Bodový zápis ze semináře „Školství v regionu a jeho perspektivy“
konané pod záštitou poslanců PČR M. Babiše a I. Dobešové
Datum a čas: 3. 3. 2016, 14:00 – 16:30
místo konání: Městský úřad Říčany 53, zasedací místnost 53
přítomní: 32 účastníků, viz prezenční listina
Úvod
Miloš Babiš, poslanec
zahájil školení úvodním slovem, ve kterém zmínil hlavní téma regionálního školství – kapacita
základních škol.



specializuje se na oblast životního prostředí, avšak vnímá nutnost pomoci s aktuální
kalamitní situací ve školství,
pozval zástupce Ministerstva financí ČR a Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy ČR, kteří přislíbili odpovídat na dotazy týkající se zejména témat:
o nedostatečná kapacita základních škol a problém suburbanizace;
o dotační tituly na výstavbu a rozšíření škol;
o zjednodušená administrativa dotačních titulů a jejich hodnocení.

V závěru představil paní poslankyni PaeDr. Ivanu Dobešovou, pod jejíž záštitou se také
seminář uskutečnil.
PaeDr. Ivana Dobešová, poslankyně





místopředsedkyně parlamentního Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a
tělovýchovu a regionální politik, ředitelka střední školy zemědělské,
úvodní slovo ke kapacitám - dosavadní prostředky nebudou stačit, otevírá se
možnost IROPu,
kvituje strategické plánování vzdělávání v rámci MAP (místních akčních plánů) a KAP
(krajských plánů), avšak projekt přišel pozdě – v období již napsaných programů,
vidí 3 pilíře kvalitního školství – dostatečné financování, podpora kvality vzdělávání a
péče o vztahy.

Mgr. Vladimír Kořen, starosta města Říčany



starosta poděkoval jménem ORP za aktivitu poslanců a spolupráci nad řešením
kalamitního stavu,
uvedl charakteristiku regionu Říčanska - problém s růstem obyvatel, Praha-východ
potřebuje 4-5 zcela nových škol, vypsané výzvy nejsou pro výstavbu dostatečné
(akce do 30 mil Kč/ alokace 200 mil Kč na rok) a současná alokace by pokryla pouze

Říčansko, nedosáhneme na evropské dotace – nejsme regionem se sociálně
vyloučenou lokalitou.
Prezentace č.1 – Ministerstvo financí
Ing. Karla Rucká a Ing. Jitka Doleželová (Ministerstvo financí)


představení podprogramu č. 298 213 kapitoly VPS (všeobecná pokladní správa)
Ministerstva financí, funguje od roku 2014, zabývá se kapacitou základního školství,
31 projektů pro Praha východ a západ, pokračuje se v realizaci. I. výzva pouze Praha
– východ, II. výzva pro celou ČR,
program podporuje: ZŠ s devíti ročníky zřizované a vlastněné obcí, je doložena
demografie - růst obyvatelstva, min. 30% spoluúčast obce, max. 30 mil Kč za rok,
nelze čerpat na projektovou dokumentaci a již zrealizované stavby
aktuálně se hodnotí III. výzva - 49 projektů, výsledky do konce března 2016
program by měl končit rokem 2016, snaha o prodloužení do roku 2020. Rok 2017 je
aktuálně v jednání.





Diskuze

starosta města Říčany - Kořen


Chystá Ministerstvo financí dotace na výstavbu nových škol?

Podle ministerstva se nebude chystat nový takto zaměřený program.
starosta obce Psáry - Vácha



finance, které jsou vydány na dostavbu, již nebudou více potřeba, protože jsou
využity nebo obce dokáží takovou investici provést samotné
je potřeba uvolňovat peníze na výstavbu nových škol, které obce nezafinancují ze
svých zdrojů

Podprogram Ministerstva Financí je pouze doplňkový, nejde o systémový krok na
výstavbu škol. Je možné, že po roce 2018 se po evaluaci změní pravidla IROP.
starosta obce Vyžlovka Jan Pelikán


problém s kapacitou je aktuální – proč by se měl řešit v roce 2018 a dále

poslankyně Dobešová


potřeby výstavby nových škol by se měly překládat na IROP

Zástupce MŠMT Hrdlička: z IROPU nelze (EK nepovolila), kapacity ZŠ jsou vázány na
oblasti se soc. vyloučenými lokalitami - probíhá jednání o uvolnění, ale v současnosti to
není nemožné



z IROPU je možné žádat na stavební úpravy a vybavení tříd pro rozvoj klíčových
kompetencí (jazyky, digitální technologie, technické vzdělávání) a inkluzi
problém pro IROP – Praha – Východ není sociálně vyloučená lokalita

