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1.Úvodní slovo realizátora projektu 

2.Kontrola usnášení schopnosti ŘV

Počet členů: 

Přítomno: 

Usnášení schopnost: 

„Přinášíme našim dětem nové 

zážitkové učení, možnosti, učební 

pomůcky, podporu a rozvoj 

vzdělávání“. 
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3. Aktuální 
informace

❑ Navštěvujeme jednání pracovních skupin; změna v personálním obsazení PS pro rovné 
příležitosti od října 2019 

❑ Realizační tým se zúčastnil setkání příjemců IPo MAP na NIDV v Ostravě, 13.6.2019

❑ Reportáže o aktivitách projektu v regionální TV Polar (14.6.2019 a 6.7.2019)

❑ Rodičovské setkání v poradenském středisku „Rodina a dítě“, 28.6.2019, Havířov

❑ Rozeslání dotazníku Popis potřeb škol MŠ a ZŠ analytikům škol, červen 2019

❑ Výjezdní setkání realizátorů MAP z MSK, 9.-10.9.2019, Budišov nad Budišovkou

❑ Školení lektorů EEG Biofeedback v Praze, září 2019 (2 osoby) a říjen 2019 (1 osoba)

❑ Spuštěna aktivita Rodilý mluvčí do škol – tandemová výuka, září 2019

❑ Spuštěna aktivita Zážitková polytechnika, září 2019

❑ Interaktivní workshop „Cesta správného nastavení hlasu“ pro ZUŠ a ostatní pedagogy, 
17.9.2019, koncertní sál, ZUŠ B. Martinů, Havířov

❑ Veřejná zakázka na dodání prvků přírodní zahrady do škol v rámci VP Mladý farmář (aktuálně: 
vybrán dodavatel, podpis smlouvy)

❑ Schválena ZoR č.2 a ŽoP č.3

❑ Vydáno další číslo Zpravodaje projektu, máme plyšového MAPíka a graficky se zpracovává 
kalendář s obrázky ze soutěže o podobu maskota

❑ Personální výměna zástupce Agentury sociálního začleňování Úřadu vlády ČR
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4. Dotační okénko
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IROP
Výzva č. 91: Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony

Finanční alokace: 311 764 706,- Kč

Předpokládané vyhlášení: Konec roku 2019

Podporované aktivity: Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných
učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě
budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových
kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s
digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a
řemeslné obory). Rekonstrukce a stavební úpravy stávající
infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol

Území dopadu: Území uhelných regionů (Ústecký, Karlovarský,
Moravskoslezský kraj)

Oprávnění žadatelé: Školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání,
kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce,
organizace zřizované nebo zakládané obcemi, NNO,
církve, církevní organizace, OSS, PO OSS, další subjekty
podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
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OP VVV – Šablony II

Ve výzvě 63 (pro školy a školská zařízení mimo Prahu) podalo žádost o podporu
5.873 škol a školských zařízení, což je 78,3% oprávněných žadatelů.

Počet podaných žádostí o podporu v II. vlně šablon je o cca 9% vyšší, než kolik jich
bylo schváleno v I. vlně šablon (ve vztahu k počtu možných žadatelů).

Stejně jako v I. vlně šablon byl v mateřských a základních školách největší zájem
o šablonu školního asistenta.

Napříč všemi subjekty byl dále největší zájem o nové šablony, které nebylo možné
čerpat v I. vlně šablon: projektové dny ve školách/školských zařízení a mimo ně.

Z již známých šablon v I. vlně přetrvává zájem o doučování v ZŠ a o kluby
i o vzdělávání pedagogů.
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OP VVV – Šablony III
Podmínky výzvy se aktuálně tvoří, uvedené informace nejsou v tuto chvíli závazné.

Předpokládané vyhlášení: Únor/březen 2020, ukončení příjmu žádostí 06/2020

Doba realizace: 12 - 24 měsíců

Finanční alokace: 4 mld. Kč

Min. výše dotace: 100.000,- Kč

Max. výše dotace: V jednání

Zapojení: Pouze školy MŠ a ZŠ

Aktivity: Zúžení nabídky aktivit, pouze ty, o které byl v rámci 
šablon I a II největší zájem (personální podpory, 
doučování, kluby, projektové dny, využití ICT ve 
vzdělávání, odborně tematická setkávání s rodiči, 
tandemová výuka, sdílení zkušeností pedagogů). 

