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Program 1. zasedání Řídícího výboru MAP III dne 30.03.2022 od 14:00 

 

1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu 

2. Základní informace o projektu MAP III 

3. Složení Řídícího výboru, jeho schválení, kontrola usnášeníschopnosti  

4. Schválení Statutu Řídícího výboru 

5. Schválení Jednacího řádu Řídícího výboru 

6. Volba předsedy a místopředsedy Řídícího výboru 

7. Organizační struktura MAP 

8. Komunikační plán MAP 

9. Evaluace 

10. Podpora škol v plánování 

11. Dotační okénko 

12. Nastavení termínů setkávání pro rok 2022 

13. Diskuse  

14. Závěr 

 

 

 

V Třinci dne 23.03.2022               Mgr. Markéta Bobková

                                             hlavní manažerka projektu        
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Projekt „Místní akční plán III v ORP Třinec“ 

 
Zápis z 1. zasedání Řídícího výboru 

 

Datum a čas konání:  30.03.2022 od 14:00 

Místo konání:  zasedací místnost magistrátu města Třinec, Jablunkovská 160, 

739 61 Třinec  

Předsedající:   - 

Přítomni:   viz prezenční listina 

 

1. Úvodní slovo realizátora projektu 

pan Kozlovský 

 Zahájení zasedání přivítání účastníků na 1. zasedání v rámci navazujícího projektu Místní 

akční plán III v ORP Třinec. 

 

2. Základní informace o projektu 

Mgr. Bobková 

- Představila základní informace o projektu MAP III, projektová žádost byla předložena 

k 15. 05. 2021. 

- Fyzická realizace projektu byla zahájena 01. 02. 2022, ukončení bude k 30. 11. 2023, 

to znamená, že celková doba realizace projektu činí 22 měsíců. 

- Nositelem projektu je statutární město Třinec a rozpočet pro tento projekt bude 

cca 2,75 mil Kč (schváleno bez krácení). 

- Zapojeno je 92,4 % IZO (MŠ, ZŠ zřizované obcemi, církví a MSK). Dohromady je zapojeno 

49 školských IZO (MŠ + ZŠ) a 4 nezapojené (2 MŠ + 2 ZUŠ).  

- Cílové skupiny – pedagogičtí pracovníci škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků, 

rodiče dětí a žáků, zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací 

politice, veřejnost, pracovníci organizací působících ve vzdělávání, pracovníci a dobrovolní 

pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti 

neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže. Bez dětí a žáků. 

- Personální obsazení: hlavní manažer a specialista na strategie a plánování Mgr. Bobková 

Markéta (tel. 773 745 389, e-mail: marketa.bobkova@trinecko.cz) a finanční 

a administrativní manažer, koordinátor spádovosti škol a spolupráce s projekty OP VVV 

Bc. Michaela Pavlíková, DiS. (tel. 604 540 519, e-mail: michaela.pavlikova@trinecko.cz). 

- Evaluátor a mediátor – tyto služby budou zajištěny externě z nepřímých nákladů. 

- Aktivity projektu: 

o řízení projektu - činnost realizačního týmu 

o rozvoj a aktualizace MAP - řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP (řídící výbor), 

zpracování a naplňování komunikačního plánu (webové stránky, facebook), činnost 

pracovních skupin, místní akční plánování (strategie do roku 2025), spolupráce 

s projektem KAP, spolupráce s projektem poskytujícím metodickou podporu akčnímu 

plánování v území (NPI ČR), spolupráce s ostatními projekty IPs, IPo koncepčními, 

podpora škol v plánování  

o evaluace procesu místního akčního plánování 
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3. Složení Řídícího výboru, jeho schválení, kontrola usnášeníschopnosti  

Mgr. Bobková 

- Přestože došlo k personálním změnám, počet členů je stejný jak v MAP II a to 21 osob. 

