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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ  

PRACOVNÍ SKUPINY PRO FINANCOVÁNÍ  

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany II.  

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010609 (MAP) 

 

Pořadové číslo jednání: PS FIN 10/2021 

Datum konání: 11. 02. 2021 

Místo: zasedací místnost Triana Městského úřadu Rokycany, Masarykovo náměstí 1, Rokycany 

Jednání zahájeno: 10:00  

Jednání ukončeno: 11:00 

Přítomni: viz Prezenční listina 

 
 
Program/body jednání/výstupy jednání/úkoly: 

1. Zahájení jednání 

Ing. Hereitová, vedoucí pracovní skupiny pro financování, přivítala členy a zástupce RT na jednání 

a požádala Ing. Kuklíkovou o představení a vysvětlení jednotlivých dokumentů a projednávaných bodů 

programu. Zdůraznila nutnost mít po celou dobu jednání nasazené ochranné pomůcky dýchacích cest 

a udržovat rozestupy. 

2. Vyhodnocení aktivity Implementace č. 42 „Novely právních předpisů ve školství od 1.1.2021 

a vykazování pedagogické intervence od 1.2.2021, P104 

- Ing. Kuklíková uvedla, že aktivita probíhala online, celkem se zúčastnilo celkem 25 osob z řad 

ředitelů škol a ekonomů/účetních škol. Zpětná vazba účastníků byla velmi pozitivní a reflektuje to, že 

toto téma bylo/je/bude pro školy stěžejní a je potřeba školy podporovat v právní problematice, 

novelách apod., zaměření podpory aktivit implementace mimo jiné i tímto směrem podpory je stále 

aktuální. Členové PS souhlasí s pravidelným konáním seminářů na toto téma. 

3. Sběr dat pro aktualizaci ÚS MAP, verze 2 

- Ing. Kuklíková uvedla, že KZŠ budou na nejbližším jednání informováni o sběru dat. Hlavním 

zdrojem bude dotazník k tzv. šablonám (zjednodušené projekty OP VVV) a výstupy potřeb škol, na 

základě kterých budou stanoveny priority a finanční potřeby pro další rozvoj našich škol v území. RT 

MAP připravil pro školy a školská zařízení inspirativní materiály a doporučení pro tvorbu 

strategického plánu rozvoje školy (SPRŠ) na období 2021-2023. 

- Návrh časové osy:  

- do 30.6.2021 vyplnit dotazník v UIV (IS Sběr dat) a zaslat elektronicky 

- aktualizované Plány/Koncepce rozvoje školy zašlou do 15.6.2021 elektronicky 

- nově vytvářené SPRŠ zaslat do 30.9.2021 

- Členové PS souhlasí s navrženým plánem a jeho harmonogramem  
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- Ing. Hereitová uvedla, že je potřeba připravit dotazníkové šetření pro zřizovatele škol. Shoda mezi 

členy PS je na online formě prostřednictvím Google form, na který jsou zapojené subjekty v území 

již zvyklé 

 

 
Přílohy:   

1. Prezenční listina 

 

Zapsala: Ing. Kateřina Kuklíková, koordinátor I – strategický a věcný manažer 

Schválila: Renata Hereitová, vedoucí PS FIN 

 

Místo, datum: V Rokycanech dne 11. 02.2021 


