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Program

1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu

2. Aktuální informace k realizaci projektu MAP II

3. Komunikační plán a publicita projektu

4. Implementace MAP a Budování znalostních kapacit

5. Dotační okénko

6. Aktualizace strategického rámce MAP - příloha investičních 
záměrů

7. Schválení složení jednotlivých pracovních skupin

8. Schválení dílčích úkolů pro následující 3 měsíce

9. Nastavení termínů setkávání pro rok 2018

10.Diskuse a závěr



1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu

Ing. Pavlína Kucharczyková 



2. Aktuální informace k realizaci projektu MAP II

 Hodnotící komise 19. 9. 2018

 Zálohová platba na konci roku 2018

 Zapojení pracovních skupin od září 2018. Setkání pracovních skupin 20. 9. 2018

 Zapojení zástupců / analytiků škol v průběhu roku 2019. Zástupce za každé

zapojené RED IZO v území. Celkem 16 osob. Úvazek 100 hod. na dobu

projektu při mzdové sazbě 200,-/hod. Hlavní kontaktní osoba za organizaci.

Přehled o aktivitách školy, o zapojení do projektů na úrovni EU, ČR, MSK i ORP.

Zpracovává popis potřeb školy v rámci závazného formuláře vytvořeného ze

strany MŠMT a NIDV a to 2x v průběhu realizace projektu. Analýza problémy

školy, identifikace příčin a návrh způsobů řešení. Možnost společného

praktického workshopu k vyplnění popisu potřeb školy.

 Zahájení implementačních aktivit od ledna 2019



3. Komunikační plán a publicita projektu

 Plakát projektu

 Informace na webové stránky organizací

 Webové stránky projektu

 Profil na sociální síti

 Vzájemné sdílení akcí

 Komunikační plán – 4 články ročně, tisková beseda s novináři, půlroční newsletter / 

oběžník, školní časopisy, školní TV a rozhlasy…. 

 Logo a maskot projektu 



4. Implementace MAP a Budování znalostních kapacit

1. Společné vzdělávání, spolupráce a sdílení pracovníků MŠ

Realizace min. 3 setkání ke zvýšení kvalifikace, k výměně dobré praxe a sdílení

zkušeností v těchto oblastech:

 Inkluze v předškolním vzdělávání

 Spolupráce s rodiči

 Materiály a tipy do inkluzivní výuky

2. Zážitkové předškolní vzdělávání

Zážitkové vzdělávací programy v mateřských školách ve spolupráci s organizacemi

neformálního vzdělávání za účelem podpory budování vztahu k přírodě, EVVO,

manuálním činnostem. Např. edukační výlety, exkurze, vzdělávání v přírodě, projektové

dny. Každá zapojená mateřská škola dle RED IZO získá možnost účasti na minimálně

jedné takovéto akci.



3. Společné vzdělávání, spolupráce a sdílení pracovníků ZŠ

Realizace minimálně 4 seminářů společného vzdělávání pro pracovníky škol
i neformálních organizací v těchto tématech:

 Děti nadané a mimořádně nadané

 Sociální inkluze

 Praktický seminář k tvorbě povinné dokumentace inkluze (plány
pedagogické podpory)

 Formativní hodnocení

4. Nové metody a přístupy ve vzdělávání

Seznamování se s nestandartními, novými a ojedinělými formami přístupů k
dětem se SVP, přebírání pozitivních prvků od speciálních škol do běžné
výuky i do rodiny.

Realizace 3 metodických setkání k výměně dobré praxe a sdílení zkušeností
v těchto oblastech:

 Inkluze v základním vzdělávání

 Spolupráce s rodiči

 Materiály a tipy do inkluzivní výuky



5. Spolupráce školy s rodiči a poradenskými zařízeními

Společné edukační aktivity pro rodičovské skupiny dětí se SVP, zástupce škol

a poradenských zařízení, jejichž program bude uzpůsoben konkrétním

potřebám dané skupiny. V rámci projektu budou pilotně ověřeny dvě

takovéto edukační aktivity.



