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1. ÚVODNÍ SLOVO

ING. PAVLÍNA KUCHARCZYKOVÁ, VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠKOLSKÝCH A 

PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

2. KONTROLA USNÁŠENÍSCHOPNOSTI ŘV, SCHVÁLENÍ PROGRAMU 

JEDNÁNÍ

ONLINE HLASOVÁNÍ KE SCHVÁLENÍ NOSITELE PROJEKTU MAP III.



3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PRŮBĚHU A 

PLÁNECH PROJEKTU
 V lednu předložena zpráva o realizaci projektu č. 4 a žádost o platbu č. 5

ve výši 1 375 172,40 Kč.

 Dosavadní způsobilé náklady projektu ve výši 6.036.713,20 Kč z celkových

9.728.560,80 Kč, tj. 62 %.

 Indikátor jednorázových akcí naplněn rovněž ze 43,3 %. Ostatní indikátory

k rozvoji polytechniky, podnikavosti a kompetencí naplňovány průběžně.

 Projekt je realizován v souladu s projektovou žádostí, finanční milníky

projektu jsou dodržovány.

 K personálním změnám v rámci organizační struktury nedošlo.

 Zapojení analytiků škol do tvorby popisů potřeb.

 Aktualizace dokumentu MAP v analytické a strategické části.



Realizované a plánované akce

 

Březen 2021 „Viru vzdorování“ – omalovánka č. 3 

10.03.2021 „Jak na formativní hodnocení“ – 2. část – webinář  pro učitele ZŠ on-line 

05.03.2021 „Jak na formativní hodnocení“ – 1. část – webinář  pro učitele ZŠ on-line 

02.03.2021 „Setkání výchovných a kariérových poradců“ – setkání on-line 

01.03.2021 „Uzavření škol a co dál“ – finanční podpora ZŠ Mládí a MŠ Okružní – provoz v nouzovém stavu 

Únor 2021 „Úspěšný školák“ – individuální konzultace s rodiči 

Únor 2021 Preventivní program „Etický kompas pro 1. stupeň“ - ZŠ Mládí 726 O-L 

02.02.2021 Novely právních předpisů ve školství od 01.01.2021 – školení pro ředitele škol obce III Orlová 

LEDEN 2021 Vydání a distribuce kalendáře na rok 2021, zpracováno v MŠ obce III Orlová  



 

10.06.2021 Setkání dětského parlamentu se zástupci projektu - DDM 

03.06.2021 Metodické setkání k výměně dobré praxe a sdílení zkušeností s inkluzí v MŠ – dist. vzděl. 

03.06.2021 Metodické setkání k výměně dobré praxe a sdílení zkušeností s inkluzí v ZŠ – dist. vzděl. 

11.-12.05.2021 „Motivační hry a čtenářské dílny“ – 3 akce pro žáky 1. stupně ZŠ 

12.05.2021  „Motivační hry a čtenářské dílny“ – seminář pro pedagogy 1. stupně ZŠ v rámci obce III 

22.04.2021 „Třídním učitelem v postcovidové době“ - 2. díl – živé vysílání 

14.04.2021 Porada ředitelů MŠ v rámci obce III 

09.04.2021 Porada ředitelů ZŠ v rámci obce III 

06.04.2021 „Třídním učitelem v postcovidové době“ – 1. díl - živé vysílání 

26.03.2021 „Tvořivost přináší do matematiky radost“ – 2. část - seminář on-line 

19.03.2021 „Tvořivost přináší do matematiky radost“ – 1. část - seminář on-line 

Březen 2021 „Úspěšný školák“ – individuální konzultace předškoláci a zákonní zástupci 

Březen 2021 „Malá knihovnická“ – omalovánka č. 4 



 

15.06.2021 Enviromentální výukový program na Jarošově statku – výjezd – MŠ Petřvald 

14.06.2021 Enviromentální výukový program na Jarošově statku – výjezd – MŠ Petřvald 

14.06.2021 „Hurá do školy“ -  konzultace předškoláci a zákonní zástupci – ZŠ Mládí O-L 

