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Zápis z jednání 2. zasedání Řídícího výboru 
projektu Místní akční plán pro ORP Jablunkov II 

reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009093 

 

 

Datum a čas konání:  27. 2. 2019 v čase od 14:00 do 16:00 hod. 

Místo konání: sál radnice Města Jablunkova 

 Dukelská 144, 739  91 Jablunkov  

 

Předsedající:  Ing. Jan Nieslanik, tajemník MěÚ Jablunkov 

 

 

Seznam zúčastněných členů:  viz Příloha č. 1 – Prezenční listina z 2. zasedání Řídícího výboru  

 

Program: 

1. Zahájení a schválení programu Řídícího výboru 

2. Kontrola usnášeníschopnosti 

3. Aktuální informace o projektu, dotační okénko 

4. Organizační struktura, komunikační plán 

5. Struktura jednotlivých pracovních skupin 

6. SWOT analýzy a ARP 2019 jednotlivých pracovních skupin 

7. Schválení tabulky investičních priorit SR MAP 

8. Evaluační šetření 

9. Analytici škol 

10. Schválení dílčích úkolů pro následující tři měsíce 

11. Návrhy, připomínky, diskuze 

 

 

Ing. Jan Nieslanik, tajemník MěÚ 

- zahájil zasedání a přivítal všechny zúčastněné, představil hlavní realizátory projektu, předal 

slovo Ing. Petre Kantorové 

 

K bodu č. 1 

Zahájení a schválení programu 

2/6 - Řídící výbor projektu MAP pro ORP Jablunkov II schválil program 2. zasedání Řídícího výboru 

konaného dne 27. 2. 2019, viz příloha č. 2 

 

/13 pro – 0 se zdrželo – 0 proti/                                                                                                        
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Ing. Petra Kantorová, specialistka na strategie a plánování 

- představila program dnešního zasedání ŘV 

 

K bodu č. 2 

Kontrola usnášeníschopnosti 

Ing. Petra Kantorová, specialistka na strategie a plánování 

- dnešního zasedání ŘV se účastní 13 členů, ŘV je tedy usnášeníschopný 

 

K bodu č. 3 

Aktuální informace o projektu, dotační okénko 

Řídící výbor projektu MAP ORP Jablunkov II vzal na vědomí aktuální informace o projektu 

 

/13 pro – 0 se zdrželo – 0 proti/                                                                                                        

 

Ing. Petra Kantorová, specialistka na strategie a plánování 

- oznámila změnu u členů ŘV, nově jmenovanou zástupkyní Krajského akčního plánu rozvoje 

vzdělávání je Ing. Bc. Ivona Crháková, jedná se pouze o personální změnu 

- 15.1. proběhlo úvodní setkání členů PS – dnes vás jednotliví vedoucí PS seznámí se svou prací 

- termín odevzdání ZOR a ŽOP - 28. března 

- ve spolupráci s PS se již připravuji implementační aktivity - Akční roční plány na rok 2019 

- proběhly schůzky s prvními poskytovateli neformálních vzdělávacích aktivit pro děti a žáky – 

zážitkové centrum URSUS, Interaktivní učebna v Třinci – již se zúčastnila Základní škola 

Jablunkov s pjv. 

 

Irena Gomolová, vedoucí PS občanské kompetence 

- doplnila, že škola si vybrala program „Těhotenství a rodičovství“, ocenila vedení programu 

v polském jazyce, kapacita učebny 15 žáků, vytvořeny 3 skupinky 

 

Ing. Petra Kantorová, specialistka na strategie a plánování 

- v rámci projektu je možné hradit i jízdné, doporučila využívat linkovou hromadnou dopravu, 

ušetří se tak za jízdné - více finančních prostředků na vzdělávací akce, objednání autobusové 

preferuje realizační tým pouze v případě, že škola má ztížené podmínky cestování 

(nedostatečné dopravní spoje) 

 

Mgr. Terezie Műllerová, vedoucí odboru ŠaK 

- v případě, že škola jede na akci ve větším počtu, než je kapacita je možné po předchozí dohodě 

navštívit Knihovnu v Třinci – vstupy jsou možné hradit z projektu MAP 

 

