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Záznam z jednání Pracovní skupiny 2. 3 – Pro financování v rámci projektu „MAP II 

rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov“ 

Kdy: 4. 2. 2020 

Kde: ZŠ Masarykova, Ostrov 14,00 

Účastníci: dle prezenční listiny 

Program: 
1. Přenos informací, aktuality 

2. Informace, vyjádření a připomínkování k aktualizaci MAP II – 2 část 

3. Návrhy na seminář, workshop pro členy ŘV v rámci podpory 

znalostních kapacit ŘV 

4. Finanční plán akcí vzešlých z návrhů všech PS 

5. Diskuze 

Záznam z jednání: 

1. S Aiznerová uvítala přítomné, byla připomenuta minulá schůzka a její 

výstupy  

2. Členové pracovní skupiny na úvod diskutovali o novinkách  v 

souvislosti   s reformou financování regionálního školství. Z diskuze 

vzešly dotazy pro Ing. Trantinovou, která se dnešního jednání pracovní 

skupiny nemohla zúčastnit. Dotazy budou vzneseny na připravovaném 

setkání na MěÚ Ostrov se zástupcem kraje z Oddělení financování 

vzdělávání Ing. Trantinovou.  

3. S. Aiznerová spolu se zástupcem školského odboru MěÚ Ostrov Ing. 

Novotnou informovali o aktuálních tématech, Ing. Novotná informovala 

o spolupráci zřizovatele a místních škol, taktéž p. Janský jako zřizovatel 

je v aktivní spolupráci se spádovou školou. 

4. Členové pracovní skupiny byli seznámeni s aktualitami k projektu MAP. 

Na webu projektu je částečně aktualizovaný dokument MAP II. Probíhají 

aktivity implementace a jednorázové vzdělávací aktivity dle plánu. Byla 

odprezentována aktualizace dokumentu MAP II, kde analytická část už 

je aktualizovaná a ŘV schválená, strategická část se začíná aktualizovat 

ve spolupráci všech aktérů RT. 
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5. Návrhy na seminář v rámci vzdělávání Řídícího výboru v tématu inkluze 

zašlou přítomní mailem manažerovi MAP II p. Aiznerové 

6. S. Aiznerová prezentovala fungování a výstupy ostatních PS, dále 

předložila finanční plán proběhlých a plánovaných akcí navržených PS. 

Členové se shodli na financování plánovaných akcí ze zdrojů škol, 

zřizovatele a dotačních titulů a projektu MAP II. 

7. Diskuze k efektivitě fungování malých škol v malých obcích. Proběhla 

také diskuze k otázce fungování malých škol v malých obcích a 

budoucnosti těchto škol. Velkým problémem je, že budou ještě více 

chybět učitelé po odchodu stávajících učitelů do důchodu. Zároveň je z 

hlediska financí neefektivní, aby byly třídy pro třeba 5 žáků. Jenže ORP 

Ostrov je malé území a malými obcemi. Problémem je dopravní 

dostupnost, pokud by fungovaly svozové školní autobusy, bylo by 

efektivnější žáky svážet do centrálních škol.  Na druhou stranu malá škola 

(první stupeň) v malé obci představuje přínos pro obecní komunitu 

(komunitní život, tradice, svátky). Pokud si obec jako zřizovatel řekne, 

že školu v obci chce, musí počítat s tím, že fungování školy musí zaplatit. 

Přítomní se na závěr shodli, že teprve budoucnost ukáže, jak bude v praxi 

vypadat financování škol po reformě. Zda to bude školy stejné, lepší či 

horší z hlediska objemu finančních prostředků od státu. Z diskuze 

vyplynulo, že při náboru učitelů ani nabídnutý služební byt není 

dostačující motivací pro začínající učitele. 

Termín dalšího jednání: 
 

ZŠ Masarykova Ostrov 19.5.2020  
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