10.06.2021 10. Jednání ŘÍDÍCÍHO VÝBORU – MěÚ Orlová – on-line 

09.06.2021 Enviromentální výukový program na Jarošově statku – výjezd – MŠ Kosmonautů 1259 O-P 

07.06.2021 Enviromentální výukový program na Jarošově statku – výjezd – MŠ 1. Máje 1228 O-L 

03.06.2021 Metodické setkání k výměně dobré praxe a sdílení zkušeností s inkluzí v MŠ 

03.06.2021 Metodické setkání k výměně dobré praxe a sdílení zkušeností s inkluzí v ZŠ 

01.06.2021 Enviromentální výukový program na Jarošově statku – výjezd – MŠ K. Dvořáčka 1228 O-L 

Květen až červen 
2021 

Dílničky pro MŠ – polytechnické vzdělávání pro děti MŠ v DDM Orlová – 15 akcí 

Červen 2021 „Živá knihovna III“ – setkání žáků ZŠ v rámci obce III – přesun na 2. pololetí 

1. pololetí Preventivní programy pro žáky ZŠ - průběžně  

Červen 2021 „Speak and play“ – komunikační kompetence v cizím jazyce – 8 akcí – přesunuto na 2. pololetí 



 

24.06.2021 Jednání s vedoucími pracovních skupin 

24.06.2021 Enviromentální výukový program na Jarošově statku – výjezd – MŠ 917 

23.06.2021 „Budeme mít prvňáka“ -  konzultace předškoláci a zákonní zástupci, ZŠ Slezská 850, ZŠ Jarní 400 

23.06.2021 Enviromentální výukový program na Jarošově statku – výjezd – MŠ 1033 + PZŠ + MŠ Husova 

22.06.2021 Enviromentální výukový program na Jarošově statku – výjezd – MŠ Ke Studánce 1033 O-L 

18.06.2021 Enviromentální výukový program na Jarošově statku – výjezd – MŠ 1143 O-L + MŠ Doubrava 

17.06.2021 Enviromentální výukový program na Jarošově statku – výjezd – MŠ kpt. Jaroše 762 O-L 

17.06.2021 „Budkování“ – společné tvoření žáků 1. stupně ZŠ, práce se dřevem – 7 škol 

17.06.2021 Setkání analytiků z partnerských organizací 

16.06.2021 Enviromentální výukový program na Jarošově statku – výjezd – MŠ Lesní 859 O-L 







Plánované aktivity

• Letní tematické příměstské tábory vzdělávacího charakteru ve 

spolupráci s DDM Orlová

• 14. 9. 2021 od 14:00 hod. budování znalostních kapacit ŘV –

diskusní workshop Budoucnost vzdělávání s Ing. Tomášem 

Bluemensteinem, Mensa ČR

• Volnočasové dětské kavárničky - výchovné a vzdělávací kroužky 

podporující řešení sociální inkluze v rámci DDM Orlová.



Dotační okénko

Plánované dotační výzvy z evropských fondů pro rok 2021

OP VVV
Výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území
od 30. září. 2020 do 31. března 2022

Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha
od 31. 3. 2020 do vyčerpání alokace, nejpozději do 29. 6. 
2021



Dotační okénko

Plánované národní a regionální výzvy z různých zdrojů pro rok 2021

Podpora obnovy a rozvoje venkova

Správce programu: Ministerstvo pro místní rozvoj

Vyhlášení: Výzva pro projekty na rok 2021 ukončena již v prosinci 2020, lze 

předpokládat vyhlášení další výzvy na podzim 2021.

Zaměření: mimo jiné Rekonstrukce a přestavba veřejných budov – přestavba, 

přístavba, rekonstrukce nebo modernizace školní budovy (včetně prostor pro družinu 

a školní jídelnu). Cílem projektu by nemělo být navýšení kapacity školy.

Příklady způsobilých výdajů: zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah, 

výměna oken a dveří, výměna kotle.

Žadatelé: Obce do 3000 obyvatel (Doubrava)

Maximální výše dotace: 10 mil. Kč 

Procento podpory: až 80 % způsobilých výdajů



Dotační okénko

Plánované národní a regionální výzvy z různých zdrojů pro rok 2021

Podpora obcí 3001 – 10 000

Správce programu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Vyhlášení: Výzva pro projekty na rok 2021 ukončena 5 března 2021, lze předpokládat vyhlášení další 
obdobné výzvy koncem roku 2021.
Zaměření: mimo jiné Rekonstrukce a přestavba veřejných budov – přestavba, přístavba, 
rekonstrukce nebo modernizace školní budovy (včetně prostor pro družinu a školní jídelnu), 
knihovny. Cílem projektu by nemělo být navýšení kapacity školy.
Příklady způsobilých výdajů: zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah, výměna oken a 
dveří, výměna kotle.
Žadatelé: Obce 3001 až 10 000 obyvatel (Petřvald)
Maximální výše dotace: 20 mil. Kč (minimálně 500 tis. Kč)
Procento podpory: až 70 % způsobilých výdajů



Dotační okénko

Plánované národní a regionální výzvy z různých zdrojů pro rok 2021

Ministerstvo financí
Program 29821 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v 

okolí velkých měst

Obnova a modernizace kapacit pro výuku včetně zázemí (stravovací prostory, prostory pro 

tělovýchovu, družiny, apod.)