Z důvodu změny zákona o pedagogických pracovnících nebudou nabídnuty aktivity 
DVPP, hledají se možnosti, jak realizovat neakreditované vzdělávání.

Novinka: Zahraniční mobility pedagogických pracovníků (téma: práce s heterogenní 
skupinou, zvyšování pedagogických kompetencí pedagogů, NE jazykové vzdělávání) 
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Národní dotační tituly

1. Podpora obnovy sportovní infrastruktury (MMR, 11/2019)
https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-Podpora-
rozvoje-regionu-2019

▪ obnova školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a
sportoviště apod.), která slouží pro hodiny tělesné výchovy,
školních tělocvičen, vybudování,

▪ rekonstrukce nebo modernizace sportovní infrastruktury,
sociálního zařízení (např. šatny, sprchy, toalety, střídačky,
nářaďovna),

▪ osvětlení školního hřiště,
▪ výměna kotle včetně otopné soustavy

Výstupy musí primárně sloužit pro hodiny tělesné výchovy a dále
mohou být využívány i pro volnočasové aktivity;

Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický
rozvojový dokument.

https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-Podpora-rozvoje-regionu-2019
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Národní dotační tituly

2. Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny
regionálních škol v okolí velkých měst (MV, 10/2019)
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-a-dotace-
kapitoly-vps/podprogram-29821300

▪ Rekonstrukce a modernizace stávajících budov a staveb;
rekonstrukce stravovacího zařízení, tělocvičny, družiny s vazbou
na navýšení výukových kapacit

▪ pro plně organizované ZŠ zřizované obcemi

3. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta – Přírodní zahrady
(MŽP, 11/2019)
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=41

Vybudování, vznik a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu
při mateřských školách, pořízení zázemí pro subjekty inspirované
konceptem lesní mateřské školy, úpravy venkovních areálů a
pozemků základních škol pro podporu výuky ve venkovním prostředí
(laboratoře, naučné stezky).

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-a-dotace-kapitoly-vps/podprogram-29821300
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=41


5. 

Aktualizace 
Strategického 
rámce 
MAP
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NÁVRH:

Ve vazbě na podmínky výzvy IROP č. 91 Infrastruktura základních škol pro
uhelné regiony budou osloveny ZŠ a jejich zřizovatelé v území ORP Havířov s
možností aktualizace či doplnění investičních záměrů do Strategického
rámce MAP.

Řídící výbor pak tento schválí elektronickým hlasováním dle možností
jednacího řádu.
Pokud nebude předcházet prosincovému jednání ŘV.

Ke každému novému investičnímu záměru je potřeba doložit
souhlas zřizovatele!
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PS PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

▪ Realizace rodičovského setkání ve středisku „Rodina a dítě“, 28.6.2019 v 
Havířově – setkání rodičů dětí se zdravotním omezením, vzájemná výměna 
zkušeností, dětem zajištěno hlídání a herní aktivity během setkání rodičů.

▪ Příprava ostrého provozu EEG BIOFEEDBACK STŘEDISEK na ZŠ Jarošova a ZŠ 
a MŠ Na Nábřeží v Havířově od října 2019. Vytvořen plakát k oslovení a 
rozeslání na školy  a školky v území ORP Havířov.

▪ Proškolení odborných lektorů EEG biofeedback v září 2019 (Mgr. Kučáková 
a Mgr. Jandová) a v říjnu 2019 (Mgr. Chobotová). 

▪ Aktivní příprava aktivity POZNEJ MŮJ SVĚT, listopad 2019 – program v rámci 
něhož si účastníci budou moci vyzkoušet nějaký handicap pomocí reálného 
prožitku. Zvoleny prostory SVČ Dona Boska v Havířově-Šumbarku. Navázána 
spolupráce s TyfloCentrem Brno aj. odborníky z oblasti

▪ Příprava KAZUISTICKÉHO SETKÁNÍ pod vedením psychologa a psychoterapeuta 
Mgr. Přemysla Mikoláše pro speciální pedagogy a školní psychology na území 
ORP Havířov v lednu 2020 k problematice školských poradenských zařízení.

