
 

 

Přihláška spolupráce - VZOR 
(pro aktivity s místem realizace v SO ORP Ústí nad Orlicí, Česká Třebová) 

Informace o žadateli 
(nositeli spolupráce) 

 

Název Základní a mateřská škola Nové Hrady 

Adresa sídla Nové Hrady 58 

IČO 12345678 

RED IZO 12345678 

IZO 12345678 

Číslo bankovního účtu 12345678/0100 

Statutární zástupce  Mgr. Jaroslav Žadatel 

Kontaktní osoba  Mgr. Jaroslav Žadatel 

Telefon  123456789 

Email  zadatel@seznam.cz 

* Zapojené subjekty - vyberte minimálně dva (jiné než žadatel) a specifikujte 

☒ děti, žáci, žákovské parlamenty – žáci ZŠ a MŠ Nové Hrady, předpokládaný počet 50 

☒ rodiče – rodiče dětí a žáků prvního stupně, předpokládaný počet 30 

☐ MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ ……………………………………….. 

☐ DDM, SVČ, PPP………………………………….. 

☒ NNO, spolky, sdružení – Myslivecké sdružení Nové Hrady 

☒ zaměstnavatel, firma – Dřevomateriál Nové Hrady 

☐ jiné (např.:  zástupci zřizovatelů ORP, starosta, apod.) …………………… 

Název plánované 
aktivity 
spolupráce/rozvoje 
partnerství 

Projektový měsíc na téma „Dřevo kolem nás“ 
 
 

Soulad s Prioritou 
Strategického rámce 
(podrobný popis cílů 
viz aktuálně platný 
Strategický rámec) 

 

☐ 1. Podpora tvorby dostupných a kvalitních podmínek pro inkluzivní 
vzdělávání napříč PV, ZV a neformálním a zájmovým vzděláváním  

☐ 2. Nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj čtenářské, 
matematické a jazykové gramotnosti 

☒ 3. Podpora a rozvoj motorických a praktických činností/dovedností u 
dětí, žáků PV a ZV  



 

 

* Kolonky označené tímto symbolem budou rozhodující pro posouzení relevance 
přihlašované aktivity pro projekt MAP a pro posouzení efektivnosti a hospodárnosti výše 
požadovaného příspěvku na úhradu nákladů akce a rozhodnutí o tom zda a v jaké výši bude 
příspěvek žadateli poskytnut. 

Podmínky k získání příspěvku: 

 Žadatel má působiště/místo realizace aktivity je na území SO ORP Ústí nad Orlicí nebo 
SO ORP Česká Třebová 

 Aktivní forma zapojení  všech subjektů akce 

 Soulad s prioritou Strategického rámce 

 Zajištění publicity projektu na webu žadatele (v rámci akce)  

☐ 4. Zajištění rozvoje kariérového poradenství v základních a 
mateřských školách 

☐ 5. Rozšíření zdravého životního stylu v rámci PV I ZV 

☐ 6. Rozvoj regionální podpory malotřídních škol 

☐ 7. Rozvoj infrastruktury v rámci PV, ZV, zájmového i neformálního 
vzdělávání  

* Popis plánované 
aktivity 
spolupráce/rozvoje 
partnerství – rozepište 
konkrétní způsob 
zapojení jednotlivých 
subjektů 

Žáci prvního stupně budou v rozmezí měsíce května docházet do 
Dřevomateriálu Nové Hrady, kde za asistence zaměstnanců budou 
vyrábět ptačí budky, krmítka a další drobné výrobky ze dřeva. Žáky 
budou doprovázet zástupci školy a rodičů. Celkem proběhnou tři 
pracovní odpoledne. Takto získané výrobky budou prodávány v rámci 
slavnosti při zakončení školního roku. Znalosti dětí z oblasti 
environmentalní výchovy (EVVO) budou podpořeny dvěma setkáními se 
zástupci Mysliveckého sdružení Nové Hrady, kteří žáky seznámí 
v přírodě se stromy, ze kterých zpracovávají výrobky.  