Vyhlašování nesystematicky. Alokace na rok 2021 – 200 mil. Kč (částka je alokovaná, ale není znám 

termín vyhlášení)

Odkaz: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-a-dotace-

kapitoly-vps

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-a-dotace-kapitoly-vps


Dotační okénko

Plánované národní a regionální výzvy z různých zdrojů pro rok 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlašováno vícero programů podpory, ale každým rokem jiná oblast. V roce 2021 se předpokládá 
vyhlášení programů:
• Podpora nadaných žáků základních a středních škol.
• Dotační program na podporu integrace romské komunity.
• Dotační program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní 

výchovy.
• Rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách.
• Výzva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k podávání žádostí o poskytnutí neinvestiční 

dotace ze státního rozpočtu na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového 
chování ve školách a školských zařízeních v období 2019 – 2021.

• Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného 
obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

Odkaz: https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dotace-granty-1

Dotace Moravskoslezského kraje
• Preventivní programy
• Individuální dotace

Nadace a nadační fondy
• Nadace ČEZ
• Nadace Hyundai

https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dotace-granty-1


Operační programy: 

Doprava – 125 mld Kč
Integrovaný operační regionální program (IROP) – 122,7 mld Kč

Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) – 79,3 mld. Kč

Jan Amos Komenský (OP JAK) – 64,1 mld Kč

Životní prostředí (OP ŽP) – 61,1 mld Kč

Zaměstnanost+ (OPZ+) – 36,4 mld Kč

(Spravedlivá transformace, Společná zemědělská politika, Rybářství, Technická 
pomoc)

PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2021 – 2027



I v novém období Integrovaný rozvojový program (IROP) bude hlavním zdrojem pro 
financování investic ve školství.

Podobné zamření jako IROP ve stávajícím programovém období

 Mateřské školy

 Základní školy

 Střední a vyšší odborné školy

 Zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení

Struktura financování zůstává zachována – 90 % dotace, 10 % spolufinancování.

Podmínka souladu s MAP – investiční záměr ve SR MAP, souhlas zřizovatele, aktualizace 
na podzim 2021.

IROP (2021 – 2027)



Investiční projekty zaměřené na zvýšení nedostatečné kapacity MŠ

(aktuální obsazenost, demografický vývoj, zajištění hygienických 

požadavků KHS)

 Zajištění bezbariérovosti

 Investiční záměr v seznamu investičních priorit MAP

 Pravděpodobně opět bude mít vliv na plnou způsobilost výdajů počet 

nově vytvořených míst ve školce

 Úprava zázemí a venkovních prostor mateřských škol

IROP (2021 – 2027) – MATEŘSKÉ ŠKOLY



SOULAD S MAP

Název 

školy
Zřizovatel IČ školy IZO školy

RED IZO 

školy

celkové 

výdaje 

projektu  

z toho 

předpoklád

ané 

způsobilé 

výdaje EFRR

zahájení 

realizace

ukončení 

realizace

navýšení 

kapacity MŠ / 

novostavba 

MŠ3) 

zajištění 

hygienických 

požadavků u 

MŠ, kde jsou 

nedostatky 

identifikovány 

KHS4)

stručný 

popis např. 

zpracovaná 

PD, 

zajištěné 

výkupy, 

výběr 

dodavatele

vydané 

stavební 

povolení 

ano/ne

1

2

3

…

Předpokládaný termín 

realizace měsíc, rok
Typ projektu 2) Stav připravenosti 

projektu k realizaci 

Strategický rámec MAP - seznam investičních priorit MŠ (2021 - 2027)

Číslo 

řádku

Identifikace školy 

Název projektu
Obec 

realizace
Obsah projektu

Výdaje projektu v Kč 1)

Kraj realizace 

Obec s 

rozšířenou 

působností - 

realizace

Strategický rámec MAP - MŠ



Podpora vybudování a vybavení odborných učeben ZŠ ve 
vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí 
jazyky, práci s digitálními technologiemi. 

