Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
REFORMA FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ
vzdělávací akce č. 9719
akce je v akreditačním řízení MŠMT
URČENO:

ředitelům a vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení,
ekonomům škol a školských zařízení, zřizovatelům

LEKTORKA:

Ing. Petra Schwarzová – ředitelka gymnázia a lektorka se zaměřením
na financování škol a školský management

TERMÍN:

středa 23. října 2019

ČAS:

9.00 – 13.30 h (prezence a přístup do učebny od 8.30 h)

MÍSTO:

Uherské Hradiště, Studentské náměstí 1531, budova UH3
(areál bývalých kasáren, poblíž Kauflandu); parkoviště je před budovou

OBSAH:
Cílem semináře zaměřeného na reformu je popsat nový systém financování školy (mateřská,
základní, střední škola) a školského zařízení (školní družina, školní klub, školní jídelna)
zřizovaného krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí a ukázat jejich konkrétní aplikaci.
1. Obecně o zdrojích a nákladech ve školství
2. Srovnání současného a nového způsobu financování platného od roku 2020,
jeho benefity a předpokládaná úskalí
3. Právní předpisy související se změnou financování regionálního školství
4. Co přinese změna financování a jak to bude provedeno
a. Postup financování pedagogické práce
b. Výkaz P1c 01 jako podklad pro vykazování skutečných výkonů
5. PHmax jako maximální počet týdenní výuky ve škole
a. Základní pravidla pro výpočet PHmax
b. Praktické příklady pro jednotlivé druhy škol (MŠ, ZŠ, SŠ, ŠD)
c. Možnosti řešení kritických situací při překročení PHmax
6. Jaké finance a v jaké výši získáme na pedagogické pracovníky (skutečná výše,
normativy)
a. Nárokové složky (tarify, zvláštní příplatek, specializační příplatek)
b. Nenárokové složky (osobní příplatek, odměny)
7. Způsob financování nepedagogické práce
a. Postup rozepisování a způsob výpočtu
b. Praktické příklady pro MŠ, ZŠ, SŠ
8. K čemu bude sloužit rezerva
9. Jak naložíme s přechodným obdobím od 1. 9. 2019
10. Aktuality ke dni konání semináře, dotazy, diskuse
CENA:

1 500 Kč; nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA:

9. 10. 2019

Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury.
IČ 75188953
www.blechova.cz

telefon: 731 316 507
e-mail: agentura@blechova.cz

