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Záznam ze 7. zasedání Řídícího výboru MAP 
ze dne 11. 06. 2020 

na Městském úřadě v Orlové 
(13:30 – 15:45) 

 

1. Prezence účastníků 
Přítomni: Mgr. Anna Krakovková Raděvičová (zástupce KAP), Mgr. Pavla Skokanová (zástupce MAS 
Bohumínsko), Ing. Renata Kubáňová (NPI), Ing. Pavlína Kucharczyková (zástupce zřizovatelů obecních 
škol v Orlové, OMFŠK Orlová), Mgr. Dáša Murycová (zástupce zřizovatelů obecních škol v Doubravě), 
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), Ing. Petra Kantorová (real. tým MAP II), Bc. Lucie Zmijová (real. tým MAP 
II). 

Omluveni: Pan Tomáš Miczka (zástupce kraje), Ing. Petra Slavíková (zástupce realizátora projektu, ved. 
OMFŠK Orlová), Mgr. Lucie Polková (zástupce zřizovatelů obecních škol v Petřvaldě), Mgr. Hana Rettová 
(zástupce vedení ZŠ, ředitelka ZŠ Školní v Orlové), Mgr. Jana Valošková (zástupce vedení obecních MŠ. 

Program zasedání 
1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu 
2. Kontrola usnášení schopnosti řídícího výboru 
3. Aktuální informace k průběhu projektu 
4. Dotační okénko 
5. Pracovní skupiny projektu - aktualizace akčních ročních plánů 
6. MŠMT a školství v praxi 
7. Schválení dílčích úkolů pro následující období, novinky 
8. Nastavení termínu příštího setkání 
9. Diskuse a závěr 

 
1. Úvodní slovo – Ing. Pavlína Kucharczyková – předseda ŘV 
Jmenovaná zahájila 7. zasedání Řídícího výboru, přivítala všechny přítomné členy ŘV, manažerku 
a specialistku projektu. Informovala přítomné o situaci ve školství po dobu pandemie COVID 19. 
o průběhu uzavření a znovuotevření škol, zajištění ochranných pomůcek a dezinfekce ze strany 
zřizovatele. Dále byly podány informace o zápise dětí do MŠ a ŽÁKŮ do 1. tříd ZŠ. 
 
Následně byli určeni: zapisovatel a ověřovatel zápisu: 
zapisovatel – Bc. Lucie Zmijová, 
ověřovatel zápisu – Ing. Petra Kantorová. 

 
2. Kontrola usnášeníschopnosti ŘV, schválení programu jednání 
Řídící výbor „MAP II – ORP Orlová“ má celkem 12 členů. Zasedání se zúčastnilo 7 zástupců. ŘV je 
usnášeníschopný. Program jednání byl schválen všemi přítomnými. 
PRO:  7 členů   PROTI: 0  ZDRŽELI SE: 0 



3. Aktuální informace k průběhu projektu 
 V květnu 2020 byla proplacena žádost o platbu ve výši 1 166 488,45 Kč za 2. MZ. Uznané byly 

všechny náklady vynaložené v projektu za období 07-12/2020.  
 3. MZ za období 01-06/2020 bude odevzdána do 29.07.2020. 
 Došlo k omezení realizace v době nouzového stavu a mimořádných opatření z důvodu epidemie 

koronaviru. V návaznosti nutná aktualizace schválených akčních ročních plánů pro rok 2020. 
 Příprava příměstských letních táborů ve spolupráci s DDM Orlová. Informace podala Mgr. J. 

Šertlerová – připravuje se celkem 6 turnusů, v tuto chvíli není známa metodika z MŠMT 
o podmínkách konání táborů. Vše je připraveno, předpokládá se, že tábory bude možné konat. 

 
Příměstské tábory: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V rámci PS Kariérové poradenství byl připraven letáček „Informace o přijímacím řízení“ pro žáky 

a rodiče 9. ročníků. Leták půjde do tisku, aby mohl být předán žákům v novém šk. roce. Informace 
k této pracovní skupině sdělil Mgr. Z. Nowak. 

 Aktualizace webových stránek http://map-orlova.cz 
 Vytvoření omalovánky s tematickým zaměřením na koronavir s názvem „Kočičí rouškohraní“ 

a „Domácí kočkování“. Členům ŘV byly předány v písemné podobě.  Omalovánky měly velký 
úspěch, především v MŠ. 

 
4. Dotační okénko – Ing. Petra Kantorová 
 Šablony II v době nouzového stavu a mimořádných opatření  
 Šablony III – aktivity pro MŠ a ZŠ, šablony se netýkají DDM 
 MAP III 
 Podrobné informace viz prezentace 
 Doplňující informace poskytla Ing. Renata Kubáňová (NPI) 

 
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 
 
Aktualizované plány jsou zveřejněné na webových stránkách projektu:  http://map-orlova.cz. Proběhla 
prezentace návrhů akčních plánů pro rok 2020 za jednotlivé pracovní skupiny. Jednotlivé akční plány 
hodnotila PS č. 1 – pro financování. 
 
Schválení návrhů akčních ročních plánů pro rok 2020: 
PRO:  7 členů   PROTI: 0  ZDRŽELI SE: 0 

http://map-orlova.cz/
http://map-orlova.cz/


6. MŠMT a školství v praxi 
Diskuse k současnému dění na úseku školství, výměna zkušeností. 
 

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

 
8. Nastavení termínů setkávání pro rok 2020 
Další jednání se uskuteční 11.06.2020. Všem členům budou zaslány pozvánky. 

 
9. Diskuse a Závěr 
Bohatá diskuse všech členů k problematice školství. Informace z KAP, NIDV, Mas Bohumínsko, za obec 
Doubrava.  

Poděkování za spolupráci v rámci projektu MAP II, přání na příjemné prožití dovolené a prázdnin. 
Hlavně všem přejeme zdraví a děkujeme za spolupráci.   
 
V Orlové 12. 06. 2020 
 
Zapisovatel: Bc. Lucie Zmijová v.r. 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petra Kantorová v.r. 


