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1. Základní informace k MAP 

Registrační číslo projektu:    CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000876 

Zkrácený název projektu:    Lepší KLIMA pro Bohumínsko 

Název programu:     Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Název a číslo výzvy:  Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány rozvoje 
vzdělávání v prioritní ose 3 OP 

 

Realizátor projektu:  MAS Bohumínsko, z. s. 

Partner projektu:  Město Bohumín   

Anotace projektu: Projekt "Lepší KLIMA pro Bohumínsko" je 
zaměřen na vytvoření Místního akčního plánu 
vzdělávání v ORP Bohumín, který bude prioritně 
zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního 
vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Bude se 
orientovat zejména na rozvoj předškolního, 
základního a inkluzivního vzdělávání a rozvoj 
zájmového vzdělávání v rámci volnočasových 
aktivit. Díky projektu bude zaveden a uplatňován 
systém spolupráce a vzájemné výměny zkušeností 
mezi jednotlivými školami a ostatními aktéry 
ve vzdělávání. 

 

Datum zahájení realizace projektu:   1.1.2017 

Datum ukončení realizace projektu:  31.1.2018 

Doba trvání (v měsících):    13 

Řešené území:                                                ORP Bohumín 

Obce ORP:                                                           Bohumín, Dolní Lutyně, Rychvald 

Doba působnosti MAP:                                    2017 – 2023 

Zpracování MAP:                                               MAP zpracoval Realizační tým projektu Lepší 

                                                                              KLIMA pro Bohumínsko v ORP Bohumín  

                                                                              ve spolupráci s obcemi a školami v ORP Bohumín. 
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2. Vymezení území MAP 

Území dopadu pro realizaci Místního akčního plánu ve SO ORP Bohumín je vymezeno hranicí 
správního obvodu obce s rozšířenou působností obcí Bohumín zahrnující město Bohumín, 
město Rychvald a obec Dolní Lutyně.  

Všechny základní a mateřské školy v zájmovém regionu vyjádřily svůj souhlas se zapojením 
do projektu. Do projektu se nezapojila pouze jedna základní umělecká škola.  

Nositelem projektu je MAS Bohumínsko, z.s. a finančním partnerem projektu je Město 
Bohumín. 

Tato kapitola je podrobně rozpracována v kapitole č. 7 Analytická část.   

 

3. Popis struktury MAP 

Tento dokument je zpracován v logické návaznosti 4 základních oblastí – Analytická část, 
Strategická část MAP, Akční plán MAP, Implementační část. 

 

Analytická část MAP  

Vychází z existujících dat vztahujících se ke školství, vzdělávání a práce s dětmi do 15 let věku 
v území ORP Bohumín, interpretuje stávající známá data a nalézá shody v klíčových oblastech. 
Zpracovává analýzy strategických dokumentů a jejich průniků s oblastmi vzdělávání, výchovy 
a souvisejícími oblastmi. Vyhodnocuje dotazníková šetření realizovaná MŠMT, analýzy jednání 
pracovních skupin. Obsahuje popis investičních potřeb v návaznosti na další analytická zjištění 
v oblasti školství a vzdělávání v území ORP Bohumín. Závazným výstupem je vymezení 
prioritních oblastí, klíčových problémů a SWOT – 3 analýza pro každou z oblastí a musí 
pokrývat povinná opatření MAP.  

 

Strategická část MAP  

Vychází z podkladů analytické části, jejichž cílem je vypracování vize do roku 2023 pro rozvoj 
v oblasti předškolního a základního vzdělávání. Vymezuje hlavní směry rozvoje, stanovuje 
priority, pojmenovává cíle do roku 2023 s vazbou na povinná, doporučená a volitelná opatření 
MAP. Nedílnou součástí strategické části MAP jsou investiční záměry škol a organizací pracující 
s dětmi do 15 let.  

 

Akční plán MAP 

Formuluje konkrétní aktivity škol a aktivity spolupráce rozpracované do ročního akčního plánu. 
Představuje realizační fázi strategické části MAP v oblasti investičních a neinvestičních záměrů.  
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Implementační část 

Uzavírá dokument do komplexního celku. Soustředí se na důležité nastavení parametrů řízení 
MAP, administrace procesu fungování MAP, vymezení komunikačních linek a rolí všech 
zainteresovaných subjektů MAP pro území ORP Bohumín.  Shrnuje kapitoly principy MAP 
a monitoring.  

 

Při realizaci projektu MAP byla respektována již vytvořená nadregionální a lokální funkční 
partnerství. V zájmovém území funguje meziobecní spolupráce: 

 ITI Ostrava,  

 Svazek měst a obcí okresu Karviná,  

 Místní akční skupina Bohumínsko, z.s., 

 neformální meziobecní spolupráce na území SO ORP Bohumín. 

 

4. Partnerství 

Partnerství místních aktérů má sloužit jako široká platforma spolupracujících subjektů. 
Je tvořeno zřizovateli škol, řediteli a zástupci základních a mateřských škol, základních 
uměleckých škol, DDM, neziskových organizací, dále zástupců rodičů, pedagogů a veřejnosti. 

Spolupráce v území je základem pro vytváření MAP, proto realizační tým na počátku projektu  
sestavil Řídící výbor a oslovil klíčové aktéry ovlivňující oblast vzdělávání na území ORP 
Bohumín s nabídkou vstupu do partnerství. Vzniklo Partnerství MAP. Struktura a konkrétní 
složení partnerství je předmětem „Dohody o spolupráci“ relevantních aktérů v území ORP 
Bohumín. Realizační tým zpracoval komunikační strategii jako systém zapojení dotčené 
veřejnosti.  

 

5. Organizační struktura 
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5.1 Přistoupení k Dohodě o spolupráci 

Seznam škol, školských zařízení nebo dalších subjektů přistupujících k Dohodě o spolupráci při 
realizaci projektu Lepší KLIMA pro Bohumínsko Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání 
v SO ORP Bohumín. Dohoda o spolupráci tvoří přílohu č. 1 tohoto dokumentu.  

 

Tabulka 1: Seznam škol a školských zařízení v ORP Bohumín 

Identifikace školy, školského zařízení nebo dalšího subjektu 

Bohumín 

Město Bohumín, Masarykova 158, Bohumín 

ZŠ a MŠ Čs. armády Bohumín,  p. o., Čs. armády 1026, Bohumín 

Masarykova ZŠ a MŠ Bohumín, p. o.,  Seifertova 601, Bohumín 

ZŠ a MŠ Bohumín, p. o.,  tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 

ZŠ a MŠ Bohumín – Skřečoň, p. o., 1. máje 217, Bohumín - Skřečoň 

ZŠ a MŠ Bezručova, p. o., Bezručova 190, Bohumín 

ZŠ T. G. Masaryka Bohumín – Pudlov, p. o., Trnková 280, Bohumín – Pudlov 

Dětský diagnostický ústav, ZŠ a ŠJ Bohumín, Bohumín - Šunychl 463 

MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie, Frýdecká 34, Český Těšín 

SZŠ PIANETA, s.r.o., Bezručova 190, Bohumín 

SMŠ Tovární, s.r.o., Tovární 427, Bohumín - Záblatí  

SMŠ Bambino, s.r.o., Bezručova 147 Bohumín 

DDM Bohumín, p.o., Janáčkova 715, Bohumín 

ZUŠ Bohumín, p. o., Žižkova 620, Bohumín 

Centrum rodiny BOBEŠ z.s., Školní 660, Bohumín 

RC SLŮNĚ, Sv. Čecha 1093, Bohumín 

K3 Bohumín, p.o., Studentská 781, Bohumín 
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Ing. Karla Fodorová, Na Koutě 398, Bohumín – Starý Bohumín 

Abeceda Bohumín, spolek, Na Koutě 398, Bohumín – Starý Bohumín 

Bohumínský spolek MARYŠKA, náměstí T. G. Masaryka 939, 735 81 Nový Bohumín 

Rychvald 

Město Rychvald, Orlovská 678, Rychvald 

ZŠ Rychvald, p. o., Školní 1600, Rychvald 

MŠ Rychvald, p. o., Mírová 1744, Rychvald 

DDM Rychvald, p. o.,  Školní 1600, Rychvald 

Dolní Lutyně 

Obec Dolní Lutyně, Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně 

ZŠ a MŠ A. Jiráska Dolní Lutyně, p. o.,  Komenského 1000, Dolní Lutyně 

ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Dolní Lutyně, p. o.,  Koperníkova 652, Dolní Lutyně 

Osvětová beseda Dolní Lutyně, K Výšině 211, Dolní Lutyně 

Spolek Posejdon, Hlavní 33, Dolní Lutyně - Věřňovice 

Zdroj: Vlastní zpracování.  

Všichni partneři byli průběžně informováni o aktuálním dění v projektu. Byly jim zaslány 
všechny relevantní informace a měli možnost připomínkovat jednotlivé vstupy. 

 

5.2 Zapojení partnerů a veřejnosti 

Nástroje komunikace 

 Webové stránky: www.mas-bohuminsko.cz 

 Informační e-maily  

 Facebook: https://www.facebook.com/Lepší-KLIMA-pro-Bohumínsko-
1214909091921471/?fref=ts 

 Tiskové zprávy 

 Místní noviny 

 Místní televize 

 Bulletin 

 Reklamní cedule, plakát projektu 

 Informovanost na poradách a jednáních 

http://www.mas-bohuminsko.cz/
https://www.facebook.com/Lepší-KLIMA-pro-Bohumínsko-1214909091921471/?fref=ts
https://www.facebook.com/Lepší-KLIMA-pro-Bohumínsko-1214909091921471/?fref=ts
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Webové stránky 

Na internetových stránkách realizátora projektu MAS Bohumínsko byly po celou dobu trvání 
projektu zveřejňovány výstupy z jednotlivých jednání, zápisy z jednání realizačního týmu, 
pracovních skupin, řídícího výboru, dále  prezenční listiny, pozvánky, fotografie, prezentace, 
SWOT analýzy apod.  

Webové stránky: www.mas-bohuminsko.cz 

 

Informační e-maily 

Všem zapojeným aktérům v Partnerství MAP byly pravidelně zasílány informační e-maily  
o jednotlivých fázích realizace projektu a jeho výstupech. 

 

Facebook 

Již před odstartováním projektu byl zřízen facebookový profil Lepší KLIMA pro Bohumínsko, 
kde byly pravidelně zveřejňovány informace o projektu, zápisy a fotografie z jednání a další 
aktivity projektu. 

 

Tiskové zprávy 

Rodiče, učitelé i lektoři dají hlavy dohromady a zajistí dětem Lepší KLIMA 
Publikováno 3. 2. 2017, webové stránky města Bohumín 
Lepší KLIMA  pro celé město 
Publikováno 6. 2. 2017, Moravskoslezský deník, číslo 31 
Za evropské peníze postavíme kreativní ateliér i smyslovou zahradu, plánují školy 
Publikováno 16. 5. 2017, webové stránky města Bohumín 
Publikováno 19. 5., Karvinský deník 
Učitelé přírodovědných předmětů čerpali inspiraci ve Světě techniky, 17. 9. webové stránky 
města Bohumín 
Zážitkový seminář, 18. 10., web města Bohumín 

 

Místní noviny 

Odborný tým zjistí, co školy a děti potřebují 
Publikováno, Bohumínské městské noviny OKO, č. 3, 9. 2. 2017 
Školy plánují vylepšení z Evropských peněz 
Publikováno, Bohumínské městské noviny OKO, č. 10, 18. 5. 2017 

 

Místní televize 

Eurodotace pro KLIMA ve školství 
Zpravodajství TIK Bohumín, vysílání č. 2017/22 
Datum: 22. 5. 2017 
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Bulletin 

Lepší KLIMA pro Bohumínsko 

Informační bulletin projektu, číslo 1, červenec 2017. Číslo 2, prosinec 2017. 

Informační bulletin byl distribuován e-mailovou poštou všem aktérům projektu, rozdáván 
na poradách a jednáních městského úřadu, škol a dalších zařízeních. 

 

Reklamní cedule, plakát projektu 

Plakát projektu umístěn dle možnosti na městském úřadě v Bohumíně, v kanceláři MAS 
Bohumínsko a u dalších partnerů projektu. Reklamní cedule pravidelně vyvěšena na všech 
vzdělávacích akcích v rámci aktivity budování znalostních kapacit. 

 

Informovanost na poradách a jednáních 

Pravidelné informování manažerem pro vzdělávání na pravidelných jednáních ředitelů škol, 
poradách v rámci městského úřadu Bohumín o jednotlivých fázích realizace projektu Lepší 
KLIMA pro Bohumínsko a aktivitách projektu. 

 

6. Organizační struktura 

6.1 Realizační tým 

Za účelem realizace projektu žadatel sestavil realizační tým, který má odpovědnost za realizaci 
projektu v souladu s žádostí o podporu. Realizační tým zajišťuje řízení projektu a je 
zodpovědný za věcné plnění aktivit projektu, za tvorbu výsledků a výstupů projektu, za aktivní 
práci s cílovými skupinami a rozvoj partnerství v území. Realizační tým se schází podle potřeby, 
prostřednictvím e-mailové komunikace komunikuje nepřetržitě.  

Je složený z administrativního a odborného týmu: 

Administrativní tým: 
Manažer projektu – finanční manažer 
Manažer partnera projektu 
Účetní 

Odborný tým: 
Odborný garant projektu 
Asistent pro strategii a akční plánování 
Manažer pro vzdělávání 
Manažer pro zapojení veřejnosti 
Pracovní skupina č. 1 
Pracovní skupina č. 2 
Pracovní skupina č. 3 
Pracovní skupina č. 4 
Koordinátoři pracovních skupin 
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Mezi hlavní úkoly realizačního tým patří:  

 Zajistit podklady a materiály pro jednání řídícího výboru. 

 Pravidelně vyhodnocovat realizované aktivity a dosahování cílů MAP.  

 Zajišťovat v oblastech MAP pravidelný přenos informací a výstupů mezi dílčí aktéry. 

 Monitorovat průběh realizace MAP. 

 Organizovat vzdělávací a informativní akce v rámci MAP. 

 Sledovat správnost a vyhodnocovat naplňování indikátorů projektu. 

 Zodpovědnost za řádný chod projektu v souladu s harmonogramem. 

 Zpracovávat Zprávu o realizaci a Žádost o platbu. 

 Ve spolupráci s odborným garantem rozvíjet u zástupců zřizovatelů a v zapojených 
školách odbornou znalost k odborným tématům MAP. 

 Účastnit se aktivit souvisejících s přímou podporou škol v dalších vzdělávacích 
zařízeních v oblasti řízení kvality vzdělávání. 

 

6.2 Pracovní skupiny 

1. Pracovní skupina Rozvoj předškolního vzdělávání  (10 osob) 
2. Pracovní skupina Rozvoj základního vzdělávání (14 osob) 
3. Pracovní skupina Inkluzivní vzdělávání (10 osob) 
4. Pracovní skupina Rozvoj zájmového vzdělávání v rámci volnočasových aktivit (14 osob) 
Koordinátoři – vedoucí pracovních skupin (4 osoby) 
 

Pracovní skupiny intenzivně spolupracovaly s odborným garantem projektu a každá skupina 
byla vedena jedním koordinátorem. Pracovní skupiny se v rámci projektu sešly čtyřikrát, mimo 
to dle potřeby spolu komunikovaly elektronicky. Jednotlivé pracovní skupiny se zabývaly 
zlepšením situace ve vzdělávání, nalezením konkrétních problémových oblastí s vazbou 
na povinná, doporučená a volitelná opatření MAP. Pracovaly s myšlenkovou mapou, současně 
sestavovaly SWOT 3 analýzu, vymezily problémové oblasti a cíle, a následně doplnily své 
plánované investice do vzdělání. Členové pracovních skupin navrhli náměty pro konkrétní 
aktivity škol a aktivity spolupráce v daných prioritách. 

 

Tabulka 2: Seznam členů realizačního týmu 

Jméno a příjmení Subjekt Role v realizačním týmu 

Radana Vozňáková 
MAS Bohumínsko, projektový 
manažer 

Manažer projektu - finanční manažer 

Pavla Skokanová 
Město Bohumín, vedoucí odboru 
ŠKaS 

Manažer pro vzdělávání 

Jan Przeczek 
Město Bohumín, odbor investic 
a rozvoje 

Manažer pro strategii a akční 
plánování 

Monika Břusková Město Bohumín Manažer partnera projektu 
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Miroslav Rosík Masarykova ZŠ a MŠ Bohumín, ředitel Odborný garant projektu 

Igor Bruzl Město Bohumín, místostarosta Manažer pro zapojení veřejnosti 

Lumír Macura Město Bohumín, místostarosta Předseda Řídícího výboru 

Eva Bučková MŠ Starý Bohumín, vedoucí 
Koordinátor PS Rozvoj předškolního 
vzdělávání 

Vilma Valentová CR Slůně, vedoucí MŠ FIT Bohumín 
Člen PS Rozvoj předškolního 
vzdělávání 

Marcela Dendisová MŠ Smetanova Bohumín, učitelka 
Člen PS Rozvoj předškolního 
vzdělávání 

Alena Vansová MŠ Rychvald, ředitelka 
Člen PS Rozvoj předškolního 
vzdělávání 

Barbora Serafínová CMR Bobeš, vychovatelka 
Člen PS Rozvoj předškolního 
vzdělávání 

Renáta Kwaśná MŠ Skřečoň, učitelka 
Člen PS Rozvoj předškolního 
vzdělávání 

Jana Tmějová MŠ Čáslavská Bohumín, učitelka 
Člen PS Rozvoj předškolního 
vzdělávání 

Pavlína Vybraňcová MŠ Dolní Lutyně, učitelka 
Člen PS Rozvoj předškolního 
vzdělávání 

Maria Galuszková 
MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie 
(Bohumín), vedoucí 

Člen PS Rozvoj předškolního 
vzdělávání 

Darina Ježíšková 
ZŠ a MŠ Bezručova Bohumín, 
ředitelka 

Člen PS Rozvoj předškolního 
vzdělávání 

Markéta Langerová MŠ Na Pískách Bohumín, učitelka 
Člen PS Rozvoj předškolního 
vzdělávání 

Stanislava Krpcová 
ZŠ Beneše, Bohumín, zástupce 
ředitele 

Koordinátor PS Rozvoj základního 
vzdělávání 

Jana Žádníková ZŠ Beneše, Bohumín, učitelka Člen PS Rozvoj základního vzdělávání 

Dana Bezděková ZŠ Bezručova, Bohumín, učitelka Člen PS Rozvoj základního vzdělávání 

Michaela Kaděrová ZŠ Rychvald, učitelka Člen PS Rozvoj základního vzdělávání 

Taťána Gränzerová ZŠ Rychvald, učitelka Člen PS Rozvoj základního vzdělávání 

Pavlína Kováčiková ZŠ Skřečoň, Bohumín, učitelka Člen PS Rozvoj základního vzdělávání 

Zuzana Holíčková ZŠ Skřečoň, Bohumín, učitelka Člen PS Rozvoj základního vzdělávání 

Lucie Bednářová Masarykova ZŠ, Bohumín, učitelka Člen PS Rozvoj základního vzdělávání 
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Zdeňka Rončková ZŠ Dolní Lutyně, učitelka Člen PS Rozvoj základního vzdělávání 

Lucie Trachová ZŠ Dolní Lutyně, učitelka Člen PS Rozvoj základního vzdělávání 

Gabriela Adámková rodičovská veřejnost, učitelka Člen PS Rozvoj základního vzdělávání 

Olga Šaterová Gymnázium F. Ž., Bohumín, učitelka Člen PS Rozvoj základního vzdělávání 

Zuzana Sternadlová ZŠ ČSA, Bohumín, učitelka Člen PS Rozvoj základního vzdělávání 

Renáta Šmidlová rodičovská veřejnost, učitelka Člen PS Rozvoj základního vzdělávání 

Michaela Slívová ZŠ ČSA, Bohumín, učitelka Člen PS Rozvoj základního vzdělávání 

Drahomíra 
Horváthová 

Masarykova ZŠ, Bohumín, učitelka Koordinátor PS Inkluzivní vzdělávání 

Irena Čechová 
Slezská diakonie MŠ, ZŠ, SŠ 
(Bohumín), učitelka 

Člen PS Inkluzivní vzdělávání 

Bronislav Pryczek ZŠ Dolní Lutyně, učitel Člen PS Inkluzivní vzdělávání 

Zdeněk Keclík 
Dětský diagnostický ústav, Bohumín, 
učitel 

Člen PS Inkluzivní vzdělávání 

Jana Fajová 
ZŠ Bohumín - Skřečoň, asistent 
pedagoga 

Člen PS Inkluzivní vzdělávání 

Romana Zábranská ZŠ ČSA, Bohumín, učitelka Člen PS Inkluzivní vzdělávání 

Michal Noga ZŠ Beneše, Bohumín, psycholog Člen PS Inkluzivní vzdělávání 

Veronika 
Pospíchalová 

SZŠ PIANETA, Bohumín, učitelka Člen PS Inkluzivní vzdělávání 

Ivana Heiduková ZŠ Bohumín Pudlov, zástupce ředitele Člen PS Inkluzivní vzdělávání 

Radka Bašandová rodičovská veřejnost, učitelka Člen PS Inkluzivní vzdělávání 

Lenka Vrublová Město Bohumín, sociální odbor Člen PS Inkluzivní vzdělávání 

Magda 
Fedorowiczová 

K3 Bohumín, vedoucí knihovny 
Koordinátor PS Rozvoj zájm. 
vzdělávání v rámci volnočas. aktivit 

Ondřej Veselý DDM Bohumín, ředitel 
Člen PS Rozvoj zájm. vzdělávání 
v rámci volnočasových aktivit 

Michaela Břízová veřejnost Dolní Lutyně 
Člen PS Rozvoj zájm. vzdělávání 
v rámci volnočasových aktivit 

Karel Balcar K3 Bohumín, ředitel 
Člen PS Rozvoj zájm. vzdělávání 
v rámci volnočasových aktivit 

Judita Jandová DDM Rychvald, ředitelka 
Člen PS Rozvoj zájm. vzdělávání 
v rámci volnočasových aktivit 
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Marie Przeczková Kulturní dům Dolní Lutyně, vedoucí 
Člen PS Rozvoj zájm. vzdělávání 
v rámci volnočasových aktivit 

Věra Cieslarová Kulturní dům Rychvald, vedoucí 
Člen PS Rozvoj zájm. vzdělávání 
v rámci volnočasových aktivit 

Veronika Šeligová 
MAS Bohumínsko, projektová 
manažerka 

Člen PS Rozvoj zájm. vzdělávání 
v rámci volnočasových aktivit 

Markéta Drobková veřejnost, ekonomka 
Člen PS Rozvoj zájm. vzdělávání 
v rámci volnočasových aktivit 

Karla Fodorová veřejnost, učitelka 
Člen PS Rozvoj zájm. vzdělávání 
v rámci volnočasových aktivit 

Lucie Samiec ZUŠ Bohumín, učitelka 
Člen PS Rozvoj zájm. vzdělávání 
v rámci volnočasových aktivit 

Blanka Heiserová 
ZŠ Masarykova – školní družina, 
vychovatelka 

Člen PS Rozvoj zájm. vzdělávání 
v rámci volnočasových aktivit 

Jana Giecková K3 Bohumín, knihovnice 
Člen PS Rozvoj zájm. vzdělávání 
v rámci volnočasových aktivit 

Martina Vilímová Slezská diakonie - Kanaan, učitelka 
Člen PS Rozvoj zájm. vzdělávání 
v rámci volnočasových aktivit 

Petra Bosáková Město Bohumín, odbor ŠKaS 
Člen PS Rozvoj zájm. vzdělávání 
v rámci volnočasových aktivit 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

6.3 Řídící výbor 

Řídící výbor (ŘV) je hlavním pracovním orgánem Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání 
v území ORP Bohumín, který byl sestaven podle pokynů příručky „Postupy zpracování místních 
akčních plánů“. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání v území ORP 
Bohumín a má 23 členů. 

 

Řídící výbor: 

 Zakládá se na principu partnerství, dobrovolnosti, spolupráce. 

 Zprostředkovává přenos informací v území. 

 Je především platformou, kde se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů 
ve vzdělávání v daném území.  

 Na svém ustavujícím zasedání schvaluje Statut, Jednací řád a volí předsedu Řídícího 
výboru. 

 Schvaluje Strategický rámec MAP do roku 2023. 
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 Schvaluje konečnou verzi Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání Bohumínska 
do roku 2023.  

 

Řídící výbor se schází podle potřeby, nejméně však třikrát za kalendářní rok. Schůzi ŘV svolává 
manažer projektu – finanční manažer, který rovněž vyhotovuje zápisy z jednání. Veškeré 
zápisy, prezenční listiny a další dokumenty jsou zveřejněny na webových stránkách www.mas-
bohuminsko.cz 

 

První jednání řídícího výboru - schválen Jednací řád, Statut a zvolen předseda ŘV. 

Druhé jednání řídícího výboru - schválen Strategický rámec do roku 2023.  

Třetí jednání řídícího výboru - schválen dokument MAP do roku 2023 a aktualizace 
investičních záměrů Strategického rámce do roku 2023. 

 

Tabulka 3: Seznam členů Řídícího výboru dle "Postupů zpracování MAP" 

Jméno a příjmení Subjekt Povinní zástupci 

Ing. Lumír Macura 
předseda MAS Bohumínsko 
a místostarosta města Bohumín Realizátor projektu MAP 

Mgr. Věra Palková Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj 

Igor Bruzl místostarosta města Bohumín 
Zřizovatelé škol, partner 
projektu 

Mgr. Pavla Skokanová vedoucí odboru školství, kultury a sportu Město Bohumín 

Mgr. Šárka Kapková starostka města Rychvald Město Rychvald 

Mgr. Pavel Buzek starosta obce Dolní Lutyně Obec Dolní Lutyně 

Mgr. Petra Nováková SZŠ PIANETA Bohumín Soukromé školství 

Mgr. Adrian Kuder ZŠ a MŠ ČSA Bohumín, ředitel 

Vedení škol 

Mgr. Barbora Bolcarovičová ZŠ a MŠ Benešova Bohumín, ředitelka 

PaedDr. Darina Ježíšková ZŠ a MŠ Bezručova Bohumín, ředitelka 

Mgr. Jana Josieková ZŠ a MŠ A. Jiráska Dolní Lutyně, ředitelka 

Mgr. Marek Czaniecki DDÚ ZŠ a ŠJ Bohumín, ředitel 

Ing., Mgr. Daniel Cigánek ZŠ Rychvald, ředitel 

Mgr. Marcela Suchánková Masarykova ZŠ a MŠ 
Výborní učitelé 

Mgr. Eva Bučková MŠ Starý Bohumín, Masarykova ZŠ a MŠ 

Bc. Radmila Cieslarová ZŠ a MŠ Skřečoň Školní družiny 

http://www.mas-bohuminsko.cz/
http://www.mas-bohuminsko.cz/
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Mgr. Ondřej Veselý DDM Fontána Bohumín 
Organizace neformálního 
a zájmového vzdělávání 

Mgr. Gabriela Tvardková ZUŠ Bohumín, zástupce ředitele ZUŠ  

Ing. Bc. Ivona Crháková Krajský úřad 
KAP 

Ing. Andrea Nytrová Krajský úřad alternace 

Ing. Jana Kasanová ZŠ a MŠ Bezručova 
Zástupce rodičů  (doporu- 
čených škol. radami) 

Mgr. Martin Dobeš expert na místní akční plány (MAP) Lokální konzultant ASZ 

Ing. Sylva Sládečková Magistrát města Ostrava 
ITI 

Mgr. Jiří Hudec Magistrát města Ostrava 

Ing. Karla Fodorová OSVČ, učitelka Odborná veřejnost 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Způsob komunikace v rámci organizační struktury: 

 Přímá komunikace v rámci jednání řídícího výboru, realizačního týmu a pracovních 
skupin. 

 E-mailová komunikace. 

 Sdílené cloudové úložiště DropBox. 

 

7. Analytická část 

V rámci analýzy území jsme provedli tyto postupné kroky:  

 analýzu vnitřního prostředí, charakteristiku území, 

 vyhodnocení dotazníkového šetření pro školy: potřeby a plány aktivit, 

 zjištění potřeb investic ve školách a stupně připravenosti, 

 metaanalýzu existujících strategických záměrů a dokumentů v území pro oblast 
vzdělávání, 

 vymezení problémových oblastí a klíčových problémů, 

 projednání analytické části MAP. 
 

7.1 Obecná část analýzy 

7.1.1 Vymezení území 

Místní akční plán ve SO ORP Bohumín se prostorově týká území správního obvodu s rozšířenou 
působností Bohumín (dále jen SO ORP Bohumín). Tento správní obvod zahrnuje pouze dvě 
města (Bohumín, Rychvald) a jednu obec (Dolní Lutyně). Pověřeným úřadem je Městský úřad 
Bohumín.  
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Řešené území je součástí Moravskoslezského kraje, nachází se v západní části Těšínského 
Slezska (okres Karviná).  

Území leží v ostravské pánvi, sousedí s krajským městem Ostravou. Město Bohumín má sedm 
městských částí. Jedná se o bývalé obce, které byly integrovány v roce 1974 do jednoho města 
- Bohumína. Město Rychvald není na městské části rozděleno a má pouze jedno katastrální 
území. Obec Dolní Lutyně rovněž nemá části obce, pouze dvě katastrální území Dolní Lutyně 
a Věřňovice.  

Obrázek 1: Poloha a administrativní členění SO ORP Bohumín 

 

Zdroj: ČSÚ.  

 

Tabulka 4: Přehled obcí SO ORP Bohumín a počet obyvatel k 31.12.2016 

Název Počet obyvatel Rozloha (ha) 

Bohumín 20 980 3 102,78 

Dolní Lutyně  5 232 2 487,91 

Rychvald  7 309 1 702,09 

SO ORP Bohumín 33 521 7 292,78 

Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze, vlastní zpracování.  
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Obyvatelstvo – vývoj počtu obyvatel, pohyb obyvatel, věková struktura, národnostní 
struktura a vzdělanostní struktura 

 

Vývoj počtu obyvatel 

Vývoj počtu obyvatel prošel během dvacátého a počátku dvacátého prvního století změnami, 
ať už způsobenými urbanizací, suburbanizací nebo těžbou uhlí a budováním těžkého průmyslu 
a jejich následným útlumem v regionu.  

Tabulka 5: Počet obyvatel a jeho vývoj ve SO ORP Bohumín mezi lety 2010 - 2016 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Bohumín 22 631 21 897 21 726 21 663 21 482 21 249 20 980 

Dolní Lutyně 5 02446 5 053 5 109 5 123 5 155 5 190 5 232 

Rychvald 7 119 7 171 7 216 7 251 7 273 7 280 7 309 

SO ORP Bohumín 34 776 34 121 34 051 34 037 33 910 33 719 33 521 

Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze, vlastní zpracování. 

K 31. 12. 2016 žilo ve správním obvodu ORP Bohumín celkem 33 521 obyvatel. Pozvolný pokles 
obyvatel je v Bohumíně, avšak k nárůstu počtu obyvatel došlo v Dolní Lutyni a v Rychvaldu.  

Na vývoj počtu obyvatel v obcích má v posledních letech vliv především migrace – migrují 
zejména mladé rodiny. Obyvatele zajímají zejména příměstské obce ve výhodných dopravních 
polohách se základní vybaveností, rekreačním zázemím, kvalitním životním a obytným 
prostředím.  

Graf 1: Vývoj počtu obyvatel ve SO ORP Bohumín vletech 2010 - 2016 

 

Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze, vlastní zpracování. 
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Pohyb obyvatel 

Z dat statistického úřadu vyplývá, že v roce 2016 v obcích SO ORP Bohumín převažovala 
přirozená úmrtnost nad nově narozenými.  

S výjimkou Bohumína, kde došlo k většímu vystěhování obyvatel než přistěhování, byla bilance 
přistěhovalí/vystěhovalí kladná. U Bohumína se obyvatelé stěhují do okolních obcí a posiluje 
se tak jeho role jako spádového města.  

Tabulka 6: Pohyb obyvatel v obcích SO ORP Bohumín za rok 2016 

  

  
Živě narození  Zemřelí 

 P
ři

st
ěh

o
va

lí 

V
ys

tě
h

o
va

lí
 

Přírůstek 

přirozený stěhováním celkový 

Bohumín 187 244 348 560 -57 -212 -269 

Dolní Lutyně 39 54 210 153 -15 57 42 

Rychvald 61 71 240 201 -10 39 29 

SO ORP Bohumín 287 369 659 775 -82 -116 -198 

Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze, vlastní zpracování.  

 

Věková struktura obyvatelstva 

Na území obcí SO ORP Bohumín je počet lidí starších 65 let mírně vyšší než počet obyvatel 
do 14 let. Vzhledem ke skutečnosti, že v Moravskoslezském kraji dochází k postupnému 
stárnutí obyvatel, je zřejmé, že takový vývoj bude pokračovat i ve SO ORP Bohumín. Tento 
proces staví před obce SO ORP Bohumín výzvu – zajistit pro tyto lidi služby. Poptávka 
po sociálních službách pro seniory bude stále růst v souvislosti s nastíněným populačním 
trendem.  

V následující tabulce a grafu je znázorněna věková struktura obyvatelstva v obcích SO ORP 
Bohumín. 

Tabulka 7: Věková struktura obyvatelstva v obcích SO ORP Bohumín v letech 2015 a 2016 

  

  

Věk 0 - 14 let Věk 15 - 64 let Věk 65 a více 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Bohumín 3 070 3037 14 334 13992 3 845 3 951 

Dolní Lutyně 711 727 3604 3611 875 894 

Rychvald 1103 1129 4833 4785 1344 1395 

SO ORP Bohumín 4 884 4 893 22 771 22 388 6 064 6 240 

Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze, vlastní zpracování. 
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Graf 2: Věková struktura obyvatelstva v obcích SO ORP Bohumín v letech 2015 a 2016 

 

Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze, vlastní zpracování. 

 

Vzdělanostní struktura 

V desetiletém období mezi roky 2001 a 2011 došlo k významné změně vzdělanosti obyvatel 
obcí. Výrazně se zmenšil počet obyvatel v méně kvalifikovaných skupinách a naopak se zvětšil 
počet obyvatel s maturitou, vyšším odborným vzděláním a také s vysokoškolským vzděláním. 
Z pohledu jednotlivých obcí je relativní podíl vysokoškoláků nejvyšší v Rychvaldu a nejmenší 
v Bohumíně. Obecně je úroveň vzdělanosti ve SO ORP, co se týče vysokoškolsky vzdělaného 
obyvatelstva, nižší než průměr ČR a Moravskoslezského kraje. 

