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SEMINÁŘ SPOJENÝ S NÁSLEDNOU DISKUZÍ

Téma: BUDOUCNOST ŠKOLSTVÍ

Lektor: Ing. Tomáš Blumenstein, místopředseda Mensy ČR

Obsah:

❑ Jak připravujeme naše děti na budoucnost?

❑ Co považujeme za kvalitní vzdělávání a jak k němu směřovat?

❑ Jak vypadá naše školství a co bychom mohli uchopit jinak?

❑ Popř. problematika rozvoje nadání a nadaných dětí



2. Úvodní slovo realizátora projektu 

3. Kontrola usnášení schopnosti ŘV

Počet členů: 25 členů

Přítomno: 16 členů

Usnášení schopnost: ANO

„Přinášíme našim dětem nové 

zážitkové učení, možnosti, učební 

pomůcky, podporu a rozvoj 

vzdělávání“. 
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4. 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, 26.9.2019

❑ Společné setkání MAPů v Karviné 17.9.2019 (MAP Jablunkov, MAP Třinec a MAP 
Karviná)

❑ Pořízena MAPíkova putovní knihovna, celkem 9 knižních titulů pro I. stupeň ZŠ 
a 2 tituly pro II. stupeň ZŠ; knihy představeny na setkání s učiteli 10.10.2019

❑ Slavnostní otevření provozu EEG biofeedback středisek (ZŠ Jarošova a MŠ a ZŠ 
Na Nábřeží) za účasti náměstkyně primátora pro školství a kulturu a regionální 
TV Polar (reportáž ze dne 26.10.2019)

❑ Lektoři EEG Biofeedback (celkem 3 osoby) absolvovali vzdělávací týdenní kurz 
v Praze (září a říjen 2019)

❑ Proběhla popularizační matematická soutěž HRÁTKY S ČÍSLY na ZŠ 1.máje v 
Havířově pro žáky 6. tříd, 22.10.2019

❑ Realizováno a ukončeno dotazníkové šetření POPIS POTŘEB ŠKOL pro MŠ a ZŠ, 
do kterého bylo zapojeno celkem 50 škol z území ORP Havířov (100% návratnost)
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4. Aktuální 
informace

❑ Navázána užší spolupráce s OSPOD a Centrem prevence SSMH s cílem připravit 
program Psychosociální průpravy pro vytipované děti 

❑ Zapojeným školám předány prvky přírodních zahrad a zeminy v rámci Vzdělávacího 
programu Mladý farmář na konci října 2019

❑ Osloveny školy k zapojení se do soutěže žákovských projektů s názvem KUTÍLCI. 
V současné chvíli přihlášeno do soutěže celkem 12 škol

❑ Osobní předání plyšového maskota MAPíka Havířovského jeho autorce Ley Emily 
Romaňákové náměstkyní primátora pro školství a kulturu a regionální TV Polar
(reportáž Havířovského Expresu ze dne 12.11.2019) 

❑ Realizační tým se zúčastnil společné Místní krajské konference Moravskoslezského 
a Olomouckého kraje projektu SRP v Ostravě, 12.11.2019, hotel Vista

❑ Proběhlo Scénické čtení s MAPíkem – knihy Manolito Brejloun pro žáky 4. a 5. tříd 
ZŠ 
z ORP Havířov dne 15.11.2019 v prostorách ZUŠ L. Janáčka v Havířově

❑ Účast realizačního týmu MAPu na Výroční konferenci OP VVV 2019 v Praze dne 
28.11.2019 v hotelu Don Giovanni.
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5. 

Personální 
změny

❑ PS pro rovné příležitosti
✓ Mgr. Michaela Drozdová, Ph.D. 

ředitelka ZŠ 1. Máje, Havířov (nový člen)

✓ Ing. Alena Vaško 
provozní manager ZŠ Montessori Úsměv s.r.o., Havířov (nový člen)

✓ Ing. Bernarda Urbancová 
vedoucí odboru sociálních věcí MMH (čestný člen)

❑ Agentura pro sociální začleňování – Úřad vlády ČR
✓ Bc. Markéta Mížová, expert na MAP (odchod z pozice)
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6. Dotační okénko

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II

Šablony III – MŠ a ZŠ

– informace na pracovní bázi!

