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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. Roční akční plán 2022

3. Vyhodnocení „Popisů potřeb škol“

4. Investiční priority 

5. MAP III 

6. Diskuze

7. Závěr



 Schválena předposlední žádost o platbu a zpráva o realizaci 

 Splněny všechny indikátory

 Činnost pracovních skupin a lektorů implementace 

 Implementační aktivity pro děti a žáky, pedagogy a rodiče

 Závěreční setkání pro všechny zapojené aktéry projektu MAP II se uskuteční on-line v pátek 

17. prosince 2021, host Mgr. Jiří Halda 

 Vyhodnocení „Popisů potřeb škol“

 Snídaně s novináři

 Roční akční plán 2022
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1. Aktuální informace o projektu MAP II 
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1. Aktuální informace o projektu MAP II 

Reflektivní zprávy (všechny zapojené školy + souhrnná)

 Finalizace aktualizace dokumentu MAP (projednání v PS, schválení ŘV)

Udělování „nálepek rovných příležitostí“

Evaluace projektu (PS, ŘV, implementace, závěrečná sebehodnotící zpráva)

 Závěrečná žádost o platbu a zpráva o realizaci projektu 

 Zpravodaj MAP II



 Třinecký Mount Everest + Prázdninoví dobrodruzi
 Letní příměstská škola Hejného metody
 Informačně prožitkové setkání na téma dítě s narušenou komunikační schopností ve vzdělávání
 Pasování prvňáčků
 Kariérko 4x jinak
 Jak na domácí přípravu v první třídě
 Neformální setkání se zástupci UP ČR a regionálními zaměstnavateli
 Předmatematická gramotnost v praktických činnostech MŠ
 Kompenzační pomůcky pro zapůjčení pro MŠ a ZŠ
 Řemeslná cesta
 Miniprojekty škol
 Protidrogový vlak
 Ozoboti do výuky
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1. Aktuální informace o projektu MAP II 



 Matematická a finanční pregramotnost - pracovní listy pro MŠ

 Kariérové poradenství – pracovní listy a metodika

 Miniprojekty škol - setkání s lektory implementace 

 Beseda s Jiřím Haldou 

 RWCT seminář
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1. Aktuální informace o projektu MAP II 



RAP 2022

Hlasování

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

2. Roční akční plán 2022

Roční akční plán_2022.xls


3. Vyhodnocení „Popisů potřeb škol“

• Povinná aktivita dle metodiky projektu 

• Realizace léto 2021 

• Tematické okruhy:

• Popis potřeb školy MŠ, ZŠ 

• Oblast rovné příležitosti MŠ, ZŠ za školní roky 2019/2020 , 2020/2021

• Dotace MŠ, ZŠ

• Materiální a finanční zatížení škol

• Distanční vzdělávání

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

Výzvy IROP – předpokládaný termín 2Q roku 2022 (ITI, IROP).

Výzvy OP JAK – předpokládaný termín 2Q roku 2022 (šablony IV).
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5. MAP III

Rozhodnutí o poskytnutí dotace 15.11.2021

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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5. MAP III
Organizační struktura:

– RT MAP: manažer projektu, finanční a administrativní manažer, specialista na strategie a plánování, 
koordinátor spádovosti škol a spolupráce s projekty OP VVV

– 6 pracovních skupin, 6 vedoucích PS a 18 členů PS

PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti

PS pro rozvoj matematické gramotnosti

PS pro rovné příležitosti

PS pro financování

PS polytechnické vzdělávání a digitalizace

PS kariérové poradenství a podnikavost

– Evaluátor: služba

Projekt bez implementačních aktivit. Hlavním cílem je aktualizace analytické a strategické části 
dokumentu MAP a příprava akčních plánů až do roku 2025. 

Složení ŘV v MAP III ???



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

 
Zápis z 14. zasedání Řídícího výboru – on-line  

 

Datum a čas konání:  29.11.2021 

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 13 členů = nadpoloviční většina.  
 
Mgr. Bobková  
- Seznámení s programem zasedání  
 

1. Aktuální informace o projektu MAP II 

Mgr. Bobková 

 V úvodu informovala, že z důvodu rychle se zpřísňujících protiepidemiologických opatření 

a mnoha omluvených účastníků se zasedání operativně z bezpečnostních důvodů 

přeorganizovalo na on-line formu. 

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

představení aktivit, které se uskutečnily od července 2021. Byli informování 

také o posledních plánovaných aktivitách do ledna 2022.  

 Podařilo se zrealizovat setkání s novináři, které je povinnou aktivitou projektu. Zástupci 

jednotlivých pracovních skupin prezentovali nejzajímavější akce, konkrétní výstupy (např. 

pracovní listy, ČG metr, desková hra apod.) si novináři mohli prohlédnout. Zpětná vazba 

byla velmi pozitivní. 

