
MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ORP OSTRAVA II 

 

2.12.2020 

Řídící výbor projektu MAP ORP Ostrava II 



Obecné informace o projektu 

• realizace projektu MAP ORP Ostrava II od 01.03.2018 do 28.02.2022 

• nositel statutární město Ostrava pro území ORP, 23 městských obvodů, 3 města a 9 obcí 

• aktuálně zapojeno 184 školských IZO z 204 (90 %) – nově zapojena Základní škola Mezi stromy s.r.o. 

• aktuálně platné dokumenty: Strategický rámec MAP ORP Ostrava (aktuálně obsahuje 356 projektových 
fichí – vč. realizovaných projektů), Strategický plán rozvoje vzdělávání do roku 2023, Akční plán na roky 
2019-2020, Akční roční plán aktivit škol 2019-2020, vše aktualizováno k 28.05.2020) 

• novou hlavní manažerkou projektu se dne 15.7.2020 stala Mgr. Iva Májková 

 

Rozpočet projektu 

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

• ke dni 31.08.2020 vyčerpáno 13.650.794 Kč  (z celkové alokace vyčerpáno 55,5 %), podána 4. ZoR a 5. 
ŽoP, čeká na schválení 

• z toho mzdové náklady (realizační tým) 5.551.746,86 Kč, DPP 2.330.897 Kč 

• ze zaslaných záloh vyčerpáno 88,33 %, průběžný milník byl ŘO splněn a schválen, hraniční milník 60 % dle 
předběžného propočtu bude plněn  

 

 



Partneři projektu  
• uzavřená memoranda o spolupráci: 21 subjektů                       

 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. 

 Dolní oblast Vítkovice, z.s.,  

 Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace 

 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 

 Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a. s.  

 Šachový svaz ČR  

 Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 

 Tieto Czech s.r.o.  

 Yourchance, o.p.s. 

 Černá louka, s.r.o. 

  

 Centrum PANT 



Polytechnické vzdělávání v MŠ v ORP Ostrava 

• aktivita vychází z PS pro předškolní vzdělávání a péči, 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) 

• do 30.11.2020 proběhnou kurzy ve všech zapojených MŠ, cca 660 dětí,  

• cena celkem cca 2 mil. Kč 

 



Výuka šachu pro děti předškolního věku  
• v rámci PS pro matematickou gramotnost a PS pro předškolní vzdělávání a péči, realizace aktivity od 

10/2018, výuka pedagogů probíhá v Mateřské škole Ostrava, Hornická 43A, ve šk. roce 2019/2020 se 
učilo tuto metodu 20 pedagogů 

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

• od 10/2020 natáčení všech lekcí, vznikne video metodika pro další pedagogy 

• pro školní rok 2020/2021 se do projektu zapojilo 17 MŠ + 1 ZŠ (ZŠ Logopedická) 



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 

• certifikace trenérů 4. třídy pro studenty pedagogických oborů Ostravské univerzity zdarma (poskytuje 
zdarma Šachový svaz ČR v rámci uzavřeného memoranda), za pedagogy hradí MAP 

• poplatek za členství ve svazu  (získání ev. čísla Č.LOK) ve výši 400 Kč hradí MAP; studenti zdarma; ZŠ a MŠ 
se mohou hlásit přes SVČ Korunka 

• Informace předána 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 – z důvodu současné epidemiologické situace se nekoná 

• příprava šachového turnaje pro žáky 1. st. – dle epidemiolog. situace  

 

•  
 

 



Kariérové poradenství  
• vychází z PS pro kariérové poradenství projektu, spolupráce s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti, 

členství SMO v MSK PZ, z.s., realizace pilotní projekt SMO – kariérové poradenství ve vybraných 20 ZŠ z 
ORP Ostrava, pilotní fáze do 12/2019, nyní městem Ostravou podpořeno 33 škol (kariérových poradců), 
podpora je realizována i v dalším období formou samostatného VŘ KP v 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, přenos dobré praxe mezi KP 

• z MAP byl uhrazen 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 

 

 



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 

• člen PS pro matematickou gramotnost, spolupráce na přípravě matematické platformy + technická 
podpora v případě dotazů z řad pedagogů 

• realizace kurzu pro pedagogy ZŠ – programování v jazyce Java Script , seminář o využití 
programovatelných pomůcek (robotů) ve výuce  

• repasované notebooky do škol/sociálně slabým žákům – cca 70 ks notebooků 

• 6 online seminářů - MS Teams + Google Classroom pro vedení ZŠ v ORP Ostrava a jejich zřizovatele 

 

 

 
 

 

 

 

 



