
 

 

Zápis z jednání Pracovní skupiny  

pro financování v SO ORP Žamberk a Králíky 

 

Datum a čas konání:  20. 01. 2020, od 15:00 hodin 

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

Přítomni:   Mgr. Petra Pospíšilová (Masarykova ZŠ Klášterec nad Orlicí) 

Bc. Magdalena Navrátilová (Městský úřad Letohrad) 

Mgr. Roman Pospíšil (ZŠ Nádražní Žamberk) 

Mgr. Vratislav Šembera (LSG o.p.s.) 

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

   Bc. Lucie Osuská (MAS ORLICKO, z.s.) 

 

Omluveni:   Bc. Romana Fabiánová (MŠ Moravská Králíky) 

 

Veronika Výborná přivítala všechny přítomné a zahájila jednání v 15:00 hod. Nejprve informovala 

přítomné o personálních změnách v týmu MAP a následně seznámila přítomné s programem jednání, 

který byl následující: 

 1. Otevřené výzvy 

 2. Strategická část MAP 

 3. Aktivity škol a aktivity spolupráce 

 4. Finanční zdroje pro aktivity škol a aktivity spolupráce 

  

1. Otevřené výzvy 

➢ Veronika Výborná připomněla přítomným členům novou sekci na webových stránkách 

maporlicko.cz, kde jsou uvedeny všechny aktuální i plánované výzvy týkající se školských 



 

 

subjektů. Se členy PS F prošla jednotlivé výzvy a ti se zamysleli, zda neví o nějaké další, zatím 

neuvedené výzvě. 

➢ Mgr. Výborná dále informovala o Šablonách III, které jsou již potvrzené a prošla s přítomnými 

dostupné informace. 

2. Strategická část MAP 

➢ Mgr. Výborná připomněla přítomným, jak funguje Strategická část MAP, jaké jsou její vstupy a 

jaké výstupy. 

➢ Strategická část MAP je sborník investičních i neinvestičních aktivit. Investiční aktivity jsou 

uvedeny ve Strategickém rámci MAP a neinvestiční aktivity jsou popsány prostřednictvím 

aktivit škol a aktivit spolupráce. 

3. Aktivity škol a aktivity spolupráce 

➢ Následně členové PS F probrali společně s Veronikou Výbornou rozdíly mezi jednotlivými 

aktivitami. 

➢ Zatímco aktivity škol jsou aktivity realizované uvnitř jednotlivých škol a školských zařízení, 

aktivity spolupráce vyžadují aktivní zapojení všech zapojených aktérů. Z aktivit spolupráce 

vycházejí mimo jiné také implementační projekty MAP. 

4. Finanční zdroje pro aktivity škol a aktivity spolupráce  

➢ V posledním bodě jednání vyhledávali a vymýšleli členové Pracovní skupiny pro financování 

možnosti financování jednotlivých aktivit. Nakonec společně dospěli k tomuto výsledku: 

 

Aktivita Možný zdroj financování: 

Logopedie v MŠ (kroužek/logopedické chvilky) 
Vlastní zdroje, státní rozpočet, někdy i v rámci úvazku učitelky 

Přípravná třída 
Pedagoga financuje kraj, provoz třídy je financován z vlastních 

zdrojů, zřizovatel může přispět na vybavení tříd apod. 

Příměstské tábory 
Dotace OPZ, město podporují městské spolky 

Rozšířená výuka angličtiny (vč. kroužku angličtiny 

v MŠ) 

Zřizovatel, vlastní zdroje, rodiče spoluúčast 

Školní projekty (100 let republiky, den Země atd.) 
Vlastní zdroje, MŠMT poskytuje peníze na různé projekty 

tohoto typu 

Projekty s rodiči (zapojení rodičů do školy) 
Sponzor, vlastní zdroje 

EVVO aktivity v MŠ (veletrh řemesel, školní 

zahrada) 

Krajské dotace, vlastní zdroje, firmy – sponzor, SŠ 



 

 

Dopravní výchova (návštěva dopravního hřiště – 

Animo) 

ZŠ navštěvuje dopravní hřiště Anima v rámci výuky, vlastní 

zdroje, sponzor (např. Šmídl) 

