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ZÁPIS Z 15. 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:  Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, příspěvková organizace, učebna 

Talentík 

Datum a čas:    12.10.2021, 14:00 

Přítomni:   dle prezenční listiny 

 

Program: 
1. Úvod, přivítání, představení nových členů RT MAP 

2. Rozvoj školy prostřednictvím projektů 

3. Představa ideální školy 

4. Diskuse, závěr 

 

1. Úvod, přivítání, představení nových členů RT MAP 

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. Vyjádřila také potěšení nad možností se setkat po dlouhé době 
osobně, navíc ve velmi hezkém prostředí MŠ Varenská.  
Karel Synek představil nové kolegyně v realizačním týmu MAP ORP Ostrava II. Novou členkou 
pracovní skupiny místo Mgr. Jarmile Kojdecké z pozice finanční analytik-referent se stává Ing. 
Martina Pavlorková. Novou členkou realizačního týmu MAP na pozici koordinátor 
implementace MAP je místo Dagmar Reiterové paní Bc. Nikola Korytářová.  
 

2. Rozvoj školy prostřednictvím projektů 

Mgr. Stanislava Korcová, členka PS a ředitelka MŠ Varenská, vystoupila s inspirativním 
příspěvkem (sdílení příkladu dobré praxe) v oblasti Rozvoje školy prostřednictvím projektů. 
Vyjádřila velký přínos statutárním městem Ostrava poskytovaných dotací a příspěvků 
v programech podpory v oblasti školství a vzdělávání, které v jiných městech v ČR nemá 
obdoby (pozn. město Ostrava rozděluje do oblasti školství a vzdělávání každoročně částku 
přesahující 40 mil. Kč). Uvedla, že v době, kdy byla jmenována na pozici ředitelky MŠ 
Varenská, nastupovala do MŠ s nízkou úrovní vybavenosti a s malým počtem dětí, což pro ni 
byla velká výzva.  
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Vedoucí PS, PaedDr. Klímová, členka Komise rady města Ostravy pro vzdělávání, vědu 
a výzkum (která projednává podané žádosti o dotace/příspěvky) k tomuto uvedla, že nadšení 
a práce paní ředitelky Korcové byly ihned zřetelné, podávala a podává kvalitní, smysluplné 
projekty, které jsou ceněny a komisí podporovány. 

V současné době, díky realizovaným projektům, je MŠ Varenská školou s pěti plnými třídami 
(cca 100 dětí), vybavenou moderními, kvalitními vzdělávacími pomůckami, škola funguje jako 
talentcentrum a ředitelka spolu s kolegyní vydává tištěné metodické materiály k podpoře 
talentu i např. Adolfem Dudkem ilustrovanou knihu. MŠ nově disponuje učebnou „Talentík“, 
vybudovanou z dotací z prostoru, který byl dříve pronajímán ke sportovním účelům. V části 
tohoto prostoru vznikl také konferenční prostor pro pořádání seminářů pro jiné mateřské 
školy (Mgr. Korcová lektoruje mj. v oblasti vyhledávání a rozvoje nadání a talentu).  

 

Informace o realizovaných projektech a poskytovatelích finančních prostředků obsahuje 
příloha tohoto zápisu – soubor Rozvoj školy prostřednictvím projektů.  

Další klíčové termíny příspěvku Mgr. Korcové: MŠ klade důraz na českou státnost, v neustále 
inovované zahradě MŠ se nachází „knihobudka“ s knihami pro rodiče, škola klade důraz na 
věkově smíšené třídy a působí v nich např. i rodilí mluvčí.  

http://www.map.ostrava.cz/
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Pracovní skupina doporučuje prezentaci příspěvku Mgr. Korcové jako příklad dobré praxe 
projektového řízení a financování rozvoje školy prostřednictvím projektů na komunikačních 
kanálech MAP (webové stránky, facebook).  

 

3. Představa ideální školy 

Karel Synek již zaslanou pozvánkou na jednání PS informoval členy PS o záměru aktualizovat 
součást strategického dokumentu MAP (Strategický plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava) – 
představa ideální školy/ideálního vybavení školy, k čemuž členům PS rozeslal podkladový 
materiál.  

Pracovní skupina tento materiál rozdiskutovala, avšak s ohledem na časový prostor pro 
jednání se dohodla, že tuto záležitost dořeší korespondenčně.  

Vedoucí pracovní skupiny žádá členy o zaslání všech relevantních připomínek k zaslanému 
dokumentu do neděle 24.10.2021, následně zašle RT MAP aktualizovaný dokument, který 
bude předložen k projednání ve zbývajících PS MAP.  
 
 

4. Diskuse, závěr 

Mgr. Jana Secová pozvala členy PS na seminář realizovaný v rámci MAP ORP Ostrava II – „Jak 

učit děti hrát šachy“, který se uskuteční 26.10.2021 v SVČ Korunka.  

 

Termín příštího jednání bude stanoven na základě e-mailové komunikace po sestavení 

návrhu Akčního plánu 2022-2023 ostatními PS MAP. PS pro financování se bude na svém 

příštím jednání zabývat návrhy financování jednotlivých navržených aktivit.   

 

Zapsala: PaedDr. Ivona Klímová      
vedoucí pracovní skupiny   
 
Přílohy: 
Prezenční listina 
Prezentace „Rozvoj školy prostřednictvím projektů“ 
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