Tabulka 8: Vzdělanostní struktura obcí ve SO ORP Bohumín v roce 2011 (%) 

  

Bez vzdělání, 
nezjištěné, 

neukončené 
základní, 
základní 

Vyučení 
a střední bez 

maturity 

Úplné střední 
s maturitou 

a vyšší odborné 
a nástavbové 

Vysokoškolské 
Počet 

obyvatel 
r. 2011 

Bohumín 28,5 33,4 28,6 9,4 21 897 

Dolní 
Lutyně 

23,2 35,8 31 10 5 053 

Rychvald 23 34,8 30,4 11,7 7 171 

Zdroj: ČSÚ, SLDB, vlastní zpracování. 
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Ekonomická situace území, nezaměstnanost a trh práce  

Z výsledků SLDB 2011 vyplývá, že z celkového počtu 16 tisíc ekonomicky aktivních obyvatel 
tvoří 54 % muži. Z hlediska postavení v zaměstnání, zaměstnanci představují 73 % ekonomicky 
aktivního obyvatelstva, na vlastní účet pracuje 6,5 % obyvatel a podíl pracujících důchodců je 
3 %. Nezaměstnanost se nyní pohybuje kolem 10 %. 30 % osob má zaměstnání ve své obci 
a nemusí dojíždět, do jiné obce v rámci okresu Karviná vyjíždí dalších 30 %, do jiného okresu 
Moravskoslezského kraje pak vyjíždí za prací 36 % obyvatel (nejčastěji Ostrava). 

Tabulka 9: Ekonomická aktivita obyvatel území SO ORP Bohumín 

Ekonomicky aktivní celkem 
Celkem Muži Ženy 

16 280 8 807 7 473 

v tom: 

zaměstnaní 14 240 7 831 6 409 

z toho podle 
postavení         
v zaměstnání 

zaměstnanci 11 925 6 469 5 456 

zaměstnavatelé 384 269 115 

pracující na 
vlastní účet 

1 071 676 395 

ze 
zaměstnaných 

pracující 
důchodci 

496 257 239 

ženy na 
mateřské 
dovolené 

255 0 255 

nezaměstnaní 2 040 976 1 064 

Ekonomicky neaktivní celkem 15 606 6 645 8 961 

z toho 
nepracující důchodci 7 786 2 991 4 795 

žáci, studenti, učni 4 723 2 384 2 339 

Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou 1 822 991 831 

Zdroj: SLDB 2011, ČSÚ, Veřejná databáze, vlastní zpracování.  

Z celkového počtu 2,2 tisíc vyjíždějících žáků 50 % navštěvuje školu mimo svou obec, týká 

se to hlavně středoškolského a vysokoškolského vzdělávání. 
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Tabulka 10: Charakteristika dojíždění do škol a zaměstnání 

Vyjíždějící do zaměstnání a škol  Celkem 

Vyjíždějící celkem 8 467 

v tom 

vyjíždějící do zaměstnání 6 238 

v tom 

v rámci obce 1 957 

do jiné obce okresu 1 737 

do jiného okresu 
kraje 

2 302 

do jiného kraje 168 

do zahraničí 74 

vyjíždějící do škol 2 229 

v tom 
v rámci obce 818 

mimo obec 1 131 

Zdroj: SLDB 2011, ČSÚ, Veřejná databáze. 

Nezaměstnanost 

Dlouhodobým problémem v území je nezaměstnanost, jejíž míra nad průměrem České 
republiky, je vyšší než v sousední Ostravě, ale zároveň je dlouhodobě nejnižší v rámci okresu 
Karviná. Dopady krize se v regionu začaly projevovat v roce 2009, kdy se míra nezaměstnanosti 
navýšila o 4,4 p. b. V meziobecním srovnání měly všechny obce za posledních 5 let vysokou 
míru nezaměstnanosti (pohybující se mezi 12 %). Největší nabídka volných pracovních míst je 
dlouhodobě v Bohumíně, ale právě zde došlo k nejvýraznějšímu poklesu nabídky oproti roku 
2008 o cca 90 %.  

Kontaktní pracoviště Úřadu práce v Bohumíně je organizační složkou Úřadu práce České 
republiky – krajské pobočky v Ostravě. Všechny tři obce spadají pod Kontaktní pracoviště 
Bohumín, které zajišťuje tyto služby: zprostředkování zaměstnání, státní sociální podporu, 
hmotnou nouzi, soc. služby, příspěvek na péči, dávky pro osoby se zdravotním postižením. 
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Podnikatelská aktivita  

Počet ekonomických subjektů ve SO ORP Bohumín neustálé vzrůstá. Z hlediska odvětví 
ekonomické činnosti se nejmenší počet subjektů vyskytuje v odvětví zemědělství. Nejvíce 
zaměstnanců pracuje ve zpracovatelském průmyslu. Významné množství lidí je zaměstnáno    
v oblasti školství a sociálních služeb, stavebnictví, dopravě a výrobě elektřiny. 

Na území SO ORP Bohumín existuje řada větších podniků, které vytvářejí pracovní příležitosti 
pro obyvatelstvo na našem území i mimo území.  

 

Podniky 

Bohumín 

Na území Bohumína působí několik významných podniků, které zaměstnávají převážnou 
většinu ekonomicky aktivních obyvatel nejen z Bohumína, ale také z jeho blízkého okolí. 
Pro Bohumín je charakteristický menší počet velkých zaměstnavatelů, např. ŽDB DRÁTOVNA 
a.s., BONATRANS GROUP a.s., VIADRUS a.s., MS UTILITIES & SERVICES a.s, BOCHEMIE a.s., 
BM servis a.s., Bohumínská městská nemocnice, a.s., ROCKWOOL, a.s. 

Rychvald 

Nejvýznamnější roli v zaměstnávání mají především menší průmyslové společnosti, jako jsou 
Visteon-Autopal, s.r.o., Varroc Lighting Systems s.r.o., Alumont Building a.s., Gesomont s.r.o.,                              
M- EXPORT, s.r.o. a Rybářství Rychvald s.r.o. Ve městě je řada dalších drobných provozoven, 
obchodů, služeb a ostatních řemeslných činností. 

Dolní Lutyně 

Nejvýznamnější roli v zaměstnávání má firma NETIS a.s. a CEMEX Sand, a.s. V obci působí malé 
firmy a drobní živnostníci. 

 

7.1.2 Analýza existujících strategických záměrů a dokumentů v území mající souvislost s oblastí 
vzdělávání 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání je souhrnný dokument, který definuje vizi, priority a cíle 
rozvoje vzdělávání ve správním obvodu ORP Bohumín na základě spolupráce cílových skupin 
a aktérů s ohledem na výstupy dotazníků MŠMT, vlastních šetřeních a již vytvořených strategií 
a dokumentů zaměřených na oblast školství. 

Při tvorbě MAP SO ORP Bohumín byly zohledněny tyto strategie a dokumenty:  

 na menších územích, než je správní obvod ORP (mimo SCLLD): 
 Strategický plán rozvoje města Bohumína na období 2014 - 2020                                                      
 Strategie území SO ORP Bohumín v oblasti předškolní výchovy a základního 

školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a bezpečnosti, 
v návaznosti na sociálně vyloučené lokality (2015 – 2024) 

 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohumínsko 2014 – 2020 
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 na vyšších územních úrovních: 
 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2020 
 Strategie a Integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu 

vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 - 2023 
 Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 2014 – 2020, RIS3 MSK 
 Regionální akční plán Moravskoslezského kraje (2014 – 2020) 
 ITI ostravské aglomerace – Integrovaná teritoriální investice - Investiční plán 

pro udržitelný rozvoj měst v území ostravské aglomerace na období 2014 – 
2020 
 

 na národní úrovni: 
 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 
 Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020 
 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na 

období 2015  – 2020 
 Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016 – 2018 
 Strategie sociálního začleňování 2014 – 2020 

 

Provázanost výše uvedených strategií a dokumentů s MAP SO ORP Bohumín dokládají 
následující tabulky. Tabulka č. 11, č. 12 a č. 13 ukazuje provázanost jednotlivých částí 
analyzovaných dokumentů s prioritami a strategickými cíli MAP SO ORP Bohumín (označení 
„X“ znamená, že se dokument zabývá cíli MAP SO ORP Bohumín). Tabulka č. 14 charakterizuje 
obsah částí dokumentů, které se s MAP ORP Bohumín shodují.  
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Tabulka 11: Provázanost jednotlivých priorit, cílů a opatření analyzovaných dokumentů 
s MAP ORP Bohumín 

MAP SO ORP BOHUMÍN 

P1: Kvalitní vzdělávání v souladu s moderními 
trendy a uplatněním na trhu práce 

SC 1.1: Kvalitní 
infrastruktura pro 

vzdělávání 
a volnočasové aktivity 

SC 1.2: Podnětné 
a motivující prostředí 

ve vzdělávání se 
zaměřením na rozvoj 

klíčových kompetencí, 
(pre)gramotností 

a uplatnění na trhu 
práce 

1. Strategický plán rozvoje města Bohumína na období 2014 - 
2020 

X X 

2. Strategie území SO ORP Bohumín v oblasti předškolní výchovy 
a základního školství, sociálních služeb, odpadového 
hospodářství a bezpečnosti, v návaznosti na sociálně vyloučené 
lokality (2015 – 2024) 

X X 

3. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 
Bohumínsko 2014 - 2020 

X X 

4. Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 - 2020 X X 

5. Strategie a Integrovaný akční program ke zvýšení 
zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na 
roky 2015 - 2023 

X X 

6. Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 2014 – 
2020  

RIS3 MSK 

X X 

7. Regionální akční plán Moravskoslezského kraje (2014 – 2020) X X 

8. ITI Ostravské aglomerace – Integrovaná teritoriální investice - 
Investiční plán pro udržitelný rozvoj měst v území ostravské 
aglomerace na období 2014 - 2020 

X X 

9. Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 X X 

10. Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020 X X 

11. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 
České republiky na období 2015 - 2020 

X X 

12. Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016 - 2018 X X 

13. Strategie sociálního začleňování 2014 - 2020 X X 

Zdroj dat: Vlastní šetření. 
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Tabulka 12: Provázanost jednotlivých priorit, cílů a opatření analyzovaných dokumentů 
s MAP ORP Bohumín 

MAP SO ORP BOHUMÍN 

P2: Společné vzdělávání a prevence 

SC 2.1: Úspěšné 
zvládnutí inkluze 

SC 2.2: Prevence nejen 
patologických jevů 

1. Strategický plán rozvoje města Bohumína na období 2014 - 
2020 

X X 

2. Strategie území SO ORP Bohumín v oblasti předškolní výchovy 
a základního školství, sociálních služeb, odpadového 
hospodářství a bezpečnosti, v návaznosti na sociálně vyloučené 
lokality (2015 – 2024) 

X X 

3. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 
Bohumínsko 2014 - 2020 

X X 

4. Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 - 2020 X X 

5. Strategie a Integrovaný akční program ke zvýšení 
zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na 
roky 2015 - 2023 

  

6. Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 2014 – 
2020  

RIS3 MSK 

X  

7. Regionální akční plán Moravskoslezského kraje (2014 – 2020) X X 

8. ITI Ostravské aglomerace – Integrovaná teritoriální investice - 
Investiční plán pro udržitelný rozvoj měst v území ostravské 
aglomerace na období 2014 - 2020 

X X 

9. Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 X X 

10. Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020 X X 

11. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 
České republiky na období 2015 - 2020 

X X 

12. Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016 - 2018 X X 

13. Strategie sociálního začleňování 2014 - 2020 X X 

Zdroj dat: Vlastní šetření. 
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Tabulka 13: Provázanost jednotlivých priorit, cílů a opatření analyzovaných dokumentů 
s MAP ORP Bohumín 

Zdroj dat: Vlastní šetření 

 

MAP SO ORP BOHUMÍN 

P3: Sdílení, komunikace, regionální identita 

SC 3.1: Posílení 
spolupráce mezi aktéry 

ve vzdělávání 

SC 3.2: Pozitivní 
sociální a občanské 

dovednosti pro život 

1. Strategický plán rozvoje města Bohumína na období 2014 - 
2020 

X X 

2. Strategie území SO ORP Bohumín v oblasti předškolní výchovy 
a základního školství, sociálních služeb, odpadového 
hospodářství a bezpečnosti, v návaznosti na sociálně vyloučené 
lokality (2015 – 2024) 

X X 

3. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 
Bohumínsko 2014 - 2020 

X X 

4. Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 - 2020 X X 

5. Strategie a Integrovaný akční program ke zvýšení 
zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na 
roky 2015 - 2023 

  

6. Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 2014 – 
2020  

RIS3 MSK 

  

7. Regionální akční plán Moravskoslezského kraje (2014 – 2020) X X 

8. ITI Ostravské aglomerace – Integrovaná teritoriální investice - 
Investiční plán pro udržitelný rozvoj měst v území ostravské 
aglomerace na období 2014 - 2020 

X X 

9. Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 X X 

10. Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020 X X 

11. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 
České republiky na období 2015 - 2020 

X X 

12. Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016 - 2018 X X 

13. Strategie sociálního začleňování 2014 - 2020 X X 
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Tabulka 14: Priority, cíle a opatření analyzovaných dokumentů 

Dokument 
Struktura 

analyzovaných 
dokumentů 

Část obsahu dokumentu dotýkající se MAP 

1. Strategický plán rozvoje města 
Bohumína na období 2014 - 2020 

3 strategické 
pilíře + 
problémové 
okruhy + 
strategické cíle + 
opatření  

STRATEGICKÝ PILÍŘ: HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY                            
A INFRASTRUKTURA 

PO 3: PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST 

SC P1: Vytváření podmínek pro vznik nových pracovních 
příležitostí 

STRATEGICKÝ PILÍŘ: KVALITA ŽIVOTA 

PO 1: BEZPEČNOST A KRIMINALITA 

SC B2: Snížení kriminality 

PO 3: VZDĚLÁVÁNÍ 

SC V1: Zkvalitnění škol a školských zařízení 

SC V2: Zvýšení standardu vybavenosti a výuky školských 
zařízení 

SC V4: Rozvoj dalších forem vzdělávání 

PO 4: KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS 

SC K1: Rozvoj kulturních aktivit, zařízení a aktivní trávení 
volného času 

PO 5: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE 

SC SZ2: Dostupná síť efektivních sociálních služeb 

SC SZ3: Snížení bariér ve městě 

PO 6: VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ 

SC PR2: Udržování spolupráce s okolními městy a obcemi 
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Dokument 
Struktura 

analyzovaných 
dokumentů 

Část obsahu dokumentu dotýkající se MAP 

2. Strategie území SO ORP 
Bohumín v oblasti předškolní 
výchovy a základního školství, 
sociálních služeb, odpadového 
hospodářství a bezpečnosti, 
v návaznosti na sociálně vyloučené 
lokality (2015 – 2024) 

4 témata + 
problémové 
okruhy + 
strategické cíle 

TÉMA: ŠKOLSTVÍ 

PO 1: VYSOKÉ PROVOZNÍ NÁKLADY NA ZAJIŠTĚNÍ ENERGIÍ 
A SLUŽEB 

SC 1.2: Dokončení modernizace školních budov a zařízení 

PO 2: NEDOSTATEČNÁ MANUÁLNÍ ZRUČNOST ŽÁKŮ VE 
VAZBĚ NA VOLBU BUDOUCÍHO POVOLÁNÍ 

SC 2.1: Zvýšení kvality výuky praktických předmětů 

SC 2.2: Zvýšení zájmu o technické obory 

PO 3: NEDOSTATEK PRÁZDNINOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ 
A MLÁDEŽE 

SC 3.1: Vytvoření programu pro trávení volného času 
dětí/mládeže mimo školní rok  

TÉMA: SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

PO 1: KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ NEPOKRÝVAJÍCÍ CELÉ ÚZEMÍ 
ORP 

SC 1.1: Vytvoření koordinační platformy a společné 
komunikační strategie 

TÉMA: BEZPEČNOST, V NÁVAZNOSTI NA SOCIÁLNĚ 
VYLOUČENÉ LOKALITY 

PO 2: NÍZKÝ POCIT BEZPEČÍ U OBYVATEL ORP 

SC 2.4: Rozšíření programu prevence kriminality i do ostatních 
obcí ORP 

3. Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje MAS 
Bohumínsko 2014 - 2020 

3 prioritní oblasti 
+  strategické cíle 
+ specifické cíle  

OKRUH: SPOLEČNOST 

STRAT. CÍL S.1: SPOKOJENOST MÍSTNÍCH OBYVATEL 
S KVALITOU ŽIVOTA 

SPEC. CÍL S.1.2: Rozvoj místních tradic a regionální identity 

SPEC. CÍL S.1.3: Spolupráce v území 

STRAT. CÍL S.2: ZVÝŠENÍ POCITU BEZPEČÍ 

SPEC. CÍL S.2.1: Bezpečná města a obce 

STRAT. CÍL S.3: VZDĚLANÍ LIDÉ 

SPEC. CÍL S.3.1: Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání 

SPEC. CÍL S.3.2: Rozvinuté další vzdělávání pro život 

STRAT. CÍL S.4: SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÁ SPOLEČNOST  

SPEC. CÍL S.4.2: Dostupné sociální služby a zdravotnictví 
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4. Strategie rozvoje 
Moravskoslezského kraje na léta 
2009 - 2020 

5 globálních cílů 
+ specifické 
strategické cíle  

GLOBÁLNÍ CÍL 2 – DOBRÉ VZDĚLÁNÍ A VYSOKÁ 
ZAMĚSTNANOST – příležitost pro všechny  

SSC 2.2: Snížit nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou po 
kvalifikovaných pracovních silách v jejich počtu, struktuře 
a kvalitě  

SSC 2.3: Zvýšit podíl obyvatel komunikovat v cizích jazycích, 
zejména v angličtině 

GLOBÁLNÍ CÍL 3 – SOUDRŽNÁ SPOLEČNOST – kvalitní 
zdravotnictví, cílené sociální služby a úspěšný boj proti 
chudobě 

SSC 3.5: Vytvářet podmínky pro podporu rodin, dětí 
a náhradní rodinné péče 

GLOBÁLNÍ CÍL 4 – KVALITNÍ A KULTURNÍ PROSTŘEDÍ, SLUŽBY 
A INFRASTRUKTURA PRO ŽIVOT, PRÁCI A NÁVŠTĚVU 

SSC 4.2: Posílit kulturu aktivního trávení volného času 
obyvatel a prevence kriminality mládeže prostřednictvím 
systémového rozvoje vzdělávacích, kulturních a sportovních 
aktivit na rekreační, výkonnostní i vrcholové úrovni 

5. Strategie a Integrovaný akční 
program ke zvýšení zaměstnanosti 
a lepšímu vzdělávání 
v Moravskoslezském kraji na roky 
2015 - 2023 

4 klíčové oblasti 
změn + 
strategické          
a specifické cíle 

KLÍČOVÁ OBLAST ZMĚN: A. Lepší nabídka lidí v počtu 
i kvalitě pro technické a řemeslné obory 

SC A.1: Zvýšit prestiž a atraktivitu studia technických 
a řemeslných oborů 

SC A.2: Zlepšit kvalitu vzdělávání v technických a řemeslných 
oborech 

6. Regionální inovační strategie 
Moravskoslezského kraje 2014 – 
2020  

RIS3 MSK 

4 horizontální 
prioritní oblasti + 
strategické          
a specifické cíle 

HORIZONTÁLNÍ PRIORITNÍ OBLAST B: LIDSKÉ ZDROJE 

STRAT. CÍL B: Zvýšení technických a netechnických 
kompetencí výzkumných pracovníků znalostních institucí 
a firem pro potřeby aplikovaného výzkumu 
a experimentálního vývoje 

SPEC. CÍL B4: Zvýšení počtu absolventů technických oborů 
a identifikace technických talentů  



 

 

Název projektu: Lepší KLIMA pro Bohumínsko 

Registrační č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000876 

Tento projekt je spolufinancován z EU. 

Dokument 
Struktura 

analyzovaných 
dokumentů 

Část obsahu dokumentu dotýkající se MAP 

7. Regionální akční plán 
Moravskoslezského kraje (2014 – 
2020) 

9 oblastí + 
aktivity                
a podaktivity 

OBLAST: VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 

AKTIVITA: AKTIVITY AGENTURY PRO SOCIÁLNÍ 
ZAČLEŇOVÁNÍ 

Podaktivity: Podpora rozvoje vzdělávání na MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ; 
Podpora rozvoje vzdělávací infrastruktury pro regionální 
školství a celoživotní vzdělávání 

AKTIVITA: ZVYŠOVÁNÍ JAZYKOVÉ ÚROVNĚ ANGLIČTINY 
V RÁMCI REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ A MIMO REGIONÁLNÍ 
ŠKOLSTVÍ  

Podaktivity: Zvyšování jazykové úrovně angličtiny učitelů 
a  pedagogů MŠ, ZŠ a SŠ; Profesní podpora pedagogů 
a osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků; 
Zvýšení jazykové úrovně angličtiny žáků MŠ, ZŠ a SŠ; Zvýšení 
jazykové úrovně lektorů angličtiny 

AKTIVITA: PODPORA ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NA MŠ, ZŠ, SŠ 
A VOŠ 

Podaktivity: Zkvalitnění předškolního vzdělávání, spolupráce 
MŠ se ZŠ a pedagogů vzájemně; Rozšíření kvalifikace 
pedagogů na ZŠ a SŠ ve vazbě na rozvoj klíčových kompetencí 
žáků; Rozvoj strategického řízení v předškolním, primárním, 
sekundárním vzdělávání; Podpora vzdělávání v technických 
a přírodovědných oborech a zvyšování zájmu o jejich studium; 
Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů se specifickými 
vzdělávacími potřebami; Sociální integrace dětí a žáků, vč. 
romských dětí do vzdělávání 

AKTIVITA: PODPORA ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ 
INFRASTRUKTURY PRO REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ A 
CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  

Podaktivita: Rozvoje vzdělávací infrastruktury pro MŠ, ZŠ 
a pro zájmové a neformální vzdělávání 

8. ITI Ostravské aglomerace – 
Integrovaná teritoriální investice - 
Investiční plán pro udržitelný 
rozvoj měst v území ostravské 
aglomerace na období 2014 - 2020 

3 pilíře + 
strategické cíle + 
specifické cíle + 
opatření  

PILÍŘ PRÁCE  

STRAT. CÍL 1: Zvýšit zaměstnanost a uplatnitelnost obyvatel 
na trhu práce 

SPEC. CÍL 1.1: Zvýšit uplatnitelnost obyvatel na trhu práce 

1.1.1 Vytvoření podmínek pro kvalitní přípravu na zaměstnání 
v technických, řemeslných a přírodovědných oborech 

1.1.2 Rozvoj klíčových přenositelných kompetencí obyvatel 
pro uplatnění na trhu práce  
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9. Strategie vzdělávací politiky 
České republiky do roku 2020 

3 strategické 
priority + 
opatření 

PRIORITA 1: SNIŽOVAT NEROVNOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ 

- Zvýšit dostupnost a kvalitu předškolního vzdělávání a rané 
péče 

- Omezovat vnější diferenciaci v základním vzdělávání 
a efektivně začleňovat žáky do hlavního vzdělávacího proudu 

- Podporovat dostupnost a kvalitu dalšího vzdělávání 

- Individualizovat nabídku poradenských služeb 

PRIORITA 2: PODPOROVAT KVALITNÍ VÝUKU A UČITELE 
JAKO JEJÍ KLÍČOVÝ PŘEDPOKLAD 

- Dokončit a zavést kariérní systém pro učitele a zlepšovat 
podmínky pro jejich práci 

- Modernizovat počáteční vzdělávání učitelů a vstupní 
vzdělávání ředitelů 

- Posílit další vzdělávání a metodickou podporu učitelů 
a ředitelů 

- Srozumitelněji popsat cíle vzdělávání 

PRIORITA 3: ODPOVĚDNĚ A EFEKTIVNĚ ŘÍDIT VZDĚLÁVACÍ 
SYSTÉM 

- Zlepšit komunikaci mezi aktéry ve vzdělávání včetně široké 
veřejnosti 

10. Strategie regionálního rozvoje 
ČR 2014 - 2020 

4 prioritní oblasti 
+ 9 priorit + 
opatření 

PRIORITA 1: VYUŽITÍ POTENCIÁLU ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ 

Opatření 1.5: Adaptabilita trhu práce 

PRIORITA 3: ZKVALITNĚNÍ SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ 
ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ 

Opatření 3.1: Zvýšení kvality a vybavenosti veřejnými 
službami 

Opatření 3.2: Rozvoj a zlepšování podmínek pro volnočasové 
aktivity obyvatel a pro využití kulturního potenciálu 

PRIORITA 4: VYVÁŽENÝ ROZVOJ STABILIZOVANÝCH ÚZEMÍ 

Opatření 4.1: Zajištění odpovídající kapacity infrastruktury 
veřejných služeb 

PRIORITA 5: OŽIVENÍ PERIFERNÍCH ÚZEMÍ 

Opatření 5.2: Podpora zvýšení kvality pracovní síly 

Opatření 5.3: Zajištění základních služeb a obslužnosti 

PRIORITA 9: PODPORA SPOLUPRÁCE NA MÍSTNÍ  
A REGIONÁLNÍ ÚROVNI 

Opatření 9.2: Podpora meziobecní a regionální spolupráce 
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11. Dlouhodobý záměr vzdělávání 
a rozvoje vzdělávací soustavy 
České republiky na období 2015 - 
2020 

Řada opatření 
vztažená 
k Dlouhodobému 
záměru 
vzdělávání           
a rozvoje 
vzdělávací 
soustavy České 
republiky  

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy  
ČR 2015 – 2020 přejímá základní opatření uvedená ve 
Strategii 2020 a stanovuje pro budoucí období hlavní cíle: 

- zvýšení dostupnosti a kvality předškolního vzdělávání 

- zkvalitnění 2. stupně základního vzdělávání 

- podporu středního odborného školství 

- dokončení kariérního systému a standardu profese učitele 
a přiměřený rozvoj sítě škol a školských zařízení  k 
dlouhodobé uplatnitelnosti absolventů ve společnosti a na 
trhu práce 

12. Akční plán inkluzivního 
vzdělávání na období 2016 - 2018 

5 strategických 
cest + opatření 

INKLUZIVNÍ A KVALITNÍ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM 

1. ČÍM DŘÍVE, TÍM LÉPE 

1.2 Místní identifikace / místní navýšení potřeb kapacit 
mateřských škol s podporou obcí 

1.3 Včasná diagnostika potíží a účinná podpora dětí a žáků 
v předškolním věku 

1.4 Podpůrné a motivační sítě pro rodiče dětí se SVP ve 
včasné a rané péči 

1.5 Legislativní a metodická podpora přijetí dětí a žáků se SVP 
ze spádového území 

1.6 Včasné plánování a podpora žáků se SVP při přechodu 
mezi stupni vzdělání 

1.7 Podporovat efektivní a cílené primárně preventivní 
aktivity určené žákům i pedagogům s cílem minimalizace či 
oddálení rizika spojeného s výskytem rizikového chování 

1.8 Preventivně výchovná péče a transformace systému 
institucionální výchovy 

2. INKLUZE JE PŘÍNOSEM PRO VŠECHNY 

2.1. Systémová dlouhodobá podpora partnerské spolupráce 

2.4 Podpora inkluzivního vzdělávání v místě a ve školách 

2.5 Místní akční plány rozvoje vzdělávání 

2.6 Podpora inkluzivního vzdělávání v územích se sociálně 
vyloučenými lokalitami 

2.7 Podpora škol, pedagogických pracovníků a žáků 

2.8 Podpora pedagogických pracovníků v rozvoji formativního 
hodnocení 

2.9 Podpora žáků ze strany asistentů pedagoga a dalších 

2.10 Metodická podpora škol v oblasti prevence rizikového 
chování na školách 

2.12 Podpora začleňování žáků se SVP do neformálního 
a zájmového vzdělávání 



 

 

Název projektu: Lepší KLIMA pro Bohumínsko 

Registrační č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000876 

Tento projekt je spolufinancován z EU. 

Dokument 
Struktura 

analyzovaných 
dokumentů 

Část obsahu dokumentu dotýkající se MAP 

 

 

3. VYSOCE KVALIFIKOVANÍ ODBORNÍCI 

3.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků škol a pracovníků 
ŠPZ v oblastech zaměřených na porozumění podpůrným 
opatřením a jejich zavádění do praxe 

3.2 Standard učitele jako nástroj profesního rozvoje v 
oblastech inkluzivní pedagogiky, pedagogické diagnostiky, 
formativního hodnocení, pozitivního ovlivňování třídního 
a školního klimatu a spolupráce s dalšími aktéry ve výchově 
a vzdělávání 

3.3 Podpora kvality počáteční přípravy pedagogických 
pracovníků 

3.5 Podpora pedagogického vedení škol 

3.6 Podpořit vzdělávání pedagogických pracovníků, školních 
psychologů a školních speciálních pedagogů v běžných 
školách hlavního vzdělávacího proudu 

3.7 Vzdělávání k překonávání předsudků a k předcházení 
projevů diskriminace 

4. PODPŮRNÉ SYSTÉMY – PORADENSTVÍ 

4.4 Systémově nastavit podmínky pro činnost specialistů 
ve školách a školských poradenských zařízeních 

4.5 Zavedení podpůrných opatření na úrovni školy 

4.6 Podporovat kompenzaci všech typů speciálních 
vzdělávacích potřeb žáků, včetně podpory žáků nadaných, 
a to na principu individualizace podpory 

4.7 Zavést systém diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb 
pro děti a žáky z jiného socio-kulturně odlišného prostředí 
tak, aby bylo možno vyhodnocovat úspěšnost opatření na 
podporu jejich vzdělávání 

4.10 Rozvíjet a podporovat efektivní poradenskou činnost 
v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí, žáků 
a studentů 

5. SPOLEHLIVÁ DATA 
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13. Strategie sociálního 
začleňování 2014 - 2020 

8 priorit (rizika    
a překážky) + 
opatření  

PRIORITA 4: PODPORA ROVNÉHO PŘÍSTUPU KE VZDĚLÁNÍ 

Rizika a překážky:  

1. Nedostatečný rozsah a kvalita předškolní péče o děti 
ze sociálně vyloučeného prostředí v rámci některých regionů. 
Nízká motivace rodičů zajistit umístění dětí do některé 
z organizovaných forem předškolního vzdělávání, absence 
motivačních nástrojů. 

2. Nedostatečná připravenost škol i jednotlivých pedagogů 
na zavádění principů rovného přístupu ve vzdělávání a na 
práci s žáky s různou mírou potřeby podpůrných opatření. 

3. Nedostatečná komunikace a spolupráce školy s vnějším 
prostředím. 

4. Neodůvodněná segregace dětí, etnická segregace. 

5. Nedostatečná spolupráce škol, OSPOD, NNO, rodin 
a dalších subjektů. 

6. Upřednostňování docházky dětí, které absolvovaly 
přípravnou třídu zřízenou při základních školách praktických, 
v této základní škole praktické, před docházkou do hlavního 
vzdělávacího proudu. 

7. Nedostatečné financování školství, zejména pak výdaje 
na žáka v poměru k HDP na hlavu v paritě kupní síly. 

Zdroj dat: Vlastní šetření. 
Poznámka: zkratky - PO: problémový okruh, SC: strategický cíl). 

 

7.1.3  Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Předmětem dotazníkového šetření realizovaného MŠMT ČR uskutečněného v období 
24. 11. 2015 – 30. 1. 2016 byl výzkum potřeb mateřských a základních škol. Výstupem 
dotazníkového šetření jsou agregovaná data o potřebách mateřských a základních škol určená 
nositelům MAP a výstup pro jednotlivé školy obsahující doporučení k čerpání z tzv. šablon 
z operačního programu VVV. Na území ORP Bohumín byla 100 % návratnost dotazníku. 
Výstupy jsou vztaženy zvlášť pro základní školy a pro mateřské školy a byly doplněny 
samostatným šetřením u zřizovatelů vzdělávacích zařízení. 

 

Téma 1 - Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

 Bezbariérovost škol chybí u většiny ZŠ a MŠ (bezbariérovost je vyřešena u 2 ZŠ a 2 MŠ). 

 Zlepšení v oblasti bezbariérovosti (vnější i vnitřní) připravují 3 ZŠ a 6 MŠ.  

 Většina škol uvedla (90 %), že nemá vytvořen ucelený systém pro žáky se SVP (není 
vybavena kompenzačními/speciálními pomůckami, nevyužívá služeb asistenta 
pedagoga), téměř všechny školy ale plánují v této oblasti zlepšení (2016-2019). 

 Nárůst potřeby inkluzivního vzdělávání (různá připravenost škol na tento trend). 
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 Celkově působí na školách jen 18 asistentů pro děti se zdravotním postižením 
a 4 asistenti pro děti s potřebami podpůrných opatření (rok 2016). 

 Financování individuálního přístupu k žákům se SVP a k talentovaným žákům. 

 Nárůst počtu dětí z odlišného kulturního prostředí nebo jiných životních podmínek. 

V čem spatřují školy překážky:  

 Nedostatečné stabilní finanční podpora na personální zajištění inkluze. 

 Technická nemožnost bezbariérových úprav (MŠ). 

 Nezájem ze strany žáků a rodičů. 

 

Téma 2 - Čtenářská a matematická (pre)gramotnost  

 Slabá podpora žáků s mimořádným zájmem o literaturu, tvůrčí psaní atp., ale všechny 
školy (ZŠ i MŠ) plánují zlepšení v oblasti čtenářské gramotnosti (pregramotnosti). 

 Matematická gramotnost není na ZŠ dostatečně rozvíjena, polovina ZŠ chystá rozvoj 
pravidelných kroužků (zlepšení individuální práce s žáky s mimořádným zájmem 
o matematiku).  

 Všechny MŠ plánují zvýšit podporu čtenářské pregramotnosti a matematické 
gramotnosti. 

V čem spatřují školy překážky: 

 Malý zájem žáků o témata. 

 Nedostatek financí pro vzdělávání mimo vlastní výuku (ZŠ). 

 Nedostatečná kvalita didaktických materiálů (MŠ). 

 

Téma 3 - Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

 Na ZŠ chybí realizace projektů typu „fiktivních firem“, školy plánují v této oblasti nové 
aktivity.  

V čem spatřují školy překážky:  

 Malý zájem ze strany žáků a rodičů. 

 Neodpovídající prostory. 

 Nedostatek financí na úhradu volitelných předmětů (ZŠ). 

 Nedostatek financí pro zajištění pomůcek (MŠ). 
 

Téma 4 - Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

 Chybí spolupráce škol s místními firmami. 

V čem spatřují školy překážky:  

 Nedostatečné kompetence pedagogů v oblasti polytechnického vzdělávání. 

 Absence pozice samostatného pracovníka nebo pracovníků pro rozvoj polytechniky. 

 Nedostatek financí na podporu polytechnického vzdělávání (MŠ). 
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 Neodpovídající prostory (ZŠ), různá vybavenost škol. 

 Malý zájem ze strany žáků a rodičů (ZŠ). 

 

Téma 5 - Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 

 Pedagogové využívají na většině ZŠ mobilní ICT vybavení ve výuce. 

 Malý prostor pro prohlubování digitálních kompetencí pedagogů. 

Překážky:  

 Nedostatek financí na pořízení moderního ICT vybavení (ZŠ). 

 Finance na plný úvazek technika ICT vybavení. 

 Nevhodné/zastaralé ICT vybavení. 
 

Téma 6 - Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka. 

 Pouze 1 škola spolupracuje ve výuce cizího jazyka s rodilým mluvčím, jen 4 ZŠ plánují 
v této oblasti zlepšení stávajícího stavu. 

V čem spatřují školy překážky: 

 Malý zájem žáků o témata. 

 Nedostatek financí pro vzdělávání mimo vlastní výuku (ZŠ). 

 Nedostatečná kvalita didaktických materiálů (MŠ). 