Informovala o změnách v členství Řídícího výboru 

Změny zástupce kraje: Mgr. Materu nahradil Mgr. Janiczek  

Zástupce KAP: Mgr. Krakovkovou Raděvičovou nahradila Mgr. Plačková  

Zástupce NPI: Ing. Kubáňovou nahradila Ing., Bc. Krčková  

Zástupce ITI: Ing. Sládečkovou nahradila Mgr. Vdolečková  

Zástupce za rodiče: Ing. Novotnou nahradil Ing. et Ing. Polok 

Za vedení MŠ a ZŠ: nově PaedDr. Plošková  

Za učitele: nově Mgr. Misiarzová  

Ukončil členství za rodiče: Ing Duchoň  

Ukončila členství za školní družinu: Durstinová  

 

Usnesení č. 01/01/2022 – schválení složení Řídícího výboru  

Hlasování: PRO – 15, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0   SCHVÁLENO 

 

- kontrola usnášeníschopnosti – přítomno 15 členů = nadpoloviční většina. 

 

4.  Schválení Statutu Řídícího výboru 

Mgr. Bobková 

Statut byl před zasedáním zaslán všem členům ŘV k nahlédnutí a připomínkování. Na zasedání 

byl stručně představen. 

 

Usnesení č. 02/01/2022 – schválení Statutu Řídícího výboru  

Hlasování: PRO – 15, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0   SCHVÁLENO 

 

 

5. Schválení Jednacího řádu Řídícího výboru 

Mgr. Bobková 

Jednací řád byl před zasedáním zaslán všem členům ŘV k nahlédnutí a připomínkování. 

Na zasedání byl stručně představen. 

 

Usnesení č. 03/01/2022 – schválení Jednacího řádu Řídícího výboru  

Hlasování: PRO – 15, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0   SCHVÁLENO 

 

 

6. Volba předsedy a místopředsedy Řídícího výboru 

Mgr. Bobková 

V MAP II působil na pozici předsedy pan Kozlovský, na pozici místopředsedkyně paní 

Mgr. Burá, kteří projevili zájem o případné setrvání ve funkci. Žádný z dalších členů neprojevil 

zájem o tyto funkce, tudíž realizační tým navrhnul k nominaci zmiňované osoby.  

 

Usnesení č. 04/01/2022 – volba předsedy Řídícího výboru  

Hlasování: PRO – 14, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1   SCHVÁLENO  
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Usnesení č. 05/01/2022 – volba místopředsedy Řídícího výboru  

Hlasování: PRO – 14, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1   SCHVÁLENO  

 

 

7. Evaluace MAP II  

Mgr. Bobková 

- Seznámení s výsledky evaluace organizační struktury MAP (pracovní skupiny a řídící 

výbor), implementace MAP a souhrnné reflektivní zprávy.   

- K výsledkům evaluací bude přihlédnuto v rámci realizace MAP III a při přípravě MAP IV. 

 

 

8. Organizační struktura MAP 

Mgr. Bobková 

- V maximální možné míře snaha o zachování struktury pracovních skupin, v MAP III nebude 

působit PS občanské kompetence.  

- Představení jmenného seznamu nominovaných vedoucích a členů jednotlivých pracovních 

skupin. 

 

Usnesení č. 06/01/2022 – schválení organizační struktury MAP 

Hlasování: PRO – 15, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0   SCHVÁLENO  

 

 

9. Komunikační plán MAP 

Mgr. Bobková 

- Komunikační plán byl před zasedáním zaslán všem členům ŘV a připomínkování. 

Na zasedání byl stručně představen. 

 

Usnesení č. 07/01/2022 – schválení komunikačního plánu MAP 

Hlasování: PRO – 15, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0   SCHVÁLENO 

 

 

10. Seznam plánovaných evaluací, jejich témat a cílů 

Mgr. Bobková 

- Seznam plánovaných evaluací, jejich témat a cílů byl před zasedáním zaslán všem členům 

ŘV a připomínkování. Na zasedání byl stručně představen. 

- Co se týče evaluace procesu místního akčního plánování, bude probíhat průběžně po celou 

dobu realizace projektu se zaměřením na jednotlivé cílové skupiny, např. zřizovatelé – 

investiční a neinvestiční aktivity v území, rodiče – anketa se zaměřením na kvalitu 

vzdělávání a na celou oblast formálního a neformálního vzdělávání, pracovní skupiny jako 

zástupci škol – evaluační workshopy, …  

 

Usnesení č. 08/01/2022 – schválení plánu evaluací 

Hlasování: PRO – 15, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0   SCHVÁLENO  
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11. Podpora škol v plánování 

Ing. Kantorová 

- Aktivita bude realizována průběžně po celou dobu realizace projektu, již bez analytiků (dříve 

za každou organizaci byla uzavřena DPP se zástupcem školy). 

