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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 
Datum: 28. 11. 2019 
Přítomní: dle prezenční listiny 
Obsah: 

1. Diskuze k reformě financování regionálního školství 
2. Aktuální informace k projektu MAP a souvisejícím aktivitám 
3. Diskuze k efektivitě fungování malých škol v malých obcích 
4. Téma společného setkání pracovních skupin 

 
ad 1) Diskuze k reformě financování regionálního školství 
Členové pracovní skupiny na úvod diskutovali o novinkách v souvislosti s reformou 
financování regionálního školství. Z diskuze vzešly dotazy, které byly zaslány na KÚ KK pí 
Trantinové, která se dnešního jednání pracovní skupiny nemohla zúčastnit. 
 
Diskutováno bylo také o problematice docházky dvouletých dětí do MŠ (přísnější předpisy 
v souvislosti se stavebními úpravami třídy pro dvouleté děti, požadavky ze strany rodičů a 
financování chův). 
 
ad 2) Aktuální informace k projektu MAP a souvisejícím aktivitám 
Členové pracovní skupiny byli seznámeni s aktualitami k projektu MAP. Na webu projektu je 
zveřejněn dokument MAP II a dokument výstupy ze strukturovaných rozhovorů s řediteli 
škol. Probíhají aktivity implementace a jednorázové vzdělávací aktivity dle akčního plánu. 
 
Členové realizačního týmu MAP se účastní workshopů k tvorbě strategie Karlových Varů 
2040. Věcná manažerka MAP pí Turková se dotazovala přítomných, zda jim chodí pozvánky 
na tyto workshopy a zda se zapojí. Minulý workshop se týkal vzdělávání a účastníci 
navrhovali konkrétní aktivity, kterými by mohla být naplňována v rámci K. Varů opatření na 
rozvoj vzdělávání. Pokud by pro město K. Vary bylo vzdělávání prioritou, může město 
financovat některé aktivity vyzkoušené v MAPu, na které není v rozpočtu projektu MAP více 
zdrojů na další opakování, ale aktivity jsou přínosné. Otázkou ovšem je, jak se k tomu postaví 
město. 
 
Pí Hendrichová informovala o tom, že kraj vytváří nový Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací 
soustavy Karlovarského kraje 2020 – 2024. Proběhla krátká diskuze k obsahu návrhu tohoto 
dlouhodobého záměru. 
 
P Ludvík informoval o setkání krajského náměstka pro oblast školství p. Bradáče se starosty 
obcí. Na setkání bylo představeno, jaké kraj podniká kroky k získání chybějících učitelů, např. 
náborové příspěvky. Ze strany kraje zazněl apel na to, že i obce mají pomoci získat učitele. 
Problémem je ale systémové nastavení financování obcí jakožto zřizovatelů škol, bylo by 
nutné, aby stát provedl změny v daňové politice a rozpočtovém určení daní. 
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Pí Hendrichová informovala o prezentaci projektu MAP pro starosty na setkání primátorky se 
starosty obcí ORP K. Vary.  
 
ad 3) 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 Karlovy Vary je velké území s malou hustotou obyvatel 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 na tom, že je potřeba počkat, jak bude v praxi vypadat 
financování škol v novém systému (reforma od 1. 1. 2020), tj. zda to bude pro malé školy 
stejné, lepší či horší z hlediska objemu finančních prostředků od státu. Výhodou by mělo být 
to, že bude jistota o výši financování ze strany státu, neboť přesná výše prostředků nebude 
vázána na počet žáků a nebude se neustále měnit. 
 
 
ad 3) Téma společného setkání pracovních skupin 
Pí Hendrichová vyzvala členy pracovní skupiny, aby zkusili vymyslet náměty ke společnému 
setkání pracovních skupin, které by mohlo proběhnout cca v únoru či březnu.  
 
Informovala také o návrhu na workshopy či setkání k tématu rovných příležitostí, který 
vzešel ze včerejší pracovní skupiny rovné příležitosti.  
 
 
Termín dalšího jednání leden až únor 2020 
 
 
 
Zapsala: Hendrichová 


