
MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ORP OSTRAVA II 

28.05.2020 
Řídící výbor 



  

Program jednání Řídícího výboru MAP II 
 

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

2. Schválení změn organizační struktury (změny v obsazení ŘV MAP, pracovních skupin, 
realizačního týmu), schválení dokumentu Organizační struktura projektu  
MAP ORP Ostrava II 

3. Aktuální informace o realizaci projektu, plánované aktivity  

4. Informace vedoucích pracovních skupin 

5. Schválení dokumentů – aktualizace Strategického plánu rozvoje vzdělávání do roku 2023, 
aktualizace a schválení podoby Akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Ostrava 2019-2020 

6. Evaluace projektu – projednání Evaluační zprávy č. 1, návrhů opatření a jejich schválení 

7. Schválení aktualizace Strategického rámce MAP ORP Ostrava s platností od 28.05.2020 

8. Diskuse 

9. Závěr 



 2. Schválení změn organizační struktury 
• Řídící výbor 

x vzetí na vědomí vzdání se členství v ŘV– paní Jana Maternová, dříve členka komise Rady 

města Ostravy pro vzdělávání, vědu a výzkum 
 

x Odvolání – Jaroslav Varga, zástupce MAS Poodří 

 Nominace – Pavla Bělehrádková, zástupce MAS Regionu Poodří (neuvedeno v zaslaných 

materiálech) 
 

• Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 

 Nominace – Mgr. Radka Krejčí, metodik, Moravskoslezská vědecká knihovna 
 

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

 Nominace – Mgr. Petra Húsková, výchovný poradce, matematika, ZŠ Zelená 42 
 

• Hlasování ŘV – schválení dokumentu Organizační struktura projektu MAP ORP Ostrava II 

včetně změny (odvolání J. Vargy, nominace P. Bělohrádková) 
 



3. Aktuální informace o realizaci projektu  
    a další plánované aktivity 

 

• realizace projektu MAP ORP Ostrava II od 01.03.2018 do 28.02.2022 

• celkový rozpočet cca 24,6 mil. Kč, z toho paušál na implementaci cca 7 mil.  

• ke dni 29.02.2020 vyčerpáno 10.469.347 Kč  (z celkové alokace vyčerpáno 42 % v 
polovině projektu) – podána 3. ZoR a 4. ŽoP, čeká na schválení 

• z toho mzdové náklady (realizační tým) 5.505.418 Kč, DPP 1.972.687 Kč 

• vyčerpaný paušál (služby, pronájmy, implementační aktivity, aj.) 2.991.242 Kč 

• ze zaslaných záloh vyčerpáno 89 %, průběžný milník byl ŘO splněn a schválen, hraniční 
milník 60 % dle předběžného propočtu bude plněn   



Partneři projektu (s uzavřeným memorandem o spolupráci): 21 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 

 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

 RPIC-ViP s.r.o. 

 Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a. s.  

 Šachový svaz ČR  

 Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 

 Tieto Czech s.r.o.  

 Yourchance, o.p.s. 

 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě (nové) 

 Centrum PANT (nové) 



Aktuální informace – aktivity po dobu uzavření škol 

• na webu MAP zřízena sekce s užitečnými odkazy, nabídky webinářů, software, online 
učebnice, aktivity škol vč. MŠ, Corinth 3D výukový software, nabídky nakladatelství, 
online výuka DOV, Světa techniky 

• nově možnost přihlásit se k odběru novinek z webu MAP II 

• sumarizace a rozesílání informací všem školám e-mailem 

• Facebook (FB) - aktuální informace, příklady dobré praxe, nabídky, webináře 

• podílení se na obsahu oficiálních stránek města Ostravy k oblasti vzdělávání 
www.talentova.cz (zde) 

• rozvoj spolupráce s MS!C – poskytli TPA moduly pro 3D tisk a užitečné kontakty 

• rozvoj spolupráce s Ostrava Expat Centre (zajišťuje MS!C) – rodilí mluvčí, aktivity pro 
MŠ, ZŠ, ZUŠ 

