




2. zasedání Řídícího výboru 
 projektu Místní akční plán II v ORP Třinec 

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008963 

21. června 2018 od 14:00 



Místní akční plán II v ORP Třinec, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008963  

Úvodní slovo zástupce realizátora projektu  

Kontrola usnášeníschopnosti Řídícího výboru 

Schválení programu zasedání 
 

Program: 

1. Stanovení ověřovatele zápisu 

2. Aktualizace složení Řídícího výboru 

3. Aktuální informace o projektu MAP II  

4. Výzvy IROP - Infrastruktura neformálních vzdělavatelů a základních škol 

5. Aktualizace strategického rámce – příloha investičních záměrů 

6. Schválení složení pracovních skupin 

7. Schválení dílčích úkolů pro následující 3 měsíce 

8. Stanovení termínu 3. zasedání Řídícího výboru 

9. Diskuse 

10. Závěr 

 



Úvodní slovo zástupce realizátora projektu 

• Radim Kozlovský – místostarosta města Třinec 

 

Kontrola usnášeníschopnosti Řídícího výboru 

Počet členů: 21 

Přítomno:  

Nadpoloviční většina: 

 

Schválení programu zasedání 
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1. Stanovení ověřovatele zápisu 

2. Aktualizace složení Řídícího výboru 
• Zástupce KAP – Mgr. Krakovková Raděvičová 
• Zástupce MSK – Mgr. Ing. Josef Pukančík 
 
 

3. Aktuální informace o projektu MAP II  
 Předložení projektové žádosti k 3. 5. 2018. 
 Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti – vyhověl 
 Věcné hodnocení – vyhověl, pozitivní hodnocení obou hodnotitelů 
 

 

 Výběrová komise ŘO OP VV – ? 
 Rozhodnutí – cca srpen 2018 
 Zálohová platba – cca září 2018 
 Plná realizace projektu – cca od září 2018 
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4. Výzvy IROP - Infrastruktura neformálních vzdělavatelů a ZŠ 

ITI Ostravské aglomerace 

Výzva č. 22 Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 

Vyhlášení výzvy: 9. 5. 2018 

Příjem PZ: 30. 5. - 29. 6. 2018 

Spolufinancování: 5  – 15 % 

Ukončení projektu: 12/2021 

Podporované aktivity 

 přístavby, nástavby, stavební práce a rekonstrukce odborných učeben v návaznosti na klíčové 
kompetence přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi 

 pořízení vybavení odborných učeben, budování zázemí (šatny, sklady, kabinety, přípravny…) 

 nákup pozemků a staveb 

 pořízení kompenzačních pomůcek 

 bezbariérovost min. vstup do učebny, chodba, WC a vstup do budovy 

 kuchyňky, šicí stroje, keramické a výtvarné dílny, kroužky zaměřující se na pěstitelství a chovatelství 
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Výzva č. 24 Základní školy II 
Vyhlášení výzvy: 13. 6. 2018 
Příjem PZ: 29. 6. - 31. 7. 2018 
Způsobilé výdaje: 500 tis. – 30 mil. Kč 
Spolufinancování: 5 - 15 % 
Ukončení projektu: 12/2021 
 
Podporované aktivity 

 výstavba a rekonstrukce odborných učeben 
pořízení vybavení odborných učeben (komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy, 

technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi) 
‼ bezbariérovost (min. učebna + chodba + WC + vstup do budovy)  
‼ soulad s MAP 

 cvičné kuchyňky, pouze bezbariérovost 
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Základní školy II 
 

• Integrace cizího jazyka (světového) do dalších vyučovacích 
předmětů (v návaznosti na ŠVP). Kontrola po ukončení projektu. 

