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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: 25. 11. 2021 

Kde: sborovna ZŠ Masarykova 1289, Ostrov 

Čas: 13:00 hod 

Účastníci: dle prezenční listiny 

Program: 

- Připomenutí si minulé schůzky a její výstupy – prezentace Ing. 

Trantinové na téma Financování škol 

- Shrnutí končícího projektu MAP II a navazujícího projektu MAP III a 

následná příprava na projekt MAP IV – Ing. Urbánková 

- Logoped do škol – situace nyní a možnosti dalšího financování 

- Strategický rámec projektu – Tabulka investičních priorit 

projektů/záměrů škol 

- Pozvánka na setkání matematiků 2. stupně v ORP Ostrov – 07.12. 2021 

- Aktualizace MAP II – tvorba SWOT analýzy – silné a slabé stránky 

příležitosti a hrozby 

- Diskuze, různé – stanovení předběžného termínu a další PS a stanovení 

si dalších témat 

 

Záznam z jednání: 

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

- Vzhledem k minulé nepřítomnosti Ing. Trantinová v krátkosti shrnula 

její prezentaci a upřesnila některé detaily např. finanční výhled 

financování škol na příští školní rok 2022, podpůrná opatření, případ 

vládního provizória, měnný nárůst. 
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- Ing. Jana Urbánková, ředitelka MAS Krušné hory shrnula fungování a 

končící projekt MAP II (září 2022), navazuje MAP III (tzv. přechodné 

období pro aktualizaci dokumentů), který trvá 13 měsíců (říjen 2023) a 

přechází plynule do projektu MAP IV, který potrvá do roku 2027.   

- V rámci projektu MAP II jsou nyní financovány dvě logopedky, které 

dochází do ZŠ Májová, MŠ Palackého, ZŠ Merklín od ledna také na ZŠ 

Potůčky. Nyní jsou vyhrazeny finanční prostředky do února 2022 (6 

měsíců trvání projektu) a všichni aktéři (škola, logopedky, PS) se shodli 

v nápravě řeči u žáků pokračovat. V rámci PS se diskutovalo, jaké jsou 

další možnosti financování: 

- A) Ing. Trantinová prověří možnost financování logopeda pro MŠ 

z nařízení vlády č. 123/2018 Sb. 

- B) Oslovení Zřizovatele, který by financoval logopeda z vyhrazených 

prostředků města/obce. 

- C) Oslovení rodičů zapojených škol, zda by byli ochotni si logopeda pro 

své dítě platit z vlastních zdrojů. 

- D) Vlastní zdroje na školách, tzn. stávající pedagog si zvýší svoji 

kvalifikaci studiem logopedie – velmi nereálné, studium je na 6 let 

v Olomouci. Nabízí se i kratší alternativa jako asistent logopeda, ale ten 

nemůže sám vyučovat nápravu řeči musí být pod vedením, neřeší to tedy 

tuto situaci.  

- Do příštího setkání PS bude znát, jak logopeda zafinancujeme pro další 

období.     

- Z této diskuze dále vyplynulo, že máme nyní na školách na vše metodiky 

a není žádný prostor pro další vzdělávání stávajícího pedagogického 

sboru (metodiky: ICT koordinátory, kariérní poradce, školní metodiky 

prevence, výchovný poradce a nově také chtějí zavést metodiky pro 

sportovní výchovu). 

- K tématu a diskuzi nedostatku pedagogů na školách, odchod pedagogů 

do důchodu, přecházení pedagogů ze ZŠ na místní gymnázium, 

vystudovaní absolventi, kteří nedělají svoji profesi, ale jdou pracovat 

jako odborníci např. v ICT, v chemickém průmyslu, do výzkumného 
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ústavu a podobně, nebo pracují často i mimo svůj obor. Nabízí se tedy 

pro „nevystudované vysokoškoláky“ dostudování na 2 roky 

pedagogického minima, což se ve školách osvědčilo. V závěru se ale 

členové PS shodli, že nyní nám nastává zvrat (díky navýšení mezd a 

garanci zaměstnání ve státním sektoru), kladného trendu ve zvyšování 

poptávky a zájmu o práci pedagoga ve školství zvláště u absolventů 

pedagogických fakult, což je velmi pozitivní vývoj.   

