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Záznam z 5. zasedání Řídícího výboru MAP 
 

ze dne 28. 11. 2019 
na Městském úřadě v Orlové 

(14.00 – 15.30) 
 
 

1. Prezence účastníků 

Přítomni: Mgr. Dáša Murycová (zástupce zřizovatelů obecních škol v Doubravě), 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. Lucie Polková 
(zástupce zřizovatelů obecních škol v Petřvaldě), Ing. Václava Martinásková), Ing. Petra Slavíková 
(zástupce realizátora projektu, ved. OMFŠK Orlová), Ing. Petra Kantorová (real. tým MAP II), Bc. Lucie 
Zmijová (real. tým MAP II). 

Omluveni: Pan Tomáš Miczka (zástupce kraje), Ing. Renata Kubáňová (NIDV), Ing. Pavlína Kucharczyková 
(zástupce zřizovatelů obecních škol v Orlové, OMFŠK Orlová), Mgr. Pavla Skokanová (zástupce MAS 
Bohumínsko),  

Řídící výbor „MAP II – ORP Orlová“ má celkem 12 členů. Zasedání se zúčastnilo 8 zástupců. ŘV je 
usnášeníschopný. 

 

2. Úvodní slovo – Bc. Lucie Zmijová – manažerka projektu 

Jmenovaná zahájila 5. zasedání Řídícího výboru. 
 
Následně byli určeni: zapisovatel a ověřovatel zápisu: 
zapisovatel – Bc. Lucie Zmijová, 
ověřovatel zápisu – Ing. Petra Kantorová. 
 
 

Program zasedání 

1.         Úvodní slovo manažerky projektu 
2.         Kontrola usnášeníschopnosti ŘV, schválení programu jednání 
3.         Základní informace o průběhu a plánech projektu 
4.         Dotační okénko a aktualizace Strategického rámce MAP 
5.         Akční roční plány pro rok 2020 - pracovní skupiny 
6.         Schválení dílčích úkolů pro následující 3 měsíce 



7.         Nastavení termínů setkávání pro rok 2020 
8.         Diskuse 
9.         Závěr 
 

3. Základní informace o průběhu a plánech 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/ 
 Přehled pořádaných akcí v roce 2019 – viz prezentace 

 
4.  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 
 
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.  

 
 Ze strany partnerských organizací nebyla požadována aktualizace Strategického rámce MAP. 
 

5. Akční roční plány pro rok 2020 - pracovní skupiny 
 
Pracovní skupiny provedou do konce roku 2019 vyhodnocení akčních plánů na rok 2019. Nové plány na 
rok 2020 budou předloženy ke schválení na dalším zasedání ŘV. 
 
 
 

http://map-orlova.cz/


6. Schválení dílčích úkolů pro následující 3 měsíce 
 
 Komunikační plán a proces 
 Aktivní činnost pracovních skupin 
 Plánování a řízení implementačních aktivit 
 Budování znalostních kapacit 
 Příprava evaluace 
 

7. Nastavení termínů setkávání pro rok 2020 
 
ÚNOR 2020 
KVĚTEN 2020 

 
8. Diskuse  

Dotazy ohledně realizaci akcí do konce roku 2019 budou předány p. Kucharczykové, která bude 
informovat pracovní skupiny. Proběhla výměna zkušeností. 

9. Závěr 

Poděkování za spolupráci v rámci projektu MAP II. Přejeme krásné prožití vánočních svátku, hodně 
zdraví a spokojenosti do nového roku.  
 

 
 
6. zasedání ŘV se bude konat V ÚNORU 2020 V zasedací místnosti MěÚ Orlová. 
 
 
 
V Orlové 30. 11. 2019 
 
 
Zapisovatel: Bc. Lucie Zmijová v.r. 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petra Kantorová v.r. 
 
 
 


