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ZÁPIS Z 10. 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: 08.12.2020, 14:00 hod. 
 
Přítomni: dle prezenční listiny – příloha zápisu 
 

Program: 1. Úvodní slovo 

  2. Informace z jednání řídícího výboru 

  3. Zhodnocení plnění Akčního plánu 2019/2020 

  4. Projekt PS Čtenářská gramotnost 

  5. Termín setkání pracovní skupiny v lednu 2021 

 

 

1. Úvodní slovo 

Vedoucí pracovní skupiny PaedDr. Ivona Klímová, MBA přivítala všechny přítomné členy 

pracovní skupiny a poděkovala jim za účast na jednání. Dále sdělila přítomným členům 

program dnešního jednání.  

 

2. Informace z jednání řídícího výboru 

Členové pracovní skupiny byli seznámeni Bc. Karlem Synkem s informacemi projednanými 

v rámci jednání řídícího výboru MAP ORP Ostrava II, uzavřeného per rollam hlasováním dne 

02.12.2020. Zápis, prezentace a schválené dokumenty budou k dispozici na webových 

stránkách projektu od 13.12.2020 a budou také zaslány vedoucí PS PaedDr. klímové, MBA 

jako člence ŘV MAP.  

3. Zhodnocení plnění Akčního plánu 2019/2020 

Bc. Karel Synek seznámil členy PS s plněním Akčního plánu 2019/2020 pomocí projektů 
škol, školských zařízení, aktivit projektu MAP ORP Ostrava II a dalších subjektů v území.  

 
4. Projekt PS Čtenářská gramotnost 

Byl prodiskutován záměr vyhlášení dotačního programu ze SMO zaměřeného na rozvoj 

čtenářské gramotnosti v základních školách prostřednictvím podpory školních knihoven 

a pozice školního knihovníka. 
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Všichni členové pracovní skupiny se shodli, že v současné době, kdy dochází z důvodu 

tíživé finanční situace zapříčiněné pandemií nemoci COVID-19 ke snížení množství 

finančních prostředků na dotační projekty města Ostravy v oblasti školství, není vhodné 

otevírat nové dotační programy, naopak bude snahou udržet ty projekty, které jsou v mnoha 

školách a školských zařízení realizovány (např. kariérové poradenství) a potřebují ke svému 

udržení jistou finanční podporu. 

Všichni členové se shodli na tom, že tuto oblast je nutné rozvíjet, proto by bylo vhodné 

dotační program připravit a vyčkat na příznivější dobu. 

V současné době lze školám doporučit využít program OPVV MŠMT Šablony III.  

(https://www.dotaceeu.cz/getmedia/7fc29427-6ae4-4bfb-99e7-a43ac1c43dd8/Letak-Priority-

financovani-v-Ceske-republice-21-27_3.pdf.aspx?ext=.pdf) 

Aktivity MAP ORP Ostrava II směrem ke školním knihovnám budou zaměřeny na 

metodickou podporu stávajících zaměstnanců podílejících se na chodu školních knihoven 

a pořádání vzdělávacích aktivit, případně informování o vhodných vzdělávacích aktivitách 

(možná úhrada některých poplatků).  

 

5. Termín setkání pracovní skupiny v lednu 2021 

 
Termín další schůzky byl stanoven na 26. 1. 2021 v 14.00 hodin. Forma setkání bude 

upřesněna na základě aktuálních vládních nařízení v souvislosti se šířením nemoci COVID-

19. 

 
Zapsala: Mgr. Stanislava Korcová      
Člen pracovní skupiny   
 
Přílohy: 
Prezenční listina 
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