


 
 

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

 

 

Program 6. zasedání Řídícího výboru 

projektu Místní akční plán II v ORP Třinec 
 

  dne 30.09.2019 od 14:00 

Magistrát města Třince – velká zasedací místnost 

 

 

Úvodní slovo zástupce realizátora projektu  

Kontrola usnášeníschopnosti Řídícího výboru 

Schválení programu zasedání 

 

Program: 

1. Aktuální informace o projektu MAP II  

2. Implementace MAP 

3. Evaluace projektu 

4. Dotační okénko 

5. Aktualizace Strategického rámce MAP 

6. Schválení dílčích úkolů pro následující 3 měsíce 

7. Stanovení termínu 7. zasedání Řídícího výboru 

8. Diskuse 

9. Závěr 

 

 

 

V Třinci dne 23.09.2019                    Mgr. Markéta Bobková  

                                                        manažer a administrátor projektu 

 



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

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

30. září 2019 od 14:00 
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Úvodní slovo zástupce realizátora projektu  

Kontrola usnášeníschopnosti Řídícího výboru 

Schválení programu zasedání 
 

Program: 

1. Aktuální informace o projektu MAP II  

2. Implementace MAP 

3. Evaluace projektu 

4. Dotační okénko 

5. Aktualizace Strategického rámce MAP 

6. Schválení dílčích úkolů pro následující 3 měsíce 

7. Stanovení termínu 7. 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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 zpravodaj o průběhu realizace projektu MAP II v ORP Třinec 

 popis potřeb škol  

 2. žádost o platbu a zpráva o realizaci 

 výjezdní setkání realizátorů MAP MSK v Budišově nad Budišovkou  

 setkání RT MAP s PS  

 finanční vyhodnocení akčních ročních plánů na rok 2019 

 zpracování statistik 

 příprava výjezdního setkání RT MAP s PS a lektory implementace 
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1. Aktuální informace o projektu MAP II  



PS Čtenářská gramotnost + metodik ČG 

• čtenářský metr 

• pokračující kurz RWCT 

• náslechové hodiny – dílny čtení 

• besedy s rodiči MŠ 

• čtenářský festival 
 

PS Matematická gramotnost 

• šachové kroužky  

• besedy k finanční gramotnosti 

• Hra o přežití 

• soutěž Matematika hrou 

• 20.11.2019 - setkání učitelů matematiky 1. stupně 
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2. Implementace MAP 



PS Rovné příležitosti + centrum kolegiální podpory 
• 30.09.2019 – beseda: Práce s dítětem  se speciálními vzdělávacími potřebami 

předškolního věku 
• 17.10.2019 – kulatý stůl: Dítě s ADHD syndromem a jinak neklidné děti 
• 08.11.2019 – seminář: Alternativní a augmentativní  komunikace 
• 26.11.2019 - neformální setkání pedagogů a asistentů pedagoga 
• Workshop: školní zralost a příprava dítěte k zápisu do ZŠ   
• Návštěva SPC a ZŠ kpt. Vajdy Ostrava – pro pedagogy MŠ  
 
PS Polytechnika a digitalizace 
• Zážitkové a vzdělávací exkurze k rozvoji polytechnického vzdělávání   
• Workshop: Školení manuální zručnosti pro učitele pracovních činností   
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2. Implementace MAP 



PS Podnikavost a kariérové poradenství + metodik kariérového poradenství 

• Činnost metodika kariérového poradenství  

• Rodilí mluvčí do škol 

• Databáze firem přátelským školám  

• Exkurze do firem 

• 09.10.2019 Trh vzdělávání 

• 16.10.2019 Neformální setkání výchovných poradců se zástupci ÚP ČR a 
regionálních firem  

• Tematický příměstský tábor 
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2. Implementace MAP 



PS Občanské kompetence 

• Interaktivní učebna biologie 

• Preventivní programy na školách 

• 18.10.2019 beseda Nové paradigma ve vzdělávání 

• 19.10.2019 výjezdní praktický workshop k Montessori pedagogice  

• Spolupráce se ZUŠ 
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2. Implementace MAP 

3. Evaluace projektu 

Plan evaluaci.pdf


4. Dotační okénko 
IROP 
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Výzva č. 91:   

Finanční alokace: 

Předpokládané vyhlášení: 

Podporované aktivity: 

Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony   

311 764 706 Kč 

konec roku 2019 

Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných  učeben za účelem 
zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě  budoucí uplatnění na trhu práce v 
klíčových kompetencích  (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními  
technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).  Rekonstrukce a 
stavební úpravy stávající infrastruktury ve  vazbě na budování 
bezbariérovosti škol 

uhelné regiony (Ústecký, Karlovarský, Moravskoslezský kraj) 

 

Školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání,  kraje, organizace 
zřizované nebo zakládané kraji, obce,  organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi, NNO, církve,  církevní organizace, OSS, PO OSS, další subjekty 
podílející  se na realizaci vzdělávacích aktivit 

Území dopadu: 

Oprávnění žadatelé: 



 
Ve výzvě  č. 63 (pro školy a školská zařízení mimo Prahu) podalo žádost o  podporu 5 873 
škol a školských zařízení = 78,3 % oprávněných  žadatelů.  
 
Počet podaných žádostí o podporu v II. vlně šablon je o cca  9 % vyšší, než kolik jich bylo 
schváleno v I. vlně šablon (ve vztahu k  počtu možných žadatelů). 
Stejně jako v I. vlně šablon byl v MŠ i ZŠ největší zájem o šablonu školního asistenta.  
Napříč všemi subjekty byl  dále největší zájem o nové šablony, které nebylo možné čerpat 
v I. vlně šablon: projektové dny ve školách/školských zařízení a mimo ně. 
Z již známých šablon v I. vlně přetrvává zájem o doučování v ZŠ a o  kluby i o vzdělávání 
pedagogů. 
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4. Dotační okénko 
OP VVV – Šablony II 
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4. Dotační okénko 
OP VVV – Šablony III 

Podmínky výzvy se aktuálně tvoří, uvedené informace nejsou v tuto chvíli závazné. 

Předpokládané vyhlášení: 

Doba realizace:  

Finanční alokace:  

Min. výše dotace:  

Max. výše dotace:  

Zapojení:   
 

Aktivity: 

Novinka: 

  únor/březen 2020, ukončení příjmu žádostí červen 2020 

  12 - 24 měsíců 

  4 mld. Kč 

  100.000,- Kč 

  V jednání 

  Pouze školy MŠ a ZŠ 
 

nabídka pouze těch šablon, o které byl v šablonách  I a II největší zájem (personální 
podpory,  doučování, kluby, projektové dny, využití ICT ve vzdělávání,  odborně tematická 
setkávání s rodiči, tandemová výuka,  sdílení zkušeností pedagogů). Z důvodu změny 
zákona o  ped. pracovnících nebude nabídnuto DVPP,  hledání možností realizace 
neakreditovaného vzdělávání. 

zahraniční mobility ped. pracovníků (téma:  práce s heterogenní skupinou, zvyšování 
ped.  kompetencí pedagogů, NE jazykové vzdělávání) 
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4. Dotační okénko 
OP VVV - Výzva č. 02_19_077  

Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

30. 8. 2019, ukončení příjmu žádostí k 27. 11. 2019 

Vyhlášení: 

Klíčové aktivity: 

1. Podpora ped. pracovníků při realizaci tranzitních programů a programů připravujících  na samostatný způsob života. 

2. Posilování kompetencí ped. pracovníků škol  a školských zařízení v oblastech: prevence a  stabilizace problémového 
chování dětí a žáků, managementu třídy, rozvoje psychosociálních kompetencí,  seberegulace a práce s emocemi, 
rozvoje kompetencí pro včasné rozpoznání ohrožených dětí,  mezioborovou spolupráci v podpoře duševního zdraví dětí 
a péče o vlastní duševní zdraví. 

3. Transformace současného modelu služeb školských zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy  a preventivně 
výchovnou péči do služeb prevence a včasné intervence s cílem prevence institucionalizace  a zkrácení pobytu dítěte v 
systému ústavní péče a ochranné výchovy. 

4. Zpracování podkladů obsahujících konkrétní návrhy na úpravu relevantních pasáží RVP pro obor vzdělání praktická škola 
jednoletá a dvouletá. 

Finanční alokace:  

Realizace:  

Způsobilé náklady:  

Oprávnění žadatelé: 

500.000.000,- Kč 

18 – 36 měsíců 

3 – 70 mil. Kč/projekt 
právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení; soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním 
účelem není vytváření zisku a  současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost; územní samosprávné 
celky; p.o. ÚSC, zájmová sdružení právnických osob nebo spolky – mikroregion. 



