
 

 
 

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro financování  

v SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová 

Datum a čas konání:  26. 02. 2019 od 15:00 do 17:00 

Místo konání:   Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 

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 (Veřejnost) 

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

Bc. Lucie Osuská (MAS ORLICKO, z.s.) 

Lenka Šťovíčková (MAS ORLICKO, z.s.) 

Omluveni:  ---  

Mgr. Bednářová přivítala všechny přítomné a zahájila jednání v 15:00. Nejprve poděkovala paní Po-

slušné za poskytnutí prostor v MŠ Lentilka Heranova Ústí nad Orlicí, kde jsme se sešli. Následně před-

stavila program dnešního jednání, který byl následující: 

1. Aktuální informace o implementačních projektech. 

2. Výstupy z Popisů potřeb škol – hledání možných finančních zdrojů. 

3. Způsob financování školních obědů; způsob financování dopravy na soutěže, olympiády a spor-

tovní turnaje. 

4. Termín příštího jednání. 

 

1. Aktuální informace o implementačních projektech 

V rámci tohoto bodu Mgr. Bednářová krátce zmínila, co se právě v implementačních projektech děje a 

popsala, v jaké fázi se každý projekt nachází. Pan Falta vznesl dotaz na aktivitu 4.2 I mimo školu je 

zábava, kde se připravuje první výjezd pro děti, které jsou klienty PPP ÚO. Zajímalo ho, zda je tato 

aktivita dotovaná a co všechno obnáší. Adéla Bednářová mu sdělila, že pro děti je tato aktivita zdarma 

a je hrazená z projektu MAP. Také jsme se krátce zdrželi u aktivity 4.6 A – Prázdninové setkání s tech-

nikou a přírodními vědami, což je mimo jiné také pořádání příměstského tábora polytechnického za-

měření. Tento projekt je zaměřený na děti od 10 do 15 let a je také zdarma. 



 

 
 

Dostali jsme se i k tématu kroužků na SŠ, které má na starosti KAP a dozvěděli jsme se, že na některých 

školách mají problém s vybavením do kroužků a pomůckami, které zatím stále ještě nedorazily. Adéla 

Bednářová nabídla, že pokud potřebují zjistit nějaké informace přímo z KAPu, můžeme jim jejich dotaz 

zprostředkovat, neboť za pracovníky KAPu 08. 03. 2019 pracovnice MAPu jedou na konzultaci. 

Vzhledem k tomu, že nikdo žádné další dotazy ani náměty k implementačním projektům neměl, přešli 

jsme k dalšímu bodu jednání. 

2. Výstupy z Popisů potřeb škol – hledání možných finančních zdrojů. 

Členové Pracovní skupiny pro financování s předstihem obdrželi následující body, které se v Popisech 

potřeb škol vyskytovali nejčastěji a měli za úkol vyhledat možné zdroje financování, pomocí kterých by 

bylo možné tyto potřeby zrealizovat. Jako základní vodítko mohli využít Analytickou zprávu o dotacích, 

fondech a nadacích v ČR, kterou jim Mgr. Bednářová zaslala spolu se zadáním. 

• Revitalizace zahrad mateřských škol – venkovní učebny, odpočinkové prostory, herní prvky, 

využití zahrady pro edukační činnost. 

• Revitalizace zahrad základních škol – venkovní učebny, odpočinkové prostory, herní prvky, vy-

užití zahrady pro edukační činnost. 

• Dopravní hřiště – podpora výuky dopravní výchovy. 

• Digitální technologie v mateřských školách a základních školách – obnova stávajících počítačo-

vých sítí, nákup nových digitálních technologií. 

Někteří členové PS F zmiňovali, že pro ně nebylo úplně snadné vhodné zdroje financování najít.  V sou-

vislosti se ziskem finančních prostředků z různých druhů nadací se mluvilo o poměrně náročné admi-

nistrativě, která je nepoměrná k množství získaných financí. 

