
P.č. Aktivita - název Aktivita - popis
Cílová skupina 

(kdo, počet)

Struktura nákladů 

(lektorné, odměny, 

cestovné, 

občerstvení…)

Odhad nákladů
Termín 

(měsíc a rok)

Realizátor 

(organizace)

Zodpovědnost (člen 

PS)

Vazba na 

indikátor 

projektu

1

Rodilý mluvčí v 

hodinách cizích 

jazyků

krátkodobá tandemová 

výuka AJ s rodilým mluvčím

žáci 2. stupně 

škol ORP Karviná

 financování DPP- rodilý 

mluvčí - 2x 80 hodin 

měsíčně 

2 x 15 840,- měsíčně
1 - 6, 9 - 12 

2020
 MMK, jednotlivé ZŠ

L. Hudáková, R. 

Lupieńska

2
Už jsem čtenář -

Knížka pro prňáčka

podpora a realizace akcí na 

podporu čtenářské 

gramotnosti

Žáci 1. tříd ZŠ 

ORP Karviná

zakoupení knih Katka a 

klokan ze šuplíku,akce 

zajištěné knihovnami 

(besedy, pasování na 

čtenáře)

12,000 Kč 2020 RKK, MMK
S. Sukopová, učitelé 1. 

tříd jednotlivých ZŠ
 

3
Bookstart –   S 

knížkou do života

Podpora a realizace akcí na 

podporu čtenářské 

gramotnosti

děti a rodiče ORP 

Karviná

 1 set Bookstart 80 Kč          

= leporelo pro dítě, 

metodická publikace pro 

počáteční čtení rodičů s 

dětmi, seznam 

doporučené literatury 

pro předškolní děti a 

audiokniha       

37,000 Kč 2020 RKK, MMK S. Sukopová

4
Neformální setkání 

učitelů ČJ
sdílení zkušeností z výuky

učitelé ČJ, ORP 

Karviná
 pronájem, občerstvení 3,000 Kč  únor 2020 PS, MMK

Š. Hanusková, B. 

