
2. zasedání Řídícího výboru
projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání    

v ORP Havířov II, 
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008607

13. června 2018



Program
1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu 

2. Workshop k tématu rovných příležitostí

3. Informace ke schválení projektu MAP II

4. Výzvy IROP - Infrastruktura základních škol a neformálních vzdělavatelů

5. Kontrola usnášení schopnosti řídícího výboru 

6. Aktualizace strategického rámce MAP - příloha investičních záměrů

7. Schválení složení jednotlivých pracovních skupin

8. Schválení dílčích úkolů pro následující 3 měsíce

9. Nastavení termínů setkávání pro rok 2018

10. Diskuse

11. Závěr



1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu



2. Workshop k tématu rovných příležitostí

Za účelem ustanovení pracovní 
skupiny Pro rovné příležitosti.   
Z důvodu náhlého onemocnění 
přednášející lektorky bude 
workshop přesunut. 



3. Informace ke schválení projektu MAP II

✓Předložení projektové žádosti k 15. 2. 2018

✓Schválení formálních kritérií přijatelnosti.

✓Věcné hodnocení – pozitivní hodnocení obou hodnotitelů.

✓Hodnotící komise – krácení mzdové sazby projektového manažera a 
rodilého mluvčího. 

✓Očekávané Rozhodnutí – červen / červenec 2018.

✓Očekávaná zálohová platba – srpen 2018.

✓Od září možný plný rozjezd projektu. 1. 9. 2018 nástup manažera 
implementace.

✓Výběr umístění školních biofeedback středisek.

✓Nominace kontaktních osob za školy. 



4. Výzvy IROP - Infrastruktura základních škol a neformálních 
vzdělavatelů

Výzvy ITI Ostravské aglomerace v rámci IROP.

Infrastruktura zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání

Vyhlášení výzvy: 9. 5. 2018

Zpracování projektových záměrů: do 29. 6. 2018

Spolufinancování: 5 % – 10 %

Ukončení projektu: 12/2021

• přístavby, nástavby, stavební práce a rekonstrukce odborných učeben v návaznosti na klíčové 
kompetence přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi

• pořízení vybavení odborných učeben, budování zázemí (šatny, sklady, kabinety, přípravny..)

• nákup pozemků a staveb

• pořízení kompenzačních pomůcek

• bezbariérovost min. vstup do učebny, chodba, WC a vstup do budovy

Nejsou podporovány kuchyňky, šicí, keramické a výtvarné dílny, kroužky zaměřující se na pěstitelství 
a chovatelství. Nutné smlouvy o spolupráci s partnery (školy, zaměstnavatelé…).



4. Výzvy IROP - Infrastruktura základních škol a neformálních 
vzdělavatelů

Infrastruktura základních škol

Vyhlášení výzvy: 13. 6. 2018

Zpracování projektových záměrů: do 31. 7. 2018

Rozpočet: min. 500.000,- Kč a  max. 30.000.000,- Kč

Spolufinancování: 5 % - 15 %

• výstavba a rekonstrukce odborných učeben, pořízení vybavení 
odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence komunikace v 
cizích jazycích, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s 
digitálními technologiemi

• bezbariérovost min. vstup do učebny, chodba, WC a vstup do budovy

NEJSOU PODPOROVÁNY CVIČNÉ KUCHYŇKY.



4. Výzvy IROP - Infrastruktura základních škol a neformálních 
vzdělavatelů

Infrastruktura základních škol

• Spolupráce žadatele s jedním nebo více partnery (ZŠ nebo SŠ nebo VŠ 
nebo zaměstnavatel, akceptovatelné jsou i SVČ nebo DDM)

• Povinná konzultace projektového záměru s ITI

• Integrace cizího jazyka (světového) do dalších vyučovacích předmětů 
(v návaznosti na ŠVP). Kontrola ŠVP po ukončení realizace projektu

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

Září 2018

Navyšování kapacit infrastruktury mateřských škol a dětských skupin

Cca 212 mil. Kč



5. Kontrola usnášeníschopnosti Řídícího výboru

Počet členů: 

Přítomnost:

Nadpoloviční většina:

6. Aktualizace strategického rámce MAP - příloha investičních záměrů

Aktualizace bude zaslána RSK MSK ke zveřejnění na webu 
uzemnidimenze.cz, kde budou ověřovány soulady předložených 
projektových záměrů s MAP.



