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Zápis ze 4. 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,  

místnost č. 207 
Datum a čas:   05.01.2022, 8:00 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Program: 

1. Úvod, přivítání 
2. Diskuse o hlavních tématech a problémech řešených v jiných PS 
3. Představení výstupů Analýzy výuky finanční gramotnosti v ZŠ v ORP Ostrava  

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

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

2. Diskuse o hlavních tématech a problémech řešených v jiných PS 
Mgr. Tereza Krčíková představila přítomné hosty:  
- Mgr. Radku Krejčí, metodičku Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a členku PS pro 

rozvoj čtenářské gramotnosti 
- Mgr. Kateřinu Paličkovou Hořejší, ředitelku DDM Poruba a vedoucí PS pro rozvoj matematické 

gramotnosti  
- RNDr. Michala Vavroše, Ph.D., pedagoga, zástupce ředitele Wichterlova gymnázia, člena PS pro 

rozvoj matematické gramotnosti 
 

Dále objasnila důvod jejich přítomnosti – přání členů PS pro financování, vzájemná spolupráce, sdílení 
zkušeností a příkladů dobré praxe, získání informací o využívaných dotačních programech, potřebách 
škol/DDM, vzájemné sdílení požadavků mezi pracovními skupinami. Zjištěné informace budou předány 
také vedení města (cílení programů podpory, aktivit aj.) 
 
S hosty byla vytipována témata: u pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti školní knihovny, 
školní knihovníci, vybavení a vzdělávání pedagogů pro podporu čtenářské gramotnosti, rozvoj cizích 
jazyků, mediální gramotnosti a podpora kritického myšlení, u matematické gramotnosti pak rozvoj 
matematické a digitální gramotnosti – vzdělávání pedagogů a vybavenost škol pomůckami pro rozvoj 
MG, konektivita a ICT vybavení škol.  
 
Diskuse: 

- Mgr. Kateřina Paličková Hořejší představila činnost PS pro rozvoj matematické gramotnosti, její 

obsazení a nastínila témata, kterými se zabývají. Aktuálně řeší mimo společná témata všech PS 

koordinátory ICT, digitalizaci a zpřístupnění informací o poskytovaných službách NPI ČR a dalších 

subjektů. Uvedla, že PS pro MG je díky panu RNDr. Vavrošovi, Ph.D. propojena s oblastním 

kabinetem matematiky v rámci projektu SYPO  
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- Dále uvedla stálou potřebu finančních prostředků škol na obnovu výpočetní techniky a dalšího 

vybavení škol, finanční prostředky na digitální pomůcky, na plnění revidovaného RVP, robotiku, 

3D tiskárny, potřeba větších finančních prostředků, pokud „chce škola držet krok s dobou“ 

- RNDr. Michal Vavroš, Ph.D. hovořil o potřebě kvalitní konektivity, kvalitní páteřní sítě a osobě 

ICT koordinátora na škole 

- Mgr. Iva Májková v této souvislosti informovala přítomné o plánované výzvě na budování 

konektivity z OP Spravedlivá transformace, která by dle dostupných informací měla být 

vyhlášena v polovině ledna 2023 

- RNDr. Jan Veřmiřovský. Ph.D. informoval o navýšení finančních prostředků pro školy 

z Národního plánu obnovy, automaticky dostávají všechny školy při přechodu na novou 

informatiku 

- Mgr. Tereza Krčíková informovala o aktuálně probíhajícím hodnocení žádostí podaných 

do programu podpory Talentmanagement statutárního města Ostravy  

- RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., jako člen školské komise Rady města Ostravy doplnil, že školy by 

měly mít informace o poskytnutých dotacích/příspěvcích přibližně v březnu 2023 

 

- Mgr. Radka Krejčí informovala o činnosti PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti, největšími 

řešenými tématy jsou školní knihovny, jejich vybavení, pozice školních knihovníků, jejich 

vzdělávání a metodické vedení 

- Dále informovala o příkladu dobré praxe ZŠ a MŠ Ostrčilova – čtenářské koutky na chodbách se 

sedacími vaky – fotografie jsou umístěny na webu MAP ZDE 

- Poskytla také informace o vybavení Moravskoslezské vědecké knihovny, Marker space dílna, 

nabídce knihovny pro školy – na webu MSVK zveřejněno ZDE 

- Mgr. Lenka Martínková informovala, že ZŠ Dolní Lhota také disponuje čtenářskými koutky na 

chodbách ZŠ 

- Z diskuse vyplynul návrh na úpravy webu MAP – zřízení jednoho místa pro informovanost škol, 

sekce Mohlo by se vám hodit – úprava sekce, nové dlaždice – matematická a digitální 