 

Téma 7 - Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků. 

 Vysoký stupeň podpory aktivit pro rozvoj sociálních a občanských dovedností na ZŠ      
i MŠ. 

 Důraz na prevenci, např. nebezpečí vzniku závislosti dětí na sociálních sítích. 

 

Z dotazníkového šetření vyplynuly požadavky na vytvoření nových služeb v oblasti sdílení 
laboratoří, on-line sídlení zkušeností a půjčovny odborných a speciálních pomůcek pro školská 
zařízení na území ORP Bohumín. 

Školy cítí potřebu se nejvíce rozvíjet v oblastech: 

1. inkluze na mateřských školách, 

2. v rozvoji matematické gramotnosti (a pregramotnosti),  

3. v podpoře polytechnického vzdělávání a jazykového vzdělávání na ZŠ. 
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Nejhůře hodnocené oblasti na základě srovnání průměrného hodnocení aktuálního stavu škol 
a průměrného hodnocení aktuálního stavu v rámci ČR byly na úrovni základních škol 
v řešeném území tato témata v pořadí. 

Obrázek 2: Nejhůře hodnocené oblasti na úrovni základních škol 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Nejhůře hodnocené oblasti na základě srovnání průměrného hodnocení aktuálního stavu škol 
a průměrného hodnocení aktuálního stavu v rámci ČR byly na úrovni mateřských škol 
v řešeném území tato témata v pořadí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Rozvoj infrastruktury mateřských škol 

V průběhu posledních pěti let řada škol investovala do infrastruktury školy v podobě 
rekonstrukcí, modernizace školních budov a jejich vybavení. MŠ v rámci ORP připravují další 
investiční projekty na rozvoj infrastruktury. Největší zájem mají MŠ o investice do stavebních 
úprav a vybavení (horizont let 2018 - 2023) v oblastech venkovního a vnitřního prostředí, 
pořízení nových didaktických pomůcek, modernizace heren a tříd a vybavení ICT technikou. 

Obrázek 3: Nejhůře hodnocené oblasti na úrovni mateřských škol 
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Graf 3: Investice do stavebních úprav v mateřských školách 

 
Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Název projektu: Lepší KLIMA pro Bohumínsko 

Registrační č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000876 

Tento projekt je spolufinancován z EU. 

Rozvoj infrastruktury základních škol 

Také většina základních škol v posledních pěti letech investovala do infrastruktury a vybavení. 
Největší zájem dle dotazníku mají ZŠ o investice do stavebních úprav a vybavení (horizont let 
2018 - 2023) v oblastech vytvoření prostor pro dílny a cvičné kuchyňky, kmenové 
a specializované třídy a venkovního prostředí. Dále základní školy počítají s investicemi 
do vybavení kompenzačními pomůckami, vybavení dílen a polytechnických učeben 
a do nových mobilních počítačových učeben. 

Graf 5: Investice do stavebních úprav na základních školách 

 

Zdroj: Vlastní zpracování.  
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Graf 6: Investice do vnitřního vybavení na základních školách 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

V rámci dalšího dotazníkového šetření byly ověřovány investiční a neinvestiční aktivity 
vzdělávacích zařízení na území ORP, jejich prioritizace, předpokládané náklady, připravenosti 
a významnost pro danou školu. Výsledky se staly podkladem pro strategickou část MAP, 
tj. strategický rámec. 

 

7.1.4 Charakteristika školství v řešeném území 

 

Úvod do problematiky 

Ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností (SO ORP) Bohumín jsou tři obce, přičemž 
dvě mají statut města. Každá obec má zřízenou svou školu a školské zařízení. Největší 
koncentrace škol a subjektů provozující mimoškolní aktivity a zájmovou činnost 
je v Bohumíně. V obcích převažují sloučené organizace (tzv. MŠ+ZŠ). Pouze tři mateřské školy 
(dvě soukromé) a tři základní školy (1 soukromá) vystupují samostatně. Na území správního 
obvodu je devatenáct škol a školských zařízení.  

Ve SO ORP Bohumín funguje jedenáct mateřských škol1, z nichž dvě jsou soukromé, jedna 
speciální (zřizovatelem je církev) a ostatní mateřské školy obecní. V ORP Bohumín je devět 
základních škol zřizovaných obcemi, jedna základní škola speciální (zřizovatelem 
je církev) a Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, jejímž zřizovatelem 

                                                      

1 Počet pracovišť mateřských škol je více.  
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je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Jde o speciální školské zařízení s nepřetržitým 
provozem. Důležité je také zmínit existenci ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím. Od 
školního roku 2013/2014 začala fungovat soukromá základní škola PIANETA, s.r.o. 

V území se nachází Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, p.o. a Střední 
škola, Bohumín, p.o. Zřizovatelem obou středních škol je Moravskoslezský kraj. Slezská 
diakonie poskytuje na území města Bohumín Střední školu praktickou (speciální) pro děti 
s postižením. 

Gymnázium Fr. Živného v Bohumíně nabízí úplné střední všeobecné vzdělání ve čtyřletém 
i osmiletém studijním cyklu. Vzdělávání a výchovu mladých lidí - absolventů 5. a 9. tříd 
základních škol z Bohumína a blízkého okolí zajišťuje 28 plně aprobovaných středoškolských 
učitelů.  Střední škola, Bohumín, p.o., vznikla splynutím tří škol na území města Bohumín a je 
připravena pro výuku oborů průmyslové školy a tradičních učebních oborů. Nabízí obory 
středního vzdělání v denním, zkráceném a dálkovém studiu, zakončené výučním listem 
a maturitní zkouškou.  

Ani o aktivní využití volného času a umělecké vzdělání není v území nouze. Ve městech fungují 
domy dětí a mládeže a základní umělecké školy. V obci Dolní Lutyně je zřízeno odloučené 
pracoviště DDM Rychvald, p.o. a ZUŠ Rychvald, p.o. 

 

Tabulka 15: Počty škol a školských zařízení v jednotlivých obcích SO ORP Bohumín ve šk. roce 
2015/2016 

Název obce Celkem ředitelství 
z toho 

MŠ ZŠ ZUŠ SVČ gymnázia 

Bohumín 13 8 9 1 1 1 

Rychvald 4 1 1 1 1 0 

Dolní Lutyně 2 2 2 0 0 0 

Celkem 19 11 12 2 2 1 

Zdroj: Vlastní šetření. 
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Tabulka 16: Součásti základních škol v jednotlivých obcích SO ORP Bohumín ve šk. roce 
2015/2016 

Název obce 
Počet základních škol 

celkem 

V nich součástí 

ZŠ MŠ 

Bohumín 9 9 6 

Rychvald 1 1 0 

Dolní Lutyně 2 2 2 

Celkem 12 12 8 

Zdroj: Vlastní šetření. 

Ve všech obcích jsou zřízeny základní školy. V Bohumíně je šest základních škol, které provozují 
zároveň i mateřskou školu (bez ohledu na zřizovatele). Tři základní školy jsou samostatné. 
V Dolní Lutyni jsou dvě základní školy, které jsou sloučenou organizací, jelikož provozují 
i mateřskou školu. V Rychvaldu je tomu jinak, působí zde pouze základní škola, jejíž součástí 
není mateřská škola. Všechny obce v rámci základní školy provozují zařízení školního 
stravování i školní družinu.  

 

Přehled škol a školských zařízení v ORP Bohumín 

Zřizovatelem je OBEC:  

 Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková 
organizace 

ZŠ: Bezručova 190, Bohumín (I. stupeň) 

Bezručova 170, Bohumín – Záblatí (I. stupeň) 

MŠ:  Na Pískách 70, Bohumín – Záblatí 

             Tovární 427, Bohumín (od 12. 9. přešla Mš pod Zš a Mš Bezručova). 

 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, 
příspěvková organizace 

ZŠ: tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 

  Masarykova 362, Bohumín 

MŠ: Svatopluka Čecha 1140, Bohumín (Rafík) 

  Okružní 683, Bohumín (FITškolka) 

 Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, 
příspěvková organizace 
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ZŠ: Seifertova 601, Bohumín 

  Sokolská 90, Bohumín (I. stupeň) 

MŠ: Smetanova 840, Bohumín 

  Starobohumínská 333, Starý Bohumín 

 Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, 
příspěvková organizace 

ZŠ: Čs. armády 1026, Bohumín 

MŠ: Čáslavská 335, Bohumín 

  Nerudova 1040, Bohumín – speciální třída 

 Základní škola a Mateřská škola Bohumín – Skřečoň 1. máje 217 okres Karviná, 
příspěvková organizace 

ZŠ: 1. máje 217, Bohumín – Skřečoň 

MŠ: 1. máje 325, Bohumín – Skřečoň 

  1. máje 436, Bohumín - Skřečoň 

 Základní škola T. G. Masaryka Bohumín-Pudlov Trnková 280 okres Karviná, 
příspěvková organizace 

Zš: Trnková 280, Bohumín - Pudlov 

- škola má speciální třídy a přípravnou třídu (ve školním roce 2016/2017 se neotevřela) 

 Základní škola Rychvald, okres Karviná, příspěvková organizace, Školní 1600 

ZŠ: Školní 1600, Rychvald 

  Petřvaldská 632, Rychvald 

 Mateřská škola Rychvald, Mírová 1744, okres Karviná, příspěvková organizace 

MŠ: Mírová 1744, Rychvald 

  U Školky 1500, Rychvald 

  Pionýrská 1220, Rychvald 

 Základní škola a Mateřská škola Aloise Jiráska Dolní Lutyně Komenského 1000 okres 
Karviná, příspěvková organizace 

ZŠ: Komenského 1000, Dolní Lutyně 

  Hlavní 80, Věřňovice 

  Rychvaldská 405, Dolní Lutyně 

  Komenského 14, Dolní Lutyně 

MŠ: Komenského 1000, Dolní Lutyně 
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  Hlavní 80, Věřňovice 

  Bezručova 432, Dolní Lutyně 

  Rychvaldská 999, Dolní Lutyně 

 Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, Dolní Lutyně, 
Koperníkova 652 okres Karviná, příspěvková organizace 

ZŠ: Koperníkova 652, Dolní Lutyně 

MŠ: Koperníkova 433, Dolní Lutyně 

 Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace, Janáčkova 715 

 Dům dětí a mládeže, Rychvald, Školní 1600, příspěvková organizace  

Zřizovatelem je CÍRKEV: 

 Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie 

Zřizovatelem je MŠMT: 

 Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Bohumín - Šunychl 463 

Zřizovatelem je SOUKROMÁ OSOBA: 

 Soukromá základní škola PIANETA, s.r.o., Trnková 280, 735 51 Bohumín 

 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA TOVÁRNÍ s.r.o., Tovární 427, 735 52 Bohumín – 
Záblatí (od 12. 9. 2017 přestala mateřská škola existovat) 

 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA BAMBINO s.r.o., Bezručova 147, 735 52 Bohumín – 
Záblatí 

Zřizovatelem je KRAJ: 

 Základní umělecká škola, Bohumín – Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková 
organizace 

 Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace  
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Předškolní vzdělávání a raná péče 

Mateřské školy 

Celkem je v území 11 zařízení poskytující předškolní vzdělávání. Nejvíce subjektů 
je soustředěno ve městě Bohumín. Dvě mateřské školy jsou soukromé (SMŠ BAMBINO a SMŠ 
Tovární). Jedna mateřská škola je církevní (MŠ, ZŠ, SŠ Slezské diakonie), jejímž zřizovatelem 
je Slezská církev evangelická a.v. Zbývající mateřské školy jsou příspěvkovými organizacemi 
města.  

K 30.9.2016 je ve SO ORP Bohumín 38 tříd a 892 dětí, z toho 430 dívek. Průměrný počet dětí 
na jednu třídu je 23,47.  

Tabulka 17: Mateřské školy ve SO ORP Bohumín ve školním roce 2015/2016, jejichž 
zřizovatelem je obec (včetně odloučených pracovišť) 

Mateřské školy Počet tříd Počet dětí z toho dívky 

MŠ Na Pískách 70, Bohumín-Záblatí 2 45 19 

MŠ Okružní 683, Nový Bohumín 4 100 50 

MŠ Sv.Čecha 1140, Nový Bohumín 3 75 34 

MŠ Smetanova 840, Nový Bohumín 3 70 41 

MŠ Starobohumínská 333, Starý Bohumín 2 40 20 

MŠ Čáslavská 335, Nový Bohumín 2 50 27 

MŠ 1. máje 436, Bohumín-Skřečoň 1 26 11 

MŠ 1.máje 325, Bohumín-Skřečoň 2 42 20 

MŠ Nerudova 1040, Nový Bohumín 

(speciální třída) 

2 51 24 

2 24 7 

MŠ U Školky 1500, Rychvald 1 28 12 

MŠ Mírová 1744, Rychvald 5 121 61 

MŠ Rychvald č. 1220 2 54 30 

MŠ Koperníkova 433, Dolní Lutyně 1 20 11 

MŠ Rychvaldská 999, Dolní Lutyně 1 26 11 

MŠ Bezručova 432, Dolní Lutyně 1 28 11 

MŠ Hlavní 80, Dolní Lutyně-Věřňovice 1 15 8 

MŠ Komenského 1009, Dolní Lutyně 3 77 33 

Celkem 38 892 430 

Zdroj: Odbor školství, kultury a tělovýchovy, MěÚ Bohumín, vlastní zpracování. 
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Tabulka 18: Celkové počty tříd a dětí v mateřských školách ve SO ORP Bohumín, jejichž 
zřizovatelem je obec ve školním roce 2013/2014 - 2015/2016 (stav k 30.9.) 

Školní rok Počet tříd Počet dětí Z toho dívky Počet dětí na třídu 

2013/2014 38 895 429 24 

2014/2015 38 895 429 24 

2015/2016 38 892 430 23 

Zdroj: Výkazy MŠMT, vlastní šetření. 

Dle vývoje počtu tříd a dětí, od roku 2014 až doposud, nedošlo k zásadním změnám.  

Tabulka 19: Vývoj počtu zaměstnanců mateřských škol ve SO ORP Bohumín, jejichž 
zřizovatelem je obec v letech 2014 - 2016 

Zaměstnanci MŠ 
Stav 

k 31.12.2014 k 31.12.2015 k 31.12.2016 

Fyzické osoby celkem 100 103 105 

z toho ženy 99 102 104 

z toho se zdravotním postižením 2 2 2 

z toho na mateřské dovolené 1 0 0 

z  toho na rodičovské dovolené 3 4 2 

Zdroj: Výkazy MŠMT, vlastní šetření. 

Ve vývoji počtu zaměstnanců mateřských škol napříč roky 2014, 2015 dochází k pozvolnému 
nárůstu počtu pracovníků. V tabulce také spatřujeme, že zaměstnanci v mateřských školách 
jsou především ženy. 

Tabulka 20: Vývoj počtu pracovníků v mateřských školách ve SO ORP Bohumín, jejichž 
zřizovatelem je obec v letech 2014 - 2016 

Zaměstnanci MŠ 
Stav 

k 31.12.2014 k 31.12.2015 k 31.12.2016 

Průměrný přepočtený počet 98,684 98,772 99,644 

z toho pedagogičtí pracovníci 74,565 74,674 74,786 

z toho nepedagogičtí pracovníci 24,119 24,098 24,858 

Zdroj: Výkazy MŠMT, vlastní šetření. 
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Další možnosti předškolního vzdělávání a rané péče 

Na našem území působí dohromady čtyři mateřská či rodinná centra. Prvním z nich je Centrum 
rodiny Bobeš z.s., které je mateřským centrem a držitelem certifikátu Společnost přátelské 
rodině. Organizaci byl přidělen titul Organizace uznaná Ministerstvem práce a sociálních věcí 
pro činnost v oblasti prorodinných aktivit. CR Bobeš je informační a setkávací centrum 
pro rodiny s nejmenšími dětmi. Jeho posláním je být otevřenou organizací všem rodinám, 
které vychovávají děti raného a předškolního věku. Prostřednictvím společných aktivit dětí, 
rodičovského sdílení, zprostředkování informací, kontaktů a poskytnutím kvalitního zázemí, 
podporují rodiny v jejich přirozeném rodičovském přístupu a umožňují jim kvalitně společně 
trávit volný čas. Aktivity jsou rozděleny podle věku dítěte. CR Bobeš zajišťuje možnost hlídání 
dětí bez přítomnosti rodičů, tzv. "Miniškolku". Tato služba je určena dětem od 8 měsíců 
do 6 let. Školička je otevřená při minimálním počtu 3 dětí. Účast dítěte je však nutné objednat.      
V Miniškolce se děti naučí osamostatnit při pobytu s druhými dětmi a bez přítomnosti rodičů. 
Během pobytu se „tety“ věnují dětem při různých činnostech. Díky podpoře MPSV a   penězům 
z evropských fondů vznikly v CR Bobeši mikrojesle. Mikrojesle jsou kvalitní a finančně 
dostupná služba, určená pro rodiče nejmenších dětí s kvalifikovanou péči o děti od šesti 
měsíců do čtyř let věku, v kolektivu maximálně čtyř dětí, kterým je tak zajištěn individuální 
přístup. Mikrojesle budou v provozu pět dní v týdnu.  

Dalším centrem v Bohumíně je Rodinné centrum Slůně, které vzniklo jako občanské sdružení 
v roce 2000. Slůně je držitelem certifikátu Společnost přátelské rodině. Základním posláním 
je vytvoření otevřeného a přátelského místa k neformálním setkáváním rodin s malými dětmi. 

Od 1. září 2016 byl v budově soukromé mateřské školy v ulici Tovární zahájen provoz 
soukromých jeslí Majdalenka s kapacitou třídy 12 dětí ve věku od šesti měsíců. Od 1. září 2017 
jsou jesle Majdalenka obecní. 

V Rychvaldu působí Rodinné centrum Radovánek, které si dává za cíl vytvořit příjemné zázemí 
pro setkávání rodin s dětmi předškolního věku a snížení izolace maminek 
na mateřské/rodičovské dovolené. Jako sdružení vzniklo za podpory občanského sdružení 
YMCA Orlová. Toto RC Radovánek nabízí krátkodobé jednorázové i dlouhodobé pravidelné 
hlídání dítěte pracovníkem RC. Existuje také krátkodobé jednorázové hlídání na principu 
vzájemné pomoci rodičů (maminka hlídá v centru dítě druhé mamince). 

V Dolní Lutyni funguje Rodinné centrum Beruška, které nabízí zázemí pro trávení volného času 
s dětmi (herna pro děti, programy, přednášky a besedy pro rodiče). 
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Základní vzdělávání 

Celkem je v území 12 zařízení poskytující základní vzdělávání. Nejvíce subjektů je soustředěno 
ve městě Bohumín.  

 

Tabulka 21: Počet základních škol v SO ORP Bohumín podle zřizovatele ve šk. roce 2015/2016 

Zřizovatel 
Počet základních škol 

Celkem úplné neúplné 

Obec 9 8 1 

MŠMT 1 1 0 

Církev 1 1 0 

Soukromá ZŠ 1 0 1 

Celkem 12 10 2 

Zdroj: Vlastní šetření. 

Mezi neúplné školy řadíme ZŠ a MŠ Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, p.o. Tato škola má 
pouze ročníky prvního stupně. Spádovou školou byla stanovena ZŠ a MŠ Čs. Armády 1026 
okres Karviná, p.o. Obě školy uzavřely Smlouvu o spolupráci při zajišťování přechodu žáků 
z neúplné ZŠ. Spolupráce se spádovou školou je hodnocena kladně.  

V ORP Bohumín existuje devět základních škol, které jsou zřizovány obcemi. Pouze dvě 
základní školy jsou samostatné, a to ZŠ Rychvald a ZŠ T. G. Masaryka v Bohumíně - Pudlov. 
Ostatní základní školy jsou sloučenými organizacemi (ZŠ a MŠ).  

Na území SO ORP Bohumín je Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna 
v Bohumíně - Šunychlu, jejímž zřizovatelem je MŠMT. Jde o speciální školské zařízení 
s nepřetržitým provozem. Od 1. záři 2005 bylo zprovozněno odloučené pracoviště 
Diagnostického ústavu v Ostravě - Přívoze. DDÚ, ZŠ a ŠJ má územní působnost pro obce 
s rozšířenou působností: Bílovec, Bohumín, Bruntál, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, 
Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Jablunkov, Karviná, Kopřivnice, Králíky, 
Kravaře, Krnov, Nový Jičín, Odry, Opava, Orlová, Ostrava, Rýmařov, Vítkov.  

Škola vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména žáky s výchovnými 
problémy. Pedagogové mají možnost i během výuky konzultovat výchovné problémy 
s odbornými pracovníky, a to s etopedy a psychology.  

Na území se také vyskytuje Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie. 
Zřizovatelem je Slezská církev evangelická a.v. Tato základní škola nabízí speciální formu 
vzdělávání. V odloučeném pracovišti na ul. Nerudova 1041 se nachází tří speciální třídy 
pro děti s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením. Pracoviště se nachází 
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v prostorách stacionáře Slezské diakonie Salome. Jak již bylo řečeno, v prostorách se nachází 
tři třídy, a to autistická třída, pomocná třída a rehabilitační třída. Všechny třídy jsou vybaveny 
s ohledem na aktuální stav žáků a jejich potřeby, týkající se kompenzačních pomůcek, 
didaktických pomůcek a prostorových nároků.  

 

Tabulka 22: Celkové počty tříd a dětí v základních školách ve SO ORP Bohumín, jejichž 
zřizovatelem je obec ve školním roce 2013/2014 - 2016/2017 (stav k 30.9.) 

Obec/ORP 

Počet tříd Počet dětí 

2013/  
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

Bohumín 84 86 85 84 1 690 1 709 1 667 1 689 

Rychvald 21 21 22 22 424 435 438 482 

Dolní Lutyně 20 21 21 22 361 367 365 391 

Celkem 125 128 128 128 2 475 2 511 2 470 2 562 

Zdroj: Výkazy MŠMT, vlastní šetření. 

V Bohumíně se na dvou základních školách nachází speciální třídy, jedná se o ZŠ T. G. Masaryka 
v Pudlově (zde se nachází i třída přípravná) a ZŠ Čs. armády v Bohumíně. Ve školním roce 
2016/2017 nebyla přípravná třída otevřena.  

Ve školním roce 2016/2017 bylo na území SO ORP Bohumín 128 tříd a 2 562 žáků. Z tabulky 
je patrné, že počet tříd a počet dětí v území mírně narůstá. V časovém úseku nelze spatřovat 
výrazné rozdíly. 

Tabulka 23: Vývoj počtu zaměstnanců základních škol ve SO ORP Bohumín, jejichž 
zřizovatelem je obec v letech 2014 - 2016 

Zaměstnanci ZŠ 
Stav 

k 31.12.2014 k 31.12.2015 k 31.12.2016 

Fyzické osoby celkem 266 271 274 

z toho ženy 230 238 241 

z toho se zdravotním postižením 5 5 6 

z toho na mateřské dovolené 1 1 2 

z  toho na rodičovské dovolené 8 10 12 

Zdroj: Výkazy MŠMT, vlastní šetření. 
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Z tabulky vyplývá, že dochází k postupnému nárůstu počtu zaměstnanců základních škol, avšak 
nárůst během let není markantní. Údaje v tabulce nás také utvrzují v tom, že školství 
je zejména doménou žen.  

 

Tabulka 24: Vývoj počtu pracovníků v základních školách ve SO ORP Bohumín, jejichž 
zřizovatelem je obec v letech 2014 - 2016, přepočtený počet 

Zaměstnanci ZŠ 
Stav 

k 31.12.2014 k 31.12.2015 k 31.12.2016 

Průměrný přepočtený počet 243,313 246,194 245,757 

z toho pedagogičtí pracovníci 191,115 195,836 194,724 

z toho nepedagogičtí pracovníci 52,198 50,358 51,033 

Zdroj: Výkazy MŠMT, vlastní šetření. 

 

Tabulka 25: Pedagogičtí pracovníci základních škol ve SO ORP Bohumín ve šk. roce 
2015/2016 

Pedagogičtí pracovníci Průměrný přepočtený počet 

- učitelé 174,434 

- asistenti pedagoga 18,57 

- speciální pedagogové 0,833 

- psychologové 0,887 

- ostatní pedagogové 0 

Zdroj: Výkazy MŠMT, vlastní zpracování. 

Z tabulky je patrné, že nejvýznamnější počet pedagogických pracovníků tvoří učitelé, avšak 
významnou roli, v rámci inkluzivního vzdělávání, sehrávají asistenti pedagoga, jejichž počet 
stoupá.  
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Tabulka 26: Přehled škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve SO ORP 
Bohumín ve šk. roce 2015/2016 

Název zařízení 

Celkem 
ředitelství 

z toho zřízené 

krajem obcí církví soukromé 

0 0 0 0 0 

Mateřská škola pro děti se 
zdravotním postižením 

0 0 0 1 0 

Mateřská škola při zdravotnickém 
zařízení 

0 0 0 0 0 

Základní škola pro žáky se 
zdravotním postižením 

0 0 0 0 0 

Základní škola při zdravotnickém 
zařízení 

0 0 0 0 0 

Základní škola praktická 0 0 0 0 0 

Základní škola speciální 0 0 0 1 0 

Přípravný stupeň základní školy 
speciální 

0 0 0 0 0 

Zdroj: Vlastní šetření (odbor školství, kultury a sportu, MěÚ Bohumín, webové stránky 
zřizovatele, výroční zprávy škol). 

Všechny tyto typy škol jsou součástí MŠ a ZŠ Slezské diakonie (zřizovatelem je církev). 
V Bohumíně se nachází pouze jedno z odloučených pracovišť, ředitelství je v Českém Těšíně.  
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Školní družiny/kluby  

Tabulka 27: Školní družiny/kluby ve SO ORP Bohumín ve šk. roce 2015/2016 

ŠD a ŠK zřizované Počet oddělení 

krajem 0 

obcemi 30 

církví 0 

soukromou osobou 2 

Celkem 32 

Zdroj: Vlastní šetření, webové stránky škol, výroční zprávy.  

Ve správním obvodu provozují činnost zejména školní družiny/kluby, které jsou zřizované 
obcemi. Školní družinu a i školní klub má soukromá ZŠ PIANETA.  

Školní družiny/kluby využívají zejména žáci prvního stupně, žáci druhého stupně tvoří pouze 
mizivé procento.  

 

Údaje o pedagogických pracovnících školních družin v ORP Bohumín 

Na území správního obvodu funguje 10 školních družin/klubů s počtem 32 oddělení. Téměř 
všechny školní družiny/kluby jsou obecní, s výjimkou soukromé ZŠ PIANETY. Na území 
se nachází dva školní kluby (jeden v soukromé ZŠ PIANETA, jeden klub funguje při 
ZŠ Rychvald).  

 

Tabulka 28: Vývoj počtu pracovníků školních družin/klubů ve SO ORP Bohumín, jejichž 
zřizovatelem je obec v letech 2014 - 2016 

Pracovníci školních družin/klubů 
Stav 

k 31.12.2014 k 31.12.2015 k 31.12.2016 

Fyzické osoby celkem 24 26 29 

z toho ženy 24 26 29 

z toho se zdravotním postižením 0 0 1 

z toho na mateřské dovolené 0 0 1 

z  toho na rodičovské dovolené 0 0 0 

Zdroj: Výkazy MŠMT, vlastní šetření. 
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Z tabulky vyplývá, že dochází k postupnému nárůstu počtu pracovníků školních družin/klubů. 
V těchto školních zařízeních pracují pouze interní zaměstnanci, jako vychovatelky pracují 
ve 100 % ženy. 

 

Základní umělecké školy  

Tabulka 29: Počet základních uměleckých škol podle zřizovatelů dle obcí ve SO ORP Bohumín 
ve školním roce 2015/2016 

Název obce 
Z toho zřizovaných 

krajem obcemi jiným zřizovatelem 

Bohumín 1 0 0 

Rychvald 1 0 0 

Celkem 2 0 0 

Zdroj: Vlastní šetření, výroční zprávy, webové stránky zařízení. 

Ve SO ORP se nachází dvě základní umělecké školy (v Bohumíně a v Rychvaldu), jejichž 
zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Základní umělecká škola v Rychvaldu je jednou ze dvou 
základních uměleckých škol v České republice, které jsou Přidruženými školami UNESCO. 
Je také členem Asociace ZUŠ a sdružení ZUŠ Moravskoslezského kraje Múza. Vyučování 
ve školním roce 2015/2016 probíhalo na kmenové škole v Rychvaldu a čtyřech místech 
poskytovaného vzdělávání v základních a mateřských školách v Rychvaldu (1), v Dolní Lutyni 
(1) a v Dětmarovicích (2). Na kmenové škole se vyučuje v hudebním, výtvarném a literárně-
dramatickém oboru, v Dolní Lutyni probíhá výuka v hudebním a literárně-dramatickém oboru, 
na ostatních místech poskytovaného vzdělávání se vyučuje v hudebním oboru. Základní 
umělecká škola v Bohumíně má kmenovou školu, a také jedno odloučené pracoviště v rámci 
města. ZUŠ vzdělává dle Školního vzdělávacího programu s názvem "CESTA K UMĚNÍ, VĚDĚNÍ, 
K ZÁŽITKŮM A VKUSU". Škola byla již od svého založení významným vzdělávacím a  zejména 
kulturním centrem ve městě. Škola žáky vyučuje ve 4 oborech, a to v hudebním, výtvarném, 
v tanečním a v literárně dramatickém.  

Pro přehlednost byla vytvořena tabulka týkající se počtu žáků ZUŠ v jednotlivých oborech 
za školní rok 2015/2016. Z tabulky je patrné, že o hudební obor je největší zájem. 
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Tabulka 30: Počet žáků podle oborů v ZUŠ v ORP Bohumín ve šk. roce 2015/2016 

Název Zřizovatel 
Počet 

odloučených 
pracovišť 

Počet žáků ZUŠ 

Celkem 
taneční 

obor 
výtvarný 

obor 

literárně 
dramatický 

obor 

hudební 
obor 

ZUŠ Bohumín MS kraj 1 360 12 57 28 263 

ZUŠ Rychvald MS kraj 5 255 - 15 12 228 

Zdroj: Webové stránky, výroční zprávy, vlastní šetření.  

 

Údaje o pedagogických pracovnících ZUŠ ve SO ORP Bohumín 

Tabulka 31: Údaje o pedagogických pracovnících základních uměleckých škol ve SO ORP 
Bohumín ve šk. roce 2015/2016 

ZUŠ v obcích 
Pedagogičtí pracovníci 

fyzické osoby přepočtené osoby 

Bohumín 28 17,4 

Rychvald 17 11,79 

Celkem 45 29,19 

Zdroj: Výkazy MŠMT, vlastní šetření. 

V Základní umělecké škole v Bohumíně pracuje 28 pedagogických pracovníků. Tato 
ZUŠ má dvě odloučená pracoviště, která se nachází v Bohumíně na ul. Nerudova a ul. 
Sokolovská.  

Na ZUŠ v Rychvaldu je zaměstnáno 17 interních učitelů.  
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Střediska volného času 

Tabulka 32: Přehled středisek volného času podle zřizovatele ve SO ORP Bohumín ve šk. roce 
2015/2016 

Název obce 
z toho zřizovaných 

krajem obcemi jiným zřizovatelem 

Celkem 0 2 0 

Bohumín 0 1 0 

Rychvald 0 1 0 

Zdroj: Vlastní šetření, webové stránky, výroční zprávy zařízení. 

Posláním středisek volného času je motivovat, podporovat a vést děti, žáky, studenty, mládež, 
ale i dospělé k rozvoji osobnosti, k získávání a rozvoji klíčových a odborných kompetencí, 
zejména smysluplného využívání volného času, a to širokou nabídkou činností   v bezpečném 
prostředí, s profesionálním týmem pracovníků. 

Ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Bohumín se nachází dva Domy dětí 
a mládeže, a to v Bohumíně a v Rychvaldu. Tyto střediska volného času jsou příspěvkovými 
organizacemi města. Tyto domy děti a mládeže mají hojné zastoupení navštěvujících dětí, 
a také pestrý výběr z jednotlivých kroužků. Dům dětí a mládeže v Rychvaldu má odloučené 
pracoviště v Dolní Lutyni v budově ZŠ a MŠ Aloise Jiráska. Kroužky se mění dle zájmu dětí, 
např. sportovní, počítačový, výtvarný.  

Domy dětí a mládeže v Bohumíně a v Rychvaldu provozují zájmovou, výchovnou, vzdělávací 
a rekreační činnost na úseku sportu, techniky, turistiky, estetiky a společenských věd. 
V nabídce je nespočet kroužků a kurzů. Střediska volného času nabízí zimní i letní tábory, 
a také příměstské tábory. Dům dětí a mládeže v Bohumíně provozuje také turistickou základnu 
v Návsí u Jablunkova.  
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Údaje o pracovnících středisek volného času v ORP Bohumín 

Tabulka 33: Údaje o pracovnících SVČ ve SO ORP Bohumín v letech 2014 - 2016 

Pracovníci SVČ 
Stav 

k 31.12.2014 k 31.12.2015 k 31.12.2016 

Fyzické osoby celkem 21 19 19 

z toho ženy 16 14 14 

z toho se zdravotním postižením 0 0 0 

z toho na mateřské dovolené 0 0 0 

z  toho na rodičovské dovolené 1 0 0 
Zdroj: výkazy MŠMT, vlastní šetření. 

Ve školním roce 2015/2016 pracovala ve střediscích volného času celkem 19 pracovníků.  
Převahu pracovníků tvoří opět ženy.  

 

7.1.5 Sociální situace 

Na území správního obvodu ORP Bohumín se sociální situací zabývá především komunitní 
plánování sociálních služeb. Avšak tato kapitola pojednává o sociálně patologických jevech ve 
školách. Při zpracování se vycházelo zejména z výročních zpráv škol (školní rok 2015/2016) 
a komunikace s pracovníky sociálního odboru na Městském úřadě v Bohumíně.   

 

Sociálně patologické jevy 

Dle § 29 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mají školy a školská zařízení 
povinnost vytvářet podmínky předcházení vzniku sociálně patologických jevů. Tyto podmínky 
mají školy ukotveny ve svých školních řádech.  

Každá škola má zpracovaný tzv. minimální preventivní program (dále jen MPP). Jde 
o dokument, který je zaměřený na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich 
osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Cílem je 
zajistit žákům vhodné prostředí pro jejich vývoj a vzdělávání, takže mimo jiné eliminovat 
projevy agresivního chování, zajistit dostatečnou komunikaci mezi školou a zákonnými 
zástupci dětí a žáků, poskytnout žákům v rámci vzdělávacího procesu množství informací 
týkajících se např. návykových látek, sexuálního života, mezilidských vztahů a dalších dílčích 
oblastí.  

Prevence rizikových projevů chování je většinou přirozenou součástí výuky v jednotlivých 
předmětech a v jednotlivých ročnících je prezentována metodami a formami přizpůsobenými 
dané věkové kategorii. Činnost se zaměřuje na budování dobrých vztahů ve třídách, 
systematickou práci s problémovými třídami, prevenci, diagnostiku a řešení šikany, 
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na zkvalitnění třídnických hodin, prohloubení spolupráce s rodiči a jejich informovanost. Velmi 
často jde o realizaci besed, přednášek a projektů.  

