
 

 

 
 

 
                                                                 
 

 

Pracovní setkání k tvorbě ročního 

akčního plánu na rok 2019 

 

 

 

 

 Termín:  6. února 2019 od 15:00 hod. 
 

Místo konání: velká zasedací místnost Magistrátu města Třince, Jablunkovská 160, 

Třinec 739 61 

 

Cílová skupina: vedoucí PS, PS Financování, lektoři implementace a metodici 

 

Program:  

 Úvod – realizační tým projektu 

 PS financování – informace o rozpočtu a financování projektu 

 Představení návrhů ročních akčních plánů na rok 2019 od jednotlivých PS 

 Diskuze k ročním akčním plánům 

 Závěr 
 

V případě dotazů kontaktujte: 

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

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

 

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

mailto:marketa.bobkova@trinecko.cz
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Projekt „Místní akční plán II v ORP Třinec“ 

 
Zápis ze setkání 06.02.2019 od 15:00 hod. 

 

Místo konání:   

Zasedací místnost Magistrátu města Třince, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  

 

Přítomni:    

viz prezenční listina 

 

 

1. Úvod 

 přivítání zástupců pracovních skupin, lektorů implementace a metodiků implementace 

 cílem setkání je představení navržených aktivit ročního akčního plánu 2019, připomínkovaní 

ze strany realizačního týmu a PS financování a doporučení úprav rozpočtu před schválením 

Řídícím výborem v březnu 

  
2. PS financování – informace o rozpočtu a financování projektu  

 Celkový rozpočet projektu je 12,7 mil. Kč, z toho asi 9 mil. jsou přímé náklady (mzdy 

realizačního a odborného týmu) a 3,7 mil. Kč nepřímé náklady (implementační aktivity, 

občerstvení, pronájmy, režijní náklady, atd.) 

 Na jednu PS připadá rozpočet cca 300-350 tis. Kč na 3 roky, cca 400 tis. Kč je předem 

vyhrazeno na zážitkové a vzdělávací exkurze k rozvoji polytechnického vzdělávání 

 V rámci připomínkovacího procesu ze strany realizačního týmu a PS financování 

k navrženým aktivitám bylo hodnoceno zejména, zda aktivita naplňuje indikátor 

a je v souladu s podmínkami projektu (např. není podporována jedna škola či individuálně 

jedna osoba), finanční náročnost s ohledem na rozpočet skupiny 

 

3. Představení návrhů ročních akčních plánů 2019 od jednotlivých PS  

 Zástupci jednotlivých pracovních skupin prezentovali navrhované aktivity – zaměření akce, 

cílová skupina, odhadovaný počet osob, předpokládaný termín realizace a odhad rozpočtu 

 

4. Diskuze k ročním akčním plánům 

 Skupina PS financování nedoporučuje k financování následující aktivity: 

 PS občanské kompetence 

o Regionální koordinátor alternativních, nových, moderních přístupu k výuce – 

podpora pouze jedné školy, není doporučeno k financování 

o Mentoring rozvoje alternativní výuky na 7. ZŠ Třinec s přesahem na celý region 

Třinecka - podpora pouze jedné školy, není doporučeno k financování 

o Týdenní intenzivní prožitkový pobyt zaměřený na emoce a zdraví – nenaplňuje 

indikátor, příliš nákladná akce, není doporučeno k financování 

o kurz Handle stupeň 1 + 2 - nenaplňuje indikátor, příliš nákladná akce 

o Alternativní metody výuky v praxi - Základy Montessori pedagogiky pro věk 6-9 let – 

doporučení redukovat na jednodenní návštěvu SZŠ Pianeta 
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o Pobytové odborné semináře pro pedagogy – doporučeno odložit 

 

