Záznam ze setkání PS pro financování
Datum a čas setkání: 20. 6. 2019, 9:30-12:00 hodin
Místo setkání: kancelář MAP, Volnočasové centrum MH
Přítomni: Martina Kestnerová, Kamila Kořánová, Robert Rölc, Iva Štrojsová, Jana Šťastná, Markéta
Tomášová
Omluveni: Martina Kulíková, Tomáš Voleský
Program:

1) kapacity škol na Mnichovohradišťsku,
2) rozpočet MAP,
3) další číslo Dotačního bulletinu,
4) informace ze setkání vedoucích pracovních skupin a místních lídrů.
___________________________________________________________________________

1) Kapacity škol na Mnichovohradišťsku
Jana Šťastná přečetla informace od Martiny Kulíkové, která byla z jednání omluvena. Představeny
byly 3 varianty řešení kapacity základních škol v Mnichově Hradišti – krátkodobé, střednědobé a
dlouhodobé řešení. Kamila Kořánová doplnila svými poznámkami z jednání pracovní skupiny pro
kapacity škol zřízené Radou města MH, které proběhlo ve středu 12. 6. 2019.
V dnešní době je do mnichovohradišťských základních škol přijato do prvních tříd vždy po 28 žácích
z Mnichova Hradiště i okolních obcí. Dle slov Ivy Štrojsové je nutné „něžně dotlačit“ starosty
okolních obcí, aby uzavřeli společný školský obvod s Mnichovým Hradištěm a přispěli finanční
částkou na své děti v mnichovohradišťských školách, pokud je budou navštěvovat (starostové byli
obesláni touto výzvou na jaře 2019, PS zatím netuší, v jaké fázi se tato vyjednávání momentálně
nacházejí – spíše předpokládáme, že starostové s podpisem smluv otálejí, nechtějí se zavazovat
k příspěvku pro Mnichovo Hradiště, je to pro ně nová situace, dosud nemuseli za své děti
v mnichovohradišťských školách odvádět žádnou finanční částku).
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Zazněl také názor, že spolu s kapacitami škol by se ruku v ruce měla řešit i personální obsazenost. Jak
přitáhnout do Mnichova Hradiště více učitelů a učinit pro ně toto povolání atraktivnější? Například
možností nájmu v městském bytě, snížením počtu žáků ve třídě na 24 dětí (pro učitele je to přijatelné
množství, v takto obsazené třídě se mu dobře pracuje; takovýto počet dětí nevznáší potřebu dalšího
člověka při výletu mimo školu; ze strany zřizovatele je učitel v takto početné třídě ještě dobře
financovatelný) atd. V souvislosti s tím přetlumočila Iva Štrojsová poznámku Martiny Kulíkové, s níž
se osobně setkala před schůzkou PS pro financování, že počty dětí ve třídách stanovují ředitelé škol,
kteří by měli mít pro své instituce zpracované strategické plány škol. Strategické plánování ve školách
na Mnichovohradišťsku plánuje realizační tým MAP započít od podzimu 2019, MAP chce školám
poskytnout podporu v podobě úvodního školení a facilitátora.
Také nám byl představen odhad počtu dětí, které se budou do prvních tříd mnichovohradišťských škol
hlásit v následujících 5 letech (počty dětí s trvalým bydlištěm v Mnichově Hradišti, stav k lednu 2019:
1.9.2014-31.8.2015 – 106, 1.9.2015-31.8.2016 – 99, 1.9.2016-31.8.2017 – 91, 1.9.2017-31.8.2018 –
90). Třebaže porodnost v těchto letech přímo v Mnichově Hradišti klesá, v celém ORP naopak stoupá
(aktuální údaj ČSÚ: počty narozených dětí v ORP Mnichovo Hradiště: 2014 – 199, 2015 – 203, 2016
– 182, 2017 – 205, 2018 – 205). Stejně tak nezohledňuje migraci. S odhadem by mohla pomoci
plánovaná demografická studie, která se nebude orientovat na vývoj pouze v Mnichově Hradišti, ale
také v okolních obcích.
S kapacitami souvisí také nedostatek tříd pro ročníky druhého stupně. Do šestých tříd jsou totiž
přijímány i děti, které doposud navštěvovaly některou z malotřídek v ORP Mnichovo Hradiště.
Zazněla též poznámka ohledně neexistující inovativní školy či třídy v Mnichově Hradišti, která
v našem regionu zcela chybí (škola či třída s odlišným fungováním, čímž by se ulevilo Mnichovu
Hradišti). Ideálně ve Veselé – postupně se bude snižovat počet dětí v mateřských školách v Mnichově
Hradišti, veselskou MŠ by bylo možné zavřít a rozšířit zde provoz základní školy s inovativním
programem.

