
Místní akční
plán pro ORP
Jablunkov II

zpravodajMěsto Jablunkov se již 
po druhé stalo nositelem 
projektu MAP.

Město Jablunkov podalo žádost o podporu 
na projekt „Místní akční plán pro ORP Jablun-
kov II“ CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009093, 
který je spolufinancován Evropskou unií a tuto 
podporu se mu podařilo získat. 
Jedná se o projekt, který podporuje společné 
plánování a sdílení aktivit na celém území 
obce s rozšířenou působností (dále „ORP“) 
Jablunkov (12 obcí, 32 IZO) za účelem zlepše-
ní kvality místního vzdělávání ve školách, 
ale i u neformálních vzdělavatelů. Do projektu 
se zapojily všechny obce v ORP Jablunkov.

Co je to MAP?

Jak již z názvu vyplývá, jedná se mimo jiné 
o plán rozvoje vzdělávání v našem regionu 
s cílem zlepšit kvalitu ve vzdělávání v mateř-
ských školách a základních školách tím, že 
bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol 
a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená 
společné informování, vzdělávání, plánování 
partnerských aktivit pro následné společné 
řešení místních specifických problému 
a potřeb.

Realizace projektu byla zahájena 1.9.2018 a ukončena bude 31.8.2022.

Místní akční plán rozvoje (dále jen „MAP“) 
je produktem spolupráce partnerů v území 
v oblasti vzdělávání a je prioritně zaměřen 
na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání 
dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, 
předškolního a základního vzdělávání, zájmo-
vého a neformálního vzdělávání.

Hlavním přínosem realizace projektu je budo-
vání a rozvoj udržitelného systému komunika-
ce mezi všemi subjekty, kteří ovlivňují vzdělá-
vání. Spolupracující subjekty tak napomáhají 
zkvalitňování vzdělávání v místních mateřských 
a základních školách, ale také u neformálních 
vzdělavatelů.

Během projektu jsou organizovány různé akce 
bezplatně, především pro děti a žáky našich 
škol, ale i pro ostatní aktéry vzdělávání 
v našem ORP (pedagogové, rodiče, neformální 
vzdělavatelé aj.).

Celkové zdroje projektu:  10 944 998,40 Kč
Výše podpory z EU:  9 303 248,61 Kč
Výše podpory národní veřejné zdroje: 
    1 094 499,85 Kč
Vlastní zdroje:   547 249,94 Kč



Harmonogram prvního 
roku realizace projektu

září 2018

leden 2019listopad 2018

prosinec 2018
Zahájení realizace projektu Místní akční plán 
pro ORP Jablunkov II. Sestavení realizačního 
týmu. Sestavení členů Řídícího výboru (ŘV). 
Vyhledávání vhodných kandidátů do pracov-
ních skupin projektu (PS)

Realizační tým obohatil své zkušenosti v reali-

zaci projektu MAP II díky účasti na setkání IPo 
MAP v Ostravě, v oblasti strategického řízení 
a plánování ve školách a v územích

Realizační tým se zúčastnil Místní konference 
projektu SRP v Ostravě, kde představil před-
chozí projekt MAP I a byl seznámen s novými 
skutečnostmi projektu MAP II

Workshop k Metodice rovných příležitostí, 
ustanovení jednotlivých členů PS Pro rovné 
příležitosti

Elektronické schválení struktury a jednotlivých 
členů pracovních skupin členy ŘV

Setkání realizačního týmu a zástupce nositele 
projektu Města Jablunkova s Ing. J. Vavrošo-
vou a domluvení podmínek bezplatné návště-
vy žáků ORP Jablunkov v Interaktivní učebně 

biologie (IUB) KaPA v DDM Třinec
Společné setkání členů pracovních skupin, 
zahájení činnosti pracovních skupin, lektorů 
implementace, ICT metodika

Realizační tým se zúčastnil setkání IPo MAP 
v Ostravě, kde sdílí příklady dobré praxe a 
NIDV nabízí metodickou pomoc v realizaci 
MAP

8. ročníky PZŠ Jablunkov navštívili Interaktivní 
učebnu biologie v DDM Třinec společnosti 
KaPA, kde byli vzděláni v oblasti těhotenství, 
antikoncepce a pohlavních orgánů

Vyhlášení výtvarné soutěže „Nakresli MASKO-
TA projektu MAP II“

Nositeli projektu, Městu Jablunkov, byla vypla-
cena 1. záloha pro projekt v částce 
1 758 025 Kč.