- Bude probíhat formou zjednodušených dotazníků „popisů potřeb škol“ a diskuzí 

s pedagogickými sbory. 

 

12. Dotační okénko 

Ing. Kantorová 

IROP 

- Dotace až 90 %, předpoklad vyhlášení výzev léto 2022, žadatelem může být obec nebo 

škola.  

- Rozpočet uvedený v tabulce je maximum, doporučení rozpočet naddimenzovat, překročená 

částka spadne do nezpůsobilých výdajů. 

- MŠ - navýšení kapacit mateřských škol bude podporováno v SO ORP, kde byla na základě 

analýzy obsazenosti MŠ a demografického vývoje identifikována nedostatečná kapacita 

MŠ pro umístění dětí do 3 let a starších dětí. Min. hranice koeficientu je 6, Třinec pouze 2. 

MŠ v našem regionu se tedy budou moct zapojit pouze na základě stanoviska hygieny. 

- Možnost vybavení odborných učeben, kabinetů, venkovních učeben, školských 

poradenských pracovišť (stavební úpravy, vestavby, přístavby, nástavby, vybavení 

nábytkem, ICT a AV technikou, konektivita, pomůcky, apod.) 

- Vazba na klíčové kompetence – cizí jazyk, přírodní vědy, polytechnika, digitální technologie 

- Nutná vazba na MAP - důležitý je souhlas zřizovatele se zařazením záměru 

do strategického rámce. 

- Pravděpodobně bude vyhlášena pouze jedna výzva za celé programové období. 

- ITI – není možné financovat bezbariérovost, zaměřeno na virtuální realitu, alokace stále 

ještě není vyčerpána, školy stále mohou přihlašovat projektové záměry. 

 

Národní plán podpory 

- Pořízení digitálních pomůcek - financování ZŠ 1 000 Kč/žák, podmínkou pro čerpání v roce 

2022 je registrace v ÚIV k výuce dle revize ŠVP od školního roku 2022/2023, financování 

MŠ 8 000 Kč/učitel (MŠ dostanou finance automaticky), prostřednictvím navýšení ONIV. 

- Prevence digitální propasti – navýšení ONIV na pořízení mobiliáře pro distanční výuku, výše 

příspěvku dle koeficientu školy. 

 

Šablony 

- Oprávnění příjemci MŠ a ZŠ, zatím nejsou potvrzeny SVČ, DDM a ZUŠ, předpoklad 

vyhlášení výzvy v květnu 2022. 

- Doba trvání 2x36 měsíců, dotace ve výši 100 %, vyplaceno ve dvou splátkách. 

- Aktivity - sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT, extrakurikulární aktivity 

(doučování, kluby, projektové dny), spolupráce ZŠ se SŠ, on-line spolupráce pedagogů 

s využitím eTwinning, individualizace výuky pro podporu speciálních potřeb včetně nadání, 

stáže pedagogů. 

- 2leté děti – dříve zajištěné prostřednictvím chůvy, nově pravděpodobně školní asistent (kurz 

nebo pedagogické vzdělání) 
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- Školy do 180 žáků spolupráce s PPP, nad 180 přes šablony. 

 

Ozdravné pobyty 

- Mohou žádat ZŠ i MŠ se sídlem v regionu se zhoršenou kvalitou ovzduší, místo realizace 

pobytů – seznamy obcí jsou uvedeny na webových stránkách Národního programu ŽP. 

- Dotace je určena na ubytování, stravu, dopravu a environmentální program ve výši 

500-600 Kč/žák/den při délce pobytu min. 4 noci (bude proplaceno na základě faktur). 

Termín realizace říjen až duben v době zhoršené kvality ovzduší. 

- Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je v 2. Q roku 2022. 

 

Přírodní zahrady 

- Žadateli mohou být školy nebo obce. Přepokládat vyhlášení výzvy je 3. Q roku 2022. 

