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Úvod 
 

Vážené dámy, vážení pánové, 

zcela jistě jste postřehli, že se od února 2018 na Třinecku obnovil proces místního akčního plánování 

v oblasti vzdělávání. Po tříměsíční odmlce, projekt MAP I byl ukončen v říjnu 2017, byla započata 

realizace navazujícího projektu „Místní akční plán II v ORP Třinec“ v délce trvání čtyři roky, 

tzn. do ledna 2022. Jsme velmi potěšeni, že se do projektu zapojily takřka všechny školy v Třinci 

a v obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností Třinec. 

Nositelem projektu se opět stalo město Třinec, jež na základě vyhlášení výzvy k předkládání žádostí 

o podporu individuálních projektů do operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 

P03 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, předložilo 

dne 3. května 2018 žádost o podporu. Projekt již úspěšně prošel kontrolou formálních náležitostí 

a přijatelnosti. Zásadní bude však pro nás stanovisko Výběrové komise Řídícího orgánu OP VVV, 

která bude zasedat až v druhé polovině července. 

Významná část finančních prostředků dotace bude vyhrazena na implementaci, tzn. na realizaci 

konkrétních aktivit navržených v již ukončeném projektu a které v souladu s cíli MAP I povedou 

mateřské, základní a základní umělecké školy v Třinci a okolí blíže k vizi jejich rozvoje. Projekt bude 

podporovat společné plánování a sdílení aktivit za účelem zlepšení kvality vzdělávání v mateřských 

a základních školách včetně organizací neformálního vzdělávání. Přibližně od září 2018 bude 

realizována řada aktivit pro děti a žáky na rozvoj jejich kompetencí pro osobní a pracovní život. 

Našim cílem je rovněž podpořit větší zapojení rodičů do života škol, umožnit spolupráci a výměnu 

zkušeností aktérů ve vzdělávání, především pak pedagogů a zřizovatelů.  

Realizační tým je aktuálně tvořen pouze Manažerem a administrátorem projektu v jedné osobě, 

kterou zastává Mgr. Markéta Bobková. Od září je plánováno obsadit pozice Finančního manažera 

a Manažera implementace v jedné osobě, důležitou kontaktní osobou bude Specialista 

pro strategie a plánování. Současně by od září měla být zahájena činnost pracovních skupin a dalších 

osob podílejících se na implementačních aktivitách. 

Aktuální informace o projektu jsou k dispozici na webových stránkách projektu nebo 

na facebookovém profilu „Místní akční plán II v OPR Třinec“.   

Souhrn důležitých aktivit Vám bude rovněž v průběhu projektu zprostředkován prostřednictvím 

„Zpravodaje o průběhu realizace projektu Místní akční plán II v ORP Třinec“, který bude přibližně 2x 

ročně distribuován v elektronické podobě na jednotlivé školy, obce a další spolupracující subjekty. 

Zpravodaj bude rovněž zveřejněn na výše zmiňovaném facebookovém profilu a webových stránkách 

projektu. Byli bychom rádi, abyste se do tvorby zpravodaje postupem času zapojili i Vy - jednotliví 

aktéři. Můžete nám posílat např. hodnocení pořádaných seminářů, přínosy tematických setkání apod. 

nebo se o své zážitky a nové nabyté zkušenosti mohou podělit i děti a žáci. 

 

 
Realizační tým MAP II 
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Řídicí výbor 
 

Hlavním reprezentativním a pracovním orgánem je stále Řídící výbor. Zasedání se od počátku 

realizace MAP II uskutečnilo dvakrát.  

První zasedání proběhlo dne 25. Dubna, přičemž bylo schváleno složení Řídícího výboru (obnovené a 

doplněné) v počtu 21 členů. Řídicí výbor je složen ze zástupců cílových skupin, 

kterými jsou: realizační tým, kraj, zřizovatelé škol, vedení škol, školní družiny, organizace 

neformálního a zájmového vzdělávání, krajský akční plán (KAP), rodiče, Integrovaná teritoriální 

investice ITI, Centrum podpory projektu SRP (NIDV), místní akční skupiny (MAS) a organizace 

spolupracující se školami, v našem případě se jedná o pedagogicko-psychologickou poradnu (PPP). 

