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Zápis z jednání 6. 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:  09. 03. 2020 v čase od 13:30  

Místo konání: obřadní síň radnice Městského úřadu Jablunkov 

 Dukelská 144, 739  91 Jablunkov  

 

Předsedající:  Ing. Jan Nieslanik, tajemník MěÚ Jablunkov 

 

 

Seznam zúčastněných členů:  viz Příloha č. 1 – Prezenční listina ze 6. zasedání Řídícího výboru  

 

Program: 

1. Zahájení a schválení programu Řídícího výboru 

2. Kontrola usnášeníschopnosti 

3. Aktuální informace dosavadního průběhu projektu 

4. Naplňování akčních ročních plánů 

5. Dotační okénko 

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, poděkoval 

realizačnímu týmu za dosavadní práci a předal slovo Ing. Petře Kantorové 

 

 

K bodu č. 1 

Zahájení a schválení programu 

6/24 - Řídící výbor projektu MAP pro ORP Jablunkov II schválil program 6. zasedání Řídícího výboru 

konaného dne 9. 3. 2020, viz příloha č. 2 

 

/15 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 15 členů, ŘV je tedy usnášeníschopný 

 

 

K bodu č. 3 

Aktuální informace dosavadního průběhu projektu 

6/25 -Řídící výbor projektu MAP pro ORP Jablunkov II vzal na vědomí aktuální informace o projektu 

/15 pro – 0 se zdrželo – 0 proti/                                                                                                        

 

Ing. Petra Kantorová, specialistka na strategie a plánování 

- Pravidelné setkávání realizátorů MAP (Třinec, Karviná, Havířov) 

- Příprava prezentace projektu MAP na Sdružení obcí Jablunkovska (27. 3. 2020) a Zastupitelstvo 

Města Jablunkova (17. 3. 2020) 

- Vyhodnocování dotazníkového šetření ke zjišťování popisů potřeb škol (do 20. 3. 2020) 

- Vznikly nové pozice lektorů implementace pro polytechniku (p. Hrankay) a preventivní 

programy (Mgr. Pospíšil) a nové personální obsazení ICT metodika MAP (Mgr. Stryczek) a člena 

pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti (Mgr. Pyszková) 

- Příprava dokumentace projektu pro 3. monitorovací zprávu 

- Možnost základních škol využít preventivní programy (dle ročníků a témat – odlišnosti jaký jsem, 

komunikace a vztahy, šikana, kyberšikana, závislosti a rodina) nabízené metodikem prevence 

Mgr. Václavem Pospíšilem – lektor implementace prevence MAP 

- Možnost všech škol pravidelně navštěvovat organizace zajišťující zážitkovou polytechniku - 

Interaktivní učebna biologie, Svět techniky, URSUS, ZOO, Planetária, Archeopark, muzea aj. 

- Možnost základních škol pravidelně navštěvovat interaktivní program „Znáš svou rodnou 

hroudu“ vytvořenou Knihovnou Třinec pro naše Jablunkovsko 

- Možnost mateřských škol pravidelně navštěvovat aktivitu „Malý řemeslník“ a „Hravé čtení s 

knihovnicí“ (do konce června a od začátku září 2020). Každou středu dopoledne 

- více viz. Prezentace 6. ŘV (příloha č. 3) 
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K bodu č. 4 

Představení Akčních ročních plánů pro rok 2020 (vedoucí pracovních skupin) 

6/27 - Řídící výbor projektu MAP ORP Jablunkov II vzal na vědomí aktivity Akčních ročních plánů pro rok 

2020 v nejbližším období 

/15 pro – 0 se zdrželo – 0 proti/                                                                                                        

 

Ing. Petra Kantorová, specialistka na strategie a plánování 

- vyzvala vedoucí jednotlivých pracovních skupin k představení aktivit ARP na rok 2020 

v nejbližším období 

 

Mgr. Marie Byrtusová, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti 

- představila jednotlivé aktivity, které chce pracovní skupina v nejbližší době zrealizovat – viz. 

