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Projekt „Místní akční plán II v ORP Třinec“ 

 
Zápis ze setkání 29.01.2020 od 14:00 hod. 

 
Místo konání:   

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

 

Přítomni:    

viz prezenční listina 

 

1. Aktuální informace o projektu 

- V úvodu setkání realizační tým sdělil aktuální informace o projektu. Rada města schválila 

navrhovanou strukturu rozpočtu na rok 2020, tudíž je již možno čerpat finanční prostředky 

na pokrytí služeb.  

- V únoru bude podána na Řídící orgán zpráva o realizaci projektu a žádost 

o platbu.  

- Připomenutí, že se 10. března uskuteční diskuzní workshop s Bobem Kartousem v rámci 

aktivity 2.12 Podpora znalostních kapacit Řídícího výboru. Dle Postupů MAP se diskuze 

povinně musí zúčastnit alespoň jeden zástupce z PS rovné příležitosti a jeden 

z financování.   

- Na Řídícím výboru bude případně možné ještě provést aktualizaci ročního akčního plánu – 

bude zařazeno např. úhrada vstupného pro žáky 6. třid na dokument V síti, preventivní 

programy pro první stupeň (únosy a násilí páchané na dětech). 

- Aktuálně bude novým členem SP Podnikavost a kariérové poradenství paní Mgr. Ilona 

Zielina z PZŠ Třinec. Jedna pozice, vedoucí PS, není ještě obsazena.  

 

2. Činnost pracovních skupin 

- Jednotlivé pracovní skupiny informovaly o domluvených a předjednaných termínech aktivit 

z ročního akčního plánu.  

- Realizační tým sdělil, že na základě kontroly dosavadního čerpání hodin na pozicích lektorů 

implementace a předběžného propočtu dalších hodin bylo zjištěno, že je možné případně 

ještě nabídnout uzavření dalších DPP. Určeno pouze pro dlouhodobé aktivity,  

e jednorázové akce. Skupina Polytechnika a digitalizace navrhuje klub pro děti (bez ohledu 

na přihlášení) zaměřené na ozoboty, roboty, legoboots. Konání v knihovně Třinec, případně 

po domluvě možnost zajistit občasné návštěvy družin. 

- Úkoly – zpracování výsledků dotazníkových šetření Popis potřeb školy včetně 

agregovaných výsledků MŠMT za MŠ a ZŠ. Každá skupina okomentuje svou oblast. 

Termín zpracování nejpozději do 14. února 2020. 

 

3. Závěr 

 Rozloučení, ukončení jednání. 

 

Zapisovatel: 

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


