ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU
Název projektu:

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II
Reg.č.: CZ02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008607

Místo konání:

Zámek Havířov, K Zámečku 242/2, Havířov

Datum konání:

14.9.2020, od 14.00 hod.

Přítomní:

16 přítomných, 8 omluveno, 8 hosté – viz prezenční listiny (příloha č.2 zápisu)

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Úvodní slovo zástupce realizátora projektu
Kontrola usnášení schopnosti ŘV
Personální změny (ŘV, PS)
Aktualizace dokumentu Organizační struktura MAP
Aktualizace dokumentu MAP Havířov II vč. Strategického rámce (bez
investičních priorit)
Aktualizace Jednacího řádu ŘV
Aktualizace Ročních akčních plánů 2020
Základní informace o průběhu a plánech realizace projektu MAP II
Dotační okénko (ITI, MAP III, IROP Výzva č.92)
Výsledky evaluačních šetření PS a ŘV
Schválení dílčích úkolů pro následující 3 měsíce
Diskuse
Závěr

OBSAH ZÁPISU:
1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu
Jednání 10. Řídícího výboru zahájila manažerka projektu Ing. Alena Nogolová, přivítala všechny přítomné
členy, seznámila přítomné s programem jednání, který byl zaslán s pozvánkou a předala slovo zástupci
RT specialistce na strategii a plánování, Ing. Petře Kantorové.
2. Kontrola usnášeníschopnosti ŘV
Z celkového počtu 24 osob přítomno 16 osob (tj. nadpoloviční většina), čímž je naplněna podmínka
usnášeníschopnosti Řídicího výboru dle schváleného Jednacího řádu ŘV.
3. Personální změny
Změny v počtu členů ŘV:
Ukončení působení Agentury pro sociální začleňování – Úřad vlády ČR (dále jen ASZ) v ŘV MAP
Havířov II s platností od března 2020.Ukončená vzájemná spolupráce bez ustanovení zástupce ASZ
pro MAP Havířov. Tímto dochází ke snížení počtu členů ŘV MAP Havířov II z 25 osob na 24 osob.
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Personální změny ve složení PS Matematická gramotnost (s platností od 1.7.2020):
▪
▪

Mgr. Helen Kubinová, ZŠ 1.máje Havířov–Město
(vedoucí PS MG)
Mgr. Iva Badurová, ředitelka ZŠ Mládežnická, Havířov–Podlesí
(člen PS MG)

Personální změny ve složení PS Financování (s platností od 1.10.2020):
▪
▪

Bc. Renata Slowiková, ředitelka MŠ Moravská, Havířov–Šumbark
(vedoucí PS MG)
Ing. Jarmila Latosinská, ekonom SSRZ Havířov
(člen PS MG)

4. Aktualizace dokumentu ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MAP
Povinnost po 2 letech realizace projektu zaktualizovat dokument MAP II. Před jednáním ŘV č.10 byly
elektronicky zaslány projednávané aktualizované dokumenty v novém znění a barevně vyznačenými
změnami k prostudování a případným dotazům (týká se bodů 4 až 7 tohoto zápisu).
Řídící výbor schválil aktualizaci dokumentu ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MAP (platnost od 14.9.2020)
s následujícím výsledkem:
Souhlas:

16 osob

Nesouhlas:

0 osob

Zdrželo se hlasování:

0 osob

5. Aktualizace dokumentu MAP vč. Strategického rámce (bez investičních priorit)
Řídící výbor schválil aktualizaci dokumentu MAP vč. Strategického rámce bez investičních priorit
(platnost od 14.9.2020) s následujícím výsledkem:
Souhlas:

16 osob

Nesouhlas:

0 osob

Zdrželo se hlasování:

0 osob

6. Aktualizace dokumentu JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDICÍHO VÝBORU MAP HAVÍŘOV II
Řídící výbor schválil aktualizaci dokumentu JEDNACÍ ŘÁD ŘV MAP HAVÍŘOV II (platnost od 14.9.2020)
s následujícím výsledkem:
Souhlas:

16 osob

Nesouhlas:

0 osob

Zdrželo se hlasování:

0 osob

7. Aktualizace dokumentů – ROČNÍ AKČNÍ PLÁNY 2020
Vedoucích jednotlivých pracovních skupin představili aktivity obsažené v RAP pro rok 2020
s odůvodněním jejich úprav, zrušení nebo přeložení jejich realizace na další kalendářní rok:
▪
▪
▪
▪

PS ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI – viz Roční akční plán 2020
PS ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST – viz Roční akční plán 2020
PS MATEMATICKÁ GRAMOTNOST – viz Roční akční plán 2020
PS FINANCOVÁNÍ – viz Roční akční plán 2020
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▪
▪

PS OBČANSKÉ KOMPETENCE – viz Roční akční plán 2020
PS TRH PRÁCE – viz Roční akční plán 2020

Řídící výbor schválil aktualizaci jednotlivých Ročních akčních plánů pracovních skupin pro rok 2020
(platnost od 14.9.2020) s následujícím výsledkem:
Souhlas:

16 osob

Nesouhlas:

0 osob

Zdrželo se hlasování:

