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ZÁPIS Z 5. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO 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. 207 
 
Datum a čas: 19. 11. 2019 od 14:00 
 
Přítomni: 6 přítomných, 4 omluveni, viz prezenční listina – příloha zápisu 
 

Program:  

1. Úvodní slovo  

2. Schválení zápisu ze 4. jednání pracovní skupiny  

3. Skupina Předškolní vzdělávání – Metodické poradny a centra pro odbornou 

podporu školám 

4. Evaluace dotazníkové šetření 

5. Termíny jednání pracovní skupiny 

 

 

1. Úvodní slovo 

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

 
2. Schválení zápisu ze 4. jednání pracovní skupiny  

Byl schválen zápis ze 4. jednání pracovní skupiny Financování ze dne 25. 9. 2019. 
 

3. Skupina Předškolní vzdělávání – Metodické poradny a centra pro odbornou 

podporu školám 

Zástupci skupiny Předškolní vzdělávání vznesli dotaz na členy skupiny Financování týkající se 

možností financování metodických poraden a center pro odbornou podporu poskytovanou školám. 

Proběhla diskuze nad možnostmi zřízení tzv. metodických center. Přítomní členové skupiny se shodli 

na tom, že nejschůdnější řešením by bylo zřídit tzv. síť škol (primárně mateřských, ale i 

spolupracujících z ostatních stupňů vzdělávání včetně škol vysokých, popř. SVČ a jiné vzdělávací 

instituce), které by byly garanty pro jednotlivé oblasti předškolního vzdělávání a nabízely materiální, 

metodickou i personální podporu.  
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Zřízení metodických center (původně centra) s sebou nese následující otázky, které by bylo pro 

hledání možností financování této aktivity důležité zodpovědět: 

 Právní stránka – Kdo by byl nositelem? Jaká organizace? Nově vzniklá?  

 Byla by možnost spolupráce např. s NIDV?  

 Byla by možnost spolupráce s SVČ? 

 Financování v několika rovinách? Např. zřízení organizace, nakoupení pomůcek, provoz, 

osobní náklady. 

 Jak budou vyřešeny prostorové podmínky?  

Členové skupiny Financování došli k společnému závěru, že je potřebné, aby skupina Předškolní 

vzdělávání konkretizovala formu (způsob) realizace této aktivity. Bez konkrétně stanovených cílů nelze 

navrhnout způsoby financování. Jednohlasně se shodli na tom, že nevidí smysl ve vzniku nové 

právnické osoby, ale navrhuje vznik sítě škol (viz výše). 

Projekt v oblasti ITI pro nové programové období by mohl být možností získání financí, avšak bez 

vytyčených cílů a zjištění zájmu škol (identifikátory projektu) nelze projekt podat.  

 

4. Evaluace dotazníkové šetření 

Vedoucí skupiny žádá všechny členy skupiny, kteří se doposud nevyjádřili k dotazníkovému šetření 

(viz. Zápis ze 4. jednání skupiny ze dne 25. 09. 2019, bod č. 4), aby tak učinili do 15. 12. 2019 

písemnou formou, odesláním na mailovou adresu vedoucí skupiny 

Podstatou je vyjádřit konkrétní oblasti, které chybí v dotačních programech SMO.  

Doporučení pro školy nespadajícími do administrativního území SMO v rámci ORP Ostrava, např. 

Klimkovice, Šenov, Vratimov – na základě sdílení v rámci jednání svých pracovních skupin mohou 

zažádat zřizovatele. 

 

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: 15. 12. 2019. 
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5. Termíny dalších setkání pracovní skupiny:  

i. 14. 1. 2020, 14.00 hodin 

ii. 31. 3. 2020, 14.00 hodin 

iii. 2. 6. 2020, 14.00 hodin 

 

 

Zapsala: Mgr. Stanislava Korcová      

Člen pracovní skupiny   

 

 

Přílohy: 

Prezenční listina 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