- Aktivity – realizace zahrad v areálu školy v přírodním stylu, k žádosti je nutná zpracována 

projektová dokumentace. 

- Dotace ve výši až 85 %, proplacení na základě faktur. 

 

 

13. Nastavení termínů setkávání pro rok 2022 

Mgr. Bobková 

- Dle jednacího řádu je realizace prezenčního setkání stanovena 1x ročně. Další prezenční 

zasedání bylo dohodnuto na 28.11.2022 od 14:00. Dle potřeby bude případně svoláno další 

prezenční setkání, ale jinak bude řešeno formou per-rollam nebo on-line. Realizační tým 

plánuje opět zpracovávat pravidelný „zpravodaj o průběhu realizace projektu“, který je 

rozesílán spolupracujících aktérům v území. 

 

Usnesení č. 08/01/2018 – schválení termínu 2. zasedání ŘV 

Hlasování: PRO – 15, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0   SCHVÁLENO 

 

14. Diskuze 

V rámci diskuze se řešil termín schválení Strategického rámce MAP Třinec. Bude probíhat 

formou per rollam, předpoklad nejdříve v červnu. Aktuálně stále probíhá sběr projektových 

záměrů a souhlasů od zřizovatelů. 

 

 

15. Závěr 

Mgr. Bobková, pan Kozlovský 

- Poděkování za účast, ukončení zasedání. 

 

Přílohy: 

Příloha 1: Pozvánka  

Příloha 2: Program zasedání 

Příloha 3: Prezenční listina  

Příloha 4: Schválené složení Řídícího výboru 

Příloha 5: Schválený Statut Řídícího výboru 

Příloha 6: Schválený Jednací řád Řídícího výboru 
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Příloha 7: Schválená Organizační struktura MAP 

Příloha 8: Schválený Komunikační plán MAP  

Příloha 9: Schválený Seznam plánovaných evaluací, jejich témat a cílů 

Příloha 10: Prezentace 

 

 

Zapisovatel: 

Bc. Michaela Pavlíková, DiS. – finanční a administrativní manažer, Statutární město Třinec 

 

 

 

 

V Třinci dne 30. 03. 2022     …………………………………… 

                 Mgr. Markéta Bobková 

            ověřovatel zápisu 

 

 

 

 

V Třinci dne 30. 03. 2022     …………………………………… 

                     Radim Kozlovský 

       předseda Řídícího výboru 



1. zasedání Řídícího výboru
projektu Místní akční plán III v ORP Třinec

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0021138

30. března 2022 od 14:00



Místní akční plán III v ORP Třinec, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0021138 

Program:
1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu

2. Základní informace o projektu MAP III

3. Složení Řídícího výboru, jeho schválení, kontrola usnášeníschopnosti 

4. Schválení Statutu Řídícího výboru

5. Schválení Jednacího řádu Řídícího výboru

6. Volba předsedy a místopředsedy Řídícího výboru

7. Evaluace MAP II 

8. Organizační struktura MAP

9. Komunikační plán MAP

10. Seznam plánovaných evaluací, jejich témat a cílů 

11. Podpora škol v plánování

12. Dotační okénko

13. Nastavení termínů setkávání pro rok 2022

14. Diskuse 

15. Závěr



pan Radim Kozlovský – náměstek primátorky statutárního města Třinec

1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu
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• Předložení projektové žádosti 15. května 2021
• Fyzické zahájení projektu – 1. února 2022
• Doba realizace – 22 měsíců (tj. do 30. listopadu 2023)
• Nositel projektu – statutární město Třinec
• Rozpočet – cca 2,75 mil. Kč
• Zapojeno 92,4 % IZO (MŠ, ZŠ zřizované obcemi, církví a MSK) 

 Zapojeno 49 školských IZO (MŠ + ZŠ)
 Nezapojeny 2 MŠ + 2 ZUŠ

• Cílové skupiny - pedagogičtí pracovníci škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků, rodiče dětí a žáků, 
zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice, veřejnost, pracovníci 
organizací působících ve vzdělávání, pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti 
vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
BEZ DĚTÍ  A ŽÁKŮ.

