
 

 

Projekt Vzkvétání škol Českobrodska 

Pracovní skupina pro financování 
 8 . 3 . 2 0 2 2 ,  Č e s k ý  B r o d ,  Ž i ž k o v a  č .  p .  5 0 7  

 

Přítomni 

• PS pro financování 4 členi ze 4: Lijertwood Andrea, Ekocentrum Vrátkov, Pučálková Šárka, Region 

Pošembeří o.p.s., Stuchl Jiří, M´am´aloca, Tlamichová Lucie, Město Český Brod 

• Za realizační tým: Soukupová Jiřina, Svěcená Veronika, Vraj Gabriela 

Program 

1. Přivítání účastníků 

2. Informace o aktualitách z projektu „Vzkvétání škol Českobrodska“ 

3. Možnosti financování škol 

4. Sdílení aktualit ze života škol v ORP Český Brod 

5. Závěr, další postup 

Body z jednání 

1. Přivítání účastníků 

J. Soukupová uvítala přítomné a poděkovala jim za přijetí členství v pracovní skupině. Zápisem byla pověřena 

Bc. Gabriela Vraj. 

2. Informace o aktualitách z projektu „Vzkvétání škol Českobrodska“ 

J. Soukupová informovala o projektu Vzkvétání škol Českobrodska, který od 1. ledna 2022 navazuje na 

předcházející projekt Sdílené radosti a strasti škol III.  Podpora projektu z OP VVV byla schválena, ale ještě 

čekáme na vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a zaslání finančních prostředků. Oproti předešlému 

projektu má nový projekt jen omezený rozpočet a neumožňuje financovat implementační aktivity. Realizační 

tým je tudíž redukován na úvazcích i osobách (nepokračuje paní Goldšmídová a Žídková). Projekt je plánován 

do 30. 11. 2023. 

 Veškeré informace byly a jsou nadále zveřejňovány na webu projektu https://skoly-orp-cb.eu/ 

 a Facebooku – https://www.facebook.com/skolyceskobrodska/ 

Pracovní skupina pro financování by se měla setkávat 4x ročně, přinášet podněty pro vzdělávání, 

volnočasové aktivity, možnosti financování. Informace budou postoupeny ředitelům a starostům z ORP ČB. 

Pracovní skupinu pro financování tvoří dvě části. První tvoří ekonomové škol, kteří sdílí zkušeností z běžného 

finančního řízení školy, pracovali v této skupině i v předcházejícím projektu  a budou se scházet pouze dvakrát 

https://skoly-orp-cb.eu/
https://www.facebook.com/skolyceskobrodska/
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ročně. Druhou skupinu, která se dnes prvně sešla, jsou řídícím výborem MAP nově jmenovaní členi se 

zkušenostmi s aktivním fundraisingem.  Dlouhodobě je v ORP ČB požadavek o zapojení do programu  

Erasmus+, zvláště učitelé by rádi vyjeli do zahraniční školy čerpat inspiraci. 

3. Možnosti financování škol 

S t u c h l  J i ř í :  E r a s m u s +   

Výrazná změna pro období 2021 – 2027 vyšší alokace prostředků – cca 26 mld. EUR. 

Rozložení do jednotlivých priorit, největší priorita je kladena na vysokoškolské vzdělávání. Jednotlivé priority: 

• Projekt mobility (výjezd do zahraničí pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, studenti) 

• Projekty malého partnerství spolupráce do 60 tis. EUR 

• Podpora velkých projektů, spíše směrem k MAS, dlouhodobější projekty na cca 3 roky, mohou pod tím 

být zapojené školy 

• Centralizované projekty, jsou řešené na úrovni MŠMT a krajů 

Kdo je vhodným žadatelem? 

• Školská i  neškolská zařízení (školy, neformální vzdělávání LECCOS, Vrátkov, Mamaloca, .,..) 