 Sdělila, že namísto plánované závěrečné konference za účasti hosta Mgr. Jiřího Haldy 

se uskuteční on-line beseda, v pátek 17.12.2021 od 16:00. 

 Finální dokument MAP včetně příloh bude rozeslán na počátku prosince k připomínkování 

členům PS, následně schválení ŘV proběhne formou per rollam v lednu 2022. 

 Členové ŘV byli vyrozuměni, že jim bude zaslán evaluační dotazník prostřednictvím google 

formuláře. Je anonymní, termín vyplnění do 19.12.2021. 

 

2. Roční akční plán 2022 

Zástupci jednotlivých pracovních skupin stručně představili navrhované aktivity ročního akčního 

plánu 2022. V průběhu setkání nebyla vznesena žádná připomínka. Realizační tým informoval, 

že byl ještě vznesen podnět na realizaci školení pro ředitele škol (manažerský kurz apod.), který 

bude realizován v případě zůstatku finančních prostředků. 
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 Přestože na on-line setkání byla přítomna nadpoloviční většina členů, realizační tým 

přistoupil k oficiálnímu schválení RAP 2022 prostřednictvím per rollam. 

 Proces elektronického hlasování byl zahájen dne 30. 11. 2021. Členům Řídícího výboru byly 

v 11:06 odeslány podklady k připomínkování. Termín hlasování byl nastaven do pondělí 

06. 12. 2021 do 14:00. Návratnost činila 15 hlasů, tzn. 71,4 %. Usnesení bylo schváleno 

nadpoloviční většinou. Všechna hlasování jsou uložena jako příloha č. 3. 

 

Usnesení č. 01/15/2021 – schválení ročního akčního plánu 2022 

Hlasování: PRO - 15, PROTI - 0, ZDRŽEL SE – 6  SCHVÁLENO 

 

3. Vyhodnocení „Popisů potřeb škol“ 

Mgr. Bobková 

 Představila zaměření jednotlivých tematických okruhů povinné aktivity 2.7 „Popisy potřeb 

škol“ (popisy potřeb škol v oblasti čtenářské a metamatické gramotnosti, polytechnika, 

kariérové poradenství, občanské kompetence, dotace MŠ a ZŠ, rovné příležitosti, materiální 

a finanční zatížení), která byla realizována prostřednictvím dotazníkového šetření v létě 

a následně vyhodnocena pracovními skupinami. 

 Výstupy dotazníků budou součástí finálního dokumentu MAP II. 

 

4. Investiční priority 

Ing. Kantorová 

 Informovala o posunu předpokládaných termínů vyhlášení výzvy IROP (IROP, ITI) a OP 

JAK (Šablony IV), které budou pravděpodobně až v druhém kvartáluroku 2022. 

 Připomenula povinnost souhlasu zřizovatele, dle druhu projektového záměru případně 

i souhlas v území. 

 Průběžně probíhá monitoring aktuálních výzev.  

 

Ing. Sládečková 

 Informovala o výzvě ITI Ostravsko, probíhá komunikace v území. Předpokládaný termín 

výzvy jaro 2022, v závislosti však na schválení programového dokumentu IROP Evropskou 

komisí. 

 

5. MAP III 

Ing. Kantorová 

 Sdělila, že Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsme obdrželi 15.11.2021, nejspíše během 

prosince bude zaslána zálohová platba. 

 Informovala o základních parametrech projektu, organizační struktuře, cíli a aktivitách 

projektu. 

 Opět v MAP III bude působit ŘV, stávající členové budou v novém roce vyzváni s dotazem, 

zda mají zájem pokračovat ve členství. 

 

 

 

 





Název aktivity Cílová skupina Termín realiazce Odhad nákladů Popis aktivity

TYPOLOGIE MBTI – přednáška, seminář pedagogové, rodiče, veřejnost (50-100) Jaro 2022 18 500,00 Kč
Přednáška pro širokou veřejnost k tématu typologie dětí, jak přistupovat k různým typům dítěte, 

co v nich podporovat, jak jim pomoci, aby byly úspěšné v životě.

Kniha pro každého – tipy a inspirace knih 

různých žánrů, různých úrovní pro různé 

věkové kategorie čtenářů (1. - 9.třída)

pedagogové v neomezeném počtu Září 2022 20 000,00 Kč

Odpoledne pro učitele v knihovně. Na setkání se seznámí učitelé s novinkami v oblasti knih pro 

děti a mladé ( 1.-9. třída)  V rámci akce prodejní výstava knih – knihkupectví KAPITOLA. Pokud 

to bude možné, nabídneme setkání s autorem knih pro děti a mládež.

