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ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY FINANCOVÁNÍ 
 

 
Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání 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: 14. 01. 2020 od 14:00 
 
Přítomni: 7 přítomných, 3 omluveni, viz prezenční listina – příloha zápisu 
 

Program:  

1. Úvodní slovo  

2. Schválení zápisu z 5. jednání pracovní skupiny  

3. Doporučení vyplývající z evaluace dotazníkového šetření 

4. Vyjádření k požadavku skupiny Předškolní vzdělávání 

5. Financování školství od 01. 01. 2020 

6. Šablony III. 

7. Financování chův v MŠ 

8. Výzva Nemovitosti – Uhelné regiony – Výzva V 

9. Termíny dalších setkání pracovní skupiny 

 

 

1. Úvodní slovo 

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

 
2. Schválení zápisu z 5. jednání pracovní skupiny  

Byl schválen zápis z 5. jednání pracovní skupiny Financování ze dne 19. 11. 2019. 
 

3. Doporučení vyplývající z evaluace dotazníkového šetření 

Členové pracovní skupiny Financování na základě evaluace dotazníkové šetření z června 

2019 vyjádřili níže uvedená doporučení pro financování rozvoje škol z jiných zdrojů:  

 Dotace z městských obvodů (zřizovatel), popř. krajského úřadu. 

 Plánovaná výzva Šablony III. 
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 Dotace statutárního města Ostravy 

 Výzvy ministerstev (MŠMT, FŽP ČR – přírodní zahrady, MV ČR – zabezpečení škol) 

Další dotazníkové šetření bude probíhat v období duben–červen 2020. Skupina navrhuje do 

tohoto šetření zařadit i střediska volného času.  

 

4. Vyjádření k požadavku skupiny Předškolní vzdělávání  

Na základě zodpovězených otázek skupinou Předškolní pedagogika proběhla další diskuze 

týkající se vzniku tzv. metodického centra a jeho možného financování. 

Členové pracovní skupiny Financování nadále považují za velmi podstatné konkrétně vytyčit 

oblasti jako např.: 

 Cíl, náplň, obsah organizace 

 Rozsah depozitáře (finanční částka pomůcek k zapůjčení) 

 Finanční plán – vstupní, periodické náklady 

 Participace města, popř. kraje 

 Podloženi zjištěným zájmem ze strany mateřských škol 

Pro jednání s jakýmkoliv případným investorem je nutné tyto náležitosti znát velmi konkrétně.    

 

5. Financování školství od 01. 01. 2020 

Na základě hodnocení přítomných ředitelů ZŠ a MŠ bylo konstatováno, že nový systém 

financování se v jeho počátcích jeví pro školy jako přínosný. 

 

6. Šablony III. 

Ing.  R. Karabínová rozesílala školám informace týkající se výzev Šablony II. A Šablony III. 

(viz příloha).  

Předběžně na přelomu měsíců února a března 2020 proběhnou informační semináře pro 

členy MAP týkající se plánované výzvy Šablony III. určené pro MŠ a ZŠ.  

 

7. Financování chův v MŠ 

Od 01. 09. 2020 nebude možnost financovat pracovní pozici chůvy z Šablon. Je však 

připravována novelizace vyhlášky o PV.  
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8. Výzva Nemovitosti – Uhelné regiony – Výzva V 

Členové pracovní skupiny obdrželi informaci o naplnění této výzvy po 2 vteřinách od jejího 

spuštění (19. 12. 2019). 

 

9. Termíny dalších setkání pracovní skupiny:  

 

i. 31. 3. 2020, 14.00 hodin 

ii. 2. 6. 2020, 14.00 hodin 

 

 

Zapsala: Mgr. Stanislava Korcová      

Člen pracovní skupiny   

 

 

Přílohy: 

Prezenční listina 

Novinky v Šablonách (Ing. R. Karabínová) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


