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Záznam z 1. setkání pracovní skupiny pro financování s přizvanými hosty  

(strategie financování budoucího rozvoje škol, investiční priority a možnosti čerpání 

finančních prostředků z IROP, právní problematika rozpočtů škol) 

 

 

Datum a místo konání: 8. 11. 2022, Volnočasové centrum MH, Zámecká 744, Mnichovo 

Hradiště 

Zúčastnili se: Mgr. Martina Kestnerová, RNDr. Robert Rölc, Ph.D., Ing. Václav Veselý, Mgr. 

Soňa Razáková 

Hosté: PhDr. Markéta Tomášová, Mgr. Veronika Biskupová, Petra Matoušová, Mgr. Michaela 

Černá Řeháková, Lenka Dutková, Mgr. Veronika Sluková, Mgr. Dana Trpkošová, Vendula 

Kasalová, Mgr. Petra Richtrová, Daniela Rovná, Mgr. Lenka Kolocová, Mgr. Radka Šlégrová, 

Mgr. Pavel Zeman 

 

Program: 

1) Přivítání členů PS a hostů, představení programu a harmonogramu setkání 

2) Informace k aktualizaci investičních priorit a možnosti čerpání finančních prostředků 

z IROP 

3) Roční akční plán a popis potřeb školy 

4) Právní problematika rozpočtu škol a další novely právních předpisů ve školství 

5) Další témata členů PS 

________________________________________________________________________________ 

1) Přivítání členů PS a hostů, představení programu a harmonogramu setkání 
 

V úvodu setkání pracovní skupiny přivítala Martina Kestnerová, vedoucí PS pro financování, 

která byla ustanovena vedoucí v MAP III MH, všechny přítomné členy a hosty. Představila jim 

program a harmonogram setkání a předala slovo Robertu Rölcovi. 

 

2) Informace k aktualizaci investičních priorit a možnosti čerpání finančních 

prostředků z IROP 
 

Robert Rölc informoval, že aktualizace investičních priorit může proběhnout nejdříve za 

6 měsíců po předchozí aktualizaci, tedy nejdříve 13. 12. 2022. Pro mateřské a základní školy, 

které žádají o dotaci z IROP na léta 2021–2027, je uvedení v seznamu investičních priorit 

nezbytnou podmínkou. Výzva pro mateřské školy již proběhla. 24. výzva IROP pro základní 

školy v přechodových regionech byla vyhlášena 1. 11. 2022, ale z důvodu vysokého zájmu 
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žadatelů a s tím souvisejících technických problémů byla 4. 11. zrušena. Opětovné vyhlášení 

MMR předpokládá do měsíce. Příjem žádostí byl ve zrušené výzvě stanoven v termínu od 1. 11. 

2022 do 22. 3. 2023. Míra dotace je 80 % a způsobilé výdaje 3–50 mil. Kč. Pokud máte projekt, 

s kterým chcete do této výzvy žádat a jenž není v seznamu investičních priorit uveden, lze 

aktualizaci stihnout před ukončením výzvy. Zároveň s tím MAS Český ráj a Střední Pojizeří 

předběžně plánuje vyhlášení výzvy z IROP na vzdělávání v roce 2023. Bližší podmínky zatím 

nejsou známy. Zkontrolujte si proto své záměry v investičních prioritách. Školy budou obeslány 

s žádostí o případnou aktualizaci investičních priorit v listopadu. 

 

3) Roční akční plán a popis potřeb školy 

Dále Robert Rölc informoval, že školy budou požádány o aktualizaci ročního akčního plánu. 

Roční akční plán je nyní schválen na školní roky 2021/2022–2022/2023 a proběhne u něj 

průběžné hodnocení realizace. Tento dokument je povinnou součástí dokumentu MAP a je 

významným podkladem pro evaluaci projektu MAP. Chtěli bychom proto ze strany škol 

požádat o součinnost a spolupráci při aktualizaci. 

V roce 2023, nejspíše v únoru nebo březnu, budou rovněž školy obeslány s žádostí o vyplnění 

popisu potřeb škol, který je rovněž povinnou součástí MAP. Zde Martina Kestnerová nabídla 

školám možnost pomoci se sestavením popisu potřeb školy formou facilitace při tvorbě 

a aktualizaci. 

