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Program
1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu

2. Kontrola usnášení schopnosti 

3. Schválení programu jednání

4. Aktuální informace o průběhu realizace projektu MAP II

5. Akční roční plány na rok 2021

6. Místní akční plán III

7. Schválení dílčích úkolů pro následující 3 měsíce

8. Diskuze

9. Závěr



1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu

Mgr. Andrzej Bizoń, předseda řídícího výboru

2. Kontrola usnášení schopnosti 

Celkový počet členů ŘV: 28

Počet přítomných: 

Dodatečné online hlasování nepřítomných.

3. Schválení programu jednání

Hlasování o schválení programu jednání



4. Aktuální informace o průběhu realizace projektu MAP II
 Aktuálně je za námi téměř 36 měsíců z celkových 48 (ukončení 31. 12. 2021).

 V červenci 2020 byla předložena 4. zpráva o realizaci projektu a žádost o platbu. Ze schváleného rozpočtu 10.083.584,- Kč
bylo k 30. 6. 2020 vyčerpáno 4.989.079,- Kč. Finanční milníky projektu jsou dodržovány.

 V rámci stanovených indikátorů máme splněno cca 80 %.

 Vzhledem k nouzovému stavu a mimořádných opatření epidemie Koronaviru byla řada plánovaných akcí zrušena či
přesunuta, nicméně věříme, že se podaří cíle i indikátory projektu naplnit ze 100 %. K tomuto jsou přijímána opatření –
úprava aktivit spolupráce do distančních / online forem, realizace aktivit v jednotlivých školách a organizacích s následným
prvkem spolupráce výměny zkušeností apod.

 Z dlouhodobých aktivity byly realizovány cizojazyčná tandemová výuka s rodilými mluvčími (distanční forma výuky), kurz
neverbální komunikace ve spolupráci s MŠ Klíček pro rodiče a pedagogické pracovníky (ukončen I. běh, připraven II. běh),
kroužek techniky ve spolupráci se Střední průmyslovou školou Karviná (zkouška online formy), školní kluby podnikavosti na
5 základních školách (přerušeno) či zážitková polytechnika pro MŠ a ZŠ (zapojeno více než 50 % organizací dle IZO).

 Vznik společné knihy MŠ „Karvinské, dětmarovické, petrovické, stonavské děti dětem“ – výtisk 1.000 ks, distribuováno
předškolním dětem v rámci zapojených MŠ ORP Karviná. Prezentace výstavy obrázkové tvorby na webových stránkách
projektu a profilu Facebook.

 Dne 18. 9. 2020 seminář pro ekonomické pracovníky škol k tématu peněžních fondů příspěvkových organizací.

 Aktualizace sdíleného kalendáře o zajímavé akce k digitializaci ve vzdělávání.

 Realizace prezenčních seminářů a online webinářů k praktickému využití nástrojů pro distanční výuku (MS Teams, Google
Classroom).



Aktualizace dokumentu Organizační struktura MAP 

1. V rámci organizační struktury dochází k personální výměně v rámci
pracovní skupiny Rovné příležitosti, kdy Mgr. Bystroňovou (ZŠ a MŠ U
Lesa, Karviná) nahrazuje Mgr. Huplíková (ZŠ a MŠ Stonava).

2. V rámci organizační struktury dochází ke změně na pozici zástupce
Moravskoslezského kraje. Místo pana Mariana Bojka nově Mgr. Zuzana
Klusová.

3. V rámci organizační struktury dochází k personální výměně zástupce
člena řídícího výboru MAP u organizace ZŠ a MŠ Mendelova, Karviná,
p.o., namísto pana Mgr. Zmrzlíka nová paní ředitelka Mgr. Leona
Mechúrová.

Tato aktualizace podléhá schválení řídícího orgánu.



5. Akční roční plány na rok 2021

• Pro rok 2021 navrhly pracovní skupiny projektu „Místní akční plán rozvoje
vzdělávání v ORP Karviná II“ aktivity spolupráce v celkových nákladech
1.042.000,- Kč (v případě vyčerpání osobních nákladů ze 100 % zbývá cca
1,8 mil. Kč v nepřímých nákladech).

• Návrhy aktivit byly konzultovány s realizačním týmem projektu a také s
pracovní skupinou Financování. Posléze bylo konstatováno, že v rámci
projektu disponujeme dostatečným množstvím finančních prostředků pro
krytí těchto aktivit spolupráce a současně se jedná o návrhy, které jsou v
souladu s projektovou žádosti a se stanovenými indikátory.

• V návrzích jsou vyčísleny náklady, které budou hrazeny z tzv. nepřímých
paušálních nákladů projektu. Nezahrnují tedy vyčíslení osobních nákladů,
neboť tyto jsou schváleny v rámci jednotlivých rozpočtových položek
projektové žádosti.

Akční roční plány na rok 2021 podléhají schválení řídícího orgánu.