▪ Příprava preventivních programů, personální obměna pracovní skupiny, přizvání 
specialistů a odborníků na setkání PS, udělení statutu „rovné příležitosti“ k 
aktivitám dalších pracovních skupin v ročních akčních plánech.
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6. Implementace 
MAP

PS ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

▪ Pilotní ověření soutěže POHÁDKY HROU – 11.6.2019 na MŠ Balzacova 
za účasti regionální TV Polar ve spolupráci s ZŠ Mládežnická; osloveny 
všechny školy a školy na území ORP Havířov; další kolo proběhne 
25.9.2019, ZŠ 1.máje Havířov a MŠ Lípová.

▪ Scénické čtení knihy Manolito Brejloun v rámci projektu LiStOVaNi.cz –
15.11.2019 na ZUŠ L. Janáčka pro všechny 4. ročníky ZŠ v ORP Havířov.

▪ Příprava putovního knižního fondu pro ZŠ – MAPÍKOVA PUTOVNÍ 
KNIHOVNA (vybrané knižní tituly po 15-30 ks pro práci ve třídě).

▪ 2. běh aktivity UŽ JSME ČTENÁŘI S MAPÍKEM – osloveny obecní knihovny 
z ORP Havířov ke spolupráci pro škol. rok 2019/2020 a pořízení knížky pro 
všechny prvňáčky ZŠ na území ORP Havířov.



PS MATEMATICKÁ GRAMOTNOST

▪ Příprava a pilotní ověření  popularizační soutěže HRÁTKY S ČÍSLY –
22.10.2019 na ZŠ 1.máje Havířov; matematická soutěž pro žáky 6. tříd 
(ZŠ Mládežnická, ZŠ 1.máje, ZŠ Kpt. Jasioka, ZŠ Hrubínova, ZŠ K. Světlé 
a ZŠ Žákovská); dvojice žáků z každé školy plní společně zadané úkoly 
na 10 stanovištích.

▪ Příprava aktivity HRAJEME SI MEZI GENERACEMI (listopad 2019).

▪ Příprava aktivity tematické jarmarky, herna finanční gramotnosti a 
DVPP v matematice pro pedagogy.
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PS FINACOVÁNÍ

▪ Realizace Semináře pro účetní a ekonomy příspěvkových organizací 
jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov, 12.6.2019 v Havířově.

▪ Práce na přípravě praktické Metodiky vedení jednotného účetnictví 
pro příspěvkové organizace s cílem sjednocení postupů za spoluúčasti 
OŠK a KIA; doplnění o metodický cyklus seminářů pro účetní a ekonomy.

▪ Příprava semináře k dotačním titulům.
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PS OBČANSKÉ KOMPETENCE

▪ Vytvořena metodika pro Vzdělávací program MLADÝ FARMÁŘ

▪ Osloveny a vybrány školy na základě kritérií hodnotící komise 14.5.2019 
(zájem 12 škol).

▪ Zapojené školy: MŠ Radniční Havířov, ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov, 
ZŠ Kpt. Jasioka Havířov, ZŠ a MŠ s pjv Školní Albrechtice, ZŠ 1.máje Havířov, 
ZŠ a MŠ s pjv Źwirki i Wigury Těrlicko.

▪ Úvodní metodická schůzka s lektory VP Mladý farmář zapojených škol, 
11.6.2019 v MMH – stanoven harmonogram a průběh aktivit ve VP.

▪ Vyhlášena veřejná zakázka na dodání přírodních prvků školních zahrad 
(pozorovací stanice, naučné tabule, vyvýšené záhony, pařeniště, kompostér 
a hlína). Vybrán dodavatel. V současnosti podpis smlouvy. Dodání do škol 
říjen/listopad 2019.

▪ Školy absolvuji výjezdy na ekologické farmy s absolvováním naučného 
vzdělávacího eko programu (povinnost dle metodiky).

