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Zápis z 5. jednání  Řídícího výboru MAP ORP Ostrava 

 

Místo:  Středisko volného času Korunka, Ostrava – Mariánské Hory, p.o., Korunní 49, 

709 12 Ostrava – Mariánské Hory  

Místnost: Zasedací místnost č. 55 

Datum:  27. 4. 2017 (čtvrtek) 

Čas jednání: 10.00 hod 

Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny 
Celkový počet členů ŘV MAP ORP Ostrava: 30 

Přítomni členové ŘV MAP ORP Ostrava: 20 
Omluveni členové ŘV MAP ORP Ostrava: 10 

 

Program jednání: 

1. Přivítání účastníků a zahájení jednání ŘV MAP ORP OSTRAVA  

2. Volba předsedy ŘV MAP a volba nových členů ŘV MAP ORP OSTRAVA  
3. Informace o aktuálním stavu realizace projektu MAP ORP OSTRAVA 

4. Aktualizace a schválení členů pracovních skupin 
5. Schválení AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ORP OSTRAVA 2017-2018 
6. Informace jednotlivých členů ŘV – zástupce ITI, MAS a ASZ 

7. Různé 
 
Ad 1)  

Manažerka projektu, Ing. Sylva Sládečková, přivítala přítomné a představila nového náměstka 
primátora, Ing. Vladimíra Cigánka. 

Schválení hostů bez hlasovacího práva: 
pan Stanislav Dlouhý zastupuje Mgr. Martina Navrátila za Agenturu pro sociálního začleňování 
PRO: 20     PROTI: 0           ZDRŽEL SE: 0  

paní Marta Křivdová zastupuje  Ing. Zdeňka Husťáka za MAS Poodří 
PRO: 20     PROTI: 0           ZDRŽEL SE: 0  

Po udělení většinového souhlasu byl představen program jednání. 

Ad 2)  
Schválení     předsedy  ŘV   MAP,  Ing.    Vladimíra  Cigánka  (zástupce  realizátora  projektu  MAP, 

náměstek primátora SMO) - nahrazuje v ŘV  MAP  Ing. Martina Štěpánka, Ph.D.  
PRO: 20     PROTI: 0           ZDRŽEL SE: 0 
 

Schválení  nového   člena  ŘV  MAP,  Ing.   Vladimíra  Cigánka (zástupce realizátora projektu MAP, 
náměstek primátora SMO) - nahrazuje v ŘV  MAP  Ing. Martina Štěpánka, Ph.D.  
PRO: 20     PROTI: 0           ZDRŽEL SE: 0  

Schválení nového člena ŘV MAP, JUDr. Dagmar Hrudové (zástupce zřizovatelů obcí ORP, 

starostka obce Vratimov) – doplnění nově zvoleného člen ŘV 

PRO: 20     PROTI: 0           ZDRŽEL SE: 0 
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Ad 3)  
Manažerka projektu,  Ing.  Sylva S ládečková, seznámila  přítomné s  aktuálním  stavem  projektu 

MAP ORP Ostrava: 
- zahájena druhá polovina doby realizace projektu 

- schválen strategický rámec, jehož aktualizace proběhne v červnu 2017 (schválení ze strany ŘV 
MAP proběhne formou per rollam) 
- schvaluje se akční plán pro rok 2017/2017 

- informace o plánovaném vyhlášení výzvy OP VVV na pokračování MAPu a výzvy OP VVV na 
Implementaci MAP 
- průběžná evaluace MAPu 

- využití zkušeností manažerů PS 
- zprostředkování jednání a kontaktů 

- vyhodnocení práce jednotlivých PS 
- zpracování zpráv o realizaci a žádostí o platbu 
- realizace vzdělávacích aktivit 

- příprava žádosti pro MAP2 během 09-10/2017 

Člen projektového týmu, Ing. Radmila Karabínová, doplnila informace o průběhu realizace 
projektu: 

- webová prezentace na stránkách map.ostrava.cz obsahuje informace pro  ředitele, zřizovatele 
škol, NO a další zájemce  o vzdělávacích aktivitách a workshopech  

- realizační tým MAPu je možno kontaktovat přímo přes webové rozhraní, e-mailem nebo 
telefonicky 
 

Ad 4) 

 Manažerka projektu, Ing. Sylva Sládečková, informovala přítomné, že někteří členové PS se 
nemohou účastnit jednání  PS  převážně z časových důvodů a z tohoto titulu manažeři PS 

navrhují výměnu těchto členů. 

