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Projekt „Místní akční plán II v ORP Třinec“ 

 
Zápis ze setkání 15.09.2020 od 14:00 hod. 

 
Místo konání:   

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace 
 

Přítomni:    

viz prezenční listina 

 

1. Aktuální informace o projektu 

- V úvodu setkání realizační tým sdělil aktuální informace o projektu – v srpnu byla odeslána 

na Řídící orgán ZoR a ŽoP.  

- S ohledem na ušetřené finanční prostředky byla v srpnu provedena a schválena řídícím 

výborem aktualizace ročního akčního plánu, řídící výbor rovněž schválil aktualizaci 

dokumentu MAP včetně příloh, vyjma seznamu investičních záměrů. 

- Ing. Kantorová informovala, že by výzva MAP III měla být zveřejněna na konci září, 

podmínky se stále upřesňují. Povinné PS inkluze, ČG, MG a financování. Implementace 

omezena. 

- Na setkání realizátorů MAP v Bolaticích 2.9.2020 se projednávala aktuální situace ohledně 

COVID a manuálu k provozu škol. Přítomni realizátoři se shodli, že budou realizovat aktivity 

v maximální možné míře na jednotlivých školách a v případě zlepšení situace budou 

realizována setkání ke sdílení zkušeností, případně distanční formou. Semináře 

pro pedagogy se zatím neruší, je zapotřebí dodržovat bezpečností pravidla (rozestupy, 

roušky, desinfekce). Pedagogové uvítají také webináře a znova proškolení na google, 

MS teams apod. 

 

2. Činnost pracovních skupin 

- Došlo k personálním změnám v PS Podnikavost a kariérové poradenství, novou členkou 

se stala paní Zemková ze SŠ, ZŠ a MŠ Jablunkovská místo paní Malikové. Novou vedoucí 

se stala paní Chwastková z EDLiT, s.r.o. 

- Realizační tým připomenul, že se 5.11.2020 uskuteční workshop k tvorbě MAP, letos 

neproběhne formou výjezdního setkání. Podrobnější informace budou teprve rozeslány. 

- Na Řídícím výboru 7.12.2020 proběhne schválení ročního akčního plánu na rok 2021. 

- Jednotlivé pracovní skupiny obdržely přehled naplánovaných/realizovaných aktivit včetně 

srovnání skutečného čerpání rozpočtu. Vedoucí informovali realizační tým o domluvených 

a předjednaných termínech aktivit z ročního akčního plánu, které by měly být realizovány 

do konce roku 2020.  

- 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,  

ne jednorázové akce, pro odborníky z praxe. Přítomni navrhli dalšího lektora ozobotů 

či létajícího kariérního poradce, problematické je však sehnat tyto odborníky, kteří mají čas 

v dopoledních hodinách.  
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- Každá pracovní skupina má na rok 2021 vyhrazen rozpočet cca 150 tis. Kč. Aktivity, 

které jsou již předjednané, nejsou zahrnuty do této částky, tudíž skupiny mohou disponovat 

plnou částkou. 

- Aktivity je zapotřebí primárně plánovat v časovém rozmezí do června 2021. Jelikož 

je pravděpodobné, že dojde k nějakým úsporám (např. přihlásí se menší počet osob, 

než je plánováno (při ceně na osobu) nebo se aktivita zruší s ohledem na vývoj situace 

nebo nezájmu ze strany cílové skupiny apod.), poté budou zbylé finance zapotřebí 

profinancovat nejpozději do listopadu 2021. 

- Úkoly – zpracování návrhů aktivit na rok 2021, zaslat realizačnímu týmu elektronicky 

do 25.10.2020. Zahrnuje název a popis aktivity, cílové skupiny, odhad počtu účastníků, 

odhad rozpočtu včetně struktury, termínu realizace, realizátora, zodpovědné osoby. 

 

3. Závěr 

 Rozloučení, ukončení jednání. 

 

Zapisovatel: 

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


