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AKCE S MATEŘSKÝMI

Místní akční plán
bilancuje i plánuje

ŠKOLAMI NA PODPORU

Petr Záliš

STARŠÍCH LIDÍ
Do

rukou

se

Vám

Zpravodaje MAP.

FUNGOVÁNÍ ŠKOL

dostává

první

letošní

vydání

Máme za sebou polovinu projektu,

a tak můžeme bilancovat a zároveň i plánovat.

BĚHEM OPATŘENÍ

Například v prosinci jsme uspořádali akci s názvem

PROTI ŠÍŘENÍ COVID-19

spoluobčanů, hodně nám přitom pomohly mateřské

"Nikde nesmí býti smutno" na podporu starších
školy i Nadace Krása pomoci. Výsledkem je sváteční
videopásmo, které zamířilo mimo jiné do domovů pro
seniory.

Všem

zapojeným

ZA VZDĚLÁVÁNÍ

čtenářské a matematické gramotnosti aktualizovali

rovné

jsme

příležitosti

s

velké

poděkování!

pro

prosince

rozhodně

SNIŽOVÁNÍ ÚPLATY

skupinami

Během

patří

a

pracovními
pro

rozvoj

SWOT analýzy. Na základě zjištěného zájmu v brzké
době

zakoupíme

licenci

a

zprostředkujeme

Vám

ZMĚNY V POSKYTOVÁNÍ

osvědčeného pomocníka v oblasti výchovného nebo

PEDAGOG. INTERVENCE

MAP Vám ale hlavně přinášíme užitečné informace

kariérního

poradenství. V tomto čísle Zpravodaje

týkající se fungování škol v době nouzového stavu.

ZPRAVODAJ MAP

STRANA 2

Ve středu 16. prosince 2020 jsme
zorganizovali další setkání s řediteli
škol. Dvě online konference přinesly
především cenné informace týkající
se fungování škol v době opatření
proti šíření koronaviru. Setkání se
opět zúčastnila Mgr. Svatava Odlová,
vedoucí

oddělení

zájmového
úřadu

primárního

vzdělávání

a

Krajského

Královéhradeckého

kraje.

Našim odborným konzultantům jsme
pak předali

písemné dotazy došlé

od Vás, odpovědi jsou níže.

Snižování úplaty za předškolní a zájmové vzdělávání
DOTAZ: Je pro ředitele povinností snižovat úplatu?
Předškolní vzdělávání - od 23. 10. 2020 je znění § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání, následující:
Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3
po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která
nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 odpovídající rozsahu
omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši úplaty je ředitel
mateřské školy povinen zveřejnit na přístupném místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před
přerušením nebo omezením provozu mateřské školy podle § 3 odst. 1, v ostatních případech
neprodleně po rozhodnutí ředitele mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu.
Obdobně podle věty první postupuje ředitel školy v případě přerušení nebo omezení provozu
mateřské školy podle jiného právního předpisu; pokud ředitel školy zná délku přerušení nebo
omezení provozu mateřské školy v příslušném měsíci, neprodleně o výši úplaty vhodným
způsobem informuje zákonné zástupce. Z toho vyplývá, že v případě omezení nebo uzavření
mateřské školy z důvodu karantény platí pro úplatu stejná pravidla jako v případě omezení
nebo uzavření provozu podle § 3 (červenec, srpen, organizační či technické příčiny):
- při uzavření/omezení maximálně na 5 vyučovacích dní se úplata nesnižuje
- při více než 5 vyučovacích dnech ředitel mateřské školy úplatu poměrně snížit musí
- pokud ředitel školy zná délku přerušení/omezení v příslušném měsíci, neprodleně
o výši úplaty vhodným způsobem informuje zákonné zástupce.
Zájmové vzdělávání - od 23. 10. 2020 je znění § 11 odst. 5 vyhlášky č.74/2005 Sb., o
zájmovém vzdělávání, následující: Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen
provoz družiny po dobu delší než 5 dnů, úplata se účastníkovi poměrně sníží.
Obě dvě vyhlášky ukládají řediteli povinnost, nikoli možnost, úplatu snížit.
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Materiál MŠMT "Informace o mimořádných prostředcích na ICT"
DOTAZ: Ve sdělení na stránkách MŠMT se píše, že v případě, že uhrazená cena přesáhne
50 000 Kč bez DPH, je třeba takto uzavřenou smlouvu zveřejnit v registru smluv. Co to
znamená pro školy?
Všechny státní a veřejnoprávní instituce, územně samosprávné celky, státní podniky,
právnické osoby, v nichž má většinovou majetkovou účast stát nebo územní samosprávný
celek a další instituce definované tímto zákonem mají od 1. 7. 2016 povinnost zveřejňovat nově
uzavírané smlouvy s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH v registru smluv. Smlouvy musí být
publikovány v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat. Registr smluv je zde.
Smlouvy je nutné publikovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření
smlouvy. Přikládáme publikační formuláře.
Zákonná povinnost publikace soukromoprávních smluv, smluv o poskytnutí dotace nebo
návratné finanční výpomoci platí mimo jiné také pro příspěvkové organizace územních
samosprávných celků. Další povinné subjekty či výjimky ze zveřejnění jsou uvedeny například
v metodice na stránkách Ministerstva vnitra.
Výjimka pro „obecní školy“: povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv se nevztahuje
také na smlouvu, jejíž alespoň jednou smluvní stranou je obec, která nevykonává rozšířenou
působnost, příspěvková organizace touto obcí zřízená nebo právnická osoba, v níž má taková
obec sama nebo s jinými takovými obcemi většinovou účast.

