Zápis z jednání Pracovní skupiny
pro financování v SO ORP Žamberk a Králíky

Datum a čas konání:

30. 1. 2019 v 15:30 hod

Místo konání:

zasedací místnost MAS ORLICKO, z. s.

Přítomni:

Mgr. Petra Pospíšilová (Masarykova ZŠ Klášterec nad Orlicí)
Bc. Magdalena Navrátilová (Městský úřad Letohrad)
Mgr. Veronika Výborná (MAS ORLICKO, z.s.)
Lenka Šťovíčková (MAS ORLICKO, z.s.)

Omluveni:

Mgr. Vratislav Šembera (LSG o.p.s.)
Mgr. Roman Pospíšil (ZŠ Nádražní Žamberk)
Bc. Romana Fabiánová (MŠ Moravská Králíky)

Veronika Výborná přivítala všechny přítomné a zahájila jednání v 15:30 hod. Seznámila přítomné s programem schůzky:
1. Zdroje financování
2. Spolupráce se zřizovatelem
3. Popisy potřeb, postup při získání sponzora
Před vlastním projednáním bodů programu V. Výborná zmínila, že původně plánovaný bod – seznámení s čerpáním rozpočtu na projekt – byl vzhledem k nepřítomnosti předsedy Mgr. Šembery a dalších
2 členů pracovní skupiny z programu odložen a bude projednán na příštím jednání.
Lenka Šťovíčková pouze stručně informovala o aktuálně probíhajících nákupech vybavení pro implementační projekt 4.5 Otevřená škola v Červené Vodě.

1. Možné zdroje financování
Tento bod navazuje na výstupy z minulé schůzky. Veronika Výborná představila možné zdroje financování, na kterých se členové shodli jako, že jsou pro školské subjekty nejvhodnější. Členové byli vyzvání
k identifikaci dalších případných zdrojů, ale seznam nebyl v tuto chvíli o další doplněn. Veronika Výborná představila další možné zdroje financování, které RT MAP identifikoval jako možné a PSF je měla
za úkol okomentovat.
I. „Burza filantropie 2019“
•

•

•

•
•

jako příklad, pro který by bylo tento zdroj možné použít uvedla Veronika Speciální ZŠ v Králíkách, která hledá finance na týdenní pobyt v přírodě – MAS Orlicko z.s. by jako nezisková organizace mohla záměr nominovat (potřeba vyšla během tvorby Popisu potřeb)
Mgr. Navrátilová zmínila zkušenost s burzou filantropie, kterou v minulosti pořádalo město Letohrad, a prostřednictvím které byl např. částkou 40 tis. podpořen i Lesní klub v Letohradě.
Těžko se sháněli sponzoři, proto tuto akci již neorganizují, přenechali ji Koalici nevládek Pardubicka (KONEP), která se organizuje v rámci okresu
na základě toho vznikl nápad s vlastní Burzou filantropie, která by umožnila podpořit více školských zařízení (projektů) v území. Tradiční Burza filantropie (KONEP) může podpořit přes MAS
Orlicko z.s. jeden projekt. Zároveň dříve podpořené projekty jsou sociálního charakteru, tudíž
by musel být vybrán na tolik zajímavý projekt, který by sponzory oslovil (ve srovnání s konkurenčními projekty)
o finance musejí žádat neziskové organizace – buď by muselo žádat MAS ORLICKO z.s, nebo by
to teoreticky mohlo jít i přes SRPDŠ (jsou to zapsané spolky)
Mgr. Navrátilová doporučuje se domluvit s Mgr. Šotolou (KONEP) příp. s Helenou Zahálkovou
(vedoucí oboru sociálních služeb KÚ Pardubice), jestli by bylo možné uvolnit finance na námi
požadované akce. PSF se shoduje, že uspořádání vlastní podobné akce je velice dobrý nápad,
ale nejtěžší a klíčové bude oslovit místní firmy (sponzory)

II. „Pomáhej Pohybem“ (ČEZ)
•
•

Mgr. Pospíšilová – ZŠ Klášterec žádala na 2 projekty podobného typu, ale neuspěla. Přesto
podobné zdroje budou využívat dál.
Bylo by dobré o této možnosti informovat školy v území a motivovat ředitele škol, aby takové
možnosti zkoušeli a využívali

2. Spolupráce škol a zřizovatelů
•
•
•
•
•

na minulé schůzce PSF byl tento zdroj financování identifikován jako klíčový a primární
Veronika – jak by měl podle členů PS fungovat vztah školy a zřizovatele?
Mgr. Navrátilová – měl by být založený na důvěře a komunikaci
Veronika uvedla jako příklad dobré praxe případ ZŠ z ORP Žamberk, kdy se každý týden sejde
zřizovatel s ředitelkou školy a proberou případné potřeby a investice
PSF se shodla, že nejdůležitější ve vztahu ředitel – zřizovatel je:

1.
2.
3.
4.
•

•

Komunikace
Vzájemná důvěra
Pravidelné schůzky a diskuze o vzájemných potřebách
Školské zařízení musí být v obci chápáno jako prioritní, které je klíčové pro život v obci a
zároveň kulturním střediskem

Veronika – v plánu je setkání se zřizovateli a představení příkladů dobré praxe, Mgr. Navrátilová i Mgr. Pospíšilová to považují za dobrý nápad, s tím, že by bylo dobré do programu zařadit
1. Příklad dobré praxe fungujícího vztahu (pohled zřizovatele, pohled starosty)
2. Informovat účastníky o možnostech získání dotace / finanční podpory (Pomáhej Pohybem,
Burza filantropie, různé granty atd.)
Zároveň by taková akce měla být stavěna čistě na praktických příkladech a příkladech
dobré praxe.
Mgr. Navrátilová zmiňuje, že MAS Orlicko z.s. je v dobré pozici a může zřizovatele motivovat
a zároveň jim ukázat cesty (příklady dobré praxe) a oni pak můžou apelovat na aktivitu ředitelů

3. Popisy potřeb škol, postup při získání sponzora
•
•

•
•
•

Veronika informovala o zpracování Popisu potřeb škol v území, u několika MŠ se objevuje problém s tím, že jim chybí finance na dopravu na různé akce (kulturní nebo sportovní)
Mgr. Pospíšilová informovala o možnosti využít Krajské granty, např. ZŠ Klášterec je využívá na
exkurze s EVVO tématikou. Žádost na celý rok se posílá vždy v lednu, ale až v červnu je jasné,
jestli žádost uspěla, žadatelem je vždy zřizovatel.
L. Šťovíčková – bylo by dobré školy o této možnosti informovat (například na setkání viz bod 2)
Sponzoring - oslovení regionálních firem nebo i prostřednictvím rodičů; důležité je, aby školy
vyvíjely aktivitu
Mgr. Pospíšilová doporučuje „rozkrýt“ rozpočet, aby bylo vidět, že rodiče hradí pouze část ze
skutečných nákladů

Veronika Výborná poděkovala všem přítomným a jednání Pracovní skupiny pro financování ukončila
v 17:00 hod.

Příští jednání Pracovní skupiny pro financování proběhne 24. 4. 2019 v 15:30 hod.
Zapsala: L. Šťovíčková/V. Výborná

