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Záznam z jednání Pracovní skupiny Financování  v rámci projektu „MAP II rozvoje vzdělávání 

v území ORP Ostrov“ 

Kdy: 18. 11. 2020 

Kde: MěÚ Ostrov, 1. patro, zastupitelský sál 

Čas: 13, 00 

Účastníci: dle prezenční listiny 

Program: 

1.       Úvod 

2. Aktuální informace MAP II – aktualizace MAP, RoAP 

3. Zážitková divadla pro žáky ZŠ ORP Ostrov 

4. Informace k webu „HURÁ DO LAVIC“ 

5. Nastavení dalších témat k jednání a určení dalšího termínu setkání 

6. Závěr 

 

Záznam z jednání: 

- Simona Aiznerová zahájila setkání a informovala o aktualizaci MAP a 

RoAP, aktualizované dokumenty bude ŘV MAP II schvalovat na začátku 

prosince.  

- Vedoucí skupiny Ing. Šplíchalová informovala v rámci rozpočtu odboru 

sociálních věcí a zdravotnictví by měly být využity finanční prostředky 

alokované na prevenci sociálně patologických jevů. Mělo by být 

financováno po jednom představení zážitkového divadla pro ZŠ 

Masarykova, ZŠ Májová, ZŠ Krušnohorská a ZŠ J.V. Myslbeka. Tyto 

musí být vzhledem k situaci přesunuty na březen 2021(3 termíny). 

původně naplánovaná témata i vybrané třídy zůstanou zachovány. 

V průběhu prosince 2020 budou dohodnuty přesné termíny. Zbývající 

termín bude nabídnut k využití MAS Krušné hory pro „kopečkové“ 

školy. 

- Z jednání s jednotlivými ZŠ ORP Ostrov vyplynulo, že mají zájem o 

komentované prohlídky ZŠ Krušnohorská a mají zájem i o nahlédnutí do 

jednotlivých výuk na této škole. Bude se v podstatě jednat o představení 
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této školy v „pravém světle“. Vzhledem k tomu, že na škole nyní 

probíhají rekonstrukce, doporučila ředitelka školy, Mgr. Zapletalová tyto 

prohlídky ponechat na jaro 2021. Pa. Aiznerová a Ing. Šplíchalová po 

novém roce znovu osloví školy a pokusí se s nimi již dohodnout na 

termínech jednotlivých návštěv.  

- Původně plánovaná rekonstrukce prostor , kde mají vzniknout Sociálně 

terapeutické dílny a Denní stacionář se výrazně zpomalila, a to hlavně 

kvůli kontrole budovy ze strany hasičů. Ing. Šplíchalová bude o dalším 

vývoji informovat na dalším jednání PS. 

- Z diskuze o webu „Hurá do lavic“ vyplynulo, že by bylo dobré, kdyby 

ředitelé škol, městský školský odbor, OSPOD, MAS Krušné hory, 

NPIČR a Krajský úřad měli přístup na stránky jako administrátoři a mohli 

příspěvky ze svých škol a aktuální důležité informace rovnou vkládat. 

Jednání zatím nepokračují. Schůzka naplánovaná na konec října se kvůli 

nouzovému stavu v ČR neuskutečnila. Pa. Amstibovská sjedná 

náhradní termín a na dalším jednání seznámí PS s výsledky.  

- Dne 9. 11. 2020 proběhlo jednání na ZŠ Májová se zástupci školy  

a OSPOD MěÚ Ostrov. Cílem jednání bylo nalezení řešení Jak 

postupovat v případě nečinnosti žáka a nespolupráce rodiny během 

distančního studia – záškoláctví v době distančního studia. Je důležité, 

aby škola, nejen v rámci distančního studia, učinila veškeré nezbytné 

kroky při řešení záškoláctví a tyto kroky měla písemně podložené. 

Zástupcům ZŠ Májová byly předány kontakty na neziskové organizace, 

které nejen v době distanční výuky zajišťují doučování žáků, přípravu  

do školy a jsou schopni reagovat na potřeby školy a žáků. Stejným 

způsobem bude ze strany OSVZ MěÚ Ostrov posupováno u všech ZŠ 

ORP Ostrov. 
 

  Termín dalšího jednání: předběžně únor 2021  
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