Spolupráce s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou 
• Mediální gramotnost a kybernetická bezpečnost pro žáky - lekce pro žáky 2. stupně ZŠ ORP Ostrava, 

lektorka Mgr. Michaela Mrázová, lekce probíhají fyzicky přímo ve školách (možnost online formy či 
prezentace v ZŠ prostřednictvím připravené videonahrávky)  

• září 2020 – květen 2021, jedno téma - 2 vyučovací hodiny, zapojeno 21 ZŠ, aktivita je díky partnerství s 
MVSK pro MAP OPR Ostrava II zdarma 

• lekce kybernetické bezpečnosti - lekce řeší chování na sociálních sítích, soukromí na internetu, správné 
nastavení hesel, digitální stopu nebo například kyberšikanu, u starších žáků jsou přidány i příklady 
kybernetických útoků a formy kyberkriminality 

• lekce mediální gramotnosti - odvíjejí se od základních otázek, které bychom si měli klást, když čteme 
jakoukoliv zprávu v tisku nebo na internetu – kdo je jejím autorem, zda toto sdělení je subjektivní, jestli 
se nejedná o placenou reklamu, část je věnována také důležitosti veřejnoprávních médií, fungování 
českého soukromého mediálního trhu a osobě novináře jako takové 



Kids Skills 
• akreditovaný kurz pro školní psychology, speciální, sociální pedagogy a jiné pracovníky ZŠ 

• zapojeno 19 ZŠ z ORP Ostrava 

• 6 výukových dnů - 25. a 26. 6. 2020 , 26. a 27. 8. 2020, 22. 9. 2020 (online), 20. 10. 2020 (online) 

 

• kurz zahrnuje poznání principů přístupu zaměřeného na řešení, práci se sebezkušeností, poznání technik 
Kids‘ Skills, supervizi vlastních případů pedagogů a v samém závěru prezentaci úspěšných případů z vlastní 
praxe účastníků 

 

• kurz byl zaměřen přímo na řešení problémů dětí a žáků s poruchami  
      chování, dětí ze sociálně vyloučených lokalit a sociálně slabých rodin. 
      Všechny děti se někdy během svého růstu a vývoje potýkají s  
      nějakými problémy, jako je např. strach, špatné návyky nebo obtíže  
      při učení se nějaké věci. Kids‘ Skills je jeden ze způsobů jak dětem  
      pomoci překonat jejich problémy, a to pozitivním a příjemným  
      způsobem za pomoci učení se novým dovednostem. 

 

 



Realizované vzdělávací aktivity a semináře v číslech 

 

• od 01.03.2018 do 30.09.2020 realizováno 53 vzdělávacích aktivit 

• celkem od 1.3.2018 do 30.09.2020 – 3 021 účastníků  

 

 

 



Realizované semináře, kurzy, kulaté stoly v období od června 2020 
• Komunikační dovednosti v praxi – Jiří Halda (MMO-budova Nové radnice) 

• Pedagog mezi paragrafy ve školním roce 2020/2021 -  JUDr. PhDr. Jiří Valenta (online) 

• Proč učit děti hrát šachy a jak šachy pomáhají s výchovnými problémy a přispívají k osvojování většiny 
kompetencí - Mgr. Venuše Souralová (SVČ Korunka) 

• Trestní odpovědnost dětí a dospělých - Mgr. Jana Orszulíková (ZŠ I. Sekaniny, Ostrava-Poruba) 

• Kulatý stůl – setkání ředitelek a ředitelů MŠ - Mgr. Iva Chadzipanajotidisová (online) 
• Prevence, diagnostika a řešení šikany a kyberšikany ve školách a školských zřízeních – Bc. Tomáš Velička 

(online) 

• Komunikace s rodičem problémového žáka ve školách – Bc. Tomáš Velička (online) 

 

 

 



Dovednosti v PowerPointu   
1. kurz  18.9. 2020 a 25.9.2020 – délka 2x4 hodiny 

2. kurz   2.10.2020 a  9.10.2020 – délka 2x4 hodiny 

 

• kurz byl realizován ve spolupráci s Expat centrem Ostrava – lektorka Elen Rozhkova 

• cíl rozvinout dovednosti ředitelů MŠ při vytváření ppt prezentací pro rodiče, kolegy a zřizovatele 

• zapojilo se 12 MŠ 

 
 

 

 

 

 



Aktuální nabídka vzdělávacích aktivit online 
Aktuální nabídku školení/seminářů naleznete na www.map.ostrava.cz v sekci kalendář, na FB MAP II, 
případně v kalendáři na webu talentOVA. 