4. Dotační okénko 
Národní dotační tituly 
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1. Podpora obnovy sportovní infrastruktury (MMR, 11/2019) 

• obnova školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), která slouží pro hodiny Tv, školních 
tělocvičen, vybudování, rekonstrukce nebo modernizace sportovní  infrastruktury, sociálního zařízení (např. šatny, 
sprchy, toalety, střídačky, nářaďovna), osvětlení školního  hřiště, výměna kotle včetně otopné soustavy 

• výstupy musí primárně sloužit pro hodiny Tv a dále mohou být využívány i pro volnočasové aktivity; obec musí 
mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument 

2. Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst (MV,  10/2019) 

• rekonstrukce a modernizace stávajících budov a staveb; rekonstrukce stravovacího zařízení, tělocvičny, 
družiny s vazbou na navýšení výukových kapacit 

• pro plně organizované ZŠ zřizované obcemi 

3. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta – Přírodní zahrady (MŽP, 9/2019) 

• vybudování, vznik a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při MŠ pořízení  zázemí pro subjekty 
inspirované konceptem lesní MŠ, úpravy venkovních areálů a pozemků  ZŠ pro podporu výuky ve venkovním 
prostředí (laboratoře, naučné stezky) 



4. Aktualizace Strategického rámce MAP 
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Návrh: 

Ve vazbě na podmínky výzvy IROP č. 91 Infrastruktura základních škol  
pro uhelné regiony budou osloveny ZŠ a jejich zřizovatelé v území ORP  
Třinec s možností aktualizace či doplnění investičních záměrů do  
Strategického rámce MAP. Řídící výbor pak tento schválí elektronickým  
hlasováním dle možnosti jednacího řádu (per rollam). 

Pokud nebude předcházet prosincovému jednání ŘV. 

Ke každému novému investičnímu záměru je potřeba doložit souhlas  
zřizovatele! 



6. Schválení úkolů na následující 3 měsíce 
Realizace komunikačního plánu – webové stránky a facebookový profil, články, tiskové 
zprávy, reportáže 
Implementační aktivity 
Činnost pracovních skupin – podíl na realizaci implementačních aktivit, vyhodnocení ARP 
2019, příprava ARP 2020 
Výjezdní setkání RT + PS + lektoři implementace 
Podaktivita 2.7 Podpora škol v plánování 
Budování znalostních kapacit ŘV 
Aktualizace seznamu investičních záměrů 

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

Pondělí 4. prosince 2019 od 14:00 



 

 

Děkujeme za pozornost. 
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Projekt „Místní akční plán II v ORP Třinec“ 

 
Zápis z 6. zasedání Řídícího výboru 

 

Datum a čas konání:  30.09.2019 od 14:00 

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

739 61 Třinec  

Předsedající:   pan Radim Kozlovský – nepřítomný, omluven 

Přítomni:   viz prezenční listina 

 

Úvodní slovo realizátora projektu 

Mgr. Bobková 

- Zahájení zasedání a přivítání účastníků zasedání. 

- Informovala, že se pan Kozlovský omlouvá z účasti na ŘV z důvodu účasti na výjezdním 

zasedání Rady města Třince. 

 

Kontrola usnášeníschopnosti Řídícího výboru 

Mgr. Bobková  

- Kontrola usnášeníschopnosti – přítomno 15 členů = nadpoloviční většina. 

- Z důvodu nepřítomnosti pana Kozlovského jako ověřovatele zápisu, návrh stanovit 

pro 

6. zasedání jako ověřovatele zápisu paní Ing. Anetu Koňaříkovou. 

 

Usnesení č. 01/06/2019 – schválení ověřovatele zápisu – Ing. Aneta Koňaříková 

- Hlasování: PRO – 14, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1   SCHVÁLENO 

 

Schválení programu zasedání 

Mgr. Bobková 

- Seznámení s programem zasedání 

 

Usnesení č. 02/06/2019 – schválení programu zasedání 

Hlasování: PRO – 15, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0   SCHVÁLENO 

 

1. Aktuální informace o projektu MAP II  

Mgr. Bobková 

- V červnu 2019 byl distribuován elektronickou formou na členy ŘV, PS, představitelé obcí 

a spolupracující aktéry zpravodaj o průběhu realizace projektu MAP II v ORP Třinec. 

- V červnu byl v rámci povinné aktivity 2.7. Podpora škol v plánování rozeslán na analytiky 

škol dotazník „popis potřeb škol“. Termín vyplnění do konce listopadu 2019, poté bude 

ve spolupráci s členy PS probíhat vyhodnocení dat. Agregovaný výsledek se zasílá 

Řídícímu orgánu.   

