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ZÁPIS ZE 14. 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:    15.06.2021, 14:00 

Přítomni:   dle prezenční listiny 

 

Program: 

1. Úvod, přivítání členů PS 

2. Cílení ITI v oblasti školství, 3D software Corinth, virtuální realita, moderní vzdělávací 

pomůcky 

3. Evaluace průběhu a přínosu projektu MAP 

4. Financování webového katalogu aktivit pro MŠ 

5. Připomínky, podněty členů PS 

 

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. Cílení ITI v oblasti školství, 3D software Corinth, virtuální realita, moderní 

vzdělávací pomůcky 

PaedDr. Klímová, MBA vedoucí pracovní skupiny a Mgr. Vdolečková informovaly, 

že 24.06.2021 se v Gymnáziu, ZŠ a MŠ Hello uskuteční prezentace výuky s využitím 

virtuální reality. Kapacita prezentace je již naplněna. Využití VR brýlí bude demonstrováno 

na software od firmy Corinth, která nabízí svůj inovativní 3D software nejen jako offline 

verzi, online verzi, ale také pro virtuální a augmentovanou realitu.  Prezentace je určena 

pro ředitele škol, kteří zvažují podání projektů řešících moderní vzdělávací pomůcky do ITI 

Ostravské aglomerace. Mgr. Vdolečková informovala, že virtuální realita, 3D modely, 

robotika apod. jsou moderním trendem, který bude podporován v rámci ITI. Dále uvedla, 

že předpokládá, že v rámci ITI bude v září/říjnu letošního roku probíhat sběr projektů 

do tabulek, které pak budou sloužit pro vyhlašování výzev. V době přihlášení projektů škol 

a ŠZ do ITI tyto projekty ještě nemusí být v souladu s MAP (zařazeny do Strategického rámce 

investičních priorit MAP). Projekty, které budou vybrány k zařazení do tabulek ITI 

pak nebudou moci být podány do jiných výzev.  

http://www.map.ostrava.cz/
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Karel Synek doplnil, že z rozpočtu MAP byla pro 31 ZŠ z ORP Ostrava zakoupena roční 

online licence k 3D software Corinth, uvedl také, že MAP ORP Ostrava je v této věci v České 

republice prvním MAP, který takto software školám kupuje (informace poskytnuta přímo 

společností Corinth). Dosud hromadně kupoval licence pouze KAP v Královéhradeckém 

kraji, jinak si řeší školy tuto věc samostatně.  

 

PaedDr. Klímová uvedla další moderní vzdělávací pomůcky – Vivid books a Neo 

humanoidního robota. Informace o Vivid books lze nalézt ZDE, o humanoidním robotovi Neo 

ZDE. Tohoto robota již zakoupilo Wichterlovo gymnázium, zastoupené v pracovní skupině 

pro rozvoj matematické gramotnosti. Video s ukázkou konverzace s robotem na Wichterlově 

gymnáziu je dostupné ZDE.   

 

3. Evaluace průběhu a přínosu projektu MAP 

Pracovní skupina projednala a schválila otázky navržené realizačním týmem MAP. Dotazník 

byl 15.06.2021 rozeslán do škol, školských zařízení, členům pracovních skupin 

a zřizovatelům v ORP Ostrava. Vyhodnocení dotazníku bude poskytnuto pracovním 

skupinám v září 2021.  Koordinátor MAP Karel Synek žádá všechny členy pracovní skupiny 

o vyplnění dotazníku, který je možno nalézt ZDE.  

 

4. Financování webového katalogu aktivit pro MŠ 

S ohledem na vznik nové webové stránky pro předškolní vzdělávání v Ostravě, pomocí které 

budou od září 2021 probíhat zápisy mateřských škol, je vhodné zařazení nabídkového 

katalogu aktivit na tuto webovou stránku. Pracovní skupina doporučuje zařadit zřízení 

katalogu aktivit do rozpočtu SMO na rok 2022.  

 

6. Diskuse, podněty členů pracovní skupiny 

PaedDr. Klímová, MBA uvedla, že Gymnázium, ZŠ a MŠ Hello získalo akreditaci – Erasmus, 

paní ředitelko, prosím doplnit, případně odkaz na stránku, kde o tomto informujete.  

 

Termín příštího jednání bude stanoven v září 2021.  

 

Zapsala: PaedDr. Ivona Klímová      

vedoucí pracovní skupiny   

 

Přílohy: 

Prezenční listina 

http://www.map.ostrava.cz/
https://www.vividbooks.com/
https://www.softbankrobotics.com/emea/en/nao
http://www.wigym.cz/aktuality/p/dobry-den-jmenuji-se-pion/
https://forms.gle/d6ew8Cq9Kf2BFioM7