6. Čtenářská gramotnost

Společné vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ i ZŠ různých aprobací v oblasti

čtenářské gramotnosti formou workshopů v těchto tématech:

 Metody kritického myšlení a cíleného využití čtenářských strategií pro rozvoj čtenářské

gramotnosti napříč předměty

 Zavádění a pravidelné zařazování dílen čtení do výuky

 Tvůrčí psaní

 Scénické čtení a Storytelling

Besedy s autory a autorská čtení přímo ve školách. Cílem je zprostředkovat žákům

povinné školní docházky na prvním i druhém stupni ZŠ setkání se spisovatelem či

ilustrátorem.



7. Matematická gramotnost

Společné vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ i ZŠ

v tématech matematické gramotnosti:

 Nové trendy ve vyučování matematiky

 Diferencovaná výuka matematiky v rámci inkluzivního vzdělávání

 Matematická pregramotnost v předškolním vzdělávání

Celoměstské akce a programy. Pravidelné schůzky mezi pedagogy matematiky

z různých škol v rámci platformy PS Matematická gramotnost. Příprava

konkrétních programů a aktivit pro žáky zaměřené na rozvoj logického myšlení a

přiblížení matematiky do praxe. Organizace soutěží v oblasti MG zaměřených na

týmovou práci žáků a spolupráci účastníků.

Zaměření se na finanční gramotnost formou strategických a vzdělávacích her.

Posílení znalostí a dovedností světa financí, realit, pojištění, spoření a hypoték

formou deskových her.



8. Jazyková gramotnost

Společné vzdělávání pedagogů a podpora konkrétních programů a akcí k rozvoji
cizojazyčné gramotnosti.

9. Zážitková polytechnika

Spolupráce škol s organizacemi neformálního vzdělávání, firmami, technologickými a
vědeckými centry v oblasti polytechniky formou motivačních a dovednostních
zážitkových workshopů, exkurzí dětí, žáků a učitelů na přírodovědná a technická
pracoviště a do center vědy a výzkumu, vědeckých a technických provozů s návazností
na ŠVP. Podpora budování vztahu k přírodě a EVVO, a to včetně výjezdů a exkurzí.
Každá zapojená škola dle RED IZO získá možnost účasti na minimálně jedné takovéto
akci.



10. Workshopy ve spolupráci s SOU, SŠ, VŠ

Praktické workshopy ve spolupráci s místními školami vyššího stupně vzdělávání.

11. Projektové dny

Celoměstské projektové dny k podpoře environmentálního vzdělávání v rámci

efektivního využití školních zahrad a městských parků. Projektový den může být

zaměřen na ekologické zpracování odpadů (třídění), vodu, poznávání a pozorování

přírody všemi smysly a především budování kladného vztahu k přírodě.

12. Kariérové poradenství ve školách

 Databáze firem přátelských školám

 Výchova kariérových poradců



13. Efektivní využití volného času

 Podpora žákovských parlamentů

 Zážitkové preventivní programy

 Rozvoj regionální příslušnosti a občanského povědomí prostřednictvím

celoměstských aktivit

 Příměstské tábory (zaměření na rozvoj manuální zručnosti, polytechniku, řemesla,

péči o krajinu a farmářství, cizojazyčnou komunikaci, badatelství, přírodní vědy,

kulturu a historii…)

 Volnočasové dětské kavárničky (vzdělávací a společenské hry, motivační soutěže,

polytechnické tvoření, preventivní programy, hudební odpoledne, workshopy,

promítání, předčítání knih, divadelní soutěže, výlety za poznáním, návštěvy muzeí,

výstav, neformálních vzdělavatelů aj.)

14. Sdílený prostor volnočasových aktivit

 Sdílený online prostor jako součást webových stránek projektu, který bude 

obsahovat kulturní, zájmové, společenské nebo sportovní akce probíhající na území 

ORP Orlová a v okolí. 



BUDOVÁNÍ ZNALOSTNÍCH KAPACIT

 1x Řídící výbor o příčinách a formách nerovností ve vzdělávání a jejich důsledcích pro
vzdělávací systém a možnostech řešení.

 4x Akce na podporu výměny zkušeností s možností zapojení odborníka formou

workshopů, kulatých stolů, minikonferencí, panelových diskusí, řízených diskusí,

vzájemných hospitací nebo výměny zkušeností pro pracovníky škol a školských zařízení

v území, zřizovatele, pracovníky pracující s mládeží a rodiče, a to v tématech rozvoje

kvalitního inkluzivního vzdělávání v území.

 4x Workshop s rodiči pod vedením odborníků v tématech rozvoje kvalitního

inkluzivního vzdělávání a nerovností ve vzdělávání.



