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Zápis ze 3. 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, 729 30, Ostrava,  

Výstavní síň ÚHA MMO 
Datum a čas:   22.11.2022, 10:00 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Program: 

1. Úvod, přivítání 
2. Evaluace procesu místního akčního plánování od r. 2016 
3. Participativní rozpočty v městských obvodech a základních školách 
4. Organizace setkávání PS pro financování 
5. Návrh novely zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 

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

Vedoucí pracovní skupiny, Mgr. Tereza Krčíková přivítala všechny přítomné a omluvila nepřítomné 
členy PS.   
 

2. Evaluace procesu místního akčního plánování od r. 2016 
V rámci první části jednání pracovní skupiny proběhla evaluace procesu místního akčního plánování 
od roku 2016 s externí evaluátorkou doc. Mikulcovou. Výstupy z této evaluace budou součástí 
finálního evaluačního výstupu – závěrečné evaluační zprávy. 
 

3. Participativní rozpočty v městských obvodech a základních školách 
Karel Synek informoval členy pracovní skupiny o participativních rozpočtech v městských obvodech 

statutárního města Ostravy a o programu Tvoříme prostor – viz dále. Participativní rozpočty obecně 

fungují tak, že obce/města/městské obvody vyčlení ve svém rozpočtu částku na nápady občanů, kteří 

vypracují a předloží projekty, město/obec/obvod rozhodne o realizovatelnosti projektů a určí, které 

projekty budou připuštěny do hlasování, ve kterém sami občané (nikoliv různé komise nebo jiné 

orgány) rozhodují, které nápady si přejí zrealizovat.  
 

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih 

V městském obvodě Ostrava-Jih jsou realizovány jak participativní rozpočet (dále také „PB“) pro 

občany (kam mohou předkládat návrhy i školy), tak participativní rozpočty ve školách. Aktuálně je 

zapojeno 16 ze 17 ZŠ zřizovaných MOb Jih. Městský obvod jako zřizovatel poskytuje svým školám 

finanční prostředky na realizaci vítězných návrhů a nabízí školám také úhradu licenčního poplatku za 

hlasovací software D21. Způsob realizace samotného školního PB je v režii školy, městský obvod 

nabízí metodickou pomoc.  
 

Společně tvoříme JIH!!! (spolecnetvorimejih.cz)  

Školní participativní rozpočet - Společně tvoříme JIH!!! (spolecnetvorimejih.cz) 

 

https://www.spolecnetvorimejih.cz/
https://www.spolecnetvorimejih.cz/skolni-participativni-rozpocet
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Členové PS (RNDr. Veřmiřovský, Ph.D., MBA, Mgr. Joanidu) hodnotí školní PB velmi pozitivně, dochází 

k aktivizaci žáků, rozvoji projektového myšlení, kreativity (propagace vlastních návrhů, tvorba 

plakátů), sounáležitosti se školou a rozvoji dalších měkkých kompetencí.  
 

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz  

Ing. Švancerová (ÚMOb MOaP) uvedla obdobnou praxi také v MOb MOaP, kde je o školního roku 

2022/2023 také realizován jak PB pro občany, tak školní PB. MOb MOaP poskytuje svým školám 

částku 45 tis. Kč na vše (část na realizaci návrhů, část na organizaci, licenci SW aj.). Dále uvedla, 

že v organizaci a realizaci PB v MOb MOaP budou úpravy.   
 

Moravská Ostrava a Přívoz – participativní rozpočet 
 

K. Synek dále členy pracovní skupiny informoval o „dotačním programu“ města Ostravy – Tvoříme 

prostor. Jedná se o program, ve kterém mohou občané žádat o finanční prostředky na úpravu 

veřejného prostoru ve svém okolí. Podmínkou je komunitní způsob realizace projektu (občané musí 

sami aktivně projekt realizovat, například sází květiny, stromy, podílí se na pracích při realizaci 

náročnějších úkonů odborníky apod.).  
 

Tvoříme prostor - Dotační program na podporu projektů a komunitních aktivit ve veřejném prostoru 
 

4. Organizace setkávání PS pro financování 
Členové PS vznesli požadavek předem stanovit pravidelné termíny setkávání. Úkolem RT MAP 
(K. Synek) je vytvořit dotazník časových možností členů PS a tento co nejdříve členům PS rozeslat. 
Na základě dotazníku dojde k nastavení pravidelných termínů setkávání. Členové PS by měli zájem 
o setkávání min. 1x měsíčně.  
 

Dotazník pro členy PS naleznete zde: https://forms.gle/Ph3MoS6mdiN7oZJx8, prosíme o vyplnění do 
pondělí 05.12.2022.  
 

5. Návrh novely zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 
Členové PS diskutovali návrh novely školského zákona. Finální návrh za PS bude zaslán panu Synkovi. 
Připomínky budou předány na Moravskoslezský kraj, který tyto připomínky sbírá a postoupí MŠMT. 
Aktuální informace po jednání PS: připomínky byly předány oddělení školství k postoupení na MSK 
a následně na MŠMT. Připomínky obdržela i náměstkyně primátora a předsedkyně ŘV MAP 
Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D., která přislíbila osobní intervenci po své linii.  
 

V rámci diskuse zazněl požadavek členů PS o získávání pravidelných informací o vyhlášených dotačních 
výzvách. Realizační tým informuje členy pracovní skupiny, že aktuální dotační informace jsou zveřejněny 
na stránkách projektu, jsou zařazovány do newsletteru každé pondělí (kdokoliv má možnost se přihlásit 
k odběru novinek z webu ZDE, přihlásit se k odběru pouze dotačních novinek (tato aktivita je realizována 
již delší dobu) u K. Synka (informace byla v minulosti zveřejněna na webu MAP). K. Synek zařadí všechny 
členy PS do rozdělovníku „dotačního infa“.  
 
Na základě požadavku členů PS uvádíme také odkaz na webové stránky MAP, kde lze nalézt zápisy ze 
všech jednání všech pracovních skupin projektu: https://map.ostrava.cz/map-iii/pracovni-skupiny/  
Zapsala: Mgr. Tereza Krčíková   
vedoucí pracovní skupiny   

https://participace.mobilnirozhlas.cz/nasobvod/
https://tvorimeprostor.cz/
https://forms.gle/Ph3MoS6mdiN7oZJx8
https://map.ostrava.cz/registrace-odberu-novinek/
https://map.ostrava.cz/map-iii/pracovni-skupiny/

