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Zápis z jednání 3. 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:  28. 5. 2019 v čase od 14:00  

Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu Jablunkov (nová budova 2. patro) 

 Dukelská 104, 739  91 Jablunkov  

 

Předsedající:  Ing. Jan Nieslanik, tajemník MěÚ Jablunkov 

 

 

Seznam zúčastněných členů:  viz Příloha č. 1 – Prezenční listina z 3. zasedání Řídícího výboru  

 

Program: 

1. Zahájení a schválení programu Řídícího výboru 

2. Kontrola usnášeníschopnosti 

3. Aktuální informace dosavadního průběhu projektu 

4. Dotační okénko 

5. Schválení ARP 2019 jednotlivých pracovních skupin 

6. Schválení dílčích úkolů pro následující tři měsíce 

7. Návrhy, připomínky, diskuze 

 

 

Ing. Jan Nieslanik, tajemník MěÚ 

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

slovo Ing. Petře Kantorové 

 

K bodu č. 1 

Zahájení a schválení programu 

3/12 - Řídící výbor projektu MAP pro ORP Jablunkov II schválil program 3. zasedání Řídícího výboru 

konaného dne 28. 5. 2019, viz příloha č. 2 

 

/19 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 20 členů, 19 je řádných, ŘV je tedy usnášeníschopný 

 

K bodu č. 3 

Aktuální informace dosavadního průběhu projektu 

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

 

/19 pro – 0 se zdrželo – 0 proti/                                                                                                         

 

Ing. Petra Kantorová, specialistka na strategie a plánování 

- byla odeslána a následně schválená 1. monitorovací zpráva projektu, byla vyplácená další 

finanční záloha 

- v současné době již probíhají implementační aktivity: Zážitkové centrum URSUS Dolní Lomné, 

Svět techniky Ostrava, Interaktivní učebna biologie v Třinci, Archeopark Chotěbuz, ZOO Ostrava 

- realizují se i metodická setkání a semináře: seminář k prevenci drogové závislosti MEMENTO, 

školení v IT oblasti – Google forms, workshop pro děti MŠ - Malý řemeslník, metodická setkání 

PS čtenářská a matematická gramotnost 

- dne 20.5.2019 proběhlo v sále jablunkovské radnice Slavnostní vyhlášení soutěže „Nakresli 

MASKOTA projektu MAP II“ – vítězem se stal maskot nakreslený K. Sikorou ze Základní školy 

Jablunkov 

- v rámci dne dětí proběhl i projektový den se záchrannou a bezpečnostní technikou – určený pro 

děti mateřských škol v ORP Jablunkov 

- během měsíce června a na začátku nastávajícího proběhnou školního roku kurzy MS Excel, které 

jsou určeny především pro ředitele, pedagogy a zaměstnance škol, dále pak pro členy ŘV a členy 

PS 

- v nejbližší době proběhnou akce: Sdílení dobré praxe v alternativním vzdělávání, Beseda 

s psycholožkou (Základní potřeby dítěte), Soutěž první pomoci – KAPA Třinec, Metodická setkání 

speciálních pedagogů a výchovných poradců, Beseda s autorkou dětských knih a psycholožkou 

 

Ing. Petra Kantorová, specialistka na strategie a plánování 

- do projektu již bylo zapojeno 20 analytiků škol (1 osoba za RED IZO) 

- oblastní metodici – funkce od září 2019 

o Polytechnika – Mgr. Václav Pospíšil, ředitel DDM Jablunkov 

o Matematická gramotnost – Mgr. Veronika Peráčková, pedagog  
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- od září bude taky do projektu zapojen Rodilý mluvčí – v současné době se hledá vhodný kandidát 

- lektor na čtenářskou gramotnost – funkce od září, v jednání 

 

 

K bodu č. 4 

Dotační okénko 

Ing. Petra Kantorová, specialistka na strategie a plánování 

- je plánovaná výzva programu IROP – Modernizace základních škol – je potřeba doplnit investiční 

záměr 

- informovala o nových inovativních metodách 

- Šablony II – do konce měsíce května uzávěrka 

 

Mgr. Petr Karlubík, projektový manažer MAS Jablunkovsko 

- podal informaci o možnosti čerpání dotace v Programu rozvoj venkova na období 2014 – 2020 