Čteme s nečtenáři- čteme s dětmi 1. a 

2.třída
pedagogové MŠ, 1. a 2.tříd Jaro 2022 1 500,00 Kč

Workshop(3 hodiny) pro učitele MŠ, 1. a 2. tříd. Odpoledne pro učitele-  praktická práce s textem 

s dětmi, které ještě nečtou a využitím metod kritického myšlení.

Moje dítě se učí matematiku metodou 

Hejného na 1.stupni ZŠ
Rodiče (30) Září 2022 4 000,00 Kč

Seminář určený pro rodiče žáků, kteří se ve škole začínají učit ( již se učí ) matematiku metodou 

Hejného na 1. stupni ZŠ.Na tomto semináři budou mít rodiče možnost se blíže seznámit s 

principy metody Hejného. Dostanou inspiraci, jak doma pracovat s metodou, čeho se vyvarovat 

a co vyzdvihnout. Dostanou také odpovědi na tyto a případně další otázky : Jaká bude domácí 

příprava na matematiku? Jak budu s dítětem pracovat doma, když něčemu neporozumí či chybí 

delší dobu ve škole? 

Moje dítě se učí matematiku metodou 

Hejného na 2.stupni ZŠ
Rodiče (30) Září 2022 4 000,00 Kč

Seminář je určený pro rodiče žáků,kteří se učí matematiku metodou Hejného na 2.stupni ZŠ. Na 

tomto semináři budou mít rodiče možnost se blíže seznámit s principy metody Hejného, 

dostanou inspiraci, jak doma pracovat s metodou, čeho se vyvarovat a co vyzdvihnout. 

Dostanou také odpovědi na tyto a případně další otázky :Jak moc odlišná je tedy matematika 

vedená Hejného metodou? Není náhodou ta divná matematika pouze pro nadané děti? Bude 

umět moje dítě vyřešit testy z matematiky u přijímacích zkoušek na střední školu? Proč se dítě 

neučí drilem? Proč se Metoda Hejného neučí v matematických celcích? 

Abaku ve výuce matematiky - velký 12 h 

kurz  (4 h úvodní seminář, 4 hodiny pro 

pokročilé, 4 h Abaku Lab)

učitelé 1. stupně, učitelé 2. stupně,      

maximálně 20 pedagogů
Květen 2022 33 638,00 Kč

Vzdělávací program „Abaku ve výuce matematiky“ má rozvinout dovednosti pedagogických 

pracovníků. Cílem je zlepšit výuku matematiky s použitím principů Abaku.

Seminář poskytne teoretické i praktické poznatky a příklady práce s principy Abaku v hodinách 

matematiky. Nabízí náměty z praxe pro první a druhý stupeň ZŠ.Seminář probíhá z poloviny 

formou pracovní dílny (workshop), ve které se školení účastníci ocitnou v pozici žáků tak, aby si 

samostatně osvojili a zažili principy předávané látky.¨Abaku Lab - úvod a seznámení s webovou 

elektronickou aplikací pro přímou a distanční výuku.

Metodické setkání učitelů matematiky 

metodou Hejného
učitelé 5. tříd a učitelé 2. stupně

Květen 2022 nebo září 

2022
500,00 Kč

Cílem metodického setkání je vzájemné předávání zkušeností, rad a úskalí pedagogů 

matematiky metodou Hejného především na 2. stupni základních škol.

Den kariérového poradenství rodiče, široká věřejnost září 2022 10 000,00 Kč

Celodenní akce nabízející různé aktivity kariérového poradenství: 3x přednáška na téma volby 

povolání u dětí, hraní deskové hry Vzhůru do světa povolání, osobnostní testy, individuální 

rozhovoroy s psychologem a kariérovými poradci + další druhy aktivity používaných v 

kariérovém poradenství.

Síť workshopů KP
výchovní poradci na ZŠ a další pedagogové 

(1. stupeň ZŠ)

průběžně červen-prosinec 

2022
30 000,00 Kč

Praktické workhopy pro pedagogy a výchovné poradce, témata: Jak na  deskovou hru Vzhůru do 

světa povolání, aktivity pro žáky konkrétních tříd, praktický nácvik různých technik využívaných 

při KP při práci s žáky, praktický nácvik poradenského rozhovoru, atd, další témata budou 

upřesněna dle požadavků a potřeby CS (3 dopolední workshopy  - rozsah max. 4 hodiny).

Workshop polytechnické vzdělávání pro 

ZŠ, MŠ
Vedení ZŠ, MŠ, učitelé ZŠ, MŠ Květen 2022 10 000,00 Kč

Novinky v oblasti polytechnického vzdělávání, práce v dílnách, praktické ukázky, podpora 

manuální zručnosti u žáků MŠ, ZŠ. Téma bude upřesněno dle zájmu.