- V srpnu byla podána 2. žádost o platbu a zpráva o realizaci za období realizace projektu 

únor až červenec 2019. Hodnocení Řídícího orgánu není ještě k dispozici.  
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- Realizační tým se v září zúčastnil výjezdního setkání realizátorů MAP MSK v Budišově 

nad Budišovkou – výměna zkušeností, tipy na implementační aktivity, lektory. 

- 11. září se uskutečnilo setkání RT MAP s členy PS a lektory, metodiky, kteří obdrželi zadání 

úkolů na další měsíce (realizace a vyhodnocení aktivit z RAP, příprava aktivit na rok 2020, 

udělování značek rovných příležitostí, podíl na tvorbě zpravodaje, …) 

- Ve spolupráci s PS financování probíhá vyhodnocení akčních ročních plánů na rok 2019.  

- Průběžně probíhá zpracování statistik – např. účast škol na akcích, čerpání finančních 

prostředků apod. – výsledky budou zohledněny při hodnocení akčních plánů a přípravě 

aktivit na rok 2020. 

- Příprava výjezdního setkání realizačního týmu MAP s pracovními skupinami a lektory 

implementace. Uskuteční se 7.-8. listopadu ve Frýdlantu nad Ostravicí – zhodnocení roční 

činnosti skupiny, přehled aktivit implementace včetně udělování „nálepek“ rovných 

příležitostí, konzultace návrhů aktivit na rok 2020. 

 

2. Implementace MAP 

Mgr. Bobková 

- Informovala o připravovaných aktivitách na podzim 2019 za jednotlivé pracovní skupiny. 

- Čerpání rozpočtu zatím s rezervou, některé aktivity se realizovaly levněji nebo byly zrušeny, 

jiné vyžadují navýšení rozpočtu – zohledněno ve spolupráci s PS financování, vyhodnocení 

a zdůvodnění čerpání bude prezentováno na prosincovém zasedání. 

 

PS Čtenářská gramotnost + metodik ČG 

• čtenářský metr – probíhá zajišťování tisku, v listopadu se plánuje křest, tisk cca 3 000 ks, 

bude rozdáváno na vítání občánků, nástupu do 1. třídy, pasování prvňáčků apod. 

• pokračující kurz RWCT – říjen 2019, první část ze 40 hodinového akreditovaného kurzu 

se uskuteční v říjnu v knihovně Třinec 

• náslechové hodiny dílen čtení – ve spolupráci se ZŠ Koperníkova a ZŠ Vendryně opět 

budou nabízeny náslechové hodiny  

• besedy s rodiči MŠ – dle zájmu budou probíhat v odpoledních hodinách na jednotlivých MŠ 

• čtenářský festival – aktivita plánovaná na duben 2020, ale již probíhají přípravy 

 

PS Matematická gramotnost 

• šachové kroužky + šachový turnaj – bezplatné šachové kroužky pro první pololetí školního 

roku 2019/2020 jsou poskytnuty opět na 5 školách v regionu - na ZŠ Vendryně,  

ZŠ Bezručova, ZŠ Dany a Emila Zátopkových, ZŠ Smilovice a ZŠ Hnojník 

• besedy k finanční gramotnosti – probíhaly již na jaře pro žáky 9. ročníků, pokračování 

na dalších školách 

• Hra o přežití – program pro rozvoj matematické a finanční gramotnosti, rozvoj logiky, 

spolupráce. PS MG připravila karty, které obsahuje různé běžně dostupné suroviny včetně 

ceny. Ve skupinách, které budou tvořit „rodinu“, budou na základě předem stanoveného 

rozpočtu na den sestavovat jídelníček 

• soutěž Matematika hrou – tradiční soutěž, bude se konat v listopadu, ve spolupráci 

s Jubilejní Masarykovou školou v Třinci, nově pro žáky už od 4. tříd 

• 20.11.2019 – neformální setkání učitelů matematiky 1. stupně 
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PS Rovné příležitosti + centrum kolegiální podpory 

• 30.09.2019 – beseda: Práce s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami předškolního 

věku, provází zástupce Rané péče – cílová skupina pedagogičtí pracovníci MŠ 

• 17.10.2019 – kulatý stůl pro pedagogy a asistenty pedagogů: Dítě s ADHD syndromem 

a jinak neklidné děti 

• 08.11.2019 – druhé kolo akreditovaného semináře Alternativní a augmentativní  komunikace 

