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Projekt „Místní akční plán II v ORP Třinec“ 

Zápis z jednání dne 29. 11. 2018 od 14:00 hod. 
PRACOVNÍ SKUPINA OBČANSKÉ KOMPETENCE 

 

 

místo konání:  

Interaktivní učebna biologie Třinec 

 

účastníci jednání: 

viz prezenční listina 

Program setkání: 

Přivítání účastníků v Interaktivní učebně biologie, ukázka modelů, představení chodu učebny, 

čerpání v rámci MAP II – lektoři (přímé náklady) 

Seznámení a představení účastníků pracovní skupiny občanské kompetence.  

Přivítání hosta p. Monika Byrtusová – pracovní skupina Finance, MMT 

Bližší informace o funkci ve skupině financování a propojení na naši skupinu Občanské 

kompetence. 

 

Představení jednotlivých položek rozpočtu projektu MAP II. Upřesnění pojmu přímých a 

nepřímých nákladů. Nepřímé náklady určené pro programy MAP II – 3,6 mil. po dobu celého 

projektu. Zodpovězení dotazů jednotlivých členů pracovní skupiny.  

 

Dotazy ke konzultaci s projektovou manažerkou MAP II:  

Přidělení priorit pro pracovní skupinu občanských kompetencí? 

Zmapovat možnosti účasti na MAP II pro ZUŠ, SŠ a speciální školy? 

Organizování konferencí a seminářů pro cílovou skupinu neziskovky – neformální skupiny? 

Postupy při financování aktivit, kdo hradí, objednává, platí? 

Prezenční listiny – rodiče bydliště mimo Třinec, dítě chodí do školy v Třinci? 

 

Návrh na výjezdní zasedání: 

Lokality – Malenovice, Čeladná, Sepetná, téma: Outdoor prožitkový kurz "TÝMOVÝ DUCH“ 

 

Témata projektové aktivity pro skupinu občanských kompetencí, příprava na jaro 2019 

 

Alternativní výuka na škole: 

Základy Montessori pedagogiky děti 6 -11 let,  3 víkendové programy 

max. 25 osob – rodiče a učitelé, 3 víkendové programy 

Termín: duben, květen, červen 2019 – místo realizace: ZŠ Kaštanová 

 

Mentor alternativní výchovy 

Přítomnost mentora na místě ve výuce, rozbory, individuální a časové, podpora na místě i na 

dálku. Cca 16 hodin měsíčně – ubytování, cesta, lektorné. Cílová skupina rodiče, žáci, učitelé 

místo realizace: ZŠ Kaštanová 
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Revize SWOT analýzy 

 

SWOT analýza PS 6 Občanské kompetence 
SILNÉ STRÁNKY  

SLABÉ STRÁNKY  

 
velké množství a vybavení tělocvičen  
zájem dětí o různé sporty  
vybavení od místních organizací (klubů)  
příklady dobré praxe – golf do školy, KaPA, 

o.p.s. – kurz první pomoci, aj.  
– MŠ a ZŠ s polským 

jazykem vyučovacím  
 

projektové dny na školách – řešení různých 
témat (ekologie, kulturní povědomí, první 
pomoc a bezpečnost – Den s integrovaným 
záchranným systémem, sport, apod.)  
- Zájem o alternativní výuku 
- Fungující Prorodinná politika 
- Nové učebny v Třinci. V rámci výuky biologie, 
techniky, digitalizace a další… 
- podpora regionálních zaměstnavatelů v rámci 
technického vzdělávání 

 
 

 
stereotyp v hodinách Tv – stejné osnovy, 

nezábavná forma výuky  
postoj školy – obava z narušení stereotypu  

 
 

– Borek, Folvark  
- Odliv chytrých mozků z Třince 
- Povědomí o alternativní výuce 
- Stereotyp výuku učitelů 

nízké pochopení tématu 
 

- Chybí mentor alternativní výuky 
 

PŘÍLEŽITOSTI  HROZBY  

 
 spolupráce s odborníky jednotlivých sportů  
spolupráce se sportovními kluby a dalšími 

organizacemi neformálního vzdělávání (Bunkr, 
o.p.s., KaPA, o.p.s., …)  

podpora firem s financováním projektu, 
sponzoring  

– nové projekty výzvy 
- škola si vybírá, 

jaké odborníky a jaké hodiny chce – sport, 
patologické jevy, školení první pomoci  

 
– např. kurz první 

pomoci – dobrý žák se chce stát lékařem  
- ekologie, 

sportovní, první pomoc a bezpečnost – Den s 
integrovaným záchranným systémem  

 
- alternativní výuka, zájem rodičů 
- rozvíjení tématu v odborné sféře  
- uznání psychosomatiky jako medicínského 
oboru  
- mentor alternativní výuky 

 
 

úrazovost  
zodpovědnost učitelů (legislativa)  
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Aktuální práce na přípravě projektů:  

IROP – výzvy ITI – ZŠ Kaštanová 

Výjezd Karlovy Vary do městečka záchranářů http://www.svetzachranaru.cz/ 

- Inspirace pro aktivity projektu 

OP VVV – Implementace strategie do digitálního vzdělávání II – KaPA, o.p.s. 

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-067-implementace-strategie-digitalniho-vzdelavani-

ii.htm  

 

Rozdělení úkolů a termíny plnění: 

Seznámení se a samostudium výstupů MAP I. Revize SWOT analýze – všichni 

Termín: do 7. 12. 2018 

 

Termín dalšího setkání: 

Leden 2019 

 

Zapisovatel: 

Ing. Jana Vavrošová, vedoucí PS občanské kompetence 
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