Zápis z jednání Pracovní skupiny MAP Holicko
„FINANCOVÁNÍ“
v rámci projektu: Spolupráce na rozvoji kvalitního vzdělávání na území Holicka
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008624
Místo: zasedací síň Městského úřadu v Holicích (2. patro), Holubova 1, 534 14 Holice
Datum: 19. 3. 2019 od 14:00 hod
Počet přítomných členů pracovní skupiny: 6
Délka trvání: 14:00 – 16:00

Program:
1. Předání zkušeností z jiné ORP a MAPu
a. Forma financování provozu škol
b. Investice do rozvoje škol a školských zařízení
c. Podpora pro školy
d. Projekty
e. Příklady dobré praxe
2. Další akce v rámci projektu MAP II
a. Vzdělávání - tematické návrhy seminářů
b. Environmentální výchova v MŠ
c. Sběr dat z MŠ a ZŠ
3. Dotační možnosti pro školy
4. Návrh řešených témat na dalších setkáních
5. Návrh termínu dalšího setkání v roce 2019
6. Závěr

1. Manažerka MAP Ing. Vendula Maříková přivítala přítomné a představila paní PhDr. Mgr.
Miladu Nádvorníkovou, vedoucí odboru školství a sociální péče z města Litomyšl, které také
realizuje projekt MAP II pro ORP Litomyšl.
2. Paní doktorka Nádvorníková předala členkám pracovní skupiny informace o činnosti odboru
školství a sociální péče, o současné realizaci projektu a spolupráci se školami.
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Představení odboru:
V historii, v letech 1996 – 2002, byly odbory spojené od roku 2003, kdy byly zkušené okresní úřady se
odbory města Litomyšl rozdělily na 3 části (sociální ochrana dětí, sociální odbor, školství a volný čas),
již v této době byly odborem školství realizovány vzdělávací akce pro učitele, které realizovalo v menší
míře i město.
Nyní se odbor nazývá školství a sociální péče.
Je to dobré spojení dvou příbuzných oblastí. Někdy se musí vykomunikovat kompetence, ale informace
jsou pro řešení situací přínosné z obou oblastí. Je to největší odbor z úřadu v Litomyšli.

Představení aktivit města Litomyšl:
V Litomyšli mají velké zkušenosti se vzděláváním a pořádáním akcí. Příkladem je např. dlouholeté
pořádání příměstských táborů. Jako prostory se využívají družiny a mateřské centrum. Aktivitu vede
1 pracovník odboru, vedoucí na táborech jsou 3, většinou učitelé, studenti z VŠ, studentky
z pedagogické školy v Litomyšli. Za dítě se platí denní poplatek 60 Kč a 35 Kč za oběd, děti se přihlašují
pouze na den, tábory nejsou týdenní, každý se může přihlásit na který den chce a doba trvání je 7:30 –
15:30 hodin. Město platí platy vedoucích tábora, částka je cca 50 tis. Kč za rok. Děti zde mohou být ve
věkovém rozmezí předškolák až do 5. třídy.

Hry pro MŠ jsou pořádány v květnu nebo červnu každý rok. Zúčastní se jich cca. 200 dětí. Je to forma
olympiády pro celé ORP. Zvlášť jsou odměňována 1. místa a pak všichni ostatní dostanou také odměnu
– dárkovou tašku. Akce je pořádána na stadionu v Litomyšli.

Další akce:
Závody triatlonových nadějí
Toulovcovy prázdninové pátky
Klub pro děti ze škol a Klubík pro děti co nemohou do školky např. z důvodu očkování. Klubík 8:00 –
12:00 hodin, Klub 13:00 – 18:00. Umístěné v domě dětí. Řeší zde psaní úkolů, čekání na autobus,
poskytují svačinu. – Námět na nízkoprahové zařízení v Holicích.

Dotační oblast:
Rozdělují dotace do oblasti školství, sociální a sport. Dotace schvaluje Rada nebo Zastupitelstvo města.
V oblasti sportu finance přidělují např. na provoz oddílů – dotace dle počtu členů, dotace na činnost
trenérů, dotace na hřiště.
Pro školy účelová dotace na konkrétní věci, dále dotace např. podle výše sběru.
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Odbor spravuje obecně sociální fond, ze kterého přispívá na děti ze sociálně slabších rodin, většinou se
jedná o částku do 2 000 Kč, příspěvek je poskytován přímo škole, návrh příspěvku je konzultován
s OSPODem.
Město Litomyšl realizuje velký projekt s dotací 73 mil. Kč s názvem Cestou vzájemného porozumění,
spolufinancovaný z MŠMT (95% dotace, 5% spoluúčast). Na spoluúčast přispívají obce v ORP formou
darovací smlouvy. V rámci projektu jsou realizovány např. tyto aktivity:
89 školních asistentů, 24 hodin odborníka pro každou školu, vzdělávání školních asistentů, další
odborníci pro školy – mentoři, psycholog.… Pořádání případových konferencí – může svolat např. škola,
nebo město, pozvou si všechny zúčastněné a hledají nejvhodnější řešení.
Spolupráce MŠ a ZŠ zaměření inkluzivně, např. náslechy v jiných třídách, placené doučování pro 2 děti
ve třídě, v každé škole koordinátor inkluze – většinou ředitel, kroužky dle určené gramotnosti.
Pracovní skupina – schází se již sama, předávání zkušeností, námětů na výrobky, tanečky, písničky,
pomůcky, členky nosí ukázky do skupiny.
Město kontroluje plnění aktivit, 5 % finanční spoluúčast.
Projekt končí v 6/2019 a v současné době neexistuje návazný projekt.

