
 

 
 

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro financování  

v SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová 

 

Datum a čas konání:  15. 04. 2019 od 15:00 do 16:30 hodin. 

Místo konání:   Česká Třebová, Klub Rébus (ul. Matyášova 983) 

Přítomni:   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.) 

 

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

 

Mgr. Bednářová přivítala všechny přítomné a zahájila jednání v 15:00. Nejprve představila program 

dnešního jednání, který byl následující: 

1. Hledání možných finančních zdrojů pro potřeby rozvoje škol (identifikované v rámci 2.7) 

2. Příprava podkladů pro ŘV – aktualizace Strategického rámce MAP 

3. Tvorba příkladů dobré praxe 

4. Souhrnná zpráva k dotazníkovému šetření k finanční náročnosti vzdělávání 

5. Termín příštího jednání. 

 

 

1. Hledání možných finančních zdrojů pro potřeby rozvoje škol (identifikované v rámci 2.7) 

Nejprve se členové Pracovní skupiny zaměřili na hledání nových finančních zdrojů pro potřeby rozvoje 

škol – nyní především na školní hřiště. Z diskuze vyplynulo, že s finančními zdroji je to u školních hřišť 

podobné jako u ostatních potřeb škol (o kterých jsme jednali na předchozím jednání této PS), výzvy 

jsou vypsány především pro obce do 3000 obyvatel. Větším obcím se finanční prostředky shánějí ob-

tížněji. Jedna z mála možností je využít výzvu od ČEZu, která se jmenuje „Oranžové hřiště“. Nicméně 

podpora sportovišť je obecně velmi omezená. 



 

 
 

Mgr. Bednářová informovala o plánované výzvě Státního fondu životního prostředí. Plánovaná výzva 

by měla být vyhlášená ve 3. kvartálu tohoto roku a bude zaměřená na venkovní učebny. Tyto výzvy 

trvají jen krátkou dobu, a proto je potřeba rychle reagovat. V minulých letech tuto výzvu využili např. 

Libchavy a D. Dobrouč. V případě zájmu je možné získat znění poslední vyhlášené výzvy, aby se školy 

mohly na výzvu připravit s dostatečným předstihem. 

Pokud by rodiče hledali možné finanční zdroje pro své děti např. na výcvik plavání, je možné se obrátit 

také na zdravotní pojišťovnu (některé pojišťovny plavecké výcviky hradí). 

Mgr. Bednářová také informovala o rozšíření potravinové pomoci pro děti v sociální nouzi. Více infor-

mací naleznete na https://www.klickevzdelani.cz/Pedagogicti-pracovnici/Sborovna/Vseobecne-infor-

mace/category/vseobecne-informace/kraj-rozsiri-potravinovou-pomoc-pro-deti-v-socialni-

nouzi?fbclid=IwAR1GRp3golsMof2f9yM-pnfX7Cfwjsw9fJueBAC8HbdZwr9GOghmy-6SNPc.  

 

2. Příprava podkladů pro ŘV – aktualizace Strategického rámce MAP 

Mgr. Bednářová informovala členy PS F o průběhu připomínkování aktualizovaného Strategického 

rámce MAP. Během připomínkování reagovalo celkem 7 lidí, ale žádnou připomínku nebylo nutné do 

SR zapracovat, některé byly vypořádány formou vysvětlení. Všichni přítomní členové PS F s aktualizací 

SR souhlasí a doporučují k odsouhlasení Řídícímu výboru MAP. 

 

3. Tvorba příkladů dobré praxe 

Dalším bodem jednání bylo testovací vyplňování dotazníku týkající se sběru příkladů dobré praxe. Čle-

nové PS F zkoušeli konkrétní příklady z praxe naformulovat do předpřipraveného dotazníku, jednalo se 

např. o dopravní hřiště, Šablony II, přístavba budovy ZŠ, programy prevence kriminality, zajištění pod-

pory pro školy, které vzdělávají cizince atd. Všechny tyto příklady se členům PS F do dotazníku dařilo 

zaznamenat bez problémů. Ke struktuře dotazníku neměli žádné námitky. Příklady dobré praxe budou 

po zveřejnění na webu maporlicko.cz fungovat jako inspirace pro ostatní pedagogy a školy. 

 

4. Souhrnná zpráva k dotazníkovému šetření k finanční náročnosti vzdělávání 

Adéla Bednářová seznámila přítomné s výsledky dotazníkového šetření. Dotazník týkající se mateř-

ských škol vyplnilo 23 z 25 škol (92 %). Dotazník týkající se základních škol vyplnilo 17 z 21 škol (80 %). 

A dotazník pro zákonné zástupce vyplnilo dokonce 167 lidí. Souhrnnou zprávu k dotazníkovému šetření 

členové PS F obdrželi a měli možnost se k ní vyjádřit. Ing. Mgr. Kršková zmínila, že by se mělo zohlednit, 

zda se jedná o školu ve městě či na vesnici, protože venkovské školy mají nákladnější akce, kvůli pře-

pravě na dané místo (mnohdy je doprava dražší, než samotná akce). 

 

 

https://www.klickevzdelani.cz/Pedagogicti-pracovnici/Sborovna/Vseobecne-informace/category/vseobecne-informace/kraj-rozsiri-potravinovou-pomoc-pro-deti-v-socialni-nouzi?fbclid=IwAR1GRp3golsMof2f9yM-pnfX7Cfwjsw9fJueBAC8HbdZwr9GOghmy-6SNPc
https://www.klickevzdelani.cz/Pedagogicti-pracovnici/Sborovna/Vseobecne-informace/category/vseobecne-informace/kraj-rozsiri-potravinovou-pomoc-pro-deti-v-socialni-nouzi?fbclid=IwAR1GRp3golsMof2f9yM-pnfX7Cfwjsw9fJueBAC8HbdZwr9GOghmy-6SNPc
https://www.klickevzdelani.cz/Pedagogicti-pracovnici/Sborovna/Vseobecne-informace/category/vseobecne-informace/kraj-rozsiri-potravinovou-pomoc-pro-deti-v-socialni-nouzi?fbclid=IwAR1GRp3golsMof2f9yM-pnfX7Cfwjsw9fJueBAC8HbdZwr9GOghmy-6SNPc


 

 
 

5. Termín příštího jednání 

Následující jednání bylo předběžně naplánováno na konec září 2019. Informace o konkrétním termínu 

a místě bude členům této PS zaslána e-mailem. 

Na závěr Mgr. Adéla Bednářová poděkovala všem přítomným a jednání Pracovní skupiny pro financo-

vání ukončila v 16:30 hodin. 

 

 

Příští jednání Pracovní skupiny pro financování bude upřesněno e-mailem, předběžně se členové 

PS F domluvili na září 2019. 

 

Zapsala: Bc. Lucie Osuská 


