ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO FINANCOVÁNÍ
Datum a čas konání: 5. března 2019, 16:00
Místo konání: přednášková místnost jičínského zámku, Valdštejnovo nám. 1
Přítomni: dle prezenční listiny, 9 osob

Zápis:
Program jednání:
1. Představení vize a činnosti pracovní skupiny (PS)
2. Diskuze
3. Současné problémy
4. Představení Výzvy č.02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání/Šablony
NNO/
5. Vzájemné seznámení
6. Volba vedoucího pracovní skupiny
7. Harmonogram další spolupráce
8. Identifikace místních lídrů
9. Návrh aktivit a úkoly
10. Je zájem o vytvoření pracovních podskupin? S jakým zaměřením?
11. Předání dohod o provedení práce
12. Ukončení jednání a rozloučení

1. Představení vize a činnosti pracovní skupiny (PS)
Ing. J. Podhajský představil náplň PS - plánování nákladů a financování, navržení
činností, hledání dalších zdrojů financování.
Rovněž je potřeba doplnit zdroje financování u položek v ročním akčním plánu, kde
není zdroj uveden, který je výstupem projektu MAP I. Viz úkoly
Další činností PS FIN je posuzování aktivit, které si stanoví ostatní PS a hledání zdrojů
jejich financování.
Můžeme financovat aktivity, které se budou týkat více škol. Mezi školami lze sdílet
odborníky, aktivity rodičů, pomůcky. Ve škole máte třeba něco, co zrovna nevyužíváte, ale
můžete to nabídnout jiné škole.

2. Diskuze
PS je složena převážně z pedagogů. Je zde přítomen jeden zástupce zřizovatelů –
starosta města Lázní Bělohrad. Jakou roli může mít starosta v této PS? Pohled z druhé strany.
Skupina pokrývá sice i příp. financování volnočasových aktivit, ale nejsou tady jejich zástupci.
Byli osloveni, ale nepřišli.
Ing. P. Šubr: „Zastupitelé by finance na podporu školy asi ani neodsouhlasili.“ Ale
pokud ta podpora do vzdělání půjde, tak společnost bude celkově vzdělanější – následně

může přinést benefity pro společnost v podobě celkové vyšší vzdělanosti, tím pádem nižší
kriminalitě atd.
Projekty musí mít dopad na větší okruh dětí, škol, území např. se domluví 4 knihovny.
Veškeré aktivity musí vést k pozitivnímu dopadu na dítě. Nelze podpořit sportovní aktivitu.
Mgr. J. Knapová - podpora škol od zřizovatelů může jít prostřednictvím nadačního
fondu, SRPŠ. Město může pomoci zafinancovat dalšího pedagoga do třídy, psychologa,
logopeda – ti by mohli být sdíleni pro více škol.
MAP nemůže podpořit vzdělávací aktivity a personální podporu, co je v Šablonách I a v
Šablonách II. I když to v Šablonách je, chybí kvalifikovaní pracovníci!

3. Současné problémy
a) Nelze najít pravidelnou psychiatrickou péči pro děti viz. Úkoly
(„Na MŠMT o této situaci vědí z dotazníků.“)
b) Chybí školní psychologové (odsouhlaseno již v roce 2015)
c) „MAP sice podporuje vzdělávání učitelů, ale pro ty máme vlastní zdroje! Školy
potřebují hlavně psychology, asistenty pedagoga, školní asistenty!“
PS je složená tak, že se týká hlavně školství, ale ten okruh by se měl rozšířit. Ale pokud
tady zástupci nejsou, tak to asi nebudeme schopni řešit.

4. Představení Výzvy č.02_18_071 Zvyšování kvality neformálního
vzdělávání/Šablony NNO/
Můžeme se pokusit sesbírat aktivity, aby byly splněny podmínky projektu. Měla by to
být systematická věc.

5. Vzájemné seznámení


Mgr. J. Knapová (ZŠ Sobotka) – ředitelka, škola naplněná po strop, nová přístavba,
chystá se venkovní učebna (za podpory města, ale i za příspěvku okolních obcí)



Mgr. M. Štálová (ZŠ Poděbradova, Jičín) – ředitelka, kapacita školy naplněna



Mgr. B. Kalátová Lisá (ZŠ Železnická, Jičín) – ředitelka, kapacita školy naplněna



Ing. J. Jirásko, MBA (ZŠ Lázně Bělohrad) – ředitel, škola naplněná částečně díky nové
nástavbě



Ing. P. Šubr (Město Lázně Bělohrad) – starosta, spolupráce města se školou je
výborná. Řešíme otázky kapacity školky a naplněnost tříd.