Nové záměry: 

16 nových investičních záměrů, poř. č. 11, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 35, 
36, 42, 54, 67, 72, 91, 92  

Aktualizované záměry: 

13 aktualizovaných záměrů, poř. č. 1, 13, 14, 18, 29, 33, 53, 61, 63, 64, 
65, 66, 68 – převážně se jedná o posunutí termínů realizace, dále také 
navýšení očekávaných celkových nákladů na projekt a ve dvou 
případech malá úprava v názvu projektu. 



7. Složení jednotlivých pracovních skupin

• 6 pracovních skupin.
• Vedoucí pracovní skupiny a členové v celkovém počtu 32 osob.
• Zapojení formou DPP v rozsahu 12 hod. od 1. 9. 2018 po celou dobu projektu.
• Podmínka zapojení pedagogického pracovníka s min. 5-ti letou praxi v každé 

pracovní skupině.
• Podmínka zakomponování digitálních kompetencí a využívání ICT ve vzdělávání.
• Úzká spolupráce s pracovními skupinami Financování a Rovné příležitosti, které 

posuzují návrhy ostatních skupin.
• Identifikace místních lídrů.
• Přizvání odborníka na vzdělávání dětí s potřebou podpůrných opatření.
• Revize SWOT analýz.
• Návrhy opatření k rozvoji potenciálu každého dítěte.
• Pracovní náplň daná metodikou Postupy MAP II.



P.č. Financování Čtenářská

gramotnost

Matematická 

gramotnost

Rovné příležitosti Trh práce Občanské 

kompetence 

1 Jarmila Latosinská

(ekonom ZŠ Moravská)

Pavla Nesvadbová

(koordinátor inkluze ZŠ 

Školní)

Iva Badurová (ředitelka 

ZŠ Mládežnická)

Anna Werner (pedagog 

ZŠ a MŠ Albrechtice)

Jaroslav Votýpka 

(MAS Pobeskydí)

Růžena Bajerová 

(zástupce ředitele ZŠ 

Kpt. Jasioka)

2 Šárka Galačová

(obec Těrlicko)

Dagmar Čuntová

(ředitelka Městské 

knihovny)

Eva Dostálová 

Mohylová (pedagog ZŠ 

Kpt. Jasioka)

Ivana Kučáková

(zástupce ředitele ZŠ 

Havířov-Šumbark)

Blanka Jedináková

(pedagog ZŠ Nábřeží)

Barbara Smugala

(ředitelka ZŠ a MŠ 

Těrlicko)

3 Martin Svoboda

(ředitel ZŠ Školní)

Helena Luková 

(pedagog ZŠ Školní)

Helena Kubinová 

(pedagog pedagog ZŠ 

1. Máje)

Šárka Chobotová 

(ředitelka MŠ 

Paraplíčko)

Tomáš Kostka

(zástupce ředitele SŠ 

Havířov)

Eva Kiedroňová

(ředitelka Asterix)

4 Renata Slowiková

(ředitelka MŠ

Moravská)

Jindřiška Jurčková

(pedagog ZŠ 

Mládežnická)

Ivana Petrovská (spec. 

pedagog ZŠ 

Mládežnická)

Blanka Gelnarová 

(ředitelka MŠ Havířov, 

Lípová)

Jiří Václavínek

(pedagog ZŠ Karolíny 

Světlé)

Yvona Dlábková

(ředitelka Městské 

kulturní středisko)

5 Anna Mikulová 

(ředitelka ZUŠ Leoše 

Janáčka)

Miroslava Turecká 

(ředitelka MŠ)

Petra Židková (ředitelka 

ZŠ Kpt. Jasioka)

Jindřich Honěk (ředitel

SVČ Don Bosko)

Milan Kasl 

(Okresní hospodářská 

komora)

Břetislav Holesz

(pedagog ZŠ Na 

Nábřeží)

6 Dan Stankuš (ředitel ZŠ 

Žákovská)

Zástupce rodičů

ASZ – odborný

konzultant



8. Schválení úkolů na následující 3 měsíců

9. Nastavení termínů setkávání pro rok 2018

26. září 2018
Prosinec 2018

Komunikační plán a proces
Zapojení pracovních skupin
Zapojení kontaktních pracovníků škol



Děkuji za pozornost. 


