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Záznam z 1. zasedání Řídícího výboru MAP 
 

ze dne 28. 06. 2018 
na Městském úřadě v Orlové 

(14.00 – 15.30) 
 
 

1. Prezence účastníků 

Přítomni: Pan Tomáš Miczka (zástupce kraje), Ing. Renata Kubáňová (NIDV), Bc. Markéta Mížová 
(zástupce ASZ), Bc. Tomáš Siekiera v zastoupení (zástupce realizátora projektu, ved. OMFŠK Orlová), Ing. 
Pavlína Kucharczyková (zástupce zřizovatelů obecních škol v Orlové, OMFŠK Orlová), Mgr. Dáša 
Murycová (zástupce zřizovatelů obecních škol v Doubravě), Mgr. Hana Rettová (zástupce vedení ZŠ, 
ředitelka ZŠ Školní v Orlové), Mgr. Jana Valošková (zástupce vedení obecních MŠ, ředitelka MŠ K. 
Dvořáčka v Orlové), Mgr. Jana Šertlerová (zástupce neformálního a zájmového vzdělávání, ředitelka 
DDM v Orlové), Mgr. Zdeněk Nowak (zástupce za rodiče) 

Omluveni: Mgr. Pavla Skokanová (zástupce MAS Bohumínsko), Mgr. Lucie Polková (zástupce zřizovatelů 
obecních škol v Petřvaldě), Mgr. Aneta Krakovková Raděvičová (zástupce KAP) 

Řídící výbor „MAP II – ORP Orlová“ má celkem 13 členů. Prvního zasedání se zúčastnilo 10 zástupců.  

 

2. Úvodní slovo – Ing. Pavlína Kucharczyková 

Jmenovaná zahájila 1. zasedání Řídícího výboru a představila všechny nominované členy ŘV. Zástupce 
za ITI se jednání nezúčastnil, nezaslali po výzvě svého zástupce. Představena byla manažerka projektu 
paní Bc. Lucie Zmijová. 
 
Následně byli určeni: zapisovatel a ověřovatel zápisu: 
zapisovatel – Bc. Lucie Zmijová, 
ověřovatel zápisu – Ing. Pavlína Kucharczyková. 
 
 

3. Základní informace o projektu – Ing. Pavlína Kucharczyková 

Proč MAP 
Dle MŠMT nemají probíhající změny ve školství ten správný dopad v území a je třeba posílit spolupráci 
všech aktérů ve školství a strategicky plánovat. Proto byla vyhlášena výzva „Místní akční pány rozvoje 
vzdělávání“ z OP VVV a Orlová se spolu s Petřvaldem a Doubravou rozhodly podat si projektovou žádost 
za ORP Orlová. Důvodem byla motivace získání peněz z Evropských fondů, neboť MAP mají vazbu na 



jejich čerpání v následujícím období. To, co bude zakotveno v MAP a obce budou deklarovat jako své 
potřeby. ORP Orlová ukončilo první kolo projektu MAP k 31.12.2017.  

Současná fáze projektu 
Projekt byl zahájen 1. května 2018, zatím nebylo vydáno rozhodnutí z MŠMT, ale ze zkušeností 
z minulého projektu lze konstatovat, že projekt bude podpořen. V současné době „Žádost o podporu 
splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti“. Tzn., že projekt bude schválen zhruba do tří 
měsíců (obvyklá délka administrativního procesu). Celková dotace ve výši 9 779 tis. Kč. 

Plánované výstupy a činnosti projektu 

 Součástí zápisu je prezentace – stručný popis projektu (příloha 1). 

 Strategický rámec MAP pro ORP Orlová – materiál schválený ŘV v předcházejícím MAPu. 

V případě nové výzvy ITI, která má být vyhlášena pro MŠ v září 2018, je nutné dokument 

aktualizovat a znovu schválit (příloha 2). 

 První tři měsíce se budeme zabývat zajištěním pozice analytici škol a vznikem pracovních skupin, 

které budou činné od září, budou opatření ve školství navrhovat. Celkem jich budeme mít 7: 

o PS 1 Pro financování 

o PS 2 Pro rovné příležitosti 

o PS 3 Pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 

o PS 4 Pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 

o PS 5 Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

o PS 6 Kariérové poradenství a rozvoj podnikavosti, iniciativy a zájmů dětí a žáků 

o PS 7 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze – kvalita 

 Jednou z povinných aktivit projektu je vzdělávání. Výběr témat je v kompetenci realizačního 

týmu, ŘV. Členové ŘV nabídli pomoc při zajištění školení – nabídka témat a lektorů. 

 Všechny tyto činnosti se neobejdou bez vzájemné spolupráce realizačního týmu s řídícím 

výborem a partnery formou telefonické či elektronické komunikace a osobních setkávání. 

 Projekt bude mít vlastní webové stránky, které budou informovat o aktuálním dění a poskytovat 

informace široké veřejnosti. 

 
Partnerství  

Celkem je do projektu zapojeno: 

 16 příspěvkových organizací, které zřizují obce – 100% účast 

 1 příspěvková organizace – ZUŠ – zřizovatel kraj 

 3 obce – Orlová, Doubrava, Petřvald 

 ostatní (KAP, rodiče, ASZ, ITI, MAS Bohumínsko, NIDV, národnostní menšiny) 

(Všichni partneři budou informováni – minimálně – o výsledcích zasedání ŘV zasíláním „Záznamů“.) 
 

Řídící výbor  

 Reprezentativně odpovídá složení partnerství. 

 Je hlavním pracovním orgánem partnerství. 

 Projednává podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci MAP. 

 Zprostředkovává přenos informací v území. 

 Schvaluje Strategický rámec MAP do roku 2023. 

 

 

 

 



4. Volba předsedy a místopředsedy ŘV 

Ing. Pavlína Kucharczyková vyzvala přítomné členy ŘV a jejich zástupce k návrhům členů ŘV na předsedu 
a místopředsedu ŘV. Na předsedu byla navržena Ing. Pavlína Kucharczyková a na místopředsedu 
Ing. Petra Slavíková. Obě navržené kandidátky byly Řídícím výborem jednomyslně schváleny. 
 

5. Schválení Statutu a Jednacího řádu Řídícím výborem 

Ing. Pavlína Kucharczyková seznámila přítomné se zněním Statutu a Jednacího řádu a následně 
přítomné členy vyzvala k jejich odsouhlasení. Všichni přítomní členové ŘV Statut a Jednací řád 
v navrženém znění jednomyslně schválili.  

 

6. Představení členů 

Většina členů ŘV již pracovala v první etapě MAPu. Vzhledem k novým členům se všichni vzájemně 
přestavili a popsali organizace, které zastupují.  

 

7. Shrnutí – Ing. Pavlína Kucharczyková 

Ing. Pavlína Kucharczyková ukončila jednání shrnutím: „Úkolem projektu je poukázat na problémy 
v území v oblasti školství, realizovat v praxi závěry z prvního MAPu. Poděkovala všem za účast s tím, že 
se realizační tým těší na spolupráci se všemi. 
 
 
2. zasedání ŘV se bude konat 25. září 2018 od 13:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Orlová. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Orlové 29. 6. 2018 
 
 
Zapisovatel: Bc. Lucie Zmijová v.r. 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Pavlína Kucharczyková v.r. 
 
 
 


