
2. zasedání Řídícího výboru
projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání    

v ORP Karviná II, 
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008623

6. června 2018



Program
1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu 

2. Workshop k tématu rovných příležitostí

3. Informace ke schválení projektu MAP II

4. Výzvy IROP - Infrastruktura základních škol a neformálních vzdělavatelů

5. Změna členů v Řídícím výboru

6. Kontrola usnášení schopnosti řídícího výboru 

7. Aktualizace strategického rámce MAP - příloha investičních záměrů

8. Schválení složení jednotlivých pracovních skupin

9. Schválení dílčích úkolů pro následující 3 měsíce

10. Nastavení termínů setkávání pro rok 2018

11. Diskuse

12. Závěr



1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu

Ing. Lukáš Raszyk, náměstek primátora 
statutárního města Karviná



2. Workshop k tématu rovných příležitostí

Mgr. Helena Lukácsová

Za účelem ustanovení pracovní 
skupiny Pro rovné příležitosti.



3. Informace ke schválení projektu MAP II

Předložení projektové žádosti k 15. 2. 2008

Schválení formálních kritérií přijatelnosti.

Věcné hodnocení – pozitivní hodnocení obou hodnotitelů.

Hodnotící komise – jsme v pořadí. 

Očekávané Rozhodnutí – červenec 2018.

Očekávaná zálohová platba – srpen 2018.

Od září možný plný rozjezd projektu. 



4. Výzvy IROP - Infrastruktura základních škol a neformálních 
vzdělavatelů

Výzvy ITI Ostravské aglomerace v rámci IROP.

Infrastruktura zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání

Vyhlášení výzvy: 9. 5. 2018

Zpracování projektových záměrů: do 29. 6. 2018

Spolufinancování: 5 % – 10 %

Ukončení projektu: 12/2021

• přístavby, nástavby, stavební práce a rekonstrukce odborných učeben v návaznosti na klíčové 
kompetence přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi

• pořízení vybavení odborných učeben, budování zázemí (šatny, sklady, kabinety, přípravny..)

• nákup pozemků a staveb

• pořízení kompenzačních pomůcek

• bezbariérovost min. vstup do učebny, chodba, WC a vstup do budovy

Nejsou podporovány kuchyňky, šicí, keramické a výtvarné dílny, kroužky zaměřující se na pěstitelství 
a chovatelství.



4. Výzvy IROP - Infrastruktura základních škol a neformálních 
vzdělavatelů

Infrastruktura základních škol

Vyhlášení výzvy: 6. 6. 2018, posun 13. 6. 2018

Zpracování projektových záměrů: do 31. 7. 2018

Rozpočet: min. 500.000,- Kč a  max. 30.000.000,- Kč

Spolufinancování: 5 % - 15 %

• výstavba a rekonstrukce odborných učeben, pořízení vybavení 
odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence komunikace v 
cizích jazycích, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s 
digitálními technologiemi

• bezbariérovost min. vstup do učebny, chodba, WC a vstup do budovy

NEJSOU PODPOROVÁNY CVIČNÉ KUCHYŇKY.



4. Výzvy IROP - Infrastruktura základních škol a neformálních 
vzdělavatelů

Infrastruktura základních škol

• Spolupráce žadatele s jedním nebo více partnery (ZŠ nebo SŠ nebo VŠ 
nebo zaměstnavatel, akceptovatelné jsou i SVČ nebo DDM)

• Povinná konzultace projektového záměru s ITI

• Integrace cizího jazyka (světového) do dalších vyučovacích předmětů 
(v návaznosti na ŠVP). Kontrola ŠVP po ukončení realizace projektu

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

Září 2018

Navyšování kapacit infrastruktury mateřských škol a dětských skupin

Cca 212 mil. Kč



5. Změna členů Řídícího výboru

Nominace Mariana Bojka jako zástupce Moravskoslezského kraje. 

Navýšení počtu členů Řídícího výboru na 27 členů.