Na školách působí školní metodici prevence (či výchovní poradci), kteří každoročně 
zpracovávají MPP, koordinují, realizují a monitorují aktivity v něm uvedené a posléze 
vyhodnocují a zpracovávají závěrečnou evaluační zprávu za daný školní rok, která je součástí 
výroční zprávy o činnosti školy. MPP podléhá kontrole České školní inspekce.  

Velmi dobrá je také součinnost se sociálním odborem Městského úřadu Bohumín, který taktéž 
pomáhá škole při organizaci některých akcí.  

 

Výskyt sociálně vyloučených lokalit (SVL) 

V území SO ORP Bohumín jsou identifikovány tři sociálně vyloučené lokality. Jedna lokalita se 
nachází na ulici Nádražní a 9. května, druhá lokalita je na ulici Příční a Jeremenkova a poslední 
lokalita je bývalý hotel Grand na ul. tř. Dr. E. Beneše. Ubytovny se nachází na ul. Jeremenkova 
a v bývalém hotelu Grand, zbytek jsou již bytové domy.  

V  Dolní Lutyni a Rychvaldu nejsou vyloučené lokality takového charakteru, jako je chápeme 
v Bohumíně. V těchto obcích bývá převážně problém s lokálními tzv. „špatnými adresami“, kde 
se problémové osoby koncentrují nebo místem migrují.  

V souvislosti s vyloučenými lokalitami se hovoří o zvýšené míře kriminality a sociálně-
patologických jevů, které ovlivňují život občanů všech tří zmíněných obcí.  V těchto lokalitách 
je obvyklá zvýšená nezaměstnanost, nízká úroveň vzdělanosti, rovněž vyšší kriminalita 
a závislost na sociálních dávkách. V souvislosti s výše uvedeným se pojí i rizika dluhových pastí 
a chudoby, lichvy, prostituce, drogových a jiných závislostí, problematikou smysluplného 
naplnění volného času nezletilých obyvatel lokalit a další. 

Děti vyrůstající v těchto lokalitách přebírají tento hodnotový systém od svých rodičů, následně 
zaujímají stejné postoje jako jejich rodiče. Děti mají jiné zájmy i postoje a v neposlední řadě 
mají i odlišné chápání společenských norem.  

Významnou roli v oblasti prevence kriminality hrají obce a města.  Konkrétně jsou to právě 
ony, které mají nejlepší znalost svých vyloučených lokalit a jsou v přímém kontaktu se svými 
občany. Obce mají ze zákona povinnost zajistit veřejný pořádek ve svém teritoriu. Slouží jim 
k tomu různé nástroje jako například obecní policie.  

 

Sociální a další služby zaměřené na děti, mládež a rodiče  

Na území  SO ORP Bohumín byl v budově soukromé MŠ v ulici Tovární od 1. září 2016 zahájen 
provoz soukromých jeslí Majdalenka s kapacitou třídy 12 dětí ve věku od šesti měsíců. 
Od 1. září 2017 přešly jesle pod správu města Bohumín. Jak již bylo zmíněno v předchozích 
kapitolách, na území existují i mateřské/rodinné centra, které nabízejí péči  o děti do tří let.  

Na Bohumínsku je evidována řada sociálních služeb a návazných aktivit i pro rodiny, děti, 
mládež a osoby se zdravotním postižením nebo v obtížných životních situacích.  
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Tabulka 34: Sociální služby a návazné služby pro děti, mládež a rodiny s dětmi 

Druh služby Název služby Poskytovatel 
Forma 

poskytování 

Sociální 
poradenství 

Odborné sociální 
poradenství 

Charita Bohumín ambulantní 

Sociální 
péče 

Denní stacionáře 

Slezská diakonie 

ambulantní Centrum sociálních služeb 
Bohumín, p.o. 

Sociální 
prevence 

Raná péče Slezská diakonie 
terénní, 
ambulantní 

Nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež 

Slezská diakonie 
ambulantní 

Bunkr, o.p.s. 

Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi 

Slezská diakonie terénní 

Sociálně terapeutické 
dílny 

Centrum sociálních služeb 
Bohumín, p.o. 

ambulantní 

Terénní programy 

Slezská diakonie 

terénní 

Renarkon, o.p.s. 

Romodrom o.p.s. 

Armáda spásy v České republice, 
z.s. 

Zdroj: Webové stránky, výroční zpráva města, vlastní šetření. 

 

Návazné služby pro děti, mládež a rodiny 

 Centrum rodiny Bobeš z.s. 

 Rodinné centrum Slůně 

 Rodinné centrum Radovánek 

 Rodinné centrum Beruška 

 Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace – Fontána  

 Dům dětí a mládeže Rychvald, příspěvková organizace  

 Bohumínský spolek MARYŠKA, náměstí T. G. Masaryka 939, 735 81 Nový Bohumín 

 Spolek Posejdon, Hlavní 33, Dolní Lutyně - Věřňovice 

 Rodinný obzor, z.s., Sdružení rodin s handicapovanými dětmi 

 PRO-FIT12 Bohumín z.s. 
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 Svaz tělesně postižených v ČR o.s., místní organizace Bohumín 

 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s., místní 
organizace SPMP ČR Bohumín  

 

7.2 Specifická část analýzy 

7.2.1 Analýza dotčených skupin v oblasti vzdělávání v řešeném území 

Tabulka 35: Analýza dotčených skupin 

Název dotčené 
skupiny 

Očekávání dotčené 
skupiny 

Rizika spojené se 
skupinou 

Způsob 
komunikace 

Opatření 

Rodiče, mající 
zájem o umístění 
dětí do MŠ/ZŠ 

 image 

 poloha a vybavenost školy 

 kvalifikovanost pedagogů 

 dostatečná kapacita 

 dopravní dostupnost 

 nabídka mimoškolních 
aktivit 

 možnost stravování 

 existence školních družin 

 zařízení pro děti do 3 let 

 méně početné třídy 

 možnost a kvalita podat 
více přihlášek najednou 

 dotace na plavání 

 zaměření ŠVP 

 školní akce 

 nedostatečná 
informovanost o škole 
(bez přístupu na web 
škol) 

 zaujatý postoj rodičů 
ke škole 

 předsudky ve vztahu 
ke spolužákům ze 
sociálně 
znevýhodněných rodin  

 elektronická (weby 
jednotlivých škol), 
osobní                      
a telefonická 
komunikace 

 městské noviny 

 aktualizace webu 

 dny otevřených dveří 

 ochota komunikovat 

 projekt "Rodiče 
vítání" 

 větší zapojení  

  veřejnosti do života  

  školy 

 rozšíření nabídky 
zařízení pro děti 
do 3  let (jesle, 
miniškolka) 

Rodiče, jejichž děti 
navštěvují MŠ/ZŠ 

 vzdělanost a vysoká 
kvalifikovanost pedagogů 

 kvalitní služby a pomůcky 
pro výuku 

 moderní vybavenost školy 

 kulturní prostředí školy 

 menší počty žáků ve 
třídách 

 pestrý výběr mimoškolních 
aktivit 

 kulturní obohacení 
dítěte/žáka 

 ekologická výchova 

 neobjektivní 
hodnocení pedagoga a 
jeho přístupu k dítěti 

 zaujatý postoj ke škole 

 předsudky ve vztahu 
ke spolužákům 
ze sociálně 
znevýhodněných rodin 

 nezájem rodičů 

 nedostatečná 
informovanost 

 zvyšující se finanční 
náklady 

 žákovské knížky 
(v elektronické 
podobě) 

 třídní schůzky 

 individuální 
konzultace rodičů 
s vyučujícími 

 telefonický              
a elektronický 
kontakt (e-mail) 

 akce školy 

 objektivnost 

 důvěra v pedagogy 

 podpora uchovávání 
pomůcek 

 aktivity Bosporu 

 ekologická výchova 

 pořádání ozdravných 
pobytů 

 optimalizace počtu 
školních jídelen 

 regenerace školních 
dvorů 

 speciální zdravotní 
technika (čističky 
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 zajištění prázdninového 
provozu MŠ/ŠD 

 zajištění zdravého 
prostředí 

 kvalitní jídlo 

 dobrá komunikace 
s pedagogy (elektronická 
forma) 

 aktivity v oblasti prevence 
patologických jevů 

vzduchu, rekuperace, 
nanotechnologie) 

 rozvoj manuálních 
dovedností (vztah 
k řemeslům) 

Rodiče 
talentovaných žáků 

 individuální přístup 
k dětem 

 zajištění moderních 
pomůcek k výuce 

 užívání speciálních metod   
a forem při výuce 

 zapojení školy do soutěží 
a olympiád 

 prestiž školy 

 kvalitní pedagogický sbor 
a ŠVP 

 odchod žáků na 
víceletá gymnázia 

 individuální 
konzultace rodičů   
s pedagogem 

 práce s nadanými žáky 
(kroužky, příprav na 
soutěže) 

 aktualizace nabídky 
ŠVP 

Rodiče, jejichž děti 
mají speciální 
vzdělávací potřeby 

 zajištění nabídky 
speciálních tříd 

 včasná diagnostika 
postižení 

 individuální přístup 
k dětem (dodržování 
jednotlivých vývojových 
etap, individuální ŠVP) 

 zajištění potřebných 
pomůcek k výuce 
(kompenzačních 
a didaktických) 

 užívání speciálních metod 
a forem při výuce 

 osobní asistenti 

 přátelské prostředí 

 školní psycholog 

 nedostatek finančních 
prostředků 

 neobjektivní 
hodnocení pedagoga 
(osobního asistenta) 

 spolupráce                     
s odborným 
pracovištěm (PPP, SPC) 

 individuální 
konzultace rodičů 
s pedagogem 
(osobním 
asistentem) 

 telefonický 
a elektronický 
kontakt (e-mail) 

 konzultace 
s pracovníky PPP 
a SPC 

 získávání sponzorů 
a dotací 

 pravidelná konzultace 
s pedagogy (osobními 
asistenty) 

 nastolení pravidelné 
spolupráce s rodinou 
a odborným 
pracovištěm 
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Děti/žáci v MŠ/ZŠ 

 zábavné a moderní pojetí 
výuky 

 větší volno ve výuce, 
sportovní a kulturní zážitky 

 dostatečné množství 
mimoškolních aktivit 

 nedirektivní a spravedlivý 
přístup pedagogů 
(přátelský přístup) 

 zapojení do rozhodovacího 
procesu (školní parlament) 

 nevychovanost 

 záškoláctví 

 zapomínání 

 puberta 

 šikana 

 ničení školního 
majetku, krádeže  

 předsudky ve vztahu 
ke spolužákům ze 
sociálně 
znevýhodněných rodin 

 komunikace 
třídního učitele 

 práce školního 
psychologa 

 výchovný poradce 

 klima třídy a školy - 
přátelský vztah mezi 
dětmi/žáky a učiteli 

 zavedení způsobu 
pochval/poznámek 

 regenerace školních 
dvorů 

 nové školní 
a mimoškolní aktivity 

Rodiče dětí 
ucházející se             
o umístění/ 
navštěv. SVČ 

 pestrá nabídka kroužků 

 dostatečná kapacita 

 dostatečné vybavení 
a pomůcky 

 nízká cena 

 vhodná časová návaznost 
na výuku 

 dopravní dostupnost 

 bezpečnost 

 fungující prázdninový 
provoz 

 nedostatečná 
informovanost o SVČ 

 nezájem o zařízení 

 nespokojenost                
s nabídkou kroužků          
a cenou 

 letáky 

 webové stránky 

 elektronická, 
telefonická 
a osobní 
komunikace 

 aktualizace webu 

 dny otevřených dveří 

 ochota komunikovat 

 zajištění aktivit podle 
aktuální poptávky 

Pedagogičtí 
pracovníci 

 technické a materiální 
zázemí 

 odpovídající finanční 
ohodnocení 

 možnost dalšího vzdělávání 

 dobré vztahy na pracovišti 

 individuální přístup 
k dětem 

 dobrá komunikace s rodiči 

 méně byrokracie 

 zpětná vazba s PPP 

 zapojení do rozhodovacího 
procesu 

 syndrom vyhoření 

 zastaralé výukové 
metody a pomůcky 
pro výuku 

 špatné vztahy na 
pracovišti 

 konflikty s vedením 
školy 

 konflikty s rodiči a žáky 

 porady 

 osobní kontakt 

 třídní schůzky 

 konzultační hodiny 

 metodický portál 
pro učitele (rvp.cz) 

 další vzdělávání 
pedagogických 
pracovníků (motivace) 

 zvyšování ohodnocení 
jednotlivých 
pedagogů 

 užší spolupráce s PPP 

 spolupráce s ostatními 
školami (síťování škol, 
sdílení dobré praxe) 

 společná setkávání 
pedagogů (Amos, 
ples)  

Nepedagogičtí 
pracovníci 

 technické a materiální 
zázemí 

 odpovídající finanční 
ohodnocení 

 dobré vztahy na pracovišti 

 ukázněnost žáků 

 špatné vztahy                
a konflikty na 
pracovišti 

 syndrom vyhoření 

 nedostatečná 
odbornost 

 osobní komunikace 

 porady 

 pravidelná 
komunikace 
s vedením školy 

 pravidelná školení 

 akce školy 
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 spolupráce s kantory             
a vedením školy 

 nepoužívání 
ochranných pomůcek 

Absolventi 
pedagogických 
fakult 

 uplatnění na trhu práce 

 využití vědomostí                    
a dovedností 

 převedení nabitých 
studijních vědomostí do 
praxe 

 získání odpovídajícího platu 

 možnost kariérního růstu 

 získání zkušeností 

 nemožnost uplatnění 
na trhu práce 

 nedostatečné 
zkušenosti (bez praxe) 

 naivní představy 
(nereálné ideály) 

 nevhodná aprobace 

 nezvládání žáků 

 osobní komunikace 

 metodický portál 
pro učitele (rvp.cz) 

 podpora a vzdělávání 
v praxi (odborné 
vedení formou 
mentoringu 
a supervize) 

 zvyšování kvality škol 
vzdělávajících učitele 

 rozvoj kompetencí 
budoucích absolventů 

 burza učitelů 

Zřizovatelé 
MŠ/ZŠ/SVČ (pouze 
obecní) 

 image obce/města 

 dostatečné školské zázemí 

 využití kapacity zařízení 

 udržení mladé generace 
v obci 

 vytváření vztahu k obci 

 případně regionu 

 nízké provozní náklady na 
školská zařízení 

 týmová práce mezi  

  školami 

 řeší pouze činnost  

  svých obecních MŠ/ZŠ 

 nezájem zřizovatele 

 politické ovlivnění 
chodu škol 

 nedostatečná 
kompetentnost 

 elektronická, 
osobní 
a telefonická 
komunikace 

 výkazy 

 výroční zprávy 

 rada školy 

 porady škol 

 zajištění kvality  

  zařízení 

 dotace 

 mimoškolní akce 

 propojení škol 

 zpracovávání zpráv 

 koordinace 
prázdninového 
provozu 

 síť školních kuchyní 

Ostatní zřizovatelé 
(mimo obce, např. 
církev) 

 image organizace 

 využití kapacity zařízení 

 získávání sponzorů 

 dobré vztahy se 
samosprávou 

 neochota ke spolupráci 
na koordinaci v území 

 pravidelná jednání 
(porady) 

 osobní schůzky 

 společné akce škol 

 spolupráce s jinými 
zřizovateli škol 

 společné akce škol 

Partneři škol 
(sponzoři, sdružení 
rodičů, NNO, 
poradenská 
zařízení, výzkumné 
organizace, …) 

 spolupráce a komunikace 

 propagace (zviditelnění) 
daného zařízení 

 využívání služeb 

 propagace produktů 

 informovanost 

 zrušení sponzorství 

 neochota spolupracova
t 

 omezené finanční 
prostředky 

 uvedení partnerů 
škol na www 
stránkách (jejich 
prezentace) 

 osobní schůzky 

 porady 

 prezentace 
partnerů škol 

 dny otevřených 
dveří 

 akce školy 

 podpora spolupráce 
s partnery škol 

 udržení přátelských 
vztahů 

 dostatečná propagace 
sponzorství 

Psychologicko-
pedagogická 
poradna 

 využívání nabídky PPP 
v rámci odloučeného 
pracoviště 

 nezájem o PPP 

 neochota 
spolupracovat ze 
strany rodičů, školy,... 

 individuální 
komunikace 
(pracovník PPP + 

 spolupráce se školami 
v dané obci (fungující 
zpětná vazba) 
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 využívání nabídek 
přednáškové činnosti 

 konzultace 

 poskytování pomoci při 
nápravě specifických 
poruch učení a výukových 
obtíží 

 spolupráce se školami             
a rodiči 

 neobjektivní 
hodnocení PPP 

 výsledky brány na 
"lehkou váhu" 

 dlouhé časové termíny 
k vydávání posudků 

 nefungující zpětná 
vazba 

dítě/žák/zákonný 
zástupce/skupina) 

 webové stránky 
PPP 

 porady ředitelů 
škol 

 včasné vydání 
posudků 

 spolupráce se sociálně 
právní ochranou dětí 

Česká školní 
inspekce 

 dobrá kvalita vzdělávací 
soustavy (škol a  školských 
zařízení) 

 naplňování ŠVP 

 dostatečné financování 
školy ze strany zřizovatele 

 komunikace školy (ředitele) 
se zřizovatelem 

 dodržování právních 
předpisů 

 správné hospodaření                
s finančními prostředky ze 
SR 

 zapojení zřizovatele - 
naplňování opatření ČŠI 

 přísnost při hodnocení 
škol 

 problémy v minulosti 
(mezi ČŠI a školou) 

 velká pravomoc 

 malá spolupráce 
s zřizovateli 

 hospitace (osobní 
kontakt) 

 tvorba záměrů 
inspekční  

  činnosti a systému    

  hodnocení 

  vzdělávací 

  soustavy 

 inspekční zprávy 

 hodnocení bez zaujetí 

 změny právních 
předpisů 

 srovnávací testování 
škol 

Kraj 

 zvyšování úrovně 
vzdělávání na úrovni kraje 

 práce s demografickou 
křivkou, plnění normativů 
daných krajem 

 plnění závazných  

  ukazatelů 

 využívání projektů 
nabízených krajem 

 snižování/zvyšování 
normativů 

 zvýhodňování  

  některých škol 

 nedodržení závazných 
ukazatelů 

 nekoncepčnost 
opatření 

 vyhlášky 

 nařízení 

 krajské normativy, 
elektronická (web) 

 telefonická              
a osobní 
komunikace 

 rozvojové 
programy 

 společné porady  

  s krajem 

 využití rozvojových 
programů kraje 
a dotačních titulů 
kraje 

Stát 

 zvyšování kvality 
vzdělávání v ČR (škol, 
pedagogických pracovníků, 
dětí/žáků/studentů), 
podpora zájmového 
a neformálního vzdělávání 
v návaznosti na formální 
vzdělávání s akcentem na 
inkluzi 

 posílení začleňování dětí 
a žáků se SVP 

 nedostatek finančních 
prostředků, neznalost 
problematiky v daném 
ORP 

 změny (vyhlášky, 
zákony) 

 nárůst byrokracie 

 nekoncepčnost 
opatření 

 vyhlášky 

 nařízení 

 elektronická 
a telefonická 
komunikace 

 využití rozvojových 
programů státu 
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 vzdělávání zaměřeno na 
inovativní metody a na 
efektivní využití 
moderních technologií 

 zapojení do programů EU 

Média 

 tvorba rozhovorů, reportáží 
(Televizní informační kanál 
- TIK) a článků (městské 
noviny – OKO, 
Dolnolutyňské noviny, 
Rychvaldský zpravodaj) 

 poskytování informací 

 spolupráce se školami (při 
prezentaci) 

 neochota 
spolupracovat 

 zneužití informací 
(neporozumění 
informací) 

 osobní, telefonická 
a elektronická 
komunikace 

 pravidelná spolupráce 
se školami (nepsané 
smlouvy) 

 navazování dobrých 
vztahů, ochota ke 
spolupráci 

Zdroj: Vlastní zpracování, data z projektu MOS (aktualizováno k projektu MAP). 

 

Cílové (dotčené) skupiny2 

Rodiče, mající zájem o umístění dětí do MŽ/ZŠ 

Rodiče, kteří mají zájem o umístění dítěte do školy, volí instituci zejména s vyhovující polohou 
a výbornou celkovou vybavenosti. Jde především o dostatečnou kapacitu, dopravní 
dostupnost, nabídku mimoškolních aktivit, možnost stravování, existence školních družin.    
Při tomto rozhodování potřebují získat dostatečné množství informací. A to jak formou 
webových stránek, tak osobní komunikací.  

 

Rodiče, jejichž děti navštěvují MŠ/ZŠ 

Rodiče dětí navštěvující MŠ/ZŠ očekávají především vzdělanost a vysokou kvalifikovanost 
pedagogů, kvalitní výuku s využitím moderních pomůcek, menší počty žáků ve třídách 
a zajištění doplňkových služeb pro své děti (stravování, mimoškolní aktivity, školní družiny,...). 
Očekáváním této skupiny je zajištění prázdninového provozu MŠ či ŠD (především z důvodu 
dlouhé pracovní doby rodičů). Největší rizikem spojeným s touto skupinou je zaujatý postoj 
ke škole a neobjektivní hodnocení pedagoga a jeho přístupu k dítěti. Při konfliktech většinou 
věří rodiče svému dítěti a pedagogové či vedení školy je bezradné. Nepřímé zásahy rodičů 
do výuky snižují autoritu učitelů v očích nejen dítěte,  ale celého kolektivu. Zvyšující se náklady 
na nákup pomůcek se stává dalším rizikem. Zejména nákup pracovní sešitů a učebnic cizích 
jazyků. Způsob komunikace mezi rodiči a školou je především ve formě třídních schůzek, 
konzultačních hodin, žákovských knížek,  ale i formou osobní či telefonické komunikace.  

 

                                                      

2 Data z projektu MOS, aktualizováno k projektu MAP.  
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Rodiče talentovaných žáků 

Očekáváním rodičů talentovaných/nadaných žáků je zejména individuální přístup pedagoga    
k dítěti, s tím spojené zajištění moderních pomůcek a speciálních metod a forem k jejich výuce. 
Samozřejmostí je, že rodiče talentovaného žáka očekávají stejné priority jako rodiče, jejichž 
dětí navštěvují některé ze školních zařízení. Rizikem, které se pojí s těmito žáky a rodiči 
je skutečnost, že odchází na víceletá gymnázia. Důležitým opatřením je práce  s těmito 
nadanými žáky (kroužky), případně aktualizace nabídky školního vzdělávacího programu. 
Preferovaná komunikace je individuální konzultace rodiče s pedagogem.  

 

Rodiče, jejichž děti mají speciální vzdělávací potřeby 

Rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami očekávají individuální přístup k dítěti 
(dodržování jednotlivých vývojových etap, zajišťování potřebných pomůcek k výuce). 
V případě, že má dítě/žák poruchu učení či chování usiluje rodič o zařazení dítěte do běžné 
třídy a vytvoření individuálního vzdělávacího plánu. Rizikem spojeným s touto skupinou 
je nedostatek finančních prostředků. I v tomto případě dochází k rizikům spojených s touto 
skupinou, a to především nedostatek finančních prostředků na zakoupení např. pomůcek, také 
neobjektivní hodnocení pedagoga, špatná spolupráce s odborným pracovištěm. Nastolení 
pravidelné spolupráce a komunikace rodiny, pedagoga (osobního asistenta) a odborného 
pracoviště by mělo být samozřejmostí.  

 

Děti/žáci v MŠ/ZŠ 

Z pohledu dětí a žáků navštěvující školu je jednou z nejdůležitějších věcí zábavné, poutavé 
a moderní pojetí výuky. Neméně důležitým je také nedirektivní a spravedlivý přístup pedagogů 
k dětem/žákům na tzv. přátelském přístupu. Velkou motivací žáků je zapojení 
do rozhodovacího procesu formou tzv. školního parlamentu. Jako velké lákadlo pro děti 
fungují i mimoškolní aktivity.  

V rámci dětství a dospívání prochází nejen lidské tělo, ale i myšlení velkými změnami a různými 
obdobími, tím nejvýraznějším je puberta. V tomto období je jednání  s dospívajícími dětmi 
velice složité a náročné, mění se jejich postoj k autoritám, vnímání světa a mnohdy vzdorují  
„z trucu“. Žáci se nacházejí v problematickém věku, který je spojený s nevychovaností, 
záškoláctvím, ničením školního majetku, drobnými krádežemi. Nejen v tomto složitém období 
by měla být výuka pro žáky zajímavá a zábavná. Pokud si učitel a žák vytvoří přátelský vztah, 
dítě pak vyučujícího respektuje a má k němu důvěru. Zároveň musí být striktně nastavena 
pravidla, aby nedocházelo k tomu, že za určitý prohřešek bude jeden žák potrestán a druhý 
ne. Postihy by měly být přiměřené. V této souvislosti by bylo opatřením správného klimatu 
třídy a školy (tzv. přátelský vztah mezi dětmi/žáky), zavedení určitého způsobu 
pochval/poznámek. Reagovat na poptávky týkající se mimoškolních aktivit a reagovat na 
potřeby žáků, také regenerovat školní dvory, které by se mohly využívat o přestávkách (žáci se 
nenudí). Komunikace probíhá především s třídním učitelem, následně i s výchovným 
poradcem a školním psychologem.  
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Rodiče dětí ucházející se o umístění/navštěvující SVČ 

Rodiče, kteří usilují o umístění dětí do střediska volného času nebo rodiče, jejichž děti již 
zařízení navštěvují, očekávají pestrou nabídku kroužků nejlépe za nízkou cenu, dostatečné 
vybavení, pomůcky a kapacitu. Také dopravní dostupnost s vhodnou časovou návazností na 
vyučování. Očekáváním ze strany rodičů je i zajištění prázdninových aktivit či příměstských 
nebo pobytových táborů. Rizikem spojeným se skupinou může být nedostatečná 
informovanost o SVČ, nezájem o zařízení či nespokojenost s nabídkou kroužků a cenou. Forma 
komunikace může být rozesílání letáčku a webové stránky, které informují rodiče a okolí o 
nabízených kroužcích či telefonická a osobní komunikace. Opatřením pak může být 
aktualizace webu, dny otevřených dveří, zajištění aktivit podle aktuální poptávky. 

 

 

Pedagogičtí pracovníci 

Povolání pedagoga je jedna z nejnáročnějších profesí vůbec. K výkonu této práce potřebují 
pedagogové vhodné technické i materiální zázemí (prostředí) a odpovídající platové 
ohodnocení, možnosti dalšího vzdělávání, dobrou komunikaci s rodiči, méně byrokracie (která 
se odráží na výuce). Očekáváním pedagogů je zapojení do rozhodovacího procesu. Avšak 
rizikem s tímto povoláním je dosáhnutí tzv. syndromu vyhoření, prosazování zastaralých 
výukových metod a pomůcek pro výuku. Rizikem se také mohou stát špatné vztahy 
na pracovišti, konflikty s vedením školy, rodiči a žáky.  

Motivací pro pedagogy může být další vzdělávání pedagogických pracovníků, a také zvyšování 
(platového) ohodnocení jednotlivých pedagogů, společná setkávání pedagogů či spolupráce 
se školami (tzv. síťování). Pravidelnou komunikací by měly být porady s vedením školy, 
s učiteli, také třídní schůzky a konzultační hodiny s rodiči. Důležitým modulem může být 
i metodický portál pro učitele.  

 

Nepedagogičtí pracovníci 

Obdobně jako pedagogové tak i nepedagogičtí pracovníci očekávají ke své práci odpovídající 
a vhodné technické i materiální podmínky, dobré vztahy na pracovišti, spolupráci s kantory 
a vedením školy. I nepedagogičtí pracovníci se setkávají se syndromem vyhoření,  se špatnými 
vztahy na pracovišti, nedostatečnou odborností (nepoužívání ochranných pomůcek). 
Nejdůležitějším prvkem je osobní komunikace s vedením školy a účast na poradách. 
Opatřením mohou být pravidelná školení a účastnění se akcí pořádaných školou či jinými 
školami.  

 

Absolventi pedagogických fakult 

V dnešní době je uplatnění absolventů na vysokých školách velmi problematické. Tito „čerství“ 
absolventi jsou plní očekávání, chtějí využit vědomosti a dovednosti, uplatnit se  na trhu práce, 
získat odpovídající plat, případně možnost kariérního růstu. Avšak naproti tomu stojí riziko, 
které je s touto skupinou spojené, a to v ohledu na nemožnost uplatnění se na trhu práce, 
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nedostatečné zkušenosti, naivní představy. Formou podpory může být podpora vzdělávání 
v praxi (odborné vedení formou mentoringu a supervize), rozvoj kompetencí budoucích 
absolventů, burza učitelů.  

 

Zřizovatele MŠ/ZŠ/SVČ (pouze obecní) 

Hlavním cílem zřizovatelů je udržení mladé generace na území obce/města, tím zvyšovat 
image obce, vytváření určitého vztahu k obci, posilování regionální identity. Cílem je mít 
dostatečné množství školského zázemí a využití jejich kapacit. Zřizovatel rovněž usiluje o to, 
aby škola měla reprezentativní výsledky a šířila dobré jméno své školy, ale i celé obce. 
Očekáváním jednotlivých zřizovatelů škol je mít nízké provozní náklady a týmová spolupráce 
mezi ostatními školami či školskými zařízeními. Nevýhodou je, že tito zřizovatelé řeší pouze 
činnost svých obecních MŠ/ZŠ či nezájem zřizovatele, nedostatečná kompetentnost. 
Opatřením se může stát zajištění kvality zařízení, dotace, mimoškolní akce, propojení škol, 
koordinace prázdninového provozu, síť školních kuchyní.  

Pravidelná komunikace a zapojení zřizovatelů do mimoškolních aktivit může posílit vztah 
a prohloubit spolupráci mezi nimi a školskými zařízeními.  

 

Ostatní zřizovatelé (mimo obec, např. církev) 

Mezi ostatní zřizovatele škol či školských zařízení patří církev, kraj nebo Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy. Zřizovatelem může být i soukromá osoba. Důležitým očekáváním 
zřizovatele je dobrá image organizace, využití kapacity daného zařízení, získávání sponzorů,    
a také dobré vztahy se samosprávou. Rizikem spojeným s touto skupinou je neochota 
ke spolupráci při koordinaci v území. Velmi důležitým opatřením těchto škol je spolupráce 
s jinými zřizovateli škol a pořádání či scházení se na společných akcích, účastnění 
se pravidelných porad ředitelů.  

 

Partneři škol 

Mezi partnery škol zahrnujeme sponzory, sdružení rodičů, nestátní neziskové organizace.  
Partneři škol očekávají od školy jistou spolupráci, komunikaci a zejména informovanost. 
V případě sponzorů jde zejména o zviditelnění svého zařízení (propagace produktů), účastnění 
se porad a různých akcí škol. Informace o sponzorství by měly být v požadované míře 
zveřejněny, např. na internetových stránkách školy.  

 

Psychologicko-pedagogická poradna (PPP) 

Poradna předpokládá využívání nabídky jejich služeb v rámci odloučeného pracoviště, také 
využívání nabídek přednáškové činnosti, konzultace. Tato dotčená skupina očekává 
poskytování pomoci při nápravě specifických poruch učení a výukových obtíží, neméně 
důležitým je poté spolupráce s rodiči a školou. Riziko, které souvisí s touto skupinou 
je ve formě neochoty spolupracovat (jak ze strany rodičů či školy). Bohužel, v mnoha 
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případech jsou výsledky jejich „testování“ nebrány příliš vážně a rodič je bere na „lehkou 
váhu“. Velkým nedostatkem se stává nefungující zpětná vazba mezi školou, rodiči a PPP. 
Aby se těmto nedostatkům předcházelo, opatřením v této oblasti, by měla být spolupráce PPP 
se školami v dané obci (fungující zpětná vazba), včasné vydávání posudků a spolupráce 
se sociálně právní ochranou dětí. Komunikace by měla probíhat individuálně, ale také 
prostřednictvím porady ředitelů škol.  

 

Česká školní inspekce (ČŠI) 

Hlavní činnost ČŠI spočívá v zajištění pravidelného hodnocení vzdělávací soustavy v ČR, 
a to v oblasti vzdělávání a školských služeb poskytovaných školami a školskými zařízeními 
zapsanými ve školském rejstříku. Očekávání této skupiny je především dobrá kvalita vzdělávací 
soustavy, naplňování ŠVP, dostatečné financování školy ze strany zřizovatele, komunikace 
školy, dodržování právních předpisů, naplňování opatření ČŠI. Rizikem může být přísnost při 
hodnocení škol, problémy v minulosti a nedostatečná ochota ke spolupráci. Opatřením může 
být srovnávací testování škol a tím i hodnocení školy bez zaujetí. Tato instituce vytváří 
tzv. inspekční zprávy o konkrétních školách, provádí hospitace na základě osobních kontaktů.  

 

Kraj 

Hlavním cílem celého kraje je zvyšování úrovně vzdělávání, plnění jejich normativů 
a závazných ukazatelů. Nemalým očekáváním je využívání nabídky projektů, které nabízejí. 
Rizikem v této oblasti může být snižování či zvyšování normativů, nedodržování závazných 
ukazatelů a nekoncepčnost opatření. Velmi důležitým prvkem je využívání rozvojových 
programů a dotačních titulů kraje.  

 

Stát 

Hlavním cílem státu je zvyšování kvality vzdělávání v ČR, také podpora zájmového 
a neformálního vzdělávání v návaznosti na formální vzdělávání s akcentem na inkluzi, 
vzdělávání zaměřeno na inovativní metody a využívání moderních technologií. Potřebné 
finanční prostředky na školství jsou nemalé, proto je nutné, aby jejich vynaložení bylo 
efektivně zváženo a využito, aby z peněz poskytnutým školám bylo vytěženo maximum. 
Rizikovou oblastí je velký počet škol, které stát obhospodařuje. Velkým mínusem se může jevit 
neznalost daného ORP Bohumín. Dalším rizikem je také nekoncepčnost opatření a nárůst 
byrokracie. Největším potenciálem je využití rozvojových programů státu.  

 

Média 

Hlavním cílem médií, u nás konkrétně (TIK – televizní informační kanál Bohumín, OKO – 
městské noviny Bohumína, Dolnolutyňské noviny, Rychvaldský zpravodaj) je tvorba 
rozhovorů, reportáží, poskytování informací, spolupráce se školami na jejich prezentaci, 
vstřícnost škol. Občas se však objeví určitá neochota spolupracovat, neporozumění informací, 
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jiná interpretace. Aby k takovýmto věcem nedocházelo, opatřením se může stát pravidelná 
spolupráce se školami, navazování dobrých vztahů a především ochota spolupracovat. 