• Neziskové organizace, církev, podnikatelé (stáže středoškoláků) 

• Vzdělávání dospělých obecně (kdokoliv z dospělých, kdo by chtěl zvyšovat svou kvalifikaci) 

Je kladen velký důraz na to, aby do Erasmu+ vstupovali noví účastníci. Pro zkušené účastníky je možnost 

zažádat si o akreditaci na celé období do roku 2027. Pokud projdou akreditací, mohou opakovaně žádat o 

podporu jednodušším způsobem. M am´aloca se snažila akreditovat jako certifikovaná organizace pro 

„Projekt mobility“, týkající se žáků středních škol a učitelů základních škol. Certifikací neprošli, v roce 2022 se 

budou ucházet znovu. Je tu možnost, že se stanou oblastními koordinátory, prodlouženou rukou Domu 

zahraničních služeb (zpracování žádosti pro jednotlivé subjekty).  

Novým účastníkům se doporučuje žádat na projekty menšího typu, cca min. 10 tis. EUR max. 60 tis. EUR. 

Prvním krokem je registrace v systém ECAS pro Erasmus+. Jednotlivé školy, MAS, DSO, Město ČB, by se tedy 

měli zaregistrovat, s registrací nabízí pomoci p. Stuchl, ale rád to naučí i jiné osoby.  

Pro malé subjekty není potřeba historie, do 60 tis. EUR. 

Nejsnazší programy, do kterých je vhodné se hlásit, jsou „Projekty mobility“. Výzvy jsou 2x ročně, únor 

a říjen/listopad. Výzva trvá měsíc, předchází jí semináře, žádost na vyplnění je náročná, 30 stránek textu v ČJ 

nebo i v AJ. Pro projekt mobilit není nutný zahraniční partner. Pro vzdělávací projekty je nutné mít zpracovaný 

Education development plan (dopodrobna zpracovaný plán vzdělávání v organizaci a dopad projektu na 

osoby v organizaci). Pro věcnou přípravu žádosti je potřeba sebrat data o potřebách jednotlivých pedagogů 

v ORP Český Brod.  Na konci se dokladuje zpráva z mobility, dotazník na 10-15 minut, vyplňuje každý 

jednotlivý účastník. 

Pan Stuchl připraví dotazník, který bude kopírovat strukturu žádosti a následně školy osloví realizační tým 

s průzkumem učitelů. Pan Stuchl navrhuje, že by bylo vhodné se s předběžnými zájemci o výjezd do 

zahraničí setkat a vysvětlit, jaké jsou možnosti využití programu Erasmus. 
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Projekty mobility 

Vyjíždějící účastníci musí být z EU. Každý účastník může vyjet v rámci jednoho projektu 2x, může jet i sám, 

kam si vybere. Finance jsou počítány a hrazeny daným paušálními částkami pro jednotlivé země a aktivity. 

Pro krátkodobé vzdělávání do 1 měsíce není podpora jazykové přípravy před výjezdem. Pro pobyty delší než 

30 dní je možné čerpat před výjezdem na jazykovou přípravu cca 150 EUR na osobu. Job shadowing je 

nejčastější pro učitele (není nutné doložit certifikát o dosaženém vzdělání, stačí potvrzení od dodavatele, že 

tam byl). Doba prázdnin pro toto nelze využít. Učitelé mohou jet po jednom nebo ve skupině. Celkové náklady 

je dobré udržet do 60 tis. EUR, kdy pak žadatel dostává 80% objemu financí dopředu.  

Projekty partnerství – pokud nemají žadatelé zkušenosti, tak je vhodné jít do toho programu pouze jako 

partner. Stačí si napsat témata, která nás zajímají (p. Stuchl zahrne do dotazníku). Pak je třeba se tomu 

týdně věnovat, hledat partnery, komunikovat. Podpora 500 EUR na měsíc – leader, partner – 250 EUR na 

měsíc. Projekty partnerství např. se vytváří cizojazyčná metodika použitelná pro všechny partnery 

(diseminace, impact, metodika). Vyžadován je partner ze zahraničí, čím víc partnerů, tím líp (optimálně 3 

partneři z různých zemí). Doporučuje podívat se na již úspěšné projekty v Domě zahraniční spolupráce. 

Častokrát se pak opakují v jiných zemích. 

 Více o programu Erasmus zde: https://www.dzs.cz/program/erasmus/projekty-granty 

V projektech Erasmus + nejsou vyžadovány monitorovací zprávy pouze vyúčtování. Nejsložitější je podání 

žádosti. Důležitá je jazyková vybavenost. Je důležitý mít zpracované základní představení organizace tzv. 