6. Kontrola usnášeníschopnosti Řídícího výboru

Počet členů: 27

Přítomnost: 19

Nadpoloviční většina: ANO



7. Aktualizace strategického rámce MAP - příloha investičních 
záměrů

Změny u karvinských škol – posun termínů ukončení realizace

Neformální vzdělavatel Slezské vzdělávací centrum, s. r. o. –
budování odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence 
přírodní vědy, řemesla, digitální kompetence 

Aktualizace bude zaslání RSK MSK ke zveřejnění na webu 
uzemnidimenze.cz, kde budou ověřovány soulady 
předložených projektových záměrů s MAP.



8. Schválení složení jednotlivých pracovních skupin

• 8 pracovních skupin.
• Vedoucí pracovní skupiny a členové v celkovém počtu 36 osob.
• Zapojení formou DPP v rozsahu 10 hod. od 1. 9. 2018 po celou dobu projektu.
• Podmínka zapojení pedagogického pracovníka s min. 5-ti letou praxi v každé 

pracovní skupině.
• Podmínka zakomponování digitálních kompetencí a využívání ICT ve vzdělávání.
• Úzká spolupráce s pracovními skupinami Financování a Rovné příležitosti, které 

posuzují návrhy ostatních skupin.
• Identifikace místních lídrů.
• Přizvání odborníka na vzdělávání dětí s potřebou podpůrných opatření.
• Revize SWOT analýz.
• Návrhy opatření k rozvoji potenciálu každého dítěte.
• Pracovní náplň daná metodikou Postupy MAP II.



P.č

.

Financování Předškolní 

vzdělávání a 

péče

Informační, 

čtenářská a 

cizojazyčná 

gramotnost

Matematická a 

finanční 

gramotnost

Inkluzivní 

vzdělávání vč. 

podpory 

talentu a 

nadání

Rozvoj 

podnikavosti a 

kariérové 

poradenství

Polytechnické 

vzdělávání a 

digitalizace

Občanské a 

sociální 

kompetence 

1 ředitel/ka školy Martina 

Zahatlanová 

(MŠ Prameny)

Šárka 

Hanusková

(Mendelova)

Marcela 

Kraslová 

(Cihelní)

Věra Podhorná 

(PPP)

Petr Kantor 

(ASK ČR, MRK)

Eva Trnečková 

(Dělnická)

Aleš Homan 

(Majakovského)

2 zřizovatel 1 Lada 

Wojaczková 

(Dělnická, MŠ U 

Vilíka)

Svatava 

Sukopová 

(RKKA)

Renáta Krátká 

(Petrovice)

Renáta 

Helešicová 

(Prameny)

Jana Brožková

(ZŠ a MŠ 

Dětmarovice)

Dagmar Horká 

(MŠ, ZŠ, SŠ 

Komenského)

Monika 

Kotyzová (SŠ 

Zdravotnická)

3 zřizovatel 2 Lenka 

Waloszková (MŠ 

Klíček)

Barbora 

Jedličková 

Bičejová 

(Borovského)

Ivana Koóšová 

(Borovského)

Helena 

Lukáczová 

(SPC)

Pavlína Mojová 

(Majakovského)

Oleg Pasz 

(SPŠ)

Pavla 

Kucharczyková 

(Mendelova)

4 odborník 1 Lucie Vidličková 

(MŠ Petrovice)

Dagmar 

Kutláková 

(Dělnická)

Jana 

Klementová (U 

Studny)

Martina 

Bystroňová (U 

Lesa)

Milan Kasl 

(OHK Karviná)

Beatrice 

Stařičná 

(Mendelova)

Radek 

Adamczyk 

(Petrovice)

5 odborník 2 Lenka Hudáková

(TOP SCHOOL)

Petra Zawadová 

(Školská)

Markéta Mížová 

– odborný 

konzultant ASZ



9. Schválení úkolů na následující 3 měsíců

10. Nastavení termínů setkávání pro rok 2018

Září 2018 – 19. 9. 2018, 14 hod.
Prosinec 2018

Komunikační plán a proces
Sestavení a zapojení pracovních skupin
Zapojení kontaktních pracovníků škol



Děkuji za pozornost. 