Zasedání Řídícího výboru, ustanovení 
předsedy a místopředsedy ŘV, seznámení 
členů s projektem, Statutem a Jednacím 
řádem ŘV, strukturou pracovních skupin 
a jmény jednotlivých členů PS

Místní konference



únor 2019

březen 2019

Setkání realizačního týmu a zástupce nositele 
projektu Města Jablunkova s Ing. J. Vavrošo-
vou a domluvení podmínek bezplatné návště-
vy žáků ORP Jablunkov v Interaktivní učebně 

biologie (IUB) KaPA v DDM Třinec
Společné setkání členů pracovních skupin, 
zahájení činnosti pracovních skupin, lektorů 
implementace, ICT metodika

Realizační tým se zúčastnil setkání IPo MAP 
v Ostravě, kde sdílí příklady dobré praxe a 
NIDV nabízí metodickou pomoc v realizaci 
MAP

8. ročníky PZŠ Jablunkov navštívili Interaktivní 
učebnu biologie v DDM Třinec společnosti 
KaPA, kde byli vzděláni v oblasti těhotenství, 
antikoncepce a pohlavních orgánů

Vyhlášení výtvarné soutěže „Nakresli MASKO-
TA projektu MAP II“

Pedagogové škol ORP Jablunkov se zúčastnili 
úvodního setkání v Interaktivní učebně biolo-
gie, kde byli obeznámeni s možnosti návštěv 
IUB a vzdělávání žáků jejich škol

Pedagogové škol ORP Jablunkov se zúčastnili 
úvodního setkání v Interaktivní učebně biolo-
gie, kde byli obeznámeni s možnosti návštěv 
IUB a vzdělávání žáků jejich škol

Pedagogové škol ORP Jablunkov se zúčastnili 
úvodního setkání v Interaktivní učebně biolo-
gie, kde byli obeznámeni s možnosti návštěv 
IUB a vzdělávání žáků jejich škol

IT školení pro pedagogy na Google formuláře

Monitorovací zpráva projektu MAP II

Žáci 3. - 5. tříd navštívili Interaktivní učebnu 
biologie v DDM Třinec společnosti KaPA, kde 
byli lektory vzděláni v oblasti První pomoci

Společné setkání realizačních týmů MAP 
Jablunkov s realizátory MAP Třinec, Karviná, 
Havířov

2. zasedání Řídícího výboru, schválení Organi-
zační struktury projektu, Komunikačního 
plánu, představení SWOT analýz jednotlivých 
PS a Akčních ročních plánů, schválení tabulky 
investičních priorit jednotlivých škol v ORP 
Jablunkov

duben 2019

Proběhlo představení Memento jako program 
v rámci protidrogové prevence pro žáky 8. a 9. 
tříd

Žáci 8. tříd ZŠ Lesní Jablunkov navštívili Inter-
aktivní učebnu biologie v DDM Třinec společ-
nosti KaPA, kde se vzdělali v oblasti těhoten-
ství, antikoncepce, pohlavních orgánů

Realizační tým se zúčastnil setkání IPo MAP 
v Ostravě

Žáci 8. tříd ZŠ Lesní Jablunkov navštívili Inter-
aktivní učebnu biologie v DDM Třinec společ-
nosti KaPA, kde se vzdělali v oblasti těhoten-
ství, antikoncepce, pohlavních orgánů

Setkání vedoucích pracovních skupin, jejich 
seznámení s úkoly v rámci projektu

Setkání a úvodní workshop Analytiků jednotli-
vých škol

Žáci 8. tříd ZŠ Lesní Jablunkov navštívili Inter-
aktivní učebnu biologie v DDM Třinec společ-
nosti KaPA, kde se vzdělali v oblasti těhoten-
ství, antikoncepce, pohlavních orgánů

Žáci devátých tříd PZŠ Jablunkov navštívily 
závod na výrobu medových dortů Marlenka. 
Mohly zde mohli shlédnout automatizovaný 
provoz výroby a seznámili se i s historií a 
vývojem této společnosti a s jejím úspěšným 
vývojem. Poté žáci navštívili automobilku 
Hyundai v Nošovicích, kde mohli vidět výrobu 
automobilů, využití IT technologie 
v automobilovém průmyslu a seznámili se s 
předpoklady, které musí splňovat jednotlivé 
profese. 

Schůzka analytiků



květen 2019

Proběhlo představení Memento jako program 
v rámci protidrogové prevence pro žáky 8. a 9. 
tříd

Žáci 8. tříd ZŠ Lesní Jablunkov navštívili Inter-
aktivní učebnu biologie v DDM Třinec společ-
nosti KaPA, kde se vzdělali v oblasti těhoten-
ství, antikoncepce, pohlavních orgánů

Žáci 1. třídy PZŠ Bukovec navštívili Interaktivní 
učebnu biologie v DDM Třinec společnosti 
KaPA, kde se vzdělali v oblasti první pomoci

Společné setkání realizačních týmů MAP 
Jablunkov s realizátory MAP Třinec, Karviná, 
Havířov

Žáci 8. ročníků ZŠ Lesní Jablunkov navštívili 
Interaktivní učebnu biologie v DDM Třinec 
společnosti KaPA, kde se vzdělali v oblasti 
první pomoci

Žáci 1. a 2. tříd ZŠ a MŠ Milíkov navštívili Inter-
aktivní učebnu biologie v DDM Třinec společ-
nosti KaPA, kde se vzdělali v oblasti první 
pomoci

