




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

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

27. března 2019 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. Aktuální informace o projektu MAP II  

2. Organizační struktura – aktualizace 

3. Roční akční plán 

4. SWOT analýzy 

5. Evaluace 

6. Schválení dílčích úkolů pro následující 3 měsíce 

7. Stanovení termínu 6. zasedání Řídícího výboru 

8. Diskuse 

9. Závěr 
 



Úvodní slovo zástupce realizátora projektu 
• Pan Radim Kozlovský – náměstek primátorky, Statutární město 

Třinec 
 

 

Kontrola usnášeníschopnosti Řídícího výboru 
Počet členů: 21   Přítomno:   
Nadpoloviční většina: 
 

Schválení programu zasedání 
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 Setkání s pracovními skupinami 

 

 1. ZoR a ŽoP podána 26.02.2019 

 

 Evaluace  

 

 Předávání informací z MAP do KAP 

 
 

 

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

1. Aktuální informace o projektu MAP II  



 CKP  

 Interaktivní učebna biologie 

 Šachové kroužky 

 Khanova škola 

 LiStOVáNí s Lukášem Hejlíkem 

 ZÁVISLOST. Jak jsme na tom? A co s tím? 

 Seminář k dotačním příležitostem 

 

 Zážitkové aktivity vedoucí k podnícení zájmu o polytechnické vzdělávání   

 Exkurze do firem  

 Podaktivita 2.7 Podpora škol v plánování dle Postupů MAP + úvodní workshop 
analytiků škol  
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1. Aktuální informace o projektu MAP II  



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

Podaktivita 2.7 Podpora škol v plánování dle Postupů MAP 

• Podaktivitu realizují všechny školy, které jsou zapojeny do projektu MAP II  
    (27 škol dle RED IZO).  
• Každá škola zapojená v MAP zpracuje vyhodnocení vlastního pokroku (reflexe)  
    ve škole do předem připraveného elektronického formuláře. A to 2x v průběhu   
    realizace projektu, po 24 a 48 měsících realizace projektu, tj. únor 2020 a únor 2022. 
• Výstup je neveřejný. Realizační tým jej má jako podklad, na základě kterého zpracovává 

agregovaný výstup za všechny školy v území ORP. 
• Cílem je posílit přenos reálných potřeb ze škol do plánu v území MAP a posílit 

atmosféru spolupráce v rámci pedagogického sboru při společném plánování aktivit 
ve školách. 

• Škola může požádat realizační tým MAP, aby zajistil facilitátora/mediátora, který se 
bude účastnit diskuze pedagogických sboru.  
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Nástroje: 
• vstupní a výstupní dotazníky z projektů šablon 
• výroční zprávy škol 
• statistické výkazy 
• zprávy ČŠI 
• aktuální zkušenosti a názory učitelů ve škole jako součást řízené diskuze (učitelé je 

nezpracovávají písemně).  
 
Zpracovaný agregovaný výstup bude důležitý pro nastavení dalších aktivit  rámci MAP  
a šablon III. 
 

Podaktivita 2.7 Podpora škol v plánování dle Postupů MAP 
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Analyzované oblasti 

Reflexe se zpracovává v tématech:  
– čtenářská gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka,  
– matematická gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka,  
– rozvoj potenciálu každého žáka v jiných oblastech,  
– další potřeby rozvoje škol.  
 
V každém z témat škola zjišťuje:  
– co proběhlo dobře,  
– v čem byla škola úspěšná,  
– v čem by se mohla zlepšit,  
– v čem potřebuje pomoci, aby se mohla zlepšit.  
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Analyzované oblasti 

Investiční potřeby školy 
Aktuální investiční potřeby 
Zapojení do investičních dotačních výzev 
Úspěšnost a neúspěšnost investičních záměrů 
 
 
Šablony I a šablony II 
Vstupní a výstupní dotazníky 
Posuny a zlepšení v jednotlivých tématech šablon 
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Analyzované oblasti 

Zmapování stavu nastavení rovných příležitostí ve školách 
• přijímání dětí a žáků ke vzdělávání (kritéria přijetí, proces přijímání), 
• inkluzivita školy, naplňování kodexu škol, 
• počet a podíl dětí s potřebou podpůrných opatření, 
•  počet absencí dětí a žáků za školu a za jednotlivé třídy (omluvených a neomluvených), 
• výsledky v testování ČŠI, 
• podíl odchodů žáků ze základní školy na víceletá gymnázia, 
• podíly žáků základních škol skládajících standardizované přijímací zkoušky (tj. podíly žáků 

odcházejících do maturitního studia), 
• úspěšnost žáků jednotlivých základních škol ve standardizovaných přijímacích zkouškách, 
• podíl žáků, kteří předčasně ukončili základní vzdělávání v důsledku ukončení povinné 

školní docházky, 
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Analyzované oblasti 

Zmapování stavu nastavení rovných příležitostí ve školách 
• nákladovost vzdělávání (nutné investice ze strany zákonných zástupců při 

vstupu do 1. ročníku a v průběhu dalšího vzdělávání, tj. například poskytování 
finančního příspěvku na výuku cizích jazyků, akce pořádané školou atd.), 

• nákladovost volnočasových aktivit a doučování nabízených školami a školskými 
zařízeními či jinými subjekty v území, 

• přístupnost školního stravování (zda školy monitorují počty dětí a žáků, kteří se 
v ŠJ nestravují a zajišťují financování stravování pro žáky, kteří na obědy 
nechodí z ekonomických důvodů), 

• počty výchovných opatření v základní škole dle charakteru. 
 

A to vše za poslední 3 školní roky. 



• Změna člena v pracovní skupině Pro financování 

– žádost o ukončení členství: Ivana Buzková 

– nový člen: Ing. Magda Nogová 

 

Schválení změny organizační struktury 

2. Organizační struktura - aktualizace 
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3. Roční akční plán 
 
 
4. SWOT analýzy 
 
 
5. Evaluace  
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- 1. průběžná sebehodnotící zpráva zpracována dle Metodiky pro vnitřní evaluaci 
projektů PO 3 OP VVV. 

- sledované období – únor 2018 až leden 2019 



6. Schválení úkolů na následující 3 měsíce 
Evaluace  
Implementační aktivity 
Podaktivita 2.7 Podpora škol v plánování 
Aktualizace seznamu investičních záměrů 

7. Stanovení termínu 6. zasedání Řídícího výboru 
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 8. Diskuze 
 9. Závěr 

17. června 2019 od 14:00 



 

 

Děkujeme za pozornost a přejeme příjemné jarní dny. 

 














