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Záznam z 11. zasedání Řídícího výboru MAP 
 

Řídící výbor byl z důvodu PANDEMIE COVID-19 realizován ON-LINE  
03.11.2021 OD 13:30 HODIN 

Přihlášeni on-line: 
 
Přítomni: 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. Zdeněk Nowak (zástupce za rodiče), Ing. Petra 
Kantorová (real. tým MAP II), Bc. Lucie Zmijová (real. tým MAP II), Mgr. Hana Rettová (zástupce ZŠ, 
Mgr. Jana Valošková (zástupce vedení obecních MŠ, Bc. Michal Janeček (zástupce zřizovatele 

Petřvald), Mgr. Pavla Skokanová (zástupce MAS Bohumínsko), 
 

Omluveni: Pan Tomáš Miczka (zástupce kraje), Ing. Václava Martinásková (KÚ MSK), Mgr. Jana 
Šertlerová (zástupce neformálního a zájmového vzdělávání, ředitelka DDM v Orlové), Miroslav Koláček 

(zástupce zřizovatele Orlová), Ing. Renata Kubáňová (NPI) 
 

Program jednání 
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 
 
Během on-line jednání neprobíhalo hlasování 
 
Celkem členů:  13  PŘIHLÁŠENO:  8 OMLUVENI: 5 
 
Řídící výbor je usnášeníschopný 
 

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. 
 



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. 
 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. 

 

Plánované aktivity 
Viz plán aktivit na 2. pololetí 2021 

 
Dotační okénko 
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. 
Podrobné informace k této problematice – viz prezentace 
 

MAP III 
Zahájení projektu:    01.05. 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 % 
 
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 

 

Schválení dílčích úkolů pro následující 3 měsíce 
 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 

 
Nastavení termínů setkávání pro rok 2021 
LEDEN 2022 
 
Poděkování všem za spolupráci v této nelehké covidové době s přáním pevného 
zdraví a optimismu. 
 
Zapisovatel: Bc. Lucie Zmijová 
Ověřovatel zápisu: Ing. Pavlína Kucharczyková  
 
 
V Orlové dne 04.11.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