Žáci osmých tříd PZŠ Jablunkov a žáci sed-
mých ročníků ZŠ Lesní Jablunkov navštívili 
Archeopark v Chotěbuzi, kdy za doprovodu 
muzejního pedagoga byli obeznámeni s živo-
tem našich předků v době halštatské a slovan-
ské

Proběhl workshop Malý řemeslník, kterého 
se zúčastnily děti MŠ a na kterém si vyrobily 
dřevěnou hračku

Metodické setkání pedagogů MŠ a ZŠ 
ke čtenářské gramotnosti

Žáci 4. tříd ZŠ Lesní navštívili URSUS v Dolní 
Lomné a zúčastnili se přednášky na téma 
Ekosystémy

4.třídy ZŠ Lesní Jablunkov navštívila Třinecké 
muzeum, kde si žáci prohlédly expozice 
a dozvěděly se zajímavosti o historii Jablunko-
va, Třince i Těšína

Žáci 4. tříd ZŠ Lesní Jablunkov navštívili Inter-
aktivní učebnu biologie v DDM Třinec společ-
nosti KaPA, kde se vzdělali v oblasti první 
pomoci

Slavnostní vyhlášení výtvarné soutěže 
„Nakresli MASKOTA projektu MAP II“, kdy se 
maskotem projektu stal Karel Mapík a jeho 
tvůrcem je Karel Sikora ze speciální třídy ZŠ 
Lesní

Metodické setkání pedagogů MŠ a ZŠ k mate-
matické a finanční gramotnosti

Realizační tým se zúčastnil setkání IPo MAP 
v Ostravě

Žáci 8. tříd ZŠ Lesní Jablunkov navštívili Inter-
aktivní učebnu biologie v DDM Třinec společ-
nosti KaPA, kde se vzdělali v oblasti těhoten-
ství, antikoncepce, pohlavních orgánů

Setkání vedoucích pracovních skupin, jejich 
seznámení s úkoly v rámci projektu

Setkání a úvodní workshop Analytiků jednotli-
vých škol

Žáci 8. tříd ZŠ Lesní Jablunkov navštívili Inter-
aktivní učebnu biologie v DDM Třinec společ-
nosti KaPA, kde se vzdělali v oblasti těhoten-
ství, antikoncepce, pohlavních orgánů

Žáci devátých tříd PZŠ Jablunkov navštívily 
závod na výrobu medových dortů Marlenka. 
Mohly zde mohli shlédnout automatizovaný 
provoz výroby a seznámili se i s historií a 
vývojem této společnosti a s jejím úspěšným 
vývojem. Poté žáci navštívili automobilku 
Hyundai v Nošovicích, kde mohli vidět výrobu 
automobilů, využití IT technologie 
v automobilovém průmyslu a seznámili se s 
předpoklady, které musí splňovat jednotlivé 
profese. 

Proběhl v Bukovci Projektový den se záchran-
nou a bezpečnostní technikou pro děti a žáky 
mateřských a základních škol ORP Jablunkov

MŠ Mosty u Jablunkova Střed, v počtu 22 dětí, 
navštívili Dětský svět ve Světě techniky v Dolní 
oblasti Vítkovic, kde jim informace předávaly 
audiovizuální nebo intuitivní formou a děti tak 
procvičily nejen své motorické dovednosti

35 dětí MŠ Mosty u Jablunkova Střed, navštívi-
lo komentovaný výukový program v ZOO 
Ostrava

3. zasedání Řídícího výboru, na kterém pro-
běhlo schvalování jednotlivých Akčních roč-
ních plánů Pracovních skupin pro rok 2019

Nositeli projektu Městu Jablunkov byla vypla-
cena 2. záloha pro projekt v částce 
698 013,25 Kč.

V třinecké knihovně proběhla beseda s přizva-
nými odborníky na téma Sdílení dobré praxe 
v alternativním vzdělávání pro všechny zájem-
ce zejména z řad pedagogů

Žáci 2. a 3. třídy PZŠ Bukovec navštívili Interak-
tivní učebnu biologie v DDM Třinec společ-
nosti KaPA, kde se vzdělali v oblasti první 
pomoci

Žáci 1., 2. a 3. tříd ZŠ a MŠ Písečná navštívili 
Interaktivní učebnu biologie v DDM Třinec 
společnosti KaPA, kde se vzdělali v oblasti 
první pomoci

Archeopark Chotěbuz



Žáci 1. třídy PZŠ Bukovec navštívili Interaktivní 
učebnu biologie v DDM Třinec společnosti 
KaPA, kde se vzdělali v oblasti první pomoci

Společné setkání realizačních týmů MAP 
Jablunkov s realizátory MAP Třinec, Karviná, 
Havířov

Žáci 8. ročníků ZŠ Lesní Jablunkov navštívili 
Interaktivní učebnu biologie v DDM Třinec 
společnosti KaPA, kde se vzdělali v oblasti 
první pomoci

Žáci 1. a 2. tříd ZŠ a MŠ Milíkov navštívili Inter-
aktivní učebnu biologie v DDM Třinec společ-
nosti KaPA, kde se vzdělali v oblasti první 
pomoci