Předpokládané vyhlášení: únor 2020

Ukončení přijmu žádostí: červen 2021

Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023

Minimální délka realizace: 12 měsíců

Maximální délka realizace: 24 měsíců

Alokace na výzvu: 4 mld. Kč

Minimální výše na projekt: 100 tis. Kč



6. Dotační okénko

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II

❑ Stávající - Personální podpora
• Školní asistent

• Školní speciální pedagog

• Školní psycholog

• Sociální pedagog

• Chůva (pouze MŠ)

• Školní kariérový poradce (pouze ZŠ)

❑ Stávající ostatní – snížení počtu šablon
• Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

• Projektový den ve škole - spojení do jedné šablony s šablonou Zapojení odborníka 
z praxe do výuky (MŠ i ZŠ)

• Projektový den mimo školu (MŠ i ZŠ)

• Klub pro žáky ZŠ (zrušení variant aktivity)

• Využití ICT ve vzdělávání (MŠ i ZŠ)

• Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení (MŠ i ZŠ)

• Tandemová výuka (pouze ZŠ)

• Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ – doplněno 
o možnost realizovat jednotlivá setkání i jako komunitně osvětová – bude zařazeno i 
pro ZŠ 



6. Dotační okénko
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IROP – program RE:START

✓ Výzva č. 92 Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony
(vyhlášena 6. 12. 2019, podání žádosti od 20. 12. 2019).

✓ Alokace cca 265 mil. Kč z EFRR. Rozmezí celkových způsobilých
výdajů bude stanoveno na 1 – 30 mil. Kč na projekt.

✓ Pro připomenutí z IROP je možné žádat dotaci na bezbariérovost
objektu a odborné učebny v klíčových kompetencích přírodní vědy,
cizí jazyky, technické obory a řemesla, digitální technologie a
konektivitu, budování školských poradenských zařízení a pořízení
kompenzačních pomůcek.

✓ Omezení: Max. 2 projekty za území obce. Podpora min.
2 klíčových kompetencí.

✓ Souhlas zřizovatele.



4. Dotační okénko
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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA - MAS

✓ Další novinkou jsou výzvy připravované Místními akčními
skupinami, tzv. Program rozvoje venkova, kde naopak budou moci
školy žádat o příspěvky na školní jídelny, družiny, kmenové třídy
apod. (to, co nelze z IROP). I zde je podmínka souladu záměru s
MAP.



7. 

Aktualizace 
Strategického 
rámce MAP 
(vč. investičních priorit) 

– schválení 
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AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO RÁMCE MAP
s platností od 11.12.2019

Ve vazbě na podmínky výzvy IROP č. 92 Infrastruktura základních škol
pro uhelné regiony osloveny ZŠ a jejich zřizovatelé v území ORP Havířov
s možností aktualizace či doplnění investičních záměrů do Strategického
rámce MAP.

Ke každému novému investičnímu záměru – potřeba doložit souhlas
zřizovatele

Souhlas:
Nesouhlas:
Zdrželo se hlasování:



AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO RÁMCE MAP – prosinec 2019
Nové investiční záměry

Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD

řá
d

e
k

 č
ís

lo Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu

Název projektu
Očekávané 

celkové náklady 
na projekt

Očekávaný termín 
realizace projektu

Soulad s 
cílem 
MAP*

Souhlas 
zřizovatele

Název:

IČ:

IZO:

1.

Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem 
vyučovacím Havířov - Bludovice Selská, příspěvková 
organizace  
IČ: 750 27 577                                       
IZO:102 156 506

Modernizace kuchyňky 0,5 2020-2021
1.3, 2.2, 
2.3, 4.3

ANO

2.

Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem 
vyučovacím Havířov - Bludovice Selská, příspěvková 
organizace   
IČ: 750 27 577                                       
IZO:102 156 506

Modernizace učebny cizích 
jazyků

1 2020-2021
1.3, 2.5, 

3.4
ANO

3.

Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem 
vyučovacím Havířov - Bludovice Selská, příspěvková 
organizace  
IČ: 750 27 577                                      
IZO:102 156 506

Rekonstrukce schodiště 1,5 2020-2021 1.1, 1.3 ANO

4.

Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 
okres Karviná
IČ: 488 05 424
IZO: 048 805 424

Modernizace vybavení 3 
počítačových učeben

2,5 2020-2022
1.3, 2.4, 

3.1
ANO

5.

Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 
okres Karviná, příspěvková organizace
IČ: 709 58 114
IZO: 102 156 981

Vybudování odborné 
učebny digitálních ICT

3 2020-2022
1.3, 2.2, 
2.4, 2.5, 
3.1, 3.4

ANO

6.

Montessori základní škola Úsměv, Havířov-Město, 
školská právnická osoba                        
IČ: 06 045 154                                                     
IZO: 691010609

Vybudování venkovní 
přírodovědné učebny

3,5 2020-2023
1.3, 2.1, 
2.2, 2.4, 
2.5, 3.4

ANO

7. 

Aktualizace 
Strategického 
rámce MAP 
(vč. investičních priorit) 

– schválení 
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PS PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

▪ Spuštění 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). 

▪ 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 
pro rok 2020.

