
 
MAP ORP Ostrava II 

  

 Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009132 

 

Stránka 1 z 2 
 

ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY FINANCOVÁNÍ 
 

 
Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Ostrava II 

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009132 
 
Místo konání: Magistrát města Ostrava (budova Nové radnice), Prokešovo nám. 8, 729 30, Ostrava, 

kancelář č. 304 
 
Datum a čas: 10.10.2018 od 13:00 
 
Přítomni: 11 přítomných, 1 omluven, viz prezenční listiny – příloha zápisu 
 

Program:  

1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu a představení členů PS 

2. Základní informace k pracovním skupinám 

3. Plánované výstupy pracovní skupiny 

4. Nastavení termínů setkávání pro rok 2018 

 

 

1.  Úvodní slovo zástupce realizátora projektu a představení členů PS 

Jednání pracovní skupiny zahájila paní Ing. Sylva Sládečková, vedoucí pro odbor školství a metodik 

pro tvorbu MAP a implementaci projektů. V 13:00 přivítala všechny přítomné členy pracovních skupin, 

členy realizačního týmu MAP II a seznámila všechny přítomné se základními informacemi o projektu 

MAP I a MAP II, jeho harmonogramem a aktuálním stavem. Členové pracovní skupiny, vedoucí 

pracovní skupiny i ostatní účastníci dostali „Informační leták“, který sloužil k základnímu představení 

projektu MAP II, seznámení se s jeho cíly, očekávanými výsledky a k představení ostatních  

pracovních skupin. Zároveň členové pracovní skupiny podepsali Informovaný souhlas se zpracováním 

osobních údajů. Všichni členové pracovní skupiny se vzájemně představili a seznámili se s vedoucí 

pracovní skupiny p. PeadDr. Ivonou Klímovou, ředitelkou Gymnázia, základní školy a mateřské školy 

Hello s.r.o. 

 

2. Základní informace k pracovním skupinám 

Byly prezentovány všechny základní informace k projektu Ing. Sylvou Sládečkovou, vedoucí odboru 

školství, která je zároveň metodik pro tvorbu MAP a implementaci projektů.  Paní Sládečková 

informovala všechny přítomné o vytvoření dalších pracovních skupin, kdy došlo k rozdělení pracovní 

skupiny „Čtenářská a matematická gramotnost“ na dvě samostatné skupiny. Proběhlo seznámení 

s výstupy MAP I, kdy v rámci projektu MAP I došlo k pojmenování potřeb, utvoření SWOT analýzy, 

kdy se vyhodnotily, zanalyzovaly data a stanovily jednotlivé cíle. PS v MAP I vytvořily akční plán, kde 

lze najít souhrn aktivit, které v rámci ORP Ostravy vznikly. 
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3. Plánované výstupy pracovní skupiny 

Byly sděleny všechny plánované výstupy projektu včetně časového harmonogramu. Měli by se 

podpořit aktivity v rámci MAP, IROP, dotace ITI, ministerstva financí atd. Pracovní skupina 

Financování by se měla seznámit s dotačními tituly, které ORP Ostrava nabízí, seznámit se 

s šablonami a dalšími možnými formami financování a možnostmi zapojení se do dotací. Vytvořit 

nějaké doporučení pro obce a školy, které by potřebovali s financováním pomoci. 

 

- Seznámení se s akčním plánem a aktivitami, 

- Seznámení se se SWOT analýzou a vytvořit SWOT analýzu pracovní skupiny financování. 

- Výstupem pracovním skupiny by měla být analýza možností pro ZŠ, MŠ, ZUŠ, SVČ aj. 

- Vytvoření strategického cíle, říct co by bylo potřeba a s čím můžeme pomoci. 

- Najít zdroje možného financování např. externí, vlastní, koho je potřeba zapojit např. 

zřizovatele. 

- Upozorňovat na výzvy. 

- Seznámit se se strategickým rámcem (ITI, IROP). 

Vedoucí pracovní skupiny p. Klímová požádala realizační tým o nasměřování PS, zaúkolování, 

přislíbila seznámení se s oblastí. 

 

p. Ing. Slovák Ph.D. z Ostravské univerzity seznámil pracovní skupinu s tím, jak to funguje na OSU, 

jak čerpají dotace, např. hledají nové partnery, hledání externích zdrojů a sledují výzvy. 

p. Ing. Sládečková sdělila, že by mohl vzniknout uživatelsky podpůrný materiál, případně uspořádat 

nějaký seminář a pozvat kolegy z KAP, MAS, zástupci CRR apod. Mohou se připravit workshopy pro 

zřizovatele (MŠ, ZŠ, ZUŠ), představit výstupy, doporučení, možnosti finančních zdrojů. 

p.Mgr. Vdolečková se podívá na aktivity v akčním plánu a na možná spárování. 

Domluveno, že p. Bc. Karel Synek, DiS. bude agregovat výstupy pracovní skupiny, předávat 

informace a výstupy PS.  

 

4. Nastavení termínů setkávání pro rok 2018 

Termín dalšího jednání pracovní skupiny Financování je stanoven 8.11.2018 od 14.00 hodin. 

Další setkání proběhnou v  prosinci 2018 (termíny budou upřesněny) a dle potřeb vedoucího pracovní 

skupiny. 

 

Přílohy: 

1. Prezenční listiny 

 

  

 

      
Zapsala: Ing. Kateřina Kaletová      

Finanční manažer projektu      


