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Zápis z 2. jednání  Řídícího výboru MAP 

 

Místo:  Magistrát města Ostravy (budova Nové radnice),  Prokešovo nám. 8,  

729 30 Ostrava;  

Místnost: Zasedací místnost č. 206a 

Datum:  9.5.2016  

 

Omluveni: viz prezenční listina  

Hosté: PhDr. Pavel Grenar – ČŠI, Doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D. – OU 

 

1. Přivítání účastníků – RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., návrh na rozšíření členů ŘV MAP o 
ČŠI a OU 

2. Představení členů PS Inkluzivní vzdělávání, PS Předškolní vzdělávání a péče, PS Čtenářská 

a matematická gramotnost, PS Kariérové poradenství (viz. příloha) – Ing. Sládečková 

- členové jednotlivých PS byli jednohlasně schváleni ze strany přítomných členů ŘV 

MAP 

3. Informace manažérů jednotlivých PS o jejich činnosti (viz. prezentace v příloze) – 
manažéři PS.  

V současné době byly dopracovány SWOT analýzy za jednotlivé pracovní skupiny a jsou 
realizovány vize a návrhy, jak k těmto cílům dojít. 

4. Předány informace o web. stránkách projektu MAP ORP Ostrava. V budoucnu zde budou 

mj. ještě dále zveřejňovány termíny a místa konání vzdělávacích aktivit – workshopů, 
kulatých stolů; prostřednictvím těchto stránek bude probíhat i registrace na vzdělávací 

aktivity. Na stránkách bude vyvěšen i strategický rámec k případnému vyjádření a 
informování veřejnosti. Momentálně jsou zde k dispozici informace o agregovaných 
výstupech z MŠMT za MŠ a ZŠ, odkazy z titulu inkluzivního vzdělávání, informace o 

šablonách, informace o realizované konferenci k MAP-ům aj. Prostřednictvím těchto 
stránek, interaktivního formuláře, je možno zasílat dotazy, invence a náměty.  

https://map.ostrava.cz/ 

5. Předány informace o plánovaných výzvách IROP, OP VVV, informace o ITI (viz prezentace 
v příloze) a harmonogramu dalších kroků v rámci projektu MAP. Celé ORP je v ITI; MAP 

má návaznost na 3 dotační tituly (IROP, OP VVV, ITI). Pracovní skupiny pracují průběžně 
a scházejí se cca 2 krát měsíčně, současně na práci těchto PS navazuje činnost PS 
Minitým (složena z manažérů jednotlivých pracovních skupin, manažéra projektu MAP a 

pracovníka odboru školství a sportu MMO) – úkolem tohoto minitýmu je realizovat 
syntézu výstupů jako jednoho celku (bude zpracována syntéza SWOT analýzy 

jednotlivých PS do jedné SWOT analýzy za všechny pracovní skupiny). Na konci 2. 
čtvrtletí  bude zahájena příprava plánu vzdělávacích aktivit v rámci projektu MAP (kulaté 
stoly, workshopy na daná témata atd.) 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.ostrava.cz/cs/podnikatel-investor/ke-stazeni/development-newsletter/vzor-data&ei=EPToVJOpI4GzPNmTgJAL&bvm=bv.86475890,d.bGQ&psig=AFQjCNG98XO1KYexDbyrle_7L5HSADlO4Q&ust=1424639343280119
https://map.ostrava.cz/
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6. Další jednání ŘV MAP se uskuteční dne 28.6.2016 v 10.00 hod v ZM 206a, do 6 měsíců 
od zahájení realizace projektu musí být schválen SR MAP. Cca 3 dny před jednáním ŘV 

MAP bude členům zaslán návrh SR. SR bude realizován dle platné metodiky na základě 
náročné analytiky a podpůrných dokumentů 

 

Přílohy č.: 

1. Složení jednotlivých členů PS 

2. Prezentace manažérů jednotlivých pracovních skupin 

3. Prezentace IROP 

4. Prezentace šablony 

 

Zkratky: 

SR-Strategický rámec 

ČŠI - Česká školní inspekce 

ITI-Integrované teritoriální investice 

IROP-Integrovaný regionální operační program 

OP VVV-Operační program věda, výzkum, vzdělávání 

ORP-Obec s rozšířenou působností 

PS-Pracovní skupina 

ŘV-Řídící výbor 

OU-Ostravská univerzita 

MMO-Magistrát města Ostravy 

 

Těšíme se na setkání s Vámi. 

 

 

 

 

Zpracoval: Ing. Sládečková, Ing. Karabínová 
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