8. Implementace 
MAP



ROČNÍ 
AKČNÍ PLÁN 
2020

PS ROVNÉ 
PŘÍLEŽITOSTI

AKČNÍ ROČNÍ PLÁN 2020 - pracovní skupina Rovné příležitosti

P.č. Aktivita - název Aktivita - popis Cílová skupina Struktura nákladů Odhad nákladů Termín Realizátor Zodpovědnost

1
Školení pro učitelé 

mateřských škol
Osobnostně profesní rozvoj pedagogů, 

zvýšení kompetenční vybavenosti učitelů 

učitelé 
mateřských 

škol ORP 
Havířov, 20 

osob

lektor (N. Toflová), 
občerstvení, 

materiály
cca 10 000 Kč únor, březen

MAP II, PS Rovné 
příležitosti

Mgr. Anna Werner

2
Preventivní programy 
pro ZŠ, téma: inkluze, 

rovné příležitostí

Prevence patologických jevů ve společnosti, 
uvědomění si vlastní identity, utváření 

vlastního hodnotového systému, rozvoj 
zvládání vlastního chování a korekce vlastního 

jednání v rizikových situacích

Žáci I. a II. 
stupně ZŠ v 

ORP Havířov
lektoři, doprava

1 školení: 
800Kč/90 min, 
dopravné cca 

300Kč

školní rok 
2020/2021

MAP II, PS Rovné 
příležitosti, 

Sezská Diakonie
Mgr. Anna Werner

3
Poznej můj svět, 

workshopy

Zážitkový program, v rámci něhož si účastnící 
budou moci vyzkoušet, jaké je být 

handicapovaným. Cílem je vnímání odlišnosti 
jako příležitosti k obohacení, uvědomování si 

hodnoty spolupráce a pomoci lidem s 
handicapem.

Děti a žáci v 
ORP Havířov, 
rodiče dětí a 

žáků ORP 
Havířov

náklady na lektory 
(dopravné, 

stravné), pomůcky 
a materíály

cca 5 000 Kč jaro  2020

MAP II, PS Rovné 
příležitosti, 

specialistické 
centra pro daný 

handicap

Mgr. Šárka 
Chobotová

4
Setkání pro rodiče na 

téma inkluzivního 
vzdělávání

Workshopy pro rodiče dětí se SVP. Cílem je 
prohlubování vědomostí rodičů na téma SVP 
jejích dětí, poznávání metod a strategií pro 

zvládání náročných situací spojených se 
zaškolením a výchovou dítěte se SVP, sdílení 

zkušeností mezi rodiči.

Dětí se SVP a 
jejich rodiče

náklady na lektory, 
občerstvení 

účastníků, hlídání 
dětí (asistenti)

cca 8 000 Kč
květen a říjen 

2020
MAP II, PS Rovné 

příležitosti
Marie Gerdová

5
Tematicky zaměřený 

výlet rodičovských 
skupin s dětmi

Společný jednodenní výlet určený rodičům a 
dětem se SVP, kdy pro rodiče budou zajištěny 

odborné výklady a konzultace, pro děti 
vzdělávací  a poznávací polytechnické 

workshopy

Dětí se SVP a 
jejich rodiče

náklady na lektory, 
občerstvení 

účastníků, doprava 
cca 15 000 Kč červen 2020

MAP II, PS Rovné 
příležitosti

Marie Gerdová

6

Školní biofeedback 
střediska-

pokračování 
programu

Předcházení rizik školního neúspěchu 
zlepšováním pozornosti a soustředěnosti u 

dětí a žáků mateřských a základních škol

Děti se SVP v 
rámci ORP 

Havířov

mzdové náklady 
odborných lektorů

viz. projektový 
záměr

leden- prosinec 
2020

MAP II

Mgr. Ivana 
Kučáková, 
Mgr.Šárká

Chobotová, 
Mgr. Eva Jandová



7 Den Autismu
Pozitivní kampaň směrem k široké 

veřejnosti
široká 

veřejnost

atrakce pro děti a 
rodiče, 

informační letáky 
k tématu rovných 

příležitostí

max. 10 000 Kč 4 dubna 2020

MAP II, 
Nadace Adam, 

Centrum pro 
rodinu a dítě, 

MŠ Paraplíčko, 
Benjamin, 

Mikasa

Marie Gerdová

8

Kazuistické 
semináře k 

problematice 
školských 

poradenských 
zařízení

Příprava čtvrtletních kazuistických 
seminářů pod vedením psychologa Mgr. 