Vhodné dotační zdroje jsou nejčastěji pro malé obce – do 3000 obyvatel (u Programu obnovy venkova 

Pardubického kraje – obce do 2000 obyvatel). Program rozvoje venkova poskytuje každoročně také 

dotace, ale nejvíce opět pro obce do 3000 obyvatel, nebo v kategorii 3000 – 10 000 obyvatel. Lze z toho 

financovat i zahrady MŠ ale musely by být přístupné veřejnosti, což pro mnohé MŠ není přijatelné. 

Další možností je sponzoring, nebo oslovování rodičů. Výzvy také vyhlašuje OPŽP (Operační program 

rozvoje životního prostředí) a i MŠMT ale často se o těchto výzvách neví s časovým předstihem. 

Na dopravní hřiště je vyhlášená výzva nyní (Program obnovy venkova Pardubického kraje), ale pouze 

do tohoto čtvrtka (28. 02. 2019), kdo tyto výzvy sleduje, měl možnost si svůj záměr podat. Občas také 

nějakou výzvu na dopravní hřiště vypisuje Škoda-auto.cz, přes BESIP je možné čerpat spíše vybavení 

než větší investice. 

Co se týče již výše zmíněných nadací, tak se často stává, že se jedná o malé finanční prostředky a vysoké 

požadavky, takže se to mnohým školám nemusí vyplatit. Kvůli nižším finančním částkám je vhodnější 

obracet se přímo na zřizovatele. K větším investicím se většina zřizovatelů staví spíše odmítavě, a proto 

je lepší zkoušet čerpat z jiných zdrojů a projektů. 



 

 
 

Digitální technologie do škol je možné získat prostřednictvím Šablon nebo i IROPu. Do tohoto čtvrtka 

(28. 02. 2019) má vyhlášenou výzvu i MŠMT, a je možné, že po skončení této výzvy bude navazovat 

nějaká výzva další.  

Mgr. Bednářová všem poděkovala za nápady, následně z tohoto výstupu zpracuje shrnutí a rozešle ho 

školám či zveřejní na webu, kde by mohly být informace o různých zdrojích financování a také příklady 

dobré praxe. 

3. Způsob financování školních obědů; způsob financování dopravy na soutěže, olympiády a spor-

tovní turnaje. 

V této části jednání zjišťovala Mgr. Bednářová, jakým způsobem funguje financování obědů, soutěží, 

olympiád apod. V MŠ i ZŠ rodiče obědy dětem platí, v MŠ k tomu platí i svačiny, ale jedná se jen o cenu 

potravin, zbytek nákladů je hrazen z finančních prostředků, které jsou školám přiděleny na základě 

krajského normativu. Nějaké nadace (např. women for women) proplácí soc. slabším občanům obědy 

pro děti. OSPOD už nic nepřispívá jako dříve, nyní tuto funkci převzal FÚ – rodiče si mohou sami zažádat 

a vyřídit si příspěvek na obědy pro děti.  

Co se sportovních akcí, soutěží a olympiád týče, většinou tyto akce financuje město, zřizovatel, občas 

něco zaplatí nějaký podnikatel nebo sponzor. Nějaké akce si platí i škola ze svých úspor. Skvělým řeše-

ním je i nadační fond, či vedlejší činnost školy, z čehož si mohou financovat téměř cokoli. Stejně funguje 

např. sdružení rodičů, kam rodiče dětí ročně přispívají a také je z toho možné financovat širokou škálu 

věcí. 

4. Termín příštího jednání. 

Následující jednání bylo naplánováno na 15. 04. 2019 v 15:00 v České Třebové. Informace o konkrétním 

místě bude členům této PS zaslána e-mailem. 

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

ukončila v 17:00. 

 

Příští jednání Pracovní skupiny pro financování proběhne 15. 04. 2019 v 15:00. 

Zapsala: Bc. Lucie Osuská 