Školení ICT pro ZŠ, MŠ Vedení ZŠ, MŠ, učitelé ZŠ, MŠ Červen 2022 10 000,00 Kč
Školení ICT pro sborovny, novinky v oblasti digitálního vzdělávání, práce s online výukou na MŠ, 

ZŠ. Téma bude upřesněno dle zájmu.

Workshop polytechnické vzdělávání pro 

ZŠ, MŠ
Vedení ZŠ, MŠ, učitelé ZŠ, MŠ Říjen 2022 10 000,00 Kč

Novinky v oblasti polytechnického vzdělávání, práce v dílnách, praktické ukázky, podpora 

manuální zručnosti u žáků MŠ, ZŠ. Téma bude upřesněno dle zájmu.

Školení ICT pro ZŠ, MŠ Vedení ZŠ, MŠ, učitelé ZŠ, MŠ Listopad 2022 10 000,00 Kč
Školení ICT pro sborovny, novinky v oblasti digitálního vzdělávání, práce s online výukou na MŠ, 

ZŠ. Téma bude upřesněno dle zájmu.

Metodická setkání učitele MŠ učitelky MŠ průběžně 2022 16 000,00 Kč

K.aždé setkání s odborným garantem z SPC nebo PPP na určité téma ( děti se speciálně 

vzdělávacími potřebami v MŠ, poruchy chování a mentální postižení u dětí v MŠ, nepodnětné 

prostředí ,…). Plánovaná celkem 4 setkání.

Drogová závislost učitelé, rodiče průběžně 2022 4 000,00 Kč

Přednáška na téma "drogová závislost"  - příčiny , vznik, projevy , postup školy a rodičů. V 

poslední době se vyskytly nové „volně dostupné podpůrné prostředky“ (LYFT) a většinou rodiče 

vůbec nejsou informování o tomto nebezpečí.

Setkání členů školních poradenských 

týmů 
učitelé průběžně 2022 5 000,00 Kč

Mělo by se jednat o několik schůzek, na kterých by si jednotliví zástupci sdělili své zkušenosti z 

fungování školního poradenského pracoviště ( s ohledem na to, že každá škola má jiné možnosti 

vzhledem k její velikosti). Mohlo by následovat setkání s PPP v Třinci , vyjasnění postojů  a 

možností obou stran . 

Školení pro ekonomy škol zaměstnanci škol průběžně 2022 27 000,00 Kč Školení pro ekonomy škol, sekretaritát, personalisté

Dotační seminář Řídící výbor, ředitelé škol průběžně 2022 0,00 Kč Seminář k aktuálním dotačním příležitostem.

Přednáška s ukázkami - Zdravé vaření a 

svačinky
 rodiče průběžně 2022 13 000,00 Kč Přednáška s ukázkami a ochutnávkou - Zdravé vaření a svačinky.

Zachraň mě! (Kvízomat) učitelé ZŠ, rodiče žáků ZŠ květen (červen) 2022 20 000,00 Kč

Zaškolení a praktická ukázky realizace kvízomatu na školách. Učitelé a IT škol získají základní 

dovednosti s realizací kvízomatu přímo v živém přenosu. Upozorníme na požadavky na 

technické vybavení, dále praktické zkušenosti s propojením techniky a online prostředí.Sami si 

budou moci vyzkoušet kvízomat z pohledu účastníka.  Vzbuzení a prohloubení zájmu o ICT 

technologie v souvislosti se změnou ŠVP, s výukou nového předmětu Informatika především na 

1. st. ZŠ. Příprava a realizace vědomostní soutěže pro žáky 5. tříd s volbou otázek z 

přírodovědy, první pomoci, bezpečné dopravy, znalosti regionu aj. IT technologie nemusí být jen 

strašákem. 

CO-OL (Civilní osvěta - ochrana lidí), CO-

OL ve ViRu (Civilní osvěta - ochrana lidí 

ve virtuální realitě)

učitelé ZŠ, rodiče žáků ZŠ
podzim (zima) 2022 nebo 

jaro 2023
20 000,00 Kč

Zážitkový interaktivní program v krytu civilní ochrany v ZŠ Kaštanová Třinec s cílem seznámení 

se s výukovým prostorem s VR realitou vybaveným kvalitními výukovými pomůckami a IT 

technikou a s cílem zvýšit zájem dospělých (rodičů žáků) o přírodovědné a technické předměty v 

souvislosti s volbou budoucího povolání.

267 138,00 Kč

Schválené Řídím výborem per rollam

Roční akční plán 2022

Místní akční plán II v ORP Třinec

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

Celkem


