
 Červen 2022, 1. vydání

ZPRAVODAJ
O  P R Ů B Ě H U  R E A L I Z A C E  P R O J E K T U  

M Í S T N Í  A K Č N Í  P L Á N  I I I  V  O R P  T Ř I N E C

 

Třetí etapa
projektu 
v plném 
proudu 

Od 1. února 2022 do 30. listopadu 2023, tzn. po dobu 22 měsíců realizujeme projekt
Místní akční plán III v ORP Třinec, jehož cílem je podpora společného plánování a
sdílení aktivit za účelem zlepšení kvality místního vzdělávání ve školách, ale i u
neformálních vzdělavatelů. Pokračujeme v rozvoji o aktualizaci místního akčního
plánování, monitorování a vyhodnocování MAP. Cílem je také podpořit větší zapojení
rodičů do života škol.
 
Umožní spolupráci a výměnu zkušeností aktérů ve vzdělávání, především mezi
pedagogy a zřizovateli. Celkový rozpočet pro toto období činí 2 752 800,40 Kč.
Zapojilo se celkem 27 škol z Třince a spádových obcí.

Nositelem projektu je opět statutární město Třinec.

Financování projektu:
·     2 339 880,34 Kč (85 % dotace EU)
·     275 280,04 Kč (10 % státní rozpočet)
·     137 640,02 Kč (5 % vlastní zdroje)
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Řídící
výbor

Řídící výbor představuje hlavní reprezentativní a pracovní orgán z

pohledu vzdělávání. Řídící výbor má 21 členů a je tvořen zástupci

klíčových aktérů, kteří v území ovlivňují či působí v oblasti

vzdělávání. Jedná se o následující subjekty: 

zástupce realizátora projektu

zástupce realizačního týmu,

zástupce kraje

zástupce zřizovatelů škol

zástupce vedení škol

zástupce učitelů

zástupce organizací neformálního a zájmového vzdělávání

zástupce krajského akčního plánu

zástupce rodičů 

zástupce ITI

zástupce Centra podpory projektu NPI ČR

zástupce MAS působících v území správního obvodu ORP Třinec

zástupce organizací, které spolupracují se školami

Dne 30. března 2022 jsme uspořádali první ustavující zasedání. Na zasedání byl

schválen Statut a Jednací řád, dále pak organizační struktura, komunikační plán a

plán evaluací. Všechny dokumenty jsou veřejně přístupné na našich webových

stránkách projektu (http://map.trinecko.cz/).

Další prezenční zasedání je plánováno na pondělí 28. listopadu 2022. V případně

potřeby bude stanoven další termín, případně on-line setkání nebo můžeme

realizovat hlasování prostřednictvím elektronické korespondence, tzv. per rollam.

Mezi cílové skupiny patří 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.

Přestože v rámci této etapy projektu nemůžeme realizovat aktivity pro děti a žáky, tak

se nemusíte bát, další MAP s nimi počítá.

Proběhla rovněž volba předsedy, kterým se stal pan Radim Kozlovský, náměstek

primátorky statutárního města Třince. Místopředsedkyní byla zvolena Mgr.

Bohuslava Burá, ředitelka ZŠ Vendryně.
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2. května 2022 se realizační tým MAP setkal spolu s pracovními skupinami ve velké

zasedací místnosti na magistrátě města Třince. 

Byly projednány aktivity projektu. Jedná se především o řízení projektu, rozvoj a

aktualizace MAP a evaluace procesu místního akčního plánování. 

Byly představeny povinnosti členů pracovních skupin. Členové pracovních skupin tak

byli seznámeni s úkoly analytické fáze, které budou plnit v průběhu roku 2022. Také v

roce 2023 jsou zadány úkoly, které jsou zařazeny již do strategické fáze. Získali tak

přesné instrukce a termíny k dodržení klíčových aktivit pro tento projekt MAP III.  

