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ZÁPIS Z 16. 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:  Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

Datum a čas:    23.11.2021, 14:00 hodin 

Přítomni:   dle prezenční listiny 

 

Program: 
1. Úvod, přivítání 

2. Nástin dalších jednání PS 

3. Představa ideální školy 

4. Návrh financování aktivit uvedených v Akčním plánu na období 01.01.2022-

30.06.2023 

5. Závěr 

 

1. Úvod, přivítání 

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. Nástin dalších jednání PS 

Na dotaz vedoucí PS Karel Synek uvedl, že je v plánu ještě jedno jednání PS do konce roku 2021, 

a to kolem 15.12.2021. Na tomto jednání budou projednány finální podoby dokumentů, které budou 

výstupem projektu. Forma jednání bude zvolena podle aktuální epidemické situace, předpoklad je 

jednání online.  

 

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 
projednala zaslaný dokument, který doplnila o oblasti ochrany měkkých cílů, kybernetické 
bezpečnosti a zdravotně-epidemické bezpečnosti.  

 

http://www.map.ostrava.cz/
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4. Návrh financování aktivit uvedených v Akčním plánu na období 01.01.2022-30.06.2023 

Pracovní skupina doplnila do dokumentu Akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava na období 
od 01.01.2022 do 30.06.2023 možnosti financování navrhovaných aktivit, respektive doplnila 
možnosti externího financování.  
 
Pracovní skupina navrhuje vymazání/úpravu úkolu č. 13 v oblasti předškolního vzdělávání a péče 
a žádá koordinátora MAP, Karla Synka, projednat tuto záležitost na nejbližším jednání PS 
pro předškolní vzdělávání a péči. Pracovní skupina v této věci nabízí součinnost a možné vzájemné 
jednání zástupců obou PS.  
 

5. Závěr, diskuze 

RNDr. Veřmiřovský, Ph.D. informoval přítomné o vyhlášení dotačního programu MŠMT na podporu 

nadaných žáků ZŠ a SŠ v roce 2022. Termín pro podávání žádostí je do 10.12.2021. Více informací je 

možno nalézt zde: Podpora nadaných žáků ZŠ a SŠ - 2022, MŠMT ČR (msmt.cz) 

Pracovní skupina: 

a) žádá realizační tým o zveřejnění informací o této výzvě,  

b) doporučuje školám tuto výzvu využít.   

 

Vedoucí pracovní skupiny poděkovala přítomným členům PS za účast a kvalitní práci nad návrhem 

financování aktivit uvedených v akčním plánu.  

 

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

http://www.map.ostrava.cz/
https://www.msmt.cz/mladez/podpora-nadanych-zaku-zs-a-ss-2022?source=rss

