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Záznam z jednání Pracovní skupiny 2.3. – Pro financování v rámci projektu „MAP II rozvoje 

vzdělávání v území ORP Ostrov“  

č. p. CZ.02.3.68/0.0./0.0./17_047/0009114 

 

Kdy: 16. 12. 2021 

Kde: sborovna ZŠ Masarykova 1289, Ostrov 

Čas: 13:00 hod 

Účastníci: dle prezenční listiny 

Program: 

- Připomenutí si minulé schůzky a její výstupy 

- Logoped do škol – možnosti dalšího financování či spolufinancování 

- Možnosti financování dalších aktivit v rámci končícího MAP II a 

navazujícího MAP III a následná příprava na MAP IV – PS ČG – 

navržení tématu – setkání ve školkách při čtení starších žáků mladším, 

PS pro RP – preventivní aktivity – prevence rizikových jevů, PS MG – 

setkávání matematiků, pronájem prostoru, zvaní odborníci k danému 

tématu, workshop, semináře, kurzy  

- MŠMT – Národní plán obnovy – informace o poskytnutí finančních 

prostředků v digitálních technologiích pro školy, učební pomůcky a 

zařízení pro znevýhodněné žáky 

- Výstup ze setkání matematiků 2. stupně v rámci PS – MG ze dne 07.12. 

2021 v Městské knihovně Ostrov v prostorách Oranžerie V. Havla 

- Diskuze, různé – stanovení termínu a dalších témat k jednání 

 

Záznam z jednání: 

- M. Vrchotická zahájila PS a seznámila s programem pracovní schůzky. 

- Z minulého jednání byla požádána Ing. Trantinová o prověřila informace, 

zda by se mohl financovat logoped pro MŠ. Ve vyhlášce č. 14/2005 Sb., 

o předškolním vzdělávání je uvedeno – nyní jsou bohužel řešeny pouze 
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skupiny vzdělávání pro cizince dětí v předškolním vzdělávání. Tato 

oblast by měla být řešena v rámci podpůrných opatření. Nato by školka 

dostala peníze, ale otázkou je, kde najít takového člověka, uvedla Ing. 

Trantinová. 

- Oslovíme zřizovatele obce Merklín pro možnosti financování logopedky 

Mgr. Zíkové, zda by nepřevzal a nepokračoval v tomto projektu a zda by 

nerozšířil i logopedii a nápravu řeči také do místní MŠ. Vše bude řešeno 

osobní schůzkou se starostou Ing. Gerátem a zástupci ZŠ a MŠ. 

- Oslovení rodičů zapojených škol prostřednictvím dotazníku a zjištění 

potřeb pro pokračování logopeda přímo na škole. Financování logopeda 

na půl (škola 50% a rodiče 50%). Zjistíme z vlastního šetření a budeme 

do příštího setkání členy PS informovat. 

- Zajistit logopedy, aby mohli rodiče dětí docházet na lekce sami s dětmi. 

Nyní je situace velmi neuspokojivá, je zde pouze jedna či dvě logopedky, 

které mají termín 1–2 měsíce čekání na schůzku s rodiči a dětmi. 

Nabídnout možnost si platit logopeda, který nemá uzavřenou dohodu 

s pojišťovnami a platit si ho soukromě, větší šance na nápravu a častější 

návštěvy pro děti. 

- Byla navržena nová aktivita PS ČG, aby starší žáci (9. třídy) v rámci ČG 

docházeli v době své výuky českého jazyka do nižších tříd (1. a 2. třída) 

za žáky a ve skupinách jim předčítali dle vlastního výběru nebo po 

domluvě s pedagogem knihu, o které by poté ve skupinkách debatovali, 

zadali si úkoly pro příští návštěvu a promítli i výuku do dalších předmětů 

např. výtvarná výchova, přírodověda, občanka. Jako další aktivita, která 

se již konala 7.12. 2021 v rámci PS MG Setkání matematiků 2. stupně 

v ORP Ostrov bychom nadále chtěli pokračovat v dalších setkávání a 

zvát si odborníky pro dané téma. Možnosti uspořádání a financování 

budou předmětem dalšího setkání PS FIN. Také bychom rádi uspořádali 

v rámci prevence patologických jevů opět v dalším roce protidrogový 

vlak Revolution train, ale tentokrát za přispění dalších aktérů ve 

vzdělávání místní ZŠ, SŠ, Gymnázium Ostrov, MěÚ Ostrov, OSPOD a 

další. Bude také předmětem dalšího setkání PS FIN.  
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- Informace o poskytnutí finančních prostředků v rámci Národního plánu 

obnovy pro školy (NPO) – školám poskytne finanční prostředky na  

a) Digitální učební pomůcky určené pro rozvoj informatického myšlení 

dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí – MŠ do roku 2022, ZŠ a 

gymnázia r. 2022 nebo 2023, SŠ do roku 2023.  

b) Mobilní digitální zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence 

digitální propasti – pro MŠ ne, ZŠ a gymnázia v roce 2022, 2023, 2024, 

pro SŠ v roce 2022, 2023, 2024 

c) Doučování – pozor je ale už řešeno v rámci Šablon – pro MŠ ne, pro 

ZŠ a gymnázia do roku 2022, 2023, pro SŠ v roce 2022, 2023.  

užitečné odkazy: www.edu.cz/digitalizujeme/ 

 

- Setkání matematiků 2. stupně v ORP Ostrov se zúčastnilo 12 osob včetně 

garanta akce Mgr. Rudolfa Radoně v prostorách Městské knihovny 

Ostrov v Oranžerii V. Havla. Byli osloveni tito přednášející: 

- PaedDr. Zuzana Ledvinová, která si připravila prezentaci o 11. tématech, 

kde cílem bylo ukázat obtíže a průniky či slepá místa ve styčných 

matematických kapitolách obou stupňů ZŠ i SŠ a pokusit se je efektivně 

řešit, s cílem pomoci žákům při postupu nejen na střední školy.  

- Mgr. Milada Oberhofnerová – seznámila hosty s fungováním učení 

matematiky na její škole (SPŠ Ostrov) a podělila se o některé zavedené 

mechanismy. 

- Mgr. Jaroslav Šafránek – shrnul a poděkoval přítomným přednášejícím 

za jejich prezentace, kde naprosto souhlasí a ztotožňuje se s tím i na 

jeho škole (Gymnázium Ostrov) a závěrem navrhl další téma pro 

setkání matematiků, které by odprezentoval kolega a náš nový člen PS – 

MG, Mgr. Michal Štěpánek. 

- Mgr. Marta Pincová – si připravila prezentaci na téma wellbeingu nejen 

žáků ale i pedagogů, téma formativního hodnocení, podporu růstového 

myšlení žáků a propojení čtenářské gramotnosti s tou matematickou 
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  Termín dalšího jednání: je stanoven na únor 2022 ve sborovně ZŠ Masarykova, Ostrov od 13:00h 

 

 


