
   

   

 

Projekt MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Čáslav II 

r. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009051 

 

Zápis ze setkání Pracovní skupiny pro financování konaného dne 6. prosince 2021 

v kanceláři MAP Čáslavsko od 14:00 do 16:00 hodin. 

Přítomni: viz. prezenční listina + PRt Scn ze setkání v případě on-line účastníků. 

1. Úvodní slovo  

Setkání Pracovní skupiny zahájil manažer projektu Mgr. Norbert Kobela přivítáním 

účastníků a seznámením s programem.  

 

2. Příprava podkladů pro jednání ŘV MAP 

Na základě získaných poznatků ze setkání s řediteli MŠ a ZŠ v území (setkání se konala 

ve dnech 15. a 16. listopadu 2021) byly v rámci pracovní skupiny diskutovány 

požadavky mateřských a základních škol ohledně plánovaných investic. Zvláštní zřetel 

byl pak cílen na záměr města Čáslav a jeho záměr vybudovat novou MŠ. PS pro 

financování na základě doručených materiálů rozhodla doporučit také tento investiční 

záměr Řídícímu výboru MAP. Veškerá dokumentace včetně podkladů pro toto 

rozhodnutí je uložena u příjemce dotace (MAP Čáslavsko) pro případnou kontrolu na 

místě. 

 

Následně si vzala slovo vedoucí Pracovní skupiny pro financování, Bc. Jiřina Kožená, 

která informovala přítomné o aktuální situaci ohledně financování škol. 

 

3. Aktuální informace o financování škol:  

✓ Pomůcky do škol 

✓ ONIV /ostatní neinvestiční výdaje/ ze státního rozpočtu 2021 – z přímých ONIV 

nelze hradit náklady na stravování zaměstnanců, roušky, testy .. pro zaměstnance 

pouze v případě, že má zaměstnavatel zákonnou povinnost tyto ochranné 

prostředky zajistit.  

✓ Od 1.9.2021 skupiny pro jazykovou přípravu cizinců. Škola k poskytování jazykové 

přípravy zapsaná v seznamu škola na Stč kraji – zajišťuje ZŠ Čáslav, Sadová 1756, 

předpokládaný počet skupin – 1, předpokládaný počet žáků 8 na období 09-

12/2021 /1x Spojené Království, 1 x Rumunsko, 1x Izrael, 1x Barma, 3x Ukrajina/ - 

předpokládaný počet odučených hodin 36. 



   

   

✓ V období distanční výuky 2020 – 2021 projednáno 7 přestupků o záškoláctví. 

✓ V období října a listopadu 2021 proběhla výuka teorie dopravní výchovy ve 4. 

třídách na ZŠ ORP Čáslav /výuka v ZŠ: Vrdy, Žehušice, Masarykova Čáslav, Vlkaneč, 

náměstí Čáslav, Sadová Čáslav/, dále v ZŠ Církvice z ORP KH. Pokud 

epidemiologická situace dovolí, plánována tato výuka i v jarních měsících 2022, 

také plánována výuka praktická a snad bude možné pokračovat v projektu 

Dopravní abeceda – tandemová výuka a vrstevnické vzdělávání. 

✓ Na podzim 2021 řešena situace se změnou jízdních řádů a zastávek v dopravě a 

s tím spojené problémy s včasným příchodem dětí do školy a jejich odjezd zpět. Od 

1.1.2022 plánován podpis smlouvy ohledně dopravní obslužnosti. 

✓ V říjnu 2021 vybrán dodavatel zpracování PD na rekonstrukci sociálních zařízení a 

šaten v ZŠ Čáslav náměstí, které má aktuálně výjimku hygieny, rekonstrukce 

plánována na rok 2022, během roku 2023 přestěhování třídy 25 dětí stř. MŠ z této 

školy do nových prostor – plánována výstavba nové MŠ včetně vývařovny v ul. P. 

Holého v Čáslavi. 

✓ V MŠ Čáslav ve stř. BZS proběhne v roce 2022 oprava sociálních zařízení. 

✓ V ZUŠ Čáslav plánována oprava okapů a části střechy na budově čp. 222 v ul. 

Jeníkovská.     

✓ Dotační tituly – aktuálně jsou ZŠ zapojeny do projektu Šablony III., DDM ukončení 

šablon k 31.7.2021.   

✓ Ke dni 17.12.2021 končí podání žádostí o dotaci na Min. pro místní rozvoj – 

Podpora obnovy a rozvoje venkova – podpora obnovy sportovní infrastruktury – 

hřiště víceúčelová, sportoviště, školní tělocvičny – obce do 3 tis. Obyvatel a strat. 

dokument rozvoje obce – což obce mívají zpracované a schválené. 

 

Zapsala: Bc. Jiřina Kožená                                                                 Zápis ověřil: Mgr. Norbert Kobela 

Vedoucí PS pro financování                                                                        Manažer projektu 


