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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: 02.02.2021, 14:00 
 
Přítomni: dle prezenční listiny – příloha zápisu 
 

Program:  

1. Úvod, přivítání členů PS 

2. Projednání vizí jednotlivých oblastí vzdělávání, které aktualizovaly ostatní PS 

3. Možné vytvoření vlastní krátké vize oblasti financování 

4. Inspirace pro oblast jazykového vzdělávání  

5. Podněty členů PS, závěr 

 

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. Projednání vizí jednotlivých oblastí vzdělávání, které aktualizovaly ostatní PS 

Pracovní skupina pro financování projednala vize jednotlivých prioritních oblastí vzdělávání 

vytvořené ostatními pracovními skupinami a z hlediska financování k těmto vizím nemá 

připomínky. Pracovní skupina vnímá potřebu financování oblasti školství a velmi pozitivně 

hodnotí finanční podporu města Ostravy pro oblast školství. Mnoho z těchto oblastí pokrývají 

programy města Ostravy na podporu talentmanagementu, na podporu školství a na podporu 

cizojazyčné výuky. Tato finanční podpora je v celorepublikovém měřítku ojedinělá a o to více 

cenná. Jedná se však o finanční prostředky jen pro školy na území města.  

Realizační tým projektu uskutečnil jednání s obcemi a městy ve správním území ORP 

Ostrava, na kterých bylo těmto subjektům doporučeno čerpat know-how z podpory města 

Ostravy a využívat informační kanály města Ostravy a projektu MAP ORP Ostrava 

s ohledem na sdílení příkladů dobré praxe a dalších užitečných informací.  
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3. Možné vytvoření vlastní krátké vize oblasti financování/nástin hlavních problémů 
financování MŠ, ZŠ v ORP Ostrava  

Členové pracovní skupiny se dohodli, že tato oblast bude řešena korespondenčně a konečné 
zhodnocení bude provedeno na příštím jednání pracovní skupiny. Členové pracovní skupiny 
zašlou do 28.02.2021 vedoucí pracovní skupiny, PaedDr. Klímové, MBA a Bc. Synkovi své 
podněty. Vedoucí pracovní skupiny tyto sjednotí a předloží na příštím jednání PS k diskuzi.  

 
4. Inspirace pro oblast jazykového vzdělávání 

PS projednala zaslaný podklad v podobě odkazu na novou publikaci Evropská jazyková 

cena Label 2020, která obsahuje popis sedmi inspirativních projektů, které v roce 2020 

zvítězily v konkurenci 46 přihlášených projektů v rámci programu Erasmus+.  

Pracovní skupina oceňuje program na podporu cizojazyčné výuky na území města Ostravy 

a doporučuje jeho pokračování také v dalších letech. S ohledem na snižování finančních 

prostředků určených pro dotační programy (zejména z důvodu finančních dopadů pandemie 

koronaviru na veřejné rozpočty) nelze očekávat rozšíření podporovaných oblastí.  

Vedoucí pracovní skupiny, PaedDr. Klímová, MBA, která je zároveň členkou Komise Rady 

města Ostravy pro vzdělávání, vědu a výzkum bude apelovat alespoň na zachování stávající 

podpory, stávajících oblastí podpory a pokračujících projektů. Na příštím jednání PS budou 

poskytnuty další informace k vývoji tohoto dotačního programu.  

J. Kojdecká: město Ostrava má tendence připravit souhrn/průzkum stavu výuky ČJ u cizinců 

žijících v Ostravě. V prosinci 2020 byl vyhlášen dotační titul na podporu cizinců, avšak nebyl 

příliš využit – je pravděpodobné, že se titul bude opakovat. MŠMT také připravuje koncept, 

jak začleňovat děti cizinců.  

K. Synek – v oblasti vzdělávání cizinců se angažuje Národní pedagogický institut ČR, 

www.cizinci.npicr.cz 

https://www.inkluzivniskola.cz/seznam-ZS-poskytujicich-bezplatnou-jazykovou-

p%C5%99%C3%ADpravu 

 

5. Podněty členů PS, ostatní, závěr 

Koncem měsíce ledna 2021 zasedala komise pro vzdělávání, vědu a výzkum Rady města 
Ostravy, došlo ke snížení objemu financí na projekty škol, nicméně podpora škol bude 
pokračovat, dotační programy budou pokračovat. Úpravy budou v oblasti cizojazyčné výuky. 
 

Termín dalšího jednání byl stanoven na 23.03.2021 od 14:00. Forma setkání bude 

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

19. V případě online jednání K. Synek zajistí odeslání pozvánky pro připojení.  

 
Zapsala: PaedDr. Ivona Klímová      
vedoucí pracovní skupiny   
 
Přílohy: 
Prezenční listina 
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