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Úvod 

 

Vážené dámy, vážení pánové, 

v prvé řadě Vám s radostí oznamujeme, že nám dne 11. října 2018 bylo doručeno „Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace“. Stanovisko Výběrové komise Řídícího orgánu OP VVV bylo pozitivní, 

došlo pouze k nepatrnému krácení oproti námi navrhované struktuře rozpočtu v předložené žádosti 

z května 2018. 

Celkové způsobilé výdaje projektu byly přiznány ve výši 12 647 591,60 Kč. V polovině listopadu jsme 

obdrželi první zálohovou platbu ve výši takřka 3,1 mil. Kč. 

V září 2018 byla obsazena pozice Finančního manažera a Manažera implementace, kterou zastává 

Mgr. Kateřina Czempková. Pozici Specialisty na strategie a plánování plní Ing. Petra Kantorová, která 

byla již částečně zapojena v MAP I.  

S ohledem na zpoždění finančních prostředků, činnost pracovních skupin a realizace aktivit 

implementace byla zahájena až v listopadu 2018.  

V rámci projektu budou v následujících třech letech realizovány např. tyto implementační aktivity:  

 besedy a informační semináře k možnostem využití moderních pomůcek, dotačních programů 

apod. 

 sdílení odborných a specializovaných výukových prostor – interaktivní učebna biologie, dílny 

apod. 

 centrum kolegiální podpory (CKP) – spolupráce se SŠ, ZŠ, MŠ, Třinec, Jablunkovská 241, 

metodická pomoc, dobrá praxe apod. 

 tandemová výuka s rodilým mluvčím 

 rozvoj čtenářské gramotnosti   

 rozvoj matematické a finanční gramotnosti – šachové kroužky 

 rozvoj polytechnického vzdělávání – zážitkové vzdělávání 

 kariérové poradenství – sdílený metodik kariérního poradenství, databáze přátelských firem, 

tematické příměstské tábory, desková hra k volbě povolání   

 vzdělávání, preventivní programy pro žáky i rodiče 

 besedy k alternativním metodám výuky 

 spolupráce se ZUŠ apod.  

Více informací viz str. 3–4. 

 

Těšíme se na spolupráci 

                   Realizační tým MAP II 
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Řídící výbor 
 

Dne 24. září 2018 proběhlo třetí zasedání 

řídícího výboru. Zasedání mělo spíše informativní 

charakter. Členové byli seznámeni s celkovým 

rozpočtem projektu dle rozhodnutí, který činí 

více než 12,6 mil. Kč, z toho na implementační 

aktivity je vyčleněno přibližně 5,2 mil. Kč.  

Dle podmínek projektu bude každá zapojená 

škola podpořena minimálně v jedné 

z  některých aktivit.  

 

Čtvrté zasedání Řídícího výboru se konalo 

v příjemné předvánoční atmosféře 17. prosince 2018. Důležitým bodem zasedání bylo schvalování 

Organizační struktury a Komunikačního plánu projektu. Kromě toho se schvalovala aktualizace 

seznamu investičních záměrů. Na zasedání byli přizváni vedoucí pracovních skupin, kteří prezentovali 

revizi původní SWOT analýzy, závěry ze setkání pracovní skupiny a navržené konkrétní implementační 

aktivity.  

 

 Pracovní skupiny 

V listopadu 2018 byla zahájena činnost pracovních skupin (dále jen PS).  V maximálně možné míře 

jsme se snažili zachovat strukturu a složení z předchozího projektu, jelikož většina členů se rozhodla 

s námi nadále pokračovat, avšak nepatrné obměny byly provedeny s ohledem na dodržení metodiky 

projektu.  

V projektu funguje 7 pracovních skupin v celkovém počtu 30 osob (7 vedoucích a 23 členů) z toho 

jsou 4 povinné PS: PS pro financování, PS pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a k rozvoji 

potenciálu každého žáka, PS pro rovné příležitosti a 3 volitelné: PS polytechnika a digitalizace, 

PS občanské kompetence a PS podnikavost a kariérové poradenství. 

Dne 7. listopadu 2018 se na Magistrátu města Třince konalo úvodní setkání se členy pracovních 

skupin, kde byli členové PS seznámení s náplní příslušné skupiny a přiděleny úkoly.  Všichni členové 

měli možnost se poznat a vyměnit si kontakty, domluvit si termín setkání v rámci své PS apod. 

V lednu 2019 uspořádáme pro členy pracovních skupin a lektory implementace seminář o digitální 

gramotnosti, který povede náš sdílený ICT metodik Ing. René Kohut. Seminář bude zaměřen na 

tvorbu online dotazníků prostřednictvím Google formuláře a na práci v Google disku. Cílem je naučit 

členy PS, jak rychle a efektivně sbírat a vyhodnocovat analytická data. V případě zájmu ze strany 

členů PS, se pokusíme realizovat semináře na další témata – např. práci ve wordu, excelu, 

powerpointu apod. 
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Výtvarná soutěž – maskot vzdělávání 

Abychom projekt dostali více do povědomí dětem a žákům, byla dne 10. října 2018 byla vyhlášena 

výtvarná soutěž pro předškoláky a žáky 1. stupně základních škol. Cílem soutěže bylo namalovat 

a pojmenovat „Maskota vzdělávání“, který by představoval kamaráda a průvodce učením ve školách. 

Soutěž měla velký úspěch, celkem jsme obdrželi více než 200 obrázků. 

