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Vážená paní, vážený pane, 

 

 

 v rámci projektu „Místní akční plán III v ORP Třinec“ Vás zveme na třetí 

zasedání Řídícího výboru. 

 

 

Zasedání se uskuteční:  

 

 28. 11. 2022 od 14:00 

 

Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec, p. o. 

Tyršova 275, 739 61 Třinec 

1. patro nad sportovní halou  

VSTUP HLAVNÍM VCHODEM 

 

 

 

Těšíme se na osobní setkání    

 

S pozdravem  

 

 

V Třinci dne 07. 11. 2022               

 

Bc. Martina Sikorová 

hlavní manažer projektu 

https://www.starstrinec.cz/kontakty
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Program 3. zasedání Řídícího výboru MAP III pro ORP Třinec 

dne 28. 11. 2022 od 14:00 

 

1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu – kontrola usnášeníschopnosti 

2. Základní informace o průběhu projektu MAP III  

3. Schválení Řídícího výboru spolu s aktualizovanou organizační strukturou 

4. Dotační okénko 

5. Strategický rámec MAP pro rok 2023 / LEDEN 

6. Pracovní skupiny MAP III – SWOT analýzy, roční akční plán 2023 

7. Naplánování dalšího setkání  

8. Diskuse 

9. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Třinci dne 21.11.2022               Bc. Martina Sikorová

                                             hlavní manažerka projektu        
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Projekt „Místní akční plán III v ORP Třinec“ 

 
Zápis z 3. zasedání Řídícího výboru 

 

Datum a čas konání:  28. 11. 2022 od 14:00 

Místo konání:  zasedací místnost Správy tělovýchovných a rekreačních služeb 

města Třinec, příspěvková organizace, Tyršova 275, Třinec  

Předsedající:   pan Radim Kozlovský 

Přítomni:   viz prezenční listina 

 

1. Úvodní slovo realizátora projektu 

pan Kozlovský 

 Zahájení zasedání, přivítání účastníků na 3. zasedání v rámci projektu Místní akční plán III 

v ORP Třinec 

 Představení nového hlavního manažera projektu a Specialisty na strategie a plánování,  

Bc. Martiny Sikorové 

 

Na zasedání byli přizvání zástupci jednotlivých pracovních skupin. 

 

2. Základní informace o projektu 

Bc. Sikorová 

Přítomní byli stručně informováni o aktuálním průběhu realizace projektu MAP III:  

- Ke konci listopadu byla podána 2. monitorovací zpráva projektu 

- Do listopadu 2022 proběhla dvě společná setkání realizačního týmu a členů všech pracovních 

skupin – diskutovány SWOT analýzy, Akční roční plán, návrhy opatření financování MAP IV 

- V rámci projektu MAP III probíhá spolupráce s NPI ŠR, KAP a SYPO 

- Popisy potřeb škol – sběr dat ze škol proběhne v následujícím roce za poslední dva uzavřené 

školní roky 

- Předána informace, že  po skončení ŘV tj. 28.11.2022 v 15:00 hod proběhne tzv. Evaluační 

workshop pro pracovní skupiny  

- Schvalování aktualizace dokumentů: Složení řídícího výboru, Organizační struktura, SWOT 

analýza a Roční akční plán pro rok 2023 

- V rámci povinné publicity projektu bude v prosinci 2022 vydán článek v Třineckém zpravodaji 

o průběhu realizace projektu MAP III 

- Personální obsazení: hlavní manažer a specialista na strategie a plánování Bc. Sikorová 

Martina (tel. 773 745 389, e-mail: martina.sikorova@trinecko.cz) a finanční 

a administrativní manažer, koordinátor spádovosti škol a spolupráce s projekty OP VVV 

Bc. Michaela Pavlíková, DiS. (tel. 604 540 519, e-mail: michaela.pavlikova@trinecko.cz) 

 

3. Složení Řídícího výboru, jeho schválení, kontrola usnášeníschopnosti  

Bc. Sikorová 

- Zástupce Statutárního města Třinec: Mgr. Bobkovou nahradila Bc. Sikorová 

- Zástupce KAP: Mgr. Plačkovou nahradil Ing. Kaleta 

- Zástupce obce Ropice: Mgr. Waniovou nahradila Ing. Szmeková 
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Usnesení č. 01/03/2022 – schválení aktualizace složení Řídícího výboru  

Hlasování: PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0    SCHVÁLENO 

 

Kontrola usnášeníschopnosti – přítomno 13 členů = nadpoloviční většina 

 

4. Organizační struktura MAP 

Bc. Sikorová 

- Bc. Sikorová nahradila Mgr. Bobkovou na pozici Hlavní manažer projektu + Specialista  

na strategie a plánování 

Usnesení č. 02/03/2022 – schválení aktualizace Organizační struktury MAP  

- Hlasování: PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0   SCHVÁLENO 

 

5. Dotační okénko 

Ing. Kantorová 

Účastníkům byly prezentovány aktuální dotační možnosti v rámci těchto programů: 

- MAP IV (červen 2023?) a MAP V – členové byli vyrozuměni o posunutí termínu vyhlášení 

plánované výzvy pro navazující projekt MAP IV. Předpokládaný termín výzvy je nově červen 

2023  

- Šablony pro ZŠ a MŠ I (OP JAK) 

- Přírodní zahrady (SFŽP) 

- Národní plán doučování 

- NPO – Reforma 3.2.2 – Podpora sociálně znevýhodněných žáků 

- IROP 

- ITI 

- MAS 

 

6. Strategický rámec pro rok 2023 

Bc. Sikorová 

- Zmíněna pravidla aktualizace Strategického rámce MAP (SR MAP) – v prosinci 2022 budou 

zasílány na školy v ORP Třinec k případnému doplnění a aktualizaci 

- Odpovědnost za správně vyplněný SR MAP ke zveřejnění ne webových stránkách MMR nese 

ŘV MAP spolu s příjemcem/zpracovatelem MAP 

 

7. SWOT analýzy pracovních skupin 

Bc. Sikorová vyzvala zástupce pracovních skupin, aby představili jednotlivé body SWOT analýzy, 

ke kterým v rámci jednání pracovních skupin dospěli  

 

Usnesení č. 03/03/2022 – schválení Swot analýzy skupin 

- Hlasování: PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 SCHVÁLENO 

 

8. Pracovní skupiny MAP III 

Bc. Sikorová stručně představila odborná metodická setkání, která byla realizována na úrovni 

jednotlivých pracovních skupin  
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9. Roční akční plán 2023 

Zástupci pracovních skupin stručně představili navrhované aktivity Ročního akčního plánu 2023. 

V průběhu setkání nebyla vznesena žádná připomínka  

 

Usnesení č. 04/03/2022 – schválení Ročního akčního plánu 2023  

- Hlasování: PRO – 13, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0   SCHVÁLENO 

 

10. Nastavení termínů setkávání pro rok 2023 

Bc. Sikorová 

Dle jednacího řádu je realizace prezenčního setkání stanovena 1x ročně. Další prezenční 

zasedání bylo navrženo na březen 2023, konkrétní datum a čas budou upřesněny. Dle potřeby 

bude případně svoláno další prezenční setkání, ale jinak bude řešeno formou per-rollam nebo 

online. Realizační tým plánuje opět zpracovávat pravidelný „zpravodaj o průběhu realizace 

projektu“, který je rozesílán spolupracujícím aktérům v území 

 

11. Diskuze 

V rámci diskuze se řešil termín schválení aktualizace investičních priorit v rámci 

Strategického rámce MAP III Třinec. Bude probíhat formou per rollam, předpoklad nejdříve 

v lednu 2023. Aktuálně probíhá sběr projektových záměrů a souhlasů od zřizovatelů 

 

12. Závěr 

Bc. Sikorová, pan Kozlovský 

- Poděkování za účast, ukončení zasedání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

Příloha 1: Pozvánka  

Příloha 2: Program zasedání 

Příloha 3: Prezenční listina  

Příloha 4: Schválené složení Řídícího výboru 

Příloha 5: Schválená Organizační struktura MAP  

Příloha 6: Schválená SWOT analýza 

Příloha 7: Schválený Roční akční plán 2023 

Příloha 8: Prezentace 
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Zapisovatel: 

Bc. Michaela Pavlíková, DiS. – finanční a administrativní manažer, Statutární město Třinec 

 

 

 

 

 

 

V Třinci dne 5. 12. 2022     …………………………………… 

                 Bc. Martina Sikorová 

            ověřovatel zápisu 

 

 

 

 

V Třinci dne 5. 12. 2022     …………………………………… 

                     Radim Kozlovský 

       předseda Řídícího výboru 



3. zasedání Řídícího výboru
projektu Místní akční plán III v ORP Třinec

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0021138

28. listopadu 2022 od 14:00



Místní akční plán III v ORP Třinec, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0021138 

Program:

1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu - kontrola usnášeníschopnosti

2. Základní informace o průběhu projektu MAP III 

3. Schválení změny složení Řídícího výboru spolu s aktualizovanou organizační strukturou

4. Dotační okénko

5. Strategický rámec MAP pro rok 2023 / LEDEN

6. Pracovní skupiny MAP III – SWOT analýzy, roční akční plán 2023

7. Naplánování dalšího setkání 

8. Diskuse

9. Závěr



1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu

Místní akční plán III v ORP Třinec, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0021138 

• Kontrola usnášeníschopnosti

pan Radim Kozlovský – náměstek primátorky statutárního města Třinec



2. Základní informace o průběhu projektu MAP III

Místní akční plán v ORP Třinec

• Hlavní manažer, specialista na strategie a plánování
– Bc. Martina Sikorová, tel. 773 745 389, e-mail: martina.sikorova@trinecko.cz