DOTAZ: Je možné v rámci mimořádných prostředků na pořízení technického vybavení
zakoupit multilicenci interaktivní učebnice?
Dle stanoviska MŠMT: softwarové vybavení lze blíže specifikovat jako licence nebo on-line
služby využitelné při vzdělávání distančním způsobem či sloužících jako prostředek ke
vzdělávání. Je jím zároveň i výukový software, aplikace nebo části aplikací nad rámec volně
dostupného základu, operační program, kancelářský software, nebo cloudové služby včetně
cloudových serverů. Pokud bude multilicence interaktivní učebnice používána při dálkovém
vzdělávání, odpovídá její nákup požadavkům stanoviska MŠMT.
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Informace k připravovaným změnám v poskytování
pedagogické intervence od roku 2021
V souvislosti s novelou vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, a související novely nařízení vlády
č. 75/2005 Sb., o rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a
přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších
předpisů dojde k následujícím změnám:
pedagogická intervence bude zařazena (pouze) do 1. stupně podpůrných opatření a s ním
spojené finanční prostředky se přesouvají do prostředků na platy/mzdy, což umožní cílené
odměňování pedagogických pracovníků ze strany ředitele školy
rozhodnutí o poskytování podpůrného opatření bude tedy na rozhodnutí školy, a tedy bez
nutnosti absolvování diagnostického procesu ve školském poradenském zařízení
změny v poskytování tohoto podpůrného opatření (tj. zahájení nebo ukončení jejich
poskytování) již nebudou vykazovány prostřednictvím výkazu R 44-99, který je určen
pouze pro vykazování podpůrných opatření poskytovaných ve 2. a vyšším stupni podpory
ukončení poskytování stávajících pedagogických intervencí proběhne ve výkazu R 44-99
automaticky na přelomu ledna a února – od ledna 2021 tak již nebude možné vykazovat
změny v poskytování podpůrných opatření typu pedagogická intervence
pokud školy vykáží v prosinci 2020 zahájení poskytování těchto podpůrných opatření od 1.
ledna 2021, bude jim tato skutečnost ještě zohledněna ve výsledné bilanci rozhodné pro
stanovení rozpočtu na podpůrná opatření pro rok 2021 a zajistí si tak prostředky pro
financování těchto podpůrných opatření v měsíci lednu 2021
pro základní školy zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí bude posílen
normativ průměrné roční výše osobních příplatků, odměn a cílových odměn pedagogických
pracovníků, pro základní školy ostatních zřizovatelů bude posílen normativ mzdových
prostředků; do těchto normativů bude promítnut objem finančních prostředků odpovídající
v předchozím období vykázané normované finanční náročnosti podpůrného opatření
pedagogická intervence
po zveřejnění novel vyhlášky č. 27/2016 Sb. a nařízení vlády č. 75/2005 Sb. ve Sbírce
zákonů bude školám datovou schránkou zaslán Metodický pokyn k zajišťování podpůrného
opatření pedagogická intervence, který bude obsahovat podrobná metodická doporučení a
informace k organizaci, obsahu, nevykazování a financování pedagogické intervence ve
škole a dále specifika realizace pedagogické intervence u žáků s odlišným mateřským
jazykem, nadaných a ze sociálně znevýhodněného prostředí včetně námětů spolupráce s
rodinou

Bližší informace k jednotlivým aktivitám Vám budou zasílány e-mailem. Kompletní přehled najdete na stránkách
www.kjh.cz v sekci Místní akční plány. Neváhejte nás kontaktovat na zalis@kjh.cz, případně na telefonním čísle
731 453 724. Zpravodaj vychází jen elektronicky a je zasílán partnerům zapojeným do projektu MAP Trutnovsko II.