 PS rovné příležitosti + CKP 

o Rozvoj komunikace u dětí s poruchou autistického spektra I + II – omezená cílová 

skupina pouze 10 pedagogů MŠ, není doporučeno k financování 

o Intervenční metoda O.T.A u dětí raného věku s pozitivním záchytem PAS – pouze 

po 2 osoby, nelze podporovat jednotlivce, není doporučeno k financování 

o Terénní psycholog – nesplňuje indikátor, finančně nákladné, psycholog my měl 

dlouhodobě působit na škole, aby znal prostředí organizace 

o Motivační a edukační výjezd - IQLANDIA LIBEREC - není doporučeno k financování, 

exkurze jsou řešeny v rámci podpory polytechnického vzdělávání 

o výtvarně literární soutěž – podobná soutěž již proběhla na podzim 2018, není 

doporučeno k financování 

o pořízení hmotného majetku - reliéfní tiskárna + čtečka knih pro nevidomé - V ORP 

Třinec dle statistických výkazů jsou pouze 3 děti se zrakovou vadou. V případě 

identifikace zrakové vady dostává dítě v rámci podpůrných opatření pomůcky z SPC. 

V případě pořízení majetku, bude po ukončení projektu problematické převedení 

majetku, kdo bude "vlastník", SŠ, ZŠ a MŠ navíc je zřizovaná krajem. Není 

doporučeno k financování 

o kulatý stůl pro učitele a asistenty pedagoga – odbodnou akci navrhuje PS rovné 

příležitosti, doporučení sloučit v jednu akci, není doporučeno k financování 

o seminář se školním psychologem – doporučení nejprve uspořádat kulatý stůl, na 

základě poptávky pak případně uspořádat konkrétní seminář, není doporučeno 

k financování 

 

 PS polytechnika a digitalizace 

o Sdílený prostor informací – sběr dat bude probíhat v rámci úvazku DPP členů PS, 

není doporučeno k financování 

 

 PS matematická gramotnost 

o Všechny navržené aktivity doporučeny k financování, budou pouze upřesňovány 

rozpočty 

 

 PS čtenářská gramotnost 

o Bookstart – bude ještě upřesněno do zasedání ŘV, jelikož akce bude zřejmě 

podpořena z finančních prostředků města 

o Pokračující kurz RWCT  - bude ještě diskutováno z důvodu veřejné zakázky malého 

rozsahu, aktuálně v řešení 

o Formativní hodnocení, MBTI I + II, komplexní rozvoj lídršipu – aktuálně není 

doporučeno k financování, finančně náročné akce 

 

 PS podnikavost a kariérové poradenství 

o Testy pro žáky 8. a 9. tříd – testy lze využívat i verze, které jsou zdarma + služby 

psychologa jsou velmi náklad, není doporučeno k financování 
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o Databáze přátelských firem – sběr dat v rámci DPP členů PS, aktuálně není 

doporučeno k financování 

o Tematický tábor – malá cílová skupina (pouze 28 žáků z celého ORP) vs. vysoké 

finanční náklady (5 dní za 10 000 Kč/dítě), doporučení redukovat na příměstský 

tábor, případně sehnat sponzory 

o Desková hra – předběžně odsouhlaseno, avšak cena za nákup hry se odvíjet 

od nákupní ceny ne od „komerční“, aktivita bude doporučena k financování 

až po dořešení autorské licence 

 

 Do zasedání ŘV budou ještě průběžně konzultovány dotazy a připomínky individuálně 

k jednotlivým akcím.  

 Roční akční plán je živý dokument, který se může během roku aktualizovat a na dalším 

zasedání ŘV předložit aktualizaci ke schválení. Je možné, že se zamítnuté aktivity budou 

realizovat v příštích letech.  

 Průběžně je možné zařadit méně finančně náročné akce. 

 

5. Závěr 

 Poděkování za přípravu návrhů ročních akčních plánů a za účast na jednání. 

 Rozloučení, ukončení jednání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisovatel: 

Mgr. Kateřina Czempková - Finanční manažer, Manažer implementace; Statutární město Třinec 

 

 

 

 

 

        

 


