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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: 24. 02. 2022 

Kde: sborovna ZŠ Masarykova 1289, Ostrov 

Čas: 13:00 hod 

Účastníci: dle prezenční listiny 

Program: 

1. Připomenutí si minulé schůzky a její výstupy 

2.    Národní plán obnovy – MŠMT – informace o poskytnutí finančních 

          prostředků, digitální učební pomůcky, poskytovaná podpora za KV   

3. Firma Autocont a.s. KV – konektivita škol, jednání se zřizovatelem 

4. Mapa vzdělávacího ne/úspěchu – spuštění otevřené verze, analytický 

          zdroj pro strategické plánování 

5. Logoped do škol – dotazníkové šetření a zhodnocení projektu,   

          udržitelnost a financování pro další období 

6.       MAP II aktualizace cílů a jednotlivých aktivit škol a aktivit spolupráce 

7.       Financování preventivních aktivit pro rok 2022 – zájem o RT a finanční 

          spoluúčast ZŠ, gymnázium, SPŠ 

8.       Stěhování MAS do DKO od 01. 04. 2022 

9.       Konání závěrečné konference projektu MAP II – 5/2022 

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

  

Záznam z jednání: 

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

- Národní plán obnovy (NPO) je souhrnem reforem a investic fin. 

Evropskou unií. MŠMT se zaměřilo na finanční a metodickou podporu 
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škol, přičemž dojde k proměně obsahu vzdělávání. Školy obdrží finance 

na vybavení pokročilými digitálními technologiemi.  

- 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace finance na dva účely: 

Digitální učební pomůcky (určeno pro MŠ, ZŠ a gymnázia v roce 2022 a 

pro SŠ a konzervatoře v roce 2023) a Mobilní digitální zařízení pro 

znevýhodněné žáky (určeno pro žáky ZŠ, SŠ a konzervatoře).  

- ZŠ Masarykova a ZŠ Myslbekova již ve svém ŠVP zahrnula výuku pro 

žáky od 4. tříd v září 2021, ZŠ Májová bude také zahajovat výuku od září 

2022. 

- Kompletní metodická podpora na www.edu.cz/digitalizujeme, 

revizeRVPedu.cz, za Karlovarský kraj ICT je kontaktní osoba Mgr. Dana 

Chmelová, dana.chmelova@npi.cz, MT:775 775 035. Pro inspiraci 

www.edu.cz/digitalni-ucebni-pomucky  

- Firma Autocont a.s. – nabídla všem třem školám své služby k nastavení 

maximální konektivity škol (rozvod sítě) splňující všechny podmínky 

kapacity, kvality, stability, rychlosti a zabezpečení. Je naplánována 

schůzka na 01.03. 2022 k setkání těchto tří škol se Zřizovatelem na MěÚ 

Ostrov. O dalších krocích budou členové PS informovat na další schůzce.  

- MV představila projekt, který pomáhá analyzovat a řešit problémy 

v regionech, poskytnout širší a odborné veřejnosti vysvětlující 

mikroregionální problémy a podmínky ve vzdělávání. Jsou 4 okruhy 

otázek, indexů sociálních a vzdělávacích problémů v ČR. 1. Které části 

země trpí vzdělávací neúspěšnosti? – index vzdělávací neúspěšnosti, 2. 

Co může za vzdělávací neúspěšnost? – indexy sociálních problémů 3. Jak 

si vzdělávací neúspěšností umí poradit obce? – index zaostávání za 

sociální situací ORP, 4. Pomáhá financování školám rozvíjet potenciál 

všech dětí? – index financování škol. Více na www.mapavzdelavani.cz 

- Logoped do škol – projekt začal v září 2021 a skončil v únoru 2022 

(trvání 6 měsíců) se zapojenými školami ZŠ Májová, MŠ Palackého, ZŠ 

Merklín. V průběhu projektu se rozeslaly dotazníky pedagogům a 

rodičům dětí a žáků o úspěšnosti a dalšího nastavení spolupráce 

s pokračováním výuky logopedie a nápravě řeči. Ze šetření vzešel zájem 

http://www.edu.cz/digitalizujeme
mailto:dana.chmelova@npi.cz
http://www.edu.cz/digitalni-ucebni-pomucky
http://www.mapavzdelavani.cz/
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si udržet logopeda na školách a na podmínkách jsme se dohodli s řediteli 

škol. ZŠ Májová p. ředitel Mgr. R. Radoň přislíbil pokračování ve 

spolupráci s logopedkou Mgr. Jokšovou od března do května 2022 se 

zajištěním finančního krytí samotnou školou. MŠ Májová s pí. ředitelkou 

Mgr. Gabrielovou byly dohodnuty podmínky spolupráce, ale bohužel 

paní logopedka nepřistoupila na podmínky z důvodu časové vytíženosti 

v odpoledních hodinách docházet na výuku dětí společně s rodiči. Na ZŠ 

Merklín se výuka rozšíří také na místní MŠ a na spolupráci s Mgr. 

Zíkovou a finančním krytím se dohodli s obcí Merklín se starostou Ing. 

Z. Gerátem od března do května 2022. Spolupráce v dalším školním roce 

(září 2022) se bude projednávat na jednání zastupitelstva. 

- Při aktualizaci MAP II a stanovení si Priorit byly vyřazeny a 

odsouhlaseny v předchozích aktualizacích dokumentu MAP II některé 

Cíle a nebyly nahrazeny novými. Jedná se o Cíl 1.3, 1.4, 4.1, 4.3, 6.2, 8.1. 

Na setkání všech PS v září 2021 byla stanovena a odsouhlasena nová 

Priorita P9 Rozvoj digitálních kompetencí všech aktérů ve vzdělávání 

s Cíly 9.1 Zvyšování kvalifikace pedagogů a ředitelů škol v digitální 

technologii, Cíl 9.2 Podpořit a rozvíjet znalosti a dovednosti dětí a žáků 

v digitálních technologiích. Bylo zařazeno do aktualizace dokumentu, 

který bude předložen ke schválení v červnu ŘV. 

- MV oslovila ředitele ZŠ Májová a ZŠ Masarykova, aby se podíleli na 

financování aktivit a projevení zájmu o pořádání dalšího ročníku 

protidrogového vlaku (Revolution train) u nás v Ostrově v říjnu 2022. ZŠ 

Májová již byla v loňském roce a letos by mohli jít 2 třídy žáků druhého 

stupně, finančně se podílet nechtějí, jelikož vyhraněné finance pro 

preventivní program mají vyčerpán na jinou aktivitu. ZŠ Masarykova 

nebyla, ale také se finančně podílet nechtějí, jelikož vyhraněné finance 

na preventivní program mají vyhrazeny na jinou aktivitu. ZŠ Myslbekova 

v loňském roce byla a mají také zájem se účastnit pouze 2 třídy žáků 

druhého stupně. Bylo navrženo tuto akci uspořádat v dalším roce 2023.  
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- Odborný řešitel Ing. Urbánková navrhla téma pro další setkání PS 

partnerství pro vzdělávání 2030+ pojetí a zapojení se do středního článku 

podpory. 

- Pozvání všem členům PS na konání závěrečné konference projektu 

MAP II v termínu 19. 5. 2022 v Domě kultury Ostrov od 15–18 hodin 

- STĚHOVÁNÍ MAS Krušné hory, o.p.s. do nových prostor Domu kultury 

Ostrov ve 3. patře na doručovací adrese: Mírové nám. 733, 363 01 Ostrov   
 

  Termín dalšího jednání: květen 2022 na ZŠ Masarykova 1289, Ostrov, čas: ve 13:00 hod 
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