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Záznam z 2. zasedání Řídícího výboru MAP 
 

ze dne 25.09.2018 
na Městském úřadě v Orlové 

(13.30 – 15.30) 
 
 

Prezence účastníků 

Přítomni: Ing. Renata Kubáňová (NIDV), Ing. Petra Slavíková 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 Šertlerová (zástupce neformálního a zájmového vzdělávání, ředitelka DDM v Orlové), 
Mgr. Zdeněk Nowak (zástupce za rodiče) Mgr. Lucie Polková (zástupce zřizovatelů obecních 
škol v Petřvaldě), Mgr. Aneta Krakovková Raděvičová (zástupce KAP). 

 

Omluveni: Pan Tomáš Miczka (zástupce kraje), Mgr. Pavla Skokanová (zástupce MAS 
Bohumínsko), Mgr. Jana Valošková (zástupce vedení obecních MŠ, Bc. Markéta Mížová 
(zástupce ASZ), 

Řídící výbor „MAP II – ORP Orlová“ má celkem 13 členů. Druhého zasedání se zúčastnilo 9 
zástupců.  

Program 

1.  Úvodní slovo zástupce realizátora projektu  
2. Aktuální informace k realizaci projektu MAP II 
3. Komunikační plán a publicita projektu 
4. Implementace MAP II a Budování znalostních kapacit 
5. Dotační okénko 
6. Aktualizace strategického rámce MAP  
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 – Ing. Pavlína Kucharczyková 

Jmenovaná zahájila 2. zasedání Řídícího výboru. 
 
Následně byli určeni: zapisovatel a ověřovatel zápisu: 
zapisovatel – Ing. Pavlína Kucharczyková, 
ověřovatel zápisu – Ing. Petra Kantorová. 
 

Kontrola usnášení schopnosti ŘV 

Počet členů:   13 
Počet přítomných:    9 
Usnášení schopnost: ano  
 
 

2. Aktuální informace o projektu MAP II 

 Od 01.09.2018 byla zahájena činnost sedmi pracovních skupin: 
o PS 1 Pro financování – představení po odeslání MZ na 5. jednání ŘV 
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 
 

 Rozhodnutí o schválení dotace z MŠMT jsme stále neobdrželi. Hodnotící komise zasedala 
19.09.2018 – projekt podpořen s menšími úpravami v rozpočtu (krácení u DPP) 

 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 připravujeme od ledna 2019. 

3. Komunikační plán a publicita projektu 

 Vytvořen plakát projektu včetně skládacího baneru, logo bylo navrženo 
 Informace na webových stránkách organizací – všichni partneři zajistili propagaci projektu 
 Webové stránky projektu, profil na sociální síti – postupně uváděno do provozu: www.map-

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

oběžník, školní časopisy, školní TV a rozhlasy, televize ITVO a POLAR  
 Zvažujeme vytvořit logo a maskota projektu.  

4. Implementace MAP II a Budování znalostních kapacit 

Naplánovat společné vzdělávání, spolupráce a sdílení pracovníků MŠ. Realizace minimálně 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 

Termín realizace: leden až říjen 2019  



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 min. 1 
takovéto akci. Bude projednáno v pracovní skupině č. 7 
Termín realizace: leden až říjen 2019  

5. Dotační okénko – Ing. Petra Kantorová 

Podrobné informace – viz prezentace 

6. Aktualizace strategického rámce MAP  

Strategický rámec MAP II – ORP Orlová na období od 01.05.2018 – 30.04.2022. Byla 
předložena ke schválení aktualizovaná 4. verze: 

Pro:  9 členů 
Proti:  0 
Zdrželi se: 0   

 
7. Schválení složení jednotlivých pracovních skupin 

Schváleny pozice a funkční obsazení pracovních skupin: 

Pro:  9 členů 
Proti:  0 
Zdrželi se: 0   
 

8. Schválení dílčích úkolů pro následující 3 měsíce 

 Komunikační plán a proces 
 Aktivní činnost pracovních skupin 
 Plánování a řízení implementačních aktivit 
 Budování znalostních kapacit 
 

9. Nastavení termínů setkávání pro rok 2018 
 
Termín bude stanoven na základě obdržení Rozhodnutí o schválení dotace z MŠMT. 

10. Diskuse a závěr 

 Informace z NIDV přednesla Mgr. Renáta Kubáňová 
 Informace z KAP přednesla Mgr. Aneta Krakovková Raděvičová 
 Ing. P. Kucharczyková informovala o připravovaných akcích v rámci projektu – Výjezdní 

školení pro ředitele partnerských organizací – Sepetná v termínu 08.-10.10.2019, příprava 
školení k novému financování školství od roku 2020  

 
 
 
V Orlové 27.09.2018 
 
Zapisovatel: Ing. Pavlína Kucharczyková v.r. 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petra Kantorová v.r. 
 