• Aktivity projektu – řízení projektu, rozvoj a aktualizace MAP, evaluace procesu místního akčního plánování

2. Základní informace o projektu MAP III 
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• Hlavní manažer, specialista na strategie a plánování

– Mgr. Markéta Bobková, tel. 773 745 389, e-mail: marketa.bobkova@trinecko.cz

• Finanční a administrativní manažer, koordinátor spádovosti škol a spolupráce 

s projekty OP VVV

– Bc. Michaela Pavlíková, DiS., tel. 604 540 519, e-mail: michaela.pavlikova@trinecko.cz

Evaluátor, Mediátor – služby zajištěné externě

2. Základní informace o projektu MAP III 

Místní akční plán III v ORP Třinec, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0021138 
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4. Schválení Statutu Řídícího výboru
- projednání návrhu aktualizace 
- hlasování

5. Schválení Jednacího řádu Řídícího výboru
- projednání návrhu aktualizace 
- hlasování

6. Volba předsedy a místopředsedy řídícího výboru
- projednání návrhu:

- Předseda: Radim Kozlovský 
- Místopředseda: Mgr. Bohuslava Burá 

- hlasování

3. Složení Řídícího výboru, jeho schválení, kontrola usnášeníschopnosti 
- složení ŘV
- hlasování + kontrola usnášeníschopnosti

Statut.pdf
Jednaci_rad.pdf
Ridici_vybor_nominace.docx
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7. Evaluace MAP II

8. Organizační struktura MAP

9. Komunikační plán MAP

10. Seznam plánovaných evaluací, jejich témat a cílů

Evaluace_organizacni_struktury.pdf
Priloha_3_Organizacni_struktura_30.03.2022.pdf
Komunikacni_plan.pdf
Plan evaluaci.pdf
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11. Podpora škol v plánování

11. Dotační okénko

13. Nastavení termínů setkávání pro rok 2022

14. Diskuze

15. Závěr

dotace_2022.pdf


Děkujeme za pozornost 
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Složení Řídícího výboru schválené usnesením  

č. 01/01/2022 
 

 

ZÁSTUPCE JMÉNO A PŘÍJMENÍ ORGANIZACE 

realizátora projektu Radim Kozlovský Statutární město Třinec 

realizačního týmu Mgr. Markéta Bobková Statutární město Třinec 

kraje Mgr. Vlastimil Janiczek MSK 

zřizovatele  Mgr. Roman Wróbel Obec Bystřice 

zřizovatele  Mgr. Uršula Waniová Obec Ropice 

vedení ZŠ a MŠ PhDr. Dalibor Pyszko 
SŠ, ZŠ a MŠ, Třinec, 
Jablunkovská 241 

vedení ZŠ a MŠ Mgr. Bohuslava Burá ZŠ Vendryně 236 

vedení ZŠ a MŠ Mgr. Iveta Hudzietzová ZŠ a MŠ, Třinec, Kaštanová 412 

vedení ZŠ a MŠ Mgr. Petra Cemerková Golová ZŠ a MŠ, Třinec, Míru 247 

vedení ZŠ a MŠ Mgr. Martina Giercuszkiewiczová ZŠ Petra Bezruče a MŠ, Třinec 

vedení ZŠ a MŠ PaedDr. Zuzana Plošková 
ZŠ a MŠ, Třinec, Koperníkova 
696 

organizace neformálního  
a zájmového vzdělávání 

Mgr. Marika Zadembská Městská knihovna Třinec 

instituce spolupracující 
se školami 

Mgr. Radomíra Křížová 
Pedagogicko-psychologická 
poradna 

KAP  Mgr. Denisa Plačková KÚ MSK 

Učitelů Mgr. Dagmar Misiarzová ZŠ a MŠ, Třinec, Kaštanová 412 

Rodičů Ing. Et. Ing. Jiří Polok ZŠ a MŠ, Třinec, Kaštanová 412 

Rodičů Ing. Stanislav Buba 
ZŠ a MŠ Gustawa Przeczka 
s p.j.v. 

ITI Mgr. Dagmar Vdolečková Magistrát města Ostravy 

MAS Ing. Monika Szkatulová MAS Jablunkovsko, z.s. 

MAS RNDr. Pavel Žiška MAS Pobeskydí, z.s. 