Žáci osmých tříd PZŠ Jablunkov a žáci sed-
mých ročníků ZŠ Lesní Jablunkov navštívili 
Archeopark v Chotěbuzi, kdy za doprovodu 
muzejního pedagoga byli obeznámeni s živo-
tem našich předků v době halštatské a slovan-
ské

Proběhl workshop Malý řemeslník, kterého 
se zúčastnily děti MŠ a na kterém si vyrobily 
dřevěnou hračku

Metodické setkání pedagogů MŠ a ZŠ 
ke čtenářské gramotnosti

Žáci 4. tříd ZŠ Lesní navštívili URSUS v Dolní 
Lomné a zúčastnili se přednášky na téma 
Ekosystémy

4.třídy ZŠ Lesní Jablunkov navštívila Třinecké 
muzeum, kde si žáci prohlédly expozice 
a dozvěděly se zajímavosti o historii Jablunko-
va, Třince i Těšína

Žáci 4. tříd ZŠ Lesní Jablunkov navštívili Inter-
aktivní učebnu biologie v DDM Třinec společ-
nosti KaPA, kde se vzdělali v oblasti první 
pomoci

Slavnostní vyhlášení výtvarné soutěže 
„Nakresli MASKOTA projektu MAP II“, kdy se 
maskotem projektu stal Karel Mapík a jeho 
tvůrcem je Karel Sikora ze speciální třídy ZŠ 
Lesní

Metodické setkání pedagogů MŠ a ZŠ k mate-
matické a finanční gramotnosti

Proběhl v Bukovci Projektový den se záchran-
nou a bezpečnostní technikou pro děti a žáky 
mateřských a základních škol ORP Jablunkov

MŠ Mosty u Jablunkova Střed, v počtu 22 dětí, 
navštívili Dětský svět ve Světě techniky v Dolní 
oblasti Vítkovic, kde jim informace předávaly 
audiovizuální nebo intuitivní formou a děti tak 
procvičily nejen své motorické dovednosti

35 dětí MŠ Mosty u Jablunkova Střed, navštívi-
lo komentovaný výukový program v ZOO 
Ostrava

3. zasedání Řídícího výboru, na kterém pro-
běhlo schvalování jednotlivých Akčních roč-
ních plánů Pracovních skupin pro rok 2019

Nositeli projektu Městu Jablunkov byla vypla-
cena 2. záloha pro projekt v částce 
698 013,25 Kč.

V třinecké knihovně proběhla beseda s přizva-
nými odborníky na téma Sdílení dobré praxe 
v alternativním vzdělávání pro všechny zájem-
ce zejména z řad pedagogů

Žáci 2. a 3. třídy PZŠ Bukovec navštívili Interak-
tivní učebnu biologie v DDM Třinec společ-
nosti KaPA, kde se vzdělali v oblasti první 
pomoci

Žáci 1., 2. a 3. tříd ZŠ a MŠ Písečná navštívili 
Interaktivní učebnu biologie v DDM Třinec 
společnosti KaPA, kde se vzdělali v oblasti 
první pomoci

Archeopark Chotěbuz



Žáci 1. třídy PZŠ Bukovec navštívili Interaktivní 
učebnu biologie v DDM Třinec společnosti 
KaPA, kde se vzdělali v oblasti první pomoci

Společné setkání realizačních týmů MAP 
Jablunkov s realizátory MAP Třinec, Karviná, 
Havířov

Žáci 8. ročníků ZŠ Lesní Jablunkov navštívili 
Interaktivní učebnu biologie v DDM Třinec 
společnosti KaPA, kde se vzdělali v oblasti 
první pomoci

Žáci 1. a 2. tříd ZŠ a MŠ Milíkov navštívili Inter-
aktivní učebnu biologie v DDM Třinec společ-
nosti KaPA, kde se vzdělali v oblasti první 
pomoci

Žáci osmých tříd PZŠ Jablunkov a žáci sed-
mých ročníků ZŠ Lesní Jablunkov navštívili 
Archeopark v Chotěbuzi, kdy za doprovodu 
muzejního pedagoga byli obeznámeni s živo-
tem našich předků v době halštatské a slovan-
ské

Proběhl workshop Malý řemeslník, kterého 
se zúčastnily děti MŠ a na kterém si vyrobily 
dřevěnou hračku

Metodické setkání pedagogů MŠ a ZŠ 
ke čtenářské gramotnosti

Žáci 4. tříd ZŠ Lesní navštívili URSUS v Dolní 
Lomné a zúčastnili se přednášky na téma 
Ekosystémy

4.třídy ZŠ Lesní Jablunkov navštívila Třinecké 
muzeum, kde si žáci prohlédly expozice 
a dozvěděly se zajímavosti o historii Jablunko-
va, Třince i Těšína

Žáci 4. tříd ZŠ Lesní Jablunkov navštívili Inter-
aktivní učebnu biologie v DDM Třinec společ-
nosti KaPA, kde se vzdělali v oblasti první 
pomoci