 

7.2.2 Analýza rizik v oblasti vzdělávání v řešeném území3 

Tabulka 36: Analýza rizik ve vzdělávání pro území SO ORP Bohumín 

Název rizika 

Hodnocení rizika 
Název opatření ke 

snížení významnosti 
rizika 

Vlastník 
rizika 

Pravděpodobnost 
(P) 

Dopad 
(D) 

V=P*D 

Finanční riziko 

Omezené finanční zdroje 
na opravy, běžný provoz 
a údržbu 

3 4 12 

 získávání sponzorů 
a využívání dotací 
a grantů pro školy 

 pořádání 
mimoškolních akcí 

 prodej výrobků 
vytvářených 
dětmi/žáky škol 

 modernizace budov 
a zařízení 

 společný nákup energií 

Zřizovatel 
ZŠ/MŠ 

Nezajištěné finance na 
provoz a údržbu nové 
techniky 

3 2 6 
 získání sponzorů 

 využití dotací a grantů 

Zřizovatel 
ZŠ/MŠ, 
konkrétní 
ZŠ/MŠ 

Nedostatek financí na platy 
zaměstnanců  

2 4 8 
 optimalizace sítě škol 

 dotace zřizovatele 

Konkrétní 
ZŠ/MŠ, 
zřizovatel, 
stát 

Klesající příspěvek státu 
(kraje) na ONIV 

2 4 8 

 dotace a granty, 
dotace zřizovatele 

 využívání bezplatných 
programů vzdělávání 

 společná školení pro 
více škol (meziobecní 
spolupráce) 

Zřizovatel 
ZŠ/MŠ, 
konkrétní 
ZŠ/MŠ 

                                                      

3 Data z projektu MOS, aktualizováno k projektu MAP. 
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Neochota investovat 
a poskytnout finanční 
spoluúčast zřizovatele 
na projektech 

1 3 3 

 komunikace se 
zřizovatelem 

 kvalitně zpracované 
projekty 

Konkrétní 
ZŠ/MŠ 

Organizační riziko 

Špatná poloha ZŠ, MŠ 
v rámci území  

1 2 2  uzavření školy  
Zřizovatel 
ZŠ, MŠ  

Nedostatek žáků v ZŠ 3 4 12 

 zajištění integrace 
žáků do jiných škol, 
založení svazkové 
školy (s ORP Orlová) 

 zrušení II. stupně na ZŠ 

 propagace školy 

Zřizovatel 
ZŠ, MŠ 
(Bohumín, 
Dolní 
Lutyně) 

Špatná spolupráce 
a komunikace se 
zřizovatelem ZŠ/MŠ, 
neochota spolupracovat 

1 3 3 
 pravidelné schůzky 

s řediteli škol 
a zřizovatelem 

Zřizovatel 
ZŠ/MŠ, 
vedení 
ZŠ/MŠ, obec 

Nevhodně stanovené 
normativy na ZŠ/MŠ 
ze strany kraje 

1 4 4  získání sponzorů, 
příspěvek zřizovatele 

Zřizovatel 
ZŠ/MŠ 

Problémy s hygienickými 
kritérii 

1 3 3 
 zpracovat projekt na 

odstranění 
hygienických závad 

Konkrétní 
ZŠ/MŠ 

Neprovázanost mezi I. a II.  
stupněm ZŠ (neúplné školy, 
odloučená pracoviště) 

1 2 2  spolupráce mezi 
školami 

Konkrétní ZŠ 
(ZŠ 
Bezručova, 
ZŠ ČSA) 

Neregistrovaná SRPŠ 1 1 1 
 registrace SRPŠ, 

hledání aktivních 
rodičů pro práci v SRPŠ 

Konkrétní 
ZŠ/MŠ 

Zhoršující se dopravní 
obslužnost v obcích 
zajišťující dopravu dětí 
do  a ze ZŠ 

2 3 6 
 zavedení školního 

autobusu, koordinace 
dopravy (KODIS) 

Zřizovatele 
ZŠ/MŠ 
(Rychvald, 
Dolní 
Lutyně) 

Právní riziko 

Zavedení povinné 
předškolní docházky v MŠ 
posledním roce před 

1 2 2  navýšení kapacity MŠ 
Zřizovatel 
MŠ 
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zahájením povinné školní 
docházky v ZŠ 

Zavedení kariérního řádu 2 2 4  koordinace dalšího 
vzdělávání pedagogů 

Konkrétní ZŠ 

Změna vyhlášky, změny 
v rámcovém vzdělávacím 
programu 

2 2 4 

 zajištění učebních 
pomůcek 

 vybavení školy 
a aprobovaných 
pedagogických 
pracovníků 

Zřizovatel 
ZŠ, konkrétní 
ZŠ/MŠ 

Technické riziko 

Špatný technický stav 
budov ZŠ/MŠ 

3 2 6 
 modernizace budov 

a zařízení 

 získávání sponzorů 

Zřizovatel 
ZŠ/MŠ 

Nevyhovující/nedostatečné 
či zastaralé vybavení 

2 2 4 
 dotace, granty, 

sponzoři 

 společný projekt obcí 

Zřizovatel 
ZŠ/MŠ, 
konkrétní ZŠ  

Chybějící nebo 
nedokončená 
bezbariérovost budov 

2 2 4  vytvoření studie 
bezbariérovosti  

Konkrétní 
ZŠ/MŠ 

Věcné riziko 

Nedostatek míst ve 
školních družinách 
a klubech 

4 2 8 

 hledat prostorové 
kapacity 
v nevyužívaných 
budovách 

Zřizovatel 
ZŠ, konkrétní 
ZŠ 

Nedostatek učitelů cizích 
jazyků 

3 3 9 

 nastavit možnost 
zavedení systému 
"rotujícího" učitele 
pro více ZŠ 
(meziobecní 
spolupráce) 

Konkrétní ZŠ 

Nekoordinovaný postup při 
zápisu dětí do MŠ 

1 1 1 
 jednotný registr 

žádostí (meziobecní 
spolupráce) 

Zřizovatel 
MŠ 

Špatná sociální skladba 
žáků (rodinné zázemí) 

3 3 9  podpora inkluze 
sociálních skupin 

Zřizovatel 
ZŠ/MŠ 
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Neatraktivnost konkrétní 
ZŠ/MŠ (nezájem rodičů 
o umístění do konkrétních 
ZŠ/MŠ) 

3 2 6  den otevřených dveří, 
větší propagace školy 

Zřizovatel ZŠ 
(ZŠ Pudlov) 

Malá univerzálnost 
vyučujících (suplování) 

2 2 4 

 organizovat pouze 
odpolední školení 

 zajištění výuky během 
školení pedagogů 

Konkrétní 
ZŠ/MŠ 

Problémy s obnovou 
pedagogického sboru 

1 1 1 

 podpora a vzdělávání 
v praxi (odborné 
vedení formou 
mentoringu 
a supervize) 

Konkrétní 
ZŠ/MŠ 

Nedostatečná úroveň 
kvality výuky 

1 3 3 
 další vzdělávání 

pedagogických 
pracovníků 

Konkrétní ZŠ 

Špatné řízení školy 1 3 3 
 pravidelné schůzky 

s řediteli škol 
a zřizovatelem 

Zřizovatel 
ZŠ/MŠ 

Zdroj: Vlastní zpracování, data z projektu MOS (aktualizováno k projektu MAP).  

Z tabulky registru rizik oblasti předškolního a základního vzdělávání vyplývá, 
že nejzávažnějšími riziky jsou rizika spadající do oblasti finanční a organizační, konkrétně jde o 
omezené finanční zdroje na opravy, běžný provoz, údržbu a nedostatek žáků v základních 
školách.  

V oblasti omezených finančních zdrojů na opravy, běžný provoz a údržbu jde zejména 
o skutečnost, že velkou část provozních nákladů hradí zřizovatel školy. Opatřením ke snížení 
významnosti toho rizika může být získávání sponzorů a využívání dotací a grantů pro školy, 
pořádání sbírek, mimoškolních akcí, prodeje výrobků, modernizace budov a zařízení 
či společný nákup energií nebo služeb pro všechny školy. Vlastníkem rizika se stává zřizovatel 
MŠ/ZŠ.  

Neméně významným rizikem je nedostatek žáků v ZŠ. S poklesem počtu žáků se snižuje 
finanční příspěvek, který se určuje podle počtu žáků navštěvující příslušné zařízení. V případě 
nenaplnění minimálního počtu dětí na třídu hrozí dokonce i uzavření. Opatřením může být 
zajištění integrace žáků i do jiných škol či založení svazkové školy u škol, které nemají zdaleka 
naplněnou kapacitu či může dojít také ke zrušení druhého stupně některých stávajících škol, 
a tím udržení školy a snížení nákladu na její provoz. Vhodným opatřením se zdá být 
i propagace školy a vylepšování její image.  

Z právního hlediska je největším rizikem obecně změna legislativy, může např. jít o změnu 
vyhlášky, změnu rámcového vzdělávacího programu či zavedení kariérního řádu. Vlastníkem 
rizika se stává zřizovatel školy či školského zařízení. 
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Špatný technický stav budov školských zařízení či jejich zastaralé a nevyhovující vybavení 
zařízení se stejnou měrou podílejí na výši technického rizika. Pokud se budovy neudržují 
průběžně a chátrají, jejich následná rozsáhlá rekonstrukce vyžaduje nárazově větší finanční 
investici než průběžná údržba. V této situaci je zapotřebí podniknout potřebné kroky, které 
by napomohly k získání dostatečného množství finančních prostředků na opravy např. 
od sponzorů, dotací a grantů. Opatřením ke snížení významností rizika může být modernizace 
budov a zařízení, společný projekt obcí (spolupráce škol). Opět se stává vlastníkem rizika 
zřizovatel školy.  

Z věcných rizik se jeví jako největší hrozbou nedostatek učitelů cizích jazyků, špatná sociální 
skladba žáků a nedostatek míst ve školních družinách/klubech.  

Dalším významným rizikem je špatná sociální skladba žáků na některých školách, kde 
je důležité podporovat tyto sociálně znevýhodněné rodiny. Nedostatek míst ve školních 
družinách/klubech může být vyřešen hledáním prostorové kapacity v nevyužívaných 
budovách. 

 

7.3 Východiska pro strategickou část 

Vymezení problémových oblastí a klíčových problémů 

Do tvorby SWOT analýz byly zapojeny pracovní skupiny. Konkrétní postup práce  ve skupinách 
byl takový, že členové vycházeli z výstupů dotazníků MŠMT a z návrhů myšlenkových map 
vytvořených pro danou oblast. V pracovních skupinách o jednotlivých problémech členové 
diskutovali, zpřesňovali je a doplňovali. Za každou pracovní skupinu byl vypracován okruh 
problémů k řešení, a to v členění: 

1. Rozvoj předškolního vzdělávání 

2. Rozvoj základního vzdělávání 

3. Inkluzivní vzdělávání 

4. Rozvoj zájmového vzdělávání v rámci volnočasových aktivit 

 

Realizační Tým tyto poznatky agregoval do čtyř problémových okruhů: 

 1. Rozvoj potenciálu každého dítěte, žáka  

 Zastaralé či chybějící vybavení, pomůcky 

 Neodpovídající technický stav infrastruktury vzdělávacích zařízení 

 Nízká motivace žáků ke vzdělávání 

 Nedostatečné vzdělávání/proškolování učitelů 

 Zvýšený zájem dětí/žáků o oblast zájmového vzdělávání  

 Potřeba posilování sociálních a občanských dovedností dětí a žáků 
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2. Sladění vzdělávání s požadavky trhu práce 

 Nízká míra spolupráce aktérů vzdělávání a podnikatelských subjektů se školami 

 Nízká míra vazby vzdělávání (potenciál, kompetence) na budoucí uplatnění na trhu 
práce 

 Nezájem žáků a rodičů o oživení polytechnického vzdělávání na školách 

 Nedostatečná manuální zručnost u dětí/žáků 

 

3. Společné vzdělávání 

 Chybějící bezbariérovost ve školách a školských zařízeních  

 Nedostatečná základna pedagogických asistentů, speciálních pedagogů, chův pro MŠ 

 Nedostatek finančních prostředků v podpoře učitelů/speciálních pedagogů/ 
pedagogických asistentů 

 Nevyhovující vybavenost pomůckami, technikou a prostory ve školách 

 Nedostatečné zajištění proškolení pedagogů 

 Zvyšování počtu dětí a žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí 

 Nedostatek finančních prostředků pro realizaci mimoškolního vzdělávání pro všechny 
žáky  

 Prevence syndromu vyhoření pracovníků ve školství 

 

4. Spolupráce  

 Nízká míra spolupráce aktérů vzdělávání 

 Nízká míra spolupráce podnikatelských subjektů se školami 

 Neefektivní komunikace školy s rodiči 
 

Vymezení prioritních oblastí rozvoje a SWOT–3 analýza  

Na zpracování SWOT analýz pro jednotlivá opatření (témata) MAP se podíleli jak členové 
realizačního týmu, tak i členové všech pracovních skupin, kteří garantovali zapojení odborné 
veřejnosti do plánování. Výstupem byly dílčí SWOT–3 analýzy pro jednotlivá opatření (témata) 
MAP. Tyto SWOT–3 analýzy byly zaslány členům řídícího výboru k seznámení s možností 
připomínkování, případně doplnění. SWOT analýzy byly řídícím výborem projednány 
a schváleny v červnu 2017. 
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Tabulka 37: SWOT-3 analýza "Vzdělávání obecně" 

Silné stránky Slabé stránky 

1. Dostatečná síť škol a jejich dostupnost 

1. Zastaralé vybavení škol, chybějící 
segment pedagogického a pomocného 
personálu (asistenti, chůvy, učitelé 
odborných předmětů,…) 

2. Fungující spolupráce subjektů v území 
(DDM, kulturní a sportovní zařízení, MŠ-ZŠ) 

2. Nedostatečné zabezpečení škol, 
bezbariérovost, specifické materiálové 
požadavky na inkluzi 

3. Flexibilita pedagogického 
i nepedagogického personálu, schopnost 
přijímat změny, podpora zřizovatelů 

3. Nedostatek informací k připravovaným 
změnám ve školství 

Příležitosti Hrozby 

1. Spolupráce škol, vzájemná pomoc 
a koordinace (LVVZ, pobyty, prohlubování 
spolupráce se všemi aktéry vzdělávání) 

1. Syndrom vyhoření pedagogů, zvyšující 
se tlak na učitele 

2. Modernizace vybavení a příprava učitelů 
pro rozvoj klíčových kompetencí a opatření 
v inkluzi 

2. Nedostatek financí na změny (inkluze, 
motivace pedagogů i žáků) 

3. Sladění vzdělávání s požadavky trhu 
práce v regionu 

3. Demografický vývoj území, sociální 
složení obyvatel, narůstající výchovné 
problémy dětí a žáků 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Tabulka 38: SWOT-3 analýza "Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita" 

Silné stránky Slabé stránky 

1. Síť mateřských škol pokrývající celé území 1. Nedokončená bezbariérovost škol, 
bezpečnostní prvky, revitalizace zahrad 

2. Aplikování inovativních forem výuky, 
podpora bezproblémového přechodu všech 
dětí bez rozdílů z MŠ do ZŠ. 

2. Chybí kapacita míst pro děti v MŠ 
v Rychvaldě 

 

3. Kvalifikovanost pedagogického personálu 
3. Nedostatek kvalifikovaného pomocného 
personálu (chůvy, asistenti), včetně 
finančního zajištění 
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Příležitosti Hrozby 

1. Spolupráce při organizování akcí, sdílení 
dobré praxe 

1. Nedostatek specializovaných pedagogů 
a pracovníků školství (spec. pedagog, 
psycholog, asistent)   

2. Využívání DVPP, celoživotní vzdělávání 
pedagogů, nové metody výuky 

2. Nezájem rodičů ze sociálně slabého 
a znevýhodněného prostředí o předškolní 
vzdělávání 

3. Modernizace vybavení škol 
3. Nedostatek finančních prostředků pro 
zvýšené náklady na práci s heterogenními 
skupinami dětí a individualizaci výuky 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Tabulka 39: SWOT-3 analýza "Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání" 

Silné stránky Slabé stránky 

1. Dobrá dostupnost knihoven – školních 
i městských 

1. Různá úroveň rozvoje čtenářské 
a matematické gramotnosti ve výuce 
na školách  

2. Spolupráce škol s knihovnami pro zvýšení 
čtenářské gramotnosti  

2. Nedostatek interaktivní techniky 
a pomůcek pro rozvoj gramotnosti  

3. Zkušenosti s novými metodami výuky 
na některých školách 

3. Nedostatek finančních prostředků 
k zajištění individuálního přístupu např. 
na půlené hodiny, kroužky 

Příležitosti Hrozby 

1. Rozvoj čtenářsky a matematicky 
podnětného prostředí s podporou 
digitálních dovedností  

1. Nezájem ze strany rodičů o cílenou 
spolupráci pro rozvoj gramotností žáků  

2. Systematická práce s čtenářsky 
i matematicky nadanými žáky, finanční 
motivace pedagogů k práci s těmito žáky 

2. Dlouhodobý nedostatek interaktivních 
pomůcek a specializovaných metod pro 
systematický rozvoj gramotnosti  

3. Dovybavení školních knihoven, zavádění 
nových technologií a příprava pedagogů 
na práci s nimi 

3. „Přehlédnutí“ nadaných a bystrých dětí 
vzhledem k inkluzi a jejich odchod do jiných 
škol (př. víceletá gymnázia, soukromé školy) 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Tabulka 40: SWOT-3 analýza "Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených 
školním neúspěchem" 

Silné stránky Slabé stránky 

1. Dílčí znalosti a dovednosti pedagogů 
s aplikací inkluzívního vzdělávání na 
některých školách, individuální práce 
se žáky na základě IVP 

1. Nedostatek zkušeností v problematice 
inkluzivního vzdělávání a nedostatečné 
vzdělání pedagog. pracovníků v oblasti 
speciální pedagogiky, chybějící asistenti 
pedagoga, školní psycholog 

2. Dobrá spolupráce, zkušenosti škol 
s integrací žáků se SVP, práce školních 
psychologů 

2. Bariérovost budov, vybavení 
a venkovního prostředí, nedostupnost 
mimoškolního vzdělávání pro některé děti 
a žáky 

3. Dostupná PPP, kompetentní vedení škol, 
podpora zřizovatele 

3. Vyšší počty dětí a žáků ve třídách 
znesnadňují úspěšné inkluzivní vzdělávání 

Příležitosti Hrozby 

1. Sdílení příkladů dobré praxe mezi školami 
a specializovanými pracovišti 

1. Nestabilita finančních prostředků 
na inkluzi, nedostatek pomůcek 

2. Vzdělávání pedagogů, podpora DVPP 2. Syndrom vyhoření pracovníků ve školství. 

3. Vytvoření společné komunikativní 
platformy pro zvýšení osvěty a pozitivního 
vnímání inkluze ve společnosti 

3. Nepochopení, nezájem a odmítání 
společného vzdělávání 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Tabulka 41: SWOT-3 analýza "Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 
jako podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě" 

Silné stránky Slabé stránky 

1. Oblast je hodnocena jako prioritní pro 
školy na úrovni mikroregionu  

1. Nedostatek stabilní finanční podpory  

2. Důraz na přírodovědné a 
environmentální vzdělávání 

2. Neexistující či nevyhovující prostory 
pro výuku, zastaralé vybavení odborných 
učeben 

3. Žáci se aktivně podílí na přípravě 
a realizaci školních projektů 

3. Omezený rozsah odborníků schopných 
vést školní i mimoškolní aktivity 
s technickým zaměřením, nedostatečná 
spolupráce podnikatelského sektoru 
se školami 

Příležitosti Hrozby 

1. Větší sepjetí s podnikatelskou praxí 
a spolupráce s technickými obory SŠ 

1. Nedostatek financí na zavádění nových 
forem výuky  

2. Zapojení rodičů do dané problematiky  
2. Přetrvávající nízký zájem o polytechnické 
vzdělávání ze strany žáků a rodičů  

3. Popularizace technických 
a přírodovědných soutěží a exkurzí, 
metodická setkávání. 

3. Nedostatečné materiálně – technické 
vybavení pro výuku a mimoškolní aktivity 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Tabulka 42: SWOT-3 analýza "Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků" 

Silné stránky Slabé stránky 

1. Pedagogové motivují žáky k využívání ICT 
technologií k přípravě do školy,                       
k osobnostnímu rozvoji, k rozvoji 
komunikace a práci s textem  

1. Nedostatek interních pracovníků, kteří 
se starají o IT technologie  

2. Pedagogové dokáží a chtějí využívat 
moderní technologie ve výuce  

2. Nevhodné / zastaralé ICT vybavení škol, 
ale i osobní vybavení učitelů  

 3. Zastaralý výukový software, málo 
interaktivní aplikace 

Příležitosti Hrozby 

1. Vzdělávání pedagogů (DVPP,                        
e -learningové kurzy  

1. Nedostatek financí na pořízení 
moderního ICT vybavení (včetně údržby 
stávající techniky)  

2. Platforma MAP jako možnost pro učitele 
informatiky scházet se a sdílet informace, 
zkušenosti a postupy  

2. Konzervativní pedagogové nechtějí 
využívat ICT technologie  

 3. Absence českých moderních výukových 
programů a SW aplikací na trhu, zejména 
pro 2. stupeň  

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Tabulka 43: SWOT-3 analýza "Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího 
jazyka" 

Silné stránky Slabé stránky 

1. Zkušenosti s metodou CLIL na jedné ZŠ 
(součástí ŠVP) 

1. Absence rodilých mluvčích - školy 
nespolupracují s rodilými mluvčími  

2. Učitelé jazyků se chtějí dále vzdělávat 
a vyjíždět za seberozvojem do zahraničí  

2. Školy nemají dostatek příležitostí 
k rozvoji jazykové gramotnosti (výměnné 
pobyty) 

3. Na školách existují jazykové učebny, jinak 
jsou využívány i počítačové učebny ve výuce 

3. Nemožnost individualizace a kreativního 
přístupu v hodině z důvodu velkého počtu 
žáků. Nízké finanční ohodnocení vedoucích 
jazykových kroužků a dalších mimoškolních 
aktivit  

Příležitosti Hrozby 

1. Mezinárodní programy vzdělávání 
a spolupráce  

1. Povinnost druhého cizího jazyka 
a nejednotnost v nabídce vzdělávání 
druhého povinného cizího jazyka na ZŠ  

2. Využívání moderních výukových 
materiálů  

2. Nedostatek stabilní finanční podpory 
pro rozvoj jazykové gramotnosti  
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3. Další vzdělávání pedagogů 3. Nedostatek vyučujících s aktivní znalostí 
cizího jazyka 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Tabulka 44: SWOT-3 analýza "Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků" 

Silné stránky Slabé stránky 

1. Ve škole je pěstována kultura 
komunikace mezi všemi účastníky 
vzdělávání (učitelé, žáci, rodiče)  

1. Rodičovské výchově schází podpora 
společenských a občanských kompetencí 
dětí  

2. Jsou připravovány projektové dny, 
exkurze na radnici, za starostou apod. 

2. Nedostatek finančních prostředků 
na udržení a rozvoj aktivit. 

3. V území funguje aktivní a intenzivní 
přeshraniční spolupráce 

3. Ve výuce není dostatek času na podporu 
zapojení žáků do společenského 
a kulturního života 

Příležitosti Hrozby 

1. Pestřejší nabídka tematických 
mimoškolních aktivit  

1. Malý zájem ze strany rodičů a dětí 

2. Posilování regionální identity, místních 
tradic  

2. Nedostatek financí na činnost 
neformálního vzdělávání, spolků 
a zájmových organizací  

3. Potřeba rozvíjet tyto kompetence 
vyplynula z dotazníkového šetření 

3. Nezájem žáků aktivně se podílet na životě 
školy kopíruje stav ve společnosti – 
upadající občanskou angažovanost a zájem 
o věci veřejné  

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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8. Strategická část – Strategický rámec priorit MAP do roku 2023 

 

8.1 Vize 

Vzdělávání našich dětí je nejlepší investice 

Tím nejcennějším, do čeho můžeme investovat na začátku života našich dětí, co se jim 
nejvíce zhodnotí, ale co jim také nikdo nevezme, je vzdělání.  

Rozvoj kvalitního vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím udržitelného 
systému otevřené komunikace a spolupráce mezi zřizovatelem, řediteli škol, učiteli, rodiči  
a různými aktéry ve vzdělávání. Jedná se o společné informování, sdílení zkušeností  a příkladů 
dobré praxe, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místních problémů 
a potřeb.  

Mezi klíčové aspekty rozvoje školství patří budování moderního a funkčního zázemí škol, 
dostupné a kvalitní vzdělání pro každé dítě, zapojení dětí a žáků se speciálním vzdělávacími 
potřebami do kolektivu běžných tříd. Dalším významným úkolem je posilování partnerství          
a vzájemné spolupráce škol a všech dalších aktérů v oblasti vzdělávání, volnočasových 
a mimoškolních aktivit. Vytvoření motivujícího prostředí pro pedagogické a nepedagogické 
pracovníky, kvalitní a tvůrčí zázemí pro děti a žáky, fungující spolupráce a komunikace, 
partnerství, povedou ke zvyšování kvality a efektivity výchovy v předškolním a základním 
vzdělávání v Bohumíně, Rychvaldě a Dolní Lutyni. 
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 8.2 Přehled priorit a cílů 

Tabulka 45: Přehled priorit a cílů 

Priorita 1  

Kvalitní vzdělávání v souladu s moderními trendy a uplatněním na trhu práce 

Cíl 1.1 Kvalitní infrastruktura pro vzdělávání a volnočasové aktivity 

Cíl 1.2 
Podnětné a motivující prostředí ve vzdělávání se zaměřením na 
rozvoj klíčových kompetencí, (pre)gramotností a uplatnění na 
trhu práce 

Priorita 2 

Společné vzdělávání a prevence  

Cíl 2.1 Úspěšné zvládnutí inkluze 

Cíl 2.2 Prevence nejen patologických jevů 

Priorita 3 

Sdílení, komunikace, regionální identita. 

Cíl 3.1 Posílení spolupráce mezi aktéry ve vzdělávání 

Cíl 3.2 Pozitivní sociální a občanské dovednosti pro život 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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8.3 Popis priorit a cílů 

Tabulka 46: Popis priority 1, cíl 1.1 

Priorita 1  

Kvalitní vzdělávání v souladu s moderními trendy a uplatněním na trhu práce 

Cíl 1.1 Kvalitní infrastruktura pro vzdělávání a volnočasové aktivity 

Popis cíle 

Podpora výstavby nových kapacit a prostor, rekonstrukcí 
zařízení, pořízení funkčního vybavení za účelem zajištění kvalitní 
péče o děti a žáky. Zlepšení dostupnosti vzdělávacích zařízení 
a jejich  konektivity. Podpora vzniku inkluzivních učeben 
a koutků, relaxačních zón, řešení bezbariérovosti vzdělávacích 
zařízení. Součástí cíle je revitalizace venkovních  i vnitřních 
prostor (tělocvičny, školní stravování, hřiště, hrací prvky, 
osvětlení, mobiliář, hygienické zázemí), zvýšení bezpečnosti dětí 
a žáků a výsadba zeleně v okolí budov. 

Vazba na povinná, 
doporučená 
a volitelná opatření 

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost-inkluze-kvalita (P1) 

- vazba silná. 

Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 
(P2) - vazba střední. 

Inkluzívní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 
neúspěchem (P3) - vazba silná. 

Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí  a žáků (D1) - vazba střední. 

Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (D2) - 
vazba střední. 

Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků (V1) - vazba střední. 

Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 
(V2) - vazba střední. 

Indikátory 

Počet realizovaných projektů.  
Počet podpořených organizací. 

Počet škol zapojených do čerpání podpory z IROP a OP VVV.  

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Tabulka 47: Popis priority 1, cíl 1.2 

Priorita 1  

Kvalitní vzdělávání v souladu s moderními trendy a uplatněním na trhu práce 

Cíl 1.2 
Podnětné a motivující prostředí ve vzdělávání se zaměřením 
na rozvoj klíčových kompetencí, (pre)gramotností a uplatnění 
na trhu práce 

Popis cíle 

Kvalitní a tvůrčí zázemí pro děti a žáky, vznik a modernizace 
odborných učeben a míst setkávání dětí a žáků s ohledem                  
na zvýšení úrovně matematické, čtenářské a jazykové 
(pre)gramotnosti, podporu polytechnického vzdělání, 
podnikavosti, kreativity a digitálních dovedností. Pořízení 
odpovídajícího vybavení a pomůcek s cílem více přitáhnout 
pozornost  dětí a žáků, a tím rozvíjet jejich potenciál 
a dovednosti pro život a uplatnění na trhu práce. Podnětným 
prostředím podpořit také rozmanitost a kvalitu zájmových 
a neformálních aktivit dětí a žáků. Vytvoření motivujícího 
prostředí pro pedagogy  a vzdělávání pedagogických pracovníků 
v inovativních přístupech a metodách výuky a pro zlepšení 
systému kariérového poradenství na základních školách. Podpora 
průběžného vzdělávání a rozvoje digitálních kompetencí 
pedagogů. 

Vazba na povinná, 
doporučená 
a volitelná opatření 

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost-inkluze-kvalita (P1)  

- vazba silná. 

Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 
(P2) - vazba silná. 

Inkluzívní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 
neúspěchem (P3) - vazba střední. 

Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí  a žáků (D1) - vazba silná. 

Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (D2) - 
vazba silná. 

Kariérové poradenství v základních školách (D3) - vazba silná. 

Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků (V1) - vazba silná. 

Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 
(V2) - vazba silná. 

Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků (V3)  

- vazba silná. 
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Indikátory 

Počet realizovaných projektů. 
Počet podpořených organizací. 

Počet škol zapojených do čerpání podpory z IROP a OP VVV.  

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Tabulka 48: Popis priority 2, cíl 2.1 

Priorita 2 

Společné vzdělávání a prevence  

Cíl 2.1 Úspěšné zvládnutí inkluze 

Popis cíle 

Vytvoření podmínek pro zvládnutí společného vzdělávání - 
„Škola pro všechny“. Zajištění vyšších nároků na práci 
s heterogenní skupinou a dětmi a žáky se SVP. Podpora pro 
navýšení úvazků asistentů pedagoga a zlepšení dostupnosti 
odborných služeb  (speciální pedagog, psycholog, logoped). 
Vyhledávání a rozvoj talentů, individualizace přístupu k žákům 
a podpora žáků ohrožených školním neúspěchem. Realizace 
aktivit ke sdílení dobré praxe a vzdělávání pedagogů v oblasti 
inkluze (přednášky, mentoring, stáže). 

Vazba na povinná, 
doporučená 
a volitelná opatření 

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost-inkluze-kvalita (P1) -
vazba silná. 

Inkluzívní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 
neúspěchem (P3) - vazba silná. 

Indikátory 

Procentuální navýšení úvazků specializovaných pracovníků - 
asistent pedagoga, speciální pedagog. 

Počet podpořených osob (zapojených pedagogů). 
Počet realizovaných projektů. 

Počet škol zapojených do čerpání podpory z IROP a OP VVV.  

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Tabulka 49: Popis priority 2, cíl 2.2 

Priorita 2 

Společné vzdělávání a prevence  

Cíl 2.2 Prevence nejen patologických jevů 

Popis cíle 

Vytvoření podmínek pro rozvoj preventivních programů v oblasti 
zdravého klimatu dětí, žáků i pedagogů. Posílení finanční 
gramotnosti, zdravého životního stylu a environmentální 
výchovy dětí a žáků. Preventivní programy pro zvládnutí 
syndromu vyhoření pracovníků ve školství. Podpora školních                                  
a mimoškolních aktivit jako prevence neúspěšného žáka a práce 
s talenty. 

Vazba na povinná, 
doporučená 
a volitelná opatření 

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost-inkluze-kvalita (P1)  

- vazba silná. 

Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 
(P2) - vazba střední. 

Inkluzívní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 
neúspěchem (P3) - vazba silná. 

Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků (V3)  

- vazba střední. 

Indikátory 
Počet podpořených osob. 
Počet realizovaných akcí. 
Počet podpořených organizací. 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Tabulka 50: Popis priority 3, cíl 3.1 

Priorita 3 

Sdílení, komunikace, regionální identita. 

Cíl 3.1 Posílení spolupráce mezi aktéry ve vzdělávání 

Popis cíle 

Vytvoření sítí škol a společných aktivit „Spolupracujeme – 
nejsme konkurenti“. Posílení výměny zkušeností (best practice)                       
a spolupráce mezi MŠ-ZŠ-SŠ-VŠ-ŠPZ-NNO a mezi formálním 
a neformálním vzděláváním. Posilování kolegiálních forem 
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podpory mezi učiteli (stáže, tandemová výuka) uvnitř školy i mezi 
školami, pravidelné scházení předmětových skupin pedagogů. 
Větší zapojení rodičů do života školy. Spolupráce s firmami               
a technickými centry, která povede k motivaci ke vzdělávání 
v polytechnických a odborných předmětech. 

Vazba na povinná, 
doporučená 
a volitelná opatření 

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost-inkluze-kvalita (P1)  

- vazba silná. 

Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 
(P2) - vazba střední. 

Inkluzívní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 
neúspěchem (P3) - vazba silná. 

Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí  a žáků (D1) - vazba silná. 

Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (D2) 
- vazba silná. 

Kariérové poradenství v základních školách (D3) - vazba střední. 

Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků (V1) - vazba střední. 

Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 
(V2) - vazba střední. 

Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků (V3)  

- vazba střední. 

Indikátory 
Počet podpořených osob. 
Počet jednání předmětových skupin. 
Počet společných aktivit škol.  

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Tabulka 51: Popis priority 3, cíl 3.2 

Priorita 3 

Sdílení, komunikace, regionální identita. 

Cíl 3.2 Pozitivní sociální a občanské dovednosti pro život 

Popis cíle 

Rozvoj znalostí, dovedností a postojů dětí a žáků, které jsou 
potřebné zejména pro osobní naplnění, společenské začlenění           
a aktivní občanství. Posílení vazeb mezi samotnými dětmi a žáky. 
Podpora volnočasových aktivit, zotavovacích pobytů, táborů             
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a výletů dostupných pro všechny děti a žáky. Rozvoj společenské 
odpovědnosti a umění žít v multikulturním prostředí. 

Vazba na povinná, 
doporučená 
a volitelná opatření 

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost-inkluze-kvalita (P1)  

- vazba střední. 

Inkluzívní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 
neúspěchem (P3) - vazba střední. 

Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků (V3)  

-vazba silná. 

Indikátory 
Počet podpořených organizací. 
Počet podpořených osob. 
Počet společně realizovaných projektů.  

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

8.4 Vazba cílů na opatření MAP 

Tabulka 52: Cíle MAP vs. povinná, doporučená a volitelná opatření (témata) postupů MAP 
se 3 úrovněmi vazby (x-slabá, XX-střední, XXX-silná) 

  Cíl 1.1 Cíl 1.2 Cíl 2.1 Cíl 2.2 Cíl 3.1 Cíl 3.2 

Povinné opatření (P1) 

Předškolní vzdělávání a péče: 
dostupnost-inkluze-kvalita 

XXX XXX XXX XXX XXX XX 

Povinné opatření (P2) 

Čtenářská a matematická 
gramotnost v základním 
vzdělávání 

XX XXX  XX XX  

Povinné opatření (P3) 

Inkluzivní vzdělávání a podpora 
dětí a žáků ohrožených školním 
neúspěchem 

XXX XX XXX XXX XXX XX 

Doporučené opatření (D1) 

Rozvoj podnikavosti a iniciativy 
dětí a žáků 

XX XXX   XXX  

Doporučené opatření (D2) XX XXX   XXX  
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Rozvoj kompetencí dětí a žáků 
v polytechnickém vzdělávání 

Doporučené opatření (D3) 

Kariérové poradenství na 
základních školách 

 XXX   XX  

Volitelné opatření (V1) 

Rozvoj digitálních kompetencí 
dětí a žáků 

XX XXX   XX  

Volitelné opatření (V2) 

Rozvoj kompetencí dětí a žáků 
pro aktivní používání cizího 
jazyka 

XX XXX   XX  

Volitelné opatření (V3) 

Rozvoj sociálních a občanských 
kompetencí dětí a žáků 

 XXX  XX XX XXX 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

8.5 Investiční priority 

V průběhu realizace projektu MAP, byly školy průběžně informovány o vhodných dotačních 
titulech a za pomocí připraveného formuláře, byly realizačním týmem MAP evidovány 
investiční záměry jednotlivých organizací ve vazbě na vyhlášené výzvy IROP. Tyto podklady 
sloužily ke zpracování investičních priorit, které jsou součásti strategického rámce MAP. 
U projektů byl vyžadován souhlas zřizovatele.  

