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Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II“ 
     registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008607 

 
 
 
Název operačního programu 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 
 
Název prioritní osy 
Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 
 
Realizátor projektu 
Statutární město Havířov 
Realizováno na území ORP Havířov – obce Havířov, Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá a Těrlicko 
 
Harmonogram realizace projektu 
Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 1. 2018 
Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2021 
Doba trvání projektu: 48 měsíců 
 
Náklady projektu 
Celková výše schválené dotace: 13 413 290,24 Kč 
Z toho poskytnutá dotace 95 %:  12 742 625,70 Kč 
Z toho vlastní zdroje 5 %: 670 664,54 Kč 
 
Anotace projektu: 
Projekt podporuje společné plánování a sdílení aktivit na celém území ORP Havířov (5 obcí, 61 IZO) za 
účelem zlepšení kvality místního vzdělávání ve školách, ale i u neformálních vzdělavatelů.  
MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků, na rozvoj jejich 
kompetencí pro osobní i pracovní život. Naším cílem je také podpořit větší zapojení rodičů do života škol, 
umožnit spolupráci a výměnu zkušeností aktérů ve vzdělávání, především u pedagogů a zřizovatelů. 
 
Cílové skupiny 
Projekt vymezuje tyto cílové skupiny: 

• děti a žáci, 

• pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků, 

• pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních 
služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže, 

• pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství, 

• rodiče dětí a žáků, 

• veřejnost, 

• zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice. 
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Co je cílem projektu? 
Hlavním cílem procesu místního akčního plánování je zlepšení kvality vzdělávání ve školách v území SO 
ORP Havířov formou spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Jedná se o společné 
informování, vzdělávání, plánování a implementaci partnerských aktivit pro řešení místně specifických 
problémů a potřeb.  
Projekt cílí nejen na prioritní a doporučená opatření MAP, ale také na další témata zjištěná na základě 
analýz aktuálního stavu a odborných diskuzí. 
 
Společné a kvalitní vzdělávání: Zřízení lokálních školních biofeedback středisek za účelem předcházení 
rizik školního neúspěchu zlepšováním pozornosti a soustředěnosti u dětí a žáků MŠ a ZŠ. Společné 
vzdělávání a spolupráce v oblasti inkluze, i té sociální. Pozitivní informační kampaň k inkluzi směrem  
k veřejnosti a především rodičům. Odborné konzultace a personální podpora v oblasti dotačních 
možností i veřejných zakázek organizacím ve vzdělávání. Průběžný monitoring investičních potřeb  
v území a hledání finančních zdrojů. 
 
Kompetence pro trh práce: Podpora cizojazyčné gramotnosti u žáků ZŠ formou tandemové výuky  
s rodilými mluvčími. Motivační exkurze dětí, žáků i pedagogů na podporu technického, přírodovědného 
a environmentálního vzdělávání. Realizace školních projektů a projektové vyučování za účelem rozvoje 
podnikavosti. Zajistit podmínky pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení učitelů a 
pracovníků neformálního vzdělávání. 
 
Gramotnosti: Společné vzdělávání a sdílení zkušeností v gramotnostech, tvorba koncepce podpory žáků 
ohrožených školním neúspěchem. Společná organizace celoměstských akcí a programů na podporu 
rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti ve školách i zájmových útvarech. 
 
Občanské kompetence: Podporovat rozvoj manuálních zručností a EVVO. V rámci projektu vznikne a 
bude ověřen ucelený vzdělávací program, který umožní intenzivně podporovat kompetence  
k přírodovědnému a environmentálnímu vzdělávání dětí a žáků, a to formou školních i mimoškolních 
aktivit. 
 
Jaké aktivity v projektu budou realizovány? 
Aktivity navazují na projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov, který byl realizován ve 
stupni MAP v období 4/2016 – 12/2017. V rámci tohoto projektu byly identifikovány místní specifické 
potíže vzdělávání a navrženy opatření k jejich eliminaci, které chceme nyní realizovat. 
 
