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ZÁPIS ZE 17. 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:    15.12.2021, 14:00 hodin 

Přítomni:   dle prezenční listiny 

 

Program: 
1. Úvod, přivítání 

2. Projednání dokumentů, určení termínu pro připomínky 

3. 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. Projednání dokumentů, určení termínu pro připomínky 

Pracovní skupina projednala: 

A. Strategický plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II – strategický dokument MAP, který je tvořen 
analytickou částí (údaje o školách v ORP Ostrava a analýza investičních potřeb) a strategickou část, 
kterou sestavovaly pracovní skupiny. Strategická část obsahuje vize, priority a strategické cíle, které 
sestavovaly PS v rámci svých letošních jednání, PS může zaslat připomínky nebo návrhy na doplnění 
dokumentu, nicméně do strategické části by se mělo zasahovat už jen v ojedinělých drobnostech, 
neboť návrhy vizí, priorit a strategických cílů s indikátory již byl schválen Řídícím výborem MAP. 
Dokument obsahuje také představu ideální školy – kapitola 6, tato část bude ještě upravena po 
dodání připomínek ze všech PS.  

B. Akční plán rozvoje vzdělávání na období od 01.01.2022 do 30.06.2023 (termín zvolen dle metodiky 
a návaznosti na MAP III) – textová část (word dokument) obsahuje pro lepší uchopení pro každou 
oblast schválené priority a strategické cíle, které tvořily pracovní skupiny a tabulky s úkoly, které 
také tvořily pracovní skupiny. Jedná se tedy o odsouhlasení dokumentu jako celku (zbývá dořešit 
jeden úkol z oblasti předškolního vzdělávání, kde PS pro předškolní vzdělávání navrhuje vznik 
nového studijního programu OSU a PS pro financování a PS pro rovné příležitosti tento bod 
rozporují, bude dořešeno buď na jednání PS pro předškolní vzdělávání dne 16.12.2021 nebo 
následně začátkem ledna 2022).  
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Tabulková část akčního plánu (MS Excel) – RT MAP provedl jsme sběr projektů a jiných aktivit škol, 
které byly zařazeny pod pracovními skupinami navrhované úkoly. Soubor obsahuje tři listy – první 
list obsahuje cca 200 projektů škol s uvedením oblastí, kterých se projekt týká, úkolů, které 
naplňuje, zaměření, harmonogramu a částky projektu, druhý list obsahuje projekty a dotační 
programy města, opět se zařazením k úkolům z textové části akčního plánu, které mají tyto projekty 
a programy naplňovat. Třetí list pak poskytuje informace získané ze škol ohledně aktivit, které školy 
realizují v rámci běžné činnosti mimo projekty.  

C. Evaluační zprávu č. 5 týkající se průběhu a přínosu projektu MAP – PS byla požádána o připomínky 
nebo schválení obsahu a schválení/úpravu/doplnění navržených opatření.  

Mgr. Vdolečková uvedla návrh spojit opatření č. 10 a č. 13, přítomní členové PS souhlasí.  

D. Evaluační zprávu č. 6 týkající se fungování organizační struktury MAP – výstup z dotazníkového 
šetření mezi členy PS z minulého měsíce, opět jako u evaluační zprávy uvedené výše – PS byla 
požádána o připomínky nebo schválení obsahu a schválení/úpravu/doplnění navržených opatření. 

Pracovní skupina se dohodla, že členové PS zašlou své připomínky/souhlas s dokumenty (u Evaluační 
zprávy č. 5 ve znění připomínky Mgr. Vdolečkové) vedoucí PS PaedDr. Klímové, MBA, do 03.01.2022, 
ta následně do 05.01.2022 předá sumarizované připomínky Karlu Synkovi.  

3. Závěr, diskuse 

Proběhla diskuse o složení pracovní skupiny pro realizaci projektu MAP ORP Ostrava III. Vedoucí PS 

a zástupci realizačního týmu se shodli, že pro realizaci MAP III je nutná obměna neaktivních členů PS, 

neboť některé členy se dlouhodobě nedaří zapojit do činnosti PS.  

 

Vedoucí pracovní skupiny poděkovala všem aktivním členům PS za jejich aktivní práci pro projekt 

(a školy v ORP Ostrava) a popřála všem klidné a veselé vánoční svátky. K poděkování a přání se připojili 

také přítomní členové realizačního týmu.  

 

Zapsala: PaedDr. Ivona Klímová, MBA      
vedoucí pracovní skupiny   
 
Přílohy: 
Projednávané dokumenty uvedené výše 
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