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Zápis z jednání pracovní skupiny pro financování
konané dne 11. 6. 2018 od 13,30 hod. v zasedací místnosti
MÚ Sokolov
Dne 11. 6. 2018 se sešli členové pracovní skupiny pro financování na svém druhém pracovním
jednání.
Přítomní členové pracovní skupiny: dle prezenční listiny
Program pracovní skupiny:
1. Úvod, přivítání
2. Reforma financování regionálního školství – dostupné info, diskuze
3. Tvorba SWOT analýzy pro oblast financování MŠ, ZŠ a ZUŠ pro ORP Sokolov a ORP
Kraslice
4. Diskuze, závěr
Ad 1) Manažerka projektu přivítala přítomné, seznámila je s programem jednání
Ad 2) Slovo dostala Ing. Trantinová, která pohovořila o chystané reformě, podělila se o všechny
známé informace, nastínila možnosti, jak se s kterou změnou vypořádat. Zmínila nadcházející
seminář k reformě konaný dne 18. 6. 2018 pro celý karlovarský kraj, kde získají přítomní
základní informace a povědomí o změně v systému financování. Zmíněno bylo také chystané
zvyšování platu pedagogických pracovníků (snad od 1. 1. 2019). Přítomní zasypali Ing.
Trantinovou dotazy, na které Ing. Trantinová dle svých možností reagovala.
Ad 3) Tvorba SWOT analýzy: manažerka projektu vyzvala přítomné k tvorbě SWOT analýzy,
na počátku se tvořilo samostatně či v malých skupinách, následně došlo ke sdílení a společné
tvorbě.

SWOT analýza financování MŠ, ZŠ a ZUŠ – PS financování MAP SOKRA
SILNÉ STRÁNKY
• kraj – odbor školství – spolupráce vstřícný přístup k řešení individuálních
záležitostí dané školy

SLABÉ STRÁNKY
• nedostatek kvalifikovaných pedagogů
• nenaplněnost tříd (venkovské školy)
• zvyšování věkového průměru učitelů
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•
•
•
•
•

financování podpůrných opatření
zvyšování platů pedagogických i
nepedagogických pracovníků
stabilní systém v rozdělování financí
zdroj financí = státní rozpočet = jistota
jednotná metodika v ČR

PŘÍLEŽITOSTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kvalitní vedení škol
šablony
odpovídající ohodnocení pedagogických i
nepedagogických pracovníků
vstřícný zřizovatel
hledání dalších zdrojů
reforma financování = navýšení zdrojů
z rozpočtů v ČR
sjednocení pravidel v ČR
zohlednění skutečné věkové struktury
pedagogů
finanční navýšení (platy) = zvýšení
prestiže povolání/profese a školství
zařídit vzdělávání především, ale nejen
druhostupeňářů přímo v kraji)

•

nejistota v toku peněz (čekání na
schválení požadavků v rozpočtu –
načasování-volby)
• nemožnost ohodnocení nadprůměrně
šikovných pracovníků
• nedostatek informací k rozpočtu
z hlediska provozu (plat duben, provoz
prosinec)
• nízká platová úroveň pedagogických
pracovníků v ČR
• nízké platy nepedagogů – chybějící
pracovní síla
• pracnost, velká administrativní náročnost
• ZUŠ – nemožnost vykázat normativně
některé hodiny v souvislosti s RVP
• narůstající administrativní zátěž učitelů
OHROŽENÍ
• nestabilní politická situace
• nedostatečná informovanost zastupitelů
(4 - leté volební období)
• nekoncepční nepropojená legislativa
• snížení kvality vzdělávání na úkor financí
(např. podpůrná patření, překrývání u
MŠ)
• nedostatek informací k novele
financování
• není brán ohled na dítě, na 1. místě vždy
peníze
• neochota zřizovatele k využití dotací
• změny zákonů v průběhu roku
• chybí stabilní částka na nenárokové
složky mezd – finanční toky
nekorespondují s náročností práce v tom
kterém roce
• nemožnost zohlednění specifik některých
organizací při financování
• časové omezení dotací - šablony

Další setkání by mělo proběhnout na podzim 2019, konkrétní termín a místo budou upřesněny.
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Dne 14. 6. 2018
Zapsala: Mgr. Zuzana Odvody
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