• Finanční a administrativní manažer, koordinátor spádovosti škol a 
spolupráce s projekty OP VVV
– Bc. Michaela Pavlíková, DiS., tel. 604 540 519, e-mail: michaela.pavlikova@trinecko.cz

mailto:martina.sikorova@trinecko.cz
mailto:michaela.pavlikova@trinecko.cz


• Publicita

www.map.trinecko.cz

https://www.facebook.com/mapIItrinec

• Monitorovací zpráva č. 1 – sledované období únor až duben 2022

– 8. 11. 2022 byla vypořádána

• Monitorovací zpráva č. 2 – sledované období květen až říjen 2022

– podání do konce listopadu 

2. Základní informace o průběhu projektu MAP III 

Místní akční plán III v ORP Třinec, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0021138 

http://www.map.trinecko.cz/
https://www.facebook.com/mapIItrinec


2. Základní informace o průběhu projektu MAP III

• Zahájena činnost pracovních skupin

1. Hromadné setkání RT a PS – 2. 5. 2022

2. Hromadné setkání RT a PS – 19. 9. 2022 

- SWOT analýzy, ARP, aktualizace SR MAP, 

zpracování návrhů opatření k financování 

MAP IV

Místní akční plán v ORP Třinec



• V rámci projektu MAP III probíhá spolupráce s NPI ČR, KAP, SYPO 

• Popisy potřeb škol – sběr dat ze škol v následujícím roce za poslední dva 
uzavřené školní roky

• Evaluace – tři cílové skupiny: pedagogičtí pracovníci, rodiče a zřizovatelé

– 28.11. od 15h proběhne pro PS EVALUAČNÍ WORKSHOP 

2. Základní informace o průběhuprojektu MAP III 

Místní akční plán III v ORP Třinec, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0021138 



3. Schvalování dokumentů 

• Složení ŘV

- Hlasování

• Organizační struktura

- Hlasování

Místní akční plán v ORP Třinec

Ridici_vybor_nominace-doplněná.docx
Organizacni_struktura_28.11.2022.docx


• MAP IV (červen 2023?) a MAP V

• Šablony pro ZŠ a MŠ I (OP JAK)

• Přírodní zahrady (SFŽP)

• Národní plán doučování

• NPO – Reforma 3.2.2 – Podpora sociálně znevýhodněných žáků

• IROP

• ITI

• MAS

Místní akční plán v ORP Třinec

4. Dotační okénko



5. Strategický rámec pro rok 2023/LEDEN

• Strategický rámec pro rok 2023  

- aktualizace leden 2023

Místní akční plán v ORP Třinec

MAP III_Strategický rámec MAP - investiční priority pro období 2021-27, září 2022 (uprava EFRR).xlsx


6. Pracovní skupiny MAP III

• Swot analýzy skupin

- Hlasování 

• Roční akční plán 2023

- Hlasování 

Místní akční plán v ORP Třinec

../../../../Pracovní skupiny/SWOT/SWOT ANALÝZY MAP III_ZKONTROLOVÁNA.docx
Rocni_akcni_plan_2023.docx


6. Pracovní skupiny MAP III

• Pro financování

Informativní setkání k šablonám OP JAK 

– červen 2022

Odborné metodické setkání

– září 2022

Odborné metodické setkání
– listopad 2022

Připraven dotazník pro ředitele škol

Místní akční plán v ORP Třinec



• Pro rozvoj čtenářské gramotnosti

Proběhla dvě inspirativní a metodická 
odborná setkání s pedagogy MŠ a 1. 
stupně ZŠ 

Přizváni odborníci PhDr. Václav Mertin a 
Ester Stará

Místní akční plán v ORP Třinec

6. Pracovní skupiny MAP III



6. Pracovní skupiny MAP III

• Pro matematickou gramotnost

Proběhla tři diskusní setkání na téma s pedagogy MŠ a ZŠ 
– listopad 2022

Místní akční plán v ORP Třinec



Místní akční plán v ORP Třinec

• Pro rovné příležitosti

Diskusní setkání členů školních poradenských týmů 
– říjen 2022

Odborné setkání se specialistou na drogovou problematiku 
– listopad 2022

6. Pracovní skupiny MAP III



6. Pracovní skupiny MAP III

• Pro podnikavost a kariérové poradenství

Diskusní setkání s výchovnými a kariérovými poradci – září 2022

Neformální setkání se zástupci ÚP, zaměstnavateli 
a výchovnými poradci – říjen 2022

Místní akční plán v ORP Třinec



6. Pracovní skupiny MAP III

• Pro polytechniku a digitalizaci

Proběhla dvě odborná diskusní setkání 
se zástupci pedagogů MŠ a ZŠ – listopad 2022

Místní akční plán v ORP Třinec



7. Další setkání

Místní akční plán v ORP Třinec

8. Diskuse



Děkujeme za pozornost 
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Složení Řídícího výboru schválené usnesením  

č. 30/03/2022 
 

 

ZÁSTUPCE JMÉNO A PŘÍJMENÍ ORGANIZACE 

realizátora projektu Radim Kozlovský Statutární město Třinec 

realizačního týmu 
Mgr. Markéta Bobková  
Bc. Martina Sikorová  

Statutární město Třinec 

kraje Mgr. Vlastimil Janiczek MSK 

zřizovatele  Mgr. Roman Wróbel Obec Bystřice 

zřizovatele  
Mgr. Uršula Waniová 
Ing. Gabriela Szmeková 

Obec Ropice 

vedení ZŠ a MŠ PhDr. Dalibor Pyszko 
SŠ, ZŠ a MŠ, Třinec, 
Jablunkovská 241 

vedení ZŠ a MŠ Mgr. Bohuslava Burá ZŠ Vendryně 236 

vedení ZŠ a MŠ Mgr. Iveta Hudzietzová 
ZŠ a MŠ, Třinec, Kaštanová 
412 

vedení ZŠ a MŠ Mgr. Petra Cemerková Golová ZŠ a MŠ, Třinec, Míru 247 

vedení ZŠ a MŠ Mgr. Martina Giercuszkiewiczová ZŠ Petra Bezruče a MŠ, Třinec 

vedení ZŠ a MŠ PaedDr. Zuzana Plošková 
ZŠ a MŠ, Třinec, Koperníkova 
696 

organizace neformálního  
a zájmového vzdělávání 

Mgr. Marika Zadembská Městská knihovna Třinec 

instituce spolupracující 
se školami 

Mgr. Radomíra Křížová 
Pedagogicko-psychologická 
poradna 

KAP  
Mgr. Denisa Plačková 
Ing. Dominik Kaleta  

KÚ MSK 

Učitelů Mgr. Dagmar Misiarzová 
ZŠ a MŠ, Třinec, Kaštanová 
412 

Rodičů Ing. Et. Ing. Jiří Polok 
ZŠ a MŠ, Třinec, Kaštanová 
412 

Rodičů Ing. Stanislav Buba 
ZŠ a MŠ Gustawa Przeczka 
s p.j.v. 

ITI Mgr. Dagmar Vdolečková Magistrát města Ostravy 

MAS Ing. Monika Szkatulová MAS Jablunkovsko, z.s. 

MAS RNDr. Pavel Žiška MAS Pobeskydí, z.s. 

NPI Ing. Bc. Radka Krčková Národní pedagogický institut 
 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

projektu 

Místní akční plán III v ORP Třinec 



Místní akční plán III v ORP Třinec 
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0021138 

 

 

Řídící výbor 

 
 

 
 

Projekt je realizován na principu partnerství. Partnerství představuje širokou platformu 

spolupracujících organizací za účelem zkvalitnění formálního i neformálního vzdělávání v území, 

viz příloha č. 1. Zástupci jednotlivých skupin se generují do řídícího výboru. 

 

Řídící výbor (dále jen ŘV) představuje hlavní reprezentativní a pracovní orgán z pohledu vzdělávání 

ve správním obvodu obce s rozšířenou působností   (SO ORP)   Třinec.   Složení   Řídícího   výboru 

je v souladu s Postupy MAP III – Metodika tvorby místních akčních plánů v oblasti vzdělávání, 

vydanými MŠMT jako příloha č. 3 výzvy Akční plánování v území. 

 
Struktura členů   odpovídá složení   partnerství místního   akčního   plánování   (MAP). Řídící výbor 

je sestaven z jmenovaných zástupců klíčových aktérů, kteří v území SO ORP Třinec ovlivňují či působí 

v oblasti vzdělávání. Jedná se o následující subjekty: 

- zástupce realizátora projektu, 

- zástupce realizačního týmu, 

- zástupce kraje, 1 

- 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. 

 
Členství v ŘV je dobrovolné. 

Role Řídícího výboru je spjata s procesem plánování, tvorbou a schvalování Místního akčního plánu 

ve vzdělávání. Pravomoci, odpovědnost a povinnosti ŘV a jeho členů definují Statut a Jednací řád ŘV. 

Řídící výbor má svého předsedu a místopředsedu. 

 
Řídící výbor 

Území Správní obvod obce s rozšířenou působností Třinec 

Plán Místní akční plán III v ORP Třinec 

Pracovní orgán Řídící výbor 

Složení Viz příloha č. 2 

Četnost setkávání 1x ročně, dále dle potřeby on-line nebo per rollam 

Odpovědná osoba Předseda ŘV, Místopředseda ŘV 

Partnerství 
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Realizační tým (RT) se skládá z administrativního týmu a odborného týmu. 
 

Administrativní část RT je tvořena hlavním manažerem a finančním a administrativním manažerem. 
Zodpovídá za podporu činností ŘV a RT MAP   odborného   týmu, který   je   tvořen   specialistou 
na strategie   a   plánování,   koordinátorem   spádovosti   škol   a   spolupráce   s   projekty   OP   VVV 
a 6 pracovními skupinami (6 vedoucími a 18 členy). Tento odborný tým zodpovídá za věcné plnění 
aktivit projektu, tvorbu výsledků a výstupů projektu. 