• 26.11.2019 – neformální setkání pedagogů a asistentů pedagoga 

• Workshop pro rodiče zaměřený na téma školní zralost a příprava dítěte k zápisu do ZŠ – 

plánuje se realizovat přímo na jednotlivých základních školách 

• Návštěva SPC a ZŠ kpt. Vajdy Ostrava – pro pedagogy MŠ – termín v listopadu 

 

PS Polytechnika a digitalizace 

• Zážitkové a vzdělávací exkurze k rozvoji polytechnického vzdělávání – výjezdy např. 

do URSUSu, Pevnosti poznání v Olomouci, Planetárium v Ostravě apod. – realizace na jaře 

2019, aktuálně ještě na podzim pojedou na exkurzi 2 školy, další nabídka od ledna 2020, 

přednostně pro školy, které ještě na exkurzi nebyly. 

• Workshop: Školení manuální zručnosti pro učitele pracovních činností – ve spolupráci 

se SOŠ TŽ, termín v listopadu 

 

PS Podnikavost a kariérové poradenství + metodik kariérového poradenství 

• Činnost metodika kariérového poradenství - diagnostické testy, aktivity podporující volbu 

vhodného povolání, spolupráce s výchovnými/kariérovými poradci a třídními učiteli, rodiči 

• Rodilí mluvčí do škol – 2 lektoři na školní rok 2019/2020, přednostně pro 2. stupeň ZŠ, 

na každé škole působí jeden měsíc formou tandemové výuky 

• Databáze firem přátelským školám – možnost navázání spolupráce pro zajištění exkurzí 

do firem nebo účasti odborníků na besedách ve škole, poskytnutí zbytkových materiálů 

pro výuku, apod. - řeší se aktuálně nízká návratnost dotazníků 

• Exkurze do firem – průběžně dle potřeb škol 

• 09.10.2019 Trh vzdělávání – finanční podíl na akci 

• 16.10.2019 Neformální setkání výchovných poradců se zástupci ÚP ČR a regionálních firem  

• Tematický příměstský tábor – řeší se obsahová náplň + oslovování případných sponzorů 

 

PS Občanské kompetence 

• Interaktivní učebna biologie – z přímých nákladů jsou hrazeni lektoři, z paušálu jízdné  

• Preventivní programy na školách – téma např. drogy, kyberšikana, apod. – realizováno 

ve spolupráci s Bunkr, o.p.s. 

• 18.10.2019 beseda pro veřejnost Nové paradigma ve vzdělávání + 19.10.2019 výjezdní 

praktický workshop k Montessori pedagogice v SZŠ Pianeta v Bohumíně – lektorka 

Ing. Zuzana Berenika Préma  

• Spolupráce se ZUŠ – musí být realizovány 2 akce na téma regionální identita 

 

PS Financování 

• 26. září se uskutečnilo první neformální setkání ekonomu škol. Na základě podnětů 

ze setkání a výsledků dotazníků Popis potřeb škol budou realizovány vzdělávací aktivity, 

např. spisová služba  
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3. Evaluace projektu 

Mgr. Bobková 

- 1. průběžná sebehodnotící zpráva vyhotovena v únoru 2019 – závěry na základě diskuse 

uvnitř realizačního týmu. Struktura je dána Metodikou pro vnitřní evaluaci. 

- Seznámení se seznamem plánovaných evaluací, který obsahuje témata a cíle evaluací, 

které budou realizovány v rámci projektu a byly vybrány cílové skupiny, které budou 

zapojeny do evaluačních šetření. Seznam obsahuje rovněž vhodné nástroje pro evaluaci 

a způsoby vyhodnocení. V harmonogramu realizace jednotlivých evaluací je stanovena 

frekvence/četnost konání a časový plán realizace. Výstupy z jednotlivých evaluačních 

šetření, vyhodnocení, zpracování případných návrhů na opatření ke zlepšení budou 

projednávány se členy pracovních skupin a řídícího výboru. 

 

Usnesení č. 03/06/2019 – schválení plánu evaluace MAP 

Hlasování: PRO – 15, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0   SCHVÁLENO 

 

4. Dotační okénko 

Mgr. Bobková 

- IROP – výzva č. 91 Infrastruktura ZŠ pro uhelné regiony, tzn. včetně MSK. Vyhlášení 

koncem roku 2019, alokace cca 312 mil. Kč. Podmínky stejné jak v předchozí výzvě IROP. 

RNDr. Žiška z MAS Pobeskydí informoval, že je zapotřebí podat žádost co nejdříve, 

bude to výzva pro žadatele, kteří mají již připravený projekt nebo neuspěli dříve. 

