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MAP Karlovarsko II  (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008557) 

Pracovní skupina č. 4 „Financování“ 

Místo konání: ředitelství 1. MŠ Karlovy Vary, Komenského 7 
Datum: 23. 10. 2018 
Přítomní: dle prezenční listiny 
Obsah: 

1. Informace k průběhu projektu 
2. Diskuze 
3. Diskuze k přípravě workshopu k financování škol 
4. SWOT analýza – co můžeme a nemůže v projektu ovlivnit 

 
ad 1) Informace k průběhu projektu 
 
Členové pracovní skupiny byli seznámeni s připravovanými workshopy a byly sděleny 
aktuální informace k průběhu implementace MAP (aktivity Putovní krajem živých vod, 
Podpora polytechniky na ZŠ, Paměť a efektivní učení, Přístupy k vedení třídnických hodin). 
Od jara bude připravován akční plán na další školní rok. Budeme vycházet ze zpětných vazeb 
ke stávajícím aktivitám implementace, bude zjišťován zájem škol a dle porovnání 
s rozpočtem budou nastaveny konkrétní aktivity. Od školního roku 2019/2020 bude zahájena 
nová aktivita implementace s názvem „kurz podnikavosti“, kurz bude v tomto školním roce 
připravován. 
 
ad 2) Diskuze 
 
Proběhla krátká diskuze k systému financování podpůrných opatření, zejména pozice 
asistent pedagoga. Další diskuze byla o odložení reformy financování regionálního školství a 
o přínosech reformy a nastavení parametrů financování. Členové pracovní skupiny se také 
bavili o systému nastavení dotací, fungování IPRÚ Karlovy Vary, zkušenostech ze svazkové 
školy apod.  
 
ad 3) Diskuze k přípravě workshopu k financování škol 
 
Z minulého setkání pracovní skupiny vzešel návrh na uspořádání workshopu k financování 
škol. Workshopu by se měli účastnit zástupci zřizovatelů a ředitelé škol. Vzhledem k odkladu 
reformy financování a komunálním volbám neproběhne workshop na podzim, ale cca na 
jaře. Nyní členové pracovní skupiny upřesňovali zadání workshopu tak, aby jej mohl 
realizační tým začít připravovat. 
Cíl workshopu: objasnit toky peněz v systému financování škol. 
Místo workshopu: aula ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská 19 
Termín: cca na jaře 2019 
Pozvánky: na školy a zřizovatele. Otázkou je, jak oslovit cílovou skupinu, aby přišli a aby se 
získanými  
Body workshopu: 
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 Toky peněz ze strany státu do škol: kraj – ORP – jednotlivá škola. Přednášející: oslovit 
Ing. Trantinovou (KÚ KK), příp. někoho z MŠMT – úkol pro realizační tým. 

 Výměna zkušeností ohledně rozborů hospodaření, komunikace mezi školou a 
zřizovatelem ohledně rozpočtu. Formou diskuze: moderování Mgr. Slavík + Ing. 
Hendrichová. 

 Rozklíčovat, kolik peněz přijde na školu z rozpočtového určení daní přes obec. Peníze 
jdou v jednom balíku, zastupitelé nevědí, kolik je na co určeno.  

o Úkol: realizační tým – oslovit Ing. Trantinovou (KÚ KK), Ing. Škaryda (MMKV) 
nebo někoho z odboru financí a ekonomiky (vedoucí Ing. Kastner).  

o Na webu Svazu měst a obcí je daňová kalkulačka: 
http://www.smocr.cz/kalkulacka-rud/ 
https://www.informaceoobcich.cz/kalkulacka-rud/ 

 Základní parametry reformy financování. Úkol: p. Ludvík osloví náměstkyni na 
MŠMT, Ing. Hendrichová se zeptá lektorky na školení k financování přes projektu 
AIPV B 7.11.2018 na NIDV v K. Varech. 

 
ad 4) SWOT analýza – co můžeme a nemůžeme v projektu ovlivnit 
 
Na minulém jednání byla sestavena SWOT analýza. Nyní se členové pracovní skupiny vrátili 
ke SWOT analýze a bylo diskutováno, které body jsou na systémové úrovni a které může 
MAP nějak ovlivnit. 
Body, kde se může nějakým způsobem angažovat projekt MAP: 

 Silné stránky: 
o V některých případech dobrá spolupráce školy a zřizovatele. 
o Dobré administrativní zajištění procesu ze strany odboru školství KÚ KK 
o Spolupráce s odborem školství KÚ KK po metodické stránce. 

 Slabé stránky: 
o Nedostatečná informovanost obcí (zřizovatelů), kolik jim jde z rozpočtového 

určení daní na financování školy. 
o Finanční negramotnost některých ředitelů a zřizovatelů. 

 Příležitosti: 
o Využití zkušeností svazkové školy. 

 
Ostatní body byly vyhodnoceny jako systémové, neovlivnitelné projektem, např. 
s ohroženími je nutno počítat a připravit se na ně. Ovlivnitelné body je možno řešit pomocí 
workshopů, sdílení a přenos zkušeností (komunikační a koordinační strategie). 
 
Závěr: Členové pracovní skupiny byli pozváni na předvánoční setkání všech pracovních 
skupin. 
 
Termín dalšího setkání: konec ledna 2019. Program: otevřít diskuzi k příčinám problémů 
(analýza problémů a potřeb), příprava WS k financování škol (úkoly z tohoto jednání). 
 
Zapsala: Hendrichová 
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