- Mgr. Pastor dokončuje aktualizaci Seznamu investičních priorit, 

příloha č. 5 MAP II, všichni aktéři dostali Tabulky k připomínkování a 

doplnění (do 30.11. 2021). Poté se konečná verze Seznamu předá ke 

schválení ŘV na svém jednání 14. 12. 2021. Nové záměry je možné 

schválit ŘV až po uplynutí 6 měsíců tzn. červen 2022.  

- Setkání matematiků 2. stupně – v rámci PS MG se uskuteční dne 

07.12. 2021 seminář pod záštitou vedoucího PS Mgr. Radoně v Městské 

knihovně Ostrov. Témata: usnadnění přechodu žáků na SŠ, gymnázia, 

kapitoly vyškrtnuté z osnov matematiky atd. Pozvánka viz. příloha 

zápisu. Pozvaní přijali k prezentaci Mgr. Z. Ledvinová, Mgr. M. 

Oberhofnerová, zástupce Gymnázia Ostrov, zástupce za ČŠI inspektorát 

Karlovarského kraje Mgr. Marta Pincová).  

- Jeden z bodů aktualizace MAP je tvorba SWOT analýzy, která byla 

sestavena PS financování. 
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SWOT analýza FINANCOVÁNÍ 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

1. Pravidelné financování z pohledu 
zaměstnanců škol v porovnání s jinými 
sektory – lze zajistit zaměstnancům 12 
platů/rok. 

2. Dobrá spolupráce škol a zřizovatele, 
obce. 

3. Dobrá spolupráce s oborem školství KÚ 
KK. 

4. Reforma financování regionálního 
školství – obce nemusí doplácet na 
platy pedagogů nebo doplácet v takové 
výši jako dříve, lze dělit třídy na skupiny 
nebo mít méně početné třídy. 

5. Financování dopravy školních spojů 
(město a obce podporují, aby žáci jezdili 
do škol z KK). 
 

1. Nerovnoměrné rozložení kapacit a 
nerovnoměrné využití kapacit škol 
v území. 

2. Prostředky z RUD jdou zřizovatelům 
v jednom balíku, není na první pohled 
zřejmé, jaká částka je určena na školu a 
někteří zřizovatelé mohou školy 
podfinancovávat z důvodu jiných potřeb 
obcí.  

3. Ředitel pracuje s odhadem rozpočtu, 
v době plánování nezná přesnou částku 
rozpočtu, je zde příliš mnoho 
proměnných. Doporučení poradenských 
pracovišť v oblasti personální podpory. 

4. Finanční negramotnost některých 
ředitelů a zřizovatelů. 

 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

1. Optimalizace středních škol a zároveň 
řešení dopravy na SŠ a sociálních 
stipendií ze strany KK (zřizovatele). 

2. Zajištění stability platů pedagogických 
pracovníků a náborový příspěvek – 
přilákání kvalifikovaných lidí do 
pedagogické profese, ohodnocení práce 
pedagogů. 

3. Vyšší (větší) zapojení finančních 
prostředků zřizovatele, škole, jako 
priorita obce. 
 

1. Nepříznivý demografický vývoj v ORP 
Ostrov a v celém KK (děti, žáci, učitelé). 

2. Není dostatek kvalifikovaných 
pedagogů. 

3. Věková struktura pedagogických 
pracovníků – důchodový věk 

4. Nastavení státní politiky v oblasti 
školství je závislé na politickém 
obsazení ve vládě, MŠMT a na KK, 
městě, obci. Ohrožením je nestabilita 
názorů a politických směrů ve 
vzdělávací politice na MŠMT, na kraji, 
na městě, v obci. 

5. Snížení finančních prostředků pro obce 
RUD. 

6. Větší spolufinancování dotací a zároveň 
snížení prostředků v RUD může ohrozit 
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realizaci měkkých a investičních 
projektů v oblasti vzdělávání. 

7. Recese a prohloubení finančních 
problémů v souvislosti s COVID 19, 
nelze ufinancovat nároky školství.  

 

             
 

 
 

  Termín dalšího jednání: je stanoven na prosinec 2021 (termín bude upřesněn) od 13:00hod 

 

 


