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: 21. června 2018, 16:00
Přítomni: dle prezenční listiny – viz příloha zápisu
Zápis:
1. Úvod
 Členové pracovní skupiny byli přivítáni a seznámeni s obsahem jednání.
2. Strategické záměry a dokumenty
 V rámci zpracování MAP II je nezbytné zapracovat priority ze strategických
dokumentů, jejichž součástí je oblast vzdělávání a školství na daném území. Z těch
bude vycházet zejména analytická část MAP II.
 Přítomným byly představeny strategické dokumenty, které budou zohledněny
v analytické části MAP II. Jsou to:
o místní strategie na menších územích 

Strategie území správního obvodu ORP Horšovský Týn/Domažlice
v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb,
odpadového hospodářství a bezpečnosti a pořádku v obcích

 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014–2020
MAS Český les, z. s.
o strategie na vyšších územních úrovních  Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského
kraje 2016 – 2020
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 Regionální akční plán Plzeňského kraje Strategie regionálního rozvoje
2014 – 2020
o národní strategické dokumenty  Strategický rámec Česká republika 2030
 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České
republiky 2015 – 2020
 Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020
 Akční plán inkluzívního vzdělávání na období 2016 – 2018
 Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020
 Koncepce podpory mládeže 2014 – 2020
 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
 Iva Zahořová (ZUŠ Staňkov) doplnila strategický dokument Rámcový vzdělávací
program pro základní umělecké školy.
3. Pozvánka na semináře
 Členové byli pozváni na seminář „Základy Hejného metody pro 1. stupeň ZŠ“,
seminář se bude konat 26. 6. 2018 od 15.00 v zasedací místnosti MAS Český les.
4. Novinky – Integrovaný regionální operační program (IROP)
 Řídicí orgán IROP oznamuje, že ke dni 13. června 2018 došlo k navýšení alokace výzvy
č. 46 „Infrastruktura základních škol“ a výzvy č. 47 „Infrastruktura základních škol
SVL“ celkově o 1 360 981 563 Kč z prostředků Evropské unie.
 Během měsíce června budou dopisem osloveni žadatelé ve 46. výzvě, kteří mají projekt
zařazen na Seznam náhradních projektů, které se nově nacházejí v alokaci výzvy (jedná
se přibližně o 35 projektů). Rovněž dojde během měsíce června ke schválení projektů
47. výzvy, které se nově nacházejí v alokaci výzvy (jedná se přibližně o 85 projektů).
 Připravuje se vyhlášení nových výzev z IROP:
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o číslo 86: Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího
proudu a k samostatnému způsobu života.
 Vybudování či úprava tréninkových pracovišť školy
 Vybudování či úprava tréninkové bytové jednotky školy
 Zajištění bezbariérovosti školy či školského poradenského zařízení
 Stavby a stavební úpravy za účelem modernizace či rozšíření prostor
školského poradenského zařízení
 Pořízení automobilu pro zajištění terénních služeb pro zajištění speciálně
pedagogické péče pro děti a žáky imobilní a vzdělávající se dle
individuálního vzdělávacího plánu v domácích podmínkách
o Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je 30. srpna 2018.
o číslo 87: INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ II
 Mezi podporované aktivity bude například patřit:
 Vybudování mateřské školy
 Vybudování dětské skupiny
 Rozšíření kapacity mateřské školy
 Rozšíření kapacity dětské skupiny
o Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je 25. září 2018
o číslo 88: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (SVL) II.
 Vybudování mateřské školy
 Vybudování dětské skupiny
 Rozšíření kapacity mateřské školy
 Rozšíření kapacity dětské skupiny
o Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je 25. září 2018
 Padl dotaz od pana Ivana Rybára (ZŠ Komenského) – Jaká bude výše alokace? – toto
nebylo dosud zveřejněno.
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5. Téma k diskuzi „Šablony II“
 Vyhlášení výzvy: 28. 2. 2018
 Ukončení výzvy: 28. 6. 2019 ve 14 hod.
 Projekty je možné realizovat do 31. 8. 2021
 Délka realizace: 24 měsíců
 Výše dotace: 100 000 Kč – 5 mil. Kč (resp. režim de minimis: 200 000 EUR za poslední
3 po sobě jdoucí účetní období) – soukromé školy
 Zahájení realizace projektu: nejdříve v den předložení žádosti o podporu, od 1. 8. 2018.
 Oprávnění žadatelé:
o Mateřské školy, Základní školy, MŠ+ZŠ
o Školní družiny (ŠD)
o Školní kluby (ŠK)
o Střediska volného času (SVČ) – školní zařízení pro zájmové vzdělávání (DDM,
stanice volného času)
o Základní umělecké školy (ZUŠ)
o 1 IČ = 1 RED IZO = jedna žádost
 Alokace
o MŠ, ZŠ: 300 000 Kč na subjekt + 2 500 Kč na dítě/žáka = celková alokace
o ŠD, ŠK, SVČ, ZUŠ: 100 000 Kč na subjekt + 1 800 na dítě/žáka = celková
alokace
 Mgr. Ivan Rybár vznesl dotaz – placení OČR či PN v případě nepřítomnosti pedagoga
placeného z personálních šablon – ve vykazovaném měsíci nesmí zaměstnanci
hrazeného ze šablon vzniknout nárok na dávku nemocenského pojištění. Nemocenské
náleží pojištěncům od 15. kalendářního dne trvání PN, ošetřovné náleží od první dne
OČR. Je možné převedení do dalšího měsíce, popř. zažádat o prodloužení? Uznatelné
mohou být šablony, kde trvala pracovní neschopnost max. 14 dní.
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Podrobnější informace a možnosti řešení:
o Řešení PN OCR personální šablony
o http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023podpora-skol-formou-projektu
 Mgr. Ivan Rybár – Pokud se ušetří na personálních šablonách, lze použít na něco
jiného? – odpověď ANO
 Mgr. Ivan Rybár – neinvestiční výdaje do 40 000 Kč, jedná se o částku vč. DPH či bez
DPH? – odpověď viz Pravidla žadatele a příjemce, str. 129 – částka 40 000 Kč bez DPH
dle zákona o účetnictví.
o http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_zadatele_a_prijemce/Pravi
dla_pro_zadatele_a_Prijemce_verze_4_final_na_web.pdf
 Dále byl vznesen návrh p. Rybára, zda by bylo možné zasílat zápis či zajímavosti z PS
FIN na všechny školy v rámci MAP II. – bude probráno na setkání ředitelů škol v srpnu
2018.
6. Příští setkání
 11. 9. 2018 od 15.00 v kanceláři MAS Český les, obsahem bude především průběžné
vyhodnocení plnění Ročního akčního plánu MAP I.
7. Další informace od zúčastněných
 Helena Moudrá – ČEZ spustil 100 % dotace na stromy a aleje.
 Mgr. Lenka Pekárová – Poslanecká sněmovna se vyslovila záporně k návrhu povinně
přijímat dvouleté děti do mateřských školek a dětských skupin – budou se
pravděpodobně v této souvislosti měnit Šablony.
V Domažlicích dne 21. 6. 2018
Jméno a podpis zhotovitele zápisu: Ing. Olga Pulchartová
Jméno a podpis ověřovatele zápisu: Ing. Eliška Heidlerová
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