Prezentace (příloha č. 3) 

- Metodické setkání se supervizí psychologa B. Konderlová – plánováno na 19.3.2020 od 15 hodin 

v JACKi 

- Čtení uměleckého textu s prvky dramatizace – plánováno na 28.4.2020 v DDM Jablunkov, 

zúčastní se i polské školy ORP Jablunkov 

- RWC – 25. a 26.5.2020 v kinosále jablunkovské radnice na MěÚ Jablunkov, lektorka p. 

Šafránková 

- Znáš svou rodnou hroudu – zážitkové programy zpracované na míru pro Jablunkovsko – 

program na kulturu tradice, zvyky a místní nářečí, realizováno v Knihovně Třinec, ale možnost si 

lektory pozvat do školy, fungují celoročně 

- Hravé čtení s knihovnicí – žážitkový doprovodný program k aktivitě POL Malý řemeslník, probíhá 

každou středu, celoročně 

 

Mgr. Markéta Wiszczorová, členka pracovní skupiny podnikavost a kariérové poradenství 

- představila jednotlivé aktivity, které chce pracovní skupina zrealizovat – viz. Prezentace (příloha 

č. 3) 

- Exkurze do TŽ – žáci vypracovávají na místě pracovní listy, které pro ně připravila PS, v letošním 

roce vyjely pouze 2 školy (časová kapacita omezena – opravy v TŽ), celoroční aktivita 

- Exkurze do Hyundai a Marlenky – prozatím využily dvě školy, celoroční aktivita 

- Zpracovávání databáze firem spolupracujícími se školami 

- Metodická setkávání a vzdělávání výchovných a kariérových poradců 

 

Mgr. Irena Gomolová, vedoucí pracovní skupiny pro občanské kompetence 

- představila jednotlivé aktivity, které chce pracovní skupina zrealizovat – viz. Prezentace (příloha 

č. 3) 

- Ekoprojekt – 22. a 23.4.2020 se uskuteční sázení stromů, pozvánka půjde plošně 

- V duben – květen se uskuteční projektový den na bezpečnost silničního provozu 
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- 6.4. a 7.4.2020 bude projekce Jeden svět – preventivní programy pro školy formou projekce 

v kinosále jablunkovské radnice 

- 11.6.2020 v kinosále jablunkovské radnice proběhne žákovská konference, stejnou formou 

proběhne i v Písku, kde se žákovský parlamenty zřídil také 

- 24.8.2020 se ruší seminář „Jak se vychovává štěstí – práce s puberťáky“ – lektorka bude 

pohybově indisponovaná 

 

Ing. arch. Marek Pyszko, vedoucí pracovní skupiny polytechnika a digitalizace 

- stále pokračuje pilotní ověřování aktivity Budování vztahu k místu na ZŠ Lesní a zapojení 

sotatních škol do této aktivity  

- metodická setkávání a vzdělávání pedagogů IT, praktických prací, přírodovědy a technických 

oborů 

- celoroční středeční aktivita Malý řemeslník v DDM pro předškolní děti (jedna skupina rozvíjí 

manuální zručnost, druhá skupina rozvíjí čtenářskou gramotnost na aktivitě Hravé čtení 

s knihovnicí a poté se skupinky prohodí) 

- FABLAB Experience – domlouvání příjezdu do Jablunkova, dopolední program pro žáky, 

odpolední program pro veřejnost 

- celoroční možnost návštěv škol na interaktivních programech nabízených organizacemi 

zaměřenými na polytechnické vzdělávání 

 

Mgr. Ondřej Polakovič, vedoucí pracovní skupiny pro rovné příležitosti 

- představil jednotlivé aktivity, které chce pracovní skupina zrealizovat – viz. Prezentace (příloha 

č. 3) 

- celoročně probíhají Komunitně osvětová setkávání rodičů na různá témata v různých školách 

ORP Jablunkov (objednávky, pozvánky, jdou plošně od RT MAP, samotnou realizaci si zajišťují 

jednotlivé školy) 