• Povinná konzultace projektového záměru s ITI 
• Spolupráce žadatele s jedním nebo více partnery (ZŠ nebo SŠ nebo 

VŠ nebo zaměstnavatel, akceptovatelné jsou i SVČ nebo DDM) – 
posuzuje se míra spolupráce, smlouva o partnerství 

 
Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 
• Předpokládaný termín vyhlášení: září 2018 
• Navyšování kapacit infrastruktury MŠ a dětských skupin 
• Alokace: cca 212 mil. Kč 
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Aktualizace strategického rámce – příloha investičních záměrů 

 
• Změny modře 

Místní akční plán II v ORP Třinec, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008963  

Strategicky_ramec MAP_cerven_2018.docx


6. Schválení složení pracovních skupin 
 
 
 
• 4 povinné skupiny - pro financování, čtenářská gramotnost, 

matematická gramotnost, pro rovné příležitosti (= inkluze). 

• Pokračování PS z MAP I - podnikavost a kariérové poradenství, 

polytechnika a digitalizace a občanské kompetence. Celkem 7 PS. 

• PS financování a rovné příležitosti 5 členů (1+4), ostatní 4 členy (1+3) 

• Struktura - vedoucí 17 hod./měs. + členové: 12 hod./měs. * 34 měs. 

• Náplň daná metodikou Postupy MAP II. 
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6. Schválení složení pracovních skupin 

• Pedagogický pracovník s min. 5 letou praxí v každé pracovní skupině. 

• Začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání 

• Úzká spolupráce s pracovními skupinami Financování a Rovné 
příležitosti, které posuzují návrhy ostatních skupin. 

• Identifikace místních lídrů. 

• Přizvání odborníka na vzdělávání dětí s potřebou podpůrných opatření. 

• Revize SWOT analýz. 

• Návrhy opatření k rozvoji potenciálu každého dítěte. 

• Složení 
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pracovni skupiny.xlsx


7. Schválení úkolů na následující 3 měsíce 
 
 
 

8. Stanovení termínu 3. zasedání Řídícího výboru 

pondělí 24.09.2018 
středa 26.09.2018  

Komunikační plán a proces 
Sestavení a zapojení pracovních skupin 
Zapojení kontaktních pracovníků škol 
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Děkujeme za pozornost a těšíme se na další setkání. 



 

Místní akční plán II v ORP Třinec 
Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008963  Stránka 1 

Projekt „Místní akční plán II v ORP Třinec“ 

 
Zápis z 2. zasedání Řídícího výboru 

 

Datum a čas konání:  21.06.2018 od 14:00 

Místo konání:    zasedací místnost MěÚ Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  

Předsedající:   Radim Kozlovský 

Přítomni:   viz prezenční listina 

 

 

Úvodní slovo realizátora projektu 

p. Kozlovský 

- Zahájení zasedání a přivítání účastníků zasedání. 

 

Kontrola usnášeníschopnosti Řídícího výboru 

Mgr. Bobková  

- kontrola usnášeníschopnosti – přítomno 16 členů = nadpoloviční většina. 

 

Schválení programu zasedání 

Mgr. Bobková 

- seznámení s programem zasedání 

 

Usnesení č. 01/02/2018 – schválení programu zasedání 

Hlasování: PRO – 16, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0   SCHVÁLENO 

 

 

1. Stanovení ověřovatele zápisu 

Mgr. Bobková 

- Nominovala na ověřovatele zápisu paní Ing. Koňaříkovou.  

- Přítomní členové vzali tuto informaci na vědomí a k nominaci Ing. Koňaříkové na 

ověřovatele zápisu nikdo neměl připomínky 

 

 

2. Aktualizace složení Řídícího výboru 

Mgr. Bobková 

- Sdělila, že paní Ing. Nytrová, zástupce KAP, již na 1. zasedání informovala, že na její pozici 

s největší pravděpodobnosti dojde ke změně. MSK předložil novou nominaci – 

Mgr. Krakovková Raděvičová.  

- Dodatečně nominovaný zástupce MSK – Mgr. Ing. Josef Pukančík. Členové ŘV byli rovněž 

již na 1. zasedání informování o budoucím zástupci MSK.  

- Na 1. ŘV došlo ke schválení složení v počtu 21 členů již s ohledem na zmiňované změny.  