ŘV MAP ORP Ostrava bere na vědomí: 

- jmenování nového  člena PS MAP ČMG, Mgr. Kateřina Kaletová  (ZŠ a MŠ Monty School) - 
nahrazuje v PS  MAP  Mgr. Petra Vidláka, Ph.D. 
- jmenování nového  člena PS MAP IV a PVP,  p. Stanislav Dlouhý  (Agentura pro sociální 

začleňování) - nahrazuje v PS  MAP  Ing. Martinu Čaputovou 
- Mgr. Marie Apriasová  (Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) – 

zůstává členem PS MAP PVP a nebude již členem PS MAP IV 
 

Ad 5) 

Manažerka projektu, Ing. Sylva Sládečková, prezentovala přítomným Akční plán rozvoje 
vzdělávání ORP OSTRAVA 2017-2018:  
 

a) Informace manažérů jednotlivých pracovních skupin o výstupech z  jednání pracovních skupin 
- Mgr. Chadzipanajotidisová, Mgr. Přikrylová, Mgr. Pavlisková, Ing. Chalupa : 

- jsou identifikovány problémové oblasti a hledány způsoby řešení v rámci SWOT analýz 
jednotlivých PS 
- z jednání PS vzešla potřeba navázání další spolupráce ZŠ, MŠ, SVČ, DDM s VŠ  
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- u všech PS je nadšení, snaha a odhodlání v rámci svých možností se pokusit o vylepšení situace 
českého školství 

- aktivní zapojení členů PS při plnění úkolů vyplývajících z realizace MAP ORP Ostrava 
- oblast inkluzivního vzdělávání – je na začátku a je potřeba spolupracovat na řešení problémů, 

které se objevují při její implementaci v praxi (např. skladování speciálních pomůcek, zvážení 
půjčování pomůcek mezi školami) 

Ing. Chalupa ocenil práci realizačního týmu MAP ORP Ostrava – Ing. Sylvy Sládečkové a Ing. 

Radmily Karabínové. 

Schválení  Akčního  plánu rozvoje vzdělávání ORP OSTRAVA 2017-2018: 
PRO: 20     PROTI: 0           ZDRŽEL SE: 0  

 

Ad 6)  

a) Mgr. Jiří  Hudec  (zástupce ITI Ostrava) informoval o aktuálním dění souvisejícím 
s hodnocením projektových záměrů ZŠ (ITI výzva č. 6): 
- na hodnocení projektů má vliv plnění požadovaných indikátorů  

-v projektových záměrech se objevují velké nepřesnosti (např. chybí obecné indikátory, 
neuveden soulad s MAP, chybí název projektu, nejsou uvedeny synergie projektu anebo 
projektový záměr není v souladu s harmonogramem výzvy) 

Ing. Sylva Sládečková (manažer projektu) – souběh výzvy individuální a ITI výzvy 
- ITI je limitující svým termínem ukončení projektů 

 Ing. Radmila Karabínová (člen projektového týmu) – informace o webu map.ostrava.cz a sekci 
ITI 
Ing. Sylva Sládečková (manažer projektu):  

– doplnění informací k webové prezentaci - informování o snaze vytvoření kvalitního, stručného, 
výstižného informačního rozcestníku na webových stránkách map.ostrava.cz  
- oslovení MAS 

 
Ad 7) 

a) Ing. Sylva Sládečková (manažer projektu) 
- schválení oslovení KHK MSK a VŠB-TUO, aby na dalším jednání mohli být jejich zástupci řádnými 
členy ŘV MAP ORP Ostrava  

PRO: 20     PROTI: 0           ZDRŽEL SE: 0  
b) Ing. Chalupa 

- navrhuje zveřejňování výstupů MAP ORP Ostrava na webu (prezentace ze vzdělávacích akcí) 
c) doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D. (zástupce Ostravské univerzity)  
- námět k rozšíření spolupráce s knihovnami 

d) Ing. Marie  Chlebusová   (zástupce  KÚ MSK, KAP)  –  schválen KAP a nastává fáze realizace: 
- zkvalitnění kvality a řízení škol 
- tematická setkání (malý počet účastníků do 20 osob, 2-denní setkání včetně neformální části) 

- výzvy na implementaci KAP (zaměřeny na polytechnické vzdělávání, odborné vzdělávání, cizí 
jazyky a čtenářskou a matematickou gramotnost) – plánují se na SŠ kroužky pro děti ZŠ  

e) PhDr. Hana Slaná (zástupce ČSI) 
- využití knihoven bylo sledováno v rámci čtenářské gramotnosti (někde vznikly čtenářské kluby) 
Mgr. Přikrylová – největší problém je personální zajištění knihoven, velmi těžce se zajišťuje 

udržitelnost 
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JUDr. Hrudová (starostka obce Vratimov) – možnosti modernizace knihovny ve Vratimově a 
nabídka reciproční praxe pro studenty Ostravské univerzity 

 
Ing. Sládečková ukončila jednání ŘV. Ing. Cigánek, náměstek primátora, při rozloučení poděkoval 

za záslužnou činnost všem přítomných. 
 
  

 

PŘEDPOKLAD DALŠÍHO JEDNÁNÍ ŘV MAP ORP OSTRAVA – červen 2017 
 

Přílohy č.: 

1. Akční plán rozvoje vzdělávání ORP OSTRAVA 2017-2018 

 

Zkratky: 

SR-Strategický rámec    MAP-místní akční plán 

SD-Strategický dokument    MAS-místní akční skupina 

ČŠI - Česká školní inspekce    KAP-krajský akční plán 

ITI-Integrované teritoriální investice   MMO-Magistrát města Ostravy 

IROP-Integrovaný regionální operační program  OU-Ostravská univerzita 

ORP-Obec s rozšířenou působností   ŘV-Řídící výbor 

PS-Pracovní skupina     

    

Těšíme se na setkání s Vámi. 

Zpracoval: Ing. Sládečková, Ing. Karabínová, Ing. Hložková 
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