 
Hlavní manažer: zodpovídá za celkovou realizaci projektu, za splnění stanovených cílů a výstupů, 
dodržení časového harmonogramu a stanoveného rozpočtu projektu. Vede členy administrativního 
i odborného projektového týmu. Kontroluje vedení dokumentace projektu, zajištuje řádnou 
archivaci. Zajišťuje efektivní komunikaci na všech úrovních realizace projektu. Reportuje stav projektu 
směrem k poskytovateli dotace a ke všem dalším relevantním aktérům. Zodpovídá za provádění 
řízení rizik projektu, hodnocení průběhu projektu, správnost výběrových/zadávacích řízení, správnost 
změn v projektu, řádný chod projektu v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace a metodikami OP 
VVV, pracovním a časovým harmonogramem, sledování správnosti a vyhodnocování naplňování 
indikátorů projektu, účastní se kontrol projektu. Připravuje ZOR. Garantuje organizační a provozní 
stránku projektu. Aktualizuje složení, zabezpečuje a koordinuje činnost ŘV MAP a PS, aktualizuje 
dokumenty organizační struktury, Statut a Jednací řád. Organizuje společné vzdělávací, informační 

a osvětové aktivity. Ve spolupráci s RT rozvíjí odbornou znalost k odborným tématům MAP. 2 

Monitoruje průběh realizace aktivit. Koordinuje a řídí zpracování Místního akčního plánu, řízení 
procesu zpracování jednotlivých částí MAP. Spolunavrhuje způsoby financování aktivit, účastní se 
jednání, vede porady s členy odborného   týmu. Aktivně navštěvuje   školy, poskytuje konzultace 
a poradenství pro školy, informuje školy o výstupech. Účastní se aktivit souvisejících s přímou 
podporou škol a dalších vzdělávacích zařízení v oblasti řízení kvality vzdělávání. Pravidelně 
vyhodnocuje aktivity a dosahování cílů projektu, je tedy zodpovědný také za evaluaci projektu. Podílí 
se na sběru analytických dat a jejich zpracování, organizování workshopů a diskusí v území 
k jednotlivým částem MAP. Částečně spolupracuje s dalšími relevantními projekty, tj. KAP, Ips, Ipo, 
metodická podpora projektům MAP. 

 

Finanční a administrativní manažer zodpovídá za finanční řízení, správnost a platby projektu. Dohlíží 
nad financováním projektu   a   stavem   rozpočtu   projektu,   kontroluje   a   připravuje   podklady 
a zpracovává ŽOP, připravuje podklady pro finanční část ZOR, účastní se kontrol projektu. Podílí se 
na činnostech souvisejících s účetnictvím projektu, evidencí účetních dokladů, vedením bankovního 
účtu. Zpracovává finanční změny projektu. Reportuje finanční stav projektu směrem k poskytovateli 
dotace a nadřízeným. Zajišťuje realizaci veřejných/zadávacích řízení, realizuje cenové poptávky. 
Komunikuje s dodavateli služeb a dodávek. Kontroluje a zpracovává podklady pro úhradu mezd 
RT MAP. 
Z pozice administrativního manažera zodpovídá za kompletní administrativní zajištění realizace 

projektu ve všech aktivitách včetně podkladů pro ŽOP a ZOR, vedení operativní evidence, provozní 
korespondence, adresářů, statistik apod. Připravuje podklady k jednáním a k realizaci aktivit, 
zhotovuje zápisy, kompletuje a archivuje projektovou dokumentaci. Eviduje a monitoruje naplňování 
indikátorů. Je zodpovědný za dodržování pravidel publicity. Připravuje podklady k jednání PS a ŘV. 
Spolupracuje s relevantními aktéry ve vzdělávání. 

Realizační tým 
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Koordinátor spádovosti škol a spolupráce s projekty OP VVV přenáší reálné potřeby ze škol do plánu 
v území MAP, rozvíjí a posiluje atmosféru spolupráce v rámci pedagogického sboru při společném 
plánování aktivit ve školách v prioritních tématech MAP. Informuje školy o výstupech. Zajišťuje 
jednání se školami, analýzu školské soustavy v území, mapování spádových oblastí jednotlivých škol, 
identifikaci organizací zapojených do vzdělávání. Podporuje školy v tvorbě individuálních popisů 
potřeb škol formou tematických workshopů. Je hlavní kontaktní osobou projektu MAP pro dané 
školy. 
Ve spolupráci s mediátorem zpracovává agregovaná data popisu potřeb škol za území, na základě 
připravených dotazníkových šetření v jednotlivých oblastech. Spolupracuje s projekty OP VVV 
a zajišťuje výměnu   informací   a   zkušeností,   plánování   společných   aktivit   a   jejich   synergií 
v územích. Účastní a spolupracuje na odborných panelech těchto IPs: P-KAP, PPUČ, KSH, APIV B, IKV, 
popř. dalších IPs. 

 

Specialista pro strategie a plánování poskytuje odborné poradenství a konzultace k řízení projektu 
MAP na všech úrovních. Účastní se seminářů, diskusních panelů a konferencí pořádaných na úrovni 
kraje. Spolupracuje s odborným garantem MAP a s projektem KAP. Podílí se na realizaci dílčích 
výstupů projektu v části analytické, strategické, investičních priorit i evaluace a na kompletaci 
finálního dokumentu MAP. Rozvíjí odbornou znalost k odborným tématům MAP. Vede a aktivně řídí 
diskuze   s   pedagogickými   i   ostatními   odborníky.   Účastní   se   setkání   s   rodiči,   pedagogickými 
i nepedagogickými pracovníky, zřizovateli, pracovníky neformálních a zájmových vzdělávacích 
organizací, odborníky, jednání ŘV a PS, které facilituje. Podporuje školy ve zpracování jejich vize 
rozvoje, napomáhá efektivně dojít k optimálním výsledkům v PS nebo týmu, stanovuje komunikační 
principy jednání ŘV MAP a PS. Koordinuje a řídí zpracování Místního akčního plánu, řízení procesu 
zpracování MAP, zodpovídá za zpracování jednotlivých částí MAP, koordinuje členy ŘV, zodpovídá 3 

za celkovou koordinaci PS. Navrhuje způsoby financování aktivit, vede porady s členy odborného 
týmu, spolupodílí se na organizačním zajištění workshopů a seminářů. Zpracovává a průběžně 
monitoruje systém komunikace jak dovnitř, tak navenek. Identifikuje dotčenou veřejnost, tvoří 
komunikační plán a realizuje konzultační proces. Spravuje sociální a webová média projektu, tvoří 
články a tiskové zprávy do regionálních tisků, vytváří vlastní zpravodaj projektu, realizuje 
informativního setkání ke kvalitě vzdělávání s relevantními aktéry, zastupiteli a dalšími aktéry formou 
kulatých stolů a porad ředitelů škol. 

 

Evaluátor společně s RT MAP a ŘV MAP   stanovuje   témata   a   cíle   evaluace   a   v návaznosti 
na ně evaluační otázky. Ve spolupráci s RT MAP provádí výběr cílových skupin evaluace. Zpracovává 
harmonogram realizace evaluace/jednotlivých evaluací. Definuje konkrétní nástroje pro realizaci 
evaluace/í a postup, jak budou získané informace vyhodnoceny a agregovány na území MAP. 
Zpracovává v návaznosti na použité evaluační nástroje výsledky evaluace a stanoveným způsobem 
je vyhodnocuje. Zpracovává závěrečná doporučení pro ŘV MAP, podklady poskytuje k projednání 
jednotlivým PS. Výstupy z jednání PS (doporučení k realizaci opatření) spolu s podklady z evaluace 
projednává s ŘV MAP. 

 
Mediátor zajišťuje diskuse pedagogických   sborů   zapojených   škol v ORP   za účelem zpracování 
a koordinace popisů potřeb škol. Aktivně navštěvuje školy, poskytuje konzultace a poradenství. 
Aktivně vede diskuze s pedagogickými pracovníky školy s cílem stanovit vizi rozvoje školy, podílí se 
na zpracování analytické části, vede dokumentaci spojenou s analýzou problémů školy, identifikuje 
příčiny a navrhuje vhodné způsoby řešení. Je zodpovědný za zpracování šetření a tvorbu výstupů 
potřeb a cílů školy a jejich předání RT MAP. Zpracovává agregované výstupy za celé území ORP. 
Na základě výsledků připravuje společné aktivity škol dle priorit. 
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Pracovní skupiny 

 

Realizační tým 

Území Správní obvod obce s rozšířenou působností Třinec 

Plán Místní akční plán III v ORP Třinec 

Pracovní orgán Realizační tým 

Složení Viz příloha č. 3 

Četnost setkávání Dle potřeby 

Odpovědná osoba Hlavní manažer projektu 

 

 

Pracovní skupiny (PS) se zabývají opatřeními, která jsou v rámci MAP povinná a dále těmi, která vyšla 

z vlastních šetření a provedených analýz území. Pracovní skupina je tým pracovníků složený 

z vedoucího a členů pracovních skupin, kteří se věnují určenému tématu / tématům vzdělávání. 

PS představují odborné platformy pro diskusi, sdílení zkušeností a plánování aktivit v oblasti výchovy 

a vzdělávání. PS jsou poradními orgány ŘV, jež jsou sestaveny pro řešení jednotlivých tematických 

okruhů projektu. Počet a zaměření PS se odvíjí jednak od metodických pokynů, jak dle potřeb území. 

Členy schvaluje ŘV. Pracovní skupiny jsou   tvořeny významnými aktéry působícími ve formálním 

i neformálním vzdělávání. Činnost PS koordinují jejich vedoucí. Vedoucí PS má odpovědnost 

za činnost PS v rámci jejího tematického zaměření a je kontaktní osobou za PS pro ŘV a pro RT. 4 

 

Jednání PS probíhají minimálně 4x ročně a svolává a řídí je ve spolupráci s RT vedoucí PS. 

Každé jednání je doloženo prezenční listinou a o výsledcích jednání PS pořizuje její vedoucí zápis, 

který předkládá jako podklad k dalšímu využití pro práci na plánovaných výstupech projektu. 
 