 

4) Právní problematika rozpočtu škol a další novely právních předpisů ve školství 

Přizvaným odborníkem setkání byl pan Pavel Zeman, který se specializuje na školskou 

legislativu. Hned v úvodu řešil dotaz: Můžeme pustit žáka mladšího 15 let samotného ze školy 

v době vyučování na základě písemného nebo telefonického oznámení rodičem? (např. kvůli 

návštěvě lékaře). Je právně obhajitelné, když rodič na žádost o uvolnění žáka napíše, že přebírá 

zodpovědnost za své dítě, které půjde samo ze školy? Jeho odpověď byla: Zákonný zástupce 

může svým dětem udělit odvolatelný souhlas k právnímu jednání za použití § 32 občanského 

zákoníku (z. č. 89/2012 Sb.). Projeví vůli vůči třetí osobě (škole) tak, že pověří své děti 

samostatným odchodem ze školy za vymezeným účelem, a deklaruje, že nezletilý je schopen 

sám v mezích souhlasu právně jednat. Toto jednání není zákonem zakázáno, naopak – zákon 

ho umožňuje, a proto je vůle zákonného zástupce nadřazena pravidlům školního řádu (školní 

řád není zákonný předpis). Škola pak musí vůli zákonného zástupce akceptovat. Vhodné je 

rodiče informovat, aby v případech, kdy je to možné (o odchodu dítěte rodiče dopředu ví), 

předkládali písemnou žádost o uvolnění z vyučování, aby byli pedagogové o odchodu dítěte 

včas informováni. Rozebrala se otázka, jak postupovat, pokud je ředitel školy uvolněn pro výkon 

veřejné funkce. Dále informoval o limitech počtu zaměstnanců, podal informace o podmínkách 

doučování a jak je to s uzavíráním DPP/DPČ. Dále se pan Zeman ve své prezentaci zaměřil na 

změny právních předpisů v roce 2023. 
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Po malé přestávce se nám věnovala paní Šlégrová, která s námi prošla legislativní novinky 

a vykazování školního roku 2021/2022. Probrala s námi nařízení vlády č. 125/2022 Sb. – nv. 

č.75/2005 Sb. – účinnost od 1. 9. 2022.  

Podle novely č. 125/2022 Sb. může ředitel školy určit počet svých zástupců a jim pak z „banky 

hodin snížení PPČ“ snížit rozsah PPČ. Může tak mít méně zástupců s větším odpočtem hodin.  

Zároveň je stanoveno, že zástupce ředitele školy nebude moci mít nižší týdenní rozsah přímé 

pedagogické činnosti než ředitel školy. Jediný zástupce, kterému je snížen rozsah PPČ rovnou 

v příloze č. 1 je zástupce ředitele pro OV, ovšem při splnění podmínky v § 13 odst.7 vyhl. č. 

13/2005 Sb. Hodiny v bance nesmí překročit, ale nemusí vyčerpat. 

Příklad: více zástupců – mohou plnit různé úkoly ve stejných třídách? – rozhodující bude 

organizační struktura a zda zástupci pobírají příplatek za vedení (záložka „Zástupci“), neměli 

by řídit stejné zaměstnance – rozpor s § 11 a 302 ZP. 

V závěru prezentace ještě pan Zeman upozornil na změnu archivního zákona č. 261/2021 Sb., 

účinnost 1. 1. 2022 § 3 odst. 1 (1) Povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií 

mají j) školy a školská zařízení s výjimkou mateřských škol, výchovných a ubytovacích zařízení 

a zařízení školního stravování (dále jen „školy“), § 63 odst. 3 od 2022 povinnost vést spisovku 

elektronicky, přechodné období do 31. 12. 2024. 

Členové pracovní skupiny i hosté obdrželi materiály týkající se změn právních předpisů ve 

školství. 

5) Další témata členů PS 
 

Následovala volná diskuse zaměřená na předávání zkušeností s kontrolou ČŠI na školách 

v ORP. 

 

Záznam vypracovala: Martina Kestnerová 

 

 

 
 


