
 

 
 

Zápis z jednání Pracovní skupiny  

pro financování v SO ORP Žamberk a Králíky 

 

Datum a čas konání:  17.10.2018 v 15:30 hod 

Místo konání:   zasedací místnost MAS ORLICKO, z. s. 

Přítomni:   Mgr. Vratislav Šembera (LSG o.p.s.) 

Mgr. Petra Pospíšilová (Masarykova ZŠ Klášterec nad Orlicí) 

Bc. Magdalena Navrátilová (Městský úřad Letohrad) 

Bc. Romana Fabiánová (MŠ Moravská Králíky) 

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

   Lenka Šťovíčková (MAS ORLICKO, z.s.) 

 

Omluveni:   Mgr. Roman Pospíšil (ZŠ Nádražní Žamberk) 

 

Veronika Výborná přivítala všechny přítomné a zahájila jednání v 15:30 hod. Seznámila přítomné s pro-

gramem schůzky: 

1. Projednání připomínek ke Strategickému rámci 

2. Právní podpora pro školy v území 

 

1. Projednání připomínek ke Strategickému rámci MAP 

• Veronika Výborná na úvod vysvětlila čeho se Strategický rámec týká a jeho návaznost na IROP. 

• Členům PS předala v tištěné podobě přehled záměrů, které není možné z IROPu financovat a 

zároveň vysvětlila, proč je dobré i tyto záměry do Strategického rámce uvést. 

• Následně proběhla diskuse na téma stanovování priorit. 

• Poté V. Výborná informovala o došlých připomínkách ke Strategickému rámci: 

 

1) Proč jsou ve Strategické rámci uvedené již zrealizované záměry?  



 

 
 

• Podle metodiky není možné záměry z přehledu vymazávat 

 

2) Je nutné u dříve podaných záměrů upravit plánovaný termín realizace – do konce roku 2018- 

např. až na konec r. 2023? 

• Není 

 

3) Je nutné měnit u dříve podaného záměru název žadatele z CEMA Žamberk z.ú na Cesta pro 

rodinu z.ú.? (změna proběhla k 18.1.2018) 

• Ověřujeme 

PSF doporučuje Strategický rámec ke schválení Řídícím výborem MAP. 

Mgr. Výborná také informovala o připomínce z vedlejších ORP (UO_ČT) ohledně zapojení rodičů do 

projektu a tím navázala na diskuzi úvodního setkání PS pro financování na téma spolupráce s rodiči: 

• dobré by bylo sdílet zkušenosti škol z této oblasti 

• příklad dobré praxe – ZŠ v Klášterci nad Orlicí uspořádala pro rodiče Kavárnu na téma se-

známení s Hejného metodou 

Dále proběhla diskuze o zapojení zaměstnavatelů – paní Navrátilová informovala o činnosti Konsorcia 

firem v Letohradě. 

Následně byly diskutovány možné zdroje na financování záměrů, které přes IROP financovat nelze: 

• Zřizovatelé 

• Norské a příp. další fondy 

• Soukromí investoři 

Mgr. Šembera: školy mají často peníze na „měkké“ projekty, ale pokud jim chybí peníze na velké inves-

tice, není ve výsledku možnost dovednosti získané skrze měkké projekty využít, takže ve výsledku ta-

kové vynaložení postrádá smysl (př.: „proč se učit, jak udělat kotoul, když ho pak nemáme kde dělat, 

protože nemáme peníze na postavení tělocvičny“).  

Důležitým subjektem pro financování různých aktivit a materiálního vybavení škol jsou zřizovatelé. Ti 

jsou klíčovým finančním zdrojem a je důležité budovat kvalitní vztah mezi školou (ředitelem) a zřizova-

tel (starostou).  

Soukromí investoři jsou potenciálem, ale záleží, co bychom jim mohli (MAPII) nabídnout a jak by tato 

spolupráce byla pojata. Např. firma OEZ je velmi aktivní ve zmíněném Konsorcium. Dobrým příkladem 

je např. firma Bühler.  

 

2. Právní podpora pro školy  



 

 
 

Veronika Výborná informovala o jednom z výstupů z jednání pracovních skupin pro rozvoj Čtenářské 

gramotnosti, Matematické gramotnosti a pro Rovné příležitosti, které proběhlo 16. 10. 2018: 

• některé školy nejsou spokojené se stávající právní podporou (krajskou) a navrhují projednání 

možnosti financování vlastního právníka pro území 

Diskuze: 

Bc. Navrátilová: města si platí svého právníka, např. Letohrad společně se Sdružením Orlicko; je otázka, 

jestli by měl takový člověk využití. 

Bc. Fabiánová: školské věci si řeší sama, školka si platí poradenství přes fy MIKÁČ 

Mgr. Šembera: neumí si představit, jak takového člověka platit, jak vykazovat práci, jak pohlídat efek-

tivnost jeho práce a vytíženost 

L. Šťovíčková: bylo by dobré zmapovat, které školy v území této placené služby využívají 

Mgr. Šembera: závěrem shrnul, že zajištění právníka by takto nefungovalo, peníze na něho nejsou a 

doporučuje co nejvíce využít spolupráci se státní správou; 

Školy využívají systém „BAKALÁŘI“, za který platí 5 000 Kč ročně, bylo by dobré zmapovat, kdo využívá 

a případně se pokusit tuto službu centralizovat přes MAS (MAP) 

Bc. Navrátilová: souhlasí s Mgr. Šemberou – Krajský úřad má nejen právníka, ale i specialisty pro jed-

notlivé oblasti 

Mgr. Výborná: navrhla připravit prezentaci pro školy, ve které by byly podchycené, jaké jsou pro tuto 

oblast možnosti a dále navrhla pozvat na setkání se školami i krajského právníka  

L. Šťovíčková: vedoucí krajského odboru školství Mgr. Kiss je jedním z členů Řídícího výboru MAP 

Mgr. Šembera: příští týden se koná setkání škol na Seči, bylo by dobré tam krajského právníka přivézt 

a představit 

Shrnutí diskuse: využít stávající možnosti – krajský právník + specialisté pro jednotlivé oblasti, požádat 

ředitele škol o zpětnou vazbu, a tyto poznatky pak zpracovat za celé území a v případě potřeby jednat 

s Krajským úřadem o zlepšení poskytovaných služeb. 

Veronika Výborná poděkovala všem přítomným a jednání Pracovní skupiny pro financování ukončila 

v 17:00 hod. 

Příští jednání Pracovní skupiny pro financování proběhne ve středu 30. 1. 2019 v 15:30 hod. 

Zapsala: L. Šťovíčková 