0 osob

Všechny aktualizace prezentovaných aktivit pro rok 2020 byly na základě hlasování přítomnými členy
Řídicího výboru podpořeny.
8. Aktuální informace o průběhu realizace projektu a plánovaných aktivitách projektu
a) Informace ke konkrétním implementačním aktivitám projektu
Podrobné informace k jednotlivým aktivitám (proběhlým, zrušeným, připravovaným), které se realizují
v rámci RAPů 2020 pracovních skupin jsou obsaženy v prezentaci ŘV č. 10 (str. 14–26) – viz příloha
b) Návštěva realizačního týmu na jednáních pracovních skupin.
Členové realizačního týmu průběžně dle potřeby navštěvují jednotlivá setkání všech pracovních
skupin, na kterých dochází k vzájemné konzultaci a domluvě při přípravě a implementaci jednotlivých
aktivit v rámci ročních akčních plánů pro rok 2020. Po jednání ŘV č. 10 proběhlo společné setkání
realizačního týmu s vedoucími pracovních skupin zaměřené na prezentaci zbývajících aktivit v roce
2020.
c) Průběžná pracovní setkávání realizačního týmu s aktéry ve vzdělávání na území ORP Havířov
Členové realizačního týmu se průběžně a dle potřeby setkávají se zástupci vedení města Havířov,
s řediteli škol a školských zařízeních, odborníky z praxe a ostatními aktéry ve vzdělávání zapojenými
do projektu MAP Havířov II.
d) Setkání příjemců IPo MAP na NPI v Ostravě
Realizační tým projektu se aktivně účastní pravidelných setkání příjemců IPo MAP, jejichž náplní je
výměna zkušeností a příkladů dobré praxe s ostatními MAPy z Moravskoslezského kraje, metodické
vedení MAPů, osobnostní rozvoj realizačního týmu formou vzdělávacích školení, předávání informací
z NS MAS a o projektu SRP.
Setkání proběhla 4.5.2020 (distanční forma), 24.6.2020 (distanční forma) a 2.9.2020 v Bolaticích.
e) Společné setkání MAPů v Karviné, 17.9.2019
Probíhá průběžné setkávání se spřátelenými MAPy (MAP Karviná, MAP Jablunkov a MAP Třinec)
převážně v prostorách coworkingového centra Business Gate v Karviné.
f)

Pracovní setkání RT s ostatními realizátory MAP Moravskoslezského kraje,
5.3.2020, Hradec nad Moravicí
V březnu 2020 proběhlo společné setkání s ostatními realizátory projektů MAP v rámci
Moravskoslezského kraje zaměřeného na téma vzniku „středního článku“ ve školství a úloha MAPů
v tomto článku.

g) Příprava ZoR č.4 a ŽoP č.5
Realizační tým zpracoval Zprávu o realizaci projektu (ZoR č.4) a žádost o platbu (ŽoP č.5) za
sledované období prosinec 2019 – květen 2020. Následně došlo k vypořádání připomínek a dne
4.9.2020 ke schválení ZoR č.4 a ŽoP č.5.

3

h) Dotační seminář k ŠABLONÁM III, 17.6.2020, Havířov
Informační seminář zaměřený na využití Šablon III pro ředitele školek a škol a jejich ekonomy
pořádaný v Městské knihovně Havířov.
i)

Akce pro rodiče a veřejnost zaměřená na inkluzivní vzdělávání, 10.7.2020, MŠ Paraplíčko Havířov
PS pro rovné příležitosti zrealizovala pozitivní kampaň směrem k veřejnosti pro rodiče dětí se SVP
na téma POZNEJ SVĚT AUTISMU (aneb Vítání léta s rodiči) v prostorách MŠ Paraplíčko a za
spolupráce s Centrem ADAM – autistické děti a my.

j)

Minikonference ředitelů ZŠ z ORP Havířov, 14.9.2020, ZŠ Moravská, Havířov
Konference pro ředitele základních škol v první části zaměřená na distanční výuku (nástroje, formy,
technologické možnosti online výuky a příklady dobré praxe ZŠ z ORP Havířov během pandemie) a
v druhé části na zdravý životní styl ve výuce (nové trendy, projekt Trenéři ve škole).

k) Práce na aktualizaci dokumentu MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN Havířov II
Práce na průběžné aktualizace jednotlivých částí strategického dokumentu MAP.
l)

Druhé výjezdní setkání pracovních skupin, 13. –14.11.2020, Ostravice
Stanoven náhradní termín. Součástí bude odborný program na téma Nebezpečí virtuální komunikace
a plánování návrhu implementačních aktivit jednotlivých pracovních skupin v rámci Ročních akčních
plánů pro rok 2021.

m) Ostatní aktivity – publicita a realizační tým
▪ Vydáno další číslo Zpravodaje projektu č. 4, ke stažení na webových stránkách projektu
▪ průběžně aktualizovány webové stránky projektu (www.map-havirov.cz), facebookový profil
projektu (https://www.facebookom.com/MapHavirovII) a sdíleného kalendáře událostí v projektu
(http://www.map-havirov.cz/udalost/)
n) Publicita projektu – reportáže v regionální TV Polar
▪ ze dne 6.6.2020 (otevření školních zahrad zapojených škol do projektové aktivity Vzdělávací
program Mladý farmář) - ZDE
▪ ze dne 26.5.2020 (VP Mladý farmář na MŠ Radniční Havířov-Město) - ZDE

9. Dotační okénko
Ing. Petra Kantorová informovala o vyhlášení nových výzev.
Výzva č. 92 IROP – Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony (program RE:START)
▪ Alokace navýšena o 500 mil. z EFRR.
▪ Podpora všem projektům, které projdou hodnocením
Výzva ITI IROP – Zájmové vzdělávání
▪ Vyhlášení: září/říjen 220
▪ Všechny klíčové kompetence vyjma cizích jazyků
▪ Projektový záměr, soulad se strategií ITI, projektová žádost
Výzva OP VVV – MAP III
▪ Termín vyhlášení: 30.9.2020
▪ Datum ukončení realizace projektu: nejpozději 30.11.2023
▪ Důraz kladen na zachování žadatele a udržení realizačních týmů
▪ Projekty budou bez implementace, pravděpodobně bude možné realizovat pouze vzdělávací
semináře zaměřené na budování znalostních kapacit
▪ O výši alokace se aktuálně jedná
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