NPI Ing. Bc. Radka Krčková Národní pedagogický institut 
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INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ PROGRAM - IROP 2021-2027 (MMR)

INFRASTRUKTURA ŠKOL
▸ oprávnění žadatelé: škola, obec 

▸ až 90% dotace na vybudování, modernizaci či vybavení prostor 
pro výuku; tj. odborné učebny a kabinety v interiéru, venkovní 
učebny, školská poradenská pracoviště apod. 

▸ lze financovat stavební úpravy, vestavby, přístavby, nástavby, 
vybavení nábytkem a nábytkovým vybavení, AV a ICT techniku, 
vnitřní konektivitu a připojení k internetu, moderní učební 
pomůcky, laboratoře, apod. 

▸ zaměření na klíčové kompetence: komunikace v cizích jazycích, 
přírodní vědy, polytechnická výchova, práce s digitálními 
technologiemi, 

▸ nutná vazba na projektový záměr v MAP, 

▸ předpokládaný termín vyhlášení výzvy: 2.Q 2022.



NÁRODNÍ PLÁN PODPORY - NPO (MŠMT)

INOVACE VE VZDĚLÁVÁNÍ V KONTEXTU DIGITALIZACE

▸ DIGITÁLNÍ POMŮCKY 

▸ navýšení prostředků ONIV na pořízení  

▸ 8 tis. Kč na učitele MŠ, 

▸ 1 tis. Kč na žáka, 

▸ pro čerpání v r. 2022 nutno do 31. 3. 2022 přihlásit v ÚIV k 
výuce dle revize ŠVP od šk. roku 2022/23, 

▸ co je možné pořídit - zde 

▸ PREVENCE DIGITÁLNÍ PROPASTI 

▸ navýšení prostředků ONIV na pořízení mobiliáře pro 
distanční výuku, 

▸ výše příspěvku každé škole individuálně dle koeficientu.

https://www.edu.cz/npo/komponenta-3-1-inovace-ve-vzdelavani-v-kontextu-digitalizace/
https://www.edu.cz/methodology/digitalni-technologie-jako-ucebni-pomucka/


OPERAČNÍ PROGRAM JAN ÁMOS KOMENSKÝ - OP JAK (MŠMT)

ŠABLONY
▸ žadatelé: MŠ, ZŠ (SVČ, DDM, ZUŠ nejsou potvrzeny), 

▸ 100% dotace (2 splátky) na aktivity obdobného charakteru jako předešlé šablony: personální podpora, osobnostně- sociální a profesní 
rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT, extrakurikulární aktivity (doučování, kluby, projektové dny), spolupráce ZŠ se SŠ, on-line 
spolupráce pedagogů s využitím eTwinning, individualizace výuky pro podporu speciálních potřeb včetně nadání, stáže pedagogů, 

▸ realizace na 36 měsíců (budou 2 vlny za celé programové období), 

▸ předpokládaný termín vyhlášení výzvy: květen 2022.



NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - NPŽP (SFŽP ČR)

OZDRAVNÉ POBYTY PRO ŽÁKY

▸ pro: školy se sídlem v oblasti se zhoršenou kvalitou 
ovzduší indikativně zde 

▸ vybraná místa realizace pobytů indikativně zde 

▸ dotace na ubytování, stravu, dopravu a EVP 500-600 
Kč na den/ žák, 

▸ min. 4 noci, žáci ZŠ, děti MŠ, 

▸ na období vždy od 1. října do 30. dubna pro roky 
2022, 2023, 2024 

▸ proplacení na základě vystavených faktur, 

▸ předpokládaný termín vyhlášení výzvy: 2. Q 2022.

https://www.narodniprogramzp.cz/dokumenty/detail/?id=2017
https://www.narodniprogramzp.cz/dokumenty/detail/?id=2018


NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - NPŽP (SFŽP ČR)

PŘÍRODNÍ ZAHRADY

▸ oprávnění žadatelé: škola, obec 

▸ realizace zahrad v areálu školy v přírodním 
stylu, 

▸ k žádosti nutná zpracovaná projektová 
dokumentace, 

▸ dotace až 85 %, proplacení na základě 
vystavených faktur, 

▸ předpokládaný termín vyhlášení výzvy: 3. Q 
2022.


