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Téma: rozvaha nad vstupem do projektu MAP II.
Přítomni: viz prezenční listina
_________________________________________________________________
Mimořádnou poradu moderuje Mgr. Jana Vargová, vedoucí odboru školství.
Po krátkém přivítání předává slovo starostovi MČ Praha 3.
Mgr. Alexander Bellu ředitele přivítal a sdělil, že oblast školství má být jednou z priorit
městské části i České republiky. Výsledek hlasování, které se dnes uskuteční, bude
brát RMČ v úvahu.
Dále hovoří místostarostka PhDr. Lýdie Říhová, Ph.D. Děkuje ředitelům za účast
a informuje, že stále probíhá rozvaha nad účastí MČ v projektu MAP II. RMČ P3 se
ještě ohledně přistoupení do projektu MAP II. nerozhodla.
Paní Říhová zmiňuje, že MAP I. přinesl celou řadu komplikací administrativního
i finančního charakteru, v některých ohledech byl ale přínosem. Dobrovolnost všech
aktérů v MAP II. je důležitá. Nový projekt má významně vyšší rozpočet pro realizaci
implementačních aktivit.
Paní Říhová dále sděluje, jakou formou mohou ředitelé vyslovit svůj názor. Proběhne
tajné hlasování.
Ing. Mgr. Irena Ropková – MAP I. přinesl administrativní zátěž, nicméně je třeba dále
diskutovat a zamýšlet se nad nastavením projektu MAP II. Přihlášku je možné podat
do konce října. MAP II. – alokace až deset milionů, až 40 procent může jít na vybavení
škol.

Školy mohou čerpat finance z evropských fondů (čerpání v OP PPR), pokud už je
nějaký MAP hotový. Není tedy možné vyloučit, že aby se mohlo dále čerpat, musí být
realizován i MAP II.
Je zmiňován příklad dobré praxe v Praze 14.
Reaguje Mgr. Václav Havelka, ředitel ZŠ Chmelnice:
1) je nepřípustné, aby se z grantů financovalo to, co má školám zajistit stát
2) měla by se raději více řešit situace ve školách – sehnat vyučující i ostatní
personál je velmi těžké
3) Praha 14 má sice dobré zkušenosti, ale např. Praha 4 k realizaci MAP II.
nepřistoupí, mnoho dalších kolegů z různých částí Prahy nemá o MAP II. zájem
Ing. Mgr. Ropková reaguje:
-

školy nemohou administrovat evropské projekty, administrativu zajišťuje
magistrátní odbor nebo agentura

-

grantování - určité věci má zajištovat stát, ale nechceme přijít o evropské
peníze; čerpání na rozšiřování kapacit je důležité

Ing. Milan Hausner - rekapitulace MAP I.
Školy MAP neadministrují, to dělají lidé z OŠ. Ředitelé vstupují do aktivit, jde o soubor
aktivit činností, které rozšiřují možnosti a kontinuální vzdělávání pedagogických
pracovníků. Výsledkem je devět projektů - logické rámce, téměř všechny jsou
schváleny.
Další témata:
-

rekapitulace financování - na co se finance použily (hradily se především platy,
tyto výdeje ale nejde změnit)

-

základní členění čerpání paušálu (DVPP, analýzy a 4 procenta na materiál)

-

souhrnná data (prezentace - souhrn projektu MAP)

Diskuze a připomínky
Zastupitelka MČ P3 S. Škapová se dotazuje, kolik prostředků se dalo na platy
ředitelům zapojeným do MAP. Vyslovuje názor, že většina platů jde mimo ředitele škol.
Pan Hausner odpovídá, že to není pravda. Dále sděluje, že:
- 70 až 80 % financí jde na odborné činnosti
- externích pracovníků mimo MČ a školy je maximálně třetina
- odměny jsou dány pravidly
- MAP se podílel přímo na 9 projektech v celkové výši přes 22 milionů
Ing. Mgr. Irena Ropková upřesňuje: Operační program Praha - Pól růstu je samostatný
program, pro zřizovatele jsou náklady minimální.
Ing. Milan Hausner ukazuje rozdíly mezi MAP I. a II. a co by nás eventuálně čekalo.
-

množství prostředků (3x vyšší alokace než nyní)

-

podpora kvalitního vzdělávání

PhDr. Říhová a Mgr. Vargová se shodují, že systém řízení MAPU II. musí být změněn.
Představa, jak by se projekt realizoval:
-

MAP nemá být přímou součástí odboru školství

-

klíčová je pozice finančního manažera (musí znát vnitřní informační systémy
obce i práci v ISKP)

Průběh tajného hlasování
Každý ředitel dostal hlasovací lístek, který po vyplnění vhodil do hlasovací urny.
Hlasování bylo anonymní.
Výsledek hlasování: bylo rozdáno 23 hlasovacích lístků, hlasovali pouze zástupci škol
zřízených MČ Praha 3
20x NE, 2x ANO, 1x nehlasoval
Dvě školy, které mají zájem o MAP II, mohou využít jiné možnosti.
Zapsala: Iva Satrapová

