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• Všichni vedoucí PS – červenec až prosinec 2021 
• Členové PS kariérové poradenství – červenec až prosinec 2021 
• Ostatní členové PS – září až prosinec 2021 

Harmonogram činnosti pracovních skupin do konce roku 2021 

• Vyhodnocení dotazníků z šetření Popis potřeb školy – září/říjen 
• Příprava ročního akčního plánu 2022 – říjen/listopad 
• Evaluace akčních ročních plánu 2021 – listopad/prosinec 
• Evaluace organizační struktury – prosinec 2021 
• PS rovné příležitosti – posouzení inkluzivity v ARP 2021 – listopad/prosinec 
• Závěrečná konference MAP – listopad/prosinec 2021 
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Naplánované implementační aktivity na 2. pololetí 2021 

PS čtenářská gramotnost 

• Pasování prvňáčků na čtenáře – září 

• Aktualizace mobilní aplikace ke čtenářskému metru  

• Dílny čtení pro učitele? 

PS matematická gramotnost 

• Letní škola Hejného metody v Ostravě 16.-20. srpna (10 učitelů) 

• Pracovní listy pro MŠ 

PS občanské kompetence 

• Protidrogový vlak 18.-19.listopadu (nebo program „To je zákon kámo“ ve školách) 

PS polytechnika a digitalizace 

• Letní prázdninové soutěže pro žáky – Třinecký Mount Everest 1.7.-22.8. a Prázdninoví dobrodruzi 28.6.-
22.8. 

• Řemeslné hry – září a říjen 

• Výuka s ozoboty ve školách? 

Splněny všechny 
povinné indikátory 
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Naplánované implementační aktivity na 2. pololetí 2021 
PS podnikavost a kariérové poradenství 

• Teenage Business Camp 24.- 26. června v Jablunkově 

• Školení pro kariérové poradce 22.- 23.července 

• Den kariérového poradenství – září/říjen 

• Setkání s místními zaměstnavateli a ÚP – říjen 

• Pracovní listy a metodiky pro školy 

• Videotutoriál k deskové hře 

• Workshopy k deskové hře k volbě povolání 

PS pro rovné příležitosti a CKP 

• SPC kulatý stůl - 16. září  

• Beseda pro rodiče „Jak na domácí přípravu v 1. třídě“  - 20.října a 25.října 

• Přednáška s psychologem Jiřím Haldou pro rodiče a učitele – 17. prosince (téma dle zájmu) 

PS financování 

• Seminář zdravé stravy pro kuchařky - 27. srpna 

• Tisková a závěrečná konference 

• Školení spisové služby?  
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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 
Výše rozpočtu:   2 752 800,40 ,- Kč  
 
Šest pracovních skupin  
• povinné: čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, rovné příležitosti, financování 
• volitelné: podnikavost a kariérové poradenství, polytechnika a digitalizace 
• 3 členové PS, 1 vedoucí PS 
• Činnost PS 14 měsíců – květen 2022 až říjen 2023 (mimo prázdniny) 
• Všichni 8 hod./měsíc 

 

MAP III 
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• Pedagogičtí pracovníci škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků 

• Rodiče dětí a žáků 

• Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice 

• Veřejnost 

• Pracovníci organizací působících ve vzdělávání 

• Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo 
asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže 

 

• Bez dětí a žáků, z paušálních nákladů lze realizovat aktivity pro výše uvedené pracovní 
skupiny (děti a žáci by mohli být přidruženými účastníky aktivit). 

 

MAP III – cílové skupiny 



   

 

 

Děkujeme za pozornost. 
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