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Zápis z jednání 7. 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:  16. 09. 2020 v čase od 13:30  

Místo konání: sál 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 7. 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. Schválení aktualizovaných dokumentů (ARP, Org. Struktura, Komunikační plán)  

6. Dotační okénko 

7. Schválení dílčích úkolů pro následující tři měsíce 

8. Návrhy, připomínky, diskuze 

 

 

Ing. Jan Nieslanik, předseda ŘV 

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

realizačnímu týmu za dosavadní práci i v současných podmínkách (epidemie covid-19) a předal 

slovo Ing. Petře Kantorové 

 

 

K bodu č. 1 

Zahájení a schválení programu 

7/30 - Řídící výbor projektu MAP pro ORP Jablunkov II schválil program 7. zasedání Řídícího výboru 

konaného dne 16. 9. 2020, viz příloha č. 2 

 

/14 pro – 0 se zdrželo – 0 proti/                                                                                                        
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Ing. Petra Kantorová, specialistka na strategie a plánování 

- představila program dnešního zasedání ŘV 

- po zasedání ŘV proběhne setkání členů jednotlivých PS 

 

 

K bodu č. 2 

Kontrola usnášeníschopnosti 

Ing. Petra Kantorová, specialistka na strategie a plánování 

- dnešního zasedání ŘV se účastní 14 členů, ŘV je tedy usnášeníschopný 

 

 

K bodu č. 3 

Aktuální informace dosavadního průběhu projektu 

7/31 -Řídící výbor projektu MAP pro ORP Jablunkov II vzal na vědomí aktuální informace o projektu 

/14 pro – 0 se zdrželo – 0 proti/                                                                                                        

 

Ing. Petra Kantorová, specialistka na strategie a plánování 

- 12. března vyhlášení nouzového stavu v ČR – zrušení všech plánovaných prezenčních aktivit, 

projednány možnosti on-line řešení 

- v měsíci dubnu proběhlo on-line setkání realizačního týmu MAP se zástupkyni 

Moravskoslezského paktu zaměstnanosti – možnost spolupráce 

- proběhlo on-line metodické setkání pedagogů matematiky – možnosti distanční formy výuky, 

tipy, nápady, sdílení příkladů dobré praxe 

- realizován webinář pro kariérové poradce škol ORP Jablunkov – on-line nástroje pro školní 

kariérové poradenství 

 

Mgr. Lucie Trombiková, manažer projektu 

- on-line soutěž „KARLŮV ŠRUM3C“ – 3 týdny, 3 úkoly (ČG, MG a POL), vše včetně hodnocení 

probíhalo on-line formou 

- rodilý mluvčí byl zapojen do on-line vyučování angličtiny na Základní škole s pjv. Jablunkov 

- nadále probíhá polytechnické vzdělávání „Malý řemeslník“ a vzdělávání, které je zaměřeno na 

čtenářskou gramotnost „Hravé čtení s knihovnicí“ – navštěvují děti předškolního věku, od září 

již i žáci 5. tříd ZŠ ORP Jablunkov 

 

Mgr. Václav Pospíšil, oblastní metodik pro polytechnické vzdělávání 

- doplnil, že skupinky dětí na polytechnické vzdělávání „Malý řemeslník“ se v rámci 

bezpečnostních opatření (Covid-19) nemíchají, jedná se o skupinku z jedné třídy, která se dělí 

na dvě poloviny; první polovina se věnuje polytechnickému vzdělávání, druhá čtenářské 

gramotnosti, poté se skupinky dětí prohodí; tyto aktivity probíhají v dopoledních hodinách – 

žádný styk s veřejností 
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Mgr. Lucie Trombiková, manažer projektu 

- Informační seminář Šablony III – vedla Ing. P. Kantorová, specialistka na strategie a plánování 

- ICT konference s ICT metodikem – formy distanční výuky 

- probíhá pravidelné setkávání realizátoru MAP (Třinec, Karviná, Havířov) 

- vyhodnocení evaluačních dotazníků za PS a ŘV – kladná hodnocení ze stran členů PS i ŘV, 

jednotlivá opatření rešena osobními schůzkami v následujících měsících 

- příprava dokumentace pro 4. monitorovací zprávu – termín podání 29.9.2020 

- organizace zajišťující zážitkovou polytechniku – Interaktivní učebna biologie, Svět techniky 

URSUS, ZOO, Planetária, Archeopark muzea aj. dle zájmu 

- ve spolupráci Knihovna Třinec probíhá interaktivní program „Znáš svou rodnou hroudu“¨ 

- v případě návrhu nových seminářů a vzdělávacích aktivit se mohou členové ŘV a PS obrátit 

přímo na realizační tým 

- vzhledem k vyvíjející se situaci v ČR a Covid 19 RT doporučuje i nadále realizovaní distančních 

forem aktivit 

 

