
MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ORP OSTRAVA II 

31.10.2019 
Řídící výbor 



  

Program jednání Řídícího výboru MAP II 
 

1. Přivítání účastníků a zahájení jednání ŘV MAP ORP Ostrava II 

2. Schválení změn organizační struktury  

3. Aktuální informace o realizaci projektu a další plánované aktivity  

4. Evaluace projektu – projednání a schválení harmonogramu, témat, cílů a 
cílových skupin 

5. Schválení aktualizace Strategického rámce MAP ORP Ostrava s platností od 
31.10.2019 

6. Úspěch při připomínkování novelizace Vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání 
žáků se SVP 

7. Diskuse 

8. Závěr 



 2. Schválení změn organizační struktury 
• Řídící výbor 

x Odvolání – Ing. Zdeněk Husťák, zástupce MAS Poodří, starosta Klimkovic 

 Nominace – Jaroslav Varga, zástupce MAS Poodří, starosta Klimkovic 
 

x Odvolání - Mgr. Marie Lukovská, vedení škol, pedagogové, zást. ředitelky ZŠ a MŠ 

Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace 

 Nominace – Mgr. Miroslava Škaldová, vedení škol, pedagogové, ředitelka ZŠ a MŠ 

Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace  
 

• Pracovní skupina pro kariérové poradenství – nový člen  

 Nominace – Mgr. Zuzana Štrbáková, výchovný poradce, ZŠ Šenov 
 

• Prac. skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 

x Odvolání – PaedDr. Jiří Rozehnal 
 



Změny v síti zapojených MŠ a ZŠ bez ohledu na změnu výše dotace 

 
• Sloučení Mateřské školy Polanka nad Odrou, Malostranská 124, příspěvkové organizace 

a Základní školy Heleny Salichové, Ostrava – Polanka nad Odrou, Heleny Salichové 816, 

příspěvkové organizace, do nástupnické organizace: Základní škola a mateřská škola 

Polanka nad Odrou, příspěvková organizace. 

 

• Základní škola Slezská Ostrava, Škrobálkova 51, příspěvková organizace – nově vzniklá 

a nově zapojená škola do MAP. 

 

 



Partneři projektu (s uzavřeným memorandem o spolupráci): 19 subjektů                        

 Dolní oblast Vítkovice, z.s.,  

 Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace 

 obce Horní Lhota, Dolní Lhota, Olbramice, Velká Polom, Vřesina, Zbyslavice  

 města Klimkovice a Šenov  

 Moravskoslezský kraj 

 Ostravská univerzita 

 RPIC-ViP s.r.o. 

 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

 Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a. s.  

 Šachový svaz ČR  

 Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 

 Tieto Czech s.r.o.  

 Yourchance, o.p.s. 

  



3. Aktuální informace o realizaci projektu  
    a další plánované aktivity 
• realizace projektu MAP ORP Ostrava II od 01.03.2018 do 28.02.2022 

• nositel statutární město Ostrava pro území ORP, 23 městských obvodů (z toho je 21 
zřizovatelů MŠ, ZŠ), 3 města a 9 obcí 

• rozpočet 24,6 mil. Kč, z toho 7 mil. Kč na aktivity a implementaci 

• ke dni 31.08.2019 vyčerpáno 7.634.023 Kč – podána 2. ZoR a 3. ŽoP 

• aktuálně zapojeno 183 školských IZO z 203 (90 %) 

• cílové skupiny:  děti a žáci (MŠ, ZŠ, organizace neform. vzdělávání) 

   pedagogičtí pracovníci vč. vedoucích PP 

   rodiče dětí a žáků, veřejnost 

   zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol (53 zřizovatelů)  



Místní akční plán ORP Ostrava II 

• projekt je realizován v souladu s metodikou – Postupy MAP II 

• projekt je zaměřen na podporu společného plánování a sdílení aktivit v území ORP 
Ostrava. Cílem je zvýšení kvality vzdělávání v MŠ, ZŠ, ZUŠ a spolupráce a výměna 
zkušeností se zřizovateli jednotlivých škol a organizací neformálního vzdělávání, 
prohlubování kompetencí pracovníků ve školství tak, aby byl ve výsledku rozvíjen 
potenciál každého dítěte 