• sběr dat a zajištění zpětné vazby ze škol v době nouzového stavu 

 

http://www.map.ostrava.cz/
https://map.ostrava.cz/www-uzitecne-odkazy-v-dobe-nouzoveho-stavu/
https://www.facebook.com/MAP-II-Ostrava-246445329416611/?__tn__=kC-R&eid=ARC-JJXv-RIXFpBcApShaHBJqN7WMI5lnjUfI6GiXFwSH0bWyNFE4muYepEf3D0ZmC1-I8oWebrGQ-Wy&hc_ref=ARSh-2FP5esN6yLdO6dWQOVoAwWxeIWT9wyNQR2ow8P49DEPhr4qgfRCCh3ukGnmY5M&fref=nf&__xts__[0]=68.ARC_MePdOxVyLq9MBCy_RpvYVY96CCkBB70lafPBLpx2MsMom_ALBkXLfEjxB-fPUsN8bZV9PuWSj1sAebvS_oRNjUByci6bX20WAxP4GW54oE8LWAAQqnjGiLBNlkjMCDDU1vzSJpyNp-DPEN8gJYima-Eryt1mVDweVAJiw6Sodk4yLiX8YiMjgMgyJObtSpY0MmXc74DNjckBVJxAvdUMEJzIpe2yU9FbNjRVzlicDEcwROvF2_HxleZdxs5xZtXmLkv9vAmb0kUHJadi_jG73cjVrDdKDyocbFXfSV2u5T1R6LgVEh-vr6iKG3iDd5iGnkNzE63G0pPvL-YOQsNxqmTQMJU0X3P-ITg3Yvvy1RYdooGTyw
http://www.talentova.cz/


Aktuální informace – vzdělávací aktivity 
• uskutečněno od 11/2019: Romské dítě v kontextu sociálního vyloučení (Mgr. Červeňáková), 

Komunikace ve škole (PhDr. Svobodová), Metodická poradna pro vedoucí zaměstnance MŠ a ZŠ 
(JUDr. Meesse, Ph.D.), Vyhledávání a rozvíjení nadání v běžné MŠ (Mgr. Korcová, MŠ Varenská), 
Možnosti a limity psychiatrie v péči o děti a obrazy závažných poruch u dětí (MUDr. Uhlíř), 
Asistent pedagoga a jeho postavení ve vzdělávacím procesu (Mgr. Poláčková), Netolismus                      
a gambling (Bc. Velička), Vztahy zřizovatele ke zřizovaným organizacím v oblasti školství (Mgr. 
Holý), celkem cca 44 tis. Kč (faktury i DPP) 



Aktuální informace – vzdělávací aktivity 
• Knižní festival Ostrava 2020 (40 tis. Kč) – do škol poskytnuto více než 900 vstupenek pro děti  

a pedagogy, workshopy o tvorbě školních časopisů na základě požadavku PS pro čtenářskou 
gramotnost, tato PS plnila také funkci porotců související povídkové soutěže, zástupkyně PS 
předávaly diplomy a ceny 

• COVID – od 16.03.2020 zrušena fyzická realizace vzdělávacích aktivit, část zrušena úplně, část 
přesunuta na šk. rok 2020/2021, některé proběhly on-line formou  

 



Kariérové poradenství 
 

• vychází z PS pro KP, spolupráce s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti, proběhl 
pilotní projekt SMO – kariérové poradenství ve vybraných 20 ZŠ z ORP Ostrava, realizace 
pilotní fáze ukončena ve  12/2019;  v současné době je podporováno v oblasti KP  33 ZŠ 

 

• 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 vzdělávací aktivity, řízená 
spolupráce mezi školami 

 

 



Kariérové poradenství 
z MAP II byl uhrazen: 