K bodu č. 4 

Naplňování akčních ročních plánů 

7/32 - Řídící výbor projektu MAP ORP Jablunkov II vzal na vědomí aktivity Akčních ročních plánů pro rok 

2020  

/14 pro – 0 se zdrželo – 0 proti/                                                                                                        

 

Mgr. Lucie Trombiková, manažer projektu 

- představila aktualizovaný ARP 2020 PS FIN: změna termínu konání Minikonference pro ředitele 

a zřizovatele škol a neformální setkání ekonomů – listopad 2019; Resk – daňová problematika 

přesunuta a Seminář Pracovně právní vztahy přesunuty na leden 2021 

- další informace viz. příloha č. 5 – ARP 2020 PS FIN 

- návrh od PS FIN na výjezdní zasedání ŘV – 2denní Workshop osobnostní typologie a Trendy ve 

vzdělávání, více info viz. příloha č. 4 – Prezentace – Návrh programu výjezdního zasedání ŘV 

MAP II Jablunkov, bude zaslána všem členům ŘV, požádala ŘV o vyjádření 

 

Mgr. Katarzyna Sąfak, člen PS RP 

- Setkání pedagogů a speciálních pedagogů, kteří pracují s dětmi se SVP – přesunuto na rok 

2021 

- zbývající akce se budou realizovat dle situace (epidemie Covid-19) – viz. příloha č. 5 – ARP 

2020 PS RP 

 

Mgr. Eva Byrtusová, vedoucí PS ČG 

- Metodické setkání pedagogů MŠ a ZŠ, supervize psychologie – přesunuto na 19.11.2020 

- Čtení uměleckého textu s prvky dramatizace – částečně nahrazeno on-line soutěží „KARLŮV 

ŠRUM3C“ 
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- Projekt LiStOVáNí – původně i dopolední představení pro žáky, z důvodu bezpečnosti 

(epidemie Covid-19) bude pouze realizován odpolední program pro veřejnost 

- Bazar knih – přesunutý na odpoledne 

- další informace viz příloha č. 5 – ARP 2020 PS ČG  

 

Mgr. Terezie Műllerová, místopředsedkyně ŘV 

- Projekt LiStOVáNí – možnost realizovat ve školách jednotlivě, je třeba však zvážit finanční 

náročnost a termínovou dostatečnost herců 

 

Mgr. Eva Zimna, vedoucí PS MG 

- Setkání učitelů ZŠ a MŠ – přesunuto na duben 2021 

- Workshop matematické a finanční gramotnosti pro pedagogy MŠ a ZŠ s odborníkem – Dílny 

pro pedagogy Montessori – pondělí 21.9.2020 

- druhý ročník soutěže „Finance hrou“ proběhne formou on-line 

- soutěž Hravý objevitel pro děti MŠ – přesunuto na květen 2021 

- další informace viz. příloha č. 5 – ARP 2020 PS MG 

 

 

Mgr. Halina Kuligová, člen PS POL 

- ukázka praktického vzdělávání v oblasti digitálních výrobních technologií FABLAB kamion – pro 

ORP Jablunkov zvýhodněná cena cca 53 tis. na 2 dny – pro 8. nebo 9. ročníky ZŠ v ORP 

Jablunkov, termín je k diskuzi 

- další informace viz. příloha č. 5 – ARP 2020 PS POL 

 

 

Jana Stachurová, finanční manažer projektu 

- je třeba prodiskutovat organizaci a časový harmonogram – prostřídání žáků 8. nebo 9. tříd (cca 

250 žáků v celém ORP Jablunkov), není možné uspokojit všechny, vyselektovat dle koeficientu 

počet žáků na škole/počet žáků, který se reálně prostřídá 

 

 

Ing. Jan Nieslanik, předseda ŘV 

- navrhuje pouze žáky 8. tříd a jaro 2021 

- souhlasí s výběrem dle počtu žáků na škole 

 

 

Mgr. Irena Gomolová, vedoucí PS OK 

- na konci měsíce srpna proběhlo třetí kolo workshopu „Jak se vychovává štěstí“ – velký úspěch 

- kurz Zdravotník zotavovacích akcí – obnovení platnosti kurzu, termín 2021/2022 

- Možnost nových zájemců na základní kurz Zdravotník zotavovacích akcí, termín 2020 
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- film pro žáky „V síti“, předběžně dojednáno s JACKI – individuální promítání pro jednotlivé 

třídy 

- nově preventivní programy Pro život v rovnováze – odborník do výuky, výživa a příjem potravy, 

zdravý životní styl 

- po konzultaci s RT bude na jednotlivé úplné školy v ORP rozeslán dotazník ohledně zájmu o 

jednotlivé aktivity, dle počtu zájemců se zrealizují 

- více informací viz. příloha č. 5 – ARP 2020 OK 

 