Slavnostní vyhlášení výtvarné soutěže 
„Nakresli MASKOTA projektu MAP II“, kdy se 
maskotem projektu stal Karel Mapík a jeho 
tvůrcem je Karel Sikora ze speciální třídy ZŠ 
Lesní

Metodické setkání pedagogů MŠ a ZŠ k mate-
matické a finanční gramotnosti

Proběhl v Bukovci Projektový den se záchran-
nou a bezpečnostní technikou pro děti a žáky 
mateřských a základních škol ORP Jablunkov

MŠ Mosty u Jablunkova Střed, v počtu 22 dětí, 
navštívili Dětský svět ve Světě techniky v Dolní 
oblasti Vítkovic, kde jim informace předávaly 
audiovizuální nebo intuitivní formou a děti tak 
procvičily nejen své motorické dovednosti

35 dětí MŠ Mosty u Jablunkova Střed, navštívi-
lo komentovaný výukový program v ZOO 
Ostrava

3. zasedání Řídícího výboru, na kterém pro-
běhlo schvalování jednotlivých Akčních roč-
ních plánů Pracovních skupin pro rok 2019

Nositeli projektu Městu Jablunkov byla vypla-
cena 2. záloha pro projekt v částce 
698 013,25 Kč.

V třinecké knihovně proběhla beseda s přizva-
nými odborníky na téma Sdílení dobré praxe 
v alternativním vzdělávání pro všechny zájem-
ce zejména z řad pedagogů

Žáci 2. a 3. třídy PZŠ Bukovec navštívili Interak-
tivní učebnu biologie v DDM Třinec společ-
nosti KaPA, kde se vzdělali v oblasti první 
pomoci

Žáci 1., 2. a 3. tříd ZŠ a MŠ Písečná navštívili 
Interaktivní učebnu biologie v DDM Třinec 
společnosti KaPA, kde se vzdělali v oblasti 
první pomoci

červen 2019

Děti MŠ Jablunkov navštívili ZOO v Ostravě
4.6.2019

Žákovská konference

IT školení pro všechny zájemce ze školských 
zařízení ORP Jablunkov na MS EXCEL

PMŠ Hrádek v počtu 22 dětí navštívila Dětský 
svět ve Světě techniky v Dolní oblasti Vítkovic, 
kde předávání informací probíhalo audiovizu-
ální nebo intuitivní formou a děti tak procvičily 
nejen své motorické dovednosti

Žáci 1. - 5. tříd z PZŠ Hrádek navštívili URSUS, 
kde si vybrali výukový program Stopy 
šelem s expozicí a výkladem

Žáci 1. a 2. tříd ZŠ a MŠ Bukovec navštívili 
Interaktivní učebnu biologie v DDM Třinec 
společnosti KaPA, kde se vzdělali v oblasti první 
pomoci

Beseda s dětskou psycholožkou Mgr. Barbarou 
Konderlovou pro širokou veřejnost

3., 4. a 5. tříd ZŠ a MŠ Bukovec navštívili Inter-
aktivní učebnu biologie v DDM Třinec společ-
nosti KaPA, kde se vzdělali v oblasti lidského 
těla, úrazech, výživy, nebezpečných látkách 
a jeho škodlivosti na lidské zdraví

IT školení pro všechny zájemce ze školských 
zařízení ORP Jablunkov na MS EXCEL

Pracovní setkání zástupců škol s pracovníky 
SPC v Ostravě

Žáci 6. třídy ze ZŠ Lesní navštívili Svět techniky 
v Dolní oblasti Vítkovic, kde zjistili mnoho 
zajímavého jak ze světa zvířat, tak civilizace

1. a 2. ročník ZŠ a MŠ Bukovec si v URSUS 
prožitkovou formou užili program Strom 
života

Žáci speciálních a logopedických tříd ZŠ Lesní 
Jablunkov navštívili ostravskou ZOO

Metodické setkání pedagogů a speciálních 
pedagogů k tématu INKLUZE

Žáci 5. třídy z PZŠ Jablunkov navštívili Svět 
techniky v Dolní oblasti Vítkovic, kde byli 
seznámeni s vizuálním programováním a typy 
robotů

Celá MŠ Kaštánek z Návsí se zúčastnila celo-
denního výletu do URSUSU, kde si vybrali 
výukový program Medvídkovo království, 
komentovanou expozici a zahradu

Žáci 3., 4. a 5. ročníků ZŠ a MŠ Bukovec navští-
vili komentovaný výklad v ZOO Ostrava

Žáci 4. a 5. třídy ZŠ a MŠ Písečná navštívili 
Interaktivní učebnu biologie v DDM Třinec 

společnosti KaPA, kde se vzdělali v oblasti 
první pomoci

Žáci 3. třídy ze ZŠ a MŠ Hrádek navštívili Světě 
techniky v Dolní oblasti Vítkovic, kde jim 
za komentované prohlídky byl přiblížen svět 
lidí s handicapem

20 dětí MŠ Bocanovice navštívilo ZOO ve Zlíně

Žáci 4. a 5. tříd PZŠ Bukovec navštívili Interak-
tivní učebnu biologie v DDM Třinec společ-
nosti KaPA, kde se vzdělali v oblasti zdraví 
a zdravého životního stylu