Mgr. Lucie Nožková, ředitelka ZŠ a MŠ Bukovec 

- popřípadě se domluvit s Muzeem v Třinci 
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Mgr. Terezie Műllerová, vedoucí odboru ŠaK 

- pokud bude zájem, je možné domluvit se s realizačním týmem projektu, který vstupy do Muzea 

či Knihovny vyjedná, upozornila, že takové aktivity je nutné předem domlouvat s realizačním 

týmem 

 

Mgr. Lenka Šamanová, vedoucí PS financování 

- podotkla, že program Světa techniky i dopravné je možné financovat z programu OKAP, máme 

za ZŠ i MŠ požádáno 

 

Ing. Jakub Švrček, Ph.D, ředitel Světa techniky a člen PS polytechnika a digitalizace 

- kapacita financování programů přes OKAP je omezena, primárně je klíčově cílená na pedagogy, 

doporučeno kombinovat programy přes OKAP i MAP 

 

Mgr. Lucie Trombiková, manažer projektu MAP 

- programy OKAP jsou prioritně určeny pro Malotřídní školy, které mají omezenější možnosti se 

do takovýchto programů zapojit 

 

Ing. Petra Kantorová, specialistka na strategie a plánování 

- každá škola bude mít možnost zúčastnit se vzdělávacího programu v rámci MAP II 

- bude nastaven vhodný systém objednávek na jednotlivé vzdělávací aktivity – objednávka a 

fakturace musí být vystavená na Město Jablunkov projekt MAP II, až bude zpracován finální 

inspirativní seznam, ředitelé budou obeznámení s postupy jak si zarezervovat jednotlivé 

vzdělávací programy 

- lektoři Interaktivní učebny biologie z Třince jsou zaměstnanci Města Jablunkova – DPP  

- soutěž KAPY - 7.6. PRVNÍ POMOC pro 8. třídy 

- probíhá spolupráce s MAPY z okolních měst – již proběhlo první neformální setkání (Karviná, 

Třinec, Jablunkov, Havířov) – příklady dobré praxe 

- dne 7.2. proběhl „Diskuzní stůl“ MŠMT v Praze – dobrý ohlas MAP, do MAP I se zapojilo 99% 

území (návaznost na IROP), MAPu II zapojeno kolem 90/%, ORP lepší v administraci než MAS , 

Vláda ČR schválila strukturu Operačních programů na další období, musí schválit Evropská 

komise – OP VVV, IROP,MAPY III  ŠABLONY III – vysoká účast zapojení, nízká chybovost programů 

- IROP – investice – sběr informací z projektu MAP, chybí 4 biliony na investice škol – možnost 

přesunutí finančních prostředků z jiných programů, které nebyly dočerpány 

- Národní plán investic – bylo by možné hradit investice školních jídelen a družin (nelze hradit 

z IROPu) 
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K bodu č. 4 

2/7 - Organizační struktura, komunikační plán 

Řídící výbor projektu MAP ORP Jablunkov II schválil Organizační strukturu Místní akční plán pro ORP 

Jablunkov II  - příloha č. 3 a Komunikační plán Místní akční plán pro ORP Jablunkov II – příloha č. 4 

 

/13 pro – 0 se zdrželo – 0 proti/                                                                                                        

 

Ing. Petra Kantorová, specialistka na strategie a plánování 

- jedná se o tzv. „živé“ dokumenty, budou se aktualizovat a měnit 

- Organizační struktura – konkrétní jména členů PS, RT, ŘV, apod. – viz. příloha č. 3 

- Komunikační plán – identifikace veřejnosti projektu, způsoby komunikace směrem k veřejnosti, 

facebookové stránky, webové stránky – viz. příloha č. 4 

- Webové stránky – v současné době probíhá grafická úprava, budou spuštěny v průběhu měsíce 

března  

- Facebookové stránky – požádala vzájemné sdílení 

 