Budování zázemí pro pedagogické i nepedagogické 
pracovníky (kabinety)

Vnitřní konektivita škol

Vybudování zázemí pro školní poradenská pracoviště a pro 
práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. 
klidové zóny, reedukační učebny)

IROP (2021 – 2027) – ZÁKLADNÍ ŠKOLY



Budování zázemí pro školní družiny a školní kluby 

Rekonstrukce učeben neúplných škol (běžné třídy, zatím 

pouze prostřednictvím výzev MAS)

Vytvoření vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity 

při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory 

pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti) 

IROP (2021 – 2027) – ZÁKLADNÍ ŠKOLY (2)



SOULAD S MAP

Strategický rámec MAP - ZŠ

cizí jazyky
přírodní 

vědy3) 
polytech. 

vzdělávání4)

práce s digi. 

tech.5)

1

2

3

..

Strategický rámec MAP - seznam investičních priorit ZŠ (2021-2027)

Číslo 

řádku
Zřizovatel IČ školy IZO školy

RED IZO 

školy

Název projektu Obec realizace
rekonstrukce 

učeben 

neúplných škol 

v CLLD

vnitřní/venkovní 

zázemí pro 

komunitní 

aktivity vedoucí 

k sociální inkluzi

konektivita

Typ projektu 2)

Název 

školy

zázemí pro 

školní 

poradenské 

pracoviště 

s vazbou na podporovanou oblast

Obsah projektu

Identifikace školy Výdaje projektu  v Kč 1) Předpokládaný termín 

realizace měsíc, rok

Stav připravenosti 

projektu k realizaci 

stručný 

popis např. 

zpracovaná 

PD, 

zajištěné 

výkupy, 

výběr 

vydané 

stavební 

povolení 

ano/ne

celkové 

výdaje 

projektu  

z toho 

předpokláda

né způsobilé 

výdaje EFRR

zahájení 

realizace

ukončení 

realizace

Kraj realizace budování zázemí 

družin a školních 

klubů

Obec s 

rozšířenou 

působností - 

realizace



Podpora vybudování a vybavení odborných prostor ve vazbě 

na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s 

digitálními technologiemi v zařízeních pro zájmové a 

neformální vzdělávání a celoživotní učení, např. pro střediska 

volného času, domy dětí a mládeže, vyjma škol zapsaných ve 

školském rejstříku. 

IROP (2021 – 2027) – ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ 



SOULAD S MAP

Strategický rámec MAP – neformální a zájmové 

vzdělávání

cizí jazyky
přírodní 

vědy3) 
polytech. 

vzdělávání4)

práce s 

digitálními 

tech.5)

1

2

3

…

IČ 

organizace

celkové 

výdaje 

projektu

z toho 

předpokláda

né způsobilé 

výdaje EFRR

zahájení 

realizace

ukončení 

realizace

Kraj realizace

Obec s 

rozšířenou 

působností - 

realizace

Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury pro zájmové, neformální vzdělávání a celoživotní učení (2021-2027)

Identifikace organizace (školského/vzdělávacího zařízení)

Název projektu Obec realizace Stručný popis investic projektu

Výdaje projektu v Kč 1)
Předpokládaný 

termín realizace 

měsíc, rok stručný 

popis, např. 

zpracovaná 

PD, zajištěné 

výkupy, 

výber 

dodavatele

vydané 

stavební 

povolení 

ano/ne

Číslo 

řádku

Stav připravenosti 

projektu k realizaci 

Název organizace Zřizovatel (název)

Typ projektu 2)

s vazbou na podporovanou oblast



Přímé výzvy pro celou Českou republiku

Výzvy ITI Ostravsko

Výzvy místních akčních skupin

Očekávaný termín vyhlášení prvních výzev ve školství: jaro/léto 2022

IROP (2021 – 2027) – MOŽNOSTI ČERPÁNÍ



Již nyní připravovat projektové záměry (územní rozhodnutí, stavební povolení, 
projektová dokumentace, stavební rozpočet, seznam vybavení)

Pravděpodobně opět studie proveditelnosti + další přílohy žádosti, soulad s MAP

Kritéria věcného hodnocení, snaha získat maximum bodů

Proces hodnocení projektu, realizace projektu, udržitelnost

Administrativní náročnost

IROP (2021 – 2027) – DOPORUČENÍ



ITI OSTRAVSKÁ AGLOMERACE

Vymezení nového území – z ORP 

Orlová tyto obce:

