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ZÁPIS Z 13. 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:    04.05.2021, 14:00 

Přítomni:   dle prezenční listiny 

 

Program: 

1. Úvod, přivítání členů PS 

2. Aktuální informace o pomůckách nabízených školám z MAP 

3. Možnosti financování katalogu aktivit pro MŠ 

4. Agregovaný popis potřeb škol 

5. Projednání návrhu priorit rozvoje vzdělávání 

6. Diskuze, podněty členů pracovní skupiny 

 

1. Úvodní slovo 

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

pracovní skupiny, poděkovala jim za účast na jednání, omluvila nepřítomné členy PS 

a nastínila program jednání.  

 

2. Aktuální informace o pomůckách nabízených školám z MAP 

Bc. Synek informoval členy pracovní skupiny o aktuálních výukových pomůckách 

nabízených/distribuovaných do škol. 

3D software na podporu polytechnického vzdělávání – proběhla veřejná zakázka malého 

rozsahu, zvítězil software od firmy Corinth, distribuce do škol v průběhu měsíce května, 

školení v červnu 2021.  

Aktuálně jsou školám distribuovány hry „Vzhůru do světa povolání“, bude objednán tisk 

čtenářských metrů (v době vyhotovení zápisu tisk čtenářských metrů již objednán).  

V plánu je do MŠ zapojených do projektu Šachy pro nejmenší zakoupit šachovnice.  

Z rozpočtu projektu budou podpořeny také prázdninové letní kempy (doučování, aktivizace 

žáků).  

 

http://www.map.ostrava.cz/
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3. Možnosti financování katalogu aktivit pro MŠ 

S ohledem na nedostatek prostoru ke smysluplnému projednání tohoto bodu bylo dohodnuto, 

že tato záležitost bude dořešena na příštím jednání PS.  

 

4. Agregovaný popis potřeb škol 

Pracovní skupina projednala Agregovaný popis potřeb škol, zaslaný realizačním týmem 

MAP. Agregovaný popis potřeb škol potvrzuje závěry, které identifikovala pracovní skupina 

při sestavování vize a problémových okruhů financování MŠ a ZŠ.  

 

5. Návrh priorit rozvoje, strategické cíle, financování potřeb ško. 

Pracovní skupina se vyjádřila k dříve zaslanému materiálu – s určením priorit a strategických 

cílů souhlasí, vytipované potřeby škol s problematickým financováním zůstávají beze změn. 

S ohledem na neúčast některých členů PS zaslala vedoucí pracovní skupiny nepřítomným 

členům dokumenty k vyjádření. Své vyjádření – souhlas s dokumenty zaslali dodatečně dva 

členové PS.  

 

6. Diskuse, podněty členů pracovní skupiny 

V průběhu jednání byly diskutovány aktuální dotační programy – Erasmus, plánované využití 

dotačních programů městem Ostrava – plánované projekty a využití poznatků 

z Agregovaného popisu potřeb škol při vyhlašování dotačních programů města Ostravy.  

 

Na dotaz RNDr. Veřmiřovského bylo sděleno, že se připravuje další aktualizace strategického 

rámce priorit i investičních priorit ORP Ostrava. Školy budou své investiční záměry pro příští 

programové období dokládat v nových tabulkách (již nebude využíván formulář „projektové 

fiche“. Termín aktualizace nebyl v době jednání znám, v době vyhotovení zápisu je již 

zřejmé, že k aktualizaci SR MAP dojde ke konci června 2021. Školy již byly obeslány 

s informacemi a výzvou k zasílání investičních záměrů Ing. Radmile Karabínové – 

rkarabinova@ostrava.cz a souhlasů zřizovatele Karlu Synkovi – ksynek@ostrava.cz  

Informace o aktualizaci SR MAP je zveřejněna také na stránkách projektu 

www.map.ostrava.cz na titulní straně, včetně tabulky k uvádění investičních záměrů.  

 

Termín příštího jednání pracovní skupiny: úterý 15.06.2021 od 14:00 hodin.  

 

Zapsala: PaedDr. Ivona Klímová      

vedoucí pracovní skupiny   

 

Přílohy: 

Prezenční listina 
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