
 

MAP ORP Ostrava  
   

Zápis z 4. jednání  Řídícího výboru MAP ORP Ostrava 

 

Místo:  Magistrát města Ostravy (budova Nové radnice), Prokešovo nám. 8,  
729 30 Ostrava;  

Místnost: Zasedací místnost č. 206a 

Datum:  21.12.2017 

Čas jednání: 10.00 hod 

Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny 
Celkový počet členů ŘV MAP ORP Ostrava: 29 
Přítomni členové ŘV MAP ORP Ostrava: 24 
Omluveni členové ŘV MAP ORP Ostrava: 5 

 

Program jednání: 

1. Úvod 
2. Volba nových členů ŘV MAP ORP OSTRAVA 
3. Schválení aktualizace členů pracovních skupin 
4. Schválení  aktualizovaného STRATEGICKÉHO RÁMCE  MAP ORP OSTRAVA (příloha 
projektových záměrů) 
5. Informace o aktuálním stavu realizace projektu MAP ORP OSTRAVA 
6. Různé 

 
Ad 1)  
Manažerka projektu Ing. Sylva Sládečková přivítala přítomné a představila program jednání. 

Ad 2)  
Schválení  nového  člena  ŘV  MAP - PhDr.  Hana  Slaná  (ČSI),  nahrazuje v ŘV  MAP  PhDr. Pavla 
Grenara (ČŠI) 
PRO: 24     PROTI: 0           ZDRŽEL SE: 0  

Ad 3)  
Schválení  aktualizace členů pracovních skupin (viz příloha č.2 zápisu) 
PRO: 24     PROTI: 0           ZDRŽEL SE: 0 

Ad 4)  
Schválení  aktualizovaného  Strategického rámce MAP ORP Ostrava (příloha č. 1 projektových 
záměrů) platná k  30.6.2017 
PRO: 24     PROTI: 0           ZDRŽEL SE: 0  

Schválený aktualizovaný SR MAP (příloha projektových záměrů) bude vyvěšen k nahlédnutí na 
web. stránky https://map.ostrava.cz/ a zaslán na RSK k vyvěšení na stránky Územní dimenze.  

Školní hřiště a tělocvičny nejsou v rámci programovacího období klíčovými aktivitami; v současné 
době není předpokládána změna podmínek.  
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Ad 5) 
a) Informace manažérů jednotlivých pracovních skupin o výstupech z  jednání pracovních skupin 
- Mgr. Chadzipanajotidisová, Mgr. Přikrylová, Mgr. Pavlisková, Ing. Chalupa: 

- jsou identifikovány problémové oblasti a hledány způsoby řešení,  
- z jednání PS vzešla potřeba navázání další spolupráce ZŠ, MŠ, SVČ, DDM s VŠ (zejména 
pedagogickou fakultou) a  otevřena problematika vzdělávání ředitelů a pedagogů v rámci 
spektra oblastí (měkké dovednosti, jazykového vzdělávání – semináře a workshopy, výměnné 
praxe pedagogů mezi školami),.  
- zdůrazněn prvek výměny zkušeností (vč. zahraničních) a know-how mezi školami, 
- velký potenciál spatřen ve vytvoření sítě škol, stážování, stíňování ve školách atd. Podnětným 
prvkem by bylo vytvoření platformy, která by ředitelům škol zjednodušila zorientovat se 
v různých vzdělávacích aktivitách, 
- je důležité najít způsoby a možnosti zapojení rodičů do aktivit škol, vzdělávání musí být 
prioritou. Škola nemůže suplovat rodinu a stát, škola má vzdělávat, 
- oblast inkluzivního vzdělávání – nezapomínat na podporu nadaných dětí. Proběhla společná 
pracovní skupina PS PVP a PS IV – z jednání vyplynula důležitost spolupráce ZŠ a MŠ (zejména při 
zápisu dětí handicapovaných aj.),  
doporučení pro zřizovatele: – iniciovat schůzky ředitelů ZŠ a MŠ, 
- je důležité nezapomínat na „běžné“ děti.   

Je velmi ceněna v rámci ORP iniciativa a přístup města Ostravy z titulu podpory škol v rámci 
dotačních titulů (podpora spolupráce, talentmanagemetu a nadání, bilingvní a cizojazyčné výuky, 
zahraničních výjezdů, iniciativ mládeže aj.). 

b) Jednou z fází projektu je i budování znalostních kapacit. Byly předány informace o přípravě 
kulatého stolu s OU, který se uskuteční dne 23.1.2016 (předmětem KS budou především témata 
- stáže a praxe studentů, měkké dovednosti, připravenost na praxi, náslechové hodiny, školní 
dokumentace). 

c) V současné době probíhá tvorba ročního akčního plánu ORP Ostrava; v rámci jednání PS jsou 
projednávány  neinvestiční aktivity – budou zaslány členům ŘV MAP elektronickou cestou ke 
schválení cca v 3/2017 