* Přínos aktivity pro 
kvalitu vzdělávání 

Aktivita podpoří rozvoj motorických a praktických činností a dovedností 
zapojených žáků, zároveň podpoří znalosti z oblasti EVVO. Společná 
pracovní odpoledne rozvinou aktivní spolupráci mezi školou, rodiči, 
žáky a zástupci místních firem a sdružení. Děti prakticky poznají cestu 
dřeva od zasazení po konečné výrobky. 

Předpokládaný termín 
a místo konání 

Květen – červen 2017, Nové Hrady 

Osoba odpovědná za 
realizaci: 

Jméno příjmení: Jaroslav Žadatel 
Funkce: ředitel školy 
Telefon: 123456789 
Email: zadatel@seznam.cz 

* Předpokládaný rozpočet (náklady spojené s realizací akce) - rozepište:  
Odměna pro zapojené učitele (pomoc při zpracování výrobků ze dřeva, doprovod při návštěvě 
lesa, organizace prezentace výrobků v rámci slavnosti na zakončení školního roku) – cca 4.000,- 
Kč; odměna pro zaměstnance Dřevomateriálu cca 3.000,- Kč; úhrada spotřebovaného materiálu 
cca 3.000,- Kč; odměna pro zástupce MS Nové Hrady – cca 2.000,- Kč. 
* Předpokládaný potřebný příspěvek na úhradu nákladů akce: 

☐ 5.000,-              ☐ 8.000,-                 ☒ 10.000,-                  ☐ 15.000,-   

Preferovaná forma úhrady příspěvku nákladů akce: 

  ☐  fakturace               ☒ darovací smlouva               



 

 

 Přistoupení žadatele k Memorandu o spolupráci 

 Předání pořízené fotodokumentace  - min 5 fotografií 

 Předání zpracované Hodnotící zprávy - viz vzor 

 Realizace ukončena do 15. 11. 2017 

 

Další informace: 

 Na úhradu nákladů akce není právní nárok.  

 Uchazeči o zapojení do spolupráce budou informováni do 30 dnů od termínu 
doručení přihlášky. 

 

Datum: 

 

 

Podpis statutárního orgánu žadatele 

 

 

Informace k vyplnění žádosti: 

Realizaci zakázky „Pilotní ověřování možností spolupráce relevantních aktérů vzdělávání“ zajišťuje 

Sdružení obcí Orlicko. Přihlášky, případně dotazy zasílejte na emailovou adresu: pilotaz@orlicko.cz . 

Sběr žádostí probíhá v rámci zakázky: „ Zajištění pilotního ověření využití možností spolupráce 

relevantních aktérů vzdělávání v území MAS ORLICKO, z.s.“ realizované v rámci projektu Místní akční 

plán rozvoje vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a 

Česká Třebová (reg.č.  CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000128). 

 

  

mailto:pilotaz@orlicko.cz


 

 

Hodnotící zpráva k realizované aktivitě spolupráce - VZOR 
(pro aktivity s místem realizace v SO ORP Ústí nad Orlicí, Česká Třebová) 

Informace o příjemci  

Název Základní a mateřská škola Nové Hrady 

Adresa sídla Nové Hrady 58 

IČO 12345678 

RED IZO 12345678 

IZO 12345678 

Číslo bankovního účtu 12345678/0100 

Statutární zástupce  Mgr. Jaroslav Žadatel 

Kontaktní osoba  Mgr. Jaroslav Žadatel 

Telefon  123456789 

Email  zadatel@seznam.cz 

Zapojené subjekty – uveďte a rozveďte specifikaci počtu zúčastněných  
 

☒ děti, žáci, žákovské parlamenty – žáci ZŠ a MŠ Nové Hrady, počet 40 

☒ rodiče – rodiče dětí a žáků prvního stupně, počet 28 

☐ MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ ……………………………………….. 

☐ DDM, SVČ, PPP………………………………….. 

☒ NNO, spolky, sdružení – Myslivecké sdružení Nové Hrady 

☒ zaměstnavatel, firma – Dřevomateriál Nové Hrady 

☐ jiné (např.:  zástupci zřizovatelů ORP, starosta, apod.) ……………….. 

