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ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO 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: online, MS Teams 
 
Datum a čas: 28.08.2020, 11:30 hod. 
 
Přítomni: 5 přítomných, 5 omluveno, 2 hosté, viz prezenční listina – příloha zápisu 
 

Program:  

1. Úvodní slovo, personální záležitosti 
2. Aktuální výzvy a jiné dotační možnosti 
3. Podnět PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu 

každého žáka  
4. Připomínkování Strategie 2030+  !!! Termín 03.09.2020!!! 
5. Termíny dalších setkání pracovní skupiny 

 
1. Úvodní slovo, personální záležitosti 
Vedoucí pracovní skupiny PaedDr. Ivona Klímová, MBA, přivítala všechny přítomné členy, 
budoucí novou členku PS, Mgr. Jarmilu Kojdeckou, specialistku podpory a manažerku 
projektů z odboru školství Magistrátu města Ostrava a členy realizačního týmu. Představena 
byla také Mgr. Iva Májková, nová hlavní manažerka projektu MAP ORP Ostrava II.   
Omluveni: RNDr. Veřmiřovský, Ing. Richtáriková, Mgr. Bayerová, Ing. Slovák, PhD., 
Ing. Balatková. Vedoucí PS projedná s RNDr. Veřmiřovským jeho účast a členství v PS 
(časté omluvy z důvodu pracovního vytížení).  
 
2. Aktuální výzvy a jiné dotační možnosti 
PS projednala tabulku aktuálních dotačních výzev zpracovanou Mgr. Kojdeckou, většina 
výzev je uzavřených. PS doporučuje školám využít výzvu E-Twinning  
(https://www.etwinning.cz/). PS dále navrhuje upravit tabulku výzev, pro potřeby PS odstranit 
neaktuální výzvy a dále přidávat nové výzvy, čímž vznikne výstup aktivních výzev pro školy a 
školská zařízení v ORP Ostrava.  
 
Mgr. Secová – SVČ Korunka bude do výzvy ITI Ostravsko podávat projekt na řemeslné dílny 
pro SVČ. 
 
Mgr. Vdolečková – v ITI jsou aktuálně plánovány výzvy pro střední školy (Krajský akční plán 
rozvoje vzdělávání MSK II), pro SVČ je připravována výzva v oblasti zájmového vzdělávání. 
V IROP jinak nejsou aktuálně žádné výzvy. V příštím programovém období budou v ITI 
podporovány pravděpodobně dva druhy projektů – strategické, vlajkové projekty 
a komplementární projekty ke strategickým, vlajkovým projektům. Síťové projekty (projekty 
škol, např. vznik, obnova učeben) již nejspíš v ITI podporovány nebudou, tyto budou 
podporovány patrně pouze v individuálních výzvách IROP. 

https://www.etwinning.cz/
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Bc. Synek – byly vyhlášeny dotační programy na podporu školství, vzdělávání 
a talentmanagementu, příjem žádostí 05.-16.10.2020, 27.08.2020 proběhl na Magistrátu 
města Ostravy informační seminář pro zpracovatele žádostí o podporu v těchto programech, 
MAP ORP Ostrava se podílel prezentací příkladů dobré praxe pro MŠ a ZŠ.  
Na internetových stránkách projektu jsou pravidelně zveřejňovány dostupné informace 
k výzvě Šablony III.  
Základní školy (mimo církevní a soukromé) budou podpořeny MŠMT – příspěvky pro školy 
na výpočetní techniku 20 tis. Kč na učitele. Konkrétní informace je možno nalézt na: 
https://www.msmt.cz/informace-o-mimoradnych-prostredcich-na-ict  
 
Mgr. Májková – ZŠ zřízeným městskými obvody SMO a městským obvodům jako 
zřizovatelům byla zaslána informace o vyhlášení výběrového řízení pro poskytnutí příspěvků 
z rozpočtu SMO na podporu digitální výuky na rok 2020. Způsobilými žadateli jsou ZŠ 
zřízené městskými obvody, příjem žádostí je stanoven do 18.09.2020.   
 
3. Podnět PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 
Bc. Synek – v PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti je aktuálně řešena problematika podpory 
a financování školních knihoven a školních knihovníků. SMO podporuje tuto aktivitu v rámci 
programů na podporu školství, vzdělávání a talentmanagementu, z rozpočtu MAP může být 
hrazeno v případě dohody např. vzdělávání školních knihovníků. Podnět pro příští jednání 
pracovní skupiny pro financování – nalézt další možnosti financování potřeb školních 
knihoven a úvazků školních knihovníků.  

 
4. Připomínkování Strategie 2030+ 
Všem členům PS pro financování byl k připomínkování rozeslán návrh Strategie vzdělávací 
politiky ČR do roku 2030+. Připomínky je nutno zaslat na adresu ksynek@ostrava.cz 
do 03.09.2020 do 12:00 hodin. 04.09.2020 budou odesílány připomínky za celé město/ORP 
na MŠMT.  
 
T: 03.09.2020 12:00 
 
 
5. Další jednání PS  

- termín dalšího jednání PS bude stanoven po jednání vedoucích pracovních skupin, 

které se uskuteční 09.09.2020 ve 14:00.  

 
 
Zapsal: Bc. Karel Synek, DiS.      
koordinátor MAP   
 

 
Přílohy: 
Prezenční listina 
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