Město jako zřizovatel škol:
Město Litomyšl zřizuje 3 školy, 3 mateřské školy, ZUŠ, DDM.
Město poskytuje příspěvky zřizovaným školám, u jedné ZŠ je sportovní hala.
ZUŠ je v budově města, proto mají malé dotace, náklady hradí přímo město.
Dům dětí je v současné době nazýván Středisko volného času. Je zde pořádán např. pionýr, skaut,
fondík, Stacionář pro lidi na vozíku.
Dále město zřizuje 2 domovy pro seniory, rodinné centrum.
Město má hospodářskou činnost:
Jídelna, Fondík, Konference sociální, Soutěže pro děti…
Rozpočet města je schválený v prosinci, začínají se schvalováním v září, v únoru dochází k úpravám.
Nákupy nad 80 tis. Kč musí být vybrán dodavatel ze 3 firem dle směrnice, věc do20 tis. Kč dávají školám
jako dar, aby si spravovaly školy.
Investice nad 40 tis. Kč jsou v majetku města a jsou jim přidělována inventární čísla. Nebo shromažďují
požadavky škol na konkrétní věci a navyšují jim o tyto finance příspěvek.
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MAP II
Pokračují s aktivitami z MAP I.
MAP I = 7 pracovních skupin – MŠ, 1. st. ZŠ, 2. st. ZŠ, rodiče, úředníci, starostové.
V MAP II zřízeny:
kabinety = 13 kabinetů. Např. MŠ, ČG, MG, družiny, malotřídky, výchovní poradci, novodobé dějiny,
školní parlamenty…
pracovní skupiny = 4 PS – ČG, MG, Financování, Rovné příležitosti.
Implementační aktivity: spolupráce se ZUŠ, spolupráce s knihovnou – putování knížek regionem,
vzdělávání pedagogů.
Jsou slabší v řešení publicity, proto nyní řeší publicitu přes profesionální firmu.

3. Manažerka MAP představila další formy vzdělávání, naplánované semináře pro učitele
v oblasti ČG, MG, inkluze a dále představila environmentální výchovu pro děti z MŠ –
v současné době domluveny termíny v Ekocentru Paleta v Oucmanicích. Bude zajištěna
autobusová doprava do místa a zde program dle výběru školky.
Dále zajištěny pro děti z MŠ a paní učitelky výtvarné dílničky v ZUŠ, domluveny 2 termíny na
duben 2019.
4. Manažerka MAP seznámila členy PS s dodatečným sběrem dat z MŠ a ZŠ dle požadavků KAP a
Metodiky rovných příležitostí. Sbírají se data, která KAP nezískal z MŠMT, ostatní data dle
Metodiky RP by mělo MŠMT KAPům poskytnout a pracovníci KAP Pardubického kraje přislíbili
poskytnout tato data MAPům. Sběr dat do 29.3.2019.
5. Manažerka MAP představila aktuální dotační možnosti pro školy, viz. příloha zápisu.
6. Manažerka MAP konzultovala se členkami PS témata pro další setkání, v 6/2019 by se měl do
PS zapojit pan doktor Kovárník z Univerzity HK a na podzim bude jako odborník přizvána do PS
paní magistra Kačmariková z Pardubického kraje s tématem legislativy ve školách. Členky PS
šnavrhly pozvat pana magistra Pavla Zemana a uspořádat seminář o reformě školství. Kontakt
zprostředkuje manažerka MAP.
7. Návrh dalšího setkání je v pondělí 3.6.2019 od 13:45 hodin.
8. Závěrem poděkovala manažerka MAP všem přítomným za účast.

Stránka 4 z 5
Název projektu: Spolupráce na rozvoji kvalitního vzdělávání na území Holicka
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008624

Úkoly:
Oslovit Mgr. Pavla Zemana a uspořádat seminář v Holicích o reformě školství
Domluvit schůzku s Ing. Jaroslavem Kovárníkem Ph.D. u UHK a domluvit účast na pracovní skupině
v 6/2019.
Kontaktovat Mgr. Kačmarikovou z Pk a domluvit účast na podzimní PS na téma legislativa škol.

Zapsala: Ing. Vendula Maříková
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