Název aktivity 
spolupráce/rozvoje 
partnerství 

Projektový měsíc na téma „Dřevo kolem nás“ 

Termín a místo konání Květen – červen 2017, Nové Hrady 

Popis průběhu 
(zhodnocení) aktivity 
spolupráce/rozvoje 
partnerství 

Setkání v Dřevomateriálu Nové Hrady proběhla v termínech 
2. 5. 2017, 10. 5. 2017 a 3. 6. 2017. Zúčastnili se žáci, učitelé školy, 
zaměstnanci Dřevomateriálu a rodiče. Zapojili se také bývalí žáci školy, 
kteří již navštěvují druhý stupeň na jiné škole. Setkání proběhla 
v přátelské atmosféře a bez komplikací. Rodiče i učitelé aktivně 
pomáhali dětem při výrobě. 
 
Setkání s Mysliveckým sdružením Nové Hrady proběhla v termínech     



 

 

 

 

Seznam povinných příloh Příspěvku na podporu rozvoje partnerství a aktivit spolupráce: 

 

 

☒ Přistoupení k Memorandu o spolupráci, pokud již nebylo doloženo 

 

5. 5. 2017 a 26. 5. 2017. Žákům, rodičům a učitelům se věnoval 
předseda sdružení. Setkání se vydařila. Podařilo se nám vidět i některé 
obyvatele lesa. Domluvili jsme se na dalších setkáních. 
 
Dne 26. 6. 2017 proběhla slavnost při zakončení školního roku, při které 
žáci prezentovali svoje výrobky a návštěvníci si je mohli následně 
zakoupit. 

Přínos aktivity pro 
kvalitu vzdělávání 

Podařilo se podpořit rozvoj motorických a praktických činností a 
dovedností u dětí a žáků a zároveň obohatit jejich znalosti z oblasti 
EVVO. Děti poznaly využití dřeva pro reálné výrobky a zároveň měly 
možnost zjistit, jakým procesem koloběh dřeva prochází.  
 

Přínos aktivity pro 
rozvoj spolupráce 

Společná činnost dětí, žáků, rodičů, učitelů a zástupců místních firem a 
sdružení napomohla ke smysluplnému trávení volného času a 
k navázání vzájemných vazeb mezi aktéry.  
 

Jak hodnotíte zrealizovanou akci: 
 

☐  BYLA PRO NÁS PŘÍNOSNÁ A BUDEME JI OPAKOVAT VE STEJNÉ /OBMĚNĚNÉ/ PODOBĚ 
 

☒  BYLA PRO NÁS PŘÍNOSNÁ, NICMÉNĚ PRO JEJÍ PLNOHODNOTNÉ VYUŽITÍ A ZAŘAZENÍ DO 
BĚŽNÉHO PROVOZU (DO VÝUKY) JE TŘEBA JEŠTĚ PŘEKONAT NĚKTERÉ PŘEKÁŽKY (rozveďte níže) 
 

☐ BYLA ZAJÍMAVÁ, NICMÉNĚ PRO JEJÍ VYUŽITÍ BUDE POTŘEBA PROGRAM JEŠTĚ UPRAVIT / 
POZMĚNIT 

 
Zde rozveďte, jaké překážky Vám stojí v cestě pro realizaci potřebné aktivity: 
 
Pro další realizaci bychom chtěli podobné akce avizovat již při začátku školního roku, abychom 
poskytli větší prostor pro zapojení rodičů a zvýšili tak efektivitu celé akce. 
 
Část aktivit lze realizovat z běžných prostředků školy, Dřevomateriál poskytl materiál a účast 
zástupce firmy zdarma, na základě dohody. Potřebujeme však zajistit minimálně prostředky na 
dopravu společným autobusem ( 3 x 2 000 Kč) a odměnu pro zástupce Mysliveckého sdružení 
Nové hrady ve výši (1 000 Kč).  
 
 

☒ Předaná pořízená fotodokumentace zrealizované aktivity 



 

 

 

Seznam nepovinných příloh Příspěvku na podporu rozvoje partnerství a aktivit spolupráce: 

 

 

Datum: 

 

Podpis statutárního orgánu příjemce 

 

 

Informace k Hodnotící zprávě: 

Vyplněnou Hodnotící zprávu spolu s přílohami doručte na emailovou adresu: 

pilotaz@orlicko.cz. 

  

mailto:prihlaskypilotaz@orlicko.cz

