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Zápis z 1. jednání  
pracovní skupiny pro financování 

 
Projekt:  Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Ostrava III 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022870 
 
Místo konání:   Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava, místnost č. 221 
Datum a čas:   14.06.2022, 10:00 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 

Program: 
1. Úvod, přivítání, seznámení s novými členy pracovní skupiny 
2. Stručné představení cílů projektu MAP III 
3. Projednání Závěrečné autoevaluační zprávy projektu MAP II 
4. Aktualizace a zjednodušení SWOT analýzy za oblast dle zaměření pracovní skupiny 
5. Aktualizace/určení hlavních témat/problémů k řešení, popis příčin 
6. Aktualizace/dohoda o ponechání vize dle oblasti zájmu pracovní skupiny 
7. Připomínky, podněty členů pracovní skupiny 
8. Určení termínu příštího jednání PS  

 
1. Úvod, přivítání, seznámení s novými členy pracovní skupiny 

Vedoucí pracovní skupiny, Mgr. Tereza Krčíková přivítala všechny přítomné a vyjádřila přání příjemné 
budoucí spolupráce. Následně bylo přistoupeno k představení jednotlivých členů pracovní skupiny.  
 

2. Stručné představení cílů projektu MAP III 
Vedoucí pracovní skupiny představila hlavní cíle projektu – zvyšovat kvalitu vzdělávání v ORP Ostrava 
na základě spolupráce, sdílení příkladů dobré praxe, kulatých stolů aj. V MAP III není podporováno 
vzdělávání pedagogů a implementace, MAP III slouží jako příprava pro MAP IV, kde by již měly 
v rozpočtu být finance na pomůcky, implementaci a vzdělávání pedagogů/ředitelů škol/zřizovatelů. 
Hlavním úkolem je tedy tvorba dokumentů – strategie a navazujících akčních plánů. Zpracování MAP 
a soulad s MAP je podmínkou pro čerpání finančních prostředků na investiční záměry škol.  
 
V rámci diskuse Mgr. Vdolečková uvedla, že došlo ke změně v názvu IROP – zkratka zůstává, nově 
integrovaný regionální program. Uvedla také, že k 13.06.2022 byly vyhlášeny výzvy z ITI Ostravsko. 
Pro podání projektů je nutný soulad s MAP – v době podání žádosti.  
 

3. Projednání Závěrečné autoevaluační zprávy projektu MAP II 
Pracovní skupina projednala Závěrečnou autoevaluační zprávu z projektu MAP ORP Ostrava II a nemá 
k ní připomínky, ani návrhy opatření. Výstupy uvedené v Závěrečné autoevaluační zprávě budou 
využity pro další činnost PS.  
 
Pracovní skupina si odsouhlasila možnost dodatečných připomínek do 20.07.2022 e-mailem vedoucí 
PS a p. Synkovi.  
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4. Aktualizace a zjednodušení SWOT analýzy za oblast dle zaměření pracovní skupiny 
Pracovní skupina projednala SWOT analýzu sestavenou pracovní skupinou pro financování v rámci 
projektu MAP ORP Ostrava II a provedla její aktualizaci.  
 

5. Aktualizace/určení hlavních témat/problémů k řešení, popis příčin 
Pracovní skupina určila hlavní témata k řešení: 
 

1) Snižování administrativní zátěže škol - financování „projektových manažerů“ na školách 

2) Komunikace s poskytovali dotací pro nastavení podmínek 

3) Možné návrhy na úpravu dotačních titulů SMO ze strany PS k financování 

 
Pracovní skupina navrhuje, aby vyhlašované dotační programy SMO procházely připomínkovacím 
řízením s využitím všech pracovních skupin MAP ORP Ostrava.  
 

6. Aktualizace/dohoda o ponechání vize dle oblasti zájmu pracovní skupiny 
PS se dohodla, že vize oblasti financování nebude tvořena, PS pro financování je skupinou podpůrnou.  
 

7. Připomínky, podněty členů pracovní skupiny 
Diskutován byl projektový záměr městského obvodu Ostrava-Jih v hodnotě cca 40 mil. Kč, projekt řeší 
robotiku, ICT, virtuální realitu, konektivita, materiální vybavení, drobné stavební úpravy, pro 5 škol 
z Ostravy-Jihu.  
 
Mgr. Vdolečková: ITI – záměrem ITI Ostravské metropolitní oblasti je maximalizace využití virtuální 
reality, modernizace celé oblasti ICT, využití humanoidů, robotika apod.  
 
PaedDr. Klímová, MBA – pokud se podaří tuto oblast rozvíjet ve vyšší míře, aby to bylo opravdu 
funkční, navrhuje vytvořit síť škol v oblasti virtuální reality, sdílet zkušenosti, materiály.  
 
Realizační tým projektu povede v patrnosti tento záměr také pro plánovaný projekt MAP ORP Ostrava 
IV, kde by mohla k tomuto tématu vzniknout platforma (minimalistická verze – sekce na webu 
projektu + poskytnutí prostoru pro sdílení zkušeností).   
 
PaedDr. Klímová, MBA dále uvedla, že využití VR v hodinách není jen o zaškolení učitelů, u VR je to 
jiné - příprava na 1 hodinu s využitím VR zabere i 10 hodin přípravy (vybrat programy, moduly pro VR, 
nutno sám na sobě nejdřív vyzkoušet, příprava, pracovní list, zpětná vazba aj.). Je ochotná za MŠ, ZŠ 
a Gymnázium Hello poskytnout materiály v případě vzájemného sdílení mezi více školami.  
 
Diskutována byla také nedostatečná konektivita, RNDr. Veřmiřovský, Ph.D., MBA uvedl jako příklad 
dobré praxe připojení ZŠ Březinova, Ostrava k ostravské metropolitní síti a využití poskytovatele 
OVANET. 
 

8. Určení termínu příštího jednání PS 
Příští jednání PS se uskuteční 04.10.2022 v 10 hodin, nová řemeslná dílna SVČ Korunka – středisko 
Poruba, B. Martinů 17.  

 
Zapsala: Mgr. Tereza Krčíková   
vedoucí pracovní skupiny   


