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Záznam z 3. zasedání Řídícího výboru MAP 
 

ze dne 20.02.2019 
na Městském úřadě v Orlové 

(14:00 – 16:00 hodin) 
 

Program: 

1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu 
2. Aktuální informace k průběhu projektu 
3. Kontrola usnášení schopnosti řídícího výboru 
4. Změny v řídícím výboru 
5. Organizační struktura projektu 
6. Komunikační plán projektu 
7. Pracovní skupiny projektu 
8. Dotační okénko 
9. Schválení dílčích úkolů pro následující období 
10. Nastavení termínu příštího setkání 
11. Diskuse a závěr 
 
 

Prezence účastníků 

Přítomni: Ing. Renata Kubáňová (NIDV), Ing. Pavlína Kucharczyková (zástupce zřizovatelů 
obecních škol v Orlové, OMFŠK Orlová), Mgr. Dáša Murycová (zástupce zřizovatelů obecních 
škol v Doubravě), Bc. Markéta Mížová (zástupce ASZ), Ing. Petra Slavíková (zástupce 
realizátora). 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), Mgr. Aneta Krakovková Raděvičová (zástupce KAP), Ing. 
Petra Kantorová (specialista), Bc. Lucie Zmijová (manažerka). 

Omluveni: Pan Tomáš Miczka (zástupce kraje), Mgr. Pavla Skokanová (zástupce MAS 
Bohumínsko), Mgr. Lucie Polková (zástupce zřizovatelů obecních škol v Petřvaldě) Hosté:  

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

 

1. Úvodní slovo – Ing. Pavlína Kucharczyková 

Jmenovaná zahájila 3. zasedání Řídícího výboru, přivítala členy ŘV, manažerku a specialistku 
projektu.  
 



 
Následně byli určeni: zapisovatel a ověřovatel zápisu: 
zapisovatel – Bc. Lucie Zmijová, 
ověřovatel zápisu – Ing. Pavlína Kucharczyková. 
 

2. Základní informace o projektu – Ing. Pavlína Kucharczyková 

Informovala o vzniklé situaci ohledně schválení projektu – doposud žádná změna, Rozhodnutí 
z MŠMT nebylo vyřízeno. Kontaktováno MŠMT, které sdělilo, že záležitost bude řešena až 
v březnu 2019. Z důvodu nedostatku finančních prostředků nejsou placeni všichni z PS, se 
kterými je od 01.09.2018 uzavřena DPP. Vše bude po dohodě s nimi vyplaceno zpětně, a to 
neprodleně po obdržení 1. zálohové platby.  
 
 Zhodnocení dvoudenního výjezdního školení na Sepetné, kterého se zůčastnili v říjnu 2018 

všichni zástupci partnerských organizací, velmi kladný ohlas, vyhodnoceno jako přínosné 
pro všechny zúčastněné 

 Příprava dvoudenního výjezdního školení na Sepetné v dubnu – jednání všech členů PS 
 Aktualizace webových stránek projektu 
 Představí akcí, školení, workshopů, které jsme již realizovali: 
 

Přehled aktivit 2018 

18.12.2018 AKCE ZŠ - Den řemesel - v rámci obce III   

22.11.2018 ŠKOLENÍ - Financování školství od roku 2020 - účetní v rámci obce III    

01.11.2018 ŠKOLENÍ - Financování školství od roku 2020 - ředitelé v rámci obce III    

15.-20.10.2018 AKCE ZŠ - Dílničky - polytechnické vzdělávání   

08.-10.10.2018 ŠKOLENÍ - Sepetná - ředitelé partnerských organizací, vedení projektu   

25.09.2018 2. Jednání ŘÍDÍCÍHO VÝBORU   

20.09.2018 Setkání všech členů pracovních skupin, ředitelů, analytiků s vedením projektu   

20.09.2018 Workshop pro rovné příležitosti - všechny osoby zapojené do projektu     

28.06.2018 1. Jednání ŘÍDÍCÍHO VÝBORU   

26.06.2018 Setkání všech ředitelů v rámci ORP - Realizace projektu MAP II- ORP Orlová   

01.05.2018 Zahájení projektu   

 
 

3. Kontrola usnášení schopnosti ŘV 

Počet členů:   13 
Počet přítomných:  10 
Usnášení schopnost: ano  
 
 



4. Změny v řídícím výboru 

K dnešnímu dni k žádným změnám nedošlo. 
 

5. Organizační struktura projektu 

Předložena ke schválení finální verze. 

 
 

Pro:  10 členů 
Proti:    0 
Zdrželi se:   0   

 

6. Komunikační plán projektu 

 Webové stránky projektu www.map-orlova.cz. 
 Profil na sociální síti https://www.facebook.com/maporlova/  
 Webová stránky města Orlová https://www.mesto-orlova.cz/cz/zpravodajstvi/aktuality-

skolstvi/ 

7. Pracovní skupiny projektu 

Průběžně probíhají:  
 Revize SWOT analýz jednotlivých PS  T: 30.03.2019  
 Akční roční plány pro rok 2019   T: 30.04.2019 
 Naplňování implementačních aktivit.  T: průběžně 

8. Dotační okénko – Ing Petra Kantorová 

OP VVV Výzva č. 02_19_075 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II (SVL 
II) 
Zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků na území sociálně vyloučených lokalit (SVL). Zajištění 
finančních prostředků pro mateřské, základní a střední školy a školská zařízení pro zájmové 
vzdělávání na zavádění a realizaci individuální integrace. Pořádání osvětových aktivit pro 
veřejnost, podpora vzniku nových platforem, realizace workshopů pro jednotlivé aktéry ve 
vzdělávání a možnost absolvovat stáže do zemí EU. 

 Žadatel obec 
 Koordinovaný přístup k SVL nebo spolupráce s ASZ na úrovni Místního plánu inkluze 

http://www.map-orlova.cz/
https://www.facebook.com/maporlova/
https://www.facebook.com/maporlova/


 Předkládání žádostí do 30. 6. 2020 
 Realizace 18 až 36 měsíců 
 Rozpočet 3 – 100 mil. Kč 
 Podrobné informace k projektuviz prezentace 

 
Přítomní za město Orlová se vyjádřili kladně k případnému zapojení do projektu. Informace 
bude předána vedení města. 
 

9. Schválení dílčích úkolů pro následující období  
 
 Komunikační plán a proces 
 Aktivní činnost pracovních skupin 
 Plánování a řízení implementačních aktivit 
 Budování znalostních kapacit 
 

10. Nastavení termínu příštího setkání 

Příští jednání se předpokládá dne 19.06.2019. Všem bude s dostatečným Časovým předstihem 
zaslána pozvánka. 

8. Diskuse a závěr 

Aktivní diskuse mezi jednotlivými členy, výměna zkušeností. 
 
Manažerka ukončila jednání, poděkovala všem za účast s tím, že se realizační a odborný tým 
těší na spolupráci se všemi. 
 
 
 
 
 
 
 
V Orlové 23.02.2019 
 
 
 
 
 
Zapisovatel: Bc. Lucie Zmijová v.r. 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Pavlína Kucharczyková v.r. 
 
 
 