- Podnět ke schválení aktuálního složení Řídícího výboru. 
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Usnesení č. 02/02/2018 – schválení složení Řídícího výboru  

Hlasování: PRO – 16, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1   SCHVÁLENO 

 

3. Aktuální informace o projektu MAP II 

- Projektová žádost byla podána 3. 5. 2018. Projekt již úspěšně prošel kontrolou formálních 

náležitostí a přijatelnosti. Pozitivní je rovněž hodnocení obou hodnotitelů ve fázi věcného 

hodnocení. Navrženo krácení hodinové sazby u rodilého mluvčího. 

- Termín zasedání Výběrová komise ŘO OP VV pravděpodobně na přelomu července/srpna 

2018. Plná realizace projektu naplánována cca od září 2018, bude však zohledněno 

případné odložení dle rozhodnutí a obdržení zálohové platby. 

 

 

4. Výzvy IROP - Infrastruktura neformálních vzdělavatelů a ZŠ 

Mgr. Bobková 

ITI Ostravské aglomerace - Výzva č. 22 Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 

- Vyhlášení výzvy 9. 5. 2018, příjem projektových záměrů do 29. 6. 2018. Spolufinancování 

ve výši 5 – 15 %. Ukončení realizace projektu do prosince 2021. 

- Podporované aktivity: přístavby, nástavby, stavební práce a rekonstrukce odborných 

učeben v návaznosti na klíčové kompetence přírodní vědy, technické a řemeslné obory, 

práce s digitálními technologiemi; pořízení vybavení odborných učeben, budování zázemí 

(šatny, sklady, kabinety, přípravny…); nákup pozemků a staveb; pořízení kompenzačních 

pomůcek. 

- Podmínkou je bezbariérovost (min. vstup do učebny, chodba, WC a vstup do budovy). 

- Nepodporované aktivity: kuchyňky, šicí stroje, keramické a výtvarné dílny, kroužky 

zaměřující se na pěstitelství a chovatelství. 

 

ITI Ostravské aglomerace - Výzva č. 24 Základní školy II 

- Vyhlášení výzvy 13. 6. 2018, příjem projektových záměrů do 31. 7. 2018. Spolufinancování 

ve výši 5 – 15 %. Ukončení realizace projektu do prosince 2021. 

- Podporované aktivity: výstavba a rekonstrukce odborných učeben; pořízení vybavení 

odborných učeben (komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy, technické a řemeslné 

obory, práce s digitálními technologiemi). 

- Nepodporované aktivity: cvičné kuchyňky, projekty pouze na bezbariérovost. 

- Podmínky:  

o bezbariérovost (min. vstup do učebny, chodba, WC a vstup do budovy),  

o soulad s MAP, 

o konzultace projektového záměru s ITI, 

o integrace cizího jazyka do dalších vyučovacích předmětů (v návaznosti na ŠVP), 

kontrola proběhne po ukončení projektu, 

o Spolupráce žadatele s jedním nebo více partnery (ZŠ/SŠ/VŠ nebo zaměstnavatel, 

případně i SVČ nebo DDM) – posuzuje se míra spolupráce, není důležité množství 

partnerů, ale intenzita spolupráce; není možno uzavřít pouze memorand, ale nyní je 

potřeba uzavřít smlouvu o partnerství. 
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Individuální dotace IROP - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 

- Předpokládaný termín vyhlášení výzvy v září 2018 na navyšování kapacit infrastruktury MŠ 

a dětských skupin. Výzva bude vyhlášena pouze za předpokladu, že Evropská komise bude 

souhlasit s realokací prostředků do SC 2.4. Alokace: cca 212 mil. Kč. 

 

5. Aktualizace strategického rámce – příloha investičních záměrů 

Mgr. Bobková 

- Změny provedené v 1. aktualizaci 1. 9. 2017 vyznačeny zeleně.  

- Změny provedené v 2. aktualizaci 21. 6. 2018 vyznačeny modře. 

- Informovaní o jednotlivých změnách u stávajících projektů a seznámení s nově zařazenými 

projekty. 

- Aktualizace bude zaslána na RSK MSK ke zveřejnění na webu uzemnidimenze.cz, kde 

budou ověřovány soulady předložených projektových záměrů s MAP. 

- Přítomni byli vyzváni k připomínkování. Nikdo z členů ŘV nevznesl připomínky. Bylo 

přistoupeno k hlasování o schválení aktualizace seznamu investičních záměrů. 

