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PROGRAM

1. Úvodní slovo 

2. Kontrola usnášeníschopnosti ŘV, schválení programu jednání

3. Základní informace o průběhu a plánech projektu

4. Dotační okénko – plánování aktualizace SR MAP

5. MAP III

6. Schválení dílčích úkolů pro následující 3 měsíce

7. Nastavení termínů setkávání pro rok 2021

8. Diskuse

9. Závěr



1. ÚVODNÍ SLOVO

ING. PAVLÍNA KUCHARCZYKOVÁ, VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠKOLSKÝCH A 

PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

2. KONTROLA USNÁŠENÍSCHOPNOSTI ŘV, SCHVÁLENÍ PROGRAMU 

JEDNÁNÍ

DNEŠNÍ JEDNÁNÍ BEZ HLASOVÁNÍ.



3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PRŮBĚHU A 

PLÁNECH PROJEKTU

 Projekt bude ukončen k 30. 4. 2022, tzn. do konce realizace zbývá

necelých 6 měsíců.

 V červenci předložena zpráva o realizaci projektu č. 5 a žádost o

platbu č. 6 ve výši 1.362.852,40 Kč.

 Město Orlová již obdrželo dotaci na projekt v plné výši, tj.

9.728.560,80 Kč. Případné nedočerpané finanční prostředky by

musely být vráceny.

 Na základě dohody organizací v partnerství budou případné

finanční přebytky převedeny ve prospěch pracovních skupin a to z

důvodu zapojení většího počtu členů PS.



3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PRŮBĚHU A PLÁNECH 

PROJEKTU

Indikátor jednorázových akcí naplněn rovněž ze 87 %. Zbývá splnit:

 3x workshopy s rodiči k rovným příležitostem

 1x vzdělávání ŘV v tématu rovných příležitostí (leden 2022)

 1x seminář společného vzdělávání k tématu inkluze

 2x semináře ke čtenářské gramotnost

 1x seminář k matematické gramotnosti

 1 seminář k jazykové gramotnosti

Ostatní indikátory k rozvoji polytechniky, podnikavosti a kompetencí

naplňovány průběžně.



3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PRŮBĚHU A 

PLÁNECH PROJEKTU

 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 – první šetření

ukončeno, druhé bude zahájeno v lednu 2022.

 Aktualizace dokumentu MAP v analytické a strategické části.



Realizované a plánované akce

 

Prosinec 2021 12. jednání Řídícího výboru – DKMO, změna na on-line   

Listopad 2021 East, west – home is best - Všude dobře, dome nejlépe workshop pro žáky ZŠ 

04.-30.11.2021 Mezigenerační tvoření v době „Covidové“ – výstava – Knihovna Orlová 

26.11.2021 Zdravověda prožitkem – žáci 8. a 9. tříd ZŠ – SZŠ Karviná 

25.11.2021 Kritické myšlení – on-line beseda – učitelé a knihovna 

23.11.2021 Matematický dýchánek -  ZŠ U Kapličky – žáci 8. a 9. tříd ZŠ 

12.11.2021 Zdravověda prožitkem – žáci 8. a 9. tříd ZŠ – SZŠ Karviná 

03.11.2021 Metodické setkání matematiků – MěÚ Orlová 



 

23.08. – 27.08.2021 S pohybem a sportem - příměstský tábor – DDM Orlová 

16.08. - 20.08.2021 Toulky krajem - příměstský tábor – DDM Orlová 

09.08. - 14.08.2021 Taneční s TBC - příměstský tábor – DDM Orlová 

09.08. - 14.08.2021 Taneční s TK JOY - příměstský tábor – DDM Orlová 

09.08. - 14.08.2021 Freestyle - příměstský tábor – DDM Orlová 

02.08. - 06.08.2021 Příměstský s TK JOY - příměstský tábor – DDM Orlová 

26.07. - 30.07.2021 Veselý červenec - příměstský tábor – DDM Orlová 

12.07. - 09.07.2021 Příměstský s Dětským parlamentem - příměstský tábor – DDM Orlová 

12.07. - 09.07.2021 Barevné prázdniny - příměstský tábor – DDM Orlová 

05.07. – 09.07.2021  Sunny - příměstský tábor – DDM Orlová 

Letní prázdninové aktivity



Podzimní aktivity

 

26.10.2021 Farmářské trhy – děti, rodiče, veřejnost – MŠ K. Dvořáčka 

25.10.2021 Aktuální pohled na ochranu práv – beseda – MŠ Orlík Orlová 

22.-24.10.2021 Výjezdní jednání Dětského parlamentu DDM a zástupců ZŠ – SKI PAR GRUŇ 

21.10.2021 GDPR – ochrana osobních údajů - školení DKMO 

20.10.2021 Finanční gramotnost na školách – on-line školení 

15.10.2021 Zdravověda prožitkem – žáci 8. a 9. tříd ZŠ – SZŠ Karviná 

12.-14.10.2021 Výjezdní školení ředitelů a vedoucích PS -  Mesit  

11.10.2021 Farmářské slavnosti  - děti, rodiče, veřejnost – MŠ Okružní 917 

15.09.2021 Školení 1. pomoci pro učitele MŠ a ZŠ – MSK Orlová 

14.09.2021 Diskusní setkání budoucnost vzdělávání - DKMO Orlová, přesunuto 

10.09.2021 Porada ředitelů škol v rámci ORP Orlová - DKMO Orlová 

Od září 2021 Kavárnička – kroužek - šk. rok 2021/2022 – DDM Orlová     



VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ DĚTSKÉHO 

PARLAMENTU

SKI PARK GRUŇ

22. – 24. 10. 2021





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.

4. DOTAČNÍ OKÉNKO – PLÁN AKTUALIZACE SR MAP



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



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



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 (I.Q roku 2022)

Výzvy ITI Ostravsko (podzim 2022)

Výzvy místních akčních skupin (2022)

Dohoda:

 Sběr a aktualizace investičních záměrů do konce roku 2021, vč. Souhlasů 
zřizovatelů.

 Příprava aktualizace SR MAP, předpokládané schválení březen 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



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

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).



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: prosinec 2021



6. Schválení dílčích úkolů pro následující období

 Strategický dokument MAP, aktualizace analytické a strategické části. Aktualizace Strategického rámce MAP + 

příloha investičních priorit. Termín: březen / duben 2022

 Tisková beseda/snídaně s novináři. Termín: březen 2022

 Informativní setkání se zástupci zaměstnavatelů v území. Termín: listopad/prosinec 2021

 Internetové stránky, Facebook, články: průběžně

 Akční roční plány PS na roky 2022 a 2023. Termíny: listopad 2021 a březen 2022

 Popisy potřeb škol – zapojení analytiků škol II. kolo. Termín: leden 2022

 Evaluační zprávy – sebehodnotící zprávy, fungování organizační struktury, evaluace akčních ročních plánů, 

evaluace průběhů, přínosů a implementace MAP. Termín: průběžně

7. Nastavení termínu příštího setkání

Prosinec 2021 / Leden 2022

8. Diskuse a závěr



Otázky? 

Děkujeme za pozornost.