 

Předsedou Řídícího výboru byl zvolen pan Radim Kozlovský (město Třinec) a místopředsedkyní 

se stala Mgr. Bohuslava Burá (ZŠ Vendryně). Rovněž došlo ke schválení aktualizované verze Statutu 

a Jednacího řádu. 

Podruhé Řídící výbor zasedal 21. června. Stěžejním bodem programu bylo projednání 

a schválení aktualizace Strategického rámce, respektive přílohy investičních záměrů. Rovněž došlo 

ke schválení struktury a složení sedmi pracovních skupin (PS). Jedná se o PS Pro rovné příležitosti, 

PS Pro financování, PS Čtenářská gramotnost, PS Matematická gramotnost, PS Polytechnika 

a digitalizace, PS Podnikavost a kariérové poradenství a PS Občanské kompetence. Skupiny 

jsou složeny z ředitelů, pedagogů, zřizovatelů a relevantních odborníků. Každá skupina má jednoho 

vedoucího a tři až čtyři členy. Celkem bude ve skupinách zapojeno 30 osob.   

 

 Tematická setkávání 

 

Úterní odpoledne 29. května bylo věnováno setkání s několika potencionálními členy pracovních 

skupin, kteří projevili koncem předcházejícího projektu zájem o spolupráci v případě navazujícího 

projektu. Přítomní se nejprve seznámili se základními informacemi o MAP II, především 

s implementačními aktivitami, a o struktuře a náplni práce pracovních skupin dle metodiky. 

Do červnového zasedání Řídícího výboru následně probíhalo oslovování dalších zájemců 

o členství v jednotlivých pracovních skupinách. Na setkání bylo rovněž přistoupeno k stanovení 

termínu diskuzního workshopu k rovným příležitostem ve vzdělávání, o kterém více pojednává text 

níže. 

 

Dne 21. června byl v rámci projektu realizován diskuzní workshop tematicky zaměřený 

na problematiku rovných příležitostí ve vzdělávání, které patří mezi jedno ze stěžejních a zároveň 

povinných témat projektu.  

 

Setkání bylo určeno zejména zástupcům místních/krajských samospráv v oblasti vzdělávání 

a sociálních věcí, zástupců běžných i speciálních MŠ a ZŠ, školských poradenských pracovišť, 

neziskových organizací apod. Cílem workshopu bylo představit „Metodiku rovných příležitostí 
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ve vzdělávání pro prioritní osu 3 OP VVV“, vydanou Řídícím orgánem OP VVV, dále pak zmapování 

povědomí účastníků o řešené problematice, zjištění jejich postojů. Smyslem setkání bylo rovněž 

rozvinout diskuzi k zjištění možných příčin problémů nerovnosti, selektivity a segregace 

ve vzdělávání. Zaměřili jsme se také na problémy a 

hrozby inkluzivního vzdělávání, které vyvstaly 

šetřením příslušné pracovní skupiny během projektu 

MAP I. Diskutovalo se zejména o problematice 

sociálně vyloučených lokalit, fungování speciálních 

škol, specializace škol, o přechodu žáků na víceletá 

gymnázia, veřejném mínění o integraci žáků se SVP. 

Přítomni byli informování o zahájení činnosti Centra 

kolegiální podpory. V závěru workshopu došlo  

k ustanovení pracovní skupiny Pro rovné příležitosti, 

což bylo rovněž jedním z cílů workshopu.  

 

ZÁVĚR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktní údaje 

   Mgr. Markéta Bobková – Manažer a administrátor projektu 

     e-mail: marketa.bobkova@trinecko.cz, tel.: 773 745 389  

Místní akční plán II v ORP Třinec http://map.trinecko.cz/ 
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