Mgr. Lucie Trombiková, manažer projektu 

- podala informace o soutěži „Nakresli MASKOTA“, v současné době přijato přes 100 výtvarných 

děl 

- aktuálně probíhá výběr hodnotící komise do soutěže – v současné době již přislíbili účast  

Z. Karpecká (ZŠ Jablunkov), I. Ostruszková (ZUŠ Jablunkov), T. Műllerová (Město Jablunkov), další 

navržení členové se ještě nevyjádřili 

 

Ing. Petra Kantorová, specialistka na strategie a plánování 

- doporučila do komise člena ŘV, v případě zájmu kontaktujte realizační tým 

 

Irena Gomolová, vedoucí PS občanské kompetence 

- navrhla za člena p. Beatu Szczuku 

 

Mgr. Lucie Trombiková, manažer projektu 

- byla navržena, ale z důvodu neobjektivnosti odmítla 

 

K bodu č. 5 

2/8 - Struktura jednotlivých pracovních skupin 

Řídící výbor projektu MAP ORP Jablunkov II schválila Strukturu jednotlivých pracovních skupin – viz. 

příloha č. 5 

/13 pro – 0 se zdrželo – 0 proti/                                                                                                        

 

Ing. Petra Kantorová, specialistka na strategie a plánování 

- představila strukturu jednotlivých pracovních skupin, kterou lze dle potřeby aktualizovat 
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K bodu č. 6 

2/9 - SWOT analýzy a ARP 2019 jednotlivých pracovních skupin 

Řídící výbor projektu MAP ORP Jablunkov II vzal na vědomí Strukturu jednotlivých pracovních skupin – 

viz. přílohy č. 6 – 12 

/13 pro – 0 se zdrželo – 0 proti/                                                                                                        

 

Ing. Petra Kantorová, specialistka na strategie a plánování 

- předala slovo jednotlivým vedoucím pracovních skupin a vyzvala je k představení SWOT analýz 

a ARP 2019 

 

Mgr. Terezie Műllerová, vedoucí oboru ŠaK 

- ocenila měsíční práci členů jednotlivých PS PS 

 

Mgr. Marie Byrtusová, vedoucí PS rozvoj čtenářské gramotnosti 

- představila SWOT analýzu a ARP 2019 za svou pracovní skupinu – viz. příloha č. 6 

 

Mgr. Lenka Šamanová, vedoucí PS financování 

- představila SWOT analýzu a ARP 2019 za svou pracovní skupinu – viz. příloha č. 7  

 

Mgr. Lenka Šamanová, vedoucí PS financování 

- v rámci první schůzky PS financování vzešla otázka možnosti jednoho centrálního nakupování - 

dodavatele popř. zajišťovatel kancelářských potřeb na všechny školy v ORP Jablunkov – bude 

zpracován dotazník 

 

Mgr. Terezie Műllerová, vedoucí odboru ŠaK 

- na školách zřizovaných krajem mají přesně dané, kde mohou nakupovat kancelářské a 

hygienické potřeby, vyjádřila svůj názor – omezování pravomocí ředitele, spíše služby jako 

elektřina, plyn apod. 

 

Mgr. Ondřej Polakovič, ředitel ZŠ a MŠ Mosty u Jablunkova, vedoucí PS rovné příležitosti 

- obec Mosty u Jablunkova vysoudila pro všechny své příspěvkové organizace dodavatele energií, 

neměl jsem možnost zasáhnout do výběru 

 

Mgr. Eva Válová, vedoucí PS rozvoj matematické gramotnosti 

- představila SWOT analýzu a ARP 2019 za svou pracovní skupinu – viz. příloha č. 8 

 

Mgr. Ondřej Polakovič, vedoucí PS rovné příležitosti 

- představil SWOT analýzu a ARP 2019 za svou pracovní skupinu – viz. příloha č. 9 

 

Mgr. Irena Gomolová, vedoucí PS občanské kompetence 
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- představila SWOT analýzu a ARP 2019 za svou pracovní skupinu – viz. příloha č. 10  

 

Ing. arch. Marek Pyszko, vedoucí PS polytechnika a digitalizace 

- představil SWOT analýzu a ARP 2019 za svou pracovní skupinu – viz. příloha č. 11 

 

Mgr. Halina Wolná, vedoucí PS podnikavost a karierové poradenství 

- představila SWOT analýzu a ARP 2019 za svou pracovní skupinu – viz. příloha č. 12 

 

 

Pozn. ke SWOT analýzám a ARP 2019 proběhly diskuze na jednotlivá témata. 

