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„Přinášíme našim dětem nové 

zážitkové učení, možnosti, učební 

pomůcky, podporu a rozvoj 

vzdělávání“. 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II

1. Úvodní slovo realizátora projektu

Ing. Alena Nogolová, předseda ŘV

2. Kontrola usnášeníschopnosti ŘV, schválení programu 
jednání

Celkový počet členů ŘV: 23

Počet přítomných: 12

BEZ SCHVALOVÁNÍ.
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3. Změny 
ve složení 
ŘV

❑ Složení ŘV – od 1.12.2021 do 31.12.2021 (změna v počtu 
členů)
▪ Ukončení činnosti zástupce organizace Národní pedagogický 

institut, pobočka Ostrava

Výsledek hlasování (per rollam):
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Souhlas/nesouhlas Počet členů ŘV 

SOUHLASÍ 18

NESOUHLASÍ 0

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ 5



4. Aktuální 
informace

❑ Dle možností RT osobní účast na jednáních pracovních skupin, individuální 
setkávání s vedoucími PS a operativní komunikace se členy i vedoucími PS 
dle potřeby. Realizováno také distanční setkávání RT s jednotlivými PS

❑ RT se průběžně setkává na pracovních jednáních se zástupci vedení města, s 
řediteli škol a školských zařízení a ostatními aktéry  ve vzdělávání zapojenými do 
projektu MAP Havířov II

❑ Podání žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 02_20_082_Akční plánování 
v území – projekt MAP rozvoje vzdělávání v ORP Havířov III (tzv. MAP III).

❑ Schválení Zprávy o realizaci č. 6  a Žádosti o platbu č. 7 za monitorovací období 
12/2020 až 05/2021 

❑ Podání Zprávy o realizaci č. 7 za monitorovací období 06/2021 až 11/2021

❑ Plánované implementační aktivity po konzultaci s jednotlivými pracovními 
skupinami průběžně realizovány převážně distanční formou (online) nebo 
prezenčně (v závislosti na vývoji situace týkající se platných vládních opatření k  
pandemii koronaviru v ČR)
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4. Aktuální 
informace

❑ Účast členů RT na pořádaných online inspirativních a regionálních konferencích 
a dále na online workshopech pro žadatele pro MAP Havířov III

❑ Práce na aktualizaci dokumentu MAP II, SR MAP vč. investičních priorit

❑ Pracovní skupiny průběžně aktualizují roční akční plány pro rok 2022

❑ Splněno celkově cca 100% indikátorů 

❑ Plánování a příprava realizace implementačních aktivit projektu pro rok 2022 
ve spolupráci s pracovními skupinami a v závislosti na průběžném vývoji 
vládních omezení souvisejících s pandemií SARS-COV19

❑ Od září 2021 byla provedena aktualizace popisů potřeb škol (MŠ i ZŠ) 
v území ORP Havířov – agregovaná data
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Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II

PS PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

Provoz EEG BIOFEEDBACK STŘEDISEK 
▪ na ZŠ Jarošova a ZŠ a MŠ Na Nábřeží v Havířově

▪ zajištění terapie také lektorem specializovaným na klienty z MŠ

▪ současný stav: pokračování v provozu obou středisek

Workshop PROJEKTOVÁ VÝUKA JAKO EFEKTIVNÍ NÁSTROJ ROZVOJE ŽÁKŮ

▪ Interaktivní workshop pro pedagogy ZŠ

▪ Workshop zaměřený na projektovou výuku a na to, jak může takový způsob 
výuky pomáhat žákům s emocionálními obtížemi (např. u nadaných žáků), 
jak rozvíjí u žáků sociální dovednosti, umožňuje individualizaci výuky a 
konstruktivistický přístup i v jiných předmětech, než je matematika.