Ad 6)  
a) ŘV MAP ORP Ostrava bere na vědomí: 
vytvoření Místního plánu inkluze v oblasti vzdělávání, který je přílohou Strategického plánu 
sociálního začleňování Ostrava 2015-2018 – je možné žádat o dotace v rámci KPSVL 
b) Ing.  Jiří  Krist  (zástupce  MAS  Opavsko)  – doporučuje  obrátit  se  prostřednictvím  RSK na   
MFČR    z    titulu   přealokace   prostředků    na   oblast   školství   (navýšení alokace);  jsou   
nadhodnoceny   finanční  prostředky   na   nezaměstnanost  a   podhodnoceny  pro   oblast 
školství;  
- požadavek na MAP-y zda je možnost se sejít a řešit přealokaci  prostředků ESF (neinv.) a ERDF 
(inv.), které  nejsou ideálně rozvrstveny, nízká alokace i na výzvy ITI.  
-oceněn   přístup   plánování   „zespodu   nahoru“,   zapojení  pedagogické  veřejnosti  na tvorbě  
místního   akčního  plánu.  Apel   na  větší  spolupráci   a  podporu  škol,   výměnu zkušenosti. 
c) Mgr. Jiří  Hudec  (zástupce ITI Ostrava) –  výzvy  ITI  budou podobné výzvám v rámci  IROP 
(výjimky:  v   rámci   ITI   nelze  zvyšovat   počty  kmenových  tříd a  realizovat  samotnou 
bezbariérovost bez  vazby  na  odbornou  učebnu  aj.).  Vyhlášení  2  výzev  v   2/2017   – výzva  
na   ZŠ  a   SŠ;  v   2/2017    –  zahájení    příjmů   projektových   záměrů;   8/2017  – ukončení  
příjmů  žádostí  o dotace na ZŠ a SŠ.  
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- seminář  ITI, předpoklad 27.1.2017, uskuteční se v  budově  NOVÉ  RADNICE  v Ostravě,  
informace budou zainteresovaným subjektům zaslány aktuálně 
- informace o ITI budou  vyvěšovány  dle  možností  průběžně na https://map.ostrava.cz/ a 
www.itiostravsko.cz 

d) Ing. Marie  Chlebusová   (zástupce  KÚ MSK, KAP)  –  návrh   KAP-u je ve fázi schvalování a do 
konce roku 2016 bude odeslán na MŠMT  
- informace o tematickém setkávání (MŠ-ZŠ-SŠ-VOŠ) – budou oslovování ředitelé škol 
- návrh: pozvání členů KAP na jednání PS MAP, seznámit se s opatřeními KAP  
e) Ing.  Jiří  Krist  (zástupce  MAS  Opavsko – projekty do 2 mil Kč, výši rozpočtu komplikuje 
požadavek na zajištění bezbariérovosti; námět na „půjčovnu zařízení“ (schodolezy). 
- zprávy z jednání PS jsou velmi obohacující 
- konference ČESKO 2050 – na trhu práce budou dnes děti, které jsou nyní v MŠ a ZŠ 
- z titulu kvalitního vzdělávacího procesu je nutná spolupráce s KÚ MSK  
- excelentní podpora vedení města Ostravy v oblasti podpory a řízení školství 
- námět na provázání web. stránek MAP-ů; osvědčené semináře a kulaté stoly by se mohly 
opakovat 
- více konkretizovat, spolupracovat a slaďovat strategie a strategické plány MAS a MAP 
- uskupení PAKT ZAMĚSTNANOSTI – snaha podporovat vzdělávání, koordinace aktivit na úrovni 
ZŠ, spolupráce s MAP Ostrava 
- zaměřit se na vybavenost a personální zázemí škol 
- informace o schválených strategiích a vyhlášených výzvách pro obce ze strany MAS;  
MAS Poodří - schválena strategie a vyhlášena výzva;  
MAS Opavsko - v procesu schvalování strategie a přípravy výzev;  
MAS Slezská brána - zpoždění z titulu formální chyby;  
MAS Pobeskydí - schválená strategie, do měsíce by měly být vyhlášeny výzvy 

PŘEDPOKLAD DALŠÍHO JEDNÁNÍ ŘV MAP ORP OSTRAVA – červen 2017 
 

Přílohy č.: 

1. Strategický rámec MAP ORP Ostrava (aktualizovaná příloha projektových záměrů) 

2. Pracovní skupiny - členové 

 

Zkratky: 

SR-Strategický rámec    MAP-místní akční plán 

SD-Strategický dokument    MAS-místní akční skupina 

ČŠI - Česká školní inspekce    KAP-krajský akční plán 

ITI-Integrované teritoriální investice   MMO-Magistrát města Ostravy 

IROP-Integrovaný regionální operační program  OU-Ostravská univerzita 

ORP-Obec s rozšířenou působností   ŘV-Řídící výbor 

PS-Pracovní skupina     

    

Těšíme se na setkání s Vámi. 

Zpracoval: Ing. Sládečková, Ing. Karabínová 
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