Jedličková Bičejová

5
Další vzdělávání 

pedagogických 

pracovníků

workshop pro učitele 

zaměřený na specifika 

čtenářské a cizojazyčné 

gramotnosti žáků se SPU

učitelé ZŠ ORP 

Karviná
lektorné, občerstvení 3,000 Kč březen 2020

Mgr. Šárka 

Sohrová, MMK
Š. Hanusková

6
Listování pro 

5.třídy

scénické čtení  Pachatelé 

dobrých skutků

žáci 5. tříd ZŠ 

ORP Karviná

fakturované náklady na 

jednotlivá představení
48,000 Kč březen 2020 MMK, RKK

S. Sukopová, učitelé 5. 

tříd jednotlivých ZŠ

7
Listování pro 

1.třídy
scénické čtení Flouk a Líla

žáci 1. tříd ZŠ 

ORP Karviná

fakturované náklady na 

jednotlivá představení
48,000 Kč duben 2020 MMK, RKK

S. Sukopová, učitelé 1. 

tříd jednotlivých ZŠ

8
Divadélko do škol- 

Romantismus

divadelní představení, které 

zábavnou formou 

představuje soubor ukázek ke 

konkrétnímu literárnímu 

období

žáci 8. tříd ZŠ 

ORP Karviná

fakturované náklady na 

jednotlivá představení 4 

hrací dny po 10 000,- 

40,000 Kč květen 2020 MMK, RKK

B. Jedličková Bičejová, 

S. Sukopová, učitelé 8. 

tříd jednotlivých ZŠ

9
Listování pro 

5.třídy

scénické čtení Pachatelé 

dobrých skutků

žáci 5. tříd ZŠ 

ORP Karviná

fakturované náklady na 

jednotlivá představení
48,000 Kč říjen 2020 MMK, RKK

S. Sukopová, učitelé 5. 

tříd jednotlivých ZŠ

10
Divadélko do škol- 

Divadlo nekouše

divadelní představení, které 

zábavnou formou 

představuje soubor ukázek ke 

konkrétnímu literárnímu 

období

žáci 8. tříd ZŠ 

ORP Karviná

fakturované náklady na 

jednotlivá představení
48,000 Kč listopad 2020 MMK, RKK

B. Jedličková Bičejová, 

S. Sukopová, učitelé 8. 

tříd jednotlivých ZŠ

11
Listování pro 

4.třídy

scénické čtení Pachatelé 

dobrých skutků

žáci 4. tříd ZŠ 

ORP Karviná

fakturované náklady na 

jednotlivá představení
48,000 Kč listopad 2020 MMK, RKK

S. Sukopová, učitelé 4. 

tříd jednotlivých ZŠ

AKČNÍ ROČNÍ PLÁN 2020 - pracovní skupina Čtenářská, informační a cizojazyčná gramotnost



P.č. Aktivita - název Aktivita - popis
Cílová skupina 

(kdo, počet)

Struktura nákladů 

(lektorné, odměny, 

cestovné, 

občerstvení…)

Odhad nákladů
Termín 

(měsíc a rok)

Realizátor 

(organizace)

Zodpovědnost (člen 

PS)

1
Kompetence pro 

život

ukázkový workshop pro 

vedení škol v oblasti měkkých 

kompetencí a jejich rozvoj v 

rámci vzdělávání

vedení ZŠ, 15 

osob
lektorné, občerstvení 7,500.00 Kč 01/2020 PS, RT MAP Ing. Petra Kantorová

2
Inspirace pro 

školní kuchyně
zážitkové vaření

školní kuchyně, 

20 osob
lektorné, materiály 15,000.00 Kč 2020 PS, RT MAP

Mgr. Stašková, Mgr. 

Heimerová

3
Školení pro 

ekonomy škol

seminář pro ekonomické a 

účetní pracovníky škol v 

oblasti novinek

ekonomičtí 

pracovníci škol, 

15 osob

lektorné, občerstvení 15,000.00 Kč 2020 PS, RT MAP Ing. Bařák

4 Právnické okénko
přehled legislativních změn a 

jejich dopad na školství

vedení ZŠ, 15 

osob
lektorné, občerstvení 10,000.00 Kč 2020 PS, RT MAP Mgr. Stáňa, Mgr. Bandor

47,500.00 Kč

AKČNÍ ROČNÍ PLÁN 2020 - pracovní skupina Financování



P.č. Aktivita - název Aktivita - popis
Cílová skupina 

(kdo, počet)

Struktura nákladů 

(lektorné, odměny, 

cestovné, 

občerstvení…)

Odhad nákladů
Termín 

(měsíc a rok)

Realizátor 

(organizace)

Zodpovědnost (člen 

PS)

1
Zážitková 

zdravověda

Zážitkové dopoledne 

1.pomoci na SZŠ Karviná

žáci ZŠ (6 škol) 

8.-9.ročník

lektorné, spotřební 

materiál, občerstvení
8.100,- * 3 = 24.300,-  2019/2020 SZŠ Karviná Mgr. Monika Kotyzová

2
Zážitková Etiketa 

a společenské 

chování

Zážitkové dopoledne soutěž 

v etiketě

žáci ZŠ 9 škol 8.-

9.ročník

lektorné, pronájem 

prostor, odměny, 

občerstvení

18.150,- * 3=54.450,- 

Kč
2019/2020 MMK Karviná Mgr. Pavla Kucharczyková

3
Setkání školních 

parlamentů

workshop - pokračování 

schůzek žákovských 

parlamentů ZŠ - testování 

stolní hry

žáci ZŠ 8.-

9.ročník

občerstvení pro 

účastníky
1.200,- Kč únor 2020

ZŠ a MŠ 

Majakovského
Aleš Homan

79.950,- Kč

AKČNÍ ROČNÍ PLÁN 2020 - pracovní skupina Občanské a sociální kompetence



P.č. Aktivita - název Aktivita - popis
Cílová skupina 

(kdo, počet)

