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Pracovní skupina 
Financování

PS financování – náplň práce

• Obsahem práce PS pro financování je plánování nákladů a 
zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci 
naplánovaných aktivit. 

• připravovat podklady pro rozhodování ŘV
• PS pro financování se aktivně podílí na celém procesu 

společného plánování v území 
• aktualizovat dokumentace MAP v podaktivitě 2.8. 
• zpracovat návrhy financování aktivit navržených ostatními 

pracovními skupinami.
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PS financování – personální obsazení
PeadDr. Ivona Klímová, MBA vedoucí PS ředitelka ZŠ Hello Gymnázium, základní škola 

a mateřská škola Hello s.r.o.

Ing. Miroslava Rychtáriková zřizovatel vedoucí odboru ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz

Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D. odborník, pedagog proděkan pro rozvoj a legislativu, 
vedoucí KPV

Ostravská univerzita, Pedagogická 
fakulta, katedra technické a 
pracovní výchovy

Mgr. Hana Bayerová pedagog ředitelka ZŠ ZŠ Ostrava - Michálkovice, U Kříže

Mgr. Stanislava Korcová pedagog ředitelka MŠ MŠ Ostrava, Varenská 2a

Mgr. Jana Secová pedagog ředitelka SVČ SVČ Korunka

RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. pedagog ředitel ZŠ ZŠ Březinova

Mgr. Dagmar Vdolečková specialista Specialista strategického plánování MMO odbor strategie

PhDr. Ing. Martin Černek, Ph.D., 
MBA specialista projektový manager Prigo group menber

Ing. Sylva Sládečková metodik vedoucí odboru MMO - odbor školství a sportu

Ing. Radmila Karabínová specialista specialista pro oblast školství a 
vzdělávání MMO - odbor školství a sportu

Ing. Jiří Hudec metodik vedoucí MMO odbor strategie

PS financování SWOT analýza silné stránky
• připravenost projektových fishe
• spolupráce jednotlivých skupin  
• rychlá reakce na možné nové výzvy
• spolufinancování zřizovatelem
• zkušenost ředitelů s čerpáním dotací (dle zřizovatele)
• dotace města
• možnost poradenství odborných pracovníků MMO v oblasti 

využívání finančních zdrojů z operačních programů a jiných 
finančních zdrojů
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PS financování SWOT analýza - slabé stránky

• ukončení čerpání IROP
• ukončené dotační programy (zejména investiční)
• problematika participace škol
• špatná časová souvislost s operačními programy

administrativní zátěž (zejména pro ředitele a ekonomky)
• nekomplexnost financování
• přílišná závislost na externích zdrojích
• podíl zřizovatelů na spolufinancování

PS financování SWOT analýza – slabé stránky

• nemožnost finančního ohodnocení práce ŘŠ (zásady 
zřizovatele) - zásady některých zřizovatelů nedovolují si 
ředitelům proplácet mzdy z projektů. V malých školách
nemá ředitel možnost delegovat úkoly spojené s 
projekty na jiné pracovníky, vykonává je jen sám.

• ve většině projektů absence možnosti čerpání osobních
nákladů na zajištění odborníků a odměny pro realizátory

• nedostatek odborníků pro plynulé zajištění realizace 
projektů
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PS financování SWOT analýza - ohrožení

• nevyhlášení nových dotačních programů
• dodání finančně nákladných povinných příloh k

projektové žádosti (např. projektová dokumentace 
ke stavbě)

• podmíněnost vydání souladu jedné výzvy pro účast 
ve výzvě druhé (viz RESTART, ITI – MŠMT OP VVV)

• nedostatečná kvalita zpracování projektových záměrů 
žadatelů

• neochota zřizovatelů k uvolnění veřejných financí
• malá motivace ředitelů k čerpání

PS financování SWOT analýza - ohrožení

• nezajištěnost finančních prostředků po skončení 
projektu na jeho pokračování (osobní náklady, náklady 
na materiál aj.)

• přetíženost pedagogických pracovníků a s tím spojena 
neochota realizace projektů
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PS financování SWOT analýza - příležitosti
• výzvy MŠMT
• příhraniční spolupráce
• norské fondy
• šablony II
• výzvy v oblasti školství a ŽP MSK
• výzvy v oblasti školství a ŽP SMO
• RESTART
• ITI
• MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj)

PS financování SWOT analýza - příležitosti

• Program Interreg V-A Č-PL
• zajištění personální podpory ze strany zřizovatele
• Erasmus
• nadační fondy
• realizace seminářů na téma fundraising pro ředitele 

škol a školských zařízení
• Externí dotační agentury a dotační poradenství
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PS financování SWOT analýza - příležitosti

• výměny zkušeností z oblasti čerpání a získávání 
finančních zdrojů mezi řediteli školských organizací

• vytvoření veřejné sítě odborných učeben realizovaných 
z dotací a projektů v rámci Ostravy

Děkuji za pozornost