- viz. příloha č. 3 

- podpora MAS základním a mateřským školám v rámci tohoto projektu 

- možnost financování menších doplňkových projektů, které IROP, OP VVV neumožňuje (cca od 

50 tis. – 250 tis. Kč)  

- podotkl, že projekty podané v tomto dotačním titulu by měly být v souladu se Strategickým 

rámcem MAP II, prozatím se dojednává vzorová tabulka, do které budou jednotlivé záměry 

vpisovány 

- pokud si školy zažádají, MAP II musí tabulku doplnit do SR MAP II a schválit 

- vše bude upřesněno a nejdříve příští rok by školy mohly žádat 

- OPVV se přejmenuje na OPJAK – Operační program Jana Ámose Komenského 

 

Mgr. Terezie Műllerová, místopředsedkyně ŘV a vedoucí odboru ŠaK 

- navrhuje odsouhlasit doplněnou tabulku investičních priorit SR MAP II elektronickým 

hlasováním 

 

Mgr. Dagmar Vdolečková, zástupce ITI Ostravská aglomerace 

- 2. května 2018 byla vyhlášena výzva č. 35 Nositele ITI ostravské aglomerace k předkládání 

projektových záměrů na zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 

- poslední výzva v opatření ITI 1.1.1, podruhé se zaměřením na infrastrukturu pro zájmové 

vzdělávání – uzávěrka pro příjem projektových záměrů byla k 31.5.2019, rozebraná celá alokace, 

dojednání s IROP uvolnění nějakých finančních prostředků, kurzy, přislíbili 

- výzvy, které budou vyhlášeny, budou pro připravené záměry – rychlé podání, malá alokace 
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K bodu č. 5 

Schválení ARP 2019 jednotlivých pracovních skupin 

3/13 - Řídící výbor projektu MAP ORP Jablunkov II schválil Akční roční plány jednotlivých pracovních 

skupin na rok 2019 

/19 pro – 0 se zdrželo – 0 proti/                                                                                                         

 

Ing. Petra Kantorová, specialistka na strategie a plánování 

- na 2. zasedání ŘV byly představeny Akční roční plány na rok 2019jednotlivých pracovních skupin, 

pracovní skupina pro financování projednala, zhodnotila a upravila všechny zmíněné Akční roční 

plány na rok 2019 

 

Mgr. Lucie Trombiková, manažer projektu 

- seznámila se současnou verzí Akčních ročních plánů na rok 2019 všechny přítomné – viz. příloha 

č. 4 – Prezentace 

 

 

K bodu č. 6 

Schválení dílčích úkolů pro následující 3 měsíce 

3/14 - Řídící výbor projektu MAP ORP Jablunkov II schválil dílčí úkoly po následující 3 měsíce 

 

/19 pro – 0 se zdrželo – 0 proti/          

 

Ing. Petra Kantorová, specialistka na strategie a plánování 

- seznámila všechny přítomné s následujícími dílčími úkoly pro následující období: 

o naplňování akčních ročních plánů 

o IT školení 

o obsazení pozic vhodnými kandidáty 

 

K bodu č. 6 

Návrhy, připomínky, diskuze 

Mgr. Terezie Műllerová, místopředsedkyně ŘV a vedoucí odboru ŠaK 

- pro nízký zájem o obor kuchař číšník na SOŠ v Jablunkově bude otevřen nový obor se 

zaměřením na informatiku 

- navrhla, aby byla v rámci projektu MAP bylo spolupracováno s touto školou, která působí již 60 

let 

- poděkovala realizačnímu týmu projektu za organizaci soutěže „Nakresli MASKOTA“ projektu 

MAP II                                                                            
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Zapsala: 

Jana Stachurová, finanční manažer projektu 

 

 

V Jablunkově dne 28.5.2019 ……………………………………….. 

  Mgr. Lucie Trombiková  

  ověřovatel zápisu 

 

 

 

 

V Jablunkově dne 12. 6. 2019 ……………………………………….. 

  Ing. Jan Nieslanik  

  předseda ŘV 

  

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Prezenční listina z 3. zasedání Řídícího výboru  
Příloha č. 2 – Schválený program 3. zasedání Řídícího výboru 
Příloha č. 3 – MAS - dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 
Příloha č. 4 – Prezentace 3. ŘV 
Příloha č. 5 – Fotodokumentace  