Čtyřčlenná komise složená ze zástupců DDM Bystřice, DDM Třinec, ZUŠ 

Třinec a Galerie města Třince vybrala 15 nejlepších prací (5 v každé 

kategorii), přičemž členové Řídícího výboru projektu MAP následně 

vybrali vítězného maskota. Vítězné práce byly vystaveny v Knihovně 

Třinec, kde se rovněž 12. prosince 2018 uskutečnilo slavnostní 

vyhodnocení. Vítězným maskotem se stala pastelka „duhovka“ 

od  Zuzanny W. z 3. třídy ZŠ a MŠ Gustawa Przeczka s p. j. v., Třinec.  

Na slavnostním vyhlášení nám kulturní program svým hudebním 

vystoupením vyplnily děti ze základní umělecké školy Třinec. Rovněž byl 

představen roll-up projektu, který bude reprezentovat náš projekt 

po celou dobu realizace. 

 

 Implementační aktivity   

Od listopadu 2018 byla zahájena výuka žáků ZŠ v interaktivní učebně biologie, která se nachází 

v DDM Třinec. Výuku vedou odborní lektoři (zdravotníci) s dlouholetou praxí. Učebna je vybavena 

realistickými modely lidského těla a interaktivní tabulí. Žáci se tak mohou zábavnější formou naučit   

o fungování lidského těla, vzdělávat se v oblasti 

zdravovědy a první pomoci. Aktuálně je pro žáky 

připraveno 15 vzdělávacích programů. Díky finančním 

prostředkům z projektu je výuka v interaktivní učebně a 

doprava do učebny pro zapojené školy zdarma. Nelze 

opomenout výjimečnost učebny, která je sdílená školami 

ze třech Místních akčních plánů. Kromě ORP Třinec učebnu 

navštěvují žáci MAP z ORP Jablunkov a ORP Frýdek-Místek.  
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Lektoři z Centra kolegiální podpory při Střední škole, Základní škole a Mateřské škole, Třinec, 

Jablunkovská 241, příspěvková organizace připravují úvodní setkání, které se uskuteční 15. ledna 

2019 v 13.30 hod. v budově SŠ, ZŠ a MŠ, Třinec. Schůzka je určena především pro výchovné poradce 

a ředitele/vedoucí učitelky mateřských škol. Na setkání bude představena nabídka akcí a činností 

CKP, jejíž cílem bude šíření metodických materiálů, sdílení dobré praxe s ostatními školami 

v zájmovém regionu a prohloubení spolupráce pedagogických pracovníků, rodičů, lékařů, pracovníků 

SPC a PPP nebo zástupců ČŠI. CKP tak bude poskytovat odbornou pomoc a podporu pedagogům 

ostatních základních a mateřských škol ve správním obvodu ORP Třinec. 

Pro žáky základních škol připravujeme šachové kroužky, které budou probíhat ve školách zdarma. 

Aktuálně komunikujeme se školami a řešíme, které školy a v jakých termínech budou zapojeny 

s ohledem na časové možnosti kvalifikovaných lektorů z Třinecké šachové školy, z.s. ve snaze tak,  

aby kroužky byly zahájeny od února 2019 a aby se v průběhu projektu vystřídaly všechny školy,  

které o kroužky projevily zájem. Můžeme se těšit i na pravidelné šachové turnaje. 

V listopadu jsme se spolu s realizačním týmem MAP II Jablunkov sešli 

se zástupkyní zážitkového centra URSUS Dolní Lomná, kde jsme navázali 

spolupráci pro účely konání zážitkových a vzdělávacích lekcí pro žáky 

základních škol. URSUS vytvoří nabídku programů pro MAP II, které budou 

zaměřeny na ochranu životního prostředí, propagaci Beskyd, řemeslnou 

výrobu apod.  Všechny programy budou v rámci projektu MAP II zdarma, 

včetně zajištění dopravy a svačinek. Nabídka a všechny informace budou 

v lednu 2019 rozeslány jednotlivým zapojeným školám.  

Také od příštího roku plánujeme větší spolupráci s hvězdárnou v Třinci. Několikrát do roka 

by pracovníci hvězdárny navštívili základní školy, kde by dopoledne zajistili odborný výklad 

s pozorováním Slunce pro děti a žáky. S ohledem na potřebu stabilního a hezkého počasí pro dobrou 

viditelnost pozorování oblohy, se budou přednášky realizovat v květnu–červnu a září–říjnu. V případě 

špatného počasí se přednáška s promítáním uskuteční v budově školy. 

Od příštího školního roku bude školám k dispozici rodilý mluvčí pro 

zatraktivnění výuky. Zapojení bude probíhat formou tandemové 

výuky, tzn. vyučování bude vedeno příslušným pedagogem spolu 

s rodilým mluvčím, jehož cílem je zvýšit motivaci žáků a učitelů 

k výuce anglického jazyka.  

 

Je naplánovaná řada dalších zajímavých akcí a aktivit, o kterých budeme informovat školy a zapojené 

aktéry nejen prostřednictvím e-mailu, ale také zveřejníme přehled na webových stránkách 

a facebookovém profilu projektu.  
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Místní konference SRP v Ostravě 

Místní konference projektu Strategické řízení a plánování 

ve školách a v územích (SRP) se konala dne 21. listopadu 

v Ostravě a byla z velké části věnována příkladům dobré 

praxe, místnímu akčnímu plánování v Olomouckém a 

Moravskoslezském kraji a šablonám.  Během konference 

si mohli účastníci prohlédnout infostánky pro inspiraci. 

Náš realizační tým měl společný infostánek s MAP II 

Jablunkov, Orlová, Havířov a Karviná.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktní údaje 

   Mgr. Markéta Bobková – Manažer a administrátor projektu 

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

 

   Mgr. Kateřina Czempková – Finanční manažer, manažer implementace 

           e- mail: katerina.czempkova@trinecko.cz , tel.: 604 540 519 

 

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