 

Usnesení č. 03/02/2018 – schválení aktualizace strategického rámce – příloha investičních 

priorit 

Hlasování: PRO – 16, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0   SCHVÁLENO 

 

6. Schválení složení pracovních skupin 

Mgr. Bobková 

- 4 povinné skupiny - pro financování, čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, pro 

rovné příležitosti (= inkluze). 

- Pokračování pracovních skupin z MAP I - podnikavost a kariérové poradenství, polytechnika 

a digitalizace a občanské kompetence. Celkem 7 skupin. 

- PS financování a rovné příležitosti budou mít 5 členů (1 vedoucí + 4 členy), ostatní 4 členy 

(1 vedoucí + 3 členy). Vedoucí v rozsahu 17 hod./měs. + členové v rozsahu 12 hod./měs. 

Začátek činnost skupin je plánován od září 2018, případně dojde k posunutí s ohledem 

na obdržení rozhodnutí k projektové žádosti od Řídícího orgánu.  

- Náplň daná metodikou Postupy MAP II. Byla s potencionálními členy projednávána 

na setkání 29. května 2018 a v rámci individuálních schůzek. 

- V každé pracovní skupině musí být minimálně jeden pedagogický pracovník s min. 5 letou 

praxí a současně v rámci náplně práce skupin musí být řešena oblast digitální gramotnosti 

a využívání ICT ve vzdělávání. K dispozici bude sdílený ICT pracovník. 

- Úzká spolupráce s pracovními skupinami Financování a Rovné příležitosti, které posuzují 

návrhy ostatních skupin.  

- Představení struktury jednotlivých pracovních skupin.  

- Informovala, že dle metodiky v PS Pro rovné příležitosti a PS Pro financování musí být 

alespoň jeden ze členů zástupce zřizovatele. Představitelé obcí byli osloveni ohledně 

členství, avšak nebyl z jejich strany projeven zájem. Důvodem je to, že se jedná o malé 

obce, starostové mají mnoho důležitých povinností a personální kapacity úřadů jsou 

nedostačující, tudíž nedelegovali ani svého zástupce (ošetřeno čestným prohlášením 
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jednotlivých představitelů obcí). Město Třinec, jakožto nositel projektu a současně také 

zřizovatel, s ohledem na tuto skutečnost nabídlo možnost, že pověří relevantní osoby, 

které mají praktické zkušenosti s danou problematikou a budou daným pracovním skupinám 

k dispozici. Členové ŘV tuto skutečnost vzali na vědomí. 

Usnesení č. 04/02/2018 – schválení složení pracovních skupin 

Hlasování: PRO – 16, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0   SCHVÁLENO 

 

7. Schválení úkolů na následující 3 měsíce 

Mgr. Bobková 

- Komunikační plán a proces 

- Sestavení a zapojení pracovních skupin 

- Zapojení kontaktních pracovníků škol 

 

Usnesení č. 05/02/2018 – schválení úkolů na následující 3 měsíce 

Hlasování: PRO – 16, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0  

 

 

8. Stanovení termínu 3. zasedání Řídícího výboru 

Mgr. Bobková 

- Informovala o navrhovaných termínech 3. zasedání. Přítomni se shodli, že jim vyhovuje 

termín 24. 9. 2018 od 13:00.  

 

Usnesení č. 06/02/2018 – schválení termínu 3. zasedání ŘV 

Hlasování: PRO – 16, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0   SCHVÁLENO 

  

9. Závěr 

Mgr. Bobková, pan Kozlovský 

- poděkování za účast a spolupráci během realizace projektu 

- ukončení zasedání 

 

 

Přílohy: 

Příloha 1: Pozvánka  

Příloha 2: Program zasedání 

Příloha 3: Prezenční listina  

Příloha 4: Složení Řídícího výboru 

Příloha 5: Strategický rámec – příloha investičních priorit – schválená aktualizace 

Příloha 6: Složení pracovních skupin 

Příloha 7: Prezentace 

Příloha 8: Fotodokumentace 

 

Zapisovatel: 

Mgr. Markéta Bobková – manažer a administrátor projektu, Město Třinec 




