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2.13 Seminář pro vedoucí pracovníky škol  

„Změny financování v regionálním školství v praxi“ 

PROGRAM VZDĚLÁVACÍ AKCE č. 13/2019 

 
Název akce:  Seminář „Změny financování v regionálním školství v praxi“ 
 
Anotace/ 
cíl akce:  Seminář je ideální formou pro vyjasnění nejistot, které stále přetrvávají v souvislosti s 

novým způsobem financování regionálního školství, které nabývá na účinnosti od 1. 9. 
2019. Lektor působil jako ředitel školského úřadu a vedoucí odboru školství a k této 
problematice se věnuje soustavně. Všem účastníkům proto srozumitelně vysvětlí, jak 
budou rozdělovány finance do českých škol podle nové legislativní úpravy. Žádné 
dlouhé úvody, žádná zbytečná teorie. Účastník semináře získá konkrétní informace o 
tom, jak připravit rozpočet podle nových pravidel. 

⎯ Pravidla rozpisu rozpočtu z MŠMT na školu, z KÚ na školu. 

⎯ Rozpis provozních zaměstnanců. 

⎯ Výpočet PH školy – jak postupovat krok za krokem. 

⎯ Podklad pro PH školy – jak pracovat s výkazem P1c-01, zacílení i s ohledem na 

povinnost vyplnění do 15.10.2019. 

⎯ Pravidla výpočtu PHmax pro jednotlivé druhy škol a ŠD. 

Cílová skupina: vedoucí pracovníci škol, účetní, ekonomové 

Forma:  Prezenční forma vzdělávání, kapacita semináře je omezena max. 30 osobami, počet 

účastníků na jeden subjekt/školu je limitován 2 osobami.  

Termíny:  16. 09. 2019, od 09:00 do 12:00 hodin 

Celková časová dotace semináře je v rozsahu 1 školicí den, 3 hodiny odborného 
vzdělávání. 

 
Místo konání: Zasedací místnost MěÚ Kralovice, Manětínská 493, Kralovice 
 
Lektor/odborník z praxe: Mgr. Pavel Zeman, Radka Šlégrová 
 
Lektor Mgr. Pavel Zeman je bývalým ředitelem školského úřadu a vedoucím odboru školství Krajského 
úřadu České Budějovice, je erudovaným školitelem a lektorem v oblasti řízení a hospodaření škol. 
 
Výstup: Potvrzení o absolvování vzdělávací akce, vzdělávací materiály k danému tématu. 
  
Úhrada: Financováno v rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice II.“, 

pro účastníky bez poplatku. 

Přihlášení:  do 13. 9. 2019 on-line formulář: zde 
 
Kontaktní osoba vzdělávací akce:  

Mgr. Lenka Klabačková – manažer projektu MAP II., Město Kralovice, klabackova@lct.cz 
vzdelavani.mapplzensko@gmail.com 
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