• 6 pracovních skupin, odborníci z praxe (ředitelé škol, SVČ, DDM, zástupce Tieto Czech, 
Yourchance, OU, VŠB-TUO, Dolní oblasti VÍTKOVICE, zřizovatelé, Magistrátu města 
Ostravy, Knihovny města Ostravy, Mensa ČR, NIDV, Pedagogicko-psychologické poradny 
Ostrava – Zábřeh) 

• workshopy, semináře a společné aktivity vychází přímo z potřeb jednotlivých aktérů 
MAP 

 



Místní akční plán ORP Ostrava II 

 

• propojení jednotlivých zřizovatelů, navázání spolupráce se soukromým sektorem, 
podpora konkrétních forem spolupráce, vytváření podmínek pro konkrétní rozhodování 
samospráv, zprostředkování informací mezi různými subjekty a veřejností 

• koncepční soulad MAP a dotačních titulů SMO (kariérové poradenství, polytechnické 
vzdělávání v MŠ a další) 

• vazba na IROP a ITI  



Kariérové poradenství 
• vychází z PS pro KP, spolupráce s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti, probíhá 

pilotní projekt SMO – kariérové poradenství ve vybraných 20 ZŠ z ORP Ostrava, realizace 
pilotní fáze do 12/2019 

• cíle projektu: metodika a profil KP, vytvoření platformy pro KP, vzdělávání KP, propojení            
s firmami a VŠ, příprava a organizace exkurzí ve firmách pro pedagogy i pro žáky, využití 
podpůrných prostředků, garance konzultací ve školách, další vzděl. aktivity, řízená 
spolupráce mezi školami 

• z MAP je hrazen vznik nové webové platformy (49 tis. Kč) pro KP 
(www.infoprokarieru.cz) a nákup licence webové aplikace podporující a rozvíjející práci 
kariérových poradců s žáky (193 tis. Kč na 1 kalendářní rok) pro zapojené pilotní školy 

 

 



Navázání a rozvíjející se spolupráce s Tieto Czech s.r.o. 

• kvalitní a stále se rozvíjející spolupráce s jedním z největších zaměstnavatelů v MSK a v 
IT oblasti v ČR 

• člen pracovní skupiny pro matematickou gramotnost 

• od 4. října 2019 spuštěn jeden z prvních kurzů - kurz programování v JavaSrcipt – CODE 
4 FUN, realizace kurzů vychází z dotazníkového šetření (potřeby škol) 

• spolupráce s PS pro matematickou gramotnost na přípravě webové platformy a její 
spolufinancování 

 

 
 

 

 

 

 



Polytechnické vzdělávání v MŠ v ORP Ostrava 

• implementační aktivita, v rámci PS pro PVP 

• realizace kurzů polytechnického vzdělávání v celkem 55 MŠ (660 dětí, 12 z každé MŠ),  
5 lekcí/týdnů/výrobků, dodavatel Dolní oblast VÍTKOVICE, z. s.  

• období realizace od 02/2019 do 06/2020, celková vysoutěžená cena 1.962.000 Kč 

• k 31.10.2019 kurzy proběhly ve 23 MŠ, zúčastnilo se 276 dětí 

• dosud uhrazeno 794 tis. Kč 

 



Výuka šachu pro děti předškolního věku  

• v rámci PS pro MG a PS pro PVP 

• realizace aktivity od 10/2018, výuka pedagogů probíhá v Mateřské škole Ostrava, 
Hornická 43A. Ve školním roce 2018/2019 proškoleno 10 pedagogů, ve šk. roce 
2019/2020 tato aktivita pokračuje, aktuálně se metodu učí dalších 20 pedagogů  

• cílem aktivity je vytvoření metodiky pro výuku šachů v MŠ, jedná se o ojedinělou aktivitu 
v ČR, předpokládané ukončení aktivity 06/2021 

• aktuální vynaložené náklady na realizaci: 18.540 Kč 

• turnaj družstev dětí z MŠ „O šachovou Korunku“, SVČ Korunka, květen 2019   

• navázání spolupráce s OU  a Šachovým svazem ČR,  

 nabídka získání licencí trenéra 4. třídy  

 pro pedagogy a studenty PdF OU 



Šachy do škol 

• jednání 23.10.2019 - Šachový svaz ČR, město Ostrava, Ostravská univerzita, SVČ Korunka 

• dohodnut vznik čtyřstranného memoranda k podpoře a realizaci projektu 

• představení projektu školám v ORP Ostrava 

• nabídka Šachového svazu ČR – doplnění vzdělání pedagogů – licence trenéra 4. třídy, 
náklady budou hrazeny z MAP, licence trenéra 4. třídy pro studenty PdF OU zdarma 