zastupitel obce Ondřejov Macháček



od roku 1990 v regionu nebyla postavena škola, jedná se spíše o otázku politickou,
zda je školství priorita pro stát – tato jednání musí probíhat ve vládě,
jsme poslední v Evropě ve výši výdajů na školství oproti průměru OECD

poslankyně Dobešová – ano, to je správný postřeh. Máme cca 4% z HDP na školství, ostatní
státy 6-7%, ale je třeba si uvědomit, že jde o velký finanční skok.
poslanec Babiš - cílem je správný výběr daní a řešení otázky velkých výdajů sociální politiky
starosta obce Kunice Šíma


podprogram MF ČR má dotační podmínku – škola kompletní, tj. devět ročníků, to
vylučuje malotřídky být žadatelem

V MŠMT tato podmínka není.
starosta obce Kamenice Čermák



je nutná lepší koordinace plánování školství z vyšších orgánů
Problém okolo Prahy je dost specifický a neobjevuje se v celorepublikových
průměrech

starostka města Mnichovice



otázka podprogramu MF ČR je ve výši spolufinancování – 30% je pro obce
nedosažitelné (jednou lze, ale pokud je třeba více dostaveb, je problém)
je na dostavbu možnost využití více dotačních titulů najednou?

zástupci MF




možnost využívání více dotačních titulů v rámci jedné akci v současnosti není možná
(bude předáno jako podmět do budoucna)
lze investovat z více programů pouze na samostatně oddělené celky (samostatná
kolaudace)
zástupci MF se pokusí vyjednat nižší spoluúčast žadatelů

zastupitel obce Ondřejov Macháček


podmět pro poslance ke změně stavebního zákona – nová výstavba musí být
podmíněna vznikem nových kapacit (škol) – kontrola od krajského úřadu

Prezentace č. 2 – Ministerstvo školství
Ferdinand Hrdlička (MŠMT)








představení projektů MŠMT – program OP VVV
nyní stěžejní projekt MAP a KAP pro plánování regionálních potřeb
informace k chystané výzvě šablon: vyhlášení bude v dubnu 2016
- realizace od září
- celkem bude 36 šablon (společné šablony, samostatné ZŠ a samostatné MŠ)
- personální podpora MŠ – tzv. chůva (podmínka alespoň 2 dvouleté děti)
- nový pojem: školní asistent – nepedagogický pracovník (definice na MŠMT)
Podmínka pro šablony – vyplněný dotazník MŠMT z prosince 2015 - školy, které
nevyplnily - na žádost jim bude otevřen systém pro vyplnění
Dotazníky a MAP slouží MŠMT k přípravě výzev
Od roku 2017 bude povinnou formální přílohou k žádosti do IROP soulad projektu se
strategií MAP - zatím není potřeba schválený celý MAP, ale pouze mezivýstup

Manažerka MAP Třeštíková




Kdy bude schválen MAP Říčany a jak postupovat v případě nesouhlasu s navrženými
úpravami v projektu – externí hodnotitelé navrhli krácení rozpočtu, projekt za těchto
podmínek nelze realizovat
ORP nedostávají od MŠMT informace, na rozdíl od Místních akčních skupin

Hrdlička MŠMT – projekt ORP Říčany již prošel výběrovou komisí, systém však nefunguje
a nelze si prohlédnout výsledek. Proti výsledku je možné se odvolat, projekt se tím však
zpozdí. Rychlejší variantou je projekt stáhnout a podat nový, v upravené verzi.
- neví, kde je problém s tokem informací, je třeba kontaktovat Ing. Slimákovou
starosta Říčan Kořen


Proč je v pravidlech IROP výstavba nových škol podmíněna sociálně vyloučenou
lokalitou? Jak je možné se bariéry, kterou připravila sama ČR, zbavit?

Zástupci MŠMT: řídícím orgánem je ministerstvo pro místní rozvoj, podmínka byla
stanovena EK, není možné ji změnit

starosta Kostelce n Č lesy Kahoun


Bude možnost navýšit RUD na 1 žáka?

Zástupci MŠMT a MF – nyní je částka okolo 8.000,-Kč na 1 žáka, přesná částka je vyvěšena na
stránkách. Zvýšení RUD je v jednání

Na závěr byli účastníci všemi hosty vyzváni, aby je v případě dotazů přímo oslovili.
Prezentace ze semináře budou zaslány elektronicky.
Pan poslanec Babiš všem poděkoval za účast a přislíbil další aktivní spolupráci.
Na základě semináře byla domluvena exkurze v regionu do jednotlivých základních škol na
cca období dubna 2016. A dále možnost konzultovat potřebné změny v IROP s MMR.

Zapsala: M. Žilková a L.Třeštíková

