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Projekt „Místní akční plán II v ORP Třinec“ 

 
Zápis z 12. zasedání Řídícího výboru – on-line 

 
Datum a čas konání:  21. června 2021 od 14:00 

Místo konání:  on-line MS Teams 

Předsedající:   Mgr. Bohuslava Burá 

Přítomni:   viz printscreen 

 

Úvodní slovo realizátora projektu 

Mgr. Bobková 

- Zahájení zasedání a přivítání účastníků zasedání. 
 

Kontrola usnášeníschopnosti Řídícího výboru 

- Kontrola usnášeníschopnosti – přítomno 11 členů = nadpoloviční většina. 
 

Mgr. Bobková 

- Seznámení s programem zasedání 
 

1. Aktuální informace o projektu MAP II  

Mgr. Bobková 

Přítomni byli stručně informováni o aktuálním průběhu realizace projektu MAP II včetně 

představení aktivit, které se uskutečnily dle jednotlivých pracovních skupin. Informování 

o plánovaných aktivitách v posledním půlroce realizace projektu. 
 

2. MAP III 

Mgr. Bobková 

Žádost o podporu projektu MAP III byla podána na konci května 2021. Aktuálně je v druhé fázi 

hodnocení. Zapojil se stejný počet IZO jako v MAP II. Plánovaný termín zahájení 1.2.2021 

a ukončení 30.11.2023. Bez implementace, bez cílové skupiny děti a žáci. 
 

3. Investiční priority 

Ing. Kantorová 

Informovala o nové podobě tabulky, která je zapotřebí pro doložení souladu s MAP – v novém 

programovém období zahrnuje MŠ, ZŠ i neformální vzdělavatele. Připomněla povinnost udělení 

souhlasu zřizovatele před zařazením na seznam investic. Plánovaný termín schválení 

aktualizace Strategického rámce je na podzim 2021. Stále je nutné zajištění bezbariérovosti.  

Částky v rozpočtu je doporučeno raději navýšit, tzn. „mít rezervu“ s ohledem na termín realizace 

nejdříve v roce 2023. 

4. Organizační struktura – aktualizace 

Mgr. Bobková 

- V rámci PS ČG došlo ke změně na pozici vedoucího, kdy Mgr. Tomáše Otiska nahradila 

Mgr. Simona Lačíková (v té době stávající členka PS). Uvolněnou pozici člena PS nově zastává 

Bc. Jan Delong.  
 

Usnesení č. 01/12/2021 – schválení aktualizace organizační struktury 
Hlasování: PRO - 11, PROTI - 0, ZDRŽEL SE – 0   SCHVÁLENO 





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

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

21. června 2021 od 14:00 



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

 

Program: 

1. Aktuální informace o projektu MAP II  

2. MAP III 

3. Investiční priority 

4. Organizační struktura – aktualizace 

5. Diskuze 
 



 Schválena ZoR a ŽoP 

 Splněny všechny indikátory  

 

 Zpravodaj projektu 

 Dotazníkové šetření Popisy potřeb škol 

 Aktualizace dokumentu MAP včetně seznamu investičních priorit 

 2x zpráva o realizaci projektu a žádost o platbu 

 Činnost pracovních skupin a lektorů implementace 

 Evaluace projektu  

 Závěrečná konference projektu včetně tiskové konference 
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1. Aktuální informace o projektu MAP II  

THE END  
224 dnů/32 týdnů 



Čtenářská gramotnost 

• RWCT – druhý blok kurzu 

• Dílna čtení on-line pro 2. stupeň ZŠ 

• Jak na čtení s nečtenáři – praktický webinář + metodika práce s knihami (CZ i PL verze) 