5. Dotační okénko

Výzva IROP ITI Infrastruktura základních škol

• Příjem projektových záměrů ukončen v červenci 2018 

• Požadavky škol překračují alokaci 2,5x

• První informace k vyhodnocení od 8. 10. 2018

Výzva IROP Infrastruktura speciálních škol a školských poradenských pracovišť (PPP, SPC), 

č. 86

• Příjem žádosti od 27. 9. do 27. 10. 2019

• Budování tréninkových pracovišť, bytových jednotek školy, školního poradenského 

pracoviště, bezbariérovosti, modernizace prostor 

• Nutnost projektového záměru ve SR KAP

Výzva IROP Infrastruktura mateřských škol

• Vyhlášení výzvy v září 2018

• Ukončení příjmu projektových žádostí v říjnu 2018 

• Alokace 420 mil. Kč

• Navyšování kapacit infrastruktury mateřských škol a dětských skupin

• Nutnost uvedení ve SR MAP



Výzva OP VVV Implementace strategie digitálního vzdělávání II

• Vyhlášení výzvy v říjnu 2018

• Alokace 500 mil. Kč

• Podpora vzniku digitálních vzdělávacích zdrojů

• Propojování formálního a neformálního vzdělávání ve spolupráci s kulturními,

paměťovými institucemi, science centry a ekocentry

• Podpora vzdělávání učitelů v digitální gramotnosti a informatickém myšlení

• Šíření příkladů dobré praxe škol

• Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci

Výzva OP VVV Šablony NNO

• Vyhlášení výzvy v říjnu 2018.

• Alokace 200 mil. Kč

• Vzdělávání pracovníků NNO, spolupráce pracovníků NNO, podpora základních

gramotností, inkluze, polytechnického vzdělávání, EVVO, ICT, propojení s formálním

vzděláváním tandemová výuka v neformálním vzdělávání, sdílení zkušeností

pracovníků v neformálním vzdělávání, zavádění nových metod v neformálním

vzdělávání.

• Cílovou jsou skupinou jsou pracovníci ve formálním i neformálním vzdělávání; děti, žáci,

studenti.



Projekt OKAP

• Implementace Krajského akčního plánu Moravskoslezského kraje

• Část aktivit pro partnerské školy, část aktivit pro všechny školy v území

• Přímé oslovení ze strany Dolní oblasti Vítkovic, Mensy ČR, KVIC, Ostravské univerzity,

Centra kompetencí a Moravskoslezského paktu zaměstnanosti

• Interaktivní vzdělávací programy v Science centre Svět techniky. Přihlašování přímo

přes stránky DOV

• Badatelství v přírodě aneb outdoorové workshopy a exkurze pro pedagogy. Přihlášení

přímo přes stránky KVIC

• Nové trendy v chemickém vzdělávání. Oslovení ze strany Ostravské univerzity

• Aktivity na podporu čtenářské a matematické gramotnosti pro pedagogy (přihlášení

prostřednictvím stránek KVIC)

• ABAKU do škol. Zakoupení ABAKU licence pro 100 škol a poskytnutí mentorů. Oslovení

ze strany Mensy ČR

Projekt Strategické řízení a plánování ve školách – NIDV

• Vzdělávání vedení škol

• Od října 2018 do května 2019

• 8 seminářů ve frekvenci 1x měsíčně

• Prezenční i distanční vzdělávání



6. Strategický rámec MAP – investiční priority

Postup v souladu s metodikou Postupy MAP a s Rozhodnutím o poskytnutí dotace – souhlasy

a dohody v území. Vždy souhlas zřizovatele se zařazením investičního záměru do tabulky

investičních priorit Strategického rámce.

Typ investice Dohoda o investicích Kdo vytváří dohodu

Výstavba nového nebo

navýšení kapacity stávajícího

vzdělávacího zařízení (ZŠ,

NNO, zařízení pro zájmové či

neformální vzdělávání)

Dohoda o efektivní

využitelnosti investice

Zřizovatelé škol sousedních obcí ve

stanoveném školském obvodu spádové

školy, popř. další aktéři v neformálním

vzdělávání ve školském obvodu.

