
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III

1. jednání Řídícího výboru MAP ORP Ostrava III

dne: 19.05.2022

místo konání: Výstavní síň ÚHA, MMO



Přivítání účastníků a zahájení jednání ŘV MAP ORP Ostrava III

- úvodní slovo zástupce realizátora projektu

- ověření usnášení schopnosti, představení členů ŘV, 

- celkový počet zakládajících členů ŘV: 28 (viz samostatná příloha, zasláno spolu s pozvánkou)
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Mgr. Jiří Hudec Mgr. Dagmar Vdolečková

Ing. Jiří Krist Mgr. Gabriela Geherová

Ing. Jaroslav Berger

Mgr. Petr Vidlák, Ph.D. Bc. Milena Ogurčáková

pí Regína Vřeská

doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D. Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D.

Pavla Bělehrádková



Program jednání

1. Schválení Statutu ŘV, Jednacího řádu a seznamu zakládajících členů ŘV MAP ORP Ostrava III

2. Schválení programu jednání

3. Volba předsedy a místopředsedy ŘV MAP ORP Ostrava III

4. Základní informace o projektu, plánované výstupy a jejich časový harmonogram

5. Schválení Organizační struktury projektu

6. Schválení Komunikačního plánu vč. identifikace dotčené veřejnosti

7. Představení procesu evaluace místního akčního plánování, schválení cíle evaluace a evaluačních otázek

8. Diskuse

9. Závěr



1. Schválení Statutu ŘV, Jednacího řádu a seznamu zakládajících členů ŘV MAP ORP Ostrava III

Usnesení č. 1: Řídící výbor projektu MAP ORP Ostrava III schvaluje statut, jednací řád a seznam 
zakládajících členů ŘV MAP ORP Ostrava III

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

21 0 0



2. Schválení programu jednání

Usnesení č. 2: Řídící výbor projektu MAP ORP Ostrava III schvaluje program 1. jednání ŘV MAP ORP 
Ostrava III

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

21 0 0



3. Volba předsedy a místopředsedy ŘV MAP ORP Ostrava III

Usnesení č. 3: Řídící výbor projektu MAP ORP Ostrava III volí na pozici předsedkyně Řídícího výboru 
projektu MAP ORP Ostrava III paní Mgr. Andreu Hoffmannovou, Ph.D.

Usnesení č. 4: Řídící výbor projektu MAP ORP Ostrava III volí na pozici místopředsedkyně Řídícího 
výboru projektu MAP ORP Ostrava III paní Ing. Sylvu Sládečkovou, MBA

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

20 0 1

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

20 0 1



4. Základní informace o projektu

období realizace: 1.3.2022 – 30.11.2023 (21 měsíců)

území realizace: SO ORP Ostrava (Ostrava, Čavisov, Dolní Lhota , Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Stará 
Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina, Zbyslavice)

nositel projektu: statutární město Ostrava

zapojeno: 150 škol dle RED IZO (celkem 183 IZO)

rozpočet projektu: 4 094 499,- Kč (z toho 40 % tvoří paušální náklady)

spolufinancování: 5 % z celkového rozpočtu projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ prostřednictvím podpory společného plánování, 
výměny zkušeností a spolupráce zřizovatelů, škol a dalších aktérů ve vzdělávání na území SO ORP Ostrava 

Cílové skupiny projektu: zřizovatelé škol a jejich zaměstnanci, zaměstnanci subjektů veřejné správy, pedagogičtí a 
nepedagogičtí zaměstnanci škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků, další pracovníci subjektů působících ve 
vzdělávání včetně organizací zájmového a neformálního vzdělávání, rodiče dětí a žáků, veřejnost 



Klíčové aktivity projektu

KA1 Řízení projektu – probíhá po celou dobu realizace projektu

KA2 Místní akční plán rozvoje vzdělávání III – probíhá po celou dobu realizace projektu

1. Rozvoj a aktualizace MAP

Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP (ŘV, PS, RT)

Zpracování a naplňování komunikačního plánu (publicita projektu, web, FB)

Pracovní skupiny - pro financování, čtenářská gramotnost, 

matematická gramotnost, rovné příležitosti, kariérové poradenství, předškolní vzdělávání 
a péče – od června 2022

Místní akční plánování (strategie do roku 2025)

Spolupráce s projektem KAP 

Spolupráce s projektem poskytujícím metodickou podporu akčnímu plánování v území 
(NPI ČR) 

Spolupráce s ostatními projekty IPs, IPo koncepčními

2. Evaluace procesu místního akčního plánování - probíhá po celou dobu realizace projektu

• nepodporovanou aktivitou je implementace – možnost pořádání kulatých stolů/otevřených jednání PS s přizváním 
facilitátora/workshopy s výměnou zkušeností



Hlavním výstupy projektu

➢aktualizovaný Strategický plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava do roku 2025 vč. tabulky investičních priorit

➢akční plány rozvoje vzdělávání na roky 2023, 2024, 2025 (aktivity, které budou realizovány nebo podpořeny

v rámci MAP IV)