▪ Příprava zahrad a montáž dodaných prvků za pomoci rodičů a dětí.
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PS PRO TRH PRÁCE

▪ Realizace aktivity ZÁŽITKOVÁ POLYTECHNIKA – vytvořen a v září 2019 
rozeslán inspirativní seznam školkám a školám na území ORP Havířov. 
První školy se již hlásí. Každá škola má možnost vyvézt 40 dětí/žáků 
do zajímavých míst zaměřených na podporu polytechnického, 
přírodovědného a environmentálního vzdělávání. 

▪ Realizace aktivity RODILÝ MLUVČÍ do škol formou tandemové výuky –
navázána spolupráce se třemi rodilými mluvčími (Anglie i Amerika). 
Pilotní ověření na ZŠ Mládežnická – září/říjen 2019. Zatím projevilo 
zájem 7 škol.

▪ Příprava aktivity POLYTECHNICKÉ WORKSHOPY – spolupráce ZŠ a SŠ 
(žáci SŠ pro žáky ZŠ s cílem seznámit žáky s polytechnickými obory. 
Navázána spolupráce se zástupci polytech. SŠ na území ORP Havířov. 
Obdrženy cenové nabídky od SŠ a domlouván následný postup.

▪ Realizace aktivity polytechnické soutěže KUTÍLCI,  žákovský projekt –
připravena metodika soutěže, budou osloveny školy a školky, možnost 
přihlásit se do konce října 2019.



7.  EVALUACE 
PROJEKTU

16

TÉMA EVALUACE FREKVENCE/ČETNOST ČASOVÝ PLÁN

Sebehodnotící zprávy
Každých 12 měsíců, 

celkem 4x

01/2019; 01/2020; 

01/2021; 12/2021 

Fungování 

organizační struktury 

MAP

Každých 24 měsíců, 

celkem 2x
01/2020; 12/2021

Naplňování priorit 

a cílů MAP, naplňování 

akčních ročních plánů 

(ARP)

Po každém ARP, 

celkem 3x

12/2019; 12/2020; 

12/2021

Implementace MAP

1x za projekt v závěru 

projektu, průběžný sběr 

hodnotících dat

11/2021

Evaluace průběhu 

a přínosů MAP

1x za projekt, v závěru 

projektu
12/2021



7.  EVALUACE 
PROJEKTU

16

TÉMA EVALUACE CÍLOVÁ SKUPINA NÁSTROJ 

Sebehodnotící zprávy Realizační tým MAP (RT) Workshop v rámci RT MAP

Organizační struktura 

MAP

Řídící výbor

Realizační tým MAP

Pracovní skupiny

Elektronické dotazníkové 

šetření

Naplňování ARP, cílů a 

vizí
Pracovní skupiny (PS)

Jednání PS formou 

pracovního listu jako 

součást aktualizace ARP

Implementace MAP

Zapojené subjekty

Pedagogové Š a ŠZ a ostatní

Děti a žáci

Průběžné dotazníky  zpětné 

vazby

Průběh a přínos MAP

Řídící výbor MAP

RT MAP

Pracovní skupiny

Zaměstnanci veřejné správy a 

zřizovatelů škol

Elektronický dotazník, 

řízená diskuse



8. Schválení dílčích 
úkolů pro následující 
3 měsíce

9. Nastavení termínu 
setkání pro rok 2019

10. Diskuze

11. Závěr

❑ Schválení dílčích úkolů
- zapojení analytiků škol
- naplňování ročních akčních plánů
- naplňování komunikačního plánu a procesů projektu
- evaluace

❑ Plán setkání v průběhu roku 2019:
prosinec 2019
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Děkujeme za pozornost, za docházku 
a přejeme krásný podzim.

Realizační tým projektu.

Statutární město Havířov
Magistrát města Havířov, Odbor Kancelář primátora, Oddělení strategického rozvoje

Svornosti 86/2, 736 01  Havířov - Město
Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II

REALIZAČNÍ TÝM PROJEKTU:   

Projektový manažer,

koordinátor zpracování MAP:

Ing. Alena Nogolová

nogolova.alena@havirov-city.cz

Finanční manažer,

koordinátor spádovosti škol:

Ing. Lenka Slowiková, DiS.

manazer.map@havirov-city.cz

Implementační manažer, 

administrátor projektu:

Ing.  Monika Miškaříková

administrator.map@havirov-city.cz

tel.: 596 803 189
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