
 

 

Předávání informací z MAP do KAP (část 1 vzorové strukury): 
 

Příjemce MAP Město Orlová 

Název MAP MAP II - ORP Orlová 

 
1. Aktivity spolupráce a související investiční záměry 
 
Doporučené opatření (název dle Postupů MAP): Rozvoj kompetencí dětí a žáků v 
polytechnickém vzdělávání 
 

Cíl 2.2 z MAP – 
název a stručný 
popis cíle 

2.2 Pomoc při výběru povolání se šancí na uplatnění na trhu 
práce 
Cílem je směřovat žáky k výběru těch povolání, po kterých je na 
trhu práce poptávka, a pro která mají jedinci dobré předpoklady. 
Zároveň je zapotřebí vyvolat u dětí a žáků zájem tato povolání 
v budoucnu vykonávat.  

Návaznost na cíl/e 
nebo aktivity KAP – 
uveďte konkrétní 
cíl/e nebo aktivitu 
z relevantního KAP 

Dílčí cíl B 1.1 Popularizovat a zatraktivnit technické, přírodovědné a 
environmentální vzdělávání 
 
Dílčí cíl B 1.2 Podpořit vzájemnou spolupráci mezi MŠ, ZŠ, SŠ a 
VOŠ, příp. VŠ 
 
Dílčí cíl C 1.1 Rozvíjet příp. navázat spolupráci škol a 
zaměstnavatelů 
 
Dílčí cíl D 1.1 Podpořit zvýšení kvality a sjednocení přístupu škol ke 
kariérovému poradenství 
 
Dílčí cíl D 1.2 Prohloubení spolupráce s IPS ÚP a dalšími aktéry na 
trhu práce včetně zaměstnavatelů a Paktu zaměstnanosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Aktivity spolupráce škol pro spolupráci se SŠ/VOŠ v daném cíli 
 

Název aktivity spolupráce 
škol pro spolupráci se 
SŠ/VOŠ – konkretizace 
tématu spolupráce v rámci 
doporučeného opatření 

Stručná charakteristika Seznam škol, které 
mají o spolupráci se 
SŠ/VOŠ zájem 
(název a přesná 
adresa školy) 

Investiční záměr, který má podpořit 
aktivity spolupráce se SŠ/VOŠ 
(pokud takový u dané školy je 
uveden v SR MAP) – očekávané 
celkové náklady na projekt v Kč 

Den řemesel Praktické ukázky řemesel pro žáky II, 
stupně ZŠ ve spolupráci se Střední školou 
techniky a služeb, Karviná.  

ZŠ v rámci ORP 
Orlová 

- 

 
 
Aktivity spolupráce mezi více MAP v daném cíli nejsou plánovány. 
 
 
2. Seznam investic do infrastruktury – investiční záměry pro nadstandardní a excelentní vzdělávací prostory zanesené v SR MAP 
nebo záměry na vybudování společné/ných kapacit pro vzdělávání - takové aktivity nejsou plánovány. 

 

Identifikace školy, 
školského zařízení 
či dalšího subjektu  
Název: 
IČO: 
RED IZO: 
IZO: 
 

Název projektu: Očekávan
é celkové 
náklady 
na projekt 
v Kč 

Očekávan
ý termín 
realizace 
projektu 
(od - do) 
 

Soula
d 
s cíle
m 
MAP* 
 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP Návaznost na cíle 
nebo aktivita KAP 

Cizí 
jazyk 

Přírodn
í vědy 
** 

Technické 
a 
řemeslné 
obory ** 

Práce 
s digitál. 
technologi
e-mi *** 



 

 

DDM Orlová 
IČO: 75122073 
IZO: 674107217 

Vybavení na 
podporu 
podnětného 
vnitřního 
prostředí 

500 tis. Kč 2016 - 
2018 

1.1 
2.1 
2.2 
3.1 
 

☒ ☒ ☒ ☐ Dílčí cíl B 1.1 
Popularizovat a 
zatraktivnit 
technické, 
přírodovědné a 
environmentální 
vzdělávání 
 

 