▪ „Projekt jako zábava nejen pro děti, ale také pro pedagoga“

▪ Termín: 4.10.2021, ZŠ 1. máje Havířov
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Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II

PS PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

Prožitkový den POZNEJ MŮJ SVĚT – zrakové postižení a vady zraku

▪ Pro žáky a pedagogy ZŠ

▪ Aktivní prožitkové dopoledne zaměřené na výchovně vzdělávací činnost 
zaměřenou na pozitivní informační kampaň s možností pro zúčastněné 
vyzkoušet si určitý handicap

▪ Program: 

a) beseda s nevidomou osobou a ukázka pomoci asistenčního pejska, 

b) seznámení se speciální didaktickou technikou pro nevidomé (PC s hlasovým 
výstupem, klávesnice s Braillovým písmem) 

c) nácvik prostorové orientace a pohybu s vyloučením zraku (praktické cvičení v 
přírodním i vnitřním prostředí)

d) nácvik chování průvodce nevidomého nebo slabozrakého jedince; 

e) praktické cvičení plošné orientace a jemné motoriky se simulací zrakové vady 
(slabozrakost, tupozrakost, šedý a zelený zákal, šilhání) za pomocí použití 
speciálních brýlí a procvičení ostatních smyslů – sluch, hmat, čich

▪ termín: 22.10.2021, Církevní SVČ sv. Jana Boska v Havířově-Šumbarku
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Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II

PS PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

Aktivita BUBNUJEME S FANTAZIÍ PRO MAPíka

▪ Určeno pro kolektiv dětí a pedagogy ze zapojených MŠ

▪ Práce s kostičkami Carton Cajon z kartonového papíru plnící funkci bubnu 
s motivem „africké dovádění“

▪ Pro zapojené MŠ (tj. celkem 11 MŠ) budou pořízeny sady hracích kostek 
pro podporu hromadného bubnování, kdy dochází ke zlepšení třídního 
klimatu, sjednocení heterogenní skupiny, k rozvoji schopnosti koncentrace, 
k zlepšení motorických schopností, uvolnění a relaxace

▪ Doprovodný akreditovaný hudebně-pohybový seminář pro pedagogy 
ze zapojených MŠ, 25.10.2021 (místo bude upřesněno) pod vedením 
odborné lektorky Mgr. Lenky Pospíšilové

▪ Výstup aktivity: píseň pro MAPíka (video), kterou vytvoří kolektiv dětí z MŠ 
pod vedením proškoleného pedagoga
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Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II

PS ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

Aktivita MAPíkova PUTOVNÍ KNIHOVNA
▪ putovní knižní fond pro ZŠ za účelem společné práce pedagoga a celé třídy 

s jedním knižním titulem (celkem 18 knižních titulů, z toho)

▪ aktivita ve spolupráci s Městskou knihovnou Havířov na podporu čtenářské 
gramotnosti; knižní tituly vybrány na základě reálných požadavků ZŠ

▪ velký zájem o aktivitu ze strany škol

▪ současný stav: průběžně využíváno školami

Aktivita UŽ JSME ČTENÁŘI S MAPíkem III 
▪ zakoupení knížky pro všechny prvňáčky v ORP Havířov (cca 760 ks)

▪ spolupráce s Městskou knihovnou Havířov a ostatními obecními knihovnami 
v území (Havířov, Horní Bludovice, Horní Suchá, Těrlicko, Albrechtice)

▪ knihovny pracují s žáky během celého školního roku a připravují nad rámec 
svých běžných činností aktivity vedoucí především k podpoře a rozvoji zájmu 
dětí o samotnou četbu. Následně proběhne slavnostní pasování na čtenáře 
a žáci získají jako odměnu vlastní Knížku pro prvňáčka.

▪ pro škol. rok 2021/2022 – titul První školní výlet od spisovatelky Michaely 
Fišarové a ilustrátorky Anety Žabkové

▪ současný stav: knihy distribuovány na knihovny + zpětná vazba z knihoven
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Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II

PS ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

Aktivita HAVÍŘOVEM A JEHO OKOLÍM s MAPíkem II – Pracovní sešit
▪ Pracovní sešit pro žáky 9. tříd ZŠ ve kterém je MAPík formou her a soutěží 

provede založením, historií a  současností města Havířov a jeho blízkém 
okolí  (obcí na území ORP Havířov).