Všechny PS spolupracují s PS Pro financování. 
 

Pracovní skupiny 

Území Správní obvod obce s rozšířenou působností Třinec 

Plán Místní akční plán III v ORP Třinec 

 
 

Pracovní orgán 

Pracovní skupina Pro rovné příležitosti 
Pracovní skupina Pro financování 
Pracovní skupina Pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 
Pracovní skupina Pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 
Pracovní skupina Polytechnika a digitalizace 
Pracovní skupina Podnikavost a kariérové poradenství 

Složení Viz příloha 

Četnost setkávání Min. 4x ročně, dále dle potřeby 

Odpovědná osoba Vedoucí PS 

 
Pracovní skupina Pro rovné příležitosti 

Obsahem práce této PS je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně 
vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému 
a uvnitř škol. PS na základě získaných znalostí a zkušeností především posuzuje navržené konkrétní 
aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání. PS také 
vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh 
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aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu. PS pro rovné příležitosti 
se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP. 
PS pro rovné příležitosti rovněž sama navrhuje a plánuje aktivity zaměřené na nastavení rovných 
příležitostí a snížení selektivnosti uvnitř škol nebo v území. 

 

Pracovní skupina Pro financování 
Cílem PS je   navrhnout, jakým   způsobem   bude financována   realizace   aktivit,   zapracovaných 

do SR MAP a akčních plánů. Jedná se o doporučení jednotlivých finančních zdrojů (strukturální fondy 

EU, státní rozpočet ČR, rozpočet kraje, dohodnuté financování v rámci Mikroregionu, rozpočty 

jednotlivých obcí, rozpočty škol, jiné zdroje apod.). PS se může zabývat i dalšími tématy, které budou 

v území vyhodnoceny jako relevantní. Obsahem práce je plánování nákladů a zejména identifikace 

finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. PS pro financování se aktivně podílí na celém 

procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP. PS pro financování velmi 

úzce spolupracuje s ostatními PS v rámci přípravy aktivit akčního plánu. 
 

Pro činnost této pracovní skupiny bude nastaven systém reportování doporučení směrem k ŘV MAP 
(např. vedoucí PS pro financování bude zpravodajem pro ŘV). 

 
Pracovní skupiny Pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého 
žáka 
Obsahem práce těchto PS je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách 
a postupech, které vedou k rozvoji ČG /MG a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí 

práce těchto PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti 5 

s podporou matematické a čtenářské gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. Dále se tyto 
PS aktivně podílejí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP, 
samozřejmě spolupracují s PS pro financování. Každá PS zpracuje seznam místních lídrů, návrhy 
aktivit spolupráce a aktivit škol v čtenářské a matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu 
každého žáka předané ŘV MAP. 

 

Do činnosti PS budou zapojeni učitelé lídři z území. Členem je minimálně jeden pedagogický 
pracovník dle zákona č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů s minimálně 5letou praxí v ZŠ. 
Jako konzultant může k jednání PS přizván odborník na vzdělávání dětí s potřebou podpůrných 
opatření, např. zkušený učitel či speciální pedagog ze školy speciální nebo z jiné poradenské 
organizace věnující se dětema žákům se SVP nebo pracovník PPP/SPC nebo certifikovaný lektor. 

 
 

PS Polytechnika a digitalizace 
PS Podnikavost a kariérové poradenství 
Tyto PS se budou např. zabývat oblastí cizojazyčné gramotnosti, informační gramotnosti a finanční 

gramotnosti, smysluplným trávením volného času dětí se zaměřením na rozvoj jejich kompetencí 

pro osobní i budoucí pracovní život. Činnost těchto PS je zohledňovat problematiku rozvoje 

potenciálu každého žáka. Každí PS má jednoho vedoucího a třemi členy. 

 
Nedílnou součástí práce těchto PS je začlenění oblasti   digitální   gramotnosti   a   využívání   ICT 

ve vzdělávání v souvislosti s oblastí vzdělávání, na kterou jsou jednotlivé PS zaměřeny. PS se budou 

zabývat také identifikací místních lídrů/expertů a jejich zapojením do práce PS a dalších aktivit 

v území. Minimálně jedna osoba je pedagogický pracovník dle zákona č. 563/2004 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů s minimálně 5letou praxí v ZŠ. Dále se tyto PS aktivně podílejí na celém procesu 

společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP. 
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Partnerství 

 
Řídicí výbor Realizační tým 

 

Předseda Místopředseda Členové Realizační tým MAP Externě zajištěné služby 

 

Administrativní tým Odborný tým Evaluátor 

 

Hlavní manažer 
projektu 

Specialista na strategie 
a plánování 

Mediátor 

 
Finanční a 

administrativní manažer 

Koordinátor spádovosti 
škol a spolupráce s 

projekty OP VVV 
 

 
Pracovní skupiny 

 

Vedoucí a členové 

PS Pro rovné příležitosti 

Vedoucí a členové 
PS Polytechnika a digitalizace 

 

Vedoucí a členové 
PS Pro financování 

Vedoucí a členové 
PS Podnikavost a kariérové 

poradenství 

 

Vedoucí a členové 
PS Pro rozvoj čtenářské 

gramotnosti a k rozvoji 
potenciálu každého žáka 

Vedoucí a členové 
PS Pro rozvoj matematické 

gramotnosti a k rozvoji 
potenciálu každého žáka 
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Příloha 2: Složení řídícího výboru1 

Role/zástupce Jméno a příjmení Organizace 

realizátora projektu Radim Kozlovský Statutární město Třinec 

realizačního týmu Bc. Martina Sikorová Statutární město Třinec 

Kraje Mgr. Vlastimil Janiczek KÚ MSK 

zřizovatele Mgr. Roman Wróbel Obec Bystřice 

zřizovatele Ing. Gabriela Szmeková Obec Ropice 

vedení ZŠ a MŠ PhDr. Dalibor Pyszko SŠ, ZŠ a MŠ, Třinec, Jablunkovská 241, Třinec 

vedení ZŠ a MŠ Mgr. Bohuslava Burá ZŠ Vendryně 236 

vedení ZŠ a MŠ Mgr. Iveta Hudzietzová ZŠ a MŠ, Třinec, Kaštanová 412 

vedení ZŠ a MŠ Mgr. Petra Cemerková Golová ZŠ a MŠ, Třinec, Míru 247 

vedení ZŠ a MŠ Mgr. Martina Giercuszkiewiczová ZŠ Petra Bezruče a MŠ, Třinec 

vedení ZŠ a MŠ PaedDr. Zuzana Plošková ZŠ a MŠ, Třinec, Koperníkova 696 

organizace neformálního 

a zájmového vzdělávání 
Mgr. Marika Zadembská Knihovna Třinec 

instituce spolupracující 

se školami 
Mgr. Radomíra Křížová Pedagogicko-psychologická poradna 

KAP Ing. Dominik Kaleta KÚ MSK 

Učitelů Mgr. Dagmar Misiarzová ZŠ a MŠ, Třinec, Kaštanová 412 

Rodičů Ing. et. Ing. Jiří Polok ZŠ a MŠ, Třinec, Kaštanová 412 

Rodičů Ing. Stanislav Buba ZŠ a MŠ Gustawa Przeczka s p.j.v. 

ITI Mgr. Dagmar Vdolečková Magistrát města Ostravy 

MAS Ing. Monika Szkatulová MAS Jablunkovsko, z.s. 

MAS RNDr. Pavel Žiška MAS Pobeskydí, z.s. 

NPI ČR Ing. Bc. Radka Krčková NPI ČR 

 
 

Příloha 3: Složení realizačního týmu2 

Role Jméno a příjmení Organizace 

Hlavní manažer projektu + Specialista na 

strategie a plánování 
Bc. Martina Sikorová 

 
 

Statutární město Třinec Finanční a administrativní manažer + 

Koordinátor spádovosti škol a spolupráce s 

projekty OP VVV 

 
Bc. Michaela Pavlíková, DiS. 

 
 
 
 
 
 
 

1 Stav k 28.11.2022 
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Pracovní skupina Jméno a příjmení Organizace Funkce 

 
 

 
Pro rovné příležitosti 

Mgr. Bohuslava Burá ZŠ Vendryně 236 vedoucí 

Mgr. Eva Gibiecová ZŠ Dany a Emila Zátopkových, Třinec člen 

Mgr. Jana Heczková SŠ, ZŠ a MŠ, Třinec, Jablunkovská 241 člen 

Mgr. Nina Cimbolincová Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ, Třinec člen 

Odbor sociálních věcí Statutární město Třinec dle potřeby 

PPP Třinec Statutární město Třinec dle potřeby 
 

 
 
 

 
Pro financování 

Ing. Magda Nogová ZŠ Dany a Emila Zátopkových, Třinec vedoucí 

Ing. Monika Szkatulová MAS Jablunkovsko, z.s člen 

Mgr. Iveta Hudzietzová ZŠ a MŠ, Třinec, Kaštanová 412 člen 

RNDr. Pavel Žiška MAS Pobeskydí, z.s. člen 

Bc. Michaela Pavlíková, DiS. Statutární město Třinec 
Dle 
potřeby 

Ing. Vladimíra Kacířová Statutární město Třinec 
Dle 
potřeby 

 

Pro rozvoj čtenářské 
gramotnosti 

a k rozvoji 
potenciálu každého 

žáka 

Mgr. Marika Zadembská Knihovna Třinec vedoucí 

Mgr. Simona Lačíková ZŠ Vendryně 236 člen 

Mgr. Monika Kouřilová ZŠ a MŠ, Třinec, Koperníkova 696 člen 

Bc. Marie Gorylová Knihovna Třinec člen 
 

Pro rozvoj 
matematické 
gramotnosti 
a k rozvoji 

potenciálu každého 
žáka 

Mgr. Šárka Čípová, MBA Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. vedoucí 

Bc. Aneta Nogawczyková, MBA Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. člen 

Mgr. Petra Kantorová ZŠ Dany a Emila Zátopkových, Třinec člen 

Mgr. Olga Humpolcová ZŠ Vendryně 236 člen 

 

 

Polytechnika 
a digitalizace 

Mgr. Aleš Adamus SOŠ TŽ Třinec vedoucí 

Ing. Pavlína Novotná Ministerstvo pro místní rozvoj člen 

Ing. et. Ing. Jiří Polok ZŠ a MŠ, Třinec, Kaštanová 412 člen 

Mgr. Darja Hoffmannová Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ, Třinec člen 
 

 
Podnikavost a 

kariérové 
poradenství 

Mgr. et Bc. Nina Chwastková EDLiT, s.r.o. vedoucí 

Mgr. Vlasta Zemková SŠ, ZŠ a MŠ Třinec, Jablunkovská 241 člen 

Ing. Soňa Gajdaczová Moravskoslezský pakt zaměstnanosti člen 

Mgr. Marie Fukalová, MBA Moravskoslezský pakt zaměstnanosti člen 
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SWOT ANALÝZY 

1) PS PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 

 

Silné stránky: 

- inkluze je ve všech školách běžně realizována. 