• MBTI 

• ČteFest 

• Aktualizace papírové verze českého čtenářského metru 

• Polský čtenářský metr 

• Aktualizace aplikace Čtenářský metr 
 

Matematická gramotnost 

• Hra o přežití 

• Pracovní sešit k rozvoji finanční a matematické gramotnosti 

• S dluhy nejsou žerty 

• Šachové kroužky 
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1. Aktuální informace o projektu MAP II – co se událo 



PS Rovné příležitosti + centrum kolegiální podpory 

• Formativní hodnocení pro lepší učení 

• Dítě v normě a mimo normu 

• On-line besedy pro rodiče předškoláků 

• Výpůjčka pomůcek pro žáky se SVP 

• Přechod dítěte s poruchou autistického spektra z MŠ do ZŠ 

• On-line setkání rodičů dětí s dyslexií 

• Rozvoj grafomotorických a vizuomotorických dovedností 

• Kulatý stůl Žák s mentálním postižením v poradenském systému 

• Inventář metod a postupů při řešení problémů v rámci inkluzívního vzdělávání 
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1. Aktuální informace o projektu MAP II – co se událo 



PS Polytechnika a digitalizace 

• Školení ICT „na míru“ 

• LEGO soutěž 

 

Občanské kompetence 

• Cesta správného nastavení hlasu 

• Význam a možnosti využití emocionální inteligence ve výchově a vzdělávání dětí na 1. stupni ZŠ 

• Dítě na internetu 

• Filmová soutěž „Poznávám svůj region“ 

• Zachraň mě! Aneb soutěž o život 

• Kurz Handle I 
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1. Aktuální informace o projektu MAP II – co se událo 



Podnikavost a kariérové poradenství 
• Jak na kariérové poradenství 
• Individuální konzultace ke kariérovému poradenství s výherci  
• Webová stránka https://karieratrinecko.cz/ 
• Teenage Business Camp 
• Rodilí mluvčí na školách  
• On-line anglická soutěž pro žáky 2. stupně ZŠ 
 

Financování 
- Pracovněprávní otázky a legislativní novinky s dopadem na školství 
- Webinář k dotačním příležitostem 
- Vedení obtížného rozhovoru 
- Dlouhodobý majetek a jeho odpisy 
 
- Miniprojekty škol – napříč klíčovými kompetencemi 
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1. Aktuální informace o projektu MAP II – co se událo 

https://karieratrinecko.cz/
https://karieratrinecko.cz/


- Prázdninová soutěž pro žáky (Třinecký Mount Everest, Prázdninoví dobrodruzi) 

- 22.7.-23.7.2021 - Jak na kariérové poradenství 

- 16.-20.8.2021 - Hejného metoda - letní příměstská škola 

- 27.8.2021 - Workshop pro zástupce školních jídelen 

- 16.9.2021 - Kulatý stůl na téma dítě s narušenou komunikační schopností ve školství 

- září 2021 - Pasování prvňáčků 

- září/říjen 2021 - Den kariérového poradenství   

- 20. a 25.10.2021 – Jak na domácí přípravu v první třídě 

- říjen 2021  - Setkání s místními podniky  

- podzim 2021 - Řemeslné hry 

- 18.-.19.11.2021 - Protidrogový vlak 

- 17.12.2021 - Jiří Halda - pro pedagogy i rodiče  

- Výměna zkušeností lektorů implementace „miniprojektů škol“ 
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1. Aktuální informace o projektu MAP II – co nás čeká 



- Ozoboti do škol 

- Video tutoriál k deskové hře „Vzhůru do světa povolání“ 

- Workshopy pro pedagogy k deskové hře „vzhůru do světa povolání“ 

- Pracovní listy kariérového poradenství včetně metodiky (CZ i PL verze) 

- Pracovní listy pro rozvoj předmatematické a finanční gramotnosti 

- Aktualizace aplikace „Čtenářský metr“ 
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1. Aktuální informace o projektu MAP II – co nás čeká 
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1. Aktuální informace o projektu MAP II – čerpání rozpočtu 

