor
prostor
Počet ZUŠ, které zrekonstruovaly a pořídily vybavení vnitřních
prostor
Potenciální realizátoři opatření Všechna školská zařízení v ORP Domažlice a Horšovský Týn
Harmonogram realizace konkrétních kroků
Aktivita
Termín
Odpovědnost
Začátek realizace
04/2019 – 06/2020
Organizace, která realizuje
Typ aktivity
Zdroj financování
Předpokládané náklady

Zdroj: MAP I, Pracovní skupiny MAP II

 Opatření 10.3.1 Rekonstrukce a vybavení venkovních prostor školských
zařízení
 Zdůvodnění výběru opatření: Dle dotazníkového šetření MŠMT ČR,
které proběhlo v rámci projektu MAP I, je v následujícím období 2019 2020 zájem ze strany školských zařízení o rekonstrukci a vybavení
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venkovních prostor školských zařízení. Tento zájem byl potvrzen i
napříč pracovními skupinami.
 Cíl opatření a jeho popis: Opatření 10.3.1 si klade za cíl pomoci
školským zařízením zrekonstruovat a dovybavit veškeré venkovní
prostředí škol.
 Popis plánované aktivity pro opatření 10.3.1 schválili členové pracovní
skupiny v následujícím znění:
Infrastruktura
Vlastní zdroje / dotační programy / státní rozpočet
Dle jednotlivých projektů
Počet MŠ, které zrekonstruovaly a vybavily venkovní prostory
školských zařízení
Počet ZŠ, které zrekonstruovaly a pořídily vybavení vnitřních
Indikátor
prostor
Počet ZUŠ, které zrekonstruovaly a pořídily vybavení vnitřních
prostor
MŠ Koloveč, MŠ Mrákov, ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem, ZŠ a
MŠ Postřekov, ZŠ a MŠ Meclov, ZŠ a MŠ Blížejov, MŠ Puclice,
Potenciální realizátoři
ZŠ a MŠ Osvračín, ZŠ a MŠ Adélka, ZŠ Kdyně, ZŠ Koloveč, ZŠ
opatření
Mrákov, ZŠ Poběžovice, ZŠ Staňkov
Harmonogram realizace konkrétních kroků
Aktivita
Termín
Odpovědnost
Začátek realizace
04/2019 – 06/2020
Organizace, která realizuje
Typ aktivity
Zdroj financování
Předpokládané náklady

5. Návrh způsobu financování všech opatření


PS financování navrhuje tato možná financování opatření:

Opatření 1.3.1

MAP II

Opatření 1.4.1

vlastní zdroje, MAP II, dotace pro knihovny (RT zdroj prověří)

Opatření 2.1.1

MAP II

Opatření 2.1.2

MAP II

Opatření 3.1.1

vlastní zdroje, státní rozpočet

Opatření 3.2.1

MAP II
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Opatření 3.3.1

vlastní zdroje

Opatření 4.2.1

MAP II, dotační programy

Opatření 4.4.1

MAP II

Opatření 4.6.1

MAP II

Opatření 7.1.1

MAP II

Opatření 8.1.1

MAP II

Opatření 8.3.1

MAP II

Opatření 9.1.1

vlastní zdroje, MAP II, dotační programy (Šablony II)

Opatření 9.1.2

vlastní zdroje, MAP II, šablony

Opatření 9.2.1

vlastní zdroje, MAP II, dotační programy (Šablony II)

Opatření 9.2.2

vlastní zdroje, MAP II, dotační programy (Šablony II)

Opatření 10.1.1

vlastní zdroje, dotační programy, státní rozpočet

Opatření 10.2.1

vlastní zdroje, dotační programy, státní rozpočet

Opatření 10.3.1

vlastní zdroje, dotační programy, státní rozpočet

6. 2. evaluační zpráva - Evaluace Implementace MAP
 Členové pracovní skupiny byli seznámeni s 2. evaluační zprávou zaměřenou na
Implementaci MAP. Ta jim byla zaslána před samotným jednáním a rovněž
poskytnuta na místě v tištěné podobě.
 Členové byli seznámeni se závěry evaluace: Realizační tým se na základě
evaluace vzdělávacích akcí rozhodl, že bude lektory a témata vzdělávacích akcí
vybírat i nadále nastaveným způsobem, jelikož je na základě evaluace patrné, že
účastníci jsou se vzdělávacími aktivitami takto spokojeni.
 Členové pracovní skupiny neměli k evaluační zprávě žádné připomínky.
7. Novinky IROP


Členové PS byli informováni, že budou vyhlášeny nové výzvy pro MŠ a ZŠ, v
případě MŠ pouze na zvýšení kapacit. Termín by měl být stanoven na
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duben/květen. Zatím není známa výše alokace. Nyní již ale víme, že se na
všechny nedostane.


Od roku 2020 bude v rámci PRV možné čerpat zdroje na rekonstrukce apod., na
projekty, na které se nevztahuje IROP ani Šablony II. Zatím není známa výše
alokace, dotace však bude činit až 80%. Může žádat škola i zřizovatel. Pravidla
PRV čl. 20 budou členům PS financování zaslána emailem.

8. Pozvánky na semináře
 Přítomní byli pozváni na plánované semináře:


„Jak uspořádat projektový den aneb propojení zásad zdravé výživy a
praktickými aktivitami dětí a žáků“ – 19. 3. od 14.00 hodin v zasedací
místnosti MAS Český les.



„Úvod do Montessori pedagogického systému“ – 27. 3. od 14.00 v zasedací
místnosti MAS Český les.

9. Příští setkání
 Termín příštího setkání byl stanoven na pondělí 16. září 2019 od 15.30
v zasedací místnosti MAS Český les.
V Domažlicích dne 18. 3. 2019

Jméno a podpis zhotovitele zápisu:

Marek Zachariáš

Jméno a podpis ověřovatele zápisu: Ing. Eliška Heidlerová
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