 

pro financování

pro rozvoj čtenářské a k rozvoji potenciálu každého žáka

pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

pro rovné příležitosti

polytechnika a digitalizace

podnikavost a kariérové poradenství

V projektu funguje šest pracovních skupin v celkovém počtu 24 osob (šest

vedoucích a 18 členů). 

Čtyři pracovní skupiny jsou povinné:

Dvě pracovní skupiny jsou volitelné:

Pracovní skupiny jsou složeny ze zástupců vedení škol, pedagogů, pracovníků

neformálního vzdělávání, neziskových organizací a dalších odborníků z praxe.

Snažili jsme se v maximální možné míře zachovat strukturu pracovních skupin

z předchozích etap projektů, i přesto činnost pracovní skupiny zaměřené na

občanské kompetence byla z důvodu omezených finančních prostředků

projektu pozastavena. Jsme rádi, že mnoho členů projevilo zájem o

pokračování ve spolupráci na projektu a tvoří tak dlouhodobě sehrané týmy.

Pracovní skupiny
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Na začátku dubna 2022 proběhl na

ZŠ a MŠ, Koperníkova inspirativní

diskuzní workshop pro pedagogy s

panem Radovanem Jansou,

expertem na Google ve vzdělávání.

Proběhla také názorná ukázka

odolných chrombooků, které jsou

pro školy finančně dostupné a

hlavně praktické pro každodenní

výuku. 
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Uskutečněné aktivity

Jako reakci na mimořádnou situaci spjatou s válkou na Ukrajině jsme ve spolupráci s

odborem školství a odborem sociálních věcí magistrátu města Třince uspořádali

tematické setkání zaměřené na informování o způsobech začleňování ukrajinských

dětí a žáků do škol. Dále pak zástupce ze ZŠ a MŠ, Třinec, Koperníkova předal

zkušenosti s prací s ukrajinskými žáky na jejich škole.

Poslední uskutečněnou aktivitou v prvním půlroce realizace projektu bylo

informativní setkání k Šablonám I OP JAK. Účastníci získali aktuální informace o

vyhlášené výzvě a především měli možnost konzultovat s odborníkem z praxe

nastavení podporovaných aktivit v projektu. Diskutovalo se také o problémech, které

mohou nastat z důvodu nedostatečných personálních kapacit, zejména co se týče

školních psychologů a speciálních pedagogů.

Hovořilo se o Národním plánu

obnovy jako příležitosti pro vylepšení

ICT standardů na školách a

možnostech pořízení pomůcek na

překonání digitální propasti.

Účastníci si předávali informace a

zkušenosti o využívání ICT.

https://www.zstrikop.cz/
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Místní akční plán III v ORP Třinechttp://map.trinecko.cz/

praktické informativní setkání pro pedagogy MŠ

a 1. tříd ZŠ k podpoře a rozvoji předčtenářské

gramotnosti

metodické setkání k předávání zkušeností, rad a

úskalí pedagogů matematiky Hejného

setkání ke sdílení zkušeností z fungování

školních poradenských týmů

inspirativní setkání k novinkám v oblasti

polytechnického a digitálního vzdělávání

tematická setkání k výměně zkušeností pro

kariérové poradce apod.

Na co se můžete těšit v druhém pololetí roku 2022
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Kontaktní údaje
Mgr. Markéta Bobková – Hlavní manažer projektu; Specialista na strategie a plánování

                            e-mail: marketa.bobkova@trinecko.cz, tel.: 773 745 389
 

Bc. Michaela Pavlíková, DiS. – Finanční a administrativní manažer; Koordinátor spádovosti škol 
                                                   a spolupráce s projekty OP VVV

                                                    e- mail: michaela.pavlikova@trinecko.cz , tel.: 604 540 519

Místní akční plán III v ORP Třinec, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0021138, 
spolufinancovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a a vzdělávání  

Přejeme Vám krásné a pohodové
prázdniny a těšíme se 

na společné aktivity realizované 
novém školním roce.

 
Realizační tým MAP III