 

Mgr. Halina Wolná, vedoucí PS KP 

- exkurze do Třineckých železáren, a.s. a do podniků Hyundai a Marlenka není možné z důvodu 

bezpečnosti (epidemie Covid-19) uskutečnit 

- místo setkání VP a učitelů volby povolání proběhlo on-line „Nástroje pro podporu kariérového 

poradenství“ 

- nabídka licence programu Salmondo pro všechny úplné školy v ORP Jablunkov – cena závisí na 

počtu žáků, možnost oslovit i ostatní školy, zdali mají zájem 

- více informací viz. příloha č. 5 – ARP 2020 PK 

 

 

Mgr. Jozef Kubáň, zástupce NIDV 

- program Salmodno je kvalitní nástroj v oblasti kariérového poradenství 

 

 

K bodu č. 5 

Schválení aktualizovaných dokumentů (ARP, Org. Struktura, Komunikační plán)  

7/33 - Řídící výbor projektu MAP ORP Jablunkov II schválil aktualizované dokumenty – ARP 2020 

jednotlivých PS, Organizační strukturu, Komunikační plán) 

/14 pro – 0 se zdrželo – 0 proti/                                                                                                        

 

Ing. Petra Kantorová, specialista pro strategie a plánování 

- změny v organizační struktuře – nový zástupce KaPA o.p.s., změny v kontaktních údajích 

- Komunikační plán – změna četnosti vydávání zpravodaje projektu 

 

 

K bodu č. 6  

Dotační okénko 

7/34 - Řídící výbor projektu MAP ORP Jablunkov II vzal na vědomí Dotační okénko a informace na 

pracovní bázi 

/14 pro – 0 se zdrželo – 0 proti/                                                                                                        
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Ing. Petra Kantorová, specialistka na strategie a plánování 

- OP VVV – MAP III – vyhlášení 30.9.2020, ukončení realizace nejpozději 30.11.2023, udržení 

týmů, projekty budou bez implementace, o výši alokace se jedná, na bázi MAP I 

- IROP výzva č. 92 – navýšena alokace o 500 mil. Kč, podpora všem projektům, které projdou 

hodnocením 

- ITI IROP – září/říjen 2020, projektový záměr, souhlas se strategií ITI a SR MAP (souhlas 

zřizovatele) 

- Výzva PRV MAS jaro 2021 – stejné podmínky jako v předchozí výzvě PRV, žadatelé mohou žádat 

o finanční podporu, které nepodporuje IROP/ITI – dovybavení, rekonstrukce jídelen, šaten, 

kmenových tříd, případně hřiště v MŠ 

- schválení SR MAP proběhne elektronicky po vyhlášení výzvy ITI 

 

 

K bodu č. 7 

Schválení dílčích úkolů pro následující 3 měsíce 

7/35 - Řídící výbor projektu MAP ORP Jablunkov II schválil dílčí úkoly po následující 3 měsíce 

/14 pro – 0 se zdrželo – 0 proti/                                                                                                        

 

Ing. Petra Kantorová, specialistka na strategie a plánování 

- zpracovávání 4. 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 

- budování znalostních kapacit 

- aktualizace dokumentu MAP 

 

 

K bodu č. 8 

Návrhy, připomínky, diskuze 

 

Ing. Petra Kantorová, specialistka na strategie a plánování 

- vznesla dotaz, zdali mají pedagogové nějaká doporučení v rámci bezpečnosti (epidemie Covid-

19) – realizace seminářů a workshopů 

 

 

Mgr. Irena Gomolová, vedoucí PS OK 

- doporučeno minimalizovat kontakty žáky mezi jednotlivými třídami, porady pedagogů probíhají 

na škole on-line 
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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 18.9.2020 ……………………………………….. 

  Mgr. Lucie Trombiková  

  ověřovatel zápisu 

 

 

 

V Jablunkově dne 18.9.2020 ……………………………………….. 

  Ing. Jan Nieslanik  

  předseda ŘV 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Prezenční listina z 7. zasedání Řídícího výboru  
Příloha č. 2 – Schválený program 7. zasedání Řídícího výboru 
Příloha č. 3 – Prezentace 7. ŘV 
Příloha č. 4 – Prezentace – Návrh programu výjezdního zasedání ŘV MAP II Jablunkov 
Příloha č. 5 – Schválené ARP 2020 PS FIN, PS RP, PS ČG, PS MG, PS POL, PS OK, PS PK 
Příloha č. 6 – Schválená aktualizovaná Organizační struktura 
Příloha č. 7 – Schválený aktualizovaný Komunikační plán 
Příloha č. 8 – Fotodokumentace  
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