Metodické setkání výchovných poradců 
a workshop kariérové poradenství na lokální 
úrovni

IT školení pro všechny zájemce ze školských 
zařízení ORP Jablunkov na MS EXCEL

Beseda s dětskou psycholožkou a spisovatel-
kou Mgr. Zuzanou Pospíšilovou pro širokou 
veřejnost

Žáci 5. tříd ZŠ Lesní Jablunkov navštívili Inter-
aktivní učebnu biologie v DDM Třinec společ-
nosti KaPA, kde se vzdělali v oblasti první 
pomoci

IT školení pro všechny zájemce ze školských 
zařízení ORP Jablunkov na MS EXCEL

Žáci 3., 4. a 5. tříd PZŠ Návsí navštívili Interak-
tivní učebnu biologie v DDM Třinec společ-
nosti KaPA, kde se vzdělali v oblasti první 
pomoci

Malý řemeslník

ZOO Ostrava
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srpen 2019

Žáci DDM Jablunkov v rámci příměstského 
tábora navštívili zoologickou zahradu a bota-
nický park v Ostravě

Děti letního tábora pořádaného DDM Jablun-
kov, navštívili ZOO V Ostravě

Interaktivní učebna

Žákovská konference



Složení týmu

Manažer projektu
Mgr. Lucie Trombiková / zajišťuje organizačně i technicky fungování celého projektu

Finanční manažer projektu
Jana Stachurová / zodpovídá za finanční správnost a platby projektu

Specialista na strategie a plánování
Ing. Petra Kantorová / je odborným garantem řízení a vedení manažerů projektu, poskytuje odbor-
né poradenství a konzultace, zpracovává analýzy a navrhuje opatření

Lektoři implementace
lektoři zájmových kroužků/pedagogové volného času

Metodik ICT
zajišťuje koordinaci provozu informačního systému projektu. Podporuje digitální kompetence 
a začleňování ICT do procesu vzdělávání.

Řídící výbor
je vytvořen a funguje na principu partnerství. Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partner-
ství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území ORP Jablun-
kov. Role řídícího výboru je spjata s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP.

SLOŽENÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU:

Předseda:
Ing. Jan Nieslanik / tajemník MěÚ Jablunkov

Místopředseda:
Mgr. Terezie Műllerová / vedoucí odboru školství a kultury MěÚ Jablunkov

Členové:
Ing. Kateřina Chybidziurová / členka zastupitelstva kraje
Mgr. Ing. Bc. Ivona Crháková / zástupce Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání
Věra Szkanderová / starostka obce Písek
Bc. Ilona Nieslaniková / ředitelka Mateřské školy Jablunkov
Marie Tobolová / pedagog Mateřské školy Jablunkov
Mgr. Lenka Šamanová / ředitelka Základní školy a Mateřské školy Písek
Bc. Ivana Szpyrcová / pedagog Základní školy a Mateřské školy Písek
Mgr Markéta Wisczorová / pedagog Základní školy a Mateřské školy Písek
Mgr. Lucie Nožková / ředitelka Základní a Mateřské školy Bukovec
Mgr. Halina Kuligová / pedagog Základní školy a Mateřská školy s pjv. Bukovec
Mgr. Irena Gomolová / pedagog Základní školy H. Sienkiewicze s pjv. Jablunkov
Mgr. Pavel Kantor / ředitel Základní školy Jablunkov
Mgr. Magda Kluzová / zástupce ředitele Základní školy Jablunkov
Mgr. Václav Pospíšil / ředitel Domů dětí a mládeže Jablunkov
Ing. Jana Vavrošová / kontaktní osoba Kvalifikační a personální agentury o. p. s.
Miroslav Sikora / předseda SRPŠ při Základní škole Jablunkov
Ing. arch. Marek Pyszko / zástupce rodičů

Ing. Sylva Sládečková / kontaktní osoba ITI Ostravské aglomerace
Mgr. Jozef Kubáň / vedoucí krajského pracoviště NIDV
Mgr. Petr Karlubík / projektový manažer MAS Jablunkovsko

Pracovní skupiny
Pracovní skupiny se aktivně podílejí na rozvoji komunikace Místního akčního plánu a vytvářejí 
prostor pro spolupráci a partnerství v ORP Jablunkov. Zabývají se opatřeními, které jsou v rámci 
MAP povinné a která vzešla z vlastních šetření a provedených analýz území. 
Celkem bylo vytvořeno sedm pracovních skupin. 

