
 

 
 

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro financování  

v SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová 

 

Datum a čas konání:  24. 10. 2018 od 16:00 

Místo konání:   Základní škola Bratří Čapků, Ústí nad Orlicí 

Přítomni:   Ing. Helena Dvorská (SŠ automobilní Ústí nad Orlicí) 

Mgr. Martin Falta (ZŠ ÚO Bratří Čapků) 

Pavla Poslušná (MŠ ÚO, Lentilka, Heranova) 

Ing. Mgr. Marie Kršková (Obec Orlické Podhůří) 

Ing. Jaromíra Žáčková (MěÚ Česká Třebová) 

   Mgr. Adéla Bednářová (MAS ORLICKO, z.s.) 

Bc. Lucie Osuská (MAS ORLICKO, z.s.) 

Omluveni:  ---  

 

Mgr. Adéla Bednářová přivítala všechny přítomné a poděkovala panu řediteli Faltovi za poskytnutí pro-

stor k tomuto setkání a zahájila jednání v 16:05. 

Mgr. Adéla Bednářová nejprve stručně shrnula program jednání. Nejprve se pracovní skupina pokusí 

nastínit potřeby škol a školek a poté se budeme podrobněji věnovat Strategickému rámci MAP a inves-

tičním záměrům. 

Pan Falta vznesl dotaz, zda musí potřeby předcházet plánovaným výzvám. Na to reagovala Mgr. Bed-

nářová vysvětlením, že potřeby škol by měly vycházet se skutečných potřeb škol, a až na základě toho 

se případně dělají výzvy. 

Prvním bodem jednání bylo nastínění potřeb mateřských škol. Paní Poslušná zmínila, že největším pro-

blémem je zahrada, dále pak přípravná kuchyňka. Ale školkám úplně chybí dopravní hřiště, pokud je 

ve městě hřiště, je dělané spíše pro ZŠ. MŠ potřebují menší silnice i značky, často vůbec nemají kam 

chodit. Ve školách také často chybí bezbariérovost. Tento bod doplnila paní Kršková tím, že MŠ ani 

nemohou žádat pouze o bezbariérovost z IROP jako třeba ZŠ, musely by to mít spojené i s navýšením 

kapacit. 

 



 

 
 

Druhým bodem bylo zmapování potřeb základních škol. Pan Falta vidí jako problém pro více škol školní 

jídelny. Jídelny jsou často staré, dlouho jen opravované, bez rozsáhlejší rekonstrukce, zřizovatel to 

často příliš neřeší, neboť jídelny zatím fungují a jejich rekonstrukce by byla velmi nákladná. Paní Krš-

ková vysvětlila, že školní jídelny nemohou být dotované, neboť se jedná o částečně výdělečnou čin-

nosti. Dalším problémem jsou chybějící šatnové skříňky, vzhledem k tomu, že ze šaten se občas něco 

ztratí. Šatnové skříňky však naráží na protipožární požadavky nebo na nedostatečný prostor na škole. 

Členové této pracovní skupiny se shodli na tom, že málo podporována jsou také hřiště na ZŠ, dále pak 

sociální místnosti a odpočinkové zóny pro žáky. 

Dalším bodem bylo zmapování potřeb organizací, které se podílejí na vzdělávání dětí do 15 let. 

V mnoha městech chybí například hasičský kroužek. Děti musí často dojíždět do okolních měst či ves-

nic, protože chybí personální zajištění na vedení kroužku. V případě hasičského kroužku chybí často i 

zázemí, kde by kroužek mohl být realizován. 

V rámci evaluace projektu dojde k vyhodnocení a porovnání těchto postřehů s výstupy z aktivity 2.7 

Podpora škol v plánování, v rámci které budou mít všechny zapojené školy možnost předat realizač-

nímu týmu projektu své popisy potřeb. 

V druhé části jednání rozdala Mgr. Adéla Bednářová přítomným vytištěný Strategický rámec MAP pro 

SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová a shrnula, co to Strategický rámec MAP je, co obsahuje a k čemu 

slouží. Připomenula, že je to výstup z minulého projektu a je aktualizován každých 6 měsíců. Mgr. Bed-

nářová ukázala přítomným, kde jsou ve Strategickém rámci zaznamenány projekty, které nemohou být 

financovány z IROP, a se kterými bude pracovat tato skupina. Tyto projekty je potřeba prioritizovat a 

hledat pro ně zdroje financování. 

Následně Mgr. Adéla Bednářová sdělila přítomným, že v rámci připomínkovacího řízení, které probí-

halo od 8. 10. do 15. 10. 2018, byly doručeny celkem 2 připomínky, které nebylo nutné do Strategic-

kého rámce MAP zapracovat a byly vypořádány formou vysvětlení a dále informovala, že Řídící pra-

covní skupina souhlasí se zařazením doručených projektových záměrů do Strategického rámce MAP, 

který bude schvalován Řídícím výborem 31. 10. 2018. 

Pracovní skupina pro financování se shodla na tomto stanovisku: 

Pracovní skupina pro financování souhlasí s výstupy z Řídící pracovní skupiny, které jsou předloženy 

Řídícímu výboru ke schválení. 

Cílem příštího jednání bude práce s investičními záměry, které nespadají pod IROP a prioritizovat tyto 

záměry. Následně bude tato pracovní skupina hledat vhodné zdroje pro jejich financování. 

Příští schůzka byla naplánována na 26. 2. 2019 v 15:00 v prostorách MŠ Lentilka v Ústí nad Orlicí. 

 

Mgr. Adéla Bednářová poděkovala všem přítomným a jednání Pracovní skupiny pro financování ukon-

čila v 17:05. 

 



 

 
 

Příští jednání Pracovní skupiny pro financování proběhne 26. 2. 2019 v 15:00 v MŠ Lentilka v Ústí 

nad Orlicí 

 

Zapsala: Bc. Lucie Osuská 