Infosheet: základní informace o organizaci, jaké má organizace zkušenosti. Pan Stuchl uvítá další 

spolupracovníky, kteří se zapojí a pomohou s hledáním partnerů, psaním žádostí, aj. Vhodné by to bylo 

zkonzultovat s PS pro sdílení zkušeností s výukou cizích jazyků. 

Pokud bude výzva v listopadu 2022, výjezd může být nejdříve v dubnu/květnu 2023. Schvalování žádosti trvá 

i půl roku. 

Jiří Stuchl připraví a zařídí:  

 Dotazníky pro potřeby učitelů a ostatních organizací (náhled výsledků pro realizační tým) 

 Dotazníky s tématy kurzů, které by chtěli 

 Šablonu, jak vyplňovat „Infosheet“ 

 Návod, jak se registrovat v „ECASU“, příp. vlastní registraci za předpokladu spolupráce se 

statutárním zástupcem školy/ jiného subjektu  

 Nabídku možné spolupráce společnosti M´am´aloca s případnými zájemci 

 Témata možného partnerství pro jednotlivé subjekty 

 

P u č á l k o v á  Š á r k a ,  P o š e m b e ř í  

V připravovaných výzvách z IROPu, které budou vyhlašovány ve spolupráci s MAS jsou v oblasti vzdělávání 

možnosti:  

• modernizace mateřských škol a infrastruktury dětských skupin 

• základní školy ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol (malotřídky) 

 Pošembeří zatím netuší, jaká bude alokace, jak se to bude rozdělovat, jaké budou podmínky. Školení přes 

IROP bude 9.3.2022. 
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Středočeský kraj má fond podpory venkova, je to pouze pro obce do 2 tis. obyvatel. Zvýhodnění malých obcí, 

zvýšení paušálů na 200 tis. Kč, 1000 Kč na obyvatele pro obce nad 2000 tis. obyvatel. 

V programu  OPZ+, musí MAS požádat o jeden velký projekt, který by se mohl uskutečnit již v roce 2023. V 

tuto chvíli ale ještě nejsou dána pravidla. Neví se např., zda budou podporovány i tábory přes noc. Systém 

financování by měl být osobní náklady + paušální náklady 40 % z osobních nákladů. MAS v tuto chvíli 

připravuje akční plán a projekt OPZ+, který bude podávat v září/říjnu 2022. V tuto chvíli hledají organizace 

(obce, NNO), které se budou chtít zapojit. Požadavek je vědět, co chtějí dělat a následně dobře sepsat projekt, 

který je uveden ve schváleném akčním plánu.  

Z jiných programů se připravuje prostřednictvím MAP podpora  financování stojanů na kola, ale pouze těch 

u cyklostezek. 

P. Stuchl: V Anglii je všude okolo škol zákaz aut, děti jezdí se hodně na kolech. V Brodě chybí klece pro kola, 

kde je omezeno riziko krádeže.  

4. Sdílení aktualit ze života škol v ORP Český Brod 

J. Soukupová:  

Stav přípravy výstavby nové svazkové školy. Žádost o dotaci na její výstavbu z programu „Prstenec II“ se 

připravuje. Povinnou přílohou je stavební povolení nebo územní rozhodnutí. Část v Českém Brodě je před 

vydáním společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. V Doubravčicích je zpracovaná projektová 

dokumentace k územnímu řízení, které bude probíhat samostatně. Protože vlastní hodnocení žádosti trvá na 

MŠMT 3-4 měsíce, má DSO s MŠMT předjednáno, že v průběhu března předloží neúplnou žádost, aby mohla 

být hodnocena Komisí odborníků jmenovanou MŠMT alespoň projektová dokumentace. Před podáním 

konečné žádosti je nezbytné mít smluvně zajištěné způsob a výši spolufinancování výstavby školy 

jednotlivými obcemi. I tato jednání probíhají. 

5. Závěr, další postup 

Další termín setkání se plánován na 12. května 2022 od 9 hod. v kanceláři projektu „Vzkvétání škol“, pozvánka 

bude zaslána. 

Zapsala: 

Gabriela Vraj, realizační tým MAP 

Přílohy:  

1. Infosheet Template  
2. Registrace organizace 

3. Příručka k programu Erasmus+ 