PRACOVNÍ SKUPINA PRO FINANCOVÁNÍ

Vedoucí pracovní skupiny:
Mgr. Lenka Šamanová / ředitelka Základní školy a Mateřské školy Písek

Členové pracovní skupiny:
Věra Szkanderová / Obec Písek
Ing. Soňa Dobešová / Základní škola Jablunkov
Ing. Miroslava Kufová / Dům dětí a mládeže Jablunkov
Ing. Jana Vavrošová / KAPA, o.p.s. Třinec
Bc. David Sadowski / Město Jablunkov

PRACOVNÍ SKUPINA PRO ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI A K ROZVOJI POTENCIÁLU 
KAŽDÉHO ŽÁKA

Vedoucí pracovní skupiny:
Mgr. Marie Byrtusová / Základní škola a Mateřská škola Dolní Lomná

Členové pracovní skupiny:
Mgr. Lucie Kalužová / Základní škola a Mateřská škola Písek
Mgr. Edita Lysková / Základní škola Jablunkov
Mgr. Iveta Janiková / Základní škola a Mateřská škola Mosty u Jablunkova

PRACOVNÍ SKUPINA PRO ROZVOJ MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI A K ROZVOJI POTENCIÁLU 
KAŽDÉHO ŽÁKA

Vedoucí pracovní skupiny:
Mgr. Eva Valová / Základní škola a Mateřská škola Písek

Členové pracovní skupiny:
Mgr. Eva Lysková / Základní škola Jablunkov
Mgr. Veronika Sikorová / Základní škola a Mateřská škola Mosty u Jablunkova
Lenka Lipowská / Třinecké gastroslužby, ZFP GROUP, a.s.

PRACOVNÍ SKUPINA PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

Vedoucí pracovní skupiny:
Mgr. Ondřej Polakovič / Základní škola a Mateřská škola Mosty u Jablunkova

Členové pracovní skupiny:
Mgr. Bc. Petra Marszalková / Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek 
Dorota Bosnyaková / Základní škola Jablunkov
Mgr. Katarzyna Safak / Základní škola s p.j.v. a Mateřská škola s p.j.v. Hrádek
Mgr. Ester Gawlasová / absolvent psychologie UPOL  
Mgr. Jana Supiková / Město Jablunkov

PRACOVNÍ SKUPINA POLYTECHNIKA A DIGITALIZACE 

Vedoucí pracovní skupiny:
Ing. arch. Marek Pyszko / nodum ateliér – na, s.r.o. Jablunkov

Členové pracovní skupiny:
Mgr. Tomáš Stryczek / Základní škola Jablunkov
Ing. Jakub Švrček, Ph.D / Svět techniky oblast Dolní Vítkovice Ostrava
Mgr. Halina Kuligová / Základní škola a Mateřská škola p.j.v. Bukovec
Ing. Jan Nieslanik / Městský úřad Jablunkov

PRACOVNÍ SKUPINA PODNIKAVOST A KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ 

Vedoucí pracovní skupiny:
Mgr. Halina Wolná / Základní škola H. Sienkiewicze s p.j.v. Jablunkov

Členové pracovní skupiny:
Mgr. Markéta Wisczorová / Základní škola a Mateřská škola Písek
Ing. Monika Szkatulová / KAPA, o.p.s. Třinec
Mgr. Jana Klusová / Základní škola a mateřská škola Mosty u Jabl.

PRACOVNÍ SKUPINA OBČANSKÉ KOMPETENCE

Vedoucí pracovní skupiny:
Mgr. Irena Gomolová / Základní škola H. Sienkiewicze s p.j.v. Jablunkov

Členové pracovní skupiny:
Věra Kačmaříková / Mateřská škola Jablunkov
Mgr. Libuše Kaletová / Základní škola Jablunkov
Bc. David Sadowski / Město Jablunkov
Mgr. René Pilch / Základní škola Jablunkov
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Ing. Petra Kantorová / je odborným garantem řízení a vedení manažerů projektu, poskytuje odbor-
né poradenství a konzultace, zpracovává analýzy a navrhuje opatření

Lektoři implementace
lektoři zájmových kroužků/pedagogové volného času

Metodik ICT
zajišťuje koordinaci provozu informačního systému projektu. Podporuje digitální kompetence 
a začleňování ICT do procesu vzdělávání.

Řídící výbor
je vytvořen a funguje na principu partnerství. Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partner-
ství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území ORP Jablun-
kov. Role řídícího výboru je spjata s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP.

SLOŽENÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU:

Předseda:
Ing. Jan Nieslanik / tajemník MěÚ Jablunkov

Místopředseda:
Mgr. Terezie Műllerová / vedoucí odboru školství a kultury MěÚ Jablunkov

Členové:
Ing. Kateřina Chybidziurová / členka zastupitelstva kraje
Mgr. Ing. Bc. Ivona Crháková / zástupce Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání
Věra Szkanderová / starostka obce Písek
Bc. Ilona Nieslaniková / ředitelka Mateřské školy Jablunkov
Marie Tobolová / pedagog Mateřské školy Jablunkov
Mgr. Lenka Šamanová / ředitelka Základní školy a Mateřské školy Písek
Bc. Ivana Szpyrcová / pedagog Základní školy a Mateřské školy Písek
Mgr Markéta Wisczorová / pedagog Základní školy a Mateřské školy Písek
Mgr. Lucie Nožková / ředitelka Základní a Mateřské školy Bukovec
Mgr. Halina Kuligová / pedagog Základní školy a Mateřská školy s pjv. Bukovec
Mgr. Irena Gomolová / pedagog Základní školy H. Sienkiewicze s pjv. Jablunkov
Mgr. Pavel Kantor / ředitel Základní školy Jablunkov
Mgr. Magda Kluzová / zástupce ředitele Základní školy Jablunkov
Mgr. Václav Pospíšil / ředitel Domů dětí a mládeže Jablunkov
Ing. Jana Vavrošová / kontaktní osoba Kvalifikační a personální agentury o. p. s.
Miroslav Sikora / předseda SRPŠ při Základní škole Jablunkov
Ing. arch. Marek Pyszko / zástupce rodičů