- OP VVV, Šablony II – velký zájem ze stran škol i školských zařízení (78,3 % oprávněných 

žadatelů). Největší zájem o školního asistenta, projektové dny, doučování v ZŠ a kluby, 

vzdělávání pedagogů 

- OP VVV, Šablony III – pouze informativní nezávazné informace – předpokládané vyhlášení 

únor/březen 2020, ukončení příjmu žádostí červen 2020. Pouze pro MŠ a ZŠ, ukončení 

až v roce 2023, takže by školy měly stihnout i dvouleté projekty. Nabídka šablon, o které byl 

v šablonách I a II největší zájem, nebude nabízeno DPVV, hledání možností 

neakreditovaného vzdělávání + nově zahraniční mobility pedagogických pracovníků 

(ne jazykové vzdělávání). 

- OP VVV – výzva č. 02_19_077 Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

ukončení příjmu žádostí 27. listopadu 2019. 

- Národní dotační tituly – Podpora obnovy sportovní infrastruktury (MMR, 11/2019), Podpora 

rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst 

(MV,  10/2019), Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta – Přírodní zahrady (MŽP, 

9/2019) 

Ing. Koňaříková z MAS Jablunkovsko informovala, že v rámci poskytování dotace z Programu 

rozvoje venkova předpokládá v únoru 2020 vyhlášení výzvy na aktivity, které nejsou v IROP 

(např. stravovací zařízení, ale nelze podporovat sport). Alokace cca 2 mil. Kč. Podpora dotace 

MAS 80 %. Povinnou přílohou je doložit prostou kopii dokumentu prokazujícího soulad 

s Místním akčním plánem vzdělávání – tabulka projektových záměrů pro PRV jako součást 

Strategického rámce MAP s vyznačením odpovídajícího projektu. Současně musí být 

projektový záměr v souladu s obecní strategií. 

RNDr. Žiška informoval, že MAS Pobeskydí nebude z PRV podporovat školskou infrastrukturu. 
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5. Aktualizace Strategického rámce MAP 

Mgr. Bobková 

- Ve vazbě na podmínky výzvy IROP č. 91 Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony 

budou osloveny ZŠ a jejich zřizovatelé v území ORP  Třinec s možností aktualizace 

či doplnění investičních záměrů do Strategického rámce MAP. Řídící výbor pak tento 

schválí elektronickým hlasováním dle možnosti jednacího řádu (per rollam), pokud nebude 

předcházet prosincovému jednání ŘV. 

- Ke každému novému investičnímu záměru je potřeba doložit souhlas zřizovatele. 

 

6. Schválení dílčích úkolů pro následující 3 měsíce 

Mgr. Bobková 

- Realizace komunikačního plánu – průběžná aktualizace webových stránek a facebookového 

profilu, články, tiskové zprávy, reportáže 

- Implementační aktivity 

- Činnost pracovních skupin – podíl na realizaci implementačních aktivit, vyhodnocení ročního 

akčního plánu 2019, příprava ARP 2020 

- Výjezdní setkání RT + PS + lektoři implementace 

- Podaktivita 2.7 Podpora škol v plánování 

- Budování znalostních kapacit ŘV 

- Aktualizace seznamu investičních záměrů 

 

Usnesení č. 04/06/2019 – schválení úkolů na následující 3 měsíce 

Hlasování: PRO – 15, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0    SCHVÁLENO 

 
7. Stanovení termínu 7. zasedání Řídícího výboru 

Mgr. Bobková 

Návrh termínu 7. zasedání – 04.12.2019 od 14:00. 

 

Usnesení č. 05/06/2019 – schválení termínu 7. zasedání ŘV - 04.12.2019 od 14:00 

Hlasování: PRO – 15, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0   SCHVÁLENO 

 

8. Diskuze 

Mgr. Bobková informovala, že podpora znalostních kapacit ŘV je povinná aktivita. Zatím není 

stanoveno ani téma, ani lektor, v průběhu diskuze nebylo nic navrženo. Seminář bude součástí 

zasedání, vhodné uspořádat nejpozději v červnu 2020. 

 

Ing. Kubáňová informovala o možnosti se přihlásit na vzdělávací programy pro vedení škol 

„Strategické řízení a plánování ve školách“ v rámci projektu SRP. Prezenční semináře 

v rozsahu 48 hod. probíhají od října 2019 do května 2020. I e-learningová výuka.  

 

9. Závěr 

Mgr. Bobková 

- Poděkování za účast a ukončení zasedání. 

 

 




