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 T i s k o v á   z p r á v a 
 

Škola hrou v kraji Komenského 
 

tak se jmenuje projekt, na který svazek obcí Region Orlicko-T řebovsko (dále jen ROT) získal 
dotaci z operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“. Cesta k evropské 
podpoře začala zhruba před rokem pracemi na žádosti; ta byla po shromáždění podkladů a uzavření 
vztahů se zapojenými partnery předložena na Odbor školství Krajského úřadu v Pardubicích 
30.6.2011. Dotační smlouva byla po kompletaci nezbytných příloh podepsána 15.2.2012, při tom 
dotace je stoprocentní a její maximum činí 4.756.616,66 Kč v závislosti na účelných výdajích. 
Projekt je po většinu doby „samofinancovatelný“ z revolvingové zálohy. Ta byla ve výši 1.426.980 
Kč dne 13.3.2012 poukázána na zvláštní účet svazku ROT vyhrazený pouze tomuto projektu. 
Zálohy mohou být využity k financování pouze do 90%  celkové dotace, pak nastane krátkodobý 
nápor na vlastní prostředky ROT na počátku roku 2014 v době dokončení projektu a po předložení 
závěrečného monitoringu bude projekt z dotace dofinancován. 
Výstupem projektu je 10 nových vzdělávacích programů ve třech zapojených školách 
(osloveny byly pochopitelně všechny školy v území ROT), kterými jsou: Gymnasium Česká 
Třebová, ZŠ Habrmanova Česká Třebová, ZŠ a MŠ Orlické Podhůří. Projekt je fyzicky realizován 
v souladu s harmonogramem od 1.3.2012 do 28.2.2014, jeho fungování bude – jak už je u 
evropských dotací dobrým zvykem – sledováno i po té. 
Vzdělávací programy budou vytvářet v převážné většině přímo zaměstnanci zapojených škol 
(garanti, metodikové, tvůrci výukových pomůcek), projekt budou řídit koordinátor, manažer 
projektu a finanční manažer. S nimi všemi je Region Orlicko-Třebovsko v pracovněprávním 
vztahu; dosud je připraveno 25 smluv typu zaměstnanecká smlouva nebo dohoda o pracovní 
činnosti nebo dohoda o provedení práce. 
Smyslem projektu jsou již zmíněné vzdělávací programy, které při respektování pravidel dotace 
poutavou formou prezentují regionální zajímavosti a seznamují s nimi hlavní cílovou skupinu - tou 
jsou samozřejmě žáci a vedle nich i pedagogové. Projekt bude zaveden a ověřen na 550 žácích a 
studentech zapojených tří škol, ovšem vzdělávací programy budou k dispozici prakticky pro 
všechny školy v naší zemi, mimo jiné prostřednictvím webu ROT. Výuka podle programů bude 
pro žáky i studenty atraktivní a názorná, bude se odehrávat nejen ve školních učebnách, ale 
rovněž ve volné přírodě, čemuž nasvědčují i přiléhavě zvolené názvy, například: Geopark na 
školní zahradě, Přírodní zajímavosti v území ROT, Bylinková zahrádka, Zvířátka na dvorku, Byliny 
městského parku. Součástí programů budou samozřejmě texty, ale rovněž další tištěné materiály a 
v neposlední řadě prezentace, dále nosiče dat typu DVD a žáci podniknou také několik exkurzí. 
K aplikaci budou v rámci projektu školy vybaveny technickými pomůckami, namátkou 
jmenujeme osobní počítače (v počtu 19 ks), mikroskop, fotoaparát, dalekohledy, lupy, projekční 
plátno, dataprojektor, notebooke. Výběrová řízení na dodavatele vybavení i na dodavatele 
tiskařských/grafických služeb budou vedena již v režimu zpřísněného zákona o veřejných 
zakázkách, který ukládá též zveřejnění výsledku procesu i u takto relativně malých objemů, po tom 
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jsme my ovšem už dlouho volali a nové úpravy zákona v tomto ohledu vítáme, byť to současně 
znamená náročnější administrativu. 
Vlastní průběh projektu bude kolektivně sledovat Realizační tým, který má za sebou úvodní 
startovací jednání 29.3.2012 a na středu 4.4.2012 je do České Třebové svoláno jednání další. 
Zapojené školy se tak mohou stát v určitém ohledu modelovými a možná se jim dostane 
pozornosti rodičů při volbě zařízení, do kterého by chtěli své děti umístit. 
 

Pavel Neumeister a Veronika Peterková, manažeři projektu 
 
 

 
 

Předseda svazku Region Orlicko-Třebovsko Petr Tomášek s Ing. Alešem Kubíčkem z Odboru 
školství Pardubického kraje při podpisu dotační smlouvy dne 15.2.2012   

(foto Pavel Neumeister) 


