
 

Zápis z jednání o podpoře příměstských táborů, školních 

družin a dalších zařízení péče o děti mladšího školního věku 

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

Dne:   11. 8. 2015 

Čas:   15 hodin 

Účastníci:  Lenka Elblová  

Kamila Pávková 

Ludmila Matyášová 

Iva Kaplanová 

Helena Maxnerová 

Alena Kalousová 

Mgr. Miroslava Bednářová 

Jakub Kelller 

 

V úvodní části paní Ing. Vanická požádala o krátké představení všech účastníků jednání. Následně 

na to seznámila s programem jednání. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo dne 3. 8. 2015 výzvu k předkládání žádosti o podporu 

v rámci Operačního programu Zaměstnanost „Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol 

v době mimo školní vyučování mimo hl. m. Prahu“ (více informací o této výzvě naleznete zde - 

http://www.esfcr.cz/vyzva-013-opz).  MAS ORLICKO po schválení strategie předpokládá vyhlášení 

analogické výzvy (červen 2016). V současné době proto zjišťuje zájem o tuto oblast ze strany 

potenciálních žadatelů. 

V druhé části paní Ing. Vanická uvedla možnost podpory dětských skupin z IROP (investiční podpora) 

a současně i z OP Z (investiční i neinvestiční podpora).  

 IROP- podpora na rozšíření kapacity (stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení)  

 OP Z – podpora vybudování a provozu (investiční příspěvek 11.000 Kč/ dítě, provozní 

příspěvek cca 35 – 40 tis. Kč/ dítě a pololetí – předběžný odhad)  

Dětské skupiny budou podporovány za účelem pokrytí poptávky po předškolním vzdělávání 

a umožnění zapojení rodičů na trhu práce. 

http://www.esfcr.cz/vyzva-013-opz


 
V další části byla zmíněna vyhlášená výzva č. 57 z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která 

je zaměřena na podporu technického vzdělávání.  Datum ukončení výzev je 28. 8. 2015 (více 

informací naleznete zde http://www.op-vk.cz/cs/zadatel/vyzvy-op-vk/vyzvy-op-vk/nove-vyzvy/vyzvy-

ipo/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-individualnich-projektu-ostatnich-oblast-podpory-1-1-1.html).  

I přesto, že MAS ORLICKO předpokládá možnost podpor a vyhlašování výzev až příští rok, byli 

účastníci požádáni, aby své projektové záměry předkládali již nyní. Při nedostatečném počtu 

předložených projektových záměrů MAS ORLICKO nezapracuje tuto oblast do své strategie 

a následně na ni nebude moc vyhlásit výzvy. Proto Vás prosíme o jejich zaslání. 

Účastníkům byla nabídnuta osobní konzultace, na kterou je možné se dohodnout emailem 

na brozkova@mas.orlicko.cz nebo telefonicky na 734 313 330. Současně na danou adresu zasílejte 

své projektové záměry. 

 

 

 

Zpracovala: Ing. Alice Brožková 
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