 

K bodu č. 7 

2/10 - Schválení tabulky investičních priorit SR MAP II 

Řídící výbor projektu MAP ORP Jablunkov II schválil aktualizovanou tabulku investičních priorit SR MAP 

II– viz. příloha č. 13 

/13 pro – 0 se zdrželo – 0 proti/                                                                                                        

 

Mgr. Lucie Trombiková, manažer projektu 

- představila aktualizovanou tabulku investičních priorit SR MAP 

 

K bodu č. 8 

Evaluační šetření 

Mgr. Lucie Trombiková, manažer projektu 

- pravidelný monitoring a vyhodnocování realizace projektu. 

- stanovení témat, cílů, cílových skupin, časového harmonogramu. 

- určení nástrojů pro získávání dat (dotazníky, pohovory, hodnotící zprávy)  

 

K bodu č. 9 

Analytici škol 

Mgr. Lucie Trombiková, manažer projektu 

- ředitelé jednotlivých škol byli obeslání – 20 analytiků škol na DPP, budou zpracovány výstupy - 

popis potřeb škol, jedná se o osoby, které se orientují v aktivitách škol - projektová činnost 

školy, zavádění inkluze, investiční potřeby školy apod. 

 

K bodu č. 10 

2/11 - Schválení dílčích úkolů pro následující tři měsíce 

Řídící výbor projektu MAP ORP Jablunkov II schválil dílčí úkoly pro následující tři měsíce 

- Školení IT 

- Vyhlášení soutěže „Nakresli maskota“ 

- Zpráva o realizaci a žádost o platbu 
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- Workshop s analytiky (uzavření DPP) 

- Naplňování akčních ročních plánů 

/13 pro – 0 se zdrželo – 0 proti/                                                                                                        

 

K bodu č. 11 

Návrhy, připomínky diskuze 

Ing. Petra Kantorová, specialistka na strategie a plánování 

- v rámci okolních projektů MAP již začali fungovat rodilí mluvčí – ředitele nadšení, ale učitelé 

cizích jazyků mají v oblasti komunikace s rodilým mluvčím obavy 

- navázat na PS skupinu polytechnika a digitalizace – vhodné výukové metody spojené s IT 

- všechny ARP jednotlivých pracovních skupin budou projednány v PS financování – stanoviska 

k jednotlivým akcím 

 

Mgr. Lucie Trombiková, manažer projektu 

- v rámci projektu MAP je k dispozici ICT metodik – je možné využít  

- v úterý 5.3. proběhne v zasedací místnosti MěÚ Jablunkov školení – Google formuláře – 

členové PS, v případě zájmu o školení v oblasti IT je možné obrátit se na realizační tým 

- poděkovala všem za účast a rozloučila se 

 

 

Zapsala: 

Jana Stachurová, finanční manažer projektu 

 

 

V Jablunkově dne 27.2.2019 ……………………………………….. 

  Mgr. Lucie Trombiková  

  ověřovatel zápisu 

 

 

V Jablunkově dne 8. 3. 2019 ……………………………………….. 

  Ing. Jan Nieslanik  

  předseda ŘV 

  

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Prezenční listina z 2. zasedání Řídícího výboru  
Příloha č. 2 – Schválený program 2. zasedání Řídícího výboru 
Příloha č. 3 – Organizační struktura Místní akční plán pro ORP Jablunkov II   
Příloha č. 4 – Komunikační plán Místní akční plán pro ORP Jablunkov II   
Příloha č. 5 – Prezentace 2. ŘV 
Příloha č. 6 – 12 – SWOT analýzy a ARP 2019 jednotlivých pracovních skupin 
Příloha č. 13 – SR MAP II 
Příloha č. 14 – Fotodokumentace  
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