
   

   

 

Projekt MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Čáslav II 

r. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009051 

 

Zápis ze setkání Pracovní skupiny pro financování, které se konalo dne 4. 11. 

2021 od 13:00 do 15:00 hodin v zasedací místnosti Mikroregionu Čáslavsko 

 

Přítomni: viz. prezenční listina 

Na základě návrhu PS pro financování, která se konala v červnu 2021 byly na toto setkání pozvány 

ekonomky mateřských a základních škol z regionu. Setkání mělo za cíl nastavit platformu pro společné 

setkávání a sdílení zkušeností hospodářek škol. Po úvodním slovu a přivítání, kterého se zhostil 

manažer MAP, si slovo vzala vedoucí Pracovní skupiny pro financování, Bc. Jiřina Kožená. Ta 

hospodářky škol informovala o aktuálních změnách v jejich agendě: 

 
Vzory zúčtování záloh: 
V případě, že skutečná výše závazku je nižší, než výše poskytnuté zálohy 
Příklad: 
- MD 314/DAL 241 - poskytnutá záloha dodavateli (100 tis. Kč) 
- MD 502//DAL 321 – předpis závazku z titulu spotřeby energie (80 tis. Kč) 
- MD 321 (80 tis. Kč) a MD 311 (20 tis. Kč)//DAL 314 – zúčtování zálohy (100 tis. Kč) 
- MD 241//DAL 311 - inkaso přeplatku od dodavatele (20 tis. Kč) 
V akt. kalendářním roce na 502 skutečnost, pokud je dobropis v následujícím kal. roce za předchozí 
období a máme na 502 zaúčtován kvalifikovaný odhad, pak jde vratka do výnosů na 649 a účtujeme 
s dohadným účtem 389, tj. 
Příklad: 
Akt. kal. rok zaplacené zálohy 
314/241 100 tis. Kč 
502/389 100 tis. Kč kvalifikovaný odhad spotřeby ve výši zálohy 
Vyúčtování energie v násl. roce – fa za spotřebu 80 tis. Kč 
389/314 100 tis. Kč 
321/649   20 tis. Kč 
241/321   20 tis. Kč dobropis 
 
V případě, že skutečná výše závazku je vyšší, než výše poskytnuté zálohy. 
Příklad: 
- MD 314/DAL 241 - poskytnutá záloha dodavateli (100 tis. Kč) 
- MD 502/DAL 321 – předpis závazku z titulu spotřeby energie (120 tis. Kč) 
- MD 321/DAL 314 – zúčtování zálohy (100 tis. Kč) 
- MD 321/DAL 241 - doplatek závazku dodavateli (20 tis. Kč) 
 



   

   

Roušky a antigenní testy 2021 a jejich ocenění: 
Roušky –    10,07 Kč/ ks 
Testy – 1. vlna – LEPU RAPID  65 Kč/ ks   
Testy – 2. vlna – SINGCLEAN  32 Kč/ ks  
Testy – FLOWFLEX   82,68 Kč/ ks 
Testy v květnu – SEJOY I 27,49 Kč/ ks 
Testy v červnu – SEJOY II 26,68 Kč/ ks 
Testy GENRUI   18,87 Kč/ 
 
https://koronavirus.edu.cz/odkazy 
 

Podpora škol ve sdílení příkladů dobré praxe 

Po ukončení setkání s ekonomkami škol členové PS diskutovali další postup a konkrétní podobu 

aktivity „Podpora škol ve sdílení dobré praxe“, která je součástí Akčního plánu. Jedná se o aktivitu, 

která umožňuje školám sdílet a navzájem se inspirovat v oblastech rozvoje čtenářské 

(pre)gramotnosti, matematické (pre)gramotnosti a polytechnického vzdělávání. Školy byly v této 

souvislosti osloveny, aby RT dodaly své náměty a nápady, jak by výše uvedené kompetence chtěly 

rozvíjet.  

Závěr: 

Termín příštího setkání PS nebyl přesně stanoven. Stane se tak na základě nových skutečností a 

potřeb. Na 15. listopadu 2021 je plánováno setkání ředitelů ZŠ, a na 16. listopadu 2021 pak setkání 

ředitelů MŠ, na kterých hodlá RT představit výhled dotačních příležitostí na připravované období 

2022 – 2027. Na základě těchto setkání a požadavků škol pak PS pro financování připraví přehled 

identifikovaných potřeb a plánovaných projektů v území pro aktualizaci Strategického rámce MAP a 

investičních záměrů v území. 

O termínu jednání budou členové PS včas informováni zasláním pozvánky a podkladů k jednání. 

 

Zapsala: Bc. Jiřina Kožená                                                                          Zápis ověřil: Mgr. Norbert Kobela 

vedoucí PS financování                                                                                         manažer projektu 

 

 


