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Záznam ze 12. zasedání Řídícího výboru MAP 
 

Řídící výbor se konal v zasedací místnosti MěÚ  
12.01.2021 od 14:00 hodin 

 
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), Pan Tomáš Miczka (zástupce kraje), Mgr. 
Jana Šertlerová (zástupce neformálního a zájmového vzdělávání, ředitelka DDM v Orlové), Miroslav 

Koláček (zástupce zřizovatele Orlová), 
 

Omluveni: Ing. Václava Martinásková  
 
Hosté: Mgr. Miroslav Chlubna (starosta), Monika Ociepková (televize ITVO), Ing. Norbert Muczka 
(vedoucí OMFŠK), Mgr. Alena Šarochová (lektorka) 

 
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:  12  PŘÍTOMNO:  11 OMLUVENI: 1 
 
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 lednu 2022 bude předložena zpráva o realizaci projektu č. 6 za období  01.07.2022 až 

31.12.2021. 
 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. 

 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. 

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

 3x workshopy s rodiči k rovným příležitostem 
 1x vzdělávání ŘV v tématu rovných příležitostí (dnes) 
 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 1. pololetí 2022 do 30.04.2022. 

 
Strategický rámec MAP II 

 V současné době probíhají individuální konzultace s řediteli organizací. Rámce musí 
v jednotlivých obcích schválit rada města/obce. Finální dokument bude schvalovat ŘV 
v průběhu dubna. Bude zaslán všem členům k prostudování před schválením. 

 
MAP III-ORP ORLOVÁ  
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 % 
 
 

Schválení dílčích úkolů pro následující 3 měsíce 
 Strategický dokument MAP, aktualizace analytické a strategické části. Aktualizace Strategického 

rámce MAP + příloha investičních priorit. Termín:  duben 2022 
 Tisková beseda/snídaně s novináři. Termín: březen 2022 
 Itvo, internetové stránky, Facebook, články: průběžně 
 Akční roční plány PS na roky 2022 a 2023. Termín:  březen 2022 
 Popisy potřeb škol – zapojení analytiků škol II. kolo. Termín: leden 2022 

 
 



Budování znalostních kapacit ŘV - školení 
Téma: Sociální inkluze 
Lektorka: Mgr. Alena Šarochová: 

 Novinky v legislativě 
 Rovné příležitosti 
 Pěstounská péče 
 Situace v ORP Orlová 
 Zkušenosti z lokality Orlová-Poruba 
 Postřehy z PS č. 2 Rovné příležitosti – poznatky z akcí 

 
Poděkování paní lektorce za velmi zajímavé a přínosné školení. Vzhledem k zajímavému a složitému 
tématu bylo dohodnuto, že se p. Šarochová zúčastní v dubnu výjezdního 3 denního školení v H. Lomné 
a seznámí s danou problematikou ředitele organizací.   

 
Nastavení termínů setkávání pro rok 2022 
Dubend 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 13.01.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