Ing. Sylva Sládečková / kontaktní osoba ITI Ostravské aglomerace
Mgr. Jozef Kubáň / vedoucí krajského pracoviště NIDV
Mgr. Petr Karlubík / projektový manažer MAS Jablunkovsko

Pracovní skupiny
Pracovní skupiny se aktivně podílejí na rozvoji komunikace Místního akčního plánu a vytvářejí 
prostor pro spolupráci a partnerství v ORP Jablunkov. Zabývají se opatřeními, které jsou v rámci 
MAP povinné a která vzešla z vlastních šetření a provedených analýz území. 
Celkem bylo vytvořeno sedm pracovních skupin. 

PRACOVNÍ SKUPINA PRO FINANCOVÁNÍ

Vedoucí pracovní skupiny:
Mgr. Lenka Šamanová / ředitelka Základní školy a Mateřské školy Písek

Členové pracovní skupiny:
Věra Szkanderová / Obec Písek
Ing. Soňa Dobešová / Základní škola Jablunkov
Ing. Miroslava Kufová / Dům dětí a mládeže Jablunkov
Ing. Jana Vavrošová / KAPA, o.p.s. Třinec
Bc. David Sadowski / Město Jablunkov

PRACOVNÍ SKUPINA PRO ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI A K ROZVOJI POTENCIÁLU 
KAŽDÉHO ŽÁKA

Vedoucí pracovní skupiny:
Mgr. Marie Byrtusová / Základní škola a Mateřská škola Dolní Lomná

Členové pracovní skupiny:
Mgr. Lucie Kalužová / Základní škola a Mateřská škola Písek
Mgr. Edita Lysková / Základní škola Jablunkov
Mgr. Iveta Janiková / Základní škola a Mateřská škola Mosty u Jablunkova

PRACOVNÍ SKUPINA PRO ROZVOJ MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI A K ROZVOJI POTENCIÁLU 
KAŽDÉHO ŽÁKA

Vedoucí pracovní skupiny:
Mgr. Eva Valová / Základní škola a Mateřská škola Písek

Členové pracovní skupiny:
Mgr. Eva Lysková / Základní škola Jablunkov
Mgr. Veronika Sikorová / Základní škola a Mateřská škola Mosty u Jablunkova
Lenka Lipowská / Třinecké gastroslužby, ZFP GROUP, a.s.

PRACOVNÍ SKUPINA PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

Vedoucí pracovní skupiny:
Mgr. Ondřej Polakovič / Základní škola a Mateřská škola Mosty u Jablunkova

Členové pracovní skupiny:
Mgr. Bc. Petra Marszalková / Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek 
Dorota Bosnyaková / Základní škola Jablunkov
Mgr. Katarzyna Safak / Základní škola s p.j.v. a Mateřská škola s p.j.v. Hrádek
Mgr. Ester Gawlasová / absolvent psychologie UPOL  
Mgr. Jana Supiková / Město Jablunkov

PRACOVNÍ SKUPINA POLYTECHNIKA A DIGITALIZACE 

Vedoucí pracovní skupiny:
Ing. arch. Marek Pyszko / nodum ateliér – na, s.r.o. Jablunkov

Členové pracovní skupiny:
Mgr. Tomáš Stryczek / Základní škola Jablunkov
Ing. Jakub Švrček, Ph.D / Svět techniky oblast Dolní Vítkovice Ostrava
Mgr. Halina Kuligová / Základní škola a Mateřská škola p.j.v. Bukovec
Ing. Jan Nieslanik / Městský úřad Jablunkov

PRACOVNÍ SKUPINA PODNIKAVOST A KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ 

Vedoucí pracovní skupiny:
Mgr. Halina Wolná / Základní škola H. Sienkiewicze s p.j.v. Jablunkov

Členové pracovní skupiny:
Mgr. Markéta Wisczorová / Základní škola a Mateřská škola Písek
Ing. Monika Szkatulová / KAPA, o.p.s. Třinec
Mgr. Jana Klusová / Základní škola a mateřská škola Mosty u Jabl.

PRACOVNÍ SKUPINA OBČANSKÉ KOMPETENCE

Vedoucí pracovní skupiny:
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Členové pracovní skupiny:
Věra Kačmaříková / Mateřská škola Jablunkov
Mgr. Libuše Kaletová / Základní škola Jablunkov
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Mgr. René Pilch / Základní škola Jablunkov
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