Přemysla Mikoláše

Speciální 
pedagogové

, školní 
psycholové

lektorné, 
občerstvení

30 000 Kč (7 500 
Kč/1 setkání)

22.1.2020
22.4.2020
23.9.2020

16.12.2020

MAP II, PS 
Rovné 

příležitosti, 

RT MAP ve 
spolupráci s PS

9

Podpora dětí se 
sociálně 

znevýhodněného 
prostředí

Prevence rizikového chování u dětí , práce 
ve skupině, sebepoznávání-

sebezkušetnost, tematická práce, práce s 
postoji a hledání pozitivních alternativ, 
zvládání emocí, nácvik psychosociálních 

dovedností, konstruktivní řešení 
problémů

děti ze SVL kurzovné
300 Kč/dítě/10 

sezení
rok 2020

MAP II, PS 
Rovné 

příležitosti, 
OSPOD, 

SSMH

RT MAP , 
OSPOD
a SSMH

10

Budování 
znalostních kapacit 
pedagogů v oblasti 
diagnostiky a práce 
s nadanými dětmi

Praktické workshopy pro pedagogy MŠ a 
I. stupně ZŠ se zaměřením na rozpoznání 

nadání u dětí a následně práce s nimi.

nadané děti, 
pedagogové 

MŠ a ZŠ

lektorné, 
občerstvení

5 000 Kč říjen 2020
MAP II, PS 

Rovné 
příležitosti

Mgr. Michaela 
Drozdová, Ph.D.

11 Komunitní setkání

Komunitní setkání za účelem poznání 
romské menšiny, jejich historie, tradicí 

(pokrmy, kultura). Dopoledne určeno pro 
školy, odpoledne pro širokoou veřejnost.

školy a 
široká 

veřejnost

lektorné, 
občerstvení, 

technické 
zajištění akce, 

pronájmy

červen 2020
MAP II, PS 

Rovné 
příležitosti

Ing. Mgr. Jindřich 
Honěk

12

Alternativní 
přístupy ve 
společném 

vzdělávání dětí a 
žáků

Seznámení pedagogů MŠ a ZŠ s 
alternativními přístupy ve vzdělávání -

montessori pedagogika formou 
ukázkových hodin a workshopů

pedagogové 
MŠ a ZŠ

lektorné, 
občerstvení, 

pomůcky
rok 2020

MAP II, PS 
Rovné 

příležitosti
Ing. Alena Vaško

ROČNÍ 
AKČNÍ PLÁN 
2020

PS ROVNÉ 
PŘÍLEŽITOSTI
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8. Implementace 
MAP

PS ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

▪ soutěž POHÁDKY HROU – osloveny všechny školy a školy na území ORP 
Havířov; proběhlo již 5 kol

▪ Scénické čtení s MAPíkem knihy Manolito Brejloun proběhlo 15.11.2019 
na ZUŠ L. Janáčka v Havířově pro všechny 4. a 5. ročníky ZŠ v ORP Havířov; 
zúčastnilo se celkem 550 žáků; akce měla velký ohlas

▪ Putovní knižní fond pro ZŠ – MAPÍKOVA PUTOVNÍ KNIHOVNA (vybrané 
knižní tituly po 15-30 ks pro společnou práci s knihou ve třídě). Pořízeny 
knihy, vytvořen rezervační systém pro školy a proběhlo úvodní setkání s 
učiteli českého jazyka, kde byly jednotlivé knižní tituly představeny.



ROČNÍ AKČNÍ 
PLÁN 
2020

PS 
ČTENÁŘSKÁ 
GRAMOTNOST

AKČNÍ ROČNÍ PLÁN 2020 - pracovní skupina Čtenářská gramotnost

P.č. Aktivita - název Aktivita - popis
Cílová 

skupina
Struktura 
nákladů

Odhad nákladů Termín Realizátor Zodpovědnost Poznámka

1
Kulturně-výchovná 
činnost v knihovně 

- Malý novinář

Celoroční práce ve 12 
čtenářských klubech ve 

všech dětských odd. 
knihovny (práce s textem, 

ilustracemi, besedy a 
autory, soutěže) .  Na 

březen 2020 (termín bude 
upřesněn) připravujeme 
pro žáky 4.-5. tříd ZŠ (i 

ORP Havířov) 2 besedy s 
novinářkou M. 

Veteškovou. Beseda 
formou dílny pro malé 

novináře.

žáci ZŠ, 
MŠ (cca 

350)

materiál - výtvarné 
potřeby, papír, 

lektoři, ceny

náklady 3000,- Kč 
(lektor - dohoda), 
2000,- materiál, 

celkem do 5 000,- Kč

šk.rok
2019/2020 

(září-červen); 
březen 2020 
Malý novinář

Městská 
knihovna 

Havířov ve spol. 
s MŠ, ZŠ 

Ing. Dagmar 
Čuntová 

2
MAPíkova putovní 

knihovna

Na základě požadavků 
učitelů budou zakoupeny  

soubory doporučené 
literatur. Dlouhodobá 

aktivita.

žáci ZŠ, 
MŠ

nákup knih v r. 2019
cca 31 000,-/ 165 ks 

knih

šk. rok 
2019/2020 a 

dále; realizace 
od 1.1.2020

Městská 
knihovna 

Havířov ve spol. 
s MŠ, ZŠ.

Ing. Dagmar 
Čuntová 

Realizace od 
1.1.2020, příprava, 
nákup knihovního 

fondu a 
harmonogramu 

spolupráce ve 4.Q 
2019, realizace od 

1.1.2020.

