
8. ZASEDÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

PROJEKTU MAP II – ORP ORLOVÁ, 
REG. Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009482

17. září 2020



PROGRAM

1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu

2. Kontrola usnášeníschopnosti ŘV, schválení programu jednání

3. Základní informace o průběhu a plánech projektu

4. Dotační okénko

5. Akční roční plány pro rok 2020

6. Schválení dílčích úkolů pro následující 3 měsíce

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

JEDNÁNÍ PROBĚHNE DISTANČNÍ FORMOU S TERMÍNEM PLNĚNÍ ÚKOLŮ 

DO PONDĚLÍ  21.09.2020



3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PRŮBĚHU A 

PLÁNECH PROJEKTU
 V červenci předložena zpráva o realizaci projektu č. 3 a žádost o

platbu č. 4 ve výši 1.252.572,70 Kč.

 Dosavadní způsobilé náklady projektu ve výši 3.595.474,41 Kč z
celkových 9.728.560,80 Kč, tj. 37 %.

 Indikátor jednorázových akcí naplněn rovněž ze 37 %. Ostatní
indikátory k rozvoji polytechniky, podnikavosti a kompetencí
naplňovány průběžně.

 Projekt je realizován v souladu s projektovou žádostí, finanční milníky
projektu jsou dodržovány.

 Účast na krajském setkání nositelů MAP v Bolaticích dne 02.09.2020 –
výměna zkušeností k realizaci projektů v návaznosti na opatření
epidemie koronaviru.



AKTUALIZACE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

1. Zástupce realizátora projektu: doplněn nově p. Miroslav Koláček (místostarosta
města Orlová)

2. Zástupce zřizovatelů škol – město Petřvald: původně Mgr. Lucie Polková, nově
Bc. Michal Janeček (nový vedoucí oddělení – školství, kultura a sport)

3. Zástupce vedení škol: doplněn Mgr. Marek Tešnar (ředitel ZŠ Orlová-Lutyně,
Školní a Slezská)

Aktuální počet členů ŘV: 14

Hlasování o schválení nové organizační struktury projektu MAP ORP Orlová:

ANO NE ZDRŽUJI SE

Stanovisko zašlete emailem do 21.09.2020 pavlina.kucharczykova@muor.cz



Složení ŘÍDÍCÍHO VÝBORU 
"MAP II - ORP ORLOVÁ"

Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009482

Ing. Pavlína Kucharczyková Předseda 

Ing. Petra Slavíková Místopředseda

1. Zástupce kraje Tomáš Miczka ZM KÚ Ostrava

2. Zástupce KAP Mgr. Aneta Krakovková Raděvičová KAP 

Ing. Václava Martinásková KAP - nominovaný zástupce

3. Zástupce MAS Bohumínsko Mgr. Pavla Skokanová Město Bohumín

4. Zástupce NIDV/NPI Ing. Renata Kubáňová NIDV/NPI

5. Zástupce realizátora Miroslav Koláček Město Orlová, , místostarosta

6. Ing. Petra Slavíková Město Orlová

7. Zástupce zřizovatelů škol Ing. Pavlína Kucharczyková OMFŠK Orlová

8. Bc. Michal Janeček Město  Petřvald

9. Mgr. Dáša Murycová Obec Doubrava, starostka

10. Zástupce vedení škol Mgr. Hana Rettová ředitel (ZŠ)

11. Mgr.  Marek Tešnar ředitel (ZŠ)

12. Mgr. Jana Valošková ředitel (MŠ)

13. Zástupce org. nefor. a zájm. vzd. Mgr. Jana Šertlerová ředitel (DDM)

14. Zástupce rodičů Mgr. Zdeněk Nowak ZŠ K. Dvořáčka



MANUÁL MŠMT K ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 

2020/2020 – nastavení podmínek do praxe
Na poradě ředitelek a ředitelů ORP Orlová dne 27.08.2020 bylo dohodnuto:

Opatření v ZŠ, MŠ – zajistit provoz tak, aby nedocházelo ke styku žáků jednotlivých

ročníků, maximálně omezit na setkávání podle ročníků, nemíchat žáky z jednotlivých tříd,

oddělení ŠD ani tříd MŠ.

Roušky – ve výuce nejsou povinné, v ZŠ není běžný pohyb rodičů, tak jako v ŠD nebo MŠ,

doporučuje se vyvěsit cedule s doporučením nošení roušek při vstupu do školy zákonným

zástupcům.

Školní jídelny – úprava rozvrhu tak, aby do jídelny chodili maximálně žáci stejných ročníků

(pokud to vůbec rozvrh umožní). Obědy, příbory – vždy na tácku, který si žák odnese včetně

polévky.