2) Rozpočet MAP
Kamila Kořánová nám představila celkový rozpočet projektu, který pracuje s 8,5 mil. korun.
Z toho 40 % činí paušální výdaje (tj. cca 2,5 mil. korun), které se nevykazují (popužívají se
např. na vzdělávání, občerstvení, dopravu na kurzy, nájem prostor, nákup pomůcek,
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propagační předměty), naopak mzdy členů realizačního týmu a dohody pro členy pracovních
skupin atd. se dokládají, tvoří tzv. přímé výdaje. Členům pracovní skupiny byly představeny
propagační materiály pro děti i dospělé (poznámkové bločky, propisovací tužky, nafukovací
míče, flash disky, bloky...), které slouží k propagaci projektu (využily se např. během
Dětského dne 1. 6. 2019, použijí se též při sousedské slavnosti 14. 9. 2019 a při dalších
příležitostech).
Iva Štrojsová navrhla, zda by se z rozpočtu mohl koupit vermikompostér (vzhledem
k velkému množství bioodpadu, který se vyprodukuje při přípravě různých setkání).
Vermikompostér by se v kanceláři MAP mohl vyzkoušet, poté nabídnout školám jako
pomůcka k zapůjčení (souvisí to s celkovými tématy ve společnosti: klimatické změny, třídění
odpadu…).

Úkoly: Iva Štrojsová zjistí možnost objednání propagačních materiálů z chráněné dílny a

informuje se, který z vermikompostérů by byl nejvhodnější pro užívání v kanceláři.

3) Další číslo Dotačního bulletinu
Není jisté, kolik subjektů se díky bulletinu zapojilo do některé z výzev. Občasník totiž vyšel
v květnu a nyní je krátká doba na zhodnocení. Tak i tak přišly pouze pozitivní ohlasy. Pokud
bude další číslo, vyjde na přelomu září a října. V případě, že by občasník nevznikl, je potřeba
informovat o výzvách, které pro školy plánuje MAS.
V tomto bodu nás také Robert Rölc informoval o možnosti dotace na příměstské tábory,
kterou už některé subjekty z našeho ORP využívají (o dotaci úspěšně zažádali Jezdecký oddíl
Kněžmost na jejich příměstský koňský tábor a Malyra na příměstský tábor pro zaměstnance
ve Veselé). Zájemci o bližší informace mohou zkontaktovat Roberta Rölce (rolcopscr@seznam.cz).

4) Informace ze setkání vedoucích pracovních skupin a místních lídrů.
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V tomto bodě byla představena práce ostatních skupin. Robert Rölc nás informoval o složení
(vedoucí odboru školství, starosta obce, která postavila novou školu, ředitel školy, zástupce
odboru investic…) a náplni práce finanční skupiny (připomínkování dokumentů) pod MAP II
Turnovsko. Zmínil též výzvu z Programu rozvoje venkova 19.2.1, kde je možnost žádat i pro
MŠ a ZŠ (str. 86-88) – žadatel musí plnit i Obecné a Společné podmínky (části A a B).
V případě žádosti o konzultace je MAS k dispozici (Pravidla Programu rozvoje venkova viz
příloha záznamu).

Termín dalšího setkání PS: proběhne na konci září či na začátku října 2019, PS svolá Jana
Šťastná prostřednictvím hlasovacího formuláře Doodle
Příloha záznamu: Pravidla Programu rozvoje venkova 19.2.1
Záznam vypracovaly: Jana Šťastná a Markéta Tomášová
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