Soňa Šafková (MC Kapička) – vzděláváme rodiče na mateřské dovolené



Ing. J. Podhajský, K. Kabelková, L. Veselá – realizační tým MAP II

6. Volba vedoucího pracovní skupiny
Ing. J. Podhajský představil roli vedoucího pracovní skupiny. Navržena Mgr. B. Kalátová
Lisá a Mgr. J. Knapová.
Vedoucím pracovní skupiny pro financování byla zvolena Mgr. J. Knapová
jednomyslně, počtem 6 hlasů.
Mgr. J. Knapová: chybí legislativní podpora, nás na venkově nikdo neosloví. V Jičíně se
scházíte více. Venkovní školy jsou vyloučené. Odkázány samy na sebe.
Co může MAP pro tuto situaci udělat? Potřebovali bychom podporu v legislativních
věcech. Využíváme pracovnici z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru školství.
Mgr. B. Kalátová Lisá – navrhuje sdílený formulář – legislativní výklad. viz úkoly
Výborný pomocník na facebooku – profil: ředitel základky.

7. Harmonogram další spolupráce
Další setkání se uskuteční: 28. 5., 24. 9., 3. 12. 2019. (pokud změna, tak po vzájemné
dohodě)

8. Identifikace místních lídrů
Ing. J. Podhajský představil úlohu místního lídra – odborníka na financování, který má
schopnost oslovit další.


Úkol pro všechny: Popřemýšlet a navrhnout, kdo by mohl být místním lídrem pro
financování. Návrhy zaslat do 31. března 2019 na adresu: pracovni-skupinymap@otevrenezahrady.cz

Návrh K. Kabelkové: Mgr. J. Jiterský (ředitel ZŠ Bodláka a Pampelišky, Veliš), který
využívá mnoho dotačních titulů a pracuje na několika projektech. K. Kabelková ho osloví.
Lze navrhnout i starostu jako příklad dobré spolupráce zřizovatele se školou.
9. Návrh aktivit a úkoly
 Úkol: Ing. J. Jirásko, MBA nasdílí dokument „Roční akční plán“ a dokument
„legislativní výklad“ na google. Odkaz zašle L. Veselé na: pracovni-skupinymap@otevrenezahrady.cz, která rozešle a všichni členové PS FIN projdou a příp.
doplní zdroje financování k projektům v ročním akčním plánu, kde nejsou uvedeny.
Termín: do 31. března 2019


Úkol: sdílet zdroje financování, dotační tituly…

Zaslat na: pracovni-skupiny-map@otevrenezahrady.cz. Informace přepošleme do
škol, zprostředkujeme dál.


Úkol: návrhy aktivit a jejich financování: zaslat e-mailem na: pracovni-skupinymap@otevrenezahrady.cz
Termín: do 31. března 2019



Úkol: nasdílet informace, kam se obrátit, kde je kvalitní odborník, zařízení v oblasti
psychiatrické péče pro děti: zaslat na: pracovni-skupiny-map@otevrenezahrady.cz

10. Je zájem o vytvoření pracovních podskupin? S jakým zaměřením?
Z hlasování PS vyplynulo, že není zájem o vytvoření pracovních podskupin. (Zřízení jen
v případě, že by časem vznikl důvod tak učinit.)
V rámci diskuse zazněly dotazy k formuláři pro sběr dat ve školách k zajištění aktivity 2.7
Plánování ve školách.
Je povinný? Jedná se o povinný sběr dat pro všechny školy zapojené do projektu MAP II. Kdo
ho vytvořil? Vytvořen na úrovni kraje za spolupráce všech MAPů z KHK kraje. Vyplnění
formuláře by mělo být v souladu se skutečností.
Mgr. B. Kalátová Lisá: K čemu bude sloužit ten formulář? K zjištění potřeb škol, po
jejich zpracování obdrží agregovaná data MŠMT, které bude moci adresněji zacílit své další
kroky.

11. Předání dohod o provedení práce
12. Ukončení jednání a rozloučení
Ing. J. Podhajský poděkoval za sdílení a rozloučil se se všemi účastníky.

Zapsala: Lenka Veselá, DiS.
V Jičíně 5. 3. 2019