gramotnost, vzdělávání, bude upřesněno na dalších jednáních PS 

- Mgr. Paličková Hořejší uvedla, že některé školy stále neví, co MAP dělá, že existuje kvalitní 

webová stránka s mnoho užitečnými informacemi, ale koncoví uživatelé o ní nevědí, následně 

proběhla diskuse o způsobech informování škol o aktivitách MAP 

- Diskutovány byly také programy podpory města Ostravy, od loňského roku zařazena jako 

podporovaná oblast podpora aktivit školních knihoven vč. finanční podpory pozic školních 

knihovníků, jedná se o inspirativní příklad (PS pro čtenářskou gramotnost realizovala 

dotazníkový průzkum o stavu školních knihoven, identifikovala potřebu finanční podpory, 

předložila návrh městu, které zařadilo tuto oblast mezi podporované oblasti v programu 

podpory rozvoje kvality školství na území SMO) 

- K. Synek uvedl přípravu akčních plánů na další období, vyzval přítomné ke sdílení podnětů, aktivit 

k zařazení do AP 

https://map.ostrava.cz/uzitecne-informace-pro-skolni-knihovny/
https://www.msvk.cz/sluzby/pro-skoly/
http://map.ostrava.cz/
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- Z diskuse vyplynulo, že by bylo vhodné do AP zařadit: Vzdělávání pedagogů v MSVK, kvalitní 

zprostředkování nabídek bezplatného vzdělávání zaměstnanců škol a školských zařízení, zlepšení 

informovanosti škol 

- Mgr. Radka Krejčí dále informovala přítomné o nabídce MSVK pro školy a pořádání Mediální 

olympiády pro studenty SŠ: 

 

Nabídka MSVK pro školy 
Všechny lekce pro školy jsou zdarma a dle domluvy jsou realizovány v knihovně nebo na půdě školy.  

Lekce a workshopy 
• Psaní odborného textu – workshop pro studenty píšící seminární nebo maturitní práce 

zaměřený především na vyhledávání zdrojů a citování.   
• Mediální gramotnost – přednáška zaměřená na vysvětlení principů fake news a dezinformací. 

Studenti se mj. dozví v jakých zdrojích a jakými technikami hledat ověřené informace. 
• Kyberbezpečnost – přednáška studenty seznamuje se zásadami bezpečného pohybu v online 

světe.  

Makerspace aktivity 
• Práce s 3D tiskárnou – Vysvětlení principů a technologií 3D tisku. Praktická ukázka 3D tiskárny, 

jak se připravuje model pro tisk a jak samotný tisk probíhá.  
• Robo dojo – Vysvětlení základních principů a práce s mobilní aplikací pro ovládání robotů 

různých typů. Plnění zadaných úkolů (např. překážková dráha, naprogramování pohybu, 
interakce s robotem).  

Pro více informací je možné kontaktovat studijní centrum MSVK: studentcentrum@msvk.cz, Informace 
lze nalézt také na webu https://www.msvk.cz/sluzby/pro-skoly/ 

Přílohou zápisu je leták „Služby MSVK pro studenty, pedagogy a školy“ a leták k mediální olympiádě pro 
studenty SŠ.  

3. Představení výstupů Analýzy výuky finanční gramotnosti v ZŠ v ORP Ostrava 
Mgr. Tereza Krčíková a Bc. Karel Synek představili přítomným aktuálně zpracovanou Analýzu výuky 
finanční gramotnosti v základních školách v ORP Ostrava. Prezentace a analýza jsou přílohami Zápisu 
z jednání. Členům pracovní skupiny byla poskytnuta doba jednoho týdne pro zaslání připomínek nebo 
doplnění uvedeného dokumentu.  
 
Realizační tým MAP ORP Ostrava upozorňuje, že součástí analýzy je také informace o možnosti 
zprostředkování kontaktu na školy, které v dotazníku k výuce FG uvedly ochotu sdílet své 
zkušenosti/materiály/učební osnovy aj.   

 
 
Další jednání PS proběhne 09.02.2022 od 8:00 hodin v místnosti č. 207 Magistrátu města Ostravy.   
 
Zapsala: Mgr. Tereza Krčíková   
vedoucí pracovní skupiny   

https://www.msvk.cz/sluzby/pro-skoly/psani-odborneho-textu/
https://www.msvk.cz/sluzby/pro-skoly/medialni-gramotnost/
https://www.msvk.cz/sluzby/pro-skoly/kyberbezpecnost/
https://www.msvk.cz/sluzby/pro-skoly/3d-tisk/
https://www.msvk.cz/sluzby/pro-skoly/robo-dojo/
mailto:studentcentrum@msvk.cz
https://www.msvk.cz/sluzby/pro-skoly/

