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ZÁPIS Z 2. 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: 15. 11. 2018 od 14:00 
 
Přítomni: 7 přítomných, 4 omluveni, viz prezenční listiny – příloha zápisu 
 

Program:  

1. Úvodní slovo  

2. Schválení zápisu z 1. jednání pracovní skupiny  

3. Ustanovení zapisovatele pracovní skupiny 

4. Plnění úkolů z předešlého jednání 

a. Fondy 

b. SWOT analýza 

5. Schválení nového člena pracovní skupiny 

6. Projekt Polytechnické vzdělávaní pro nejmenší – Malý řemeslník 

7. Termín 3. jednání pracovní skupiny  

 
 

1. Úvodní slovo  

Jednání pracovní skupiny zahájila paní PaedDr. Ivona Klímová. Krátce shrnula obsah předchozího 

jednání a jeho stanovených závěrů. 

 

2. Schválení zápisu z 1. jednání pracovní skupiny  

Byl schválen zápis z 1. jednání pracovní skupiny Financování ze dne 10. 10. 2018. 

 

3. Ustanovení zapisovatele pracovní skupiny 

Zapisovatelkou pracovní skupiny Financování byla ustanovena Mgr. Stanislava Korcová. 

 

4. Plnění úkolů z předešlého jednání 

Byla provedena kontrola plnění úkolů z přechozího jednání.  

a. Fondy 
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Paní Mgr. Vdolečková předložila vypracovaný přehled současných možností výzev a programů 

vhodných pro oblast školství (viz příloha) a přítomné členy o jednotlivých možnostech podrobněji 

informovala.  

Úkol č. 1: Průběžně sledovat možnosti využívání programů a projektů vyhlášených i mimo EU jako 

jsou např. Programy a projekty Tandemu (Tandem-koordinační centrum česko - německých výměn), 

Česko-německý fond budoucnosti, Společný program podpory česko-německých a česko rakouských 

výměn – určeno pro SVČ aj.,  Projekty česko-bavorské výměny pedagogů MŠ a ŠD, Mezinárodní 

visegradský fond, Erasmus, Program Evropa pro občany aj. O jakýchkoliv možnostech neprodleně 

informovat vedoucí pracovní skupiny. 

b. SWOT analýza 

Do konce roku 2018 budou aktualizovány, popř. nově vypracovány SWOT analýzy jednotlivých 

pracovních skupin. O výstupech skupin budou jejich vedoucí informováni prostřednictvím společného 

setkání plánovaně v lednu 2019. 

Úkol č. 2: prostřednictvím G-tabulky vypracovat společnou SWOT analýzu skupiny Financování. 

Termín: 01. 01. 2019. Tabulku vytvoří a přístup k ní rozešle všem členům vedoucí skupiny paní 

PaedDr. Ivona Klímová do 30.11.2018. K dispozici jsou dosud zpracované SWOT analýzy 

v dokumentu Místní akční plán vzdělávání ORP Ostrava – Strategický plán rozvoje vzdělávání do roku 

2023 (od strany 77).  

5. Schválení nového člena pracovní skupiny 

Vedoucí pracovní skupiny PaedDr. Ivona Klímová schválila nového člena pracovní skupiny 

Financování, kterým se stal pan RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. 

6. Projekt polytechnické vzdělávání pro nejmenší – Malý řemeslník 

Byl prodiskutován projekt Malý řemeslník (pracovní název projektu). Mgr. Stanislava Korcová popsala 

průběh projektu v MŠO Varenská 2a, p. o. organizovaný Dolní oblastí Vítkovic v únoru 2018.  

Všichni přítomní se shodli na tom, že projekt v plánované podobě by měl plnit roli jakési osvěty, 

motivace jednotlivých mateřských škol k vytvoření podnětného prostředí pro polytechnickou výchovu a 

vlastní realizaci. K tomu však školy potřebují finance k pomůckám, materiálu, ale i k dalšímu 

vzdělávání pedagogických pracovníků, k čemuž by měly využívat různé dotační programy jako např. 

Programu na podporu vzdělávání a talent managementu zejména v oblasti technických a přírodních 

věd na území statutárního města Ostravy nebo Programu na poskytování peněžních prostředků z 

rozpočtu SMO v oblasti školství a další. 

Bude probíhat výběrové řízení pro realizaci projektu v plánované podobě pro rok 2019.  
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7. Termín 3. jednání pracovní skupiny  

Termín dalšího jednání pracovní skupiny Financování je stanoven na 7. 2. 2019 od 14.00 hodin 

v zasedací místnosti č. 304. 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Stanislava Korcová      

Člen pracovní skupiny   

 

 

Přílohy: 

1. Prezenční listina 

2. Přehled výzev a programů pro oblast školství 

 

 

    


