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PROGRAM

1. Úvodní slovo 

2. Kontrola usnášeníschopnosti ŘV, schválení programu jednání

3. Základní informace o průběhu a plánech projektu MAP II

4. Realizace projektu MAP III

5. Schválení strategického plánu na období 2022 - 2027

6. Nastavení úkolů a termínů setkávání pro rok 2022

7. Budování znalostních kapacit ŘV – „Sociální inkluze“, Mgr. A. 

Šarochová

8. Diskuse a 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 zbývají

necelé 4 měsíce.

 V červenci předložena zpráva o realizaci projektu č. 5 a žádost o
platbu č. 6 ve výši 1.362.852,40 Kč. Schválena dne 15. 11. 2021.

 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. Žádost o změnu podána v
lednu. Pro období leden až duben 2021 vychází na každého
vedoucího PS 10 hod./měsíc a na každého člena PS 8 hod./měsíc.



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.

 Schválení akčních ročních plánů na rok 2022 – online hlasování.



Realizované akce

Od 26.11.2021 byl znovu vyhlášený nouzový stav z důvodu epidemie COVID-19.

 

Prosinec 2021 Kariérové poradenství – vytvoření webových stránek pracovní skupiny č. 6      

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 pro zapálené matematiky -  ZŠ U Kapličky – žáci 8. a 9. tříd ZŠ   

18.11.2021 East, west – home is best - Všude dobře, dome nejlépe workshop pro žáky ZŠ K. Dvořáčka 1230   

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

11.11.2021 East, west – home is best - Všude dobře, dome nejlépe workshop pro žáky ZŠ Slezská   

05.11.2021 East, west – home is best - Všude dobře, dome nejlépe workshop pro žáky ZŠ Školní 862   

03.11.2021 Metodické setkání matematiků – MěÚ Orlová   



 Projektová žádost je ve fázi před dokončením. Podána bude do konce ledna 

2022.

 Projekt bude realizován v období od 1. 5. 2022 do 30. 11. 2023.

 Pokračování všech 7 pracovních skupin. Složení 1 vedoucí + 3 členové, 

případné navýšení financováno z nepřímých / paušálních nákladů projektu.

 Zachování realizačního týmu – manažerka projektu (Lucie Zmijová), finanční 

manažerka (Veronika Kulpová), odborný asistent (Michal Kozák) a specialista 

pro strategie a plánování (Petra Kantorová).

 V květnu proběhne aktualizace složení ŘV a PS, v červnu první ustavující 

jednání ŘV.

4. REALIZACE PROJEKTU MAP III



5. SCHVÁLENÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU NA OBDOBÍ 

2022 - 2027

 Sběr projektových záměrů z MŠ, ZŠ a od neformálních vzdělavatelů 

ukončen k 31. 12. 2021.

 Následuje projednání se zřizovateli (investičními odbory, odbory 

rozvoje..).

 Proběhne odsouhlasení se zařazením ze strany zřizovatelů a to na 

základě doplnění finančních nákladů.

 Výzvy ITI a IROP v II.Q roku 2022 – možné úpravy investičních záměrů.

 Schválení v březnu / dubnu 2022 spolu s finálním dokumentem MAP.

 Možnost konzultací.



6. Schválení dílčích úkolů pro následující období a termínů setkávání

 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

 Akční roční plány PS na roky 2022 a 2023. Termíny: leden 2022 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. Budování znalostních kapacit ŘV

Téma Sociální inkluze, Mgr. A. Šarochová

- Novinky v legislativě

- Rovné příležitosti

- Situace v ORP Orlová

- Postřehy z PS č. 2 Rovné příležitosti

8. Diskuse a závěr



Děkujeme za pozornost.


