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On-line seminář: Alternativní zdroje financování ve školství 
Získání a užití finančních prostředků nad rámec stanovených normativů 
 

Finanční zdroje v českém školství jsou omezené a ředitelům škol a školských zařízení nestačí 

jen dobře hospodařit se svěřenými finančními prostředky, ale musejí vynakládat značné úsilí i 

na získání nadnormativních zdrojů financování, které přinesou do rozpočtu peníze „navíc“ pro 

zatraktivnění a modernizaci výuky, budovy či provozu školy. Ověřte si, zda skutečně 

využíváte všechny možnosti pro zajištění dostatečného množství finančních prostředků a 

získejte praktické rady pro získání těchto zdrojů a jejich správu. 

 

Přednáší: Ing. Petra Schwarzová  

Místo konání: on-line 

Datum konání: 1. 12. 2021 od 14:00 do 16:00 

Nehodí se vám termín? Využijte nahrávku, kterou automaticky obdrží každý přihlášený 

zákazník v ceně semináře.  
 

Zaměření webináře:  

Cílem online semináře je poskytnout účastníkům komplexní potřebné informace pro další 

financování škol (mateřských, základních a středních) a školských zařízení (školních družin, 

školního klubu, školní jídelny). Dozvíte se, jak realizovat doplňkovou činnost v souladu s 

legislativou a zásadami zřizovatele, jak získat finanční prostředky z programů EU, jak získat 

finanční zdroje nad rámec svých nároků pro společné vzdělávání apod. Na praktických 

příkladech si ověříte správnost postupů při přípravě nezbytné dokumentace. 
 

Komu je webinář určen: pro ředitele, zástupce ředitelů a ekonomické pracovníky škol ad., a 

také pro zřizovatele. 
 

Program webináře: 

14:00–16:00 Zdroje financování škol, jejich dělení a alokace těchto zdrojů. 

Doplňková činnost, její možnosti, zásady správné realizace, její benefity a 

úskalí. 

Praktický příklad tvorby směrnice pro doplňkovou činnost.  

Tvorba kalkulace a ostatní nezbytná dokumentace.  

Ostatní možné zdroje financování z projektů a programů EU v oblasti školství a 

jejich správné použití v souladu s legislativou v ČR.  

Aktuální informace k datu semináře. 

Aktuality a dotazy 
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Závazná objednávka účasti na webináři Alternativní zdroje financování 
Cena webináře: 2250,- Kč bez DPH za jednoho účastníka  

 

Při účasti více zaměstnanců z jedné organizace bude poskytnuta sleva ve výši 10 % z celkové 

ceny objednávky. 

 

Název společnosti: 

 

 

Jméno a příjmení objednávajícího: 

 

 

Ulice a č. p., město: 

 

 

 

IČO:                                                                               DIČ: 

 

Email: 

 

Telefon: 

Doručovací adresa, pokud se liší od fakturační: 

 

 

 

Počet účastníků webináře:    

1. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

2. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

3. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 
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