▪ Žáci si poutavou formou pod vedením pedagoga prohloubí vědomosti a 
získají nové poznatky o regionu ve kterém žijí s cílem rozvoje čtenářské 
gramotnosti

▪ Pracovní sešit č. II volně navazuje na další projektové aktivity pracovní 
skupiny ČG  určené k rozvoji ČG a pregramotnosti, tj. Pohádky hrou, 
MAPíkova putovní knihovna a pracovní sešit Havířovem a jeho okolím s 
MAPíkem I.

▪ Součástí je vyhlášení výtvarné soutěže pro žáky místních ZUŠ o nejlepší 
komiksovou tvorbu na téma „Založení města Havířov“.

▪ Výtisk v počtu 3 000 ks; aktivita se setkala s velkým ohlasem ze stran škol, 
pedagogů i rodičů

▪ Současný stav: VYTIŠTĚNO
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Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II

PS ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

Aktivita DENÍK MALÉHO ČTENÁŘE
▪ Podpora rozvoje ČG zaměřená na začínající čtenáře, společné čtení a

předčítání v rodinách spočívající ve vedení záznamových čtenářských deníků
ve spolupráci s Městskou knihovnou doplněnou o besedy s umělci,
čtenářské lekce a kreativní dílny v knihovnách

▪ určeno pro žáky 3. tříd ZŠ

▪ Zapojeno 9 základních škol

▪ současný stav: distribuce deníků 
mezi žáky 3. tříd ZŠ v ORP Havířov, 
realizace besed 

12



PS MATEMATICKÁ GRAMOTNOST

Aktivita Tvořivá soutěž STAŇ SE STAVITELEM

▪ Tvořivá soutěž ve výrobě modelů z papírových a kartonových krabic pro 
jednotlivce nebo družstva žáků 2. až 9. tříd ZŠ zaměřená na podporu MG

▪ Kategorie:
I. kategorie – žáci 2.-3. tříd ZŠ – tvorba ROBOTA (družstva, jednotlivci)
II. kategorie – žáci 4.-5. tříd ZŠ - tvorba libovolného architektonického objektu 
ČR (družstva, jednotlivci)
II. kategorie – žáci 6.-9. tříd ZŠ - tvorba libovolného architektonického objektu 
ČR (družstva, jednotlivci)

▪ Současný stav: VYHODNOCENÍ A PŘEDÁVÁNÍ ODMĚN, zapojeno 10 ZŠ

Aktivita HRAVÉ POČÍTÁNÍ - PUTOVNÍ TRUHLICE
▪ putovní truhlice s matematickými hrátkami pro předškoláky a metodickým 

sešitem s návody a postupy k 10ti matematickým úkolům/aktivitám a hrám 
zaměřených na různé oblasti matematické pregramotnosti

▪ Podpora matematické gramotnosti v mateřských školách
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Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II

PS OBČANSKÉ KOMPETENCE

Vzdělávací program MLADÝ FARMÁŘ
▪ příprava zahrad a montáž dodaných přírodních prvků zahrad za pomoci 

rodičů a dětí (podzim 2019 až jaro 2020)

▪ Návštěva ekologických farem (podzim 2019)

▪ Příprava sazenic, skalek a výroba hmyzích hotelů, pěstování, sklízení úrody

▪ Farmářské trhy zapojených škol (2020-2021)

▪ současný stav: společné setkání s lektory VP Mladý farmář

Aktivita ZDRAVÉ SVAČINKY HROU
▪ Žáci ZŠ se budou zábavnou formou seznamovat se zásadami zdravé výživy

a ukázat žákům, jak dobré a zdravé se dají přichystat svačinky

▪ Seznámení s tzv. zdravím talířem“ (metodika a pracovních listy)