1 Zážitkové aktivity
Výjezdy žáků MŠ i ZŠ dle 

seznamu 
děti, žáci

2 Školení 
Vzdělávání lektorů v oblasti 

ICT nebo polytechniky
učitelé MŠ, ZŠ

3 Řemesla
Představení řemesel - 

p.Horká
žáci 

4 Kroužek Techniky SPŠ Karviná žáci ZŠ 

5 Kroužek Polytechniky MŠ, ZŠ, SŠ Karviná žáci ZŠ 

AKČNÍ ROČNÍ PLÁN 2020 - pracovní skupina POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A DIGITALIZACE



Struktura nákladů 

(lektorné, odměny, 

cestovné, 

občerstvení…)

Odhad nákladů
Termín 

(měsíc a rok)

Realizátor 

(organizace)

doprava, vstupné 510.000,- Kč celý rok RT MAP, PS

lektorné, občerstvení 15.000,- Kč říjen 2020 RT MAP, PS

lektorné, materiály 30.000,- Kč listopad 2020 MŠ, ZŠ, SŠ Karviná

mzdy PN celý rok SPŠ Karviná

mzdy PN celý rok MŠ, ZŠ, SŠ Karviná

555.000,- Kč

AKČNÍ ROČNÍ PLÁN 2020 - pracovní skupina POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A DIGITALIZACE



Zodpovědnost (člen 

PS)

RT MAP

Mgr. Eva Trnečková

Mgr. Dagmar Horká

Mgr. Oleg Pasz

Mgr. Dagmar Horká

AKČNÍ ROČNÍ PLÁN 2020 - pracovní skupina POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A DIGITALIZACE



P.č. Aktivita - název Aktivita - popis
Cílová skupina 

(kdo, počet)

Struktura nákladů 

(lektorné, odměny, 

cestovné, 

občerstvení…)

Odhad nákladů
Termín 

(měsíc a rok)

Realizátor 

(organizace)
Zodpovědnost (člen PS)

1
projekt "Putovní 

kniha"

tvorba a dokončení knihy 

vlastních příběhů dětí z MŠ 

dplněné o ilusrtace dětí

děti z MŠ

pořízení materiálu k 

tvorbě knihy, vytvoření 

grafiky, návrhu obalu, 

tisk, distribuce…

137.000,- Kč
říjen 2019 - 

červen 2020

PS,RT MAP, Kartis, 

ilustrátor
Zahatlanová Martina

2
Kurz neverbální 

komunikace

podpora pedagogů běžných 

škol a rodičů v oblasti 

neverbální komunikace a 

znakování s dětmi s 

logopedickými problémy

rodiče dětí se 

SVP, 

spev.pedagogové

, pedagogové 

běžných škol

finanční ohodnocení pro 

školící pedagogy
PN

říjen 2019 - 

květen/2020

PS, RT MAP, MŠ 

Klíček
Waloszková Lenka

3
"Přírodníček zve 

do přírody"

celoměstský projektový den 

pro MŠ zaměřený na 

ekologickou výchovu - 

zpracování odpadů, vodu, 

poznávání a pozorování 

přírody všemi smysly, 

budování kladného vztahu k 

přírodě

děti z MŠ

výukový a odborný 

materiál, odměny pro 

děti

15.000,- duben 2020

zainteresivaná 

skupina pedagogů 

ZŠ a MŠ U lesa

realizační tým ZŠ a MŠ U 

lesa, Wojaczková Lada

4
Výjezdní 

polytechnický 

workshop 

polytechnický workshop pro 

učitelky MŠ, získání nových 

praktických poznatků z 

oblasti polytechniky

pedagogové MŠ, 

30

finanční ohodnocení pro 

školícího odborníka, 

pronájem prostor, 

ubytování, jídlo, 

doprava

30.000,- březen 2020

PS, RT MAP, 

odborník z 

polytechniky

Zahatlanová Martina, 

Wojaczková Lada

182.000,- Kč

AKČNÍ ROČNÍ PLÁN 2020 - pracovní skupina Předškolní vzdělávání a péče



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

1 Workshop s rodiči

Workshop s rodiči v sociálně 

vyloučené lokalitě pod 

vedením odborníků v 

tématech rozvoje kvalitního 

inkluzivního vzdělávání a 

nerovností ve vzdělávání, 

důležitost předškolního 

vzdělávání. Rozsah 3 hodiny. 