 

• 19.11.2020 Jak žáky motivovat pro polytechniku a přírodní vědy, seznámení s výukovým 3D 
  softwarem 

• 25.11.2020 workshop - CLIL (nejen) v rámci distanční výuky - Mgr. Jan Netolička (ředitel  
  Wichterleho gym.)- online 

• 4.12.2020 Jak vést obtížný rozhovor – Mgr. Marie Komárová, seminář , online 

• 7.12.2020 Online workshop: Moderní a efektivní vedení distanční výuky – Mgr. Karel Moric 

• 16.12.2020 Psychohygiena – Mgr. Anna Zatloukalová, Ph.D., online 

 

 



Webová platforma  MATEMATIKA!!!: 
 

• pro podporu matematické gramotnosti  

• zahájení provozu prosinec  2020 

 
• vytvořena za účelem sdílení zkušeností, příkladů dobré praxe, materiálů, metodik a poskytnutí prostoru 

pro síťování a vzájemnou komunikaci všech aktérů působících ve vzdělávání v oblasti matematické 
(pre)gramotnosti v ORP Ostrava 
 

• cílem platformy je také poskytnout pomoc rodičům dětí a žáků mateřských a základních škol v této oblasti 
sdílením užitečných materiálů pro samostatné studium dětí a žáků 

 

• každý návštěvník stránky může čerpat z jejího obsahu, ale také k jejímu obsahu sám přispět, a to ať už v 
rámci diskuse na chatu, tak v rámci sdílení materiálů, příkladů dobré praxe či prostřednictvím společného 
kalendáře informovat  o zajímavých událostech 

 

 



Připravované aktivity pro rok 2021 (oblasti podpory) 
• Prevence, diagnostika a řešení šikany a kyberšikany ve školách a školských zřízeních – Bc. Tomáš Velička 

(14.1.2021, online) 

• Česká školní inspekce – vyhodnocení žáků v období distanční výuky – PhDr. Hana Slaná (online, leden 
2021) 

• Komunikace s rodičem problémového žáka ve školách – Bc. Tomáš Velička (4.2.2021,online) 

• Formativní hodnocení (cca 4x, online, leden-únor 2021) 

• Knižní festival 2021 

• Podpora školních knihovníků  

• Podpora logopedické prevence   

• Podpora kariérového poradenství 

• Implementační aktivita zaměřená na polytechniku v ZŠ – nákup 3D výukového softwaru  

• Informativní setkání ke kvalitě vzdělávání s místními podniky, zastupiteli a dalšími aktéry  

 

 



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 

 

• možnost přihlásit se k odběru novinek z webu MAP II – novinka:  
        registrovaným osobám přichází informace o nově vypsaných  
        seminářích, workshopech aj. ihned po jejich uveřejnění 
 
• 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) 

 

 

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/


Činnost pracovních skupin projektu 05-11/2020 

• aktualizace SWOT analýz jednotlivých oblastí dle zaměření pracovních skupin a aktualizace hlavních 
problémů k řešení pro aktualizaci strategických cílů a priorit (budou aktualizovány v roce 2021), 

• projednání Evaluační zprávy č. 3 (téma: vyhodnocení vnímání průběh projektu zapojenými aktéry, přínos 
projektu pro ně samé, pro území, návrhy na nové vzdělávací aktivity nebo aktivity spolupráce), 
připomínkování, návrhy opatření) 

• PS pro čtenářskou gramotnost – téma školních knihoven, příprava možného (dotačního) programu města 
Ostravy na podporu školních knihovníků/knihoven, obsah podpory z projektu MAP II 

• PS pro matematickou gramotnost – vznik matematické platformy, konkrétní podoba stránek, personální 
zajištění, obsahová náplň 

• PS pro rovné příležitosti ve vzdělávání – návrh obsahového zaměření akce o příčinách a formách 
nerovností ve vzdělávání a jejich důsledcích pro vzdělávací systém 

• PS pro kariérové poradenství – prezentace a projednání konceptu Teen Enterprise, spolupráce s MS 
Paktem zaměstnanosti na kariérovém poradenství v ORP Ostrava 

• PS pro financování – aktuální dotační výzvy, financování školních knihoven a knihovníků 

 

• zápisy z jednání pracovních skupin jsou dostupné zde: https://map.ostrava.cz/map-ii/pracovni-skupiny/  
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Připomínkování legislativních změn a národních strategií 
• členové pracovních skupin mohou připomínkovat návrh legislativních změn, připravované strategie aj. 

• úspěch při připomínkování návrhu novelizace Vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami – PS pro předškolní vzdělávání a péči 

• připomínkování Strategie 2030+ (poděkování Svazu měst a obcí ČR za robustní připomínky) 

• velké množství návrhů legislativních změn k připomínkování v srpnu/září 2020 

 



 

 

 

 

  Konec 