▪ Pedagogové s pomocí kuchařek nebo nutričních poradců připraví 
workshopy na přípravu svačinek (formou projektového dne na škole)

▪ Prezentace svačinek z jednotlivých škol + recepty 

▪ Vytvoření zdravé kuchařské knihy pro školy z nejlepších receptů
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Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II

PS PRO TRH PRÁCE

Aktivita ZÁŽITKOVÁ POLYTECHNIKA
▪ každá škola měla možnost vyvézt 40 dětí/žáků do zajímavých míst 

zaměřených na podporu polytechnického, přírodovědného a 
environmentálního vzdělávání. 

Aktivita VČELKY DO ŠKOLKY a VČELY DO ŠKOLY
▪ Tematické besedy na téma včelařství vedené známým místním včelařem, 

kdy se děti MŠ a žáci ZŠ jedinečnou a zážitkovou formou dozví informace o 
včelaření, historii včelařství a životě včel i včelařských produktech

▪ Realizováno v naučném včelařském areálu nebo v prostorách škol

▪ Velký zájem o aktivitu a velký ohlas a spokojenost ze strany školek i škol
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Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II

PS PRO TRH PRÁCE

Aktivita RODILÝ MLUVČÍ do škol formou tandemové výuky 
▪ původně navázána spolupráce se 2 rodilými mluvčími (Anglie i Amerika) 

▪ využilo celkem 8 základních škol; kladná zpětná vazba

Aktivita PROJEKTOVÝ DEN S VÝUKOU ANGLIČTINY V MŠ
▪ navázána spolupráce s rodilým mluvčím z Lovely Language School

▪ Cíl: přiblížení cizího jazyka a prožitkové dopolední setkání dětí s rodilým 
mluvčím vč. přípravy tradičního pokrmu 

▪ Pilotní ověření: MŠ Balzacova Havířov, 16.9.2021

▪ současný stav: zapojilo se celkem 8 MŠ
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5. 
Plánované 
povinnosti k 
datu 
ukončení 
projektu

❑ Setkání se zástupci tisku, výstupem je tisková zpráva.

❑ Udělení značek PŘÍLEŽITOST k implementačním aktivitám.

❑ Aktualizace seznamu leadrů v území ORP.

❑ Hodnotící zprávy k aktivitám rovných příležitostí.

❑ Evaluace akčních ročních plánů za rok 2021 – úkol pro PS a RT.

❑ Evaluace organizační struktury – určeno členům ŘV, PS a RT MAP.

❑ Evaluace přínosů a dopadů projektu – určeno ZŠ a MŠ, ŘV, PS.

❑ Reflektivní zprávy zapojených organizací – určeno ZŠ a MŠ dle RED IZA.
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5. 
Plánované 
povinnosti k 
datu 
ukončení 
projektu

Dokument MAP = finální výstup projektu.

Struktura dokumentu:

Analytická část

Situační analýza v území

Výsledky šetření – popisy potřeb škol

SWOT analýzy

Projekty škol (šablony)

Související strategie na místí, krajské a celostátní úrovni

Šetření v návaznosti na Metodiku rovných příležitostí

Strategická část

Vymezení priorit a cílů do roku 2023

Investiční priority

Akční roční plány

Online schvalování.
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6. 

Roční
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plán
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6. 
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SCHVÁLENÍ RAP 2022 pracovních skupin 
(per rollam)
Souhlas/nesouhlas
RAP PS Čtenářská gramotnost

Počet členů ŘV 

SOUHLASÍ 20

NESOUHLASÍ 0

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ 3

Souhlas/nesouhlas
RAP PS Matematická gramotnost

Počet členů ŘV 

SOUHLASÍ 20

NESOUHLASÍ 0

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ 3

6. 