Uvedení investiční akce do přehledu investičních priorit je podmínkou k podání žádosti 
o dotaci přes výzvy IROP 9. Investiční priority jsou schvalovány Řídícím výborem MAP, kdy 
nejkratší možný interval pro aktualizaci investičních priorit je 6 měsíců. Aktuální schválená 
verze Strategického rámce vč. investičních priorit je přístupná na webových stránkách 
www.mas-bohuminsko.cz 

Investiční priority schválené Řídícím výborem dne 22. 11. 2017 tvoří Přílohu č. 2 tohoto 
dokumentu.  
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9. Akční plán 

Opatření a aktivity 

Následující kapitola v obecné rovině specifikuje jednotlivá opatření a aktivity vztahující 
se k prioritám a cílům tak, jak byly definovány ve strategickém rámci priorit. Jejich seznam 
slouží jako podklad k inspiraci pro individuální projekty škol a projekty spolupráce. Potřeba 
realizace těchto opatření a aktivit vyplynula z diskusí v pracovních skupinách. 

 

Tabulka 53: Opatření k prioritě 1, cíl 1.1 

Priorita 1  

Kvalitní vzdělávání v souladu s moderními trendy a uplatněním na trhu práce 

Cíl 1.1 Kvalitní infrastruktura pro vzdělávání a volnočasové aktivity 

Opatření 1.1.1 
Výstavba nových kapacit a výukových prostor, zlepšení 
technického vybavení škol a školských zařízení 

Popis cíle opatření: 

Vytvořit rovné podmínky pro vzdělávání dětí a žáků napříč 
školami v regionu, doplnit chybějící kapacity v mateřských 
školách a zařízeních poskytujících volnočasové aktivity. Celkově 
zlepšit technický stav objektů škol a školských zařízení, včetně 
hřišť a sociálních zařízení, bezpečnostních prvků 
a bezbariérových úprav objektů pro zajištění kvalitní výuky. 

Zdůvodnění výběru: 

V případě zajištění inkluze jde o nedostatečnou vybavenost, 
stavební úpravy a bezbariérové přístupy. Modernizace 
a rekonstrukce budov (tělocvičny, školní stravování, hřiště, hrací 
prvky, osvětlení, mobiliář a hygienické zázemí) je základním 
předpokladem vytvoření zázemí pro kvalitní výuku dětí a žáků. 
Nezbytnou podmínkou je také revitalizace venkovních prostor, 
zvýšení bezpečnosti dětí a žáků a výsadba zeleně v okolí budov. 
Výstavba nových mateřských škol a objektů pro volnočasové 
aktivity vyplynula z potřeb některých obcí. 

Aktivity jednotlivých 
škol: 

Aktivity jednotlivých škol a dalších místních aktérů vzdělávání 
jsou uvedeny v příloze. 

Aktivity spolupráce: 
Využití infrastruktury a výukových prostor v rámci spolupráce 
s jinými subjekty vzdělávání (tělocvičny, hřiště, apod.) 

Infrastruktura: 
Bude řešena převážně v rámci projektů realizovaných díky 
financování z IROP, ale také z jiných zdrojů, a to především 
od zřizovatelů. Do tohoto opatření jsou zařazeny záměry 
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uvedené v Seznamu projektových záměrů pro investiční a 
neinvestiční intervence v operačních programech, národních 
či krajských programech realizovaných v období 2017 – 2023 
na území ORP Bohumín. 

Opatření 1.1.2 
Modernizace výukových prostor a pořízení funkčního vybavení 
za účelem zajištění kvalitní péče o děti a žáky 

Popis cíle opatření: 

Rekonstrukce, modernizace a vybavení tříd pro umožnění 
rozvoje vzdělávání dětí a žáků v odborných kompetencích. 
Jde zejména o specializované vzdělávací prostory, které budou 
svým vybavením zabezpečovat kvalitní výuku, rozšiřovat 
možnosti vzdělávání, splňovat požadavky a potřeby současného 
vzdělávání, odpovídat aktuálním poznatkům vědy. 

Zdůvodnění výběru: 

Zastaralé či nedostatečné vybavení výukových prostor – učebny, 
třídy a pomůcky. Potřeba vytvořit podmínky pro rozvoj 
vzdělávání dětí v odborných kompetencích (komunikace v cizích 
jazycích, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce 
s digitálními technologiemi, manuální práce - dílny, venkovní 
učebny). 

Aktivity jednotlivých 
škol: 

Rekonstrukce a modernizace tříd (přírodní vědy, technické 
a řemeslné obory, digitální jazykové učebny, inkluzivní učebny 
a koutky, relaxační zóny), digitalizace škol a vzdělávacích zařízení, 
využití digitálních technologií ve výuce a volnočasových 
aktivitách. 

Aktivity jednotlivých škol a dalších místních aktérů vzdělávání 
jsou uvedeny v příloze. 

Aktivity spolupráce: 
Využití infrastruktury a výukových prostor v rámci spolupráce 
s jinými subjekty vzdělávání (např. dílny, multifunkční 
a multimediální učebny, sportoviště)  

Infrastruktura: 

Bude řešena převážně v rámci projektů realizovaných díky 
financování z IROP, ale také z jiných zdrojů, a to především 
od zřizovatelů. Do tohoto opatření jsou zařazeny záměry 
uvedené v Seznamu projektových záměrů pro investiční a 
neinvestiční intervence v operačních programech, národních 
či krajských programech realizovaných v období 2017 – 2023 
na území ORP Bohumín. 

Zdroj: Vlastní zpracování.  

 

 



 

 

Název projektu: Lepší KLIMA pro Bohumínsko 

Registrační č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000876 

Tento projekt je spolufinancován z EU. 

Tabulka 54: Opatření k prioritě 1, cíl 1.2 

Priorita 1  

Kvalitní vzdělávání v souladu s moderními trendy a uplatněním na trhu práce 

Cíl 1.2 
Podnětné a motivující prostředí ve vzdělávání se zaměřením 
na rozvoj klíčových kompetencí, (pre)gramotností a uplatnění 
na trhu práce 

Opatření 1.2.1 Podpora motivace a zájmu ke vzdělání  

Popis cíle opatření 

Zvyšovat kvalitu odborných kompetencí dětí a žáků v úrovni 
matematické, čtenářské a jazykové (pre)gramotnosti, 
polytechnického vzdělání, podnikavosti, kreativity a digitálních 
dovedností. Zajištění podmínek pro aktivní a tvůrčí zázemí, 
nových výukových materiálů a didaktických pomůcek ve výuce. 

Zdůvodnění výběru: 
Zajištění motivujícího prostředí a atraktivní výuky je pro děti 
a žáky jednou z podmínek získání a udržení jejich zájmu 
o zvyšování kompetencí a dovedností. 

Aktivity jednotlivých 
škol: 

Pořízení vybavení, didaktických materiálů a pomůcek. 

Vytvoření specializovaných učeben a jejich vybavení pomůckami. 
Rozšíření nabídky hraček a pomůcek v mateřských školách 
pro všechny věkové kategorie. Zavádění programů rozvoje 
logického myšlení, čtenářské dílny, koutky a studovny včetně 
jejich vybavení pomůckami, cvičné dílny i sdílené, stavebnice 
a další pomůcky pro polytechnické vzdělávání. 

Aktivity jednotlivých škol a dalších místních aktérů vzdělávání 
jsou uvedeny v příloze. 

Aktivity spolupráce: 
Společná tvorba výukových materiálů, sdílení příkladů dobré 
praxe se zaměřením na vhodný způsob využívání pomůcek. 
Společné soutěže, exkurze. Sdílení rodilých mluvčí. 

Infrastruktura: 

Bude řešena převážně v rámci projektů realizovaných díky 
financování z IROP, ale také z jiných zdrojů, a to především 
od zřizovatelů. Do tohoto opatření jsou zařazeny záměry 
uvedené v Seznamu projektových záměrů pro investiční a 
neinvestiční intervence v operačních programech, národních či 
krajských programech realizovaných v období 2017 – 2023 na 
území ORP Bohumín. 
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Opatření 1.2.2 
Podpořit rozmanitost a kvalitu zájmového a neformálního 
vzdělávání 

Popis cíle opatření: 

Podpořit zvýšení kvality odborných kompetencí dětí a žáků 
v zájmových a volnočasových aktivitách, zejména v oblasti 
matematické a čtenářské gramotnosti, polytechnického 
vzdělávání, sociálních a občanských dovednostech. 

Zdůvodnění výběru: 

V území převládá nedostatek kroužků, které se zaměřují 
na rozvoj zručnosti, dovednosti a podnikavosti. Tyto mimoškolní 
a volnočasové aktivity mohou synergicky přispět k rozvoji 
odborných kompetencí dětí  a žáků. Zájmové a neformální 
vzdělávání dětem a žákům nabízí záměrný rozvoj životních 
zkušeností, dovedností a postojů. 

Aktivity jednotlivých 
škol: 

Workshopy pořádané organizacemi zajišťující volnočasové 
aktivity, literární soutěže a autorská čtení v družinách, projekt 
Šachy do škol, Veselá věda apod. 

Aktivity spolupráce: Společně pořádané soutěže, workshopy. 

Infrastruktura: 

Bude řešena převážně v rámci projektů realizovaných díky 
financování z IROP, ale také z jiných zdrojů, a to především 
od zřizovatelů. Do tohoto opatření jsou zařazeny záměry 
uvedené v Seznamu projektových záměrů pro investiční 
a neinvestiční intervence v operačních programech, národních 
či krajských programech realizovaných v období 2017 – 2023 
na území ORP Bohumín. 

Opatření 1.2.3 
Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti odborných 
kompetencí 

Popis cíle opatření: 
Vytvořit systém stimulující další vzdělávání pedagogických 
pracovníků v inovativních přístupech, formách a metodách výuky 
při rozvoji klíčových kompetencí dětí a žáků. 

Zdůvodnění výběru: 

I v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků dochází 
k nedostatečnému rozvoji odborných kompetencí. Viníkem může 
být nedostatečné finanční ohodnocení pedagogů (syndrom 
vyhoření, ztráta motivace), omezené finanční prostředky 
na DVPP. Důležitá je podpora dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků tak, aby se zvýšila jejich kvalifikace a erudice v oblasti 
odborných kompetencí. Zároveň by mělo dojít ke vzbuzení zájmů 
u dětí/žáků o rozvoj těchto kompetencí  prostřednictvím nových 
metod a používáním nových výukových pomůcek. Důležitým 
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aspektem ve vzdělávání pracovníků je dostatečné zajištění 
materiálních podmínek pro jejich práci. 

Aktivity jednotlivých 
škol: 

Vzdělávání učitelů v oblasti matematické, čtenářské a jazykové 
(pre)gramotnosti, polytechnického vzdělání, podnikavosti, 
kreativity a digitálních dovedností, DVPP. Zajištění moderních 
digitálních technologií pro práci učitelů. 

Aktivity jednotlivých škol a dalších místních aktérů vzdělávání 
jsou uvedeny v příloze. 

Aktivity spolupráce: 
Společné vzdělávání učitelů, oborové DVPP, tandemová výuka, 
sdílení příkladů dobré praxe. 

Infrastruktura: 

Bude řešena převážně v rámci projektů realizovaných díky 
financování z IROP, ale také z jiných zdrojů, a to především 
od zřizovatelů. Do tohoto opatření jsou zařazeny záměry 
uvedené v Seznamu projektových záměrů pro investiční 
a neinvestiční intervence v operačních programech, národních 
či krajských programech realizovaných v období 2017 – 2023 
na území ORP Bohumín. 

Opatření 1.2.4 
Prohloubení systému kariérového poradenství na základních 
školách 

Popis cíle opatření: 
Zkvalitnit a rozšířit systém poradenství při volbě budoucího 
povolání žáků v ZŠ. Sladit potřeby zaměstnavatelů 
a vzdělanostního profilu absolventů škol na místním trhu práce. 

Zdůvodnění výběru: 

Okrajové pojetí kariérového poradenství v základních školách. 
Důležitým vodítkem pro žáky v základních školách by mělo být 
právě kariérové poradenství, které se zaměřuje především 
na volbu vzdělávací a profesní dráhy. Nedílnou součásti tohoto 
poradenství je sladění vzdělávacího systému s požadavky trhu 
práce. 

Aktivity jednotlivých 
škol: 

Exkurze dětí a žáků na pracovištích, testování dětí při hledání 
ideálního uplatnění na trhu práce, zapojení zákonných zástupců 
při výběru budoucího povolání, spolupráce se středními 
a vysokými školami pro lepší budoucí pracovní uplatnění žáků. 

Aktivity spolupráce: 
Prohloubení spolupráce mezi školami a firmami v regionu. 
Spolupráce mezi základními a středními školami. 

Infrastruktura: Bude řešena převážně v rámci projektů realizovaných díky 
financování z IROP, ale také z jiných zdrojů, a to především 
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od zřizovatelů. Do tohoto opatření jsou zařazeny záměry 
uvedené v Seznamu projektových záměrů pro investiční 
a neinvestiční intervence v operačních programech, národních 
či krajských programech realizovaných v období 2017 – 2023 
na území ORP Bohumín. 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Tabulka 55: Opatření k prioritě 2, cíl 2.1 

Priorita 2 

Společné vzdělávání a prevence  

Cíl 2.1 Úspěšné zvládnutí inkluze 

Opatření 2.1.1 Zlepšení dostupnosti odborných služeb v oblasti inkluze 

Popis cíle opatření: 
Zajistit dostatečnou personální podporu pro přijetí dětí a žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího 
proudu. 

Zdůvodnění výběru: 

Nynější situace poukazuje na nedostatečnou personální podporu 
v oblasti inkluze. Zřízení pozic či navýšení úvazků asistentů 
pedagoga, speciálních pedagogů, školních psychologů, logopedů 
apod. 

Aktivity: 
Zřízení pozice specialisty (speciálního pedagoga, psychologa) 
na inkluzi v každé ZŠ. 

Aktivity spolupráce: Sdílení pozic specialistů, společné workshopy. 

Infrastruktura: Bez nároků na novou infrastrukturu. 

Opatření 2.1.2  

 

Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem 
a individualizace přístupu k dětem a žákům. Zlepšení podmínek 
pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami 

Popis cíle opatření: 

Usnadnit začlenění dětí a žáků ze sociálně-ekonomicky 
znevýhodněného prostředí a žáků ohrožených školním 
neúspěchem, např. prostřednictvím klubů, exkurzí, výstav, kurzů. 
Vytvořit podmínky pro práci s talentovanými dětmi a žáky. 
Rozšířit pomůcky a vybavení s ohledem na individuální potřeby 
dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 
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Zdůvodnění výběru: 

V základních školách převažují početnější třídy, zejména z tohoto 
důvodu je nereálná individuální výuka dětí/žáků. Důraz by měl 
být kladen jak na děti/žáky ohrožené školním neúspěchem, 
se speciálními vzdělávacími potřebami a zároveň i na děti/žáky 
talentované. 

Aktivity: 

Projekty na vyhledávání a rozvoj talentů, společné soutěže. 
Mimoškolní aktivity v doučování, podpora volnočasových aktivit 
jakožto nástroje inkluzivního vzdělávání. Sdílení speciálního 
vybavení a pomůcek. Rozšíření personálu o chůvy a asistenty. 

Aktivity spolupráce: Sdílení speciálního vybavení a pomůcek. 

Infrastruktura: Bez nároků na novou infrastrukturu. 

Opatření 2.1.3 
Zvyšování kvalifikace pedagogů a rozvoj jejich kompetencí 
v oblasti inkluze 

Popis cíle opatření: 
Zvýšení kvalifikace v oblasti odborných kompetencí. Podpora 
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Zdůvodnění výběru: 
Nedostatečné informace ve vztahu ke změnám v oblasti inkluze, 
nedostatečná spolupráce mezi školami a ŠPZ. 

Aktivity: 
Zvyšování informovanosti o inkluzi prostřednictvím seminářů 
a školení. Oborové DVPP. 

Aktivity spolupráce: Společné vzdělávání učitelů, projekty užší spolupráce se ŠPZ. 

Infrastruktura: Bez nároků na novou infrastrukturu. 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Tabulka 56: Opatření k prioritě 2, cíl 2.2 

Priorita 2 

Společné vzdělávání a prevence  

Cíl 2.2 Prevence nejen patologických jevů 

Opatření 2.2.1 Rozvoj preventivních programů  

Popis cíle opatření: 
Zkvalitnit stávající preventivní programy v oblasti zdravého 
klimatu dětí, žáků i pedagogů. 
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Zdůvodnění výběru: 

Na území správního obvodu fungují preventivní programy, 
existuje potřeba jejich inovace a zkvalitňování. Programy by měly 
být vystavěny na metodách zážitkové pedagogiky, 
psychosociálních hrách a dalších metodách skupinové práce. 

Aktivity: 

Výuka a soutěže v dopravní bezpečnosti, workshopy první 
pomoci, spolupráce s IZS, besedy a přednášky z oblasti prevence 
sociálně-patologických jevů ve školách. Společné aktivity škol 
v oblasti prevence. Podpora sociálně slabých rodin k účasti dětí 
na výjezdních akcích. Preventivní programy pro zvládnutí 
syndromu vyhoření pracovníků ve školství. 

Aktivity spolupráce: 
Společné programy v oblasti prevence, školení a workshopy pro 
pedagogy, žáky i rodičovskou veřejnost. 

Infrastruktura: Bez nároků na novou infrastrukturu. 

Opatření 2.2.2 
Podpora programů finanční gramotnosti, environmentální 
výchovy dětí a žáků a zdravého životního stylu 

Popis cíle opatření: 
Zkvalitnit stávající programy finanční gramotnosti, 
environmentální výchovy a zdravého životního stylu. 

Zdůvodnění výběru: 

V zájmovém území fungují programy zaměřené na finanční 
gramotnost, EVVO a zdravý životní styl. Vyplynula potřeba jejich 
inovací, zkvalitňování a podchycení zájmu u dětí a žáků o tato 
témata. 

Aktivity: 

Vybavení učeben zaměřených na výuku finanční gramotnosti                        
a environmentálního vzdělávání. Soutěže, exkurze a výjezdy 
za účelem prohloubení environmentálního vzdělávání 
a zdravého životního stylu. Budování environmentálních center. 
Cvičení a zážitková výuka v přírodě. 

Aktivity spolupráce: Společné aktivity škol, soutěže, besedy, semináře, exkurze. 

Infrastruktura: Bez nároků na novou infrastrukturu. 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Tabulka 57: Opatření k prioritě 3, cíl 3.1 

Priorita 3 

Sdílení, komunikace, regionální identita 

Cíl 3.1 Posílení spolupráce mezi aktéry ve vzdělávání 

Opatření 3.1.1 Podpora spolupráce mezi organizacemi a odborníky 
ve vzdělávání 

Popis cíle opatření: 
Zlepšení komunikace mezi aktéry činnými ve vzdělávání (MŠ-ZŠ-
SŠ-VŠ-ŠPZ-NNO) a mezi formálním a neformálním vzděláváním. 

Zdůvodnění výběru: 
Nedostatečná úroveň komunikace a spolupráce mezi 
jednotlivými školami, školskými zařízeními a ostatními 
organizacemi zabývající se vzděláváním.  

Aktivity: 
Setkávání ředitelů a zřizovatelů škol, setkávání realizátorů 
volnočasových aktivit. 

Aktivity spolupráce: Společné porady školského managementu. 

Infrastruktura: Bez nároků na novou infrastrukturu. 

Opatření 3.1.2 Posílení výměny zkušeností mezi aktéry ve vzdělávání 

Popis cíle opatření: 
Posilování kolegiálních forem podpory mezi učiteli, předávání 
zkušeností, příkladů dobré praxe a tím zkvalitňování 
vzdělávacího procesu. 

Zdůvodnění výběru: 
Nedostatečná spolupráce mezi školami, školskými zařízeními 
a dalšími organizacemi v oblasti předávání správné praxe 
a postupů. 

Aktivity: 
Stáže, tandemová výuka, setkávání předmětových skupin 
pedagogů, workshopy. Předávání informací o legislativních 
změnách ve školství. 

Aktivity spolupráce: Workshopy, výjezdní porady pedagogů, neformální setkávání. 

Infrastruktura: Bez nároků na novou infrastrukturu. 

Opatření 3.1.3 Podpora spolupráce zákonných zástupců se školou 

Popis cíle opatření: 
Zlepšit komunikaci s žáky a rodiči, podpora spolupráce rodičů 
se školou. Větší zapojení rodičů do života školy. 
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Zdůvodnění výběru: 
Nezájem ze strany rodičů o vzdělávání svých dětí. Neochota 
rodičů spolupracovat se školou či školským zařízením. 

Aktivity: 
Besedy s rodiči nad konkrétními tématy, společné akce školských 
zařízení se zákonnými zástupci dětí a žáků. 

Aktivity spolupráce: 
Společné akce škol a školských zařízení se zákonnými zástupci 
dětí a žáků. Semináře pro rodičovskou veřejnost. 

Infrastruktura: Bez nároků na novou infrastrukturu. 

Opatření 3.1.4 Spolupráce s firmami a technickými centry 

Popis cíle opatření: 

Zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školami a firmami, která 
povede k motivaci ke vzdělávání v polytechnických a odborných 
předmětech. Seznámení dětí a žáků s konkrétním pracovním 
procesem, posilování lepšího vztahu k polytechnickému 
vzdělávání a možnostem uplatnění na trhu práce. 

Zdůvodnění výběru: Nedostatečná provázanost mezi ZŠ, SŠ a zaměstnavateli. 

Aktivity: 
Navázání spolupráce se soukromým sektorem v polytechnickém 
vzdělávání, prezentace a exkurze do místních firem 
a technických center. 

Aktivity spolupráce: Společné akce škol (např. exkurze do firem). 

Infrastruktura: Bez nároků na novou infrastrukturu. 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Tabulka 58: Opatření k prioritě 3, cíl 3.2 

Priorita 3 

Sdílení, komunikace, regionální identita 

Cíl 3.2 Pozitivní sociální a občanské dovednosti pro život 

Opatření 3.2.1 
Rozvíjení společenské odpovědnosti, pozitivních postojů 
a regionální identity dětí a žáků 

Popis cíle opatření: 
Posilování dovedností a postojů dětí a žáků, které jsou potřebné 
zejména pro osobní naplnění, společenské začlenění a aktivní 
občanství. Posílení pozitivních vazeb dětí a žáků na region. 
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Podpora zakomponování znalostí místní historie, kultury a tradic 
do výuky a mimoškolních akcí. 

Zdůvodnění výběru: 
Posílení vazeb na region, ztotožnění s regionem prostřednictvím 
vzdělávacích institucí. 

Aktivity: 
Besedy a přednášky z oblasti práv, povinností a demokracie. 
Besedy, přednášky a workshopy o multikulturním prostředí. 
Využití místního a regionálního potenciálu pro vzdělávací aktivity 

Aktivity spolupráce: 
Ukázkové hodiny a semináře pro učitele, společné exkurze po 
regionu. 

Infrastruktura: Bez nároků na novou infrastrukturu. 

Opatření 3.2.2 
Podpora volnočasových aktivit, zotavovacích pobytů, táborů 
a výletů dostupných pro všechny děti a žáky 

Popis cíle opatření: 

Zkvalitnit trávení volného času dětí a žáků jako nejlepší prevence 
společensky nežádoucích jevů a rizikového chování.  Podpořit 
účast na mimoškolních a volnočasových aktivitách pro všechny. 
Podpora sociálně slabých rodin k účasti dětí na výjezdních akcích. 

Zdůvodnění výběru: 
Důležitou roli pro pozitivní sociální dovednosti sehrávají také 
kvalitní volnočasové aktivity a mimoškolní zájmové činnosti. 

Aktivity: 
Příměstské tábory, zotavovací pobyty, adaptační a socializační 
výjezdy dětí. 

Aktivity spolupráce: Společné adaptační a socializační výjezdy dětí. 

Infrastruktura: Bez nároků na novou infrastrukturu. 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

10. Roční akční plán  

Akční plán MAP pro rok 2018 zahrnuje aktivity škol, školských zařízení, zájmových organizací 
pracujícími s dětmi do 15 let, obcí a dalších zainteresovaných stran. Je složen ze tří oblastí 
aktivit: 
 

 Investiční aktivity  

 Neinvestiční aktivity 

 Aktivity spolupráce 
 

Roční akční plán tvoří přílohu č. 3, tohoto dokumentu. 
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11. Implementační část 

11.1 Řízení a organizační zajištění MAP 

11.1.1 Aktivity a činnost realizačního týmu 

Realizační tým zajišťuje řízení projektu a je zodpovědný za věcné plnění aktivit projektu, 
za tvorbu výsledků a výstupů projektu, za aktivní práci s cílovými skupinami a rozvoj 
partnerství v území. 

 
Složení realizačního týmu:  

Manažer projektu – finanční manažer  

Zodpovídá za celkové řízení projektu, finanční správnost, řádný chod projektu v souladu 
s harmonogramem, sleduje správnost a vyhodnocování naplňování indikátorů projektu, 
zpracovává Zprávu o realizaci a Žádost o platbu. 

 

Manažer partnera projektu  

Zodpovídá za věcnou správnost administrativy projektu, vedení operativní evidence, přípravu 
podkladů pro řídící výbor a pracovní skupiny. Zpracovává strategické dokumenty 
pro analytickou část akčního plánu MAP. 

 

Odborný garant projektu  

Koordinuje činnost odborného týmu,  zajišťuje metodickou podporu pracovních skupin,  
zodpovídá za kvalitu realizace projektu a za vlastní tvorbu MAP. 

 

Manažer pro vzdělávání 

Organizuje společné vzdělávací akce, školení a kurzy v rámci aktivity budování znalostních 
kapacit. Zajišťuje přenos výstupu mezi dílčími týmy a pracovními skupinami. Podílí 
se na přípravě materiálů pro jednání pracovních skupin a tvorbě MAP.  

 

Asistent pro strategii a akční plánování 

Vyhodnocuje dotazníkové šetření MŠMT, zpracovává analytickou část dokumentu MAP. 
Připravuje podklady dle výstupů, analýz a diskusí  vyplývajících z jednání a porad pracovních 
skupin a realizačního týmu.  
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Manažer pro zapojení veřejnosti 

Zpracovává články do novin, na weby partnerů, dále tiskové zprávy, bulletin, zpravuje 
facebook Lepší KLIMA pro Bohumínsko. Zajišťuje informování partnerů a jejich zapojování    
do všech klíčových aktivit MAP (akční plánování, evaluace, řízení MAP). 

 

Účetní vede účetnictví a výkaznictví v souladu s požadavky poskytovatele dotace. 

 

Koordinátoři – vedoucí pracovních skupin 

Zodpovídají za metodické vedení pracovních skupin, zpracovávají podklady pro jednání v PS 
a analyzují výstupy z pracovních jednání. Připravují podklady pro Strategický rámec MAP 
do roku 2023, pro Dohodu o prioritách a Akční plán.  Intenzivně spolupracují s odborným 
garantem projektu.  

 

Členové pracovních skupin 

Jejich úkolem je vymezení problémových oblastí a klíčových problémů v oblasti vzdělávání, 
sestavení SWOT 3 analýzy pro tři povinná opatření MAP, rozvinutí myšlenkové mapy 
a doplnění investic do vzdělání. Navrhují konkrétní řešení ke zlepšení situace v rámci 
dotčených problematik.  

Po dobu realizace projektu se Realizační tým pravidelně schází na poradách, řeší operativní 
úkoly vyplývající z věcné realizace. Důležitou součástí práce členů týmu je odborná, 
metodická, organizační a administrativní podpora všem zainteresovaným stranám MAP, dále 
zprostředkování přenosu informací, podpora vzájemné komunikace, sdílení informací, 
společné setkávání, vzdělávací akce a další činnosti. 
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11.1.2 Organizační struktura 

 

Lepší KLIMA pro Bohumínsko (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000876) 

Projekt je zaměřen na vytvoření Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Bohumín, který je 
prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Bude se 
orientovat zejména na rozvoj předškolního, základního a inkluzivního vzdělávání a rozvoj 
zájmového vzdělávání v rámci volnočasových aktivit. Díky projektu je zaveden a uplatňován 
systém spolupráce a vzájemné výměny zkušeností mezi jednotlivými školami a ostatními 
aktéry ve vzdělávání. 

 

MAS Bohumínsko 

MAS Bohumínsko je žadatelem, realizátorem projektu a příjemcem dotace. Je zodpovědná 
za řízení projektu, jejich výstupy dle harmonogramu projektu.  Při realizaci  projektu je povinen 
postupovat dle Pravidel pro Žadatele a příjemce uvedených v právním aktu 
o poskytnutí/převodu podpory, případně jiných metodických pokynech vydávaných Řídícím 
orgánem (Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy).  

 

Město Bohumín 

Město Bohumín je finančním partnerem projektu. Již od počátku spolupracuje s nositelem 
projektu na přípravné fázi, podílelo se na sestavení partnerství MAP. Zaměstnanci města jsou 
zapojeni do klíčových aktivit projektu MAP, jsou součástí realizačního týmu a podílejí 
se  na řízení projektu.   

Lepší KLIMA pro 
Bohumínsko

MAS 
Bohumínsko

Realizační tým

Řídící výbor
Pracovní 
skupiny

Město 
Bohumín

Partnerství 
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Realizační tým 

Realizační tým zajišťuje řízení projektu a je zodpovědný za věcné plnění aktivit projektu, za tvorbu 
výsledků a výstupů projektu, za aktivní práci s cílovými skupinami a rozvoj partnerství v území. 
Realizační tým se schází podle potřeby, prostřednictvím e-mailové komunikace komunikuje 
nepřetržitě. Je složen z administrativního a odborného týmu. 

 

Řídící výbor 

Řídíc výbor (ŘV) je hlavním pracovním orgánem Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání  
v území ORP Bohumín, který byl sestaven podle pokynů příručky „Postupy zpracování místních 
akčních plánů“. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání v území ORP 

Bohumín a má 23 členů. Přijímá rozhodnutí, schvaluje zásadní výstupy a je nejvyšším orgánem 
MAP v souladu se Statutem ŘV a Jednacím řádem ŘV, které schválil na svém úvodním zasedání. 

 

Pracovní skupiny 

V rámci projektu vznikly 4 pracovní skupiny v počtu 10 a 14 členů zabývající se níže uvedenými 
tématy:  

1. Rozvoj předškolního vzdělávání  

2. Rozvoj základního vzdělávání  

3. Inkluzivní vzdělávání  

4. Rozvoj zájmového vzdělávání v rámci volnočasových aktivit  

Pracovní skupiny intenzivně spolupracují s odborným garantem projektu a každá skupina je 
vedena jedním koordinátorem. Jednotlivé pracovní skupiny se  zabývají zlepšením situace 
ve vzdělávání, nalezením konkrétních problémových oblastí s vazbou na povinná, doporučená 
a volitelná opatření MAP. 

 

Partnerství 

Partnerstvím se rozumí široká platforma spolupracujících subjektů. Je tvořeno zřizovateli škol, 
řediteli a zástupci základních a mateřských škol, základních uměleckých škol, DDM, neziskových 
organizací, dále zástupců rodičů, pedagogů a veřejnosti. 
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Tabulka 59: Spolupracují subjekty na území SO ORP Bohumín 

Pracovní orgán Složení Četnost setkávání Odpovědná osoba 

Řídící výbor 
Klíčoví aktéři ve 
vzdělávání, 23 členů 

3x za 13 měsíců       
(1. 3., 17. 5., 22.11.) 

Předseda Řídícího 
výboru 

Realizační tým 

Manažer projektu – 
finanční manažer, 
manažer partnera 
projektu, manažer 
vzdělávání, odborný 
garant projektu, asistent 
pro strategii a akční 
plánování, manažer pro 
zapojení veřejnosti, 
předseda řídícího 
výboru, počet členů 7 

Minimálně 2x za 
měsíc 

Manažer projektu – 
finanční manažer 

Pracovní skupiny 

PS Rozvoj předškolního 
vzdělávání 

PS Rozvoj základního 
vzdělávání 

PS Inkluzivní vzdělávání 

PS Rozvoj zájmového 
vzdělávání v rámci 
volnočasových aktivit, 
počet členů 52 

4 x za 13 měsíců Manažer pro 
vzdělávání 
(organizace) 

 

Odborný garant 
projektu (věcná část) 

Vedení ZŠ a MŠ 

Vedení 
zájmových 
organizací 

Ředitelé a vedoucí 
pracovníci základních, 
mateřských škol              
a zájmových organizací 
v ORP Bohumín 

dle potřeby, 
průběžně 

Manažer pro 
vzdělávání 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

11.1.3 Komunikační strategie 

Cíl komunikační strategie je zlepšení vzájemné komunikace mezi:  

 zřizovatel – zřizovatel,  

 škola – škola,  

 škola – zřizovatel – rodič,  
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 škola – rodič,  

 dalšími aktéry vzdělávací politiky.  

Komunikační strategie MAP pak slouží naproti tomu především k nastavení toku informací 
směrem k dotčené veřejnosti. V rámci realizace projektu MAP bude zapojení dotčené 
veřejnosti a výměna informací s ní probíhat zejména na úrovni:  

 zajištění přístupu dotčené veřejnosti k informacím.  

 aktivní informování Realizačním týmem a Řídícím výborem MAP.  

 konzultace (oboustranná komunikace za účelem sběru připomínek, zjištění postojů 
a stanovisek veřejnosti k danému dokumentu apod.).  

 spoluúčast veřejnosti na plánování MAP.  

 

Cílové skupiny projektu MAP  

 Děti a žáci.  

 Pedagogičtí pracovníci.  

 Zřizovatelé škol a školských zařízení.  

 Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo 
asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže.  

 Pracovníci působící ve vzdělávání, výzkumu a poradenství.  

 Pracovníci popularizující vědu a kurikulární reformu.  

 Rodiče dětí a žáků.  

 Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení.  

 Veřejnost.  

 Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice.  

 

Nástroje komunikace  

 Webové stránky: www.mas-bohuminsko.cz  

 Informační e-maily  

 Facebook: https://www.facebook.com/Lepší-KLIMA-pro-Bohumínsko-
1214909091921471/?fref=ts  

 Tiskové zprávy  

 Místní noviny  

 Dotazníky  

 Bulletin 

 Koordinační schůzky realizačního týmu  

 Koordinační schůzky řídícího výboru  

 Pracovní skupiny  

 
  



 

 

Název projektu: Lepší KLIMA pro Bohumínsko 

Registrační č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000876 

Tento projekt je spolufinancován z EU. 