Mimo naplánované 
aktivity nezbývají 

finanční prostředky na 
další akce 

3 613 597,60 Kč 

2 718 810,32 Kč 

829 900,00 Kč 

64 887,28 Kč 

0,00 Kč

500 000,00 Kč

1 000 000,00 Kč

1 500 000,00 Kč

2 000 000,00 Kč

2 500 000,00 Kč

3 000 000,00 Kč

3 500 000,00 Kč

4 000 000,00 Kč

Celkem paušál Aktuální celkové čerpání paušálu Naplánovano do konce projektu Rezerva (při čerpání 100% přímých
nákladů)
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2. MAP III 

Zahájení projektu:   1. 2. 2022 

Ukončení projektu:   30. 11. 2023 

Délka projektu:   22 měsíců 

Nositel:    Statutární město Třinec 

Území realizace:  ORP Třinec 

Počet zapojený IZO:   49  

Max. výše rozpočtu:  2 752 800,40 Kč 

Zálohová platba:   40 % předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu 

Spolufinancování:   5 % (max. 137 640,02 Kč) 
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3. Investiční priority 

IROP 2021 – 2027 
I v novém období Integrovaný rozvojový program (IROP) bude hlavním zdrojem pro financování investic ve 
školství. Podobné zamření jako IROP ve stávajícím programovém období. 

 

Mateřské školy 

Základní školy 

Střední a vyšší odborné školy 

Zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení 

 

Struktura financování zůstává zachována – 90 % dotace, 10 % spolufinancování. 

Podmínka souladu s MAP – investiční záměr ve SR MAP, souhlas zřizovatele, aktualizace na podzim 
2021. 
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3. Investiční priority 

IROP 2021 – 2027 – MATEŘSKÉ ŠKOLY 
Investiční projekty zaměřené na zvýšení nedostatečné kapacity MŠ 

(aktuální obsazenost, demografický vývoj, zajištění hygienických požadavků KHS) 

 

– Zajištění bezbariérovosti 

– Investiční záměr v seznamu investičních priorit MAP 

– Pravděpodobně opět bude mít vliv na plnou způsobilost výdajů počet nově vytvořených míst ve školce 

– Úprava zázemí a venkovních prostor mateřských škol 
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3. Investiční priority 

Název 

školy
Zřizovatel IČ školy IZO školy

RED IZO 

školy

celkové 

výdaje 

projektu  

z toho 

předpoklád

ané 

způsobilé 

výdaje EFRR

zahájení 

realizace

ukončení 

realizace

navýšení 

kapacity MŠ / 

novostavba 

MŠ3) 

zajištění 

hygienických 

požadavků u 

MŠ, kde jsou 

nedostatky 

identifikovány 

KHS4)

stručný 

popis např. 

zpracovaná 

PD, 

zajištěné 

výkupy, 

výběr 

dodavatele

vydané 

stavební 

povolení 

ano/ne

1

2

3

…

Předpokládaný termín 

realizace měsíc, rok
Typ projektu 2) Stav připravenosti 

projektu k realizaci 

Strategický rámec MAP - seznam investičních priorit MŠ (2021 - 2027)

Číslo 

řádku

Identifikace školy 

Název projektu
Obec 

realizace
Obsah projektu

Výdaje projektu v Kč 1)

Kraj realizace 

Obec s 

rozšířenou 

působností - 

realizace
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3. Investiční priority 

IROP 2021 – 2027 – ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
Podpora vybudování a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické 
vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi.  

 

– Budování zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky (kabinety) 

– Vnitřní konektivita škol 

– Vybudování zázemí pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny) 

– Budování zázemí pro školní družiny a školní kluby  

– Rekonstrukce učeben neúplných škol (běžné třídy, zatím pouze prostřednictvím výzev MAS) 

– Vytvoření vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např. 
veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti)  
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3. Investiční priority 

cizí jazyky
přírodní 

vědy3) 
polytech. 

vzdělávání4)

práce s digi. 

tech.5)

1

2

3

..