Orlová, Petřvald, Doubrava

Žadatel: pouze zřizovatelé

Zaměření: inovace vyučovacího 

procesu, využití moderních technologií 

ve výuce v návaznosti na klíčové 

kompetence

Výzva: září 2021



ITI OSTRAVSKÁ AGLOMERACE

1. Unikátní projekt

2. Projekt provázaný s jiným projektem na 

definovaném území nebo tématem

PROCES

• Sběr PZ do „zásobníku“ Strategických 

projektů

• Oficiální vyhlášení výzvy na 

sběr/aktualizaci PZ do „zásobníku“

• Výběr předložených PZ do „zásobníku“, 

zapojení PS, ŘV ITI



- Náhrada za OP VVV, řídící orgán MŠMT

- Nové programové období 2021 – 2027

- Alokace 64,1 mld. Kč

- První výzvy 2022

- Digitalizace vzdělávání

- MAP a Šablony

NOVÉ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021 – 2027 - OP JAK

Kurikula a metody 
výuky pro 21 století, 

rozvoj klíčových 
kompetencí

Rovnost ve 
vzdělávání, jeho 

dostupnost a 
individuální přístup

Rozvoj kapacit pro 
vzdělávání

Rozvoj a příprava 
pedagogických 

pracovníků

Spolupráce veřejné 
správy, 

podnikatelského 
sektoru a výzkumu

Výzkum a vývoj



5. MAP III 

Zahájení projektu: 1. 5. 2022

Ukončení projektu: 30. 11. 2023

Délka projektu: 19 měsíců

Nositel: Město Orlová

Území realizace: ORP Orlová

Počet zapojený IZO: 18 (nutno ověřit)

Max. výše rozpočtu: 2.149.000,- Kč

Zálohová platba: 40 % předpokládaných celkových 

způsobilých výdajů projektu

Spolufinancování: 5 %



ROZPOČET PROJEKTU

Maximální částka na projekt: 325 000 Kč + (87 000 Kč + 500 Kč x počet zapojených škol) x 
počet měsíců realizace projektu.

Realizační tým: Snaha o zachování max. vytvořených pozic v RT MAP a PS.

Náklady Částka

Přímé náklady 

(hrubé mzdy + odvody SP a ZP)

1.535.000,- Kč

Nepřímé náklady 614.000,- Kč

CELKEM 2.149.000,- Kč



CÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU
 Pedagogičtí pracovníci škol včetně vedoucích pedagogických 

pracovníků

 Rodiče dětí a žáků

 Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací 

politice

 Veřejnost

 Pracovníci organizací působících ve vzdělávání

 Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti 

vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a 

zájmového vzdělávání dětí a mládeže

Bez dětí a žáků, z paušálních nákladů lze realizovat aktivity pro výše uvedené pracovní 
skupiny (děti a žáci by mohli být přidruženými účastníky aktivit).



AKTIVITY A PODAKTIVITY
 1. Řízení projektu – realizační tým

 2. Rozvoj a aktualizace MAP:

 Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP (ŘV)

 Zpracování a naplňování komunikačního plánu (web, FB)

 Pracovní skupiny - pro financování, čtenářská gramotnost, matematická 

gramotnost, rovné příležitosti 

 Místní akční plánování (strategie do roku 2025)

 Spolupráce s projektem KAP 

 Spolupráce s projektem poskytujícím metodickou podporu  akčnímu 

plánování v území (NPI ČR) 

 Spolupráce s ostatními projekty IPs, IPo koncepčními – volitelná. Doporučuji 

vzhledem k úvazkům RT MAP.

 3. Evaluace procesu místního akčního plánování



PROVAZBA MAP III NA DALŠÍ PROJEKTY

1. Projektové záměry IROP musí být uvedeny v SR MAP.

2. Navazující výzva MAP IV z OP Jan Amos Komenský – budou již hrazena i opatření, 

definována v akčních plánech vytvořených v MAP III.



POSTUP

1. Souhlas města Orlová s pozicí nositele projektu

2. Souhlas Řídícího výboru MAP ve věci nositele projektu

3. Usnesení RM/ZM města Orlová ve věci realizace projektu

4. Stvrzení žadatele Regionální stálou konferencí

5. Oslovení škol MŠ, ZŠ a ZUŠ v území se zapojením do projektu dle IZO

6. Tvorba projektové žádosti

Předpokládaný termín podání projektové žádosti: léto 2021



6. Schválení dílčích úkolů pro následující období, novinky

Komunikační plán a proces

Aktivní činnost pracovních skupin

Plánování a řízení implementačních aktivit

Budování znalostních kapacit

Evaluace

Aktualizace strategického dokumentu MAP

7. Nastavení termínu příštího setkání

Září 2021

8. Diskuse a závěr



Otázky? 

Děkujeme za pozornost.