➢evaluace dosavadního procesu MAP

➢ve fázi tvorby SR a AP budou vytvářena opatření ke zvýšení kvality vzdělávání, zároveň budou aktivně hledány 
možnosti a prostředky k realizaci jednotlivých záměrů, aby byly v co největší možné míře naplněny

tabulky investičních priorit 

➢pro IROP, investiční tituly MŠMT aj. na léta 2021-27 bude i nadále zásadní prokázání souladu se Strategickým 
rámcem MAP do roku 2025 v daném území, soulad se SR MAP je proto specifickým kritériem přijatelnosti v oblasti 
investic do předškolního, základního, neformálního a zájmového vzdělávání a celoživotního učení

➢pravidelná aktualizace tabulky co 6 měsíců, poslední proběhla v únoru 2022



Další plány a výstupy

➢Vypořádání připomínek k závěrečné zprávě o realizaci MAP ORP Ostrava II

➢První průběžná zpráva o realizaci MAP ORP Ostrava III v 06/2022

➢Účast členů RT na pořádaných online inspirativních a regionálních konferencích, společných setkáních, 
hromadných konzultacích a online vzdělávacích aktivitách

➢Organizační zabezpečení jednání ŘV a PS, osobní účast koordinátora MAP/hlavního manažera projektu na všech 
jednáních, 

➢Komunikace, informační servis pro všechny cílové skupiny projektu

➢Dle možností účast na pravidelných poradách s řediteli a zřizovateli

➢Dle možností účast na seminářích pro zpracovatele žádostí o dotace/příspěvky v rámci programů podpory města 
Ostravy, prezentace příkladů dobré praxe

➢Možnost kohokoliv přihlásit se k odběru novinek z webu e-mailem

➢Možnost kohokoliv přihlásit se k odběru informací týkajících se pouze dotačních možností

➢Spolupráce s KAP MSK, účast na jednání jejich pracovních skupin aj.

➢Zapojení do celostátního fóra MAP, čerpání inspirací z ostatních MAP



Organizační struktura projektu

➢Řídící výbor MAP III 

- 28 členů

- schází se min. 2x ročně

- hlavní pracovní orgán partnerství MAP tvořený zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území 
MAP

- jeho role je spjata s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP 



➢Pracovní skupiny projektu

- každá skupina má svého vedoucího a max. 14 členů

- členové: zástupci MŠ, ZŠ, zřizovatelů, SVČ, VŠ, PPP, SPC, partneři projektu (OU, VŠB, MSVK, KMO, Tieto EVRY) aj.

- snaha o maximální zachování složení pracovních skupin z MAP II

- výrazné změny ve složení oproti MAP II – PS financování a PS pro rovné příležitosti

- kromě zmíněných dvou skupin se jednalo pouze o doplnění zástupců aktivních škol, případně aktivních pedagogů

- počet setkání - min. 7x za dobu realizace projektu

➢Realizační tým projektu

- administrativní tým: hlavní manažer projektu, finanční a personální manažer, administrátor projektu

- odborný tým: koordinátor MAP, specialista komunikační strategie, publicity a vztahů k veřejnosti, specialista 
finanční podpory, metodik pro strategické a akční plánování, vedoucí pracovní skupiny, členové pracovních skupin, 
evaluátor MAP



5. Schválení organizační struktury projektu

Usnesení č. 5: Řídící výbor projektu MAP ORP Ostrava III schvaluje dokument Organizační struktura 
projektu MAP ORP Ostrava III

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

22 0 0



6. Schválení Komunikačního plánu vč. identifikace dotčené veřejnosti

Usnesení č. 6: Řídící výbor projektu MAP ORP Ostrava III schvaluje dokument Komunikační plán včetně 
jeho přílohy Identifikace dotčené veřejnosti

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

22 0 0



7. Představení procesu evaluace místního akčního plánování, schválení cíle evaluace a 
evaluačních otázek

Předpokládaný časový plán

Časový úsek Popis činnosti v rámci evaluace

Květen 2022 Schválení cílů evaluace a evaluačních otázek

Září – Listopad 2022 Schválení evaluačního plánu

Duben 2022 – Září 2023 Analýza dokumentů relevantních s ohledem na aktuální fázi 

zpracování evaluace

Září 2022 – Listopad 2023 Pravidelné rozhovory s realizačním týmem k tématům relevantním 

pro aktuální fázi zpracování evaluace

Září 2022 – Leden 2023 Scénáře budoucnosti s jednotlivými pracovními skupinami

Únor 2023 – Duben 2023 Responsivně laděný dotazník pro aktéry zapojené do procesu MAP

Září 2023 – Listopad 2023 Diseminace výstupů evaluace a zapracování případných komentářů 

ke konkrétním výstupům evaluace

Duben 2023 – Listopad 2023 Administrativa a vedení evaluace



Evaluační cíl a evaluační otázky (viz samostatná příloha, zasláno spolu s pozvánkou)

Usnesení č. 7: Řídící výbor projektu MAP ORP Ostrava III schvaluje cíl evaluace místního akčního 
plánování a stanovené evaluační otázky

HLASOVÁNÍ

PRO PROTI ZDRŽEL SE

22 0 0



8. Diskuse



9. Závěr

Děkujeme všem členům ŘV MAP ORP Ostrava III za účast na tomto jednání

realizační tým MAP ORP Ostrava III

Ing. Sylva Sládečková, MBA Mgr. Iva Májková Bc. Karel Synek, DiS. Ing. Kateřina Kaletová

metodik pro strategické a akční plánování hlavní manažer projektu koordinátor MAP                    finanční a personální manažer 


