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ZÁPIS ZE 4. 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: 25. 09. 2019 od 8:00 
 
Přítomni: 5 přítomných, 4 omluveni, viz prezenční listina – příloha zápisu 
 

Program:  

1. Úvodní slovo  

2. Schválení zápisu z 3. jednání pracovní skupiny  

3. Dotační programy SMO 

4. Návrh evaluace dle metodického výkladu  

5. Vyjádření k Výzvě č. 77 – Podpora dětí a žáků se SVP  

6. Informace o vyhlášených dotačních programech MŽP 

7. Termíny jednání pracovní skupiny 

 
 

 

1. Úvodní slovo 

Jednání pracovní skupiny zahájila vedoucí skupiny paní PaedDr. Ivona Klímová, MBA. Krátce shrnula 

dosavadní činnost pracovní skupiny. Při zhodnocení práce za uplynulý rok se vyjádřila k chybějící 

aktivitě některých členů skupiny – pasivní činnost při plnění zadaných úkolů členům skupiny, podávání 

návrhů, připomínkování zaslaných materiálů aj.  

Počet členů pracovní skupiny bude upraven.  

2. Schválení zápisu z 3. jednání pracovní skupiny  

Byl schválen zápis z 3. jednání pracovní skupiny Financování ze dne 7. 2. 2019. 

 

3. Dotační programy SMO 

Pracovní skupina vnímá jako omezení úpravu dotačních programů SMO, konkrétně SVČ. 

4. Návrh evaluace dle metodického výkladu 

a) Stanovení počtu, témat a cílů: 
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Počet úspěšně realizovaných projektů ze seznamu investičních priorit MAP a MAP II ORP Ostrava, 

získání informací o oblastech, kde chybí výzvy, dotační programy.  

i. Dotazník pro školy – bude vypracován dotazník zjišťující zapojení škol do projektů a 

zmapování oblastí, ve kterých školy čerpají dotace a naopak, ve kterých nečerpají a je 

nutné je pokrýt jinak. Dotazník bude vypracován členy pracovní skupiny pomocí 

připomínkování mailovou korespondencí. 

ii. Termín vyhotovení dotazníku – 15.12. 2019. 

b) Výběr cílových skupin evaluace: 

i.  MŠ,  

ii. ZŠ,  

iii. SVČ. 

c) Časový plán realizace jednotlivých evaluací: 04-06/2020 první dotazník (projednání výsledků 09-

10/2020), 04-06/2021 druhý dotazník (projednání výsledků 09-10/2021) 

d) Výběr vhodných nástrojů pro evaluaci a stanovení způsobů vyhodnocení: 

i. Jednání pracovních skupin MAP II. 

ii. Dotazníkové šetření 

Úkoly:  

i. prostudovat výsledky dotazníkového šetření pro školy z června 2019 (viz ppt - příloha 

zaslaná p. Synkem dne 24. 9. 2019), 

ii. vyhodnotit, zda potřeby škol jsou v souladu se strategií MAP, 

iii. vybrat oblasti, které nejdou řešit z financí projektů (např. IROP, MŠMT apod.) a v této 

souvislosti připravit návrhy na zacílení dotačních programů SMO (školství, oblasti, jež 

nejsou v souladu se strategií), 

iv. hledat finanční zdroje (dotace) k pokrytí potřeb škol. 

Termín: 31. 10. 2019. 

 

e) Vyhodnocení evaluačního šetření: 

Další dotazníkové šetření pro školy je plánováno na období duben – květen 2020 s výstupy 

v období červen – září 2020.  

5. Vyjádření k Výzvě č. 77 – podpora dětí a žáků se SVP 

Na základě prostudování materiálu a jeho prodiskutování pracovní skupina doporučuje zřizovatelům 

danou výzvu podpořit, nemá žádné věcné připomínky.  

6. Informace o vyhlášených dotačních programech MŽP 

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo tyto výzvy:  
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i. Ozdravné pobyty: (https://www.sfzp.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/detail-tiskove-

zpravy/?id=100). V rámci této výzvy jsou možnými žadateli o dotaci MŠ, lesní MŠ, ZŠ, 

gymnázia a poskytovatelé služby péče o dítě v dětské skupině. 

ii. Přírodní zahrady: (https://www.mzp.cz/cz/npzp_072019_prirodni_zahrady). 

 

7. Termíny jednání pracovní skupiny 

Byly stanoveny termíny jednání pracovní skupiny: 

i. 19. 11. 2019, 14.00 hodin 

ii. 14. 1. 2020, 14.00 hodin 

iii. 31. 3. 2020, 14.00 hodin 

iv. 2. 6. 2020, 14.00 hodin 

 

 

Zapsala: Mgr. Stanislava Korcová      

Člen pracovní skupiny   

 

 

Přílohy: 

Prezenční listina 
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