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Zápis 

setkání pracovní skupiny pro 

FINANCOVÁNÍ 

v rámci projektu MAP ORP Vlašim III 

 

Datum: čtvrtek 2. března 2023, od 9:00 do 14:00 

Místo: Spolkový dům, Palackého náměstí 65, Vlašim  

Program zasedání: 

• informace k aktivitám projektu MAP 

• opatření, která povedou ke snížení administrativní zátěže vedení mateřských škol 

• role ředitelky mateřské školy 

• diskuze 
 

1) Přivítání, úvodní informace 

Anna Dufková přivítala přítomné členy a poděkovala jim, že se dostavili na jednání pracovní skupiny. Sdělila 
několik informací k aktivitám, které souvisí s projektem MAP: 
 
Informace k MAP IV  
Výzva bude vypsaná v červnu 2023. Ke dni podání žádosti bude muset být hotový akční plán. Podporované 
aktivity: tvorba akčních plánů na roky 2026, 2027 a 2028 (řídící výbor, komunikační plán, pracovní skupiny apod.) 
a implementace (povinná a volitelná témata, musí být v souladu s akčními plány zpracovanými v MAP III).  

 
Aktualizace strategického rámce MAP 
V únoru proběhl sběr podnětů pro aktualizaci Strategického rámce MAP. Projekty IROP musí mít v tomto 
dokumentu oporu a je možné jej aktualizovat jednou za 6 měsíců. S ohledem na to, že jsme neobdrželi žádné 
nové projektové záměry pro IROP, nebudeme nyní dokument aktualizovat.  Další změna dokumentu proběhne 
dle potřeby a podmínek výzvy IROP z MAS. 
 
 
Programový rámec IROP SCCLD MAS Blaník, z.s. 
Dne 28.2.2023 byla vyhlášena výzva IROP SC 5.1 CLLD VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity, na které je tato výzva zaměřena 
jsou: Infrastruktura MŠ a zařízení péče o děti typu dětské skupiny a Infrastruktura ZŠ ve vazbě na odborné učebny 
a učebny neúplných škol. Způsobilé výdaje v aktivitě zaměřené na MŠ musí splňovat podmínky: navýšení kapacit 
MŠ, zvyšování kvality podmínek MŠ pro poskytování vzdělávání s ohledem na zajištění hygienických požadavků 
MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí a navyšování kapacit a vznik nových zařízení 
typu DS. U navyšování kapacit předškolního zařízení je výzvou stanoveno, že v případě navýšení kapacity 
v souvislosti se zákonem „Lex Ukrajina“ je jako rozhodná hodnota brána hodnota před tímto navýšením. 
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Navýšení bude počítáno z původního údaje. Účastnice pracovní skupiny dostaly základní informaci k této výzvě, 
nicméně v současné době neevidujeme žádný projektový záměr splňující podmínky výzvy. 
 

2) Odbřemenění ředitelů 

Přetížení ředitelek administrativními úkony a aktivitami spojenými s řízením se nevyhýbá ani vlašimským 

mateřským školám. Skupina se zabývala tím, jak si usnadnit práci s ohledem na administrativní zátěž. Obecně je 

vytížení ředitelek mateřských škol s ohledem na čas strávený přímou pedagogickou činností velké. S ohledem na 

možnosti odbřemenění je velmi důležité porozumění metodice PHmax pro předškolní vzdělávání. Tedy reálně 

vědět, kolik úvazku pro nepedagogického pracovníka si může daná mateřský škola dovolit. V rámci posilování 

administrativních kapacit může být cestou pomoc od zřizovatele s ohledem a sdílení administrativního 

pracovníka. Ředitelky mateřských škol sdílely své zkušenosti z řízení mateřských škol, vyzkoušet si tvorbu 

manuálu pro příjem zaměstnance. 

Díky hře Delegation poker si na modelových situacích mohly ukázat, jak vtáhnout spolupracovnice do své agendy. 

Ředitelka mateřské školy má až 38 rolí, ke kterým postupně proběhla diskuse. Ředitelka jako archivář, ekonom, 

pečovatel, psycholog, sekretářka atp. U každé z rolí byla definována odpovědnost a v neposlední řadě byly 

definovány klíčové oblasti, které není vhodné delegovat na někoho dalšího (kontrolor, lídr, soudce a vyjednavač, 

politik, statutární orgán). 

Z jednání vzešly návrhy na možné aktivity pro území: sdílená ICT podpora pro školy, supervize pro ředitelky 

mateřských škol, sdílený administrativní pracovník. 

Informace ke Střednímu článku podpory: 

Střední článek podpory je jednou z cest k odbřemenění ředitelů všech stupňů vzdělávání. Cílem je, aby vznikl 

funkční systém podpory škol a zřizovatelů prostřednictvím vybudování sítě středních článků v krajích. Na úrovni 

okresů vzniknou metodická centra. Poradenství bude zaměřeno například na oblast rozvoje manažerských a 

řídicích kompetencí vedení škol, školské legislativy a integrace digitálních technologií do řídicích a organizačních 

procesů školy a nepedagogických agend. Aktuálně funguje konzultační činnost pro základní školy napříč Českou 

republikou i informační podpora na webu edu.cz případně na Facebooku 

https://www.facebook.com/stredniclanek. 

Zapsala: Anna Dufková 

 
  

https://www.facebook.com/stredniclanek
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Přílohy: 

Příloha č.1 Fotografie z jednání 

 