- ve většině škol pracuje aktivně školní poradenské pracoviště. 

- dobře nastavená spolupráce mateřských a základních škol.  

- dobře fungující školy podle §16 odst.9 ( Střední škola, Základní škola a Mateřská 

škola, Třinec, Jablunkovská 241,p. o.). 

- podpora zřizovatelů škol směřující především ke stavebním úpravám a materiálnímu  

vybavení 

 

Slabé stránky: 

- vysoký počet žáků ve třídách, především v MŠ 

- nedostatek klinických logopedů, dlouhé čekací lhůty, nedostatek dětských 

psychologů a psychiatrů 

- nedostatek erudovaných kvalifikovaných pedagogů a především asistentů pedagoga  

- chybějící zázemí pro pedagogické i správní zaměstnance  

 

Příležitosti: 

- činnost speciální mateřské školy a přípravné třídy 

- nižší počty dětí v ZŠ a MŠ  

- tandemová výuka 

- sdílení a předávání zkušeností 

- nákup pomůcek z projektu MAP II 

 

Hrozby: 

- nedostatek školních psychologů, logopedů a dalších odborných profesí  

- zhoršující se funkce rodiny 

- zvyšující se administrativa 

- nejasná situace s financováním inkluze do budoucna 

- zhoršující se řečové vady a úroveň slovní zásoby dětí 
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Komentář: 

 

Slabé stránky 

- vysoký počet žáků ve třídách, především v MŠ – v současné době se ve většině škol počet 

dětí ve třídách pohybuje mezi 17 - 25 žáky. V mateřských školách je tento počet stále vyšší, 

což má vliv na kvalitu výchovně vzdělávací činnosti, 

 

- nedostatek klinických logopedů, dlouhé čekací lhůty, nedostatek dětských psychologů a 

psychiatrů – s návratem žáků do škol po covidové pandemii, dochází k vysokému nárůstu počtu 

dětí s psychickými problémy, které nemá kdo řešit, 

 

- nedostatek erudovaných kvalifikovaných pedagogů a především asistentů pedagoga – na 

místo AP se většinou hlásí osoby s tříměsíčním kurzem, které si teprve ve školách zvyšují svou 

kvalitu. Bohužel systém, který je platný v současné době, nepodporuje jejich trvalé zaměstnání 

a dostatečnou odměnu, 

 

- chybějící zázemí pro pedagogické I správní zaměstnance – v mnohých školách již došlo 

k zlepšení pracovních podmínek především pro pedagogy, které byly financovány z různých 

projektů ESF. K dalším úpravám může docházet pouze, pokud to dovolí prostorové podmínky. 

 

Příležitosti 

- činnost speciální mateřské školy a přípravné třídy – je důležitá větší osvěta mezi rodiči i 

učiteli MŠ, aby po odkladu školní docházky využívali zařazení dětí do přípravné třídy. Děti 

s OŠD zůstávají v MŠ a nedosahují požadovaného pokroku, 

 

- tandemová výuka – probíhá jen ve školách, které ji mají zařazenou v šablonách. Bylo by 

potřeba, aby finanční prostředky byly vyčleněny ze státního rozpočtu, 

 

- sdílení a předávání zkušeností – stále se jedná o aktivitu, která není zcela běžná, ale dle 

podmínek škol se stává častěji užívanou, 

 

- nákup pomůcek z projektu MAP II – pomůcky, které byly nakoupeny, jsou aktivně 

využívány. Některé školy by si s ohledem na rozpočet škol, nemohly nákup dovolit. 

 

 

Hrozby 

- zhoršující se funkce rodiny – rodiče přenáší stále více zodpovědnosti za výchovu a 

vzdělávání na školu. Děti jsou nesamostatné, nejsou vedeny k respektu, k plnění povinností, 

k pravidelnosti. Jsou sice sebevědomé, ale neumí se podřídit v případech, kdy je to vyžadováno. 

A rodiče v těchto případech nejsou dobrým vzorem, 

 

- nejasná situace s financováním inkluze do budoucna – pro stabilitu a požadovanou 
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plynulost a návaznost by bylo potřeba, aby všechny podpůrné profese byly součástí státního 

rozpočtu škol a nemusely se každoročně řešit. Je nedůstojné, aby kterýkoliv pedagogický 

či  podporující pracovník neměl smlouvu na dobu neurčitou, pokud je vedení školy s jeho prací 

spokojeno, 

 

- zhoršující s řečové vady a úroveň slovní zásoby dětí – děti nejsou při nástupu k základní 

školní docházce schopny mluvit souvisle, často teprve v prvních třídách dochází k logopedické 

péči. Na vině je nedostatek správných řečových vzorů, často nepodnětné rodinné prostředí, 

malá trpělivost a důslednost ve výchově. 

 

 

2) PS ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST 

 

Silné stránky: 

- fungující, aktivní knihovna v Třinci, která může být dobrým příkladem  

- čtenářské dílny v hodinách českého jazyka ve většině škol  

- podpora zřizovatele  

- aktivní učitelé, kteří mohou být příkladem pro ostatní  

- čtenářský festival, který velmi dobře propaguje literaturu a čtení. Umožňuje dětem  

i pedagogům setkat se s autory, zažít si jejich tvorbu. 

- aplikace Čtenářský metr, která vznikla v MAP II a pomáhá rodičům a pedagogům s    

výběrem knih pro děti 

- velmi dobře fungující pracovní skupina PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti… 

- vidina dalšího vzdělávání pedagogů díky projektu MAP 

 

Slabé stránky: 

- chybí mentorská práce na školách i v knihovně  

- nedostatek proškolených (a praktikujících) učitelů ve čtenářské gramotnosti a 

příslušných kompetencích 

- absence knihkupectví s kvalitní nabídkou dětských knih. 

- neaktivní přístup některých pedagogů  

- chybějící dílny čtení na druhém stupni.  

- malá informovanost pedagogických pracovníků o AKTUÁLNÍM knižním přehledu.  

- nízká informační gramotnost dětí 

- neznalost práce se zdroji a citacemi 
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Příležitosti: 

- navýšení kapacit knihovníků/lektorů v knihovně pro děti mládež a prohloubení  

spolupráce se školami  

- vznik třídních knihoven  

- školení RWCT a MBTI pro učitele i knihovníky 

- sdílení dobré praxe dílen čtení a čtenářských lekcí napříč školami  

- rozvoj pisatelství  

- rozvoj čtenářství v oborech 

- vytvoření seznamů doporučené četby pro pedagogy napříč jednotlivými stupni ZŠ  

- pravidelné setkávání knihovníků s pedagogy nad knižními novinkami 

 

Hrozby: 

- nedostatek aktivních učitelů na školách, nepodporující vedení škol  

- málo příležitostí pro sdílení praxe učitelů ∙Podléhání mylným informacím při nízké   

čtenářské gramotnosti  

- nezájem škol o rozvoj čtenářské gramotnosti 

- nepodnětné rodinné prostředí  

 

Komentář: 

 

Silné stránky 

- fungující, aktivní knihovna v Třinci - pro rozvoj čtenářské gramotnosti na Třinecku se 

dělá mnohé. V mnoha obcích jsou obecní knihovny, které nejen půjčují knihy, ale také pořádají 

podnětné lekce pro žáky. V Třinci se nachází „čtenářská škola“ a je zde i řada aktivních učitelů 

na různých školách, 

  

- čtenářské dílny - dílna čtení by dnes měla být samozřejmostí nutnou pro rozvoj čtenářské 

gramotnosti. Jde však také o kvalitu těchto dílen. Mezi hlavní zásady patří, že každý žák čte 

svou knihu. Dále by pak měl být v hodině prostor na aktivity před čtením i po čtení, které 

přispějí k hlubšímu porozumění čteného. Je důležité, aby se dílny čtení staly součástí vzdělávání 

na prvním i druhém stupni ZŠ. 