3
Už jsme čtenáři s 

MAPíkem - knížka 
pro prvňáčka II.

Nakoupit knihy pro 
prvňáčky města Havířova, 
které obdrží v knihovně při 

slavnostním pasování na 
čtenáře. Stanou se 

odměnou za celoroční píli 
prvňáčků nejen ve škole, 

ale především v knihovně.

žáci ZŠ -
ORP 

Havířov 
(prvňáci)

nákup knih
20Kč x 700ks -
14 000Kč/rok

opakovaně-
každoročně 
(2019, 2020)

MAPII, 
knihovna

Ing. Dagmar 
Čuntová 

Realizováno v r. 
2019, pokračování 

také na r. 2020.

4

Zvyšujeme 
čtenářskou 

gramotnost napříč 
vyučovacími 

předměty

workshop pro učitele a 
knihovníky

pedogogo
vé a 

nepedago
gové (ZŠ, 
knihovna)

služby spojené s 
worshopem
(vystoupení, 

materiál, doprava)

14 000,-Kč
08. 12. 2020,

8 hodin
MAPII

Mgr. Pavla 
Nesvadbová



5
Studio Bez kliky -

J.A. Komenský
workshop pro učitele a 

knihovníky

pedogogové a 
nepedagogové 

(MŠ, ZŠ, 
knihovna)

služby spojené s 
worshopem 
(vystoupení, 

materiál, doprava)

6 000,- Kč
18.3.2020 od 
13,00 - 17,00 

hodin

Městská 
knihovna Havířov

Ing. Dagmar 
Čuntová

6
Divadlo Bajka, 

Český Těšín
Jednorázová kulturní 

akce
děti MŠ vstupné + doprava

vstupné 70,-Kč + 
doprava 20,- Kč /

90,-Kč na dítě
2020 MAPII

Mgr. Pavla 
Nesvadbová

7
Listování -

scénické čtení
Jednorázová kulturní 

akce
žáci 6. tříd ZŠ

pronájem sálu, 
zvukař, požární 

dozor, herci
35 000,-Kč 2019 MAPII

Mgr. Pavla 
Nesvadbová

Již v roce 2019 
realizováno pro 

žáky 4. a 5. tříd v 
ORP Havířov.

8
Pohádky hrou II 

(soutěž)

Soutěž určená dětem z 
MŠ a ZŠ, při které se hrou 

seznámí s historií 
Havířova a jeho okolí. 

Soutěží vždy 1 ZŠ a 1 MŠ 
z ORP Havířov. 

děti MŠ a žáci 
2. /3. třídy ZŠ.

občerstvení 
účastníků, odměny, 
náklady na materiál

občerstvení 50 x 
20,- Kč, odměny 

soutěžícím 45 x 20,-
Kč/

1900Kč 1 akce;
3000 Kč -

jednorázové 
doplnění materiálu

2020 MAPII Mgr. Pavla
Nesvadbová

Již v roce 2019 
realizováno pro MŠ 

a ZŠ v ORP 
Havířov.

9

S MAPíkem
historií i 

současností 
ORP Havířov

Časopis určení žákům 1. 
stupně ZŠ, ve kterém je 

MAPík formou her a 
soutěží provede historií i 
současností ORP Havířov

žáci 1. stupně 
ZŠ

grafické a tiskařské 
služby

bude upřesněno 2020-2021 MAPII
Mgr. Pavla 

Nesvadbová
Výstup z akce 
Pohádky hrou

ROČNÍ AKČNÍ 
PLÁN 
2020

PS 
ČTENÁŘSKÁ 
GRAMOTNOST



PS MATEMATICKÁ GRAMOTNOST

▪ Proběhlo 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 plnila společně zadané úkoly 
na 10 stanovištích.

▪ Příprava DVPP v matematice pro pedagogy (březen 2020).

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II

PS FINACOVÁNÍ

▪ Příprava praktické Metodiky vedení jednotného účetnictví 
pro příspěvkové organizace s cílem sjednocení postupů za spoluúčasti 
OŠK a KIA; 

▪ Příprava semináře k dotačním titulům, 18.12.2019 v Městské knihovně 
Havířov pro ředitelé MŠ a ZŠ, ekonomy škol a neformální vzdělavatelé 
(obsah: aktuální výzvy pro školy, zdroje vyhledávání)



ROČNÍ AKČNÍ 
PLÁN 
2020

PS 
MATEMATICKÁ 
GRAMOTNOST

AKČNÍ ROČNÍ PLÁN 2020 - pracovní skupina: Matematické gramotnosti

P.č. Aktivita - název Aktivita - popis Cílová skupina Struktura nákladů Odhad nákladů Termín Realizátor Zodpovědnost