Teoretický úvod, praktická 

rodiče,  20  osob
Občerstvení, lektorné, 

drobné dárky
10,000.00 Kč 2x září 2020 PS, RT MAP, lektor V. Podhorná

2
Diagnostika čtení 

a psaní

Seminář je zaměřen na práci 

s žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami a na 

diagnostiku žáků s obtížemi 

v oblasti čtení a psaní. 

Rozsah 2x6h. Tématický 

úvod,praktická část,diskuze.

pedagogové, 15 

osob

náklady na lektora, 

pronájem sálu, 

občerstvení

18,000.00 Kč květen 2020 PS, RT MAP, lektor R.Helešicová

3

Kulatý stůl k 

tématu 

poskytování 

předmětu SPP

Výměna zkušeností 

pedagogů poskytujících SPP 

na školách, ukázka pomůcek, 

diskuze o vhodných 

metodách práce. Rozsah 

4h,tématický úvod, řízená 

diskuze.

speciální 

pedagogové a 

pedagogové ZŠ, 

15 osob

náklady na lektora, 

občerstvení
5 000 Kč listopad 2020 PS, RT MAP, lektor M.Bystroňová

4

Diskuzní 

workshop k 

nerovnosti ve 

vzdělání

diskuze s odborníkem k 

tématice nadaných a 

mimořádně nadaných dětí

řídící výbor
náklady na lektora, 

občerstvení
5,000.00 Kč červen 2020 PS, RT MAP, lektor D.Glatzová

5
Adaptační pobyt 

pro rodiče a děti s 

poruchami učení

Akce má rodičům dětí se SVP 

pomoci najít nové metody, 

nabídnout alternativní 

přístupy v práci s dětmi s 

SVP. Rozsah 2x4h. Tématický 

úvod, dílny s rodiči, aktivity 

pro děti, přednášky lektorů 

pro rodiče.

rodiče s dětmi - 

15 dvojic

náklady na lektory, 

ubytování, doprovodný 

program SVČ

30,000.00 Kč říjen 2020 PS, RT MAP, lektor P. Jaňová

6
Udělování značky 

Rovné píležitosti

Posuzování návrhů opatření 

ostatních PS MAP z pohledu 

rovných příležitostí.

PS MAP
náklady na tisk, grafiku 

značky
0.00 Kč průběžně PS, RT MAP, lektor členové PS

68,000.00 Kč AA1:I9 ;

AKČNÍ ROČNÍ PLÁN 2020 - pracovní skupina Rovné příležitosti



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

1 Workshop s rodiči

Workshop s rodiči v sociálně 

vyloučené lokalitě pod 

vedením odborníků v 

tématech rozvoje kvalitního 

inkluzivního vzdělávání a 

nerovností ve vzdělávání, 

důležitost předškolního 

vzdělávání. Rozsah 3 hodiny. 

Teoretický úvod, praktická 

rodiče,  20  osob
Občerstvení, lektorné, 

drobné dárky
10,000.00 Kč 2x září 2020 PS, RT MAP, lektor V. Podhorná

2
Diagnostika čtení 

a psaní

Seminář je zaměřen na práci 

s žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami a na 

diagnostiku žáků s obtížemi 

v oblasti čtení a psaní. 

