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ZÁPIS Z 12. 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:    23.03.2021, 14:00 

Přítomni:   dle prezenční listiny 

 

Program: 

1. Úvod, přivítání členů PS 

2. Vize oblasti financování, hlavní problémy k řešení 

3. Aktuální dotační možnosti 

3. Projednání návrhu priorit rozvoje vzdělávání 

4. Diskuze, podněty členů pracovní skupiny 

 

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. Poděkovala také za podnětnou spolupráci k úkolům z minulého 

jednání pracovní skupiny.  

 

2. Vize oblasti financování, hlavní problémy k řešení 

PS vyjadřuje souhlas s vizemi jednotlivých oblastí rozvoje vzdělávání navrženými ostatními 

pracovními skupinami. Vize jsou v souladu s názory členů PS pro financování, PS také 

spatřuje problémy v nesystémovosti financování pozic ve školách (asistenti pedagoga, chůvy, 

psychologové – vázáni na vyhlášené dotační podpory, nejistá návaznost), vysoké 

administrativní zátěži ředitelů škol, velké míře závislosti škol na dotacích.  

PS dospěla k dohodě, že konečný soubor hlavních problémů v oblasti financování 

regionálního školství bude zaslán K. Synkovi do 07.04.2021. Členové zašlou své návrhy 

a podněty k vytvořené vizi do konce měsíce března vedoucí pracovní skupiny, 

PaedDr. Klímové, MBA.  
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3. Aktuální dotační možnosti 

- objevují se nové dotační možnosti, nutno sledovat tuto oblast, bohužel často nejsou cíleny 

na aktuální potřeby škol, respektive často jsou dotační programy cíleny příliš úzce 

- Mgr. Kojdecká rozešle členům PS soupis aktuálních dotačních možností 

- v rámci ITI již nebudou v příštím programovém období moci čerpat jednotlivé školy, IROP 

již nebude podporovat síťové projekty v rámci územního nástroje ITI 

 

4. Projednání návrhu priorit rozvoje vzdělávání  

Mnozí členové již návrh priorit pročetli a odsouhlasili, někteří členové PS si vyžádali další 

prostor – do 31.03.2021. Vedoucí pracovní skupiny žádá o zaslání připomínek do 31.03.2021, 

výstup z PS bude K. Synkovi předán do 7.4.2021.   

 

5. Diskuze členů PS, ostatní, závěr 

V rámci projektu MAP ORP Ostrava II je připravována veřejná zakázka na nákup 3D 

software na podporu polytechnického vzdělávání v ZŠ v ORP Ostrava. Byly zodpovězeny 

konkrétní dotazy zúčastněných zástupců škol.  

 

Město Ostrava připravuje dotační program na podporu doučování dětí s ohledem na vlivy 

způsobené pandemickou situací. Program bude městem brzy připraven a vyhlášen pro čerpání 

pravděpodobně na „letní“ doučovací kurzy.  

 

Mgr. Korcová – námět pro další činnost PS – v rámci PS pro předškolní vzdělávání a péči je 

připravován online katalog aktivit pro MŠ. Na příštím jednání PS budou řešeny možnosti 

financování a realizace.  

 

Termín dalšího jednání byl stanoven na 04.05.2021 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 

http://www.map.ostrava.cz/