1

POČÍTÁNÍ 
NÁS BAVÍ 
(soutěžní 

dopoledne)

matematické a logické úkoly pro 
předškoláky z MŠ, motivační aktivity pro 

podporu zájmu o matematiku

MŠ -
předškoláci

odměny a občerstvení pro 
děti+materiály do soutěže

10 000,00 Kč
říjen-listopad 

2020
PS MG, MAP PS MG

2
HRÁTKY S ČÍSLY 

(soutěž)

motivační soutěž pro 2 členná družstva 
žáků pátých a šestých tříd: rébusy, kvízy, 

logické úlohy (plánujeme rozšíření pro více 
ZŠ)

žáci pátých a 
šestých tříd ZŠ 

Havířov
ceny pro žáky, občerstvení 15 000,00 Kč říjen 2020 PS, MAP, Vedoucí PS  MG

3

Herna finanční 
gramotnosti 
(v Městské 
knihovně)

žáci jednotlivých ZŠ/MŠ budou FG plnit 
formou projektových dopolední v herně FG 

pod vedením proškolených pedagogů

žáci ZŠ, děti 
MŠ

vybavení 2-3 oddělení 
Městské knihovny hrami pro 

finanční gramotnost a 
proškolit zaměstnance 

knihovny i za každou školu 1-
2 pedagogy 

75 000,00 Kč 2020/2021
PS, MAP, 

ředitelka MěK
PS  MG, řed. MěK

4
Tematické 

jarmarky a bleší 
trhy

žáci si pod vedením učitelů zorganizují 
prodej výrobků( vánoční, velikonoční) ve 

stánku v areálu školy, stanovují cenu 
(materiál, práce, poptávka), učí se utržené 

finance rozdělit na investice, dle podílu, 
využít zisk pro stmelení kolektivu, věnovat 

část výtěžku na potřebné

žáci ZŠ
nákup části materiálu pro 

zhotovení výrobků
5 000 Kč/1škola každoročně PS, MAP, Vedoucí PS  MG

5
DVPP v 

matematice

semináře pro učitele matematiky: seminář 
"Práce s diferencovanou třídou v 
matematice" pro 1.st. a pro 2.st

učitelé 
matematiky na 

ZŠ Havířov
kurzovné 30 000,00 Kč 2x ročně PS, MAP, Vedoucí PS  MG



ROČNÍ AKČNÍ 
PLÁN 
2020

PS 
FINANCOVÁNÍ

AKČNÍ ROČNÍ PLÁN 2020 - pracovní skupina Financování

P.č. Aktivita - název Aktivita - popis Cílová skupina Struktura nákladů
Odhad 

nákladů
Termín Realizátor Zodpovědnost

1

Workshop s 
pracovníky 

příspěvkových 
organizací

Workshop s účetními 
příspěvkových organizací pod 
vedením odborníka k tématu 
jednotné metodiky účtování v 

PO. Rozsah 3 hodiny. 
Teoretický úvod, praktická 

část a diskuze.

pracovníci 
příspěvkových 

organizací 
zřízených obcí v 
počtu 40 osob

Pronájem místnosti, 
občerstvení, 

propagační předměty, 
letáky

5 000,00 Kč
únor 
2020

PS, RT MAP, 
lektor

Vedoucí PS

2

Workshop s 
pracovníky 

příspěvkových 
organizací

Workshop s pracovníky 
příspěvkových organizací pod 
vedením odborníka k tématu 

přístupnosti internetových 
stránek a mobilních aplikací ve 

veřejném sektoru. Rozsah 3 
hodiny. Teoretický úvod, 
praktická část a diskuze.

pracovníci 
příspěvkových 

organizací 
zřízených obcí v 
počtu 40 osob

Pronájem místnosti, 
občerstvení, lektor

8 000,00 Kč
květen 
2020

PS, RT MAP, 
lektor

Vedoucí PS

3

Workshop s 
pracovníky 

příspěvkových 
organizací

Workshop s pracovníky jídelen 
příspěvkových organizací pod 
vedením odborníka k tématu 

zdravá výživa a spotřební koš v 
praxi . Rozsah 4 hodiny. 

Teoretický úvod, praktická 
část a diskuze.

vedoucí jídelen 
příspěvkových 

organizací 
zřízených obcí v 
počtu 25 osob

Pronájem místnosti -
kuchyně, lektoři

9 000,00 Kč
listopad 

2020
PS, RT MAP, 

lektoři
Vedoucí PS



Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II

PS OBČANSKÉ KOMPETENCE

▪ Vytvořena metodika pro Vzdělávací program MLADÝ FARMÁŘ

▪ Zapojeno celkem 6 škol

▪ Dodání přírodních prvků školních zahrad do škol říjen/listopad 2019.

▪ metodická schůzka s lektory VP Mladý farmář zapojených škol, 
19.11.2019 v MMH – harmonogram a průběh aktivit v rámci VP.

