
 

 
 

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro financování  

v SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová 

 

Datum a čas konání:  14. 01. 2020 od 15:00 do 17:00 hodin. 

Místo konání:   Střední škola automobilní, Ústí nad Orlicí 

Přítomni:   Pavla Poslušná (MŠ ÚO, Lentilka, Heranova) 

Ing. Mgr. Marie Kršková (Obec Orlické Podhůří) 

Ing. Helena Dvorská (SŠ automobilní Ústí nad Orlicí) 

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

Bc. Lucie Osuská (MAS ORLICKO, z.s.) 

Mgr. Veronika Výborná (MAS ORLICKO, z.s.) 

Mgr. Věra Stožická (MAS ORLICKO, z.s.) 

 

Omluveni:   Ing. Jaromíra Žáčková (Veřejnost) 

   Mgr. Martin Falta (ZŠ ÚO Bratří Čapků) 

 

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

dnešního jednání, který byl následující: 

1. Aktuální výzvy 

2. Návrh zdrojů financování pro aktivity vydefinované v rámci strategické části MAP 

(aktivity škol, aktivity spolupráce) 

 

1. Aktuální výzvy 

➢ Mgr. Bednářová zmínila aktuální výzvy, které jsou na webu maporlicko.cz uvedené v sekci 

„Inspirace pro vás“. Tyto výzvy byly sepsané na základě jednání této pracovní skupiny, proto 

se nyní členové zamysleli nad jejich aktuálností a prodiskutovalo se, zda někdo neví o dalších 

výzvách, které by se mohly na web přidat. 

➢ Společně se dospělo k závěru, že všechny uvedené výzvy jsou stále aktuální a nikomu 

z přítomných není známa žádná další výzva, která je, nebo v blízké době bude vyhlášena. 



 

 
 

2.  Návrh zdrojů financování pro aktivity vydefinované v rámci strategické části MAP (aktivity škol, 

aktivity spolupráce) 

➢ Ve druhém bodě jednání připomněla Mgr. Bednářová, o co se jedná ve Strategické části MAP, 

což je sborník neinvestičních aktivit, který vznikl na základě mnoha podnětů z území 

(dotazníkové šetření, popisy potřeb škol, výroční zprávy škol, atp.)  

➢ U některých aktivit uvedených ve Strategické části MAP je již uveden i zdroj financování, u těch 

ostatních je potřeba, aby členové PSF vydefinovali oblasti aktivit a přiřadili k nim možné zdroje 

financování. 

➢ Jednotlivé oblasti aktivit a jejich zdroje financování zvolili členové PSF následovně: 

Oblasti aktivit Zdroje financování 
Kroužky (myslivecký, keramický, lego kroužek, hasičský, 
sportovní, taneční, logopedický, …) 

- Rodiče 
- Dotace z evropských fondů 
- Vlastní náklady 
- Dobrovolnictví 
- Sponzorský dar (vybavení, vybavení také IROP) 
 

Zahraniční spolupráce škol - Dotace z evropských fondů (např. ERASMUS) 
- Zřizovatel (partnerská města) 

Jeden svět ve školách - Bez příspěvku 

Logopedická depistáž - Rodiče 
- Vlastní náklady 
- v některých případech Zdravotní pojišťovny 

Meziročníková žákovská spolupráce - Vlastní náklady 

Edukativně stimulační skupiny pro předškolní děti - Rodiče (materiály, prac. sešity) 
- Vlastní náklady (proškolení, materiály) 

Preventivní a osvětové akce, preventivní programy - Zřizovatel 
- Vlastní náklady 

Spolupráce MŠ a ZŠ při přechodu mezi stupni vzdělávání 
(předškoláček, vzájemné návštěvy,…) 

- Rodiče (např. autobus) 
- Zřizovatel? 
- ZŠ 

Spolupráce s NZDM (KAMIN) - bez příspěvku (IROP) 

Spolupráce s Českým červeným křížem - Vlastní náklady 
- Některé akce zdarma 

Výuka matematiky na 2. stupni Hejného metodou, 
volitelný předmět, ekonomika domácnosti 

- Vlastní náklady 

Abeceda peněz - Sponzorský dar 

EVVO programy (Pasíčka, Oucmanice, dravci, odpady,…) - Vlastní náklady 
- Zřizovatel 
- Dotace z evropských fondů 

Malá technická univerzita - Dotace z evropských fondů 
- Rodiče 
- Vlastní zdroje 

Čtení pomáhá, Celé Česko čte dětem,… - Zdarma 

Školy v přírodě - Rodiče  
- Krajské dotace 



 

 
 

- Pojišťovny 
- Vlastní náklady (pouze např. materiály) 

Aktivity s rodiči - Vlastní náklady 

Spolupráce s firmami - Vlastní náklady 
- Dotace z evropských fondů 
- Rodiče 

Školní soutěže - Vlastní náklady 
- Sponzorský dar 
- Zřizovatel 

Kulturní představení - Rodiče 

I ve mě je lídr - Vlastní náklady 

Integrovaný záchranný systém - Zdarma 

Spolupráce s knihovnami - Zdarma 

Dopravní soutěže, aktivity zaměřené na podporu 
dopravní výchovy 

- Vlastní náklady 
- Krajské dotace 

Spolupráce s muzei - Rodiče 
- Zdarma 

Spolupráce se spolky a neformálním vzděláváním 
(Sokol, skauti,…) 

- Dobrovolnictví ze strany spolků 

Spolupráce s domovy důchodců - Zdarma 

Začít spolu - Zřizovatel 
- Rodiče 

Projektové dny zaměřené na významné události - Dotace z evropských fondů 
- Sponzorský dar 
- Vlastní náklady 

Spolupráce ZŠ a SŠ - Dotace z evropských fondů 
- Vlastní náklady  

 

Příští jednání Pracovní skupiny pro financování proběhne 20. dubna 2020 od 15:00 hodin 

v Pedagogicko-psychologické poradně. 

 

Zapsala: Bc. Lucie Osuská 