Strategický rámec MAP - seznam investičních priorit ZŠ (2021-2027)

Číslo 

řádku
Zřizovatel IČ školy IZO školy

RED IZO 

školy

Název projektu Obec realizace
rekonstrukce 

učeben 

neúplných škol 

v CLLD

vnitřní/venkovní 

zázemí pro 

komunitní 

aktivity vedoucí 

k sociální inkluzi

konektivita

Typ projektu 2)

Název 

školy

zázemí pro 

školní 

poradenské 

pracoviště 

s vazbou na podporovanou oblast

Obsah projektu

Identifikace školy Výdaje projektu  v Kč 1) Předpokládaný termín 

realizace měsíc, rok

Stav připravenosti 

projektu k realizaci 

stručný 

popis např. 

zpracovaná 

PD, 

zajištěné 

výkupy, 

výběr 

vydané 

stavební 

povolení 

ano/ne

celkové 

výdaje 

projektu  

z toho 

předpokláda

né způsobilé 

výdaje EFRR

zahájení 

realizace

ukončení 

realizace

Kraj realizace budování zázemí 

družin a školních 

klubů

Obec s 

rozšířenou 

působností - 

realizace
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3. Investiční priority 

IROP 2021 – 2027 – ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
Podpora vybudování a vybavení odborných prostor ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, 
cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi v zařízeních pro zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní 
učení, např. pro střediska volného času, domy dětí a mládeže, vyjma škol zapsaných ve školském rejstříku.  

 

 

 
cizí jazyky

přírodní 

vědy3) 
polytech. 

vzdělávání4)

práce s 

digitálními 

tech.5)

1

2

3

…

IČ 

organizace

celkové 

výdaje 

projektu

z toho 

předpokláda

né způsobilé 

výdaje EFRR

zahájení 

realizace

ukončení 

realizace

Kraj realizace

Obec s 

rozšířenou 

působností - 

realizace

Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury pro zájmové, neformální vzdělávání a celoživotní učení (2021-2027)

Identifikace organizace (školského/vzdělávacího zařízení)

Název projektu Obec realizace Stručný popis investic projektu

Výdaje projektu v Kč 1)
Předpokládaný 

termín realizace 

měsíc, rok stručný 

popis, např. 

zpracovaná 

PD, zajištěné 

výkupy, 

výber 

dodavatele

vydané 

stavební 

povolení 

ano/ne

Číslo 

řádku

Stav připravenosti 

projektu k realizaci 

Název organizace Zřizovatel (název)

Typ projektu 2)

s vazbou na podporovanou oblast
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3. Investiční priority 

Možnosti čerpání 
Přímé výzvy pro celou Českou republiku  

– očekávaný termín 1Q roku 2022 

 

Výzvy ITI Ostravsko 

– září 2021 

– pouze zřizovatelé 

– inovace vyučovacího procesu, využití moderních technologií ve výuce v návaznosti na klíčové 
kompetence, unikátní projekty (3D, robotika, virtuální realita…) 

– sběr PZ do „zásobníku“ Strategických projektů, oficiální vyhlášení výzvy na sběr/aktualizaci PZ do 
„zásobníku“, výběr předložených PZ do „zásobníku“, zapojení PS, ŘV ITI 

 

Výzvy místních akčních skupin 
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4. Organizační struktura - aktualizace 

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka  

- došlo ke změně na pozici vedoucího, kdy Mgr. Tomáše Otiska nahradila 
Mgr. Simona Lačíková (v té době stávající členka PS). Uvolněnou pozici člena PS nově 
zastává Bc. Jan Delong. 

 

Hlasování 



 
 

Stanovení termínu 13. zasedání Řídícího výboru 
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Podzim 2021 



Děkujeme za pozornost  
a přejeme pohodové prožití 

letních prázdnin 