Odborné učebny – nutná po každé třídě dezinfekce učebních pomůcek. Doporučení zní,
že žák si vydezinfikuje ruce před příchodem i po odchodu ze třídy. Pomůcky, lavice

desinfikuje učitel.



Tělocvična – nutná dezinfekce po použití učební pomůcky žákem (žíněnka…,
informace o výsledku dotazu na MŠMT, podal ředitel Mgr. Nowak).

Tělocvična pro cizí subjekty – bylo dohodnuto, že spolkům, klubům bude
umožněno vstup do tělocvičen ODPOLEDNE s tím, že budou respektovat podmínky,
se kterými budou seznámeni. Jedná se o dobu, kdy žáci již nejsou ve škole.
Dezinfekce prostor ve většině škol proběhne ráno od 6,00 hod., aby mohla být
zahájena výuka žáků ZŠ. Dětem z MŠ, které navštěvovaly tělocvičnu v dopoledních
hodinách, nebude vstup do tělocvičen umožněn až do odvolání.

Odpolední kroužky ve školách nebudou fungovat.

Aktivity ze Šablon II budou probíhat, ale za daných podmínek, nutné naplnit
indikátory.

Aktivity z projektu Map II-ORP ORLOVÁ budou zaměřené tak, aby nedocházelo k
míchání žáků, dětí z jednotlivých škol.

ZUŠ – odloučené pracoviště v ZŠ, ano nauka může probíhat, pokud nebudou
mícháni žáci z jednotlivých ročníků, nutno organizačně nastavit.



Knihovna – odloučené pracoviště na školách – upravit provozní řád (výpůjčka knih).

Školy v přírodě – přesunuté z jara na podzim

Plavání – bude probíhat podle ročníků.

Lyžařské kurzy – pouze pro žáky jednoho ročníku, uvidí se, jak se bude situace vyvíjet.

Třídní schůzky – připraveno tak, aby se rodiče z jednotlivých ročníků nesetkali, nebo budou informace

zaslány přes program Bakalář.

Akce organizované školou pro žáky, rodiče aj… – pro celou školu se nebudou zatím organizovat.

CELOMĚSTSKÉ AKCE - byla předána informace o zrušení akcí – Běh Osvobození, Plavání měst. V případě

konání celoměstských akcí určených školám, ředitelé vydali stanovisko, že nebudou na tyto akce v

době vyučování žáky ZŠ a děti MŠ vysílat.

DDM – připravuje činnost v souladu s manuálem, nemusí být omezena činnost kroužků – byť se dětí

míchají z celého města. Do kroužku zapisuje dítě zákonný zástupce, který se rozhoduje a zná možná rizika.

KNIHOVNA, DKMO, MSK – počítat s tím, že veškerá činnost směrem ke školám se může konat, ale za

domluvených podmínek s řediteli. Nejlépe např. akce knihovny, MSK proběhne v konkrétní třídě. Akce

DKMO – divadla, kino atd. není možná. Ředitelé zajistí např. výrobky žáků na výstavy, ale nezúčastní se ji

žáci. Pořádání celoměstských akcí pro veřejnost je v kompetenci ředitelů organizací.



1. Plánované aktivity spolupráce, které byly postaveny na míchání jednotlivých škol,

budou zrušeny či přesunuty.

2. Aktivity budou připravovány ze strany pracovních skupin tak, aby byly

realizovatelné distanční či online formou a především individuálně v jednotlivých
školách. Prvek spolupráce bude implementován následovně výměnou zkušeností

a praxe mezi školami.

3. Je žádoucí, aby se jednotlivé organizace v partnerství obracely na realizační tým

MAP s podněty na akce, které jim mohou usnadnit např. distanční výuku, práci s
novými technologiemi a aplikacemi, digitalizací výuky. Tyto akce mohou být z MAP

podpořeny.

DOPADY NA AKTIVITY SPOLUPRÁCE PROJEKTU MAP



Realizované a plánované akce

Informace o mimořádných prostředcích 
na ICT
MŠMT zveřejnilo informace pro ZŠ k

mimořádným prostředkům na pořízení

technického vybavení na rok 2020. V rámci

území ORP Orlová se jedná o cca 4,5 mil. Kč na

pořízení ICT. Na základě této informace byl v

rámci projektu MAP II-ORP Orlová pořádán

seminář „ITveskole“– 03.09.2020 od 10,00 do

11,30 hod v DKMO. Celkem se na tuto akci

přihlásilo 33 osob.



Jednání 

ředitelů ZŠ, MŠ 

a DDM z ORP 

Orlová



Nabídka 

ekologického 

programu pro 

ZŠ a pozvánka 

na výjezdní 

jednání 

zástupců 

partnerských 

organizací.



