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: 23. května 2018, 16:00
Přítomni: dle prezenční listiny – viz příloha zápisu
Zápis:
1. Úvod
 Jana Strnadová (vedoucí pracovní skupiny) představila přítomné a projekt Místní
akční plán rozvoje vzdělávání II ve SO ORP Domažlice a ve SO ORP Horšovský Týn
(MAP II) a jeho cíle.
2. Náplň pracovní skupiny
 Náplň pracovní skupiny bude plánování a identifikace finančních zdrojů pro realizaci
naplánovaných aktivit v MAP I a následně v MAP II, příprava podkladů pro
rozhodování Řídícího výboru a také podílení se na celém procesu společného plánování
v území a na aktualizaci dokumentace MAP.
 Frekvence setkávání 4x ročně (v roce 2018 v květnu, červnu, září a říjnu)
3. Závěry z MAP I – shrnutí, návrhy na zlepšení


Byly představeny jednotlivé body ze Závěrečné evaluační zprávy MAP I a závěry,
které budou přeneseny do MAP II.



Členové s návrhy souhlasili.
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4. Představení možných zdrojů financování navrhovaných aktivit
 Podrobný přehled možných zdrojů financování navrhovaných aktivit MAP je uveden
v Analytické zprávě o dotacích, fondech a nadacích v ČR, zpráva je dostupná na:
http://www.nidv.cz/media/materialy/projekty/strategicke_rizeni/Inspiromaty/Analyza_
Dotace_Fondy_Nadace.pdf
 Stručný přehled financování jednotlivých aktivit je následující:
 Národní dotační programy – financovány ze státního rozpočtu
 Krajské dotace – financovány z rozpočtu jednotlivých krajů
 Obecní dotace – financovány z obecních rozpočtů (města, obce)
 Soukromé zdroje – fondy a nadace
 Fundraising – sponzorské dary
 EHP a Norské fondy 2014–2021 – financovány státy EHP a Norským
královstvím
 Mezinárodní visegrádský fond
 Evropské fondy
o Programy přeshraniční spolupráce
o Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony II.
o Integrovaný regionální operační program


Hana Vaňková (referentka Úseku školství a kultury MÚ Domažlice) uvedla, že dotační
tituly vyřizují a vyhledávají pro organizace zřizované městem kolegové Jakub Mráz
a Pavlína Fišerová (Odbor správy majetku, úsek investic MÚ Domažlice). Organizace
zřizované městem (např. školy) nemohou dotace od města čerpat.



Ivan Rybár (ředitel ZŠ Komenského Domažlice) poznamenal, že krajské dotace jsou
pouze na malé projekty, s malým objemem peněz, pro školy nejsou tudíž příliš přínosné.



Helena Moudrá (ředitelka MŠ Koloveč) a Lenka Pekárová (ředitelka MŠ Poběžovice)
se shodly na tom, že nejvhodnější možnost čerpání finančních prostředků pro MŠ
je ze Šablon, popř. z IROPu. Tam je ale podmínkou získání dotace navýšení kapacity
MŠ, což není ani pro jednu z nich relevantní.
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Iva Zahořová (ředitelka ZUŠ Staňkov) dodala, že obdobná situace je pro ZUŠ. ZUŠ
nejsou v IROP oprávněnými žadateli, vhodné jsou pro ně pouze Šablony či krajské
dotace pro menší projektové záměry.



Jan Bozděch (starosta Klenčí pod Čerchovem) zmínil další možnosti financování aktivit
škol, jedná se např. o OPŽP, kde je možné žádat o dotaci na zateplení fasády školy či
Nadace proměny.



Ivan Rybár (ředitel ZŠ Komenského Domažlice) doplnil dotace od ČEZ na podporu
výstavby dětských hřišť, tzv. Oranžová hřiště.

5. Integrovaný regionální operační program (IROP)
 Filip Unzeitig (MAS Český les, z. s.) podrobněji představil IROP a možnosti jeho
využití prostřednictvím MAS Český les.
 MAS Český les vyhlásila již 2 výzvy o 1. výzva MAS proběhla 25. 7. 2017 – 12. 9. 2017 (ŽŠ Přimda, ZŠ Staré Sedliště)
o 2. výzva MAS probíhá od 30. 4. 2018 do 31. 5. 2018 (alokace 1,5 mil. Kč).
 Podmínky MAS:
o MAS podporuje investiční projekty na Infrastrukturu ZŠ a Infrastrukturu pro
CŽV, MŠ nejsou v současné době podporovány. Ovšem bude-li zájem, je možná
změna strategie SCLLD a MŠ začít podporovat. Veškeré projektové záměry
financované prostřednictvím IROP musí být v souladu s MAP.
o Další podmínkou získání finančních prostředků z IROP je bezbariérovost
(veškeré nově vybudované učebny, zrekonstruované části budov školy musí být
bezbariérové - od vstupu do budovy až k předmětu projektu, zajištění toalet,
schodolez).
o V současné době má MAS k dispozici alokovaných 1,5 mil. Kč, ovšem MAS
může navýšit finanční prostředky, změnit aktivity, ale pouze na základě
konkrétních požadavků škol.
o MAS doporučuje konzultace a přípravy projektů, tak aby ukončení příjmu
žádostí bylo k 31. 12. 2019.
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6. Vzdělávací akce


Eliška Heidlerová (RT MAP) informovala o pořádání vzdělávacích akcí pro pedagogy
prostřednictvím MAP II. Vzdělávací akce zastřešené projektem MAP II se ale budou
týkat pouze aktivit spolupráce, individuální projekty (jednotlivých škol) nebudou moci
být podporovány.

 Členové PS byli vyzváni k předkládání návrhů na témata a školitele vzdělávacích akcí,
které by je zajímaly.
 Všichni se shodli na tom, že nabídka individuálních vzdělávacích akcí pro školy je
velice široká, ovšem často je rozdílná jejich úroveň a kvalita.
 Členové byli také seznámeni s povinností začlenit tématiku ICT ve školách do každé
pracovní skupiny. Následovala debata o vhodnosti používání interaktivních tabulí
a další digitální techniky v klasické vyučovací hodině. Nejvíce by je zajímaly
vzdělávací akce na téma Google Classroom či tabletová učebna.
7. Příští setkání
 21. 6. 2018 od 16.00 v kanceláři MAS Český les, obsahem budou především nové
poznatky z existujících vzdělávacích strategií uvedených v MAP I.

V Domažlicích dne 23. 5. 2018
Jméno a podpis zhotovitele zápisu: Ing. Olga Pulchartová
Jméno a podpis ověřovatele zápisu: Ing. Eliška Heidlerová
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