• SVČ Korunka – seminář a další aktivity zaměřené na psychiku dětí a předcházení, 
zmírnění poruch prostřednictvím šachu, rozvoj logického myšlení 

• možnost zapůjčení šachovnic do škol, možnost čerpání odměny pro učitele od ŠS ČR  

 

• SVČ Korunka + MAP - turnaj dětí z 1. stupně ZŠ „O šachovou Korunku“ – 15.11.2019 



Realizované vzdělávací aktivity a semináře v číslech 

• od 01.03.2018 do 31.10.2019 realizováno 37 vzdělávacích aktivit 

• 807 subjektů zapojených (včetně opakovaných účastí) do vzdělávacích akcí 
(zřizovatelé, ředitelé ZŠ a MŠ zapojených  i nezapojených do projektu, členové ŘV, 
pracovních skupin, spolupracující subjekty, partneři projektu, veřejnost, organizace 
neformálního a zájmového vzdělávání) 

• celkem 1 897 účastníků 

• návrhy na vzdělávací aktivity vychází z pracovních skupin, jsou realizovány 
administrativním týmem projektu 

• vzdělávací aktivity jsou financovány z rozpočtu projektu 

• jedná se o vzdělávací aktivity, kterých by se jinak účastníci z finančních důvodů nemohli 
účastnit (pro účastníky jsou zdarma) 

 

 

 

 

 

 

 



Připravované aktivity a vzdělávací akce 

• Soutěž školních knihoven – O nejlepší školní knihovnu na Ostravsku, spuštění od 
15.10.2019, vítězné školní knihovny obdrží poukázky na nákup knih 

• Seminář Romské dítě v kontextu sociálního vyloučení  
Mgr. Lada Červeňáková – 04.11.2019 

• Knižní festival Ostrava – 28.-29.02.2020 pro veřejnost, 27.02.2020 speciální program 
pro MŠ a ZŠ  

• Seminář Děti s poruchou autistického spektra, Mgr. Přemysl Mikoláš – 25.03.2020 

• Seminář Kompetence ÚSC ke zřizovaným školám a šk. zařízením, Mgr. Jiří Holý, březen 
2020 

 

 

 

 

 

 

 



Internetové stránky projektu 



Facebookový profil projektu 



4. Evaluace projektu – schválení ŘV MAP 
• vychází z metodiky MAP, projednávána v pracovních skupinách 

 

• 5 oblastí – Sebehodnotící zprávy, fungování organizační struktury MAP, naplňování 
priorit  a cílů MAP + naplňování akčních plánů, implementace MAP, průběh a přínos 
projektu MAP 
 

• cílové skupiny: realizační tým, členové pracovních skupin, zapojené subjekty, účastníci 

implementačních aktivit 
 

• nástroje: workshopy, řízená diskuze, dotazníky 
 

• období: listopad 2019 – leden 2022 
 

• harmonogram, témata, cíle a volba cílových skupin podléhá schválení ŘV MAP 



5. Schválení aktualizace Strategického rámce MAP 
ORP Ostrava s platností od 31.10.2019 

 

 

•  42 nových fichí 

•  33 aktualizovaných fichí 

•  dle informací zřizovatelů u 30 projektů je stav: 

• realizován,  
• probíhá realizace  
• schválena žádost o dotaci 

  



  

 

 

 

 

 

Objem schválené dotace (SR+EU) a počet schválených projektů IROP k  
24.10.2019 (ORP Ostrava – ZŠ, MŠ, SVČ, DDM) 

• Celkový objem dotace v rámci schválených projektů (SR+EU)   –  individuální výzvy 
IROP + výzvy ITI 

 293,9 mil. Kč 

40 projektů 

• Celkový objem dotace schválených projektů (SR+EU) v rámci individuálních výzev IROP  

 182,1 mil. Kč 

16 projektů 

• Celkový objem dotace schválených projektů (SR+EU) v rámci výzev ITI 

 111,8 mil. Kč 

24 projektů 

 

 

 

 

 

 

 



6. Úspěch při připomínkování novelizace Vyhlášky  
 č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními 
 vzdělávacími potřebami 

 

 

 

 

 



7. Diskuze 

 

 

 

 

 



8. Závěr 
 

Děkujeme za účast 

 

 

 

 

 