Příprava 

„mapovského“ 

kalendáře na 

rok 2021



EVALUAČNÍ ŠETŘENÍ PROJEKTU

V rámci povinné aktivity projektu Evaluace jsme realizovali šetření mezi členy řídícího výboru a 

pracovních skupin. Výstupy jsou následující:

Šetření řídícího výboru

• Účast 12 osob z 12 (100 %).

• Všichni jsou si vědomi svých kompetencí spojených s účastí v ŘV.

• Aktuální nastavení kompetencí vyhovuje 91,7 % dotazovaných.

• Jednání Řídícího výboru dle všech dotazovaných probíhá odbornou formou a je dobře zajištěno.

• Setkání probíhají efektivně.

• 1 podnět k úpravě frekvence osobních setkání ŘV, a sice zvážit nahrazení části osobního setkání 

per-rollam, online setkání (např. 2x osobní formou a 2x online).

• Žádné problémy nebyly identifikovány.

• Podněty ke zlepšení práce v MAP:

Hledání finančních zdrojů podporujících obnovu technologií ve školách.

Doporučuji průběžně informovat členy ŘV(mimo zasedání) o průběhu akcí ,na příštím 

zasedání informovat o čerpání finančních prostředků, tj.kolik již bylo doposud v rámci 

realizace projektu vyčerpáno.



EVALUAČNÍ ŠETŘENÍ PROJEKTU

Šetření pracovních skupin

• Účast 29 osob z 31 (93,5 %).

• 96,6 % dotazovaných si je vědomo svých kompetencí spojených s účastí v PS.

• Aktuální nastavení kompetencí vyhovuje 89,7 % dotazovaných.

• Jednání pracovních skupin probíhá odbornou formou a je dobře zajištěno.

• Setkání probíhají efektivně. Hodinová dotace na úvazek člena PS je dostačující.

• Z identifikovaných problémů se jedná především o omezení v návaznosti na Covid.

• Podněty ke zlepšení práce v MAP:

Vyšší úvazek pro vedoucího PS (zvýšená administrativa). 

Navýšení finančních prostředků pro ohodnocení PS.

Zvýšení finančních prostředků na pořádané akce.

Konkrétnější informace o možnostech aktivit realizovaných v rámci projektu.

Lepší materiální zajištění členů jednotlivých skupin - tablety, notebooky, popř. telefonní 

kredity.

Spolupráce s KAP.

Lepší povědomost o MAPu II. např. u SYPA (zde je velký prostor pro vzájemnou spolupráci).

Zapojení dalších volnočasových organizací do projektu. 

Za zpětnou vazbu děkujeme všem zúčastněným. S podněty budeme pracovat.



Dotační okénko

OP VVV - MAP III
vyhlášení 30. 9. 2020
ukončení realizace nejpozději 30. 11. 2023
důraz bude kladen na zachování žadatele a udržení týmů
projekty budou bez implementace
o výši finanční alokaci se jedná

IROP výzva č. 92
navýšená alokace o 500 mil. Kč
podpora všem projektům, které projdou hodnocením

ITI IROP výzva zájmové vzdělávání
září/říjen 2020
všechny klíčové kompetence vyjma cizích jazyků
projektový záměr, soulad se strategií ITI, projektová žádost

Aktualizace SR MAP – investiční záměry – v návaznosti na výzvu ITI IROP zájmové 
vzdělávání budou osloveni oprávnění žadatelé a případná aktualizace bude řešena 
elektronickou formou.



4. AKČNÍ ROČNÍ PLÁNY 2020

 Byly aktualizovány a schváleny v červnu 2020.

 Aktuálně se jedná o „živé“ dokumenty, které upravujeme dle 

vývoje epidemiologické situace.

•Zpráva dnes: 13:58 hodin

•20 % nových případů je ze škol
•Proto Ministerstvo zdravotnictví přistupuje k opatření 

ve školách. Děti budou muset přímo v hodinách začít 

nosit hned druhý den od vyhlášení opatření, tedy 

v pátek, roušky. Výjimku budou mít pouze první 

stupně základních škol …



5. Schválení dílčích úkolů pro následující období, novinky

Komunikační plán a proces

Aktivní činnost pracovních skupin

Plánování a řízení implementačních aktivit, tvorba akčních ročních plánů 2021

Budování znalostních kapacit

Evaluace

Aktualizace strategického dokumentu MAP – schválení v prosinci 2020

7. Nastavení termínu příštího setkání

Prosinec 2020 – schvalování akčních ročních plánů 2020, schvalování dokumentu MAP

8. Diskuse a závěr


