Místní akční plán ORP Sokolov a ORP Kraslice, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008574

Zápis z jednání pracovní skupiny pro financování
konané dne 25. 4. 2018 od 14,00 hod. v MŠ Sokolov, Kosmonautů
Dne 25. 4. 2018 se sešli členové pracovní skupiny pro financování na svém prvním pracovním
jednání.
Přítomní členové pracovní skupiny: dle prezenční listiny
Program pracovní skupiny:
1. Seznámení s projektem
2. Projednání povinností a obsahu práce pracovní skupiny
3. Projednání a schválení Jednacího řádu PS
4. Volba garanta PS
5. Téma k diskuzi: komunikace zřizovatel versus ředitel/ka, volná diskuze
Ad 1) Manažerka projektu přivítala přítomné a seznámila je s projektem, především pak
s odlišnostmi od předchozího MAPu.
Ad 2) Dále byli přítomní seznámeni s cílem pracovní skupiny a principy její práce. Manažerka
seznámila přítomné s metodikou Postupy MAP II., kde je stěžejní: ,, Cílem pracovní skupiny
pro financování je navrhnout, jakým způsobem bude financována realizace aktivit,
zapracovaných do SR MAP/akčních plánů. Jedná se o doporučení jednotlivých finančních
zdrojů (strukturální fondy EU, státní rozpočet ČR, rozpočet kraje, dohodnuté financování v
rámci Mikroregionu, rozpočty jednotlivých obcí, rozpočty škol, jiné zdroje apod.). PS pro
financování se může zabývat i dalšími tématy,….“ Byly diskutovány možnosti přizvání
odborníka, vytvoření minitýmů, rozsáhlost témat k projednání a řešení.
Ad 3) Členové PS projednali Jednací řád, který byl následně plným počtem hlasů (10) schválen.
Ad 4) Členové PS diskutovali o vhodné osobě pro funkci garanta PS. Po krátké diskuzi byla
zvolena Bc. Jana Hegedüsová, která je zároveň členkou Řídícího výboru, čímž bude zajištěn
systém reportování výstupů z PS členům ŘV.
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Ad 5) přítomní diskutovali dále o provázaných oblastech se školstvím, především s politikou
bydlení, což je v regionu Sokolovska a Kraslicka další závažný problém. Nerealizuje se nová
výstavba, je nedostatek městských bytů, nedostatek malometrážních bytů pro mladé, sociálních
bytů. Dále byl zmíněn plánovaný polygon BMW v Sokolově a s tím související příliv rodin
potenciálních zaměstnanců.
Dalším tématem byly dvouleté děti ve školkách, chůvy a investiční výdaje související s touto
věkovou skupinou. Šablona chůvy se maximálně osvědčila, bez té si především větší školky
s až 20 dvouletými dětmi neumí situaci představit. Bohužel není vyřešeno, kdo toto bude
financovat po skončení šablon (zřizovatelé na toto peníze nemají, na menších obcích je navíc
taková položka v rozpočtu neobhajitelná vzhledem ke složení zastupitelstev). Členové PS jsou
zajedno v názoru, že pakliže stát dal povinnost, musí financovat tyto záležitosti. Celkově panuje
dojem, že se stát snaží přehrát svou povinnost financování na jiné zdroje (šablony), bez
koncepce, co po skončení dotací a bez dalších návazností. Především financování na osobní
výdaje (mzdy, pojištění) by nemělo být kryto ze zdrojů EU, ale státních. Panuje také obava
z nadcházejícího nového způsobu financování, kdy může dojít k nutnosti krátit úvazky
pedagogických, ale také ostatních pracovníků /kuchařky, uklízečky). Tento stav je zcela
nevyhovující.
Další diskutované téma byla role ORP pro školy na jejím území. Bohužel pomoc ze strany ORP
školy mimo dané město (Sokolov, Kraslice) nijak nepociťují. Na školách by uvítaly možnost
využít společného právníka, alespoň konzultace po vytvoření smluv apod. Dosud si jej shánějí
samy a platí ze svého rozpočtu, až na několik výjimek v malých obcích/městech.
Přítomní pak vznesli náměty na odborníka-hosta, např. Mgr. Jaroslavy Vatalové z MŠMT, paní
Trantinová (jež je členkou PS, nebyla však přítomna). Tématem může být také spolupráce
s SPC, která je např. v Sokolově neuspokojivá.
Další setkání by mělo proběhnout v měsíci červnu, konkrétní termín a místo budou upřesněny.
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Dne 26. 4. 2018
Zapsala: Mgr. Zuzana Odvody
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