
5. 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 

11. března 2019 



Program 
1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu  

2. Kontrola usnášení schopnosti řídícího výboru  
3. Aktuální informace k průběhu projektu 

4. Implementace MAP a Budování znalostních kapacit 

5. Výtvarná soutěž o maskota projektu 

6. Akční roční plány pro rok 2019 – prezentace pracovních skupin 

7. Schválení dílčích úkolů pro následující období 
8. Nastavení termínu příštího setkání 
9. Diskuse a závěr 



 
 
 

1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

2. Kontrola usnášení schopnosti řídícího výboru 
 
Počet členů ŘV: 28 
Počet přítomných členů ŘV: 
 
 
 
 

 
 
 



3. Aktuální informace k průběhu projektu 
 Personální výměna na pozici finanční manažerky. 

Připravujeme a realizujeme implementační aktivity a aktivity 
budování znalostních kapacit pro rok 2019. 

Navštěvujeme jednání pracovních skupin.  

Proběhlo společné setkání realizačního týmu s vedoucími pracovních 
skupin. 

Navázána spolupráce s okolními MAPY. 

 Úvodní workshop pro analytiky MŠ a ZŠ. 

Předložena první ZOR a ŽOP. 

Účast na Kulatém stole MAP pořádaném MŠMT v Praze (7.2.2019). 
Vize budoucnosti OP VVV a IROP. 

 

 



4. Implementace MAP a Budování znalostních kapacit 
  Školní kluby podnikavosti od února 2019 

 Rodilý mluvčí od 1. 2. 2019.  

 Workshop nadané děti 25. 2. 2019 

 Setkání školských žákovských parlament 26. 2. 2019 

 Neformální setkání speciálních pedagogů škol 27. 2. 2019 

 Neformální setkání matematiků 13. 3. 2019 

 Využití google pro činnost pracovních skupin 18. 3. 2019 

 Matematická soutěž 10. 4. 2019 

 Neformální setkání kariérových poradců 23. 4. 2019 

 Neformální setkání jazykářů 29. 5. 2019 

 Workshop kreativního psaní a čtení v září 2019 

 

 



5. Výtvarná soutěž o maskota projektu 
  Výtvorů: 276 

 3 kategorie: MŠ a 1. třídy, 2. a 3. třídy, 4. a 5. třídy 

 V každé kategorii 5 nejlepších výtvorů. 

 Hodnotící komise: 5 nebo 7 členů 

 Finálního maskota vybírá řídící výbor.  

 GDPR 

 Využití: kalendáře, propagační předměty, facebook, webové stránky 

 Odměny: pro všechny drobnost a hlavní ceny pro vítěze 

 Termín: Konec března 

 

 

 



6. Akční roční plány pro rok 2019 - prezentace jednotlivých 
pracovních skupin 
 
 
 

 

 

PS Rovné příležitosti 
PS Matematická gramotnost 
PS Čtenářská gramotnost 
PS Podnikavost a kariérové poradenství 
PS Polytechnické vzdělávání a digitalizace 
PS Předškolní vzdělávání a péče 
PS Občanské kompetence 
PS Financování 



7. Schválení úkolů na následující 3 měsíců 
 
 
 

8. Nastavení termínů setkávání pro rok 2019 

Červen 2019 

Realizace komunikačního plánu a procesu 
Aktivní činnost pracovních skupin 
Plánování a řízení implementačních aktivit 
Budování znalostních kapacit 

9. Diskuse a závěr 



Děkujeme za pozornost  