 

Slabé stránky 

- nízká informační gramotnost dětí znamená, že dnes děti používají zdroje informací 

bezmyšlenkovitě. Neověřují si jejich pravdivost a původ. Nepoužívají citace a neuvádějí zdroje 

informací. Mohou tak snadněji podléhat mylným informacím („Fake News“) a  manipulacím 

například v reklamě.   
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Příležitosti 

- vznik třídních knihoven - nejen pro dílnu čtení, ale celkově pro vytváření čtenářské 

atmosféry, je důležité, aby děti měly knihy vždy dostupné. Ideální je mít přímo ve třídě malou 

knihovničku s knihami vhodnými pro věkovou skupinu daného ročníku,  

 

- školení RWCT a MBTI pro učitele i knihovníky - čtenářská gramotnost se dá však rozvíjet 

i  v oborových předmětech k tomu učitelům může velice pomoci školení RWCT, kde učitelé 

získají řadu metod aktivního učení, inspirace k tvorbě a vedení čtenářsky zaměřených hodin a 

zkušeností a práci s texty různých druhů (i oborových). Aby mohl učitel dávat příležitost k učení 

všem žákům na různých úrovních, měl by být i obeznámen s typologií MBTI a tím i učebními 

styly jednotlivých žáků. Bez znalosti vlastního typu (a posléze i dalších typů osobnosti) nemůže 

učitel vyhodnotit, jakým způsobem jeho žáci přijímají a zpracovávají informace, jak se 

rozhodují, co je v tomto ohledu pro ně důležité. Nemůže tedy ani vytvořit čtenářská zadání, aby 

vyhověl všem typům žáků.  Bez znalosti typologie nebude ani dávat možnost volby, což je 

jeden ze čtyř nástrojů k udržení vnitřní motivace k učení, 

  

- dalším nástrojem k udržení vnitřní motivace je zpětná vazba. Pokud žák dostává 

informaci, jak si v učení vede, bude motivován v učení pokračovat. Učitelé ale nevědí, jak 

žákům zpětnou vazbu podávat. Hodnocení pro ně většinou znamená známkování. To ale není 

formativní  hodnocení - o má “formovat”, “tvarovat” žákovo učení,  

 

- sdílení dobré praxe dílen čtení a čtenářských lekcí napříč školami - pro udržování kvality 

by bylo ideální mít na školách oporu mentora (lídra) čtenářské gramotnosti. Lídr ví, jak 

inspirovat a ovlivnit učitele k tomu, aby vnímali čtení jako smysluplnou činnost. Další možnou 

cestou je sdílení kvalitních hodin s odbornou analýzou náslechové hodiny, aby učitelé pochopili 

účelnost a zacílenost aktivit a propojení se čtenářstvím,  

 

- pravidelné semináře, které budou informovat o knižních novinkách, nové tipy 

pro doporučenou četbu. Takové chce začít organizovat pro pedagogy Knihovna Třinec. 

Nabídne pedagogům napříč základním vzděláním každý rok přehled novinek na poli literatury 

pro děti. Připraví učitelům seznamy tzv. dobrého čtení (doporučené čtení do škol). Snaha bude 

o aktualizaci zastaralých seznamů povinné četby, které děti od čtení spíše odradí, než je ke čtení 

přivedou.
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3) PS MATEMATICKÁ GRAMOTNOST 

 

Silné stránky: 

- rozvoj MG a FG je zahrnutý do ŠVP jednotlivých škol  

- žáci rozvíjejí své znalosti a dovednosti pro výuku MG a FG a následně je využívají 

ve výuce  

- při výuce se velmi často řeší úlohy z praxe  

- při výuce FG a MG jsou v hojné míře využívané interaktivní a multimediální 

prostředky 

- výuka a úlohy MG a FG jsou propojeny v mezipředmětových vztazích 

 

Slabé stránky: 

- nedostatek učitelů s kompetencí vyučovat FG  

- chybí možnosti sdílení příkladů dobré praxe  

- nedostatek času na rozvíjení mimoškolních aktivit s žáky  

- nedostatečná podpora ze soc. slabších či zadlužených rodin  

- nedostatečná podpora mimořádně nadaných žáků  

- nedostatek pomůcek pro finanční gramotnost 

 

Příležitosti: 

- žáci a učitelé mají dostatek příležitostí pro rozvoj v oblasti MG (DVPP)  

- dostupnost různých výukových materiálů  

- dostupnost informačních a komunikačních technologií pro rozvoj MG a FG  

- rozvoj logického myšlení s využitím nových metod ve výuce  

- možnost organizace projektových dnů na téma FG a MG  

- možnost besed na téma FG s odborníkem z praxe  

- metodické sdružení učitelů jako možnost spolupráce v oblasti MG a FG  

- další doškolení učitelů ve FG 

 

Hrozby: 

- školy bojují s nezájmem ze strany rodičů i žáků  

- školy pociťují nedostatek stabilní finanční podpory  

- nízká časová dotace pro rozvoj MG a FG mimo výuku  

- nezájem žáků o mimoškolní aktivity  

- vyučující upadají do stereotypu 
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Komentář: 

 

Silné stránky 

- při výuce FG a MG jsou v hojné míře využívané interaktivní a multimediální 

prostředky - interaktivní tabule, práce s konkrétní učební pomůckou, stolní hry, videa 

apod.,  

- výuka a úlohy MG a FG jsou propojeny v mezipředmětových vztazích. 

 

Slabé stránky 

- chybí možnosti sdílení příkladů dobré praxe - např. Metodická setkávání učitelů 

k MG,  

- nedostatečná podpora ze soc. slabších či zadlužených rodin - převzaté návyky rodičů,  

naučené chování,  

- nedostatek pomůcek pro finanční gramotnost – pracovní sešity, učebnice apod.  

 

Příležitosti  

- dostupnost různých výukových materiálů - učebnice, prezentace na internetu, 

pomůcky pro FG apod., 

- dostupnost různých výukových besed a projektových dnů na téma FG - Rozvoj 

logického myšlení s využitím nových metod ve výuce – formou her, pomůcek, 

soutěží,  

- další doškolení učitelů ve FG – žáci a učitelé se učí s lektorem hru Finanční svoboda, 

tuto hru mohou pro školu získat. 

 

Hrozby  

- nezájem žáků o mimoškolní aktivity – např. doučování z matematiky - Nezájem 

rodičů podpořit své děti v oblasti FG,  

- školy pociťují nedostatek stabilní finanční podpory – chybí finance na vedení 

kroužků, chybí finance na doučování, 

- vyučující upadají do stereotypu - jsou málo kreativní a mají nízkou sebemotivaci.
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4) PS PRO FINANCOVÁNÍ 

 

Silné stránky: 

- zavedení inkluze i možnosti dotací ochota pedagogických pracovníků se dále 

vzdělávat a rozvíjet na školách mimoškolní aktivity   

- spolupráce mezi školami, s rodiči, se spolky, s neformálními vzdělavateli 

- dostatečná kapacita základních škol v ORP Třinec i ve městě Třinci včetně 

navazujícího vzdělávání 

- existence mateřských a základních škol i v menších obcích, pozitivní vliv na kulturní 

a společenský život v těchto obcích 

- provázání základního vzdělávání s místními požadavky trhu práce (exkurze do firem, 

na  střední školy aj.) 

 

Slabé stránky: 

- dočasné projektové financování 

- striktní vymezení účelu dotací 

- růst nákladů škol 

- nedostatečná technická vybavenost 

- zvyšující se lokální koncentrace osob ohrožených sociálním vyloučením 

 

Příležitosti: 

- změna financování školství 

- využívání dotací pro financování školských projektů 

- provázání základního vzdělávání s místními požadavky trhu práce 

- spolupráce na všech úrovních ve školství 

- zajištění společného servisu pro obce ORP 

- rozvoj alternativního školství 

- zvyšování dostupnosti informací o dobrých praxích a metodách výuky 

- podpora nadaných dětí 

- důraz na rozvoj klíčových kompetencí žáků 

- komunitní role škol 

 

Hrozby: 

- dopady změny legislativy na systém financování škol 

- stárnutí obyvatelstva, úbytek obyvatel, sociální problémy 

- nedostatek finančních prostředků 

- pokles kvality vzdělání 

- nedodržování dotačních podmínek 
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- zavedení inkluze do školství 

- nedostatek specializovaných pracovníků (zejména psychologů, poradců, asistentů) 

 

Komentář: 

 

Silné stránky 

- spolupráce na všech úrovních ve školství dostatečná kapacita základních škol 

existence MŠ i ZŠ i v menších obcích provázání základního vzdělávání s místními 

požadavky trhu práce. 

- Slabé stránky 

- dočasné projektové financování, které nahrazuje financování běžných provozních 

výdajů ve školských zařízeních, 

- striktní vymezení účelu dotací, jejich náročná administrativa, finanční spoluúčast a 

předfinancování projektů, což velmi zatěžuje školskou instituci, 

- růst fixních nákladů škol, vysoké náklady na údržbu budov a venkovní prostory škol 

a celkově nedostatek finančních prostředků ve školství, 

- nedostatečná technická vybavenost některých škol a školských zařízení, 

- špatně nastavený dlouhodobý systém financování. 

 

Příležitosti 

- změna financování školství vyvolaná změnou legislativy ve financování škol, což by 

znamenalo např. menší průměrný počet žáků ve třídách a lepší možnost individuální 

péče. Je třeba rozlišovat velké a malé školy, ne pro všechny to bude mít výhodu, 

- využívat dotace pro financování školských projektů, např. investice do vzdělávacích 

pomůcek a technické vybavenosti škol, do dalšího vzdělávání pedagogů, což se školy 

snaží administrovat vlastními silami, velké investiční projekty žádat přes zřizovatele 

u dotačních orgánů, 

- spolupráce mezi školami, s rodiči, se spolky, s neformálními vzdělavateli, v rámci 

projektu MAP, také rozvoj spolupráce obcí a dalších zřizovatelů škol, včetně 

mezinárodní spolupráce, zlepšení komunikační úrovně všech aktérů vzdělávání, 

- zajištění společného servisu pro obce ORP – informační servis, metodické vedení, 

společné aukce, dotační informace aj., 

- podpora nadaných dětí (záleží jen na učiteli, jaký zvolí k těmto dětem přístup k 

výuce, aby je stále dále motivoval a rozvíjel), 

- posílit komunitní roli škol prostřednictvím vzdělávání a volnočasových aktivit pro 

širokou veřejnost a zapojování veřejnosti do života škol, 
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Hrozby 

- dopady změny legislativy na systém financování škol, s tím spojené časté a 

nekoncepční změny legislativy, 

- stárnutí obyvatelstva a celkově úbytek obyvatel, narůstající sociální problémy (např. 

dluhy na školném), 

- nedostatek finančních prostředků na platy pedagog. i nepedagogických pracovníků, 

provoz škol a investice do škol, s tím spojená údržba a opravy budov škol, 

- pokles kvality vzdělání z důvodu pokračujícího podfinancování školství s následkem 

ztráty motivace pedagogů, úbytek pedagogů, obzvlášť mužů, 

- nedodržování dotačních podmínek, 

- zavedení inkluze do školství (vyšší administrativa, nutnost dalšího vzdělávání 

pedagogů, další výdaje na zástupy za pedagogy aj., dopad na ostatní žáky), 

- nedostatek specializovaných pracovníků (zejména psychologů, poradců, asistentů), 

nejistota ohledně zajištění jejich dlouhodobého financování. 