Pravidla komunikace  

V rámci MAP plánují a spolupracují, komunikují minimálně tři strany:  

- Zřizovatelé škol a školských zařízení (obce a města v území, kde se MAP realizuje).  

- Poskytovatelé formálního a neformálního vzdělávání (ZŠ, MŠ, DDM, ZUŠ, aj.).  

- Uživatelé formálního a neformálního vzdělávání (děti, žáci, rodiče).  

Za provádění komunikační strategie je zodpovědný Realizační tým projektu. Výsledný MAP 
je dohoda na prioritách v oblasti vzdělávání pro příslušné území MAP. Uvedené nástroje 
komunikace budou využívány s ohledem na aktuální potřebu získání nebo přenosu informace 
a s ohledem na charakter dané cílové skupiny. 

 

11.1.4 Principy MAP 

Tvorba a realizace MAP Lepší KLIMA pro Bohumínsko respektuje základní principy komunitně 
řízeného plánování. Principy odráží osvědčené postupy vycházející z příkladů dobré praxe  
z území (činnost místních akčních skupin, komunitní plánování sociálních služeb, apod.). Tento 
postup umožňuje:  

 aby se lidé mohli svobodně účastnit rozhodování o důležitých otázkách života 
společenství,  

 aby přijímaná usnesení zodpovědných orgánů odrážela vůli a potřeby obyvatel 
regionu,  

 aby plánované kroky a řešení co nejlépe využívaly dostupné zdroje, případně nacházely 
nové zdroje a přinášely co největší užitek a spokojenost.  

 

Princip spolupráce 

V rámci MAP spolu plánují a spolupracují minimálně tři strany: zřizovatelé, poskytovatelé 
a uživatelé:  

 zřizovateli jsou míněny především obce a kraje, příp. soukromoprávní zřizovatelé škol 
zapsaných v rejstříku škol, a zřizovatelé dalších vzdělávacích zařízení.  

 poskytovateli jsou jednotlivé MŠ a ZŠ a dále pak organizace mimoškolního vzdělávání.  

 za uživatele jsou považováni děti a žáci MŠ a ZŠ, rodiče a zaměstnavatelé.  

 

Princip zapojení dotčené veřejnosti do plánovacích procesů  

V praxi rozlišíme při zapojování dotčené veřejnosti a při výměně informací s ní čtyři stupně 
spolupráce s veřejností: zajištění přístupu veřejnosti k informacím, aktivní informování 
občanů, konzultace s občany (oboustranná komunikace za účelem sběru připomínek, zjištění 
postoje veřejnosti k dokumentu), spoluúčast veřejnosti na plánování. Je důležité upozornit, že 
jednotlivé části se vzájemně doplňují a vytvářejí provázaný systém. Při zapojování 
spolupracujících subjektů a další veřejnosti do místního akčního plánování mají své místo 
všechny tyto části.  
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Princip dohody  

Výsledný MAP je svého druhu dohoda, ve které se (přinejmenším) tři strany (viz princip 
spolupráce) navzájem shodnou na prioritách v oblasti vzdělávání pro příslušné území MAP. 
Svobodný a informovaný souhlas musí být výsledkem svobodné rozpravy a demokratické 
spolupráce. Dohoda musí být nejen o záměrech, ale také o způsobu a postupu realizace 
odsouhlasených aktivit.  

 

Princip otevřenosti  

Vzdělávání je celoživotní proces, který se neodehrává jen v prostředí školy, ale jeho stále 
významnější část představuje vzdělávání mimo školu, tj. neformální a formální vzdělávání. 
Jedním ze základních předpokladů k efektivnímu propojování procesů ve vzdělávání je jejich 
otevřenost. Tvorba a realizace MAP musí respektovat zásady rovných příležitostí a možnosti 
aktivní participace všech dotčených zájmových skupin. Otevřenost MAP by měla přispívat 
k budování důvěry a rozvoji spolupráce mezi partnery, uznání výstupů dílčích aktivit a podpoře 
přenositelnosti příkladů dobré praxe mezi MAP navzájem.  

 

Princip SMART  

Cílem MAP je především stanovovat priority v oblasti vzdělávání a následně se soustředit  
na jejich realizaci. Realizace musí byt proveditelná, a proto by měla byt sestavena jako SMART:  

S – specifická, tj. s popisem konkrétních opatření a kroků,   

M – měřitelná, tj. s uvedenými indikátory, které jsou měřitelné a vypovídající,   

A – akceptovaná, tj. projednána v partnerství MAP, odsouhlasená a s jasně vymezenými 
kompetencemi i povinnostmi,   

R – realistická, tj. musí odrážet skutečné potřeby, plán musí byt proveditelný a zdroje 
dostupné,   

T – termínovaná, tj. návrhy opatření mají svůj jasný termín.  

Princip udržitelnosti  

Tvorba MAP nesmí byt účelovou aktivitou, ale měla by sloužit k nastavení a rozvoji 
dlouhodobých procesů spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání na místní úrovni. Plánování 
je opakující se proces, ve kterém je nutné sledovat průběh realizace, vyhodnocovat 
dosahování cílů a přijímat nová opatření a plány, které povedou k nápravě či dalšímu zlepšení 
a rozvoji.  

 

Princip partnerství 

Partnerství je vztah mezi dvěma nebo více subjekty, který spočívá ve spolupráci těchto 
subjektů při přípravě a následné realizaci plánu. Obsahem spolupráce partnerů je společná 
tvorba, koordinace, organizace, řízení, monitorování a vyhodnocování plánu. Partnerství je 
založeno na sdílené odpovědnosti a na demokratických principech rozhodování při tvorbě     
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a řízení plánu. Podíl partnerů na společném plánu nemusí být stejný. Účast musí být 
opodstatněná a nezastupitelná. Jejich přínos pro tvorbu či realizaci plánu musí spočívat 
v zajištění aktivit, bez jejichž realizace by nebylo dosaženo cílů a zároveň je nemůže zajistit 
sám vlastními zdroji a silami jediný subjekt. 

 

11.2 Aktualizace MAP 

11.2.1 Aktualizace seznamu zapojených školy 

Všechny MŠ a ZŠ při podávání projektové žádosti vydaly souhlas se zapojením jejich zařízení 
do projektu MAP Lepší KLIMA pro Bohumínsko. Při zahájení realizace 1. 1. 2017 byly opět 
všechny školy osloveny s informacemi o projektu, o možnosti zapojení do Řídícího výboru  
a pracovních skupin. Všechny školy aktivně spolupracovaly, zejména při tvorbě přílohy 
Dohoda o prioritách, a dále měly možnost připomínkovat Strategický rámec. 

 

Tabulka 60: Seznam zapojených škol na území SO ORP Bohumín 

REDIZO  
ID 

ředitelství 
Název Zřizovatel Adresa Kontakty 

Zapojení do 
projektu 

600136302 

Základní škola 
a Mateřská škola 
Bohumín Čs. 
armády 1026 okres 
Karviná, 
příspěvková 
organizace 

Obec 

Čs. armády 
1026, 
Bohumín - 
Nový 
Bohumín 
735 81 

tel.: 596 012 
641 

ANO (člen 
Řídícího 
výboru 
a pracovní 
skupiny) 

600136329 

Masarykova 
základní škola 
a Mateřská škola 
Bohumín 
Seifertova 601 
okres Karviná, 
příspěvková 
organizace 

Obec 

Seifertova 
601, 
Bohumín - 
Nový 
Bohumín 
735 81  

tel.: 596 013 
631 

ANO (člen 
Řídícího 
výboru, 
pracovní 
skupiny 
a realizačního 
týmu) 

600136311 

Základní škola 
a Mateřská škola 
Bohumín tř. Dr. E. 
Beneše 456 okres 
Karviná, 

Obec 

tř. Dr. E. 
Beneše 456, 
Bohumín - 
Nový 
Bohumín 
735 81 

tel.: 596 013 
104, 731 130 
720 

ANO (člen 
Řídícího 
výboru, 
pracovní 
skupiny) 
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příspěvková 
organizace 

600136337 

Základní škola a 
Mateřská škola 
Bohumín - Skřečoň  
1. máje 217 okres 
Karviná, 
příspěvková 
organizace 

Obec 

1. máje 217, 
Bohumín - 
Skřečoň 735 
31 

tel.: 596 033 
045 

ANO (člen 
pracovní 
skupiny) 

650020626 

Základní škola 
a Mateřská škola 
Bohumín 
Bezručova 190 
okres Karviná, 
příspěvková 
organizace 

Obec 

Bezručova 
190, 
Bohumín - 
Nový 
Bohumín 
735 81  

tel.: 596 013 
171 

ANO (člen 
Řídícího 
výrobu 
a pracovní 
skupiny) 

600136345 

Základní škola T. G. 
Masaryka Bohumín 
- Pudlov Trnková 
280 okres Karviná, 
příspěvková 
organizace 

Obec 

Trnková 
280, 
Bohumín - 
Pudlov 735 
51 

tel.: 596 031 
140, 731 130 
703 

ANO (člen 
pracovní 
skupiny) 

600000958 
SOUKROMÁ 
MATEŘSKÁ ŠKOLA 
BAMBINO s.r.o. 

Soukromník 

Bezručova 
147, 
Bohumín - 
Záblatí 735 
52 

tel.: 596 035 
149, 603 333 
892 

ANO  

691004790 

Soukromá základní 
škola PIANETA, 
s.r.o. 
- odloučené 
pracoviště 
Bohumín 

Soukromník 

Bezručova 
190, 
Bohumín - 
Nový 
Bohumín 
735 81  

tel.: 604 315 
558, 605 422 
514 

ANO (člen 
Řídícího 
výboru 
a pracovní 
skupiny) 

600031357 

Dětský 
diagnostický ústav, 
základní škola 
a školní jídelna, 

MŠMT 
Bohumín - 
Šunychl 463, 
735 81  

tel.: 596 013 
711 

ANO (člen 
Řídícího 
výboru 
a pracovní 
skupiny) 
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Bohumín - Šunychl 
463 

610300814 

Mateřská škola, 
základní škola 
a střední škola 
Slezské diakonie 

Církev 

Nerudova 
1041, 
Bohumín – 
Nový 
Bohumín, 
735 81 

- odloučené 
pracoviště 
v Bohumíně 

tel.: 733 142 
422 

ANO (člen 
pracovní 
skupiny) 

600135861 

Základní škola 
a Mateřská škola 
Aloise Jiráska Dolní 
Lutyně 
Komenského 1000 
okres Karviná, 
příspěvková 
organizace 

Obec 

Komenského 
1000, Dolní 
Lutyně 735 
53 

tel.: 596 544 
390 

ANO (člen 
Řídícího 
výrobu 
a pracovní 
skupiny) 

600136264 

Základní škola 
a Mateřská škola 
s polským jazykem 
vyučovacím Dolní 
Lutyně 
Koperníkova 652 
okres Karviná, 
příspěvková 
organizace 

Obec 

Koperníkova 
652, Dolní 
Lutyně 735 
53 

tel.: 552 301 
327, 552 301 
328 

ANO  

650026217 

Základní škola 
Rychvald, okres 
Karviná, 
příspěvková 
organizace 

Obec 
Školní 1600, 
Rychvald 
735 32 

tel.: 596 546 
758 

ANO (člen 
Řídícího 
výboru 
a pracovní 
skupiny) 

674000412 

Mateřská škola 
Rychvald, Mírová 
1744, okres 
Karviná, 
příspěvková 
organizace 

Obec 

Mírová 
1744, 
Rychvald 
735 32 

tel. 734 788 
700 

ANO (člen 
pracovní 
skupiny) 
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600004031 

Základní umělecká 
škola Bohumín, 
příspěvková 
organizace 

Moravsko-
slezský kraj 

Žižkova 620, 
Bohumín 
735 81 

tel. 596013331 

ANO (člen 
Řídícího 
výrobu 
a pracovní 
skupiny) 

Zdroj: Vlastní zpracování.  

 

11.2.2 Seznam relevantních aktérů ve vzdělávání dětí a mládeže do 15 let 

Seznam škol, školských zařízení a dalších subjektů je totožný se seznamem aktérů 
přistupujících k Dohodě o spolupráci při realizaci projektu Lepší KLIMA pro Bohumínsko 
Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v SO ORP Bohumín. Aktualizace k 20. 11. 2017. 
Tabulka č. 1. 

 

11.3 Monitoring 

Monitoring zahrnuje: 

1. Uchovávání veškerých tiskopisů, dokumentů a elektronických výstupů. 
2. Prezentace výstupů na webových stránkách www.mas-bohuminsko.cz a na facebook 

Lepší KLIMA pro Bohumínsko. 

Za monitoring a archivaci relevantních dokumentů a výstupů komunikace je zodpovědný 
manažer projektu – finanční manažer.  

Realizační tým je zodpovědný za vytvoření sebehodnotících zpráv, jejich úplné zpracování  
a odevzdání řídícímu orgánu v pravidelných tříměsíčních intervalech.  
  

http://www.mas-bohuminsko.cz/
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11.4 Popis způsobů a procesů zapojení dotčené veřejnosti do MAP 

Tabulka 61: Popis způsobu a procesů zapojení dotčené veřejnosti do tvorby MAP 

Subjekt Popis zapojení 
subjektů 

Způsob informování, 

četnost setkávání 

Zodpovědný 

Člen realizačního 
týmu 

Průběžná 
informovanost členů 
realizačního týmu, 
postup realizace 
projektu, změny 
a další relevantní 
informace 

Jednání, pracovní 
porady (min. 2x 
měsíčně), e-mail, 
telefon 

Manažer projektu 
– finanční 
manažer 

Řídící výbor 

Informovanost 
o postupu realizace 
projektu, výstupech 
MAP, investiční 
a neinvestičních 
příležitosti, vč. 
dotací, akce pro děti, 
žáky, pedagogické 
a nepedagogické 
pracovníky. 

Jednání (3x v průběhu 
projektu), e-mail, 
bulletin, webové 
stránky, facebook, 
tiskové zprávy 

Manažer projektu 
– finanční 
manažer 

Pracovní skupiny 

Informovanost 
o postupu realizace 
projektu, výstupech 
MAP, investiční            
a neinvestičních 
příležitosti, vč. 
dotací, akce pro děti, 
žáky, pedagogické 
a nepedagogické 
pracovníky. 

Jednání (4x v průběhu 
projektu), e-mail, 
vzdělávací akce, 
porady, bulletin, 
tiskové zprávy, 
novinové články, 
webové stránky, 
facebook 

Manažer pro 
vzdělávání, 
koordinátoři 
pracovních skupin 

Ředitelé ZŠ a MŠ 

Ředitelé ZUŠ 

Ředitelé DDM 

Ředitelé soukromých 
ZŠ a MŠ 

Ředitel DDÚ 

Zajistit aktuální 
informace 
k praktickému využití 
pro rozvoj vlastní 
organizace, 
vzdělávání jejich  
pracovníků, dotační 
příležitosti. Postupy 

Jednání ŘV, pracovní 
porady ředitelů škol, 
e-mail, bulletin, 
webové stránky, 
facebook, tiskové 
zprávy 

Manažer pro 
zapojení 
veřejnosti 
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Vedení Slezské 
diakonie MŠ, ZŠ a SŠ 

realizace projektu, 
výstupy MAP. 

Starostové v ORP 
Bohumín 

Průběžná 
informovanost 
vedoucí ke 
kvalifikovanému 
rozhodnutí z pozice 
zřizovatelů škol, 
postupy realizace 
projektu, výstupy 
MAP, dotační 
příležitosti. 

Jednání ŘV, e-mail, 
bulletin, webové 
stránky, facebook, 
porady vedení města 
Bohumín, tiskové 
zprávy 

Předseda Řídícího 
výboru a manažer 
pro zapojení 
veřejnosti 

Zástupce ITI 

Zástupce KAP 

Informovanost              
o postupu realizace 
projektu, výstupech 
MAP, investiční             
a neinvestičních 
příležitosti 

Jednání ŘV, e-mail, 
bulletin, webové 
stránky, facebook 

Manažer pro 
zapojeni                 
veřejnosti 

MAS Bohumínsko 

Informovanost              
o postupu realizace 
projektu, výstupech 
MAP, financování, 
nákladech                            
a rozpočtu projektu, 
investičních                      
a neinvestičních 
příležitostech škol, 
vzdělávacích akcí pro 
pedag. 
a nepedagogické 
pracovníky 

Jednání ŘV, 
pravidelné 
porady  předseda 
MAS a manažerem 
projektu, e-mail, 
bulletin, webové 
stránky, facebook, 
tiskové zprávy 

Manažer projektu 
– finanční 
manažer 

Učitelé, pedagogové, 
nepedagogičtí 
pracovníci 

Výstupy projektu, 
aktivity projektu, 
přednášky, besedy, 
workshopy, 
vzdělávací aktivity 

Porady, e-mail, 
pozvánky, tiskové 
zprávy, bulletin, 
webové stránky, 
facebook, osobní 
komunikace 

Manažer 
pro vzdělávání 

Rodiče 

Veřejnost 

Aktuální 
informovanost                   
o důležité dění               

Osobní komunikace, 
tiskové zprávy, 
webové stránky, 

Manažer pro 
zapojení 
veřejnosti 
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a výstupech MAP 
směrem k aktivní 
možnosti zapojení 
do procesů tvorby 
MAP, vzdělávací 
akce 

facebook, bulletin, 
pozvánky 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Příloha 1: Dohoda o spolupráci rozvoje vzdělávání v území ORP 
Bohumín 

 

Dohoda o spolupráci 
 

Místní akční skupina Bohuminsko, z. s. 

Se sídlem: Masarykova 158, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín  

Zastoupená: Ing. Lumírem Macurou, předsedou Programového výboru 

IČ: 00738557 

(dále jen realizátor projektu) 

 

a 

 

Město Bohumín 

Se sídlem: Masarykova 158, 735 81 Bohumín 

Zastoupená: Ing. Petrem Víchou, starostou 

IČO: 00297569   

DIČ:  CZ00297569 

(dále jen finanční partner projektu) 

 

VYHLAŠUJÍ 

 

 

 

Dohodu o spolupráci při realizaci projektu  

Lepší KLIMA pro Bohumínsko v rámci Místního akčního plánu rozvoje 

vzdělávání pro SO ORP Bohumín, registrační č. projektu: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15 

Partnerství MAP 
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Preambule 

MAS Bohumísko, jako realizátor projektu Lepší KLIMA pro Bohumínsko Místního akčního 

plánu rozvoje vzdělávání pro SO ORP Bohumín, vyhlašuje ve spolupráci s městem Bohumín, 

finančním partnerem projektu, výzvu ke spolupráci určenou školám a školským zařízením, 

rodičům, žákům, neziskovým organizacím a dalším  subjektům v území SO ORP Bohumín, 

kteří považují vzdělávání, jeho dostupnost a kvalitu za důležitou prioritu a jsou ochotni                  

se spolupodílet na jejím dosahování. 

Připojení k partnerství mohou subjekty deklarovat podpisem této Dohody o spolupráci, jehož 

účel, obsah a náležitosti jsou definovány dále. 

 

Článek I. 

Účel Dohody o spolupráci 

 

Účastníci Dohody o spolupráci deklarují dohodu ohledně prospěšnosti realizace projektu Lepší 

KLIMA pro Bohumínsko, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15. 

 

Článek II. 

Obsah projektu 

 

Cílem projektu Lepší KLIMA pro Bohumínsko je vytvoření Místního akčního plánu vzdělávání 

v ORP Bohumín, zaměřený na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 

let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a 

neformálního vzdělávání. Spolupráce Partnerství MAP se bude vztahovat na všechny oblasti 

realizace strategie rozvoje vzdělávání, zejména na oblasti: 

a) Předškolní vzdělávání a péče, 

b) Čtenářskou a matematickou gramotnost v základních školách,   

c) Inkluzivní vzdělávání a podporu dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem,   

d) Zvyšování kompetencí v oblastech cizích jazyků, přírodních věd, polytechnického 

vzdělávání, informačních a komunikačních technologiích   

e) Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků vč. finanční gramotnosti. 

f) Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků. 

h) Kariérové poradenství na základních školách. 

 

Hlavní přínosem realizace projektu je zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních 

školách prostřednictvím udržitelného systému komunikace a spolupráce mezi zřizovatelem, 

řediteli škol, zástupci z řad učitelů a různých aktérů ve vzdělávání. Jedná se o společné 

informování, sdílení zkušeností a partnerské aktivity pro řešení místních problémů a potřeb. 
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Článek III. 

Partnerství MAP 

 

Účastníci Dohody o spolupráci se dohodli, že budou v rámci naplňování cílů projektu Lepší 

KLIMA pro Bohumínsko úzce a aktivně vzájemně spolupracovat, a to formou plánování, 

sdílení, výměny informací, vzájemnými konzultacemi, přijetím společného stanoviska, 

společného postupu či jinou vhodnou formou v souladu s platnými právními předpisy. 

Hlavní platformou spolupráce je „Partnerství MAP“, které je otevřené všem zájemcům 

usilujícím o rozvoj kvality vzdělávací soustavy. Účastníci Dohody o spolupráci vytvářejí základ 

„Partnerství MAP“, v průběhu realizace projektu se k němu mohou připojit další subjekty. 

Partneři, po oboustranné dohodě s realizátorem, budou do projektu zapojeni jedním nebo více 

z uvedených způsobů: 

1) pravidelným informováním, např. zasíláním informačního materiálu o průběhu 

realizace aktivit projektu. 

2) konzultováním, tj. sběrem a vypořádáním jejich připomínek k realizovaným aktivitám. 

3) členstvím v Řídícím výboru nebo pracovní skupině, aby se mohli přímo podílet                

na vytváření návrhů MAP. 

Partnerství MAP je řízeno Řídícím výborem MAP, složeným z vybraných oborových zástupců 

členů „Partnerství MAP“.  

Účastníci Dohody o spolupráci se dále dohodli, že v rámci svých možností budou zajišťovat 

vhodnou propagaci projektu Lepší KLIMA pro Bohumínsko. 

Smluvní strany si budou navzájem vytvářet příznivé podmínky k efektivnímu a účelnému 

naplňování vzájemné spolupráce při realizaci projektu Lepší KLIMA pro Bohumínsko.  

 

Článek IV. 

Koordinace v rámci projektu 

 

Realizátorem projektu je MAS Bohumínsko, z. s. a finanční partner město Bohumín, kteří  tímto  

na sebe berou roli koordinátora projektu, zodpovědného za řádný proces realizace projektu 

Lepší KLIMA pro Bohumínsko. 

 

Realizátor projektu zajišťuje průběžné informování o průběhu realizace a organizuje setkání 

subjektů zapojených do projektu. 

 

Článek V. 

Spolupráce a komunikace v rámci projektu 

 

Vzájemná spolupráce a komunikace  v rámci projektu bude probíhat zejména prostřednictvím: 
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1) Kontaktních osob (každý subjekt zapojený do realizace projektu nominuje svého 

zástupce včetně uvedení kontaktních údajů). 

2) Vzájemných osobních setkávání. 

3) E-mailové pošty. 

4) Webového portálu:  www.mas-bohuminsko.cz 

5) Facebooku Lepší KLIMA pro Bohuminsko, https://www.facebook.com/Lepší-

KLIMA-pro-Bohumínsko-1214909091921471/?fref=ts 

6) Dalších vhodných kanálů – tiskové zprávy, letáky, plakáty, místní tisk, apod.  

 

Článek VI. 

Závěrečné ustanovení 

 

Samotná Dohoda o spolupráci nezakládá právo žádného z účastníků na finanční či hmotné 

plnění od druhé smluvní strany nebo realizátora projektu. 

V rámci snahy o co nejefektivnější naplnění cílů Dohody o spolupráci je možné a dokonce 

žádoucí přistoupení dalších subjektů k této dohodě. 

Se vzájemně poskytnutými informacemi budou všechny strany nakládat v souladu s platnými 

právními předpisy a způsobem, který nezpůsobí újmu druhé straně. 

Dohoda o spolupráci se uzavírá do konce realizace projektu a nabývá účinnosti dnem vyhlášení, 

resp. dnem přistoupení konkrétního subjektu k Dohodě o spolupráci. Přistupující subjekt může 

od Dohody o spolupráci odstoupit písemným oznámením realizátorovi projektu, kterému sdělí, 

že se Dohodou o spolupráci nehodlá nadále řídit. 

Strany prohlašují, že tato Dohoda o spolupráci vznikla na základě jejich vlastní a svobodné vůle 

a toto stvrzují svým podpisem. 

 

Příloha: Přistoupení k Dohodě o spolupráci 

 

V Bohumíně  dne 1.3.2017 

 

 

   

Ing. Lumír Macura     Ing. Petr Vícha 

Předseda programového výboru   starosta města Bohumín 

MAS Bohumínsko     Finanční partner projektu 

Realizátor projektu 

 

http://www.mas-bohuminsko.cz/
https://www.facebook.com/Lepší-KLIMA-pro-Bohumínsko-1214909091921471/?fref=ts
https://www.facebook.com/Lepší-KLIMA-pro-Bohumínsko-1214909091921471/?fref=ts
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PŘISTOUPENÍ   K   DOHODĚ   O   SPOLUPRÁCI 

 

Partner Dohody o spolupráci: 

název: 

se sídlem: 

IČ: 

zastoupen:  

(osoba oprávněná k podpisu) 

kontaktní osoba: 

e-mail: 

telefon: 

 

 

Tímto přistupujeme k Dohodě o spolupráci při realizaci projektu Lepší KLIMA pro 

Bohumínsko Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v SO ORP Bohumín, vyhlášeném 

MAS Bohumínsko, z. s. a městem Bohumín  dne 1. 3. 2017. 

 

 

 

 

 

 

      ……………………………………………. 

partner 

                                                                               (podpis oprávněné osoby) 
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Příloha 2: Investiční priority Strategického rámce rozvoje vzdělávání v území ORP Bohumín - aktualizace 
k 22. 11. 2017 

Investiční priority 

Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2. 4. IROP a pro integrované nástroje ITI a CLLD zpracovaný pro území MAP ORP 
Bohumín. 

 

Identifikace školy, 
školského zařízení 

nebo dalšího subjektu  
(Název, IČ, REDIZO) 

Název projektu 

Očekávané 
celkové 

náklady na 
projekt v Kč 

Očekávaný 
termín 

realizace 
projektu 
 (od - do) 

Soulad 
s cílem 
MAP 

Typ projektu 

Vazba na klíčové kompetence IROP 

B
e

zb
ar

ié
ro

vo
st

 

Rozšiřování 
kapacit 
kmen. 

učeben ZŠ    
a MŠ 

Cizí jazyk 
Přírodní 

vědy 

Technické 
a řemeslné 

obory 

Práce s 
digitálními 
technolog. 

Základní škola  
a Mateřská škola 

Bohumín Čs. armády 
1026 okres Karviná, 

příspěvková 
organizace 

IČ: 61988731 
REDIZO: 600136302 

Chemie nás baví   2 900 000 2017-2018 X   X   X X    

ICT nás baví   1 900 000 2017-2018 X   X   X X   

Jazyky nás baví   1 000 000 2018-2019 X X     X        X   

Řemeslo nás baví     500 000 2019-2020 X     X    X   

Vaření nás baví   1 300 000 2018-2019 X     X       

Hrajeme si venku     900 000 2017-2020 X         X    



 

 

Název projektu: Lepší KLIMA pro Bohumínsko 

Registrační č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000876 

Tento projekt je spolufinancován z EU. 

Identifikace školy, 
školského zařízení 

nebo dalšího subjektu  
(Název, IČ, REDIZO) 

Název projektu 

Očekávané 
celkové 

náklady na 
projekt v Kč 

Očekávaný 
termín 

realizace 
projektu 
 (od - do) 

Soulad 
s cílem 
MAP 

Typ projektu 

Vazba na klíčové kompetence IROP 

B
e

zb
ar

ié
ro

vo
st

 

Rozšiřování 
kapacit 
kmen. 

učeben ZŠ    
a MŠ 

Cizí jazyk 
Přírodní 

vědy 

Technické 
a řemeslné 

obory 

Práce s 
digitálními 
technolog. 

Hraní nás baví     750 000 2017 X     X X     

Inkluze je naše   1 000 000 2017-2020 X X X X X     

Škola hrou   2 000 000 2018-2019 X X X X X     

Učící učitel     600 000 2017-2020 X X X X X     

Revitalizace zahrady, 
MŠ Čáslavská 

400 000 2019 X     X  

Nová tělocvična, MŠ 
Čáslavská 

300 000 2019 X     X  

Úprava exteriéru pro 
dvouleté děti, MŠ 
Nerudova 

240 000 2018 X     X  

Úprava exteriéru pro 
dvouleté děti, MŠ 
Nerudova 

500 000 2019 X     X  
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Identifikace školy, 
školského zařízení 

nebo dalšího subjektu  
(Název, IČ, REDIZO) 

Název projektu 

Očekávané 
celkové 

náklady na 
projekt v Kč 

Očekávaný 
termín 

realizace 
projektu 
 (od - do) 

Soulad 
s cílem 
MAP 

Typ projektu 

Vazba na klíčové kompetence IROP 

B
e

zb
ar

ié
ro

vo
st

 

Rozšiřování 
kapacit 
kmen. 

učeben ZŠ    
a MŠ 

Cizí jazyk 
Přírodní 

vědy 

Technické 
a řemeslné 

obory 

Práce s 
digitálními 
technolog. 

Zahradní koutek pro 
školní družinu 

500 000 2019 -2020 X     X  

Učíme se v teple  20 000 000 2020-2023 X          X   

Masarykova základní 
škola a Mateřská škola 

Bohumín Seifertova 
601 okres Karviná, 

příspěvková 
organizace 

IČ: 61988677 
REDIZO: 600136329 

Pohybem ke zdraví   1 300 000 2018 X          X   

Prakticky za poznáním   2 000 000 2018 X   X X X X   

Muzikoterapie     500 000 2019 X         X    

Jdeme s dobou   1 000 000 2019 X       X X    

Vzděláváme hrou   2 000 000 2019 X     X   X    

Hrajeme si efektivně   2 500 000 2018 X   X X X   X 

Hravě s vědou   1 500 000 2020 X   X X X     

Cvičíme zdravě 1 000 000 2018-2023 X     X  
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Identifikace školy, 
školského zařízení 

nebo dalšího subjektu  
(Název, IČ, REDIZO) 

Název projektu 

Očekávané 
celkové 

náklady na 
projekt v Kč 

Očekávaný 
termín 

realizace 
projektu 
 (od - do) 

Soulad 
s cílem 
MAP 

Typ projektu 

Vazba na klíčové kompetence IROP 

B
e

zb
ar

ié
ro

vo
st

 

Rozšiřování 
kapacit 
kmen. 

učeben ZŠ    
a MŠ 

Cizí jazyk 
Přírodní 

vědy 

Technické 
a řemeslné 

obory 

Práce s 
digitálními 
technolog. 

Bezpečná škola     800 000 
dle vhodné 

výzvy 
X             

Základní škola  
a Mateřská škola 
Bohumín tř. Dr. E. 
Beneše 456 okres 

Karviná, příspěvková 
organizace 

IČ: 75029120 
REDIZO: 600136311 

Konektivita ZŠ školy     800 000 2017-2020 X       X X    

Tablety do výuky     500 000 2017-2020 X X     X X    

DVPP     350 000 2017-2020 X X X   X     

Čtu, čteš, čteme     200 000 2017-2020 X       X X    

Rozumíme penězům      50 000 2017-2020 X   X         

Modernizace odborné 
učebny 

1 200 000 2017-2020 X X      X  X   

Modernizace cvičné 
kuchyně 

  1 000 000 2017-2020 X     X   X   

Zahrada   1 000 000 2017-2020 X   X     X   

Mobilní PC učebna     500 000 2017-2020 X   X   X    
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Identifikace školy, 
školského zařízení 

nebo dalšího subjektu  
(Název, IČ, REDIZO) 

Název projektu 

Očekávané 
celkové 

náklady na 
projekt v Kč 

Očekávaný 
termín 

realizace 
projektu 
 (od - do) 

Soulad 
s cílem 
MAP 

Typ projektu 

Vazba na klíčové kompetence IROP 

B
e

zb
ar

ié
ro

vo
st

 

Rozšiřování 
kapacit 
kmen. 

učeben ZŠ    
a MŠ 

Cizí jazyk 
Přírodní 

vědy 

Technické 
a řemeslné 

obory 

Práce s 
digitálními 
technolog. 

Polytechnické 
vzdělávání v ZŠ 

  5 000 000 2017-2020 X     X   X   

Interaktivní učebna   3 000 000 2017-2020 X X X X X X   

Podpora žáků se SVP     100 000 2017-2020 X         X   

Modernizace 
tělocvičny 

  2 000 000 2018-2020 X         X   

Polytechnické 
vzdělávání v MŠ 

  5 000 000 2020-2023 X     X   X   

Zahrada   1 000 000 2020-2023 X   X     X   

Příznivé klima     400 000 2020-2023 X            

Vzdělaný učitel     350 000 2020-2023 X X X   X     

Rekuperační jednotky 
do škol 

1 100 000 2018 X       
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Identifikace školy, 
školského zařízení 

nebo dalšího subjektu  
(Název, IČ, REDIZO) 

Název projektu 

Očekávané 
celkové 

náklady na 
projekt v Kč 

Očekávaný 
termín 

realizace 
projektu 
 (od - do) 

Soulad 
s cílem 
MAP 

Typ projektu 

Vazba na klíčové kompetence IROP 

B
e

zb
ar

ié
ro

vo
st

 

Rozšiřování 
kapacit 
kmen. 

učeben ZŠ    
a MŠ 

Cizí jazyk 
Přírodní 

vědy 

Technické 
a řemeslné 

obory 

Práce s 
digitálními 
technolog. 

Rekuperační jednotky 
do škol, elokované 
pracoviště 
Masarykova 

700 000 2019 X       

Revitalizace 
tělocvičny 

800 000 2018 X     X  

Pojďme si zahrát na 
družinovou zahradu, 
FIT Školka 

240 000 2018 X     X  

Interaktivní učebny   2 000 000 2020-2023 X X X   X X   

Základní škola  
a Mateřská škola 

Bohumín - Skřečoň  
1. máje 217 okres 

Karviná, příspěvková 
organizace 

Modernizace jazykové 
učebny (ZŠ) 

    500 000 2020-2023 X X     X  X    

Rekonstrukce 
multifunkční odborné 
učebny (ZŠ) 

2 000 000 2017-2020 X X  X  X  X X    
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Identifikace školy, 
školského zařízení 

nebo dalšího subjektu  
(Název, IČ, REDIZO) 

Název projektu 

Očekávané 
celkové 

náklady na 
projekt v Kč 

Očekávaný 
termín 

realizace 
projektu 
 (od - do) 

Soulad 
s cílem 
MAP 

Typ projektu 

Vazba na klíčové kompetence IROP 

B
e

zb
ar

ié
ro

vo
st

 

Rozšiřování 
kapacit 
kmen. 

učeben ZŠ    
a MŠ 

Cizí jazyk 
Přírodní 

vědy 

Technické 
a řemeslné 

obory 

Práce s 
digitálními 
technolog. 