▪ Školy absolvovaly výjezdy na ekologické farmy s absolvováním naučného 
vzdělávacího eko programu (povinnost dle metodiky) v průběhu měsíců 
září/listopad 2019. 

▪ Příprava zahrad a montáž dodaných prvků za pomoci rodičů a dětí 
(podzim 2019 až jaro 2020)



ROČNÍ AKČNÍ 
PLÁN 
2020

PS 
OBČANSKÉ 
KOMPETENCE

AKČNÍ ROČNÍ PLÁN 2020 - pracovní skupina Občanské kompetence

P.č. Aktivita - název Aktivita - popis Cílová skupina Struktura nákladů Odhad nákladů Termín Realizátor Zodpovědnost

1
Vzdělávací program 

Mladý farmář

Cílem VP je pomoci vybudovat 
ekologickou školní zahradu za účelem 

soustavného pozorování přírodních dějů 
v průběhu celého roku  za účelem 

pochopení mnoha probíraných jevů z 
prvouky a přírodopisu v podobě 

celoročního projektu školy

dětí MŠ, žáci ZŠ, 
pedagogové, 

rodiče

povinné prvky školní zahrady,
vstupné a doprava na povinnou 

návštěvu ekologické farmy

100 000 Kč/1 škola 
(celkem 6 škol)

březen 2019 -
říjen 2020

PS, 
RT MAP, 

metodici VP, 
lektoři VP

Vedoucí PS

2

Metodické schůzky 
lektorů VP Mladý 

farmář a metodiků 
VP Mladý farmář

metodické vedení a pomoc lektorům 
zapojených škol do VP během celoroční 
realizace VP vč. dodávání inspirativních 

podkladů

metodici VP
lektoři VP

pronájem místnosti,
občerstvení,

8 000 Kč
(max 1500 

kč/seminář)

květen 2019 -
říjen 2020

PS, 
RT MAP, 

metodici VP, 
lektoři VP

Vedoucí PS

3 Poklady z půdy

Cílem aktivity jsou mezigenerační 
setkání, kde žáci si připraví pomocí 
svých prarodičů staré věci z půdy a 

budou je porovnávat se současnými. 
Forma prezentace bude upřesněna

žáci ZŠ, rodiče, 
prarodiče

pronájem místnosti pro 
výstavu, odměny za nejlepší 

práce. Materiál na prezentace.
10 000.- Kč

Květen 2020-
prosinec 2020

PS,  RT MAP, Vedoucí PS

4 Zdravé svačinky

Cílem aktivity je příprava žáky zdravých 
receptů(svačinky....),degustace ve 

školách, zaslání receptů s 
fotodokumentací PS ,ta zajistí grafickou 
úpravu společné kuchařské knihy a tisk

žáci 
základních škol

vydání kuchařky zdravých 
svačinek pro zúčastněné školy ?

20 000.- Kč
Leden 2021-

prosinec 2021
PS,  RT MAP, Vedoucí PS

5
Deskové hry se 

seniory

Cílem aktivity je návštěva Domovů 
dúchodců, Domovů s pečovatelskou 

službou, společné aktivity: deskové hry

žáci ZŠ, 
senioři Domovů 

důchodců

Nákup deskových her, drobné 
odměny

10 000.- Kč
Květen 2020 –
prosinec 2021

PS,  RT MAP, Vedoucí PS

6 Tvůrčí dílny

Cílem je společné vzdělávání žáků, 
zákonných zástupců, prarodičů, posílení 

mezigeneračních vztahů, zapojení do 
mimoškolních aktivit

žáci, zákonní 
zástupci, 
prarodiče

Např. Udržujeme tradice -
pečení perníčků, velikonoční 

tradice - výstavka prací našich 
babiček, rukodělné dílny

10 000,- Kč
Duben 2020 -
prosinec 2021

PS, RT MAP, 
školy

Vedoucí PS

7 Máš talent Vytváření pozitivního vztahu k umění
žáci, pedagogové 

škol, rodiče

Přehlídka nadání v oblasti 
umění - zpěv, tanec, hra na 
hudební nástroj, přednes, 

dramatizace….

10 000,- Kč
září 2020 -

prosinec 2021
PS, RT MAP, 

školy
Vedoucí PS



Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II

PS PRO TRH PRÁCE

▪ Realizace aktivity ZÁŽITKOVÁ POLYTECHNIKA –
Školy a školy již absolvují jednotlivé návštěvy. Každá škola má možnost 
vyvézt 40 dětí/žáků do zajímavých míst zaměřených na podporu 
polytechnického, přírodovědného a environmentálního vzdělávání. 

▪ Realizace aktivity polytechnické soutěže KUTÍLCI,  žákovský projekt –
školy osloveny, přihlášeno celkem 12 škol, fáze: výroba modelů.

