
6. zasedání Řídícího výboru 
 projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání    

v ORP Karviná II,  
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008623 

3. června 2019 



Program 
1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu  

2. Kontrola usnášení schopnosti řídícího výboru  
3. Aktuální informace k průběhu projektu 

4. Dotační okénko 

5. Výtvarná soutěž o maskota projektu 

6. Naplňování akčních ročních plánů pro rok 2019 – prezentace pracovních 
 skupin 

7. Schválení dílčích úkolů pro následující období 
8. Nastavení termínu příštího setkání 
9. Diskuse a závěr 



 
 
 

1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu 
 
Mgr. Andrzej Bizoń, předseda ŘV 
Ing. Lukáš Raszyk, místopředseda ŘV 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. Kontrola usnášení schopnosti řídícího výboru 
 
Počet členů ŘV: 28 
Počet přítomných členů ŘV: 
 
 
 
 
 
 
 



3. Aktuální informace k průběhu projektu 
 Schválena a proplacena 1. zpráva o realizaci a žádost o platbu 

projektu. 

Připravujeme a realizujeme implementační aktivity a aktivity 
budování znalostních kapacit pro rok 2019. 

Naplňujeme publicitu projektu (webové stránky, Facebook, články, 
reportáže….). 

Neformální setkávání napříč aprobacemi. 

Setkávání s ostatními MAPY Moravskoslezského kraje. 

Sledování dotačních výzev. 

  

 

 

 



4. Dotační okénko 
 Výzva IROP Modernizace základních škol 
Konec roku 2019. Přesun nevyčerpaných alokací jiných OP. Výhodu mají 
připravené projekty naplňující vícero klíčových kompetencí. 

 Výzvy ITI Ostravské aglomerace 
Současné alokace vyčerpány. Varianta mimořádné výzvy.  

 Výzvy MAS 
Sledují obce na území MAS. Výzvy na vybavení mimo klíčové kompetence 
(kabinety, družiny, jídelny…). 

 Výzvy OP VVV 
Šablony II. Šablony NNO. Inkluze v SVL (nutnost spolupráce s ASZ). Inovace v 
pedagogice (inovace ŠVP, pilotáž inovativních aktivit).  

OP JAK 
Operační program Jana Ámose Komenského . Nové OP VVV.  
OKAP 
 
 



5. Výtvarná soutěž o maskota projektu 
  Výtvorů: 276 

 3 kategorie: MŠ a 1. třídy, 2. a 3. třídy, 4. a 5. třídy 

 V každé kategorii 5 nejlepších výtvorů. 

 Každý obrázek odměněn.  

 Plyšové ztvárnění. 
 Grafické ztvárnění. 
 

 

 

 

 



6. Naplňování akčních ročních plánů pro rok 2019 – prezentace 
pracovních skupin 
  

 

 

PS Rovné příležitosti 
 9. – 10. 4. 2019 seminář Jak čelit šikaně 
 Září 2019 Workshopy s rodiči v SVL pod vedením 

odborníků PPP v tématech důležitosti předškolního 
vzdělávání. 

 4. – 5. 10. 2019 Edukační pobyty pro rodiče a děti s ADHD, 
Hrádek, odborní lektoři a animační doprovodný program. 

 Říjen 2019 druhé setkání speciálních pedagogů. 
 Kodex školy. 
 Příprava aktivit pro rok 2020. 
 



 

 

 

PS Matematická gramotnost 
 13. 3. 2019 neformální setkání pedagogů matematiky 
 10. 4. 2019 soutěž Matematika může být zábava! 
 Září až prosinec 2019 ABAKU jako hra a forma výuky  

PS Čtenářská, cizojazyčná a informační gramotnost 
 24. 4. 2019 neformální setkání pedagogů českého jazyka 
 Listování pro prvňáčky 
 Už jsem čtenář – zážitkové čtenářské programy 
 Bookstart – s knížkou do života 
 29. 5. 2019 neformální setkání pedagogů cizího jazyka 
 Rodilí mluvčí ve výuce základních škol 



 

 

 

PS Podnikavost a kariérové poradenství 
 Školní kluby podnikavosti 
 23. 4. 2019 setkání výchovných / kariérových poradců 
 Firmy a osobnosti v podnikání 
 
PS Polytechnické vzdělávání a digitalizace 
 Zážitková polytechnika dle inspirativního seznamu 

(Včelařské muzeum Chlebovice, ZOO Ostrava) 
 8. 10. 2019 workshop aplikace G Suite pro výuku 
 Polytechnika pro MŠ 
 Kalendárium akcí pro školní rok 2019/2020 



 

 

 

PS Předškolní vzdělávání a péče 
 13. 6. 2019 setkání vedoucích učitelek MŠ 
 Od září 2019 projekt Putovní kniha 
 Od září 2019 Znakování s dětmi s opožděným vývojem řeči 
 Přírodníček zve do přírody – inspirace MŠ Olbrachtovou 

PS Občanské kompetence 
 22. 5. 2019 druhé setkání zástupců školních žákovských 

parlamentů s náměstkem primátora a kreativní workshop 
zpracování loga projektu 

 Soutěž etikety - úvaha 



 

 

 

PS Financování 
 Monitorování vývoje nastavení nového způsobu 

financování škol 
 Zápisy do MŠ a ZŠ v území ORP Karviná 
 Dotazníkové šetření 
• 16 škol ze 17 
• S výsledky budeme dále pracovat  
• Právní poradna, konzultace 
• Vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků 
• Vzdělávání ekonomů / ekonomek školy 
• Vzdělávání v oblasti zavádění ICT 

 



7. Schválení úkolů na následující 3 měsíců 
 
 
 

8. Nastavení termínů setkávání pro rok 2019 
 
Září 2019 

Realizace komunikačního plánu a procesu 
Aktivní činnost pracovních skupin 
Plánování a řízení implementačních aktivit 
Budování znalostních kapacit 
Popisy potřeb škol 

9. Diskuse a závěr 



Děkujeme za pozornost,  
přejeme krásné léto, 
odpočinek a v září se 
těšíme na shledanou. 

Realizační tým  


