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4. jednání poradní skupiny Vzdělanější a zaměstnanější region Strategie Ostravské 
metropolitní oblasti 
 
 
Datum jednání:  5.1.2023, 10:00 – 11:30 h 
Místo jednání:  Magistrát města Ostravy, místnost 251 
 
Program:  
 

1. Předložený záměry v rámci výzvy č. 26 Zájmové a neformální vzdělávání II 
2. Závěr 

 
 

Přítomní členové PS: 7 členové (70% účast, celkem 10 členů) 
Prezenční listina je přílohou č. 1 zápisu 

Zahájení 
 
D. Vdolečková přivítala účastníky na 4. jednání Poradní skupiny Vzdělanější a zaměstnanější region Strategie 

Ostravské metropolitní oblasti. Konstatovala, že z 10 členů je na jednání přítomno 7 členů nebo jejich 

náhradníků, tzn., že Poradní skupina je usnášeníschopná. Dále informovala přítomné, že v rámci jednání je 

pořizován audiozáznam pro účely zápisu z jednání a pro účely technické pomoci fotografie, které se 

nezveřejňují.  

 
Všichni členové PS byli upozornění, že v případě, že jsou ve střetu zájmu, ohlásí tuto skutečnost na začátku 

jednání, a zdrží se hlasování u těch bodů, kde jsou ve střetu zájmu. 

 
Bod 1 - Předložený záměry v rámci výzvy č. 26 Zájmové a neformální vzdělávání II 
 

D. Vdolečková představila parametry výzvy Nositele č. 26 Zájmové a neformální vzdělávání II. Druhá výzva 

byla vyhlášena z důvodu nevyčerpání alokace první výzvou. 

 

V rámci výzvy nositele č. 26 Zájmové a neformální vzdělávání II byl podán jeden projekt „Městečko bezpečí – 

pořízení výukových programů a vybavení“. Jedná se o integrovaný projekt s projektem „Městečko bezpečí“, 

do kterého bude zapojeno více partnerů – MSK, SMO, HZS a další, kteří svými prostředky přispějí k realizaci 

jednotlivých částí projektu. V nově vzniklém areálu, který bude sloužit k neformálnímu vzdělávání široké 

veřejnosti v oblasti předcházení, eliminace a řešení rizik v různých oblastech ovlivňující zdraví a životní 

prostředí statutární město Ostrava v rámci své části projektu zajistí vybavení pro zavedení pokročilých 

vzdělávacích metod – VR, XR v rámci vzdělávací složky integrovaného projektu.   

 

Po prezentaci projektu proběhla mezi členy PS diskuse. S. Sládečková upozornila na nutnost vyřešit provozní 

náklady a zejména, kdo je bude hradit.  
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D. Vdolečková vyzvala k hlasování k usnesení k bodu č. 1. 

 

Hlasování: 6 pro – 0 proti – 1 zdržel se 

Usnesení: 1/4 

Poradní skupina Vzdělanější a zaměstnanější region doporučuje Řídicímu výboru SOMO zařadit předložený 

záměr do výzvy Nositele č. 26 – Zájmové a neformální vzdělávání II 

• Městečko bezpečí – pořízení výukových programů a vybavení ITIOMO/1.1.1/026/IROP/03/0263; 

předkladatel: statutární město Ostrava 

 

do programového rámce IROP dle vyhodnocení předloženého záměru s navýšením dotace EU do 

disponibilní výše alokace. 

Střet zájmu nahlásila S. Sládečková 

 

Závěr 
 
D. Vdolečková poděkovala všem za účast na jednání PS.  
 
 
Přílohy: 
 

1. Seznam účastníků 
2. Prezentace 

 
 
Seznam účastníků: 
 
 

Č. Jméno a příjmení Organizace Podpis 

1 Mgr. Martin Navrátil MS Pakt zaměstnanosti  

2 Ing. Tomáš Führer 
Střední škola elektrotechnická, 
Ostrava, ředitel školy 

 

3 Ing. Jiří Krhut Úřad práce, krajská pobočka Ostrava přítomen zástupce 

4 Ing. Sylva Sládečková 
odbor školství a vzdělávání, 
Magistrát města Ostravy  

 

5 Ing. Andrea Nytrová Střední škola prof. Matějčka  

6 Ing. Jiří Balcar, PhD. ekonomická fakulta, VŠB - TUO  
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Č. Jméno a příjmení Organizace Podpis 

7 Mgr. Zdeněk Karásek RPIC-ViP s.r.o.  

8 Mgr. Jiří Hudec SMO  

9  Ing. Simona Salavová SMO  

10 Ing. Barbora Kučerová SMO  

11  Mgr. Dagmar Vdolečková SMO  

 
 
 
 
 
Zapsala: Simona Salavová  
     
Schválil: Martin Navrátil  