▪ Realizace aktivity RODILÝ MLUVČÍ do škol formou tandemové výuky –
navázána spolupráce se 2 rodilými mluvčími (Anglie i Amerika). 
Momentálně působiště na ZŠ Mládežnická a ZŠ Frýdecká. Zájem 
projevilo celkem 7 škol.

▪ Příprava aktivity POLYTECHNICKÉ WORKSHOPY – spolupráce ZŠ a SŠ 
(žáci SŠ pro žáky ZŠ s cílem seznámit žáky s polytechnickými obory). 
Školy osloveny. Velký zájem ze strany škol, kapacita naplněna během 
3 dnů. Celkem zapojeny 4 polytechnické SŠ a každá bude spolupracovat 
se dvěma základními školami.



ROČNÍ AKČNÍ 
PLÁN 
2020

PS 
TRH PRÁCE

AKČNÍ ROČNÍ PLÁN 2020 - pracovní skupina Trh práce

P.č. Aktivita - název Aktivita - popis Cílová skupina Struktura nákladů
Odhad 

nákladů
Termín Realizátor Zodpovědnost

1
Polytechnická soutěž 

– žákovský projekt 
KUTÍLCI

tvorba 3D modelů (výrobků) z 
různých materiálů vztahující se k 
určitému tématu dle kategorie v 

rámci školy (ZOO, dinopark, 
Sluneční soustava), které následně 

budou zástupci školy (děti) 
prezentovat formou koláže a 

obhajoby před komisí. Každá škola 
se může zapojit v každé kategorii. 

Vítězi v kategorii absolvuje 
bezplatnou exkurzi do kulturně 
vzdělávacího a zážitkové centra 

podle tématu (ZOO Ostrava, 
DinoPark Ostrava, Planetárium 

Ostrava)

dětí MŠ
žáci 1. stupně ZŠ
žáci 2. stupně ZŠ

pedagogové

materiálně nenáročná 
aktivita doprava a vstup 
na vzdělávacím program

30 000 Kč
leden 2020 –
červen 2020

MAP,  
ředitel ZŠ, 

PS

MAP, 
ředitel ZŠ,
vedoucí PS

2
Polytechnické 

exkurze – cesta k 
technice a přírodě

Zážitková polytechnika -
motivační exkurze a workshopy 

do různých technických, 
přírodovědných a 

environmentálních center v 
rámci MSK

dětí MŠ
žáci ZŠ

pedagogové

vstupné 
doprava

služby lektorů
650 000 Kč

leden 2020 –
prosinec 2020

PS trh práce
Realizační tým 

MAP II

vedoucí PS, 
MAP II

3
Rodilý mluvčí 

do škol

podpora cizojazyčné 
gramotnosti u žáků ZŠ formou 

tandemové výuky pedagoga 
školy a rodilého mluvčího

žáci ZŠ,
pedagogové

mzdy 2 rodilých mluvčí
(DPČ, 80 hod./měsíc
- celkem 20 měsíců)

viz přímé 
náklady

leden 2020 –
červen 2020

PS trh práce
Realizační tým 

MAP II

MAP,
rodilý mluvčí,

PS

4
Spolupráce ZŠ a SŠ 

– polytechnické 
workshopy

Polytechnické workshopy (žáci 
SŠ pro žáky ZŠ) s cílem 

seznámit žáky s 
polytechnickými obory

žáci ZŠ

materiál, didaktické pomůcky 
a stevebnice,kancelářské 

potřeby DPP pedagog 
realizátor

40 000 Kč
leden 2020 –
duben 2020

MAP, 
SŠ, ZŠ, 

PS

MAP, ředitelé 
SŠ, ZŠ, PS

5
Digitální 

gramotnost

Vzdělávání pedagogů v oblasti 
praktického uplatnění 

digitálních technologií a 
informačních zdrojů. 

Vzdělávání pedagogů a 
pracovníků neformálního 
vzdělávání v typografii.

pedagogové, 
pracovníci 

neformálních 
vzdělavatelů

pronájem školících prostor, 
lektorné, občerstvení

10 000,00 Kč
duben 2020 –

říjen 2020
MAP, PS

MAP, ředitelé 
ZŠ, PS



9. Schválení dílčích 
úkolů pro následující 
3 měsíce a plán 
setkávání v průběhu 

roku 2020

10. Diskuze

11. Závěr

❑ Schválení dílčích úkolů:
- naplňování ročních akčních plánů
- naplňování komunikačního plánu a procesů projektu
- evaluace

❑ Plán setkání v průběhu roku 2020:
březen 2020
červen 2020
září 2020
prosinec 2020

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II



Děkujeme za pozornost, za docházku 

a přejeme krásné vánoční svátky.

Statutární město Havířov
Magistrát města Havířov, Organizační odbor

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

Realizační tým projektu.

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

mailto:nogolova.alena@havirov-city.cz
mailto:manazer.map@havirov-city.cz
mailto:administrator.map@havirov-city.cz