Kroužek češtiny (pro cizince) 
Dotace, v ZŠ lze využít Šablony na doučování 

Zájmové kroužky – mimo výuku (dílny, vaření atd.) 
Rodiče, Šablony, na soukromých školách v rámci školného, 

krajský projekt týkající se kroužků (ne vždy), Sponzor (firmy), 

vlastní zdroje, spolupráce se SVČ, kroužky od firem (OEZ, 

IZOLIT, …) 

IT ve škole 
Vlastní zdroje 

Podpora čtenářské gramotnosti (celé Česko čte 

dětem, knižní kluby atd.) 

Spolupráce s knihovnou, obcí, popř. zdarma 

Finanční gramotnost 
V rámci výuky různých předmětů 

Abeceda peněz (Česká spořitelna) 
Česká spořitelna – dar 3 000 Kč 

Spolupráce se SŠ (projektové dny atd.) 
Šablony, sponzor, cílová firma, Bühler platí dětem i dopravu 

mezi ZŠ a SŠ 

Technohrátky (SŠ + ZŠ) 
Pardubický kraj, SŠ 

Podpora polytechnické výchovy (exkurze do 

místních firem) 

Jednotlivé firmy 

Spolupráce (s domovem důchodců, muzeem atd.) 
Lesní klub + DPS ze Šablon, burza filantropie, vlastní zdroje, 

muzeum občas pořádá pro děti různé akce zdarma 

Spolupráce s Červeným křížem 
Spolupráce není příliš rozvinutá, někdy přijede Červený kříž 

zdarma, ale pokud jde o proškolení kantorů je využíván raději 

odborník ze záchranné služby – ten je financován z vlastních 

zdrojů, popř. díky sponzorům 

Spolupráce se spolky a kluby 
Aktivita místních spolků a klubů – jejich zdroje 

Spolupráce s integrovanými složkami 
zdarma 

Spolupráce víc MŠ/ZŠ (atletika, pohádková cesta) 
Krajské dotace, vlastní zdroje (hostitelská ZŠ) 

Spolupráce s knihovnou (pasování na čtenáře, noc 

s Andrsenem) 

Knihovna, obec 

Spolupráce mezi ZŠ a MŠ, 1. a 2. stupeň (návštěvy, 

odvod prvňáčků) 

Vlastní zdroje 



 

 

Spolupráce ZUŠ (společné vystoupení/výstava) 
Vlastní zdroje 

ZUŠ Open 
Zřizovatel, obec, vlastní zdroje, Nadační fond Magdaleny 
Kožené 

 

Sdílení zkušeností/metodická podpora pro další 

školy (pro žákovské parlamenty/kariérové 

centrum/H-mat) 

Bez nákladů 

Matematické kavárny pro rodiče 
Bez nákladů 

Klub bez klíče 
Dotace, zřizovatel, burza filantropie (nepokryje celou částku) 

Mezizahraniční spolupráce (vč. partnerství, 

etwinning) 

Erasmus nejjednodušší, kraj (podpora kanceláře hejtmana), 

obec 

Setkávání nebo sdílení mezi učiteli a řediteli 
Bez nákladů 

Strategické řízení a plánování 
MAS, SRP, vlastní zdroje, zřizovatel 

Komunitní aktivity 
Vlastní zdroje, vstupné dobrovolné, zřizovatel, obec 

 

➢ Z diskuze dále vyplynulo, že by se nemělo zapomenout na konsorcium – působí na výchovné 

poradce, kteří jedou do různých firem a poté se tam mohou jet podívat i se žáky. 

➢ Letohradské soukromé gymnázium nabízí zdarma mateřským školám výuku lyžování, studenti 

gymnázia s licencí pomáhají s výukou. O tuto aktivitu je velký zájem, proto už není volná 

kapacita. (mezi zapojené školky patří např. MŠ Letohrad, Taušlova, MŠ Písečná a další). 

 

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

v 17:00 hod. 

 

http://www.nfkozena.cz/
http://www.nfkozena.cz/


 

 

 

 

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

místnosti MAS ORLICKO, z.s. 

 

Zapsala: L. Osuská 