P.č. Aktivita - název Aktivita - popis Cílová skupina Struktura nákladů Odhad nákladů Termín Realizátor Zodpovědnost

Vazba na 

indikátor 

projektu

1

Celoroční aktivita 

k podpoře 

kulturního, 

historického a 

občanského 

povědomí žáků

Původně desková hra 

převedená do elektronické 

podoby o historii a 

současnosti Karvinska

žáci ZŠ  
odměny pro žáky, 

služby digitalizace
10 000,00 Kč

leden - únor 

2021

PS občanských 

kompetencí

Aleš Homan, Petr 

Kantor, Tomáš Hercig
51212

2

Beseda na téma 

dnešní svět a 

média

Beseda s Ing.Ladislavem 

Šinclem

pedagogové 

karvinských ZŠ 

cca 20 pedagogů

občerstvení, nájemné 5 000,00 Kč
únor - duben 

2021

PS občanských 

kompetencí
Aleš Homan 51017

3
Setkání školních 

parlamentů

Beseda s Ing.Ladislavem 

Šinclem

zástupci školních 

parlamentů

občerstvení + malý 

dárek (zápisník)
5 000,00 Kč

únor - duben 

2021

PS občanských 

kompetencí
Aleš Homan 51017

4

Návštěva 

Poslanecké 

sněmovny + 

Národní muzeum

Exkurze do PS, fungování 

demokratického systému

žáci školních 

parlamentů

jízdenky vlak, vstupné 

do muzea
10 000,-Kč

říjen -listopad 

2021

PS Občanských 

kompetencí
Aleš Homan 51017

5

Zážitkové 

preventivní 

programy

Zážitková první pomoc a 

zdravověda ve spolupráci se 

SŠ zdravotnickou Karviná.

žáci ZŠ 8. a 9. 

tříd ZŠ

lektorné, spotřební 

materiál, občerstvení
20 000,00 Kč

leden - červen 

2021
SZŠ Karviná

Mgr. Monika 

Kotyzová
51212

6

Seminář 

společného 

vzdělávání k 

tématu 

koordinace 

žákovského 

parlamentu

Proškolení a vzájemná 

výměna informací pedagogů 

ZŠ k vytváření a koordinaci 

školních žákovských 

parlamentů.

pedagogové 

karvinských ZŠ 

cca 15 pedagogů

lektorné, občerstvení, 

nájemné
10 000,00 Kč

září - listopad 

2021

PS občanských 

kompetencí

Mgr. Adamczyk, Mg. 

Kucharczyková
51017

50 000,00 Kč

AKČNÍ ROČNÍ PLÁN 2021 - pracovní skupina Občanské a sociální kompetence

Celkem náklady

60 000,00 KčCelkem náklady





6. Místní akční plán III

Zahájení projektu: 1. 1. 2022
Ukončení projektu: 30. 11. 2023
Délka projektu: 23 měsíců
Nositel: Statutární město Karviná
Území realizace: ORP Karviná
Počet zapojený IZO: 34 (nutno ověřit)
Max. výše rozpočtu: 2.717.000,- 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.

Náklady Částka

Přímé náklady 
(hrubé mzdy + odvody SP a ZP)

1.940.714,29 Kč

Nepřímé náklady 776.285,71 Kč

CELKEM 2.717.000,00 Kč

Pozice Počet osob Úvazek

Manažer projektu (DPČ/PS) 1 80 h/m

Finanční manažer (PS) 1 0,3

Odborný asistent (PS) 1 0,3

Vedoucí PS (DPP) 6 8 h/m

Člen PS (DPP) 16 8 h/m

Evaluátor (DPP) 1 10 h/m

Realizační tým projektu



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).



Aktivity a podaktivity
• 1. Řízení projektu – realizační tým

• 2. Rozvoj a aktualizace MAP:

 Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP (ŘV)

 Zpracování a naplňování komunikačního plánu (web, FB)

 Pracovní skupiny - pro financování, čtenářská gramotnost, matematická 

gramotnost, rovné příležitosti + 2 volitelné – od dubna 2022

 Místní akční plánování (strategie do roku 2025)

 Spolupráce s projektem KAP 

Spolupráce s projektem poskytujícím metodickou podporu  akčnímu 

plánování v území (NPI ČR) 

Spolupráce s ostatními projekty IPs, IPo koncepčními – volitelná. 

Popisy potřeb škol – volitelná.

• 3. Evaluace procesu místního akčního plánování



Provazba MAP III na další projekty

1. Projektové záměry IROP musí být uvedeny v SR MAP.

2. Navazující výzva MAP IV z OP Jan Amos Komenský – budou již hrazena i 
opatření, definována v akčních plánech vytvořených v MAP III.



POSTUP

1. Souhlas statutárního města Karviná s pozicí nositele projektu
2. Souhlas Řídícího výboru MAP ve věci nositele projektu
3. Usnesení RM/ZM statutárního města Karviná 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: březen 2021



7. Schválení úkolů na následující 3 měsíců

8. Nastavení termínů setkávání pro rok 2021
Březen , červen, září a prosinec 2021

Realizace komunikačního plánu a procesu – články, tiskové zprávy, reportáže, 
webové stránky a Facebookový profil
Aktivní činnost pracovních skupin 
Plánování a řízení implementačních aktivit
Budování znalostních kapacit
Evaluace

9. Diskuse a závěr



Děkujeme za pozornost a přejeme poklidné prožití 
vánočních svátků a úspěšný rok 2021, realizační tým