Roční
akční
plán
2022
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SCHVÁLENÍ RAP 2022 pracovních skupin 
(per rollam)
Souhlas/nesouhlas
RAP PS  Financování

Počet členů ŘV 

SOUHLASÍ 20

NESOUHLASÍ 0

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ 3

Souhlas/nesouhlas
RAP PS pro rovné příležitosti

Počet členů ŘV 

SOUHLASÍ 20

NESOUHLASÍ 0

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ 3

6. 

Roční
akční
plán
2022
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SCHVÁLENÍ RAP 2022 pracovních skupin 
(per rollam)
Souhlas/nesouhlas
RAP PS Trh práce

Počet členů ŘV 

SOUHLASÍ 20

NESOUHLASÍ 0

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ 3

Souhlas/nesouhlas
RAP PS Občanské kompetence

Počet členů ŘV 

SOUHLASÍ 20

NESOUHLASÍ 0

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ 3

6. 

Roční
akční
plán
2022



7.
Dokument
MAP II 

SCHVÁLENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU 
MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNOVÁNÍ

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II 28

Souhlas/nesouhlas Počet členů ŘV 

SOUHLASÍ 20

NESOUHLASÍ 0

ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ 3

Výsledek hlasování (per rollam):



8. MAP III
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MÍSTNÍ AKNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

V ORP HAVÍŘOV III

Výzva 02_20_082
Akční plánování v území – aktivita A (MAP III)

Zahájení projektu: 1. 1. 2022
Ukončení projektu: 30. 11. 2023
Délka projektu: 23 měsíců
Nositel: Statutární město Havířov
Území realizace: ORP Havířov
Počet zapojený RED IZO: 50 (100 % organizací)
Max. výše rozpočtu: 3.022.656,- Kč
Zálohová platba: 40 % předpokládaných celkových 

způsobilých výdajů projektu
Spolufinancování: 5 %



Rozpočet projektu

Náklady Částka

Přímé náklady 
(hrubé mzdy + odvody SP a ZP)

2.159.040,- Kč

Nepřímé náklady 863.616,- Kč

CELKEM 3.022.656,- Kč

Pozice Počet osob Úvazek

Manažeři projektu 
(DPČ)

3 80 h/m

Vedoucí PS (DPP) 6 7 h/m

Člen PS (DPP) 18 6 h/m

Evaluátor (FA) 1 Hrazeno jako služba z nepřímých nákladů.
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Cílové skupiny projektu

➢ Pedagogičtí pracovníci škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků

➢ Rodiče dětí a žáků

➢ Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice

➢ Veřejnost

➢ Pracovníci organizací působících ve vzdělávání

➢ Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání 
nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání 
dětí a mládeže

Bez dětí a žáků, z paušálních nákladů lze realizovat aktivity pro výše uvedené 
pracovní skupiny (děti a žáci by mohli být přidruženými účastníky aktivit).
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Aktivity a podaktivity

❑ 1. Řízení projektu – realizační tým

❑ 2. Rozvoj a aktualizace MAP:

▪ Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP (ŘV)

▪ Zpracování a naplňování komunikačního plánu (web, FB)

▪ Pracovní skupiny - pro financování, čtenářská gramotnost, 
matematická gramotnost, rovné příležitosti, trh práce a občanské 
kompetence – od dubna 2022

▪ Místní akční plánování (strategie do roku 2025)

▪ Spolupráce s projektem KAP 

▪ Spolupráce s projektem poskytujícím metodickou podporu  akčnímu 
plánování v území (NPI ČR) 

▪ Spolupráce s ostatními projekty IPs, IPo koncepčními

▪ Podpora škol v plánování

❑ 3. Evaluace procesu místního akčního plánování
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Provazba MAP III na další projekty

1. Projektové záměry IROP musí být uvedeny v SR MAP.

2. Navazující výzva MAP IV z OP Jan Amos Komenský – budou již hrazena 
i opatření, definována v akčních plánech vytvořených v MAP III.
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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:   

Manažer projektu,

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.: +420 596 803 189
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DĚKUJEME ZA POZORNOST.
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