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PROGRAM

1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu

2. Kontrola usnášení schopnosti řídícího výboru

3. Aktuální informace k průběhu projektu

4. Pracovní skupiny projektu - aktualizace akčních ročních plánů

5. MŠMT a školství v praxi

6. Schválení dílčích úkolů pro následující období, novinky

7. Nastavení termínu příštího setkání

8. Diskuse a závěr



1. ÚVODNÍ SLOVO

ING. PAVLÍNA KUCHARCZYKOVÁ, VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠKOLSKÝCH A 

PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

2. KONTROLA USNÁŠENÍSCHOPNOSTI ŘV, SCHVÁLENÍ PROGRAMU 

JEDNÁNÍ



3. AKTUÁLNÍ INFORMACE K PRŮBĚHU PROJEKTU

 V květnu 2020 proplacena žádost o platbu ve výši 1 166 488,45 Kč.

 Omezená realizace v době nouzového stavu a mimořádných

opatření z důvodu epidemie koronaviru. V návaznosti nutná

aktualizace schválených akčních ročních plánů pro rok 2020.

 Vytvoření omalovánky s tematickým zaměřením na koronavir.

 Příprava příměstských letních táborů ve spolupráci s DDM Orlová.

 V rámci PS Kariérové poradenství připraven letáček „Informace o

přijímacím řízení“ pro žáky a rodiče 9. ročníků.



OMALOVÁNKA „KOČIČÍ ROUŠKOHRANÍ“
Tak jsme nazvali téma edukačních činností prvního týdne provozu v mateřské škole. Téma je
odvozeno od didaktických materiálů, které nám věnovalo naše Město - vedoucí oddělení školství
Ing. Pavlína Kucharczyková, za což upřímně děkujeme.

Dva dlouhé měsíce jsme se s dětmi neviděli. Náměty k vzdělávacím činnostem jsme jim nabízeli
prostřednictvím internetových stránek. Nevíme, zda se naše nabídka setkala s porozuměním, ale
věříme, že ano. Teď už nastal čas, kdy si můžeme s dětmi hrát a povídat. A jak začít jinak, než
vzpomínkou na dobu v karanténě a zdůrazněním, jak a proč pečlivě dodržovat hygienu. A k tomu
jsme využili právě onu darovanou brožuru s názvem „Kočičí rouškohraní“, která je doplněna
tematickými obrázky s možností vybarvení. Děti se jejím prostřednictvím seznámily s příčinami
onemocnění, v ranních hrách si hrály na pana doktora. Při výrobě papírových roušek si rozvíjely
svou výtvarnou fantazii, během modelování kočiček zdokonalily jemnou motoriku a také si
procvičily trpělivost a pečlivost při skládání kočiček z papíru. V individuálních činnostech si
předškoláci procvičili grafomotoriku, když pečlivě kreslily klubíčka pro koťátka. Během klavírního
doprovodu jsme vzpomínali, jaké známe písně o kočičkách, a v dětských encyklopediích děti
popisovaly tělo kočky a seznámily se se způsobem jejího života. V ranních pohybových chvilkách
jsme si na kočičky zahráli a procvičili si všechny svaly v těle. Abychom nabrali sílu, vypili jsme
plný pohár mléka, i když kočky by jej asi vypily z misky . Na školní zahradě jsme zdolávali
překážky, stejně obratně jako mrštné kočky a nakonec jsme měli štěstí, když jsme jednu kočku
tulačku mohli spatřit za plotem.

Týden utekl jako voda. Dětem se „kočičí“ téma líbilo. Možná se k němu ještě vrátíme, ale téma
nemocí už v něm nepoužijeme. Chceme dětem dopřát šťastné a naplněné dětství bez strašáka
koronaviru ;-)

Bohunka Trelová, MŠ Ke Studánce1033, Orlová



Kočičí rouškohraní
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4. Dotační okénko

Šablony II v době nouzového stavu a mimořádných opatření

• Možnost prodloužení doby realizace projektu o počet dní, kdy byla 
škola či školské zařízení uzavřeno (v případě ZŠ a SVČ do 30. 6. 2020, u 
MŠ dle skutečnosti)

• Prodloužení lhůt pro realizaci časově limitovaných aktivit, např. u 5ti 
měsíčního doučování či klubů, o dobu mimořádných opatření.

• Personální podpory hrazeny po celou dobu, možnost sjednat výkon 
práce na dálku prostřednictvím dodatku k PS či dohodě. Pozor OČR 
či nemocenská.

• Možnost realizace distančních forem u vybraných aktivit, např. DVPP, 
doučování či kluby, odborná setkávání s rodiči online formou.

• Částečně lze realizovat přípravu a reflexi tandemové spolupráce, 
nových metod ve vzdělávání, zapojování odborníka z praxe apod.