Aktivita 1 Řízení projektu (1/2018 – 12/2021) 
- zajištění kvalitního řízení projektu prostřednictvím vhodně zvoleného a obsazeného realizačního týmu 
 
Aktivita 2 Rozvoj a aktualizace MAP (1/2018 – 12/2021) 
- prohlubování spolupráce a partnerství v místním akčním plánování a postupná aktualizace kompletní 
dokumentace MAP v těchto podaktivitách: 

2.1 Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP 
2.2 Zpracování komunikačního plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu jako součásti 
komunikačního plánu 
2.3 Pracovní skupina pro financování 
2.4 Pracovní skupiny ke čtenářské a matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 
2.5 Pracovní skupina pro rovné příležitosti 
2.6 Pracovní skupiny pro další témata 
2.7 Podpora škol v plánování 
2.8 Místní akční plánování 
2.9 Spolupráce s individuálním projektem systémovým Strategické řízení a plánování ve školách a v 
územích 
2.12 Podpora znalostních kapacit Řídicího výboru 
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2.13 Podpora znalostních kapacit – workshopy a výměna zkušeností v tématech rozvoje kvalitního 
inkluzivního vzdělávání 
2.14 Podpora znalostních kapacit – workshopy s rodiči 

 
Aktivita 3 Evaluace a monitoring MAP (1/2018 – 12/2021) 
Průběžný monitoring a vyhodnocování projektových aktivit včetně implementace MAP, zpracování 
sebehodnotících zpráv v těchto podaktivitách 

3.1 Monitoring a evaluace MAP 
3.2 Zpracování sebehodnotících zpráv 

 
Aktivita 4 Implementace MAP (9/2018 – 12/2021) 
Postupné zavádění aktivit naplánovaných v rámci schváleného MAP, a to v rámci priorit  
1. Společné a kvalitní vzdělávání (SC 1.1, 1.2, 1.3),  
2. Kompetence pro trh práce (SC 2.2, 2.3, 2.4, 2.5),  
3. Gramotnosti (3.2, 3.3)   
4. Občanské kompetence (SC 4.3) 

 
 

Realizace projektu v 1. pololetí 2018 

Na začátku projektu byl sestaven realizační tým, který bude realizovat všechny schválené aktivity, včetně 

povinných podaktivit a implementační aktivity pro děti a žáky v celém území ORP Havířov. 

První Řídící výbor se konal dne 27.3.2018 v prostorách Městské 

knihovny Havířov, kde byli jmenováni jednotliví členové, 

v celkovém počtu 25 osob. Předsedkyní Řídícího výboru se stala 

manažerka projektu Ing. Alena Nogolová, místopředsedkyní pak 

paní ředitelka ze ZŠ Mládežnická Mgr. Iva Badurová. Byl 

schválen Jednací řád a Statut Řídícího výboru. 

V průběhu prvního pololetí pak realizační tým projektu sestavil 

šest pracovních skupin, celkem 33 zapojených osob, které 

budou společně s realizačním týmem pracovat na realizaci 

projektu, zpracovávat analytické výstupy ze škol za danou oblast 

a návrhovou část opatření aktivit škol a aktivit spolupráce 

včetně aktualizace ročních akčních plánů. Dále byly osloveny 

všechny partnerské organizace, 

aby do projektu zapojily tzv. 

analytika školy, který bude 

organizaci zastupovat v rámci 

projektu MAP II a bude 

zpracovávat popis potřeb školy, 

případně Strategický plán 

rozvoje školy s cílem stanovit vizi rozvoje školy. 

Na konci dubna představil realizační tým projekt Místní akční plán 

rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II na městské akci „Den Země 2018“. 

Realizační tým ve svém informačním stánku pořádal polytechnické hry 

pro děti s možností získání odměny a představil projekt široké veřejnosti. 

Dne 13.6.2018 proběhlo druhé zasedání Řídícího výboru, na kterém byly mimo jiné prezentovány 

informace ke schválení projektu MAP II, Výzvy IROP – Infrastruktura základních škol a neformálních 

Obrázek 1 – Den Země 
Autor fotografie: Ing. Slowiková, DiS. 

– realizační tým MAP II 
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vzdělavatelů, schválena aktualizovaná verze Strategického rámce MAP včetně investičních záměrů, 

schválené složení jednotlivých pracovních skupin a stanoveny úkoly na další čtvrtletí. 

Všechny zapojené organizace obdržely informační plakát ve formátu A3 za účelem zajištění povinné 

publicity projektu. 

 

 

Realizace projektu v 2. pololetí 2018      aktualizace 02/2019 

Se začátkem školního roku 2018/2019 začaly pro projekt pracovat pracovní skupiny složené z 

pedagogických pracovníků, vedoucích pedagogických pracovníků, odborných koordinátorů inkluze, 

ekonomů, zástupců obcí v ORP Havířov, zástupců neformálního vzdělávání a dalších odborníků, kteří 

mají zájem rozvíjet vzdělávání dětí a žáků v území. 

