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PROGRAM

1.         Úvodní slovo manažerky projektu 

Kontrola usnášeníschopnosti ŘV, schválení programu jednání

2.         Základní informace o průběhu a plánech projektu

3.         Dotační okénko a aktualizace Strategického rámce MAP

4.         Akční roční plány pro rok 2020 - pracovní skupiny

5.         Schválení dílčích úkolů pro následující 3 měsíce

6.         Nastavení termínů setkávání pro rok 2020

7.         Diskuse

8.         Závěr



1. ÚVODNÍ SLOVO ZÁSTUPCE REALIZÁTORA 

PROJEKTU

BC. LUCIE ZMIJOVÁ, MANAŽERKA PROJEKTU

KOORDINACE A ŘÍZENÍ PROJEKTU ZA PŘÍJEMCE DOTACE – MĚSTO 

ORLOVÁ

KONTROLA USNÁŠENÍSCHOPNOSTI ŘV, SCHVÁLENÍ PROGRAMU 

JEDNÁNÍ



2. AKTUÁLNÍ INFORMACE K PRŮBĚHU PROJEKTU

 Odstoupení paní Markéty Mížové (ASZ) jako člena řídícího výboru. V

tuto chvíli bez personální náhrady.

 V červenci 2019 předložena zpráva o realizaci a žádost o platbu.

Schváleno a dne 11. 11. 2019 proplaceno.

 Účast na konferenci SRP a MAP 12. 11. 2019.

 Aktualizace webových stránek http://map-orlova.cz/

http://map-orlova.cz/


27.11.2019 Mediace – forma mimosoudního řešení konfliktů - školení pro učitele ZŠ   
27.11.2019 Matematické dýchánky pro zapálené matematiky - setkání žáků ZŠ   
13.11.2019 Zážitková vzdělávací akce URSUS - Šelmy Beskyd - ZŠ Mládí 726 O-L   
06.11.2019 Zážitková vzdělávací akce URSUS - Šelmy Beskyd - ZŠ Slezská 850 O-P   
05.11.2019 Zážitková vzdělávací akce URSUS - Šelmy Beskyd - ZŠ Školní 862 O-L   
31.10.2019 Matematická gramotnost v praxi učitele - školení pro učitele ZŠ - DKMO   
24.10.2019 Zážitková vzdělávací akce URSUS - Přírodní zahrada všemi smysly - ZŠ U Kapličky 959 O-L   
14.-16.10.2019 Komiksový workshop pro žáky 1. stupně ZŠ - Knihovna Orlová a ZŠ Školní 862 O-L   
15.10.2019 Zážitková vzdělávací akce URSUS - Medvídkovo království - PMŠ Lutyňská 400   
15.10.2019 Zážitková vzdělávací akce URSUS - Stopy šelem Beskyd - PZŠ Lutyňská 400   
24.09.2019  Zážitková vzdělávací akce URSUS - Vodní svět pod lupou – MŠ Okružní 917 O-L 

 

  
17.09.2019 Kariérové poradenství ve škole prakticky - školení pro učitele ZŠ - DKMO   
10.09.2019 Metodické setkání pedagogů matematiky - MěÚ Orlová   
 

V letošním školním roce jsme již podnikli
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Připravujeme

11.12.2019 Rozvoj dítěte v MŠ – školení pro učitelky MŠ   
06.12.2019 Poznávejme řemesla – exkurze pro žáky ZŠ - SŠ Havířov   
03.12.2019 Metodické setkání pedagogů matematiky - MěÚ Orlová   
03.12.2019 Poznávejme řemesla – exkurze pro žáky ZŠ - SŠ Havířov   
 



3. Dotační okénko a aktualizace 
Strategického rámce MAP

Šablony III – MŠ a ZŠ – informace na pracovní bázi!

Předpokládané vyhlášení: únor 2020
Ukončení přijmu žádostí: červen 2021
Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023
Minimální délka realizace 12 měsíců
Maximální délka realizace 24 měsíců
Alokace na výzvu: 4 mld. Kč
Minimální výše na projekt: 100 tis. Kč



Stávající - Personální podpora
Školní asistent

Školní speciální pedagog

Školní psycholog

Sociální pedagog

Chůva (pouze MŠ)

Školní kariérový poradce (pouze ZŠ)

Stávající ostatní – snížení počtu šablon
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Projektový den ve škole - spojení do jedné šablony s šablonou Zapojení odborníka z praxe 

do výuky (MŠ i ZŠ)

Projektový den mimo školu (MŠ i ZŠ)

Klub pro žáky ZŠ (zrušení variant aktivity)

Využití ICT ve vzdělávání (MŠ i ZŠ)

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení (MŠ i ZŠ)

Tandemová výuka (pouze ZŠ)

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ – doplněno o 

možnost realizovat jednotlivá setkání i jako komunitně osvětová – bude zařazeno i pro ZŠ 



IROP – program RE:START

 Připravovaná výzva č. 91 Infrastruktura základních škol pro uhelné 
regiony (pravděpodobné vyhlášení konec roku 2019).

 Alokace cca 265 mil. Kč z EFRR. Rozmezí celkových způsobilých 
výdajů bude stanoveno na 1 – 30 mil. Kč na projekt. 

 Podporované aktivity a věcné zaměření výzvy bude shodné jako 
výzvy IROP č. 46 a 47. Na území SO ORP se SLV bude možno 
realizovat i aktivitu budování nových kmenových učeben jako 
součást projektu, který řeší klíčové kompetence. 

 Pro připomenutí z IROP je možné žádat dotaci na bezbariérovost 
objektu a odborné učebny v klíčových kompetencích přírodní vědy, 
cizí jazyky, technické obory a řemesla, digitální technologie a 
konektivitu.

 Souhlas zřizovatele.



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA - MAS

 Další novinkou jsou výzvy připravované Místními akčními 
skupinami, tzv. Program rozvoje venkova, kde naopak budou 
moci školy žádat o příspěvky na školní jídelny, družiny, kmenové 
třídy apod. (to, co nelze z IROP). I zde je podmínka souladu 
záměru s MAP. 
Identifikace 

školy, školského 

zařízení či 

dalšího subjektu 

Název:

IČO:

RED IZO:

IZO:

Název projektu: Očekávané 

celkové 

náklady na 

projekt v Kč

Očekávaný 

termín realizace 

projektu (od –

do)

Soulad s MAP*

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐



AKTUALIZACE SR MAP – INVESTIČNÍ PRIORITY



4. AKČNÍ ROČNÍ PLÁNY PRO ROK 2020 -

PRACOVNÍ SKUPINY

V přípravě. 

Schválení na přelomu ledna / února 2020.



5. SCHVÁLENÍ ÚKOLŮ NA NÁSLEDUJÍCÍ 3 MĚSÍCE

6. Nastavení termínu příštího setkání
Leden/únor 2020

 Komunikační plán a proces

 Aktivní činnost pracovních skupin

 Plánování a řízení implementačních aktivit

 Budování znalostních kapacit

 Příprava evaluace

7. Diskuse a závěr



Děkujeme za pozornost 

a přejeme krásné prožití 

vánočních svátku, hodně 

zdraví a spokojenosti do 

nového roku. 