• vznik nové webové platformy (49 tis. Kč) pro KP (www.infoprokarieru.cz)  

• nákup licence webové aplikace podporující a rozvíjející práci kariérových poradců s žáky 
(193 tis. Kč na 1 kalendářní rok) pro zapojené pilotní školy 

Evaluace aplikace: 79 % KP využívá tuto aplikaci aktivně (v aplikaci je věnováno více 
prostoru vysvětlení typologie a zhodnocení schopností)  a shodně by ji doporučili i novým  
KP (ostatní KP měli naplánováno na 1. pololetí 2020 - COVID),  KP rovněž využívají i jiné 
aplikace v oblasti KP – aplikace se navzájem doplňují;  s aplikací pracují především žáci 7., 
8., 9. tříd (záleží na KP).  

     

     

 

 



Spolupráce s TietoEVRY 
 

• 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 

• realizace kurzu pro pedagogy ZŠ – programování v jazyce Java Script  

• několik desítek repasovaných notebooků do škol/sociálně slabým žákům 

• webináře na podporu distanční výuky 

 

 

 
 

 

 

 

 



Polytechnické vzdělávání v MŠ v ORP Ostrava 

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

• prodloužení termínu realizace do 31.12.2020 (kvůli uzavření MŠ – COVID) 

• k 17.03.2020 celé kurzy proběhly ve 37 MŠ pro cca 440 dětí, v 5 MŠ přerušeno, dosud 
uhrazeno 1.278 tis. Kč 

• dokončení přerušených kurzů v 06/2020, zbylé kurzy od 09/2020 

 



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 šk. roce 2019/2020 se učí tuto metodu 20 
pedagogů, celkem odučeno 163 hodin, na DPP vyplaceno cca 29 tis. Kč 

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

• po dobu uzavření škol přerušeno (poslední lekce 04.03.2020) 

• zahájení lekcí od 25.05.2020, bude natáčeno a materiály rozesílány přihlášeným 
pedagogům 

 



Projekt Šachy do škol 

• dne 26. února 2020 podepsáno čtyřstranné Memorandum o spolupráci na projektu 
„Šachy do škol“ ze strany statutárního města Ostravy, Šachového svazu ČR, Střediska 
volného času Korunka a Ostravské univerzity. Společným cílem projektu je zvyšování 
kvality vzdělávání a odborné úrovně výuky šachů v základních a mateřských školách v 
Ostravě 

• předána informace studentům učitelských oborů (ze strany OU) 

• ze šachového svazu p. Valenčík – dlouhodobé vzdělávání pro učitele ZŠ 1x týdně 
(skupinky max 8 lidí) +  výuka šachů na některých ZŠ; 9/10-2020 další vzdělávání ze 
strany ŠSČR – manažerka projektu p. Souralová 

• příprava šachového turnaje pro žáky 1. st. – prosinec 2020 

• certifikace trenérů 4. třídy pro studenty pedagogických 

      oborů a pedagogů ZŠ zdarma  

• poplatek za členství ve svazu  (získání ev. čísla Č.LOK) ve výši 400 Kč – úhrada MAP; 
studenti zdarma; pedagogové se hlásí přes SVČ, jinak poplatek hradí 

•  
 

 



Připravované aktivity a vzdělávací akce 

• 01.06.2020 - Seminář Komunikační dovednosti v praxi, Mgr. Jiří Halda 

• zahájení kurzu KIDS SKILLS 25. a 26.06.2020 

• 30.09.2020 – seminář Pedagog mezi paragrafy, PhDr. JUDr. Jiří Valenta 

• Podzim 2020:  

• průběžná konference, setkání vedoucích pracovních skupin 

• seminář Jak žáky motivovat pro polytechniku a přírodní vědy (3D softwarové 
výukové modely) 

