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Záznam z jednání Pracovní skupiny 2.3. – Pro financování v rámci projektu „MAP II rozvoje 

vzdělávání v území ORP Ostrov“  

č. p. CZ.02.3.68/0.0./0.0./17_047/0009114 

 

Kdy: 26. 08. 2021 

Kde: sborovna ZŠ Masarykova 1289, Ostrov 

Čas: 13:00 hod 

Účastníci: dle prezenční listiny 

Program: 

1.       Úvod 

2. Představení nového odborného člena PS financování 

3.       Cíle a popis pracovní skupiny financování 

4. Prezentace Ing. Trantinové z KK na téma Financování škol – změny a 

          výhled na další rok, možnosti čerpání dotací pro školy 

5. Strategický rámec – databáze investičních priorit projektů/záměrů škol a 

          dalších organizací 

6. Informace o aktualizaci RoAP – připomínky, finální dokument ke            

          schválení ŘV (23. 09. 2021) 

7.       Informace o aktualizaci MAP II – analytická část, sběr informací, 

          strategická část projektu, určení popisu Cílů a následných Opatření 

8. Diskuze, závěr 

 

Záznam z jednání: 

- M. Vrchotická zahájila PS a seznámila s programem pracovní schůzky. 

- Představila nového odborného člena PS financování Mgr. Luboše Pastora 

z MěÚ Ostrov obor rozvoje města, dotační management a poděkovala mu 

za přínos a spolupráci, která je nastavena. 

- MV shrnula co je obsahem a cílem této PS a zhodnotila dosavadní 

fungování a nastavení pracovních schůzek do konce tohoto projektu. 
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- Vzhledem k nepřítomnosti Ing. Trantinové odprezentovala prezentaci Co 

nás čeká v novém školním roce 2021/2022 z pohledu financí z MŠMT. 

Změna vyhlášky č. 48/2055 Sb., o základním vzdělávání a některých 

náležitostech plnění povinné školní docházky – navýšení ONIV pro děti 

v přípravné třídě a žáky 1. ročníku ZŠ z 200 Kč na 500 Kč. Dále byl 

zmíněn Národní plán podpory návratu do škol, který se řídí metodikou 

ve Věstníku MŠMT č. 4/2021. Úprava rozpočtu na nový školní rok 

2021/2022 změny ve Výkaznictví k 30.09. 2021, přesuny mezi platy a 

OPPP, který bude nejpozději do 24. 09. 2021. 

- Je nastavena úzká spolupráce s p. Pastorem na databázi investičních 

priorit projektů/záměrů škol a dalších organizací a některé z nich byly 

prodiskutovány a upraveny s p. ředitelem Harzerem z ZŠ Masarykova. 

Rozvinuta debata o investičních záměrech ostatních ZŠ a MŠ v rámci 

zřizovatele MěÚ Ostrov.  

- Proběhla aktualizace Ročního akční plánu MAP II rozvoje vzdělávání 

v území ORP Ostrov pro školní rok 2021/2022, dokument byl zaslán 

všem aktérům ve vzdělávání k připomínkování a nyní se připomínky 

zapracovávají. Plán bude předán ve finální podobě ke schválení ŘV dne 

23.09. 2021. 

- Probíhá aktualizace Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v 

území ORP Ostrov 2017–2023 konktrétně jeho analytická část, která 

vzniká na podkladě vlastního šetření, strategických dokumentů, 

dotazníkového šetření realizovaném MŠMT. O další části strategické, 

budeme diskutovat na další PS, která se uskuteční 07.09. 2021, na určení 

popisu Cílů a následných Opatření je v plánu pracovat při dalších dvou 

setkání, které proběhnou ještě do konce tohoto roku. 

- PS se musí setkat minimálně 4x ročně, tato pracovní skupina se sejde 

ještě 3x v tomto roce. Nejbližší schůzka všech PS proběhne 07.09. 2021 

v Domě kultury Ostrov od 13:00 hod. 
 

  Termín dalšího jednání: je stanoven na 07. 09. 2021 Dům kultury Ostrov – T-klub od 13:00hod 
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