 

 

5) PS POLYTECHNIKA A DIGITALIZACE 

 

Silné stránky: 

- tradice v průmyslovém zaměření regionu 

- silní partneři v místních firmách 

- zaběhnuté akce dobré praxe: např. Den řemesel SOŠ 

- zájem kraje mít dostatek technicky vzdělaných obyvatel 

 

Slabé stránky: 

- nedostatek financí na vybavení a vzdělávání pedagogů i žáků 

- malá časová dotace hodin prac.činností v RVP ZŠ 

- neznalost pedagogů jak vyučovat polytechniku zajímavě a jednoduše 

- nepropojování, resp izolace polytechniky od ostatních předmětů a využití na 

praktických příkladech 

 

Příležitosti: 

- dojde k propojení škol, zřizovatelů a rodičů 

- polytechnické vzdělávání zaměřit na osobnost žáka 

- vysoká poptávka zaměstnavatelů po technicky vzdělaných lidech 

- využít spolupráci se SOŠ TŽ (vybavenost, odborní učitelé) 

- další vzdělávání pedagogických pracovníků zejména v ICT 

- technicky orientované mimoškolní aktivity 

- budování podnikatelských aktivit na technických základech 
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Hrozby: 

- malý zájem žáků o řemeslo a technické obory 

- pomalý návrat k prestiži řemesla a techniky 

- nezájem místních o práci v průmyslu vede k zaměstnávání cizinců 

- odliv technicky vzdělaných lidí mimo region, do zahraničí 

- malé povědomí rodičů o potřebnosti a využitelnosti technického vzdělání 

- nedostatečná připravenost na plánované legislativní změny v oblasti ICT (integrace 

ICT do výuky běžných předmětů a výuka základů programování) 

 

Komentář: 

 

Silné stránky 

- obrovský potenciál v regionu co se týká průmyslu, strojírenství, velké zastoupení 

firem v širokém okolí, 

- MSK podporuje významně technické obory na školách, uvědomění potřeby 

technicky vzdělaných absolventů, 

- pokračování v nastavených akcích na popularizaci technických oborů.   

 

Slabé stránky 

- na vybavení škol (ZŠ i SŠ) jsou potřeba enormní  částky z důvodů rychlého růstu 

technologií ve firmách a podnicích a potřeby přizpůsobovat výuku a podmínky,  

- roste stále větší potřeba propojenosti škol a firem a praktických ukázek ve školách 

všech typů.  

 

Příležitosti 

- nové možnosti k propojování škol, firem, zřizovatelů, zajištění díky využití možností 

v  novém programovém období (OP JAK a jiné), 

- stále roste zájem o technicky vzdělané absolventy a to na úrovni VŠ i SŠ, 

- v regionu díky stálé modernizaci SOŠ TŽ, využít propojení se ZŠ, MŠ na 

popularizaci technických oborů a IT. 

 

Hrozby 

- přetrvávající nezájem rodičů, učitelů, veřejnosti o technické a řemeslné obory, 

- přetrvávající trend odlivu „chytrých hlav“ z regionu, demografie v MSK jde dolů, 

- nezájem škol, ředitelů, zřizovatelů o nové trendy a IT ve svých školách na všech 

úrovních. 
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6) PS PODNIKAVOST A KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ 

 

Silné stránky: 

- silná průmyslová tradice a dostatek pracovních příležitostí v průmyslu 

- pozitivní změna ve vnímání města a budoucího uplatnění (moderní město, pracovní 

příležitosti) občany 

- kvalitní pracovní síla a nízká fluktuace 

- soudržnost obyvatel 

- loajalita zaměstnanců 

 

Slabé stránky: 

- žáci 9. tříd nemají představu, jak by se chtěli uplatnit na trhu práce a co obnáší 

jednotlivé pozice 

- žáci se nedívají na situaci na trhu práce a volná pracovní místa při volbě povolání 

- rodiče a pedagogové nemají kontakt s trhem práce a firmami 

- nedostatečná nabídka kariérního poradenství na školách (kumulované funkce 

pedagog, metodik prevence, výchovný poradce, kariérový poradce 

- malá ochota cestovat za zaměstnáním 

- nízká finanční gramotnost 

- nedostatečné povědomí široké veřejnosti o kariérovém poradenství a jeho obsahu 

- neexistující kariérní centrum pro širokou veřejnost 

 

Příležitosti: 

- průmysl 4.0. (automatizace, digitalizace, robotizace) 

- vychovat si budoucí zaměstnance (motivovat lidi k návratu do regionu) 

- lepší práce s trhem práce na místní úrovni 

- zvýšit povědomí o možnosti změny práce 

- zvýšit informovanost o kariérovém poradenství 

- začlenit KP do volnočasových aktivit dětí i dospělých (např. formou kroužku v 

DDM) 

 

Hrozby: 

- nedostatek pracovní síly, který může ohrozit rozvoj a fungování firem 

- nedostatek řemeslné pracovní síly a zvyšující se cena služeb řemeslníků 

- ohrožení pracovních míst v TŽ v důsledku globální konkurence (Čína, Indie, apod.) 

- špatné rozhodnutí žáků ohledně jejich další kariéry a uplatnění na místním trhu práce, 

seberealizace 

- nedostatečná schopnost mladých lidí podněcovat změny ve vlastním profesním 
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zaměření a reagovat na změny 

- štědrý sociální systém 

- zaměstnanci z jiných zemí 

 

Komentář: 

 

- silné stránky a hrozby v sobě obsahují základní dva aspekty – situace trhu práce 

(region, velcí zaměstnavatelé, konkurence sil ze zahraničí) a druhým aspektem je cílová 

skupina, která sebou nese určité charakteristiky – věk, psychologické aspekty, sociální kontext 

apod., 

 

- třetím aspektem je propojení těchto dvou světů – trh práce a cílová skupina, které 

není úplně jednoduché. Stále je to do jisté míry predikce založená na analýze stávajícího a 

minulého vývoje – co bude a co by mohlo být v budoucím čase, až cílová skupina bude patřit 

mezi ekonomicky aktivní obyvatelé. Predikovatelnost budoucího vývoje profesí se stále 

zhoršuje, vznikají nové profese, o kterých dnes nevíme. Nedostatek pracovní síly, který může 

ohrozit rozvoj a fungování firem ve smyslu odlivu mozků do center. I přes náročnější 

predikovatelnost budoucího vývoje profesí roste schopnost adaptability v rychle se vyvíjejícím 

svět práce,  

 

Slabé stránky 

- žáci 9. tříd nemají představu, jak by se chtěli uplatnit na trhu práce a co obnáší 

jednotlivé pozice: pokud žáci přemýšlí nad svou profesní budoucností, tak spíše zkoumají své 

schopnosti a zájmy, jelikož na školách nedochází k hlubšímu sebepoznávání. Kariéroví poradci 

na školách nemají dostatečný časový prostor pro tyto aktivity. Málo žáků ví, co by chtěli a 

vlastně to vzhledem k jejich věku a jejich psychosociálním potřebám ani nemůžeme od nich 

rozumně očekávat. Bylo by dobré, kdyby do škol přicházely firmy s prezentací a nějakým 

workshopem. Informovaly o svých pracovních pozicích a profesích, které mají u nich uplatnění. 

Zároveň informovaly o tom, co můžou mladým lidem po škole nabídnout a s jakými problémy 

se potýkají při výběru nových mladých zaměstnanců. Částečně se to děje na exkurzích, ale ne 

do všech firem je možné se dostat, 

 

- Výběr povolání u žáků je ovlivněn názory rodičů a jejich předsudky k daným 

profesím (např. lékař si vydělává hodně peněz) bez ohledu na zájmy a předpoklady dětí. 

Řešením by mohla být kontinuální práce s dětmi i širokou veřejností v oblastech kariérového 

poradenství ve volnočasových centrech (např. SVČ, DDM). 

 

- rodiče a pedagogové nemají kontakt s trhem práce a firmami: kontakt s firmami je 

pouze díky exkurzím. Informace o trhu práce má výchovný poradce ze setkání s pracovníky 

Úřadu práce jednou ročně. Rodiče nejenže nemají kontakt s trhem práce, ale nemají motivaci 
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ani důvod k využití kariérového poradenství. Ten souvisí s jejich vlastním pohledem/přístupem 

v oblasti problematiky k volbě povolání. Mnohdy nemají ani osobní zkušenost s kariérovým 

poradenstvím, 

 

- nedostatečná nabídka kariérního poradenství na školách: hodně kariérových 

poradců na školách má kumulované funkce. Kromě kariérového poradenství se věnují péči o 

žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (vedení dokumentace, zajišťování podpůrných 

opatření, pomoc při tvorbě IVP, …), řešení výchovných problémů – setkání výchovné komise, 

atd. a na kariérové poradenství jim zbývá málo času. Proto jsou rádi za besedy na ÚP, šetření 

profesní orientace na PPP, řízené exkurze, webové stránky kariera.trinecko.cz). 