Výstavba, přestavba, 

vybavení vzdělávacích prostor 

pro ZŠ, školské zařízení, NNO

Souhlas zřizovatele Souhlas zřizovatele se zařazením

investičního záměru do tabulky

investičních priorit Strategického rámce

Výstavba MŠ Dohoda o potřebnosti 

a využitelnosti

investice

Zřizovatelé škol sousedních obcí ve

stanoveném školském obvodu spádové

školy, popř. další aktéři ve vzdělávání ve

spádové oblasti



7. Schválení složení jednotlivých pracovních skupin

Mgr. Sikora Petr Učitel ZŠ, ICT, vedoucí pracovní skupiny

Bc. Jasenková Radomíra Zástupce zřizovatele, Doubrava

Bc. Doffková Andrea Zástupce zřizovatele, Petřvald

Bc. Funková Iveta Účetní ZŠ

Ing. Frejová Veronika Zástupce zřizovatele, Orlová

Bc. Staniczková Pavlína Investiční dotace, ORI MěÚ Orlová

Ing. Kantorová Petra Dotace školám, odborník na měkké 

projekty

Ing. Kucharczyková Pavlína Školství MěÚ Orlová

PS č. 1 FINANCOVÁNÍ



7. Schválení složení jednotlivých pracovních skupin

Mgr. Vrlíková Věra Ředitelka ZŠ

Mgr. Dadoková Šárka Pedagog ZŠ

Ing. Majetná Světlana Metodik prevence a speciální pedagogiky ZŠ

Mgr. Šarochová Alena OSPOD, MěÚ Orlová

Ing. Slavíková Petra Zástupce za zřizovatele Orlová

Bc. Mížová Markéta Lokální konzultant ASZ, Úřad vlády

PS č. 2 ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI



7. Schválení složení jednotlivých pracovních skupin

Mgr. Janíková Ivana Zástupce ředitele ZŠ, vedoucí pracovní skupiny

Mgr. Ošeldová Jana Ředitelka ZŠ 

Mgr. Rettová Hana Ředitelka ZŠ, metodik ICT

Mgr. Pleva Libor Pedagog ZŠ

PS č. 3 ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST



7. Schválení složení jednotlivých pracovních skupin

Mgr. Ing. Plintová Kateřina Zástupce ředitele ZŠ, vedoucí pracovní 

skupiny

Mgr. Kapiasová Tereza Pedagog ZŠ  

Mgr. Koplová Jiřina Pedagog ZŠ, metodik ICT

Mgr. Adamczyková Darina Pedagog ZŠ

Mgr. Dörerová Terezie Pedagog ZŠ

PS č. 4 MATEMATICKÁ GRAMOTNOST



7. Schválení složení jednotlivých pracovních skupin

Mgr. Molinková Dagmar Pedagog ZŠ, vedoucí pracovní skupiny

Mgr. Durasová Veronika Pedagog ZŠ  

Mgr. Plošek Jiří Pedagog ZŠ

Mgr. Czaja Martin Pedagog ZŠ, metodik ICT

Mgr. Fus Milan Ředitel ZŠ 

PS č. 5 POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ



7. Schválení složení jednotlivých pracovních skupin

Mgr. Nowak Zdeněk Ředitel ZŠ, vedoucí pracovní skupiny

Mgr. Kozlovská Zdeňka Ředitelka ZŠ  

Mgr. Kněžíková Irena   Ředitelka ZŠ

Mgr. Czajová Jana Pedagog ZŠ, výchovný poradce

Mgr. Walová Lucie Pedagog ZŠ, výchovný poradce

PS č. 6 KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ, PODNIKAVOST, INICIATIVA



7. Schválení složení jednotlivých pracovních skupin

Mgr. Valošková Jana Ředitelka MŠ, vedoucí pracovní skupiny

Mgr. Bardoňová Marie Ředitelka MŠ  

PhDr. Bc. Fodorová Karin, PhD. Ředitelka MŠ  

Mgr. Yvona Dluhošová Ředitelka MŠ  

Mgr. Ochmanová Eva Učitelka ZŠ

PS č. 7 PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ



8. Schválení úkolů na následující 3 měsíců

9. Nastavení termínů setkávání pro rok 2018

Prosinec 2018

 Komunikační plán a proces
 Aktivní činnost pracovních skupin

 Plánování a řízení implementačních aktivit

 Budování znalostních kapacit

10. Diskuse a závěr



Děkujeme za pozornost 