- Proběhnou metodická setkání pedagogů, speciálních pedagogů a asistentů pedagogů – 

zjišťování potřeb území, sdílení příkladů dobré praxe, tipy na lektory, témata školení 

- DVPP – zájem o paní lektorku Ondráčkovou (realizovala Výjezdní seminář v H. Lomné) a paní 

Sohrovou 

- Práce s kolektivem žáků – spadají zde i preventivní programy do škol lektora implemetace na 

prevenci pana Mgr. Václava Pospíšila 

 

 

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a pro financování se zasedání nezúčastnila. Jejich 

aktivity jsou shrnuty v Prezentaci (příloha č. 3) nebo v dokumentu ARP 2020. 
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K bodu č. 5  

Dotační okénko 

6/28 - Řídící výbor projektu MAP ORP Jablunkov II vzal na vědomí Dotační okénko a informace na 

pracovní bázi 

/15 pro – 0 se zdrželo – 0 proti/                                                                                                        

 

Ing. Petra Kantorová, specialistka na strategie a plánování 

- Šablony III – MŠ a ZŠ (již se nebude týkat neformálních vzdělavatelů) 

- Předpokládané vyhlášení: 16. březen 2020, ukončení přijmu žádostí: červen 2021 

- Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023 

- Minimální délka realizace 12 měsíců / Maximální délka realizace 24 měsíců 

- Alokace na výzvu: 4 mld. Kč 

- Minimální výše na projekt: 100 tis. Kč 

- Zachovány nejpopulárnější aktivity, nově zahraniční stáže pedagogů, místo DVPP 

- Informační seminář pro zástupce škol ihned po vyhlášení výzvy (P. Kantorová) 

- MAP III – vyhlášení v létě 2020 – připravováno hlavně kvůli MAPům končícím v roce 2021 

- důraz bude kladen na zachování žadatele a udržení týmů 

- projekty budou cca kolem 2 mil. Kč 

- ukončení realizace nejpozději 30. 11. 2023 

- témata zůstanou stejná jako nyní, zaměření na duševní zdraví všech aktérů v systému vzdělávání 

- významný akcent bude přidělen občanskému vzdělávání a celoživotnímu neprofesnímu 

vzdělávání 

- další konkrétní jednání k přípravě výzvy proběhne na konci března 2020 

 

K bodu č. 6  

Schválení dílčích úkolů pro následující 3 měsíce 

6/29 - Řídící výbor projektu MAP ORP Jablunkov II schválil dílčí úkoly po následující 3 měsíce 

/15 pro – 0 se zdrželo – 0 proti/                                                                                                        

 

Ing. Petra Kantorová, specialistka na strategie a plánování 

- zpracovávání 3. monitorovací zpráva projektu RT 

- naplňování akčních ročních plánů 2020 jednotlivých PS 

- realizace komunikačního plánu a procesu – články, tiskové zprávy, reportáže, webové stránky a 

Facebookový profil 

- aktivní činnost pracovních skupin, budování znalostních kapacit 

- Evaluace PS a ŘV 

- Aktualizace dokumentu MAP 
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K bodu č. 7  

Návrhy, připomínky, diskuze 

 

Ing. Jan Nieslanik, předseda ŘV 

- poděkoval za práci realizačnímu týmu, členům jednotlivých pracovních skupin  

a všem, kteří se na projektu podílejí 

 

 

Zapsala: 

Jana Stachurová, finanční manažer projektu 

 

 

 

 

V Jablunkově dne 12.3.2020 ……………………………………….. 

  Mgr. Lucie Trombiková  

  ověřovatel zápisu 

 

 

 

V Jablunkově dne 19.3.2020 ……………………………………….. 

  Ing. Jan Nieslanik  

  předseda ŘV 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Prezenční listina z 6. zasedání Řídícího výboru  
Příloha č. 2 – Schválený program 6. zasedání Řídícího výboru 
Příloha č. 3 – Prezentace 6. ŘV 
Příloha č. 4 – Fotodokumentace  


		2020-04-06T08:36:59+0200
	Jan Nieslanik