Rozsah 2x6h. Tématický 

úvod,praktická část,diskuze.

pedagogové, 15 

osob

náklady na lektora, 

pronájem sálu, 

občerstvení

18,000.00 Kč květen 2020 PS, RT MAP, lektor R.Helešicová

3

Kulatý stůl k 

tématu 

poskytování 

předmětu SPP

Výměna zkušeností 

pedagogů poskytujících SPP 

na školách, ukázka pomůcek, 

diskuze o vhodných 

metodách práce. Rozsah 

4h,tématický úvod, řízená 

diskuze.

speciální 

pedagogové a 

pedagogové ZŠ, 

15 osob

náklady na lektora, 

občerstvení
5 000 Kč listopad 2020 PS, RT MAP, lektor M.Bystroňová

4

Diskuzní 

workshop k 

nerovnosti ve 

vzdělání

diskuze s odborníkem k 

tématice nadaných a 

mimořádně nadaných dětí

řídící výbor
náklady na lektora, 

občerstvení
5,000.00 Kč červen 2020 PS, RT MAP, lektor D.Glatzová

5
Adaptační pobyt 

pro rodiče a děti s 

poruchami učení

Akce má rodičům dětí se SVP 

pomoci najít nové metody, 

nabídnout alternativní 

přístupy v práci s dětmi s 

SVP. Rozsah 2x4h. Tématický 

úvod, dílny s rodiči, aktivity 

pro děti, přednášky lektorů 

pro rodiče.

rodiče s dětmi - 

15 dvojic

náklady na lektory, 

ubytování, doprovodný 

program SVČ

30,000.00 Kč říjen 2020 PS, RT MAP, lektor P. Jaňová

6
Udělování značky 

Rovné píležitosti

Posuzování návrhů opatření 

ostatních PS MAP z pohledu 

rovných příležitostí.

PS MAP
náklady na tisk, grafiku 

značky
0.00 Kč průběžně PS, RT MAP, lektor členové PS

68,000.00 Kč AA1:I9 ;

AKČNÍ ROČNÍ PLÁN 2020 - pracovní skupina Rovné příležitosti



P.č. Aktivita - název Aktivita - popis
Cílová skupina (kdo, 

počet)

Struktura nákladů 

(lektorné, odměny, 

cestovné, 

občerstvení…)

Odhad nákladů
Termín 

(měsíc a rok)

Realizátor 

(organizace)

Zodpovědnost (člen 

PS)

1
Zážitkové 

poradenství 

kreativní techniky a 

zážitkové metody ve 

skupině- jako náplň 

pro třídnické hodiny 

či náměty do hodin 

rodinné výchovy, ...

kurz pro výchovné 

poradce a třídní 

učitele, počet 20

lektorné, pronájem 

prostor, ubytování, 

strava

30,000.00 Kč
leden - 

prosinec 2020

Centrum 

kompetencí, Mgr. 

Dorota 

Madziová, Český 

Těšín

Pavlína Mojová

2
Školní kluby 

podnikavosti

Cílem klubu je 

umožnit žákům 6.-9. 

tříd základních škol 

proměnit jejich 

nápady ve 

skutečnost, pomoci 

jim uvědomit si, co 

to znamená být 

aktivní a iniciativní. 

Podporovat 

schopnost převádět 

myšlenky do praxe, 

která předpokládá 

tvořivost, schopnost 

zavádět novinky, 

nést rizika, plánovat 

žákům 6.-9. tříd 

základních škol , 

min. 4 max. 12 na 

skupinu

Lektorné, propagační 

předměty, letáky, 

materiál, pronájem 

prostor

PN
leden - 

prosinec 2020

PS, koordinátor, 

lektor
Petr Kantor

3
Exkurze ve 

firmách

Vytvořit databází 

podnikatelů a firem, 

kteří jsou ochotni 

umožnit exkurzi nebo 

přijít do výuky nebo 

zájmového kroužku. 

Představit úspěšné 

podnikatele a firmy z 

našeho kraje. Ukázat 

dětem, že podnikání 

je rovnocenná 

alterntiva k 

zaměstnání. Měnit 

mediální obraz 

podnikatelů.

Žáci základních škol
Lektorné, doprava na 

exkurzi
15000.00

leden - 

prosinec 2020
PS, lektor Milan Kasl

45,000.00 Kč

AKČNÍ ROČNÍ PLÁN 2020 - pracovní skupina Kariérové poradenství a podnikavost