Mají nedostatečný prostor pro individuální práci s žáky v oblasti KP, 

 

- nedostatečná nabídka kariérního poradenství i pro širokou veřejnost: neexistuje 

systémová nabídka skupinových a individuálních aktivit pro širokou veřejnost v rámci 

kariérového poradenství. 
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Název aktivity Cílová skupina Termín realizace Odhad nákladů Popis aktivity 

Metodické setkání s odborníkem  - 
Podpora čtenářské gramotnosti pedagogové, rodiče, studenti jaro 2023  2 000,00 Kč 

Odborná diskuse zaměřená na práci s knihou a textem nejen v hodinách ČJ a literatury 

(průřezová + oborová témata). Hosty setkání budou přizvaní zkušení odborníci, kteří využívají 

metody RWCT a konstruktivistický způsob výuky ve svých hodinách.  Zaměřeno na první i 

druhý stupeň ZŠ. 

Metodické setkání s odborníkem - 

Dílny psaní 
pedagogové, rodiče, studenti jaro 2023 3 000,00 Kč 

Odborná diskuse zaměřená na zavádění a využívání dílny psaní, která úzce souvisí s 

podporou čtenářské gramotnosti. Diskusi povede přizvaný host, Mgr. Kateřina Gaszková. 

Kateřina Gaszková je pedagog s dlouholetou praxí, lektor RWCT, pedagogický konzultant v 

projektu PŠÚ. 

DoČeT pedagogové září 2023 15 000,00 Kč 

Festival pro všechny, kteří chtějí děti inspirovat, podpořit, rozečíst, neodradit a udržet u čtení 

knížek. Součástí festivalu bude také setkání s odborníkem k tématu čtenářství. Navazujeme 

na velmi úspěšný loňský ročník. Celá akce je zaměřena na podporu dětského čtenářství, 

pomáhá pedagogům s aktualizací doporučené četby. 

Rozvoj čtenářské gramotnosti v 
hodinách matematiky pedagogové ZŠ březen 2023 

 
 8 000,00 Kč 

Rozvoj čtenářské gramotnosti v hodinách matematiky pro pedagogy, kteří v rámci Čtefestu 

nebyli této aktivitě přítomni. 

Jak připravit děti k přijímacím 

zkouškám v rámci logických příkladů 
pedagogové ZŠ leden 2023 8 000,00 Kč 

Aktivita věnována pro pedagogy 9. tříd ZŠ - jak připravit děti k přijímacím zkouškám v rámci 

logických příkladů. 

Jak připravit děti k přijímacím 

zkouškám v rámci logických příkladů 
pedagogové ZŠ leden 2023 5 000,00 Kč 

Aktivita věnována pro pedagogy 9. tříd ZŠ - jak připravit děti k přijímacím zkouškám v rámci 

logických příkladů. 

Setkání pro rodiče 1. tříd ZŠ rodiče žáků 1. tříd září 2023 5 000,00 Kč Setkání pro rodiče žáků 1. tříd ZŠ, kteří budou mít ve výuce matematiky   Hejného metodu. 

Inspirativní stoly MAP pedagogové ZŠ 
duben 2022 
říjen 2023 

1 000,00 Kč 

Metodické setkání MAP Třinecko - Jablunkovsko - Těšínsko - Karvinsko - Frýdecko-Místecko  

Formativní hodnocení v matematice (popisná zpětná vazby, gradované úlohy, práce s kritérii, 

sebehodnocení a vrstevnické učení). 

Formativní hodnocení v 

matematice 
pedagogové ZŠ červen 2023 8 000,00 Kč 

Formativní hodnocení v matematice (popisná zpětná vazby, gradované úlohy, práce s kritérii, 

sebehodnocení a vrstevnické učení). 

Kariérko 4x jinak 
výchovní poradci na ZŠ a další 
pedagogové 

září 2023 10 000,00 Kč 

Akce pro výchovné poradce a pedagogy nabízející různé aktivity kariérového poradenství: 
přednáška zaměřené na aktuality v oblasti trhu práce a KP, představení nových metod práce 
s žáky + další druhy aktivit používaných v kariérovém poradenství, nové zdroje a aplikace v 
oblasti KP, prostor pro diskuzi s odborníky v oboru a zjišťování aktuálních potřeb pedagogů 
a VP v oblasti KP 

Mentoring 
výchovní poradci na ZŠ a další 

pedagogové 
průběžně rok 2023 48 000,00 Kč 

Mentoring spočívá v průběžné, podpoře a odborných konzultacích, zpětných vazbách, 

zejména pro kariérového poradce dané školy v ORP Třinecko. Kariérový poradce si může 

vybrat ze stanovených termínů viz. tabulka, která bude kariérovým poradcům zaslaná na jejich 

emaily v lednu 2023. Může se je jednat o společné uvedení nové aktivity, techniky, nástroje, 

metody do třídy s předvedením či společně zavedení aktivity. Konzultace různého druhu, 

např. vhodnost kariérových poratfolií a jejich náplň vedení, konzultování. Konzultace akčních 

ročních prálnů kariérového poradenství na dané škole atd. Mentor-odborník na kariérového 

poradenství je placen hodinově. Mentoringem se snažíme podpořit konkrétního kariérového 

poradce, nabídnout individuální konzultace, ke kterým na workshopech není dán prostor. 

Individuální podporou společně s workshopy a výjezdními zasedáními by mělo dojít k větší 

profesionalizaci kariérového poradce na dané škole. Mentoring a jeho konzultace na dané 

téma mohou také funguvat jako malá supervize. 

Setkání s PS MAP z jiných ORP členové PS + zájemci ze stran pedagogů 
členové PS + zájemci 

ze stran pedagogů 
6 000,00 Kč 

sdílení a výměna zkušeností a výstupů se zástupci pracovních skupiny Kariérového 

poradenství dalších MAP v jiných regionech, diskuze nad aktuálními tématy KP, návrhy pro 

budoucí spolupráci a rozvoj KP na základních školách v regionu 

Výjezdní zasedání 
výchovní poradci na ZŠ a další 

pedagogové 
jaro 2023 40 000,- Kč 

Výjezdní zasedání členů pracovní skupiny KP a výchovných poradců s cílem sdílení 

zkušeností, získání nových znalostí a informací a diskuze s cílem zvýšit povědomost o KP jak 

mezi pedagogy, tak žáky a rodiči, kromě brainstormingu zaměřeného na výše uvedená 

témata budou zařazené i workopy (možná témata: Práce s kartami - silné stránky, hodnoty, 

zvířata, kariérní terén, reflexivní karty, Praktické seznámení pedagogů - jak pomoct 

studentům s výběrem střední školy (podle obecných kritérií). Hra pro doplnění aktivit pro 

pedagogy. Pozvání odborníků na téma KP a podnikavost - přednáška + zapojení do diskuze 

rozvoje KP na školách 

Mezinárodní řemeslné hry, ZŠ Vedení ZŠ, učitelé ZŠ, žáci ZŠ Květen 2023 3 000,00 Kč 
Soutěže základních škol ORP Třinec a regionu v technických, řemeslných dovednostech v 
oborech zámečník, instalatér, elektrikář, kuchař, logistik hutník, ukázky praktických 
dovedností žáků 

Mezinárodní řemeslné hry, MŠ Vedení MŠ, učitelé MŠ, žáci MŠ, 600 Květen 2023 3 000,00 Kč 
Soutěže mateřských škol ORP Třinec a regionu v technických, řemeslných dovednostech v 
oborech zámečník, instalatér, elektrikář, kuchař, logistik hutník, ukázky praktických 
dovedností žáků 

Odborné metodické setkání - 

polytechnické, digitální vzdělávání 

pro ZŠ 

Pedagogové ZŠ 
Květen 2023 
Říjen 2023 

 
7 000,00 Kč 

Novinky v oblasti polytechnického vzdělávání, digitálního vzdělávání, práce v dílnách, 

praktické ukázky, podpora manuální zručnosti, nové formy v digitálním vzdělávání, práce s 

nástroji Gsuite, Google disk u vedení ZŠ, učitelů ZŠ 

Odborné metodické setkání - 
polytechnické, digitální vzdělávání pro 
MŠ 

Vedení ZŠ, MŠ, učitelé ZŠ, MŠ 
Červen 2023 
Říjen 2023 

7 000,00 Kč 

Novinky v oblasti polytechnického vzdělávání, digitálního vzdělávání, práce v dílnách, 

praktické ukázky, podpora manuální zručnosti, nové formy v digitálním vzdělávání, práce s 

nástroji Gsuite, Google disk u vedení MŠ, učitelů MŠ,  

Metodické setkání s odborníkem - 
klinický logoped 

pedagogové a rodiče dětí MŠ a dětí s 
odkladem školní docházky 

březen 2023 5 000,00 Kč Neformální setkání s poradenstvím pro rodiče. 

Setkání asistentů pedagogů Asistenti pedagogů říjen 2023 5 000,00 Kč 
Neformální setkání s poradenstvím pro současné i nové asistenty pedagoga, navázaní 

vztahů vedoucích ke spolupráci. 

Setkání školních poradenských 

týmů II 
Pedagogové škol únor 2023 1 500,00 Kč Výměna zkušeností, metody dobré praxe. Pokračující setkání 

Školení pro ekonomy škol zaměstnanci škol jaro 2023 40 000,00 Kč Školení pro ekonomy škol, sekretaritát, personalisté 

Dotační seminář Řídící výbor, ředitelé škol jaro 2023 0,00 Kč Seminář k aktuálním dotačním příležitostem. 

Diskusní setkání na téma Zdravé 

vaření a svačinky 
rodiče jaro 2022 20 000,00 Kč Přednáška s ukázkami a ochutnávkou - Zdravé vaření a svačinky. 

Eneregetický seminář pro ředitele / 

ekonomy 
učitelé ZŠ, rodiče žáků ZŠ 

podzim (zima) 2022 

nebo jaro 2023 
20 000,00 Kč 

seminář/schůzka k energiím a energetickým úsporám pro ředitele - zástupce města,  

energetik - pan Baginský z C.E.I.S. 

 

Celkem 
 

270 500,00 Kč 

 

 