• fiktivní firmy v podmínkách ZŠ, spolupráce s Obchodní akademií Mar. Hory 

• workshop se zaměstnavateli o kvalitě vzdělávání a budování kariéry v OV 

• workshop pro pedagogy v planetáriu Ostrava, beseda o trestní odpovědnosti 
žáků ve vybraných ZŠ, seminář o digitální gramotnosti 

• Talent a jeho základní atributy – Mgr. Jiří Halda (11.12.2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Prezentace vedoucích pracovních skupin 

• předškolní vzdělávání a péče – Mgr. Iva Chadzipanajotidisová 

• čtenářská gramotnost – Mgr. Libuše Přikrylová, MBA 

• matematická gramotnost – Mgr. Kateřina Hořejší 

• rovné příležitosti ve vzdělávání – Mgr. Rostislav Galia 

• kariérové poradenství – Ing. Milan Chalupa 

• financování - PeadDr. Ivona Klímová, MBA 

 

 



5. Schválení dokumentů 
 

• aktualizace Strategického plánu rozvoje vzdělávání do roku 2023 
 

– aktualizovaná a doplněná analytická část dokumentu (aktualizovány informace o 
školství v území, potřeby škol, výtahy ze zpráv PISA a TALIS 2018) 

– aktualizovaná strategická část dle návrhů pracovních skupin (drobné korekce, 
doplnění) 

 

 HLASOVÁNÍ členů  ŘV MAP ORP Ostrava II 



5. Schválení dokumentů 
• Aktualizace a schválení podoby Akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Ostrava 

2019-2020 
• Čtenářská gramotnost - změna určení realizátora, odpovědnosti u úkolu č. 6 (změna realizátora, 

odpovědnosti za vzdělávání pedagogů v oblasti nových knižních titulů pro děti předškolního věku, 
změna názvosloví z městských na veřejné knihovny 

• Matematická gramotnost – úkol č. 5, podpora tvorby vlastních, nových modulů/programů na 
podporu rozvoje MG – zaměření na tvorbu vlastního modulu, vznik nové matematické platformy 

• Matematická gramotnost – úkol č. 8 – vybudování center pro výměnu zkušeností – návrh vyřadit 
úkol z časových a finančních důvodů 

• Matematická gramotnost – úkol č. 10 – podpora vzájemné spolupráce škol a ŠZ – návrh splnit úkol 
při vzniku matematické platformy 

• Matematická gramotnost – úkol č. 13, dělení hodin matematiky a zařazení vícehodinových bloků 
matematiky – návrh zrušit úkol, dělení hodin umožnila reforma financování regionálního školství 

 

 HLASOVÁNÍ členů  ŘV MAP ORP Ostrava II 

 
 



6. Evaluace projektu 

• Evaluační zpráva č. 1 se týká organizační struktury a fungování pracovních skupin  

• Dotazníkové šetření 01-02/2020, návratnost 90 %, projednání v PS v dubnu 2020 

• Návrhy opatření se týkají: zlepšení informovanosti veřejnosti, přizvání odborníků, zástupců 
zřizovatelů na jednání pracovních skupin, vyhlášení dotačního programu na podporu 
školních knihovníků, rozšíření PS o další členy, doplnění Národní soustavy povolání o pozici 
školního knihovníka, matematické platformy, změny formy řízení PS, četnosti jednání PS, 
konkrétnosti projednávaných témat 

 

• Návrhy opatření členů ŘV MAP ORP Ostrava II?  

 

 HLASOVÁNÍ členů  ŘV MAP ORP Ostrava II – schválení navrhovaných opatření 



7. Schválení aktualizace Strategického rámce MAP     

    ORP Ostrava s platností od 28.05.2020 
 

•  17 nových fichí 

•  40 aktualizovaných fichí 

•  dle informací zřizovatelů u 42 projektů je stav: 

• realizován,  
• probíhá realizace  
• schválena žádost o dotaci 

 

 



8. Diskuze 

 

 

 

 

 



9. Závěr 
 

Děkujeme za účast 
 

www.map.ostrava.cz 

 

 

 

 

 