• Auditní stopy do 31. 3. a od 1. 4. 2020. 
• Není možná realizace projektových dní, které vyžadují přítomnost dětí 

a žáků ani komunitně osvětových setkávání 



Šablony III – MŠ a ZŠ

Podávání žádostí: 31. 3. 2020 – 29. 6. 2021
Realizace: max. do 30. 6. 2023, min. 12 měsíců, max. 24 měsíců
Zahájení projektu: Až po skončení realizace projektu z výzvy šablony II, ALE.. 

Možnost překrývání v případě prodloužení projektu šablon 
II.

Výpočet rozpočtu: 200 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků x 1 500 Kč). Počet 
dětí a žáků vždy k 30. 9., zveřejněno u výzvy. 

Záloha: Jedna zálohová platba ve výši 100% dotace (shodně se 
šablonami II).

Povinná aktivita:  Projektový den ve výuce.
Místo realizace: Území Evropské unie; aktivita Zahraniční stáže 

pedagogických pracovníků MŠ/ZŠ může být realizována i 
mimo území EU, a to na území Norska a Islandu.

Vstupní podmínka: Dotazník. Škola volí minimálně jednu šablonu z oblasti, 
která bude v dotazníkovém šetření vyhodnocena jako 
nejslabší. Dotazník je zpřístupněn nejdříve 6 měsíců před 
ukončením projektu výzvy Šablony II.

Bagatelní podpora: Nepovinná.



I. Aktivity pro mateřské školy:

Personální podpora
3.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ 
3.I/2 Školní speciální pedagog – personální podpora MŠ 
3.I/3 Školní psycholog – personální podpora MŠ 
3.I/4 Sociální pedagog – personální podpora MŠ
3.I/5 Chůva – personální podpora MŠ (vyhláška)

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ
3.I/6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných 
návštěv 
3.I/7 Zahraniční stáže pedagogických pracovníků MŠ – Novinka
Zahraniční stáž může zahrnovat stínování pedagogických pracovníků v hostitelské škole, 
školském zařízení, vysoké škole, řízené debaty a konzultace s pedagogickými pracovníky a 
schůzky s dětmi, žáky, studenty a učiteli a dalšími pracovníky ve vzdělávání. Součástí stáže 
může být i absolvování odborných kurzů zaměřených na práci s heterogenní skupinou, tyto 
kurzy však nelze absolvovat samostatně bez praktické stáže v hostitelské instituci. Důraz musí 
být vždy kladen na praktické osvojení zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe. Min. délka 5 dní 
(30 hodin), max. délka 20 dní

Aktivity rozvíjející ICT v MŠ
3.I/8 Využití ICT ve vzdělávání v MŠ – varianty 64, 48, 32 a 16 týdnů

Rozvojové aktivity MŠ
3.I/9 Projektový den ve výuce (povinná aktivita)
3.I/10 Projektový den mimo školu 

Spolupráce s rodiči dětí MŠ a veřejností
3.I/11 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ



II. Aktivity pro základní školy:

Personální podpora
3.II/1 Školní asistent – personální podpora ZŠ 
3.II/2 Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ 
3.II/3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ
3.II/4 Sociální pedagog – personální podpora ZŠ 
3.II/5 Školní kariérový poradce – personální podpora ZŠ

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ
3.II/6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných
návštěv 
3.II/7 Tandemová výuka v ZŠ 
3.II/8 Zahraniční stáže pedagogických pracovníků ZŠ – Novinka

Aktivity rozvíjející ICT v ZŠ
3.II/9 Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ – varianty 64, 48, 32 a 16 týdnů 

Extrakurikulární a rozvojové aktivity ZŠ
3.II/10 Klub pro žáky ZŠ
3.II/11 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 
3.II/12 Projektový den ve výuce (povinná aktivita)
3.II/13 Projektový den mimo školu 

Spolupráce s rodiči žáků ZŠ a veřejností
3.II/14 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ 



MAP III

 vyhlášení v září 2020 – připravováno hlavně kvůli MAPům
končícím v roce 2021

 důraz bude kladen na zachování žadatele a udržení týmů

 projekty budou cca kolem 2 mil. Kč

 ukončení realizace nejpozději 30. 11. 2023

 Trvání 10 – 36 měsíců

 Podpora místního akčního plánování



5. PRACOVNÍ SKUPINY PROJEKTU - AKTUALIZACE 

AKČNÍCH ROČNÍCH PLÁNŮ

 PS 1 Financování

 PS 2 Rovné příležitosti

 PS 3 Čtenářská gramotnost

 PS 4 Matematická gramotnost

 PS 5 Polytechnické vzdělávání

 PS 6 Kariérové poradenství

 PS 7 Předškolní vzdělávání



6. MŠMT a školství v praxi

7. Schválení dílčích úkolů pro následující období, novinky
Komunikační plán a proces

Aktivní činnost pracovních skupin

Plánování a řízení implementačních aktivit

Budování znalostních kapacit

Evaluace

8. Nastavení termínu příštího setkání
17. září 2020

9. Diskuse a závěr



Děkujeme za pozornost 

a těšíme se na příští setkání po 

prázdninách


