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První letošní návštěva Powiatu 

Krapkowickiego 

Letošními prvními hosty, které mělo Sdružení obcí 
Jablunkovska tu čest hostit, byli zástupci Powiatu Krapkowickiego. 
Obě organizace jsou partnery již 15 let. Za tu dobu jsme 
s Powiatem Krapkowickim zrealizovali několik společných projektů.  

Letos se uskuteční setkání a oslava zmíněného 15letého 
výročí společné spolupráce. Pevně věříme, že se podaří uskutečnit 
také mnoho dalších přeshraničních setkání sportovců, hasičů a 
jiných spolků.  
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Město Jablunkov nositelem projektu MAP II 

  
Město Jablunkov podalo žádost o podporu na projekt „Místní akční plán pro ORP Jablunkov 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 zlepšení 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 mateřských 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 problémů a potřeb. 
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, zájmového a neformálního vzdělávání. 
Hlavním přínosem realizace projektu je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi všemi 
subjekty, které ovlivňují vzdělávání. Spolupracující subjekty tak napomáhají zkvalitňování vzdělávání 
v místních mateřských a základních školách, ale také u neformálních vzdělavatelů. 
Během projektu budou organizovány různé akce, 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 
 
Realizace projektu byla zahájena 1. 9. 2018 a ukončena bude 31. 8. 2022. Na konci listopadu 2018 proběhlo 
první jednání Řídícího výboru. Od měsíce ledna 2019 již začalo pracovat 7 pracovních skupin (dále jen PS): 
PS Financování, PS Rovné příležitosti, PS Podnikavost a kariérové poradenství, PS Polytechnika a 
digitalizace, PS Občanské kompetence, PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a PS pro rozvoj matematické 
gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka. 
Mimo jiné již proběhly i schůzky s prvními partnery projektu MAP, jako je zážitkové centrum URSUS v Dolní 
Lomné a Interaktivní učebna biologie v Třinci. V současné době již probíhají první aktivity, určené pro žáky 
škol ORP Jablunkov v Interaktivní učebně biologie v Třinci. Během letošního roku budou dětem, žákům i 
pedagogům nabídnuty další aktivity, které je možné hradit z rozpočtu projektu. V rámci projektu Město 
Jablunkov vyhlásil odbor školství a kultury soutěž na téma MASKOT projektu, které se mohou zúčastnit 
všechny děti MŠ a žáci ZŠ ve správním obvodu Jablunkov (Bocanovice, Bukovec, Dolní Lomná, Horní Lomná, 
Hrádek, Hrčava, Jablunkov, Milíkov, Mosty u Jablunkova, Návsí, Písečná, Písek). Soutěž probíhala do konce 
února 2019. Více informací o soutěži najdete na facebookových stránkách 
https://www.facebook.com/map.jablunkov. Během dalšího měsíce bude v provozu i oficiální webová 
stránka www.map.jablunkov.cz.  
 
„Neučíme se pro školu, ale pro život.“ (Seneca) 
 
Realizační tým projektu MAP II 
jana.stachurova@jablunkov.cz , lucie.trombikova@jablunkov.cz  
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