Dne 26.9.2018 proběhlo na Zámku v Havířově třetí zasedání Řídícího výboru. Programem provedla 

všechny přítomné Ing. Petra Kantorová, která poskytla aktuální informace o průběhu realizace projektu. 

Z konkrétních témat vyzdvihla Komunikační plán a publicitu projektu, Implementaci MAP a Budování 

znalostních kapacit, proběhlo také dotační okénko s novými výzvami a informace ke Strategickému rámci 

MAP – investiční priority. 

Od září byl posílen realizační tým projektu novým pracovníkem Ing. Monikou Miškaříkovou, a to 

v kumulované funkci manažera implementace a administrátora projektu. 

S příchodem nového člena realizačního týmu vznikly nové webové stránky projektu http://www.map-

havirov.cz/, které jsou pravidelně aktualizovány, stejně jako nový facebookový profil 

https://www.facebook.com/MapHavirovII/. Pro větší informovanost dětí, žáků i dospělých se realizační 

tým rozhodl vydávat Zpravodaj Mapík Havířovský. První číslo vyšlo v listopadu a bude nadále vydáván ve 

čtvrtletních intervalech. Na konci roku byla vyhlášena výtvarná soutěž o podobu maskota projektu 

Mapíka Havířovského – kamaráda k učení.  

V rámci zvyšování znalostních kapacit 

pedagogických pracovníků byly připraveny 

dvě vzdělávací akce vedené zkušenou 

lektorkou PhDr. Lenkou Svobodovou. 

V listopadu proběhl seminář na téma Jak 

dosáhnout pozitivních vztahů v inkluzivní 

třídě, v prosinci pak na téma Lhaní ve škole 

– Jak ho rozpoznat, řešit, redukovat. 

Dohromady se vzdělávacích seminářů 

zúčastnilo 50 osob. 

V průběhu druhého pololetí roku 2018 se 

realizační tým i nadále setkával s ostatními 

realizátory MAP v Moravskoslezském kraji. 

Několikrát proběhlo setkání příjemců IPo 

MAP na NIDV v Ostravě, v listopadu se 

konala Místní krajská konference projektu 

SRP Moravskoslezský kraj + Olomoucký kraj 

v hotelu Vista v Ostravě, kde byl 

prezentován projekt prostřednictvím infostánku. Manažerka implementace se zúčastnila semináře pro 

Obr. 3: Prezentace infostánku na Místní krajské konferenci 

projektu SRP Moravskoslezský kraj + Olomoucký kraj v hotelu 

Vista v Ostravě – MAP Havířov, MAP Karviná, MAP Orlová, 

MAP Třinec, MAP Jablunkov 

 

http://www.map-havirov.cz/
http://www.map-havirov.cz/
https://www.facebook.com/MapHavirovII/
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příjemce MAP II na MŠMT v Praze. I nadále probíhá spolupráce s Krajským akčním plánem, dalšími MAPy 

v kraji a aktéry v území.  

Na konci listopadu bylo ukončeno první monitorovací období a realizační tým začal zpracovávat první 

zprávu o realizaci projektu včetně první žádosti o platbu, která byla zaslána řídícímu orgánu MŠMT na 

konci roku 2018. 

Dne 11.12.2018 proběhlo v hudebním salonku Městské knihovny Havířov čtvrté zasedání Řídícího 

výboru. Členům Řídícího výboru byly opět předány aktuální informace o realizaci projektu MAP II.  Z 

hlavních témat – Komunikační plán a publicita projektu, Implementace MAP a Budování znalostních 

kapacit, Dotační okénko, Strategický rámec MAP – investiční priority. Řídící výbor schválil aktualizaci 

investičních priorit ve Strategickém rámci MAP. Na závěr zasedání vystoupili vedoucí pracovních skupin 

a prezentovali revidované SWOT analýzy. 

Realizační tým projektu neustále připravuje podmínky pro realizaci implementačních aktivit a spolu se 

členy pracovních skupin plánuje náplň aktivit pro děti a žáky na území ORP Havířov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: 

Ing. Alena Nogolová 
manažerka projektu MAP Havířov II 

Obr. 4: Vzdělávací seminář pro 

pedagogy MŠ/ZŠ na téma „Jak 

dosáhnout pozitivních vztahů 

v inkluzivní třídě“. 

 

Obr. 5: Vzdělávací seminář pro 

pedagogy MŠ/ZŠ na téma „Lhaní ve 

škole“ 

 