IČ: 75029138 
REDIZO: 600136337 

Rekonstrukce 
sociálního zařízení 

    800 000 2017-2020 X         X   

Rekonstrukce 
parkoviště u školy 

  1 000 000 2017-2020 X         X    

Modernizace cvičné 
kuchyně 

    500 000 2020-2023 X             

Rekonstrukce šaten 
(ZŠ) 

  1 000 000 2020-2023 X         X    

Oprava oplocení 
školního hřiště 

    500 000 2017-2020 X             

Modernizace 
tělocvičny (ZŠ) 

    700 000 2020-2023 X         X   

Rekuperační jednotky 
do škol 

1 100 000 2018 X       
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Úprava zahrady, MŠ 
Skřečoň 

200 000 2020 X       

Klimatizace pro MŠ 100 000 2019 X       

Nové didaktické 
pomůcky (MŠ) 

    400 000 2017-2020 X       X     

Interaktivní tabule 
(MŠ) 

    120 000 2017-2020 X       X     

Vybavení třídy (MŠ)     150 000 2017-2020 X             

Výpočetní technika 
pro pedagogické 
pracovníky (MŠ) 

    150 000 2017-2020 X       X     

Software pro ICT (MŠ)     100 000 2017-2020 X       X     

Audiovizuální 
technika (MŠ) 

    100 000 2017-2020 X       X     
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Modernizace tříd (ŠD)     150 000 2017-2020 X         X    

"Zelená pro život"     100 000 2017-2020 X   X         

Modernizace chodeb 
(ZŠ) 

  1 000 000 2017-2020 X         X    

Úprava zahrady (ŠD)     150 000 2017-2020 X         X   

Rekonstrukce 
půdního prostoru 
(ŠD) 

    500 000 2020-2023 X             

Inovace cvičné 
kuchyně 

    150 000 2020-2023 X     X       

Rekonstrukce 
půdního prostoru (ZŠ) 

  2 000 000 2020-2023 X             

Modernizace učebny 
chemie 

    200 000 2020-2023 X   X     X    
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Základní škola  
a Mateřská škola 

Bohumín Bezručova 
190 okres Karviná, 

příspěvková 
organizace 

IČ: 75029111 
REDIZO: 650020626 

Knihovna, didaktika, 
třídy (MŠ) 

     80 000 2017-2020 X   X X       

ICT-software (MŠ)      75 000 2017-2020 X   X   X     

Jídelna (MŠ)     350 000 2018-2021 X         X    

Pěstitelská zahrádka 
(MŠ) 

     95 000 2018-2019 X   X X       

Dílna (MŠ)     250 000 2018-2021 X     X   X    

Školní zahrada     500 000 2019-2023 X         X   

ICT - počítačová 
učebna (MŠ) 

    150 000 2020-2021 X       X     

Budova1 (MŠ)     450 000 2021-2023 X         X    

Modernizace tříd   3 240 000 2020-2023 X X X   X X   

Knihovna     410 000 2018-2020 X X           
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Multifunkční odborná 
učebna 

    3 000 000 2018-2019 X X X  X  X X    

Interaktivní tabule     780 000 2018-2020 X X X   X X    

Software pro ICT      250 000 2018-2020 X       X     

Jazykové učebny   1 300 000 2019-2023 X X     X X    

Podpora podnětného 
vnitřního prostředí 

    800 000 2020-2023 X X X   X X    

Kompenzační/spec. 
pomůcky pro žáky se 
SVP 

  2018 X         X    

Vybavení 
polytechnických 
učeben 

  3 000 000 2020-2023 X     X X X   

Dílny/cvičné kuchyňky     500 000 2021-2023 X     X    X   
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Školní jídelna/družina   1 100 000 2021-2023 X   X X X X   

Rekuperační jednotky 
do škol 

1 100 000 2018 X       

Pěstitelská zahrádka, 
MŠ Záblatí 

150 000 2018 X       

Revitalizace jídelny 
MŠ Záblatí 

100 000 2019 X     X  

Úprava chodníků 
v zahradě, MŠ Záblatí 

300 000 2019 X       

Výpočetní technika 
(interaktivní tabule), 
MŠ Tovární 

    150 000 2017-18 X       X  X  

Stavební úpravy 
(rekonstrukce 
dětských umýváren), 
MŠ Tovární 

    100 000 2017-20 X          X  
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Stavební úpravy 
(pokládka pryžové 
dlažby), MŠ Tovární 

    200 000 2017-20 X          X   

Základní škola T. G. 
Masaryka Bohumín - 
Pudlov Trnková 280 

okres Karviná, 
příspěvková 
organizace 

IČ: 75029146 
REDIZO: 600136345 

Učebna ICT – 
rekonstrukce, 
přenosná zařízení pro 
žáky 

    500 000 2018 X X  X    X X    

Rekonstrukce 
tělocvičny 

1 800 000 2019 X         X    

Rekonstrukce podlah 
ve třídách 

  1 500 000 2019 X     X  

Zajištění 
bezbariérovosti 

3 000 000 2020 X       

Rekonstrukce vjezdu 
do kotelny včetně 
odtoku vody 

150 000 2018 X       
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Úprava dvora 300 000 2018 X       

Oprava vnějších 
omítek, nátěr 

3 000 000 2020 X       

Předzahrádky     400 000 2018 X   X  X       

Venkovní sportoviště, 
herna  

 1 250 000 2019 X         X    

Oplocení areálu školy     500 000 2018 X             

Výměna oken, 
vstupních dveří 

  4 500 000 2018 X             

Vybavení pro 
pracovní vyučování: 
dílny, cvičná kuchyně, 
pěstitelské práce 

1 000 000 2019 X   X  X    X    

Vybavení učeben – 
přírodní vědy 

    400 000 2020 X   X  X   X    
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Vybavení školní 
družiny 

150 000 2018 X X X X X X  

Vysoušení suterénu 500 000 2019 X     X  

Vybavení učebny – 
cizí jazyk 

200 000 2019 X X       X    

Bezpečné 
klima/vzdělávání PP 

350 000 2018 X       

Zřízení MŠ, vybavení 750 000 2020 X         X  X 

Dětský diagnostický 
ústav, základní škola  

a školní jídelna, 
Bohumín - Šunychl 463 

IČ: 62331264 
REDIZO: 600031357 

Nádstavba – 
terapeutická místnost 

   20 000 000 2019 X  X  X X X X    

ICT počítačová 
učebna 

2 000 000 2018-2019 X X X  X X  

Zvýšení kapacity 
ubytování 

15 000 000 2019 X     X  
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Bezbariérové stavební 
úpravy a rekonstrukce 

  1 500 000 2018-2019 X         X   

Nové učebny - 
celoroční 

6 500 000 2019 X X X  X   X  X 

Oprava oplocení 500 000 2020 X     X   X  X 

Mateřská škola, 
základní škola a 

střední škola Slezské 
diakonie 

IČ: 70240655 
REDIZO: 610300814 

Smyslová zahrada     250 000 2018 X   X X   X X 

Soukromá základní 
škola PIANETA, s.r.o. 

IČ: 29445191 

REDIZO: 691004790 

Výdejna     300 000 31.8.2020 X         X   

Interaktivní tabule + 
proškolení lektorů 

    400 000 31.8.2019 X X X   X X    

Notebooky 100 000 31.8.2019 X   X   X     
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FyBioCHem učebna     500 000 31.8.2019 X   X   X X X 

PC a multimediální 
učebna 

    300 000 31.8.2019 X X      X X   

Učebna jazyků     200 000 31.8.2019 X X      X  X   

Vybavení dílen, nová 
zahradní technika 

    200 000 31.8.2019 X     X   X   

MŠ třída     500 000 31.8.2020 X   X     X X 

Herní prvky na 
zahradě 

    500 000 31.8.2019 X     X   X X 

Výtvarný, kreativní 
a keramický ateliér 

    500 000 31.8.2021 X     X   X X 

Hudebna     200 000 31.8.2021 X         X X 

Logopedie      50 000 2017 X             
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SOUKROMÁ 
MATEŘSKÁ ŠKOLA 

BAMBINO s.r.o. 
IČ: 25378678 

REDIZO: 600000958 

Zahrada     150 000 2017 X             

Polytechnika      50 000 2017 X             

Čtenářská gramotnost      30 000 2017 X             

Matematická 
gramotnost 

     30 000 2017 X             

Dům dětí a mládeže 
Bohumín, příspěvková 

organizace 
IČ: 75083051 

REDIZO: 674105818 

Volnočasový 
inkubátor 

    4 000 000 2017-2019 X  X X  X X X  X 

Místo pro všechny     300 000 2018 X         X X 

Základní umělecká 
škola, Bohumín - Nový 
Bohumín, Žižkova 620, 

příspěvková 
organizace 

IČ: 62331701 
REDIZO: 600004031 

Rekonstrukce 
podkroví budovy 
Žižkova 620 

  2 900 000 2019-2021 X       X X    



 

 

Název projektu: Lepší KLIMA pro Bohumínsko 

Registrační č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000876 

Tento projekt je spolufinancován z EU. 

Identifikace školy, 
školského zařízení 

nebo dalšího subjektu  
(Název, IČ, REDIZO) 

Název projektu 

Očekávané 
celkové 

náklady na 
projekt v Kč 

Očekávaný 
termín 

realizace 
projektu 
 (od - do) 

Soulad 
s cílem 
MAP 

Typ projektu 

Vazba na klíčové kompetence IROP 

B
e

zb
ar

ié
ro

vo
st

 

Rozšiřování 
kapacit 
kmen. 

učeben ZŠ    
a MŠ 

Cizí jazyk 
Přírodní 

vědy 

Technické 
a řemeslné 

obory 

Práce s 
digitálními 
technolog. 

Centrum rodiny 
 BOBEŠ z.s. 

IČ: 69624356 
Vzdělávání rodinám 2 000 000 2018-2021 X       X X    

Základní škola 
Rychvald, okres 

Karviná, příspěvková 
organizace 

IČ: 70998434 

REDIZO: 650026217 

Rekonstrukce 
odborných učeben F, 
Ch, Př 

  1 600 000 2018 X   X   X X   

Revitalizace atrií 
a výstavba učebny 
v přírodě 

    700 000 2018 X   X     X    

Rekonstrukce 
odborných učeben HV 
a AJ 

  1 000 000 2020 X X     X  X    

Rekonstrukce 
odborných učeben 
kuchyňka, dílny, 
učebna VV 

  1 000 000 2020 X     X   X    
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Mateřská škola 
Rychvald, Mírová 

1744, okres Karviná, 
příspěvková 
organizace 

IČ: 70998426 
REDIZO: 674000412 

Zřízení nových tříd   6 000 000 2018 X         X X 

IT technika do škol     170 000 2018 X       X X  X 

Vzdělávání pedagogů     100 000 2019 X       X     

Místo školního 
psychologa, 
konzultační dny na 
pracovišti MŠ pro 
rodiče a děti 

    100 000 2019 X       X     

Polytechnická 
výchova 

    100 000 2019 X     X       

Zahrada pro děti     300 000 2018 X          X X 
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Očekávané 
celkové 

náklady na 
projekt v Kč 

Očekávaný 
termín 

realizace 
projektu 
 (od - do) 

Soulad 
s cílem 
MAP 

Typ projektu 

Vazba na klíčové kompetence IROP 

B
e

zb
ar

ié
ro

vo
st

 

Rozšiřování 
kapacit 
kmen. 

učeben ZŠ    
a MŠ 

Cizí jazyk 
Přírodní 

vědy 

Technické 
a řemeslné 

obory 

Práce s 
digitálními 
technolog. 

Dům dětí a mládeže, 
Rychvald, Školní 1600, 

příspěvková 
organizace 

IČ: 75095122 
REDIZO: 674106181 

Vybudování nové 
učebny pro kroužek 
Domino 

     40 000 2018 X           X 

Rekonstrukce učebny 
PC 

     25 000 2018 X X      X X    

Vytvoření 
odloučeného 
pracoviště DDM 

5 000 000 

 
2017-2018 X X X X X X X 

Rekonstrukce 
tanečního sálu, 
klimatizace 

    400 000 2018 X         X  X 

Základní škola                 
a Mateřská škola 

Aloise Jiráska Dolní 
Lutyně Komenského 
1000 okres Karviná, 

příspěvková 
organizace 

Vybudování jazykové 
laboratoře 

  3 000 000 2017-2018 X X   X X  

Knihovna a čtenářský 
klub 

    300 000 2017-2018 X     X  
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projekt v Kč 

Očekávaný 
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projektu 
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Soulad 
s cílem 
MAP 

Typ projektu 

Vazba na klíčové kompetence IROP 

B
e
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ar
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Rozšiřování 
kapacit 
kmen. 

učeben ZŠ    
a MŠ 

Cizí jazyk 
Přírodní 

vědy 

Technické 
a řemeslné 

obory 

Práce s 
digitálními 
technolog. 

IČ: 47655607 
REDIZO: 600135861 

Základní škola                 
a Mateřská škola s 
polským jazykem 
vyučovacím Dolní 

Lutyně Koperníkova 
652 okres Karviná, 

příspěvková 
organizace 

IČ: 75029154 
REDIZO: 600136264 

Vybudování 
tělocvičny, úprava 
venkovního 
sportoviště 
a vybudování 
dětského hřiště pro 
senzorickou integraci 

4 500 000 2017-2018 X  X  X X  

Místo školního spec. 
pedagoga, psychologa 

    200 000 2017-2018 X     X X 
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Příloha č. 3 Roční akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP 
Bohumín na rok 2018 

Výchozím bodem pro akční plánování je Strategický rámec MAP do roku 2023, v němž jsou 
vymezeny hlavní směry rozvoje v oblasti vzdělávání do roku 2023. 

MAP ORP Bohumín popisuje aktivity, kterými chce z výchozího stavu dosáhnout stavu 
plánovaného, který je obsažen v cílech a opatřeních jednotlivých priorit v oblasti vzdělávání 
na vytýčeném území. 

První akční plán je sestaven na období 1.1.2018 – 31.12.2018. 

Akční plán pro rok 2018 zahrnuje aktivit škol, školských zařízení, zájmových organizací 
pracujících s dětmi do 15 let a dalších aktérů ve vzdělávání a je složen ze 3 základních částí: 

 

1. Investiční aktivity 

Projekty z aktuální verze Investičních priorit MAP ORP Bohumín.  

2. Neinvestiční aktivity 

Samostatné aktivity a akce související s opatřeními MAP a šablony v rámci OP VVV. 

3. Aktivity spolupráce 

Společné aktivity a akce související s opatřením MAP.  
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Investiční aktivity 
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školského zařízení 

nebo dalšího subjektu  
(Název, IČ, REDIZO) 

Název projektu 

Očekávané 
celkové 

náklady na 
projekt v Kč 

Očekávaný 
termín 

realizace 
projektu 
 (od - do) 

Soulad 
s cílem 
MAP 

Typ projektu 

Vazba na klíčové kompetence IROP 

B
e

zb
ar

ié
ro

vo
st

 

Rozšiřování 
kapacit 
kmen. 

učeben ZŠ    
a MŠ 

Cizí jazyk 
Přírodní 

vědy 

Technické 
a řemeslné 

obory 

Práce s 
digitálními 
technolog. 

Základní škola  
a Mateřská škola 

Bohumín Čs. armády 
1026 okres Karviná, 

příspěvková 
organizace 

IČ: 61988731 
REDIZO: 600136302 

Chemie nás baví   2 900 000 2017-2018 X   X   X X    

ICT nás baví   1 900 000 2017-2018 X   X   X X   

Jazyky nás baví   1 000 000 2018-2019 X X     X        X   

Vaření nás baví   1 300 000 2018-2019 X     X       

Hrajeme si venku     900 000 2017-2020 X             

Hraní nás baví     750 000 2017 X     X X     
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celkové 

náklady na 
projekt v Kč 

Očekávaný 
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realizace 
projektu 
 (od - do) 

Soulad 
s cílem 
MAP 

Typ projektu 

Vazba na klíčové kompetence IROP 
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Rozšiřování 
kapacit 
kmen. 

učeben ZŠ    
a MŠ 

Cizí jazyk 
Přírodní 

vědy 

Technické 
a řemeslné 

obory 

Práce s 
digitálními 
technolog. 

Inkluze je naše   1 000 000 2017-2020 X X X X X     

Škola hrou   2 000 000 2018-2019 X X X X X     

Úprava exteriéru pro 
dvouleté děti, MŠ 
Nerudova 

240 000 2018 X     X  

Učící učitel     600 000 2017-2020 X X X X X     

Masarykova základní 
škola a Mateřská škola 

Bohumín Seifertova 
601 okres Karviná, 

příspěvková 
organizace 

IČ: 61988677 
REDIZO: 600136329 

Pohybem ke zdraví   1 300 000 2018 X          X   

Prakticky za poznáním   2 000 000 2018 X   X X X X   

Hrajeme si efektivně   2 500 000 2018 X   X X X   X 

Bezpečná škola     800 000 dle výzvy X             
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školského zařízení 

nebo dalšího subjektu  
(Název, IČ, REDIZO) 

Název projektu 

Očekávané 
celkové 

náklady na 
projekt v Kč 

Očekávaný 
termín 

realizace 
projektu 
 (od - do) 

Soulad 
s cílem 
MAP 

Typ projektu 

Vazba na klíčové kompetence IROP 

B
e

zb
ar

ié
ro

vo
st

 

Rozšiřování 
kapacit 
kmen. 

učeben ZŠ    
a MŠ 

Cizí jazyk 
Přírodní 

vědy 

Technické 
a řemeslné 

obory 

Práce s 
digitálními 
technolog. 

 Cvičíme zdravě 1 000 000 2018-2023 X     X  

 

Základní škola  
a Mateřská škola 
Bohumín tř. Dr. E. 
Beneše 456 okres 

Karviná, příspěvková 
organizace 

IČ: 75029120 
REDIZO: 600136311 

Konektivita ZŠ školy     800 000 2017-2020 X       X X    

Tablety do výuky     500 000 2017-2020 X X     X X    

DVPP     350 000 2017-2020 X X X   X     

Čtu, čteš, čteme     200 000 2017-2020 X       X X    

Rozumíme penězům      50 000 2017-2020 X   X         

Modernizace odborné 
učebny 

1 200 000 2017-2020 X X      X  X   

Modernizace 
tělocvičny 

  2 000 000 2018-2020 X         X   
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MAP 
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Rozšiřování 
kapacit 
kmen. 

učeben ZŠ    
a MŠ 

Cizí jazyk 
Přírodní 

vědy 

Technické 
a řemeslné 

obory 

Práce s 
digitálními 
technolog. 

Modernizace cvičné 
kuchyně 

  1 000 000 2017-2020 X     X   X   

Zahrada   1 000 000 2017-2020 X   X     X   

Mobilní PC učebna     500 000 2017-2020 X   X   X    

Polytechnické 
vzdělávání v ZŠ 

  5 000 000 2017-2020 X     X   X   

Rekuperační jednotky 
do škol 

1 100 000 2018 X       

Revitalizace 
tělocvičny 

800 000 2018 X     X  

Interaktivní učebna   3 000 000 2017-2020 X X X X X X   



 

 

 

 

Název projektu: Lepší KLIMA pro Bohumínsko 

Registrační č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000876 

Tento projekt je spolufinancován z EU. 

 

Identifikace školy, 
školského zařízení 

nebo dalšího subjektu  
(Název, IČ, REDIZO) 

Název projektu 
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náklady na 
projekt v Kč 

Očekávaný 
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MAP 

Typ projektu 
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Rozšiřování 
kapacit 
kmen. 

učeben ZŠ    
a MŠ 

Cizí jazyk 
Přírodní 

vědy 

Technické 
a řemeslné 

obory 

Práce s 
digitálními 
technolog. 

Pojďme si zahrát na 
družinovou zahradu, 
FIT Školka 

240 000 2018 X     X  

Podpora žáků se SVP     100 000 2017-2020 X         X   

Základní škola  
a Mateřská škola 

Bohumín - Skřečoň  
1. máje 217 okres 

Karviná, příspěvková 
organizace 

IČ: 75029138 
REDIZO: 600136337 

Rekonstrukce 
multifunkční odborné 
učebny (ZŠ) 

2 000 000 2017-2020 X X   X X  X X    

Rekonstrukce 
sociálního zařízení 

    800 000 2017-2020 X         X   

Rekonstrukce 
parkoviště u školy 

  1 000 000 2017-2020 X         X    
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Očekávané 
celkové 

náklady na 
projekt v Kč 

Očekávaný 
termín 

realizace 
projektu 
 (od - do) 

Soulad 
s cílem 
MAP 

Typ projektu 

Vazba na klíčové kompetence IROP 
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ar
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Rozšiřování 
kapacit 
kmen. 

učeben ZŠ    
a MŠ 

Cizí jazyk 
Přírodní 

vědy 

Technické 
a řemeslné 

obory 

Práce s 
digitálními 
technolog. 

Oprava oplocení 
školního hřiště 

    500 000 2017-2020 X             

Rekuperační jednotky 
do škol 

1 100 000 2018 X       

Nové didaktické 
pomůcky (MŠ) 

    400 000 2017-2020 X       X     

Interaktivní tabule 
(MŠ) 

    120 000 2017-2020 X       X     

Vybavení třídy (MŠ)     150 000 2017-2020 X             

Výpočetní technika 
pro pedagogické 
pracovníky (MŠ) 

    150 000 2017-2020 X       X     
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celkové 

náklady na 
projekt v Kč 

Očekávaný 
termín 

realizace 
projektu 
 (od - do) 

Soulad 
s cílem 
MAP 

Typ projektu 

Vazba na klíčové kompetence IROP 

B
e
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ar
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st

 

Rozšiřování 
kapacit 
kmen. 

učeben ZŠ    
a MŠ 

Cizí jazyk 
Přírodní 

vědy 

Technické 
a řemeslné 

obory 

Práce s 
digitálními 
technolog. 

Software pro ICT (MŠ)     100 000 2017-2020 X       X     

Audiovizuální 
technika (MŠ) 

    100 000 2017-2020 X       X     

Modernizace tříd (ŠD)     150 000 2017-2020 X         X    

"Zelená pro život"     100 000 2017-2020 X   X         

Modernizace chodeb 
(ZŠ) 

  1 000 000 2017-2020 X         X    

Úprava zahrady (ŠD)     150 000 2017-2020 X         X   

 
Knihovna, didaktika, 
třídy (MŠ) 

     80 000 2017-2020 X   X X       
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Očekávané 
celkové 

náklady na 
projekt v Kč 

Očekávaný 
termín 

realizace 
projektu 
 (od - do) 

Soulad 
s cílem 
MAP 

Typ projektu 

Vazba na klíčové kompetence IROP 

B
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ar
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st

 

Rozšiřování 
kapacit 
kmen. 

učeben ZŠ    
a MŠ 

Cizí jazyk 
Přírodní 

vědy 

Technické 
a řemeslné 

obory 

Práce s 
digitálními 
technolog. 

 

Základní škola  
a Mateřská škola 

Bohumín Bezručova 
190 okres Karviná, 

příspěvková 
organizace 

IČ: 75029111 
REDIZO: 650020626 

ICT-software (MŠ)      75 000 2017-2020 X   X   X  X   

Jídelna (MŠ)     350 000 2018-2021 X         X    

Pěstitelská zahrádka 
(MŠ) 

     95 000 2018-2019 X   X X    X   

Dílna (MŠ)     250 000 2018-2021 X     X   X    

Knihovna     410 000 2018-2020 X X        X   

Multifunkční odborná 
učebna 

    3 000 000 2018-2019 X X  X  X X X    

Interaktivní tabule     780 000 2018-2020 X X X   X X    

Software pro ICT      250 000 2018-2020 X       X  X   
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celkové 
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projekt v Kč 

Očekávaný 
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projektu 
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Soulad 
s cílem 
MAP 

Typ projektu 

Vazba na klíčové kompetence IROP 
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ar
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st

 

Rozšiřování 
kapacit 
kmen. 

učeben ZŠ    
a MŠ 

Cizí jazyk 
Přírodní 

vědy 

Technické 
a řemeslné 

obory 

Práce s 
digitálními 
technolog. 

Rekuperační jednotky 
do škol 

1 100 000 2018 X       

Kompenzační/spec. 
pomůcky pro žáky se 
SVP 

 

  2018 X         X   

Stavební úpravy 
(pokládka pryžové 
dlažby), MŠ Tovární 

    200 000 2017-20 X          X  

Výpočetní technika 
(interaktivní tabule), 
MŠ Tovární 

    150 000 2017-18 X       X  X  

Stavební úpravy 
(rekonstrukce 

    100 000 2017-20 X          X  
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nebo dalšího subjektu  
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Název projektu 
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celkové 

náklady na 
projekt v Kč 

Očekávaný 
termín 

realizace 
projektu 
 (od - do) 

Soulad 
s cílem 
MAP 

Typ projektu 

Vazba na klíčové kompetence IROP 

B
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ar
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st

 

Rozšiřování 
kapacit 
kmen. 

učeben ZŠ    
a MŠ 

Cizí jazyk 
Přírodní 

vědy 

Technické 
a řemeslné 

obory 

Práce s 
digitálními 
technolog. 

dětských umýváren), 
MŠ Tovární 

Základní škola T. G. 
Masaryka Bohumín - 
Pudlov Trnková 280 

okres Karviná, 
příspěvková 
organizace 

IČ: 75029146 
REDIZO: 600136345 

Učebna ICT – 
rekonstrukce, 
přenosná zařízení pro 
žáky 

    500 000 2018 X X  X    X X    

Rekonstrukce vjezdu 
do kotelny včetně 
odtoku vody 

150 000 2018 X       

Úprava dvora 300 000 2018 X       

Předzahrádky     400 000 2018 X   X  X    X   

Oplocení areálu školy     500 000 2018 X             
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náklady na 
projekt v Kč 

Očekávaný 
termín 

realizace 
projektu 
 (od - do) 

Soulad 
s cílem 
MAP 

Typ projektu 

Vazba na klíčové kompetence IROP 

B
e

zb
ar
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ro
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st

 

Rozšiřování 
kapacit 
kmen. 

učeben ZŠ    
a MŠ 

Cizí jazyk 
Přírodní 

vědy 

Technické 
a řemeslné 

obory 

Práce s 
digitálními 
technolog. 

Výměna oken, 
vstupních dveří 

  4 500 000 2018 X             

Vybavení školní 
družiny 

150 000 2018 X X X X X X  

Bezpečné 
klima/vzdělávání PP 

350 000 2018 X       

Dětský diagnostický 
ústav, základní škola  

a školní jídelna, 
Bohumín - Šunychl 463 

IČ: 62331264 
REDIZO: 600031357 

ICT počítačová 
učebna 

2 000 000 2018-2019 X X X  X X  

Bezbariérové stavební 
úpravy a rekonstrukce 

  1 500 000 2018-2019 X         X   
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náklady na 
projekt v Kč 

Očekávaný 
termín 

realizace 
projektu 
 (od - do) 

Soulad 
s cílem 
MAP 

Typ projektu 

Vazba na klíčové kompetence IROP 

B
e

zb
ar

ié
ro

vo
st

 

Rozšiřování 
kapacit 
kmen. 

učeben ZŠ    
a MŠ 

Cizí jazyk 
Přírodní 

vědy 

Technické 
a řemeslné 

obory 

Práce s 
digitálními 
technolog. 

Mateřská škola, 
základní škola a 

střední škola Slezské 
diakonie 

IČ: 70240655 
REDIZO: 610300814 

Smyslová zahrada     250 000 2018 X   X X   X X 

SOUKROMÁ 
MATEŘSKÁ ŠKOLA 

BAMBINO s.r.o. 
IČ: 25378678 

REDIZO: 600000958 

Logopedie      50 000 2017 X             

Zahrada     150 000 2017 X             

Polytechnika      50 000 2017 X     X    X    

Čtenářská gramotnost      30 000 2017 X        X X    

Matematická 
gramotnost 

     30 000 2017 X        X X    
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školského zařízení 
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(Název, IČ, REDIZO) 

Název projektu 

Očekávané 
celkové 

náklady na 
projekt v Kč 

Očekávaný 
termín 

realizace 
projektu 
 (od - do) 

Soulad 
s cílem 
MAP 

Typ projektu 

Vazba na klíčové kompetence IROP 

B
e

zb
ar

ié
ro

vo
st

 

Rozšiřování 
kapacit 
kmen. 

učeben ZŠ    
a MŠ 

Cizí jazyk 
Přírodní 

vědy 

Technické 
a řemeslné 

obory 

Práce s 
digitálními 
technolog. 

Dům dětí a mládeže 
Bohumín, příspěvková 

organizace 
IČ: 75083051 

REDIZO: 674105818 

Volnočasový 
inkubátor 

    4 000 000 

 

2017-2019 

 

X  X X  X X X  X 

Místo pro všechny     300 000 2018 X         X X 

Centrum rodiny 
 BOBEŠ z.s. 

IČ: 69624356 
Vzdělávání rodinám 2 000 000 2018-2021 X       X X    

Základní škola 
Rychvald, okres 

Rekonstrukce 
odborných učeben            
F, Ch, Př 

  1 600 000 2018 X   X   X X   
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celkové 

náklady na 
projekt v Kč 

Očekávaný 
termín 

realizace 
projektu 
 (od - do) 

Soulad 
s cílem 
MAP 

Typ projektu 

Vazba na klíčové kompetence IROP 

B
e

zb
ar

ié
ro
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st

 

Rozšiřování 
kapacit 
kmen. 

učeben ZŠ    
a MŠ 

Cizí jazyk 
Přírodní 

vědy 

Technické 
a řemeslné 

obory 

Práce s 
digitálními 
technolog. 

Karviná, příspěvková 
organizace 

IČ: 70998434 

REDIZO: 650026217 

Revitalizace atrií              
a výstavba učebny           
v přírodě 

    700 000 2018 X   X     X    

Mateřská škola 
Rychvald, Mírová 

1744, okres Karviná, 
příspěvková 
organizace 

IČ: 70998426 
REDIZO: 674000412 

Zřízení nových tříd   6 000 000 2018 X         X X 

IT technika do škol     170 000 2018 X       X X  X 

Zahrada pro děti     300 000 2018 X          X X 

Dům dětí a mládeže, 
Rychvald, Školní 1600, 

příspěvková 

Vybudování nové 
učebny pro kroužek 
Domino 

     40 000 2018 X           X 
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Identifikace školy, 
školského zařízení 

nebo dalšího subjektu  
(Název, IČ, REDIZO) 

Název projektu 

Očekávané 
celkové 

náklady na 
projekt v Kč 

Očekávaný 
termín 

realizace 
projektu 
 (od - do) 

Soulad 
s cílem 
MAP 

Typ projektu 

Vazba na klíčové kompetence IROP 

B
e

zb
ar

ié
ro

vo
st

 

Rozšiřování 
kapacit 
kmen. 

učeben ZŠ    
a MŠ 

Cizí jazyk 
Přírodní 

vědy 

Technické 
a řemeslné 

obory 

Práce s 
digitálními 
technolog. 

organizace 
IČ: 75095122 

REDIZO: 674106181 

Rekonstrukce učebny 
PC 

     25 000 2018 X X      X X    

Vytvoření 
odloučeného 
pracoviště DDM 

5 000 000 

 
2017-2018 X X X X X X X 

Rekonstrukce 
tanečního sálu, 
klimatizace 

    400 000 2018 X         X  X 

Základní škola                 
a Mateřská škola 

Aloise Jiráska Dolní 
Lutyně Komenského 
1000 okres Karviná, 

příspěvková 
organizace 

Vybudování jazykové 
laboratoře 

  3 000 000 2017-2018 X X   X X  

Knihovna a čtenářský 
klub 

    300 000 2017-2018 X     X  
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celkové 

náklady na 
projekt v Kč 

Očekávaný 
termín 

realizace 
projektu 
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Soulad 
s cílem 
MAP 

Typ projektu 

Vazba na klíčové kompetence IROP 

B
e

zb
ar

ié
ro
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st

 

Rozšiřování 
kapacit 
kmen. 

učeben ZŠ    
a MŠ 

Cizí jazyk 
Přírodní 

vědy 

Technické 
a řemeslné 

obory 

Práce s 
digitálními 
technolog. 

IČ: 47655607 
REDIZO: 600135861 

Základní škola                 
a Mateřská škola s 
polským jazykem 
vyučovacím Dolní 

Lutyně Koperníkova 
652 okres Karviná, 

příspěvková 
organizace 

IČ: 75029154 
REDIZO: 600136264 

Vybudování 
tělocvičny, úprava 
venkovního 
sportoviště 
a vybudování 
dětského hřiště pro 
senzorickou integraci 

4 500 000 2017-2018 X  X  X X  

Místo školního 
speciálního pedagoga, 
psychologa 

    200 000 2017-2018 X     X X 
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Neinvestiční aktivity 

 Samostatné aktivity a akce související s opatřeními MAP 

 Šablony v rámci OP VVV 

 Samostatné projekty (projektová řešení, komplexní akce)  

 

Charakteristika aktivity Nositel 
Časový 

harmonogram 
Cíl 

MAP 
Výstup 

Rozpočet 

(v Kč) 
Zdroje 

Stav 

aktivity 

Školní speciální pedagog 

- ZŠ a MŠ Bohumín - 
Skřečoň 

- ZŠ a MŠ Čs. armády 
Bohumín 

- Masarykova ZŠ a MŠ 
Bohumín 

- ZŠ a MŠ A. Jiráska 
Dolní Lutyně 

2017-2018 2.1 5,5 úvazky 2 258 000 OP VVV 
Projekt 

ve fyzické 
realizaci 



 

 

 

 

Název projektu: Lepší KLIMA pro Bohumínsko 

Registrační č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000876 

Tento projekt je spolufinancován z EU. 

 

Charakteristika aktivity Nositel 
Časový 

harmonogram 
Cíl 

MAP 
Výstup 

Rozpočet 

(v Kč) 
Zdroje 

Stav 

aktivity 

Školní asistent  

- personální podpora ZŠ 

- ZŠ T. G. Masaryka 
Bohumín - Pudlov 

- ZŠ a MŠ Bezručova 
Bohumín 

2017-2018 2.1 2 úvazky 440 000 OP VVV 
Projekt 

ve fyzické 
realizaci 

Školní asistent  

- personální podpora MŠ 
- MŠ Rychvald 2017-2018 2.1 2 úvazky 420 000 OP VVV 

Projekt 
ve fyzické 
realizaci 

Chůva 

- personální podpora MŠ 

- ZŠ a MŠ Bohumín - 
Skřečoň 

- ZŠ a MŠ Bezručova 
Bohumín 

- Masarykova ZŠ a MŠ 
Bohumín 

- SMŠ BAMBINO 

- ZŠ a MŠ s polským 
jazykem vyučovacím 
Dolní Lutyně 

2017-2018 2.1 6,5 úvazky 1 637 000 OP VVV 
Projekt 

ve fyzické 
realizaci 
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Charakteristika aktivity Nositel 
Časový 

harmonogram 
Cíl 

MAP 
Výstup 

Rozpočet 

(v Kč) 
Zdroje 

Stav 

aktivity 

- ZŠ a MŠ A. Jiráska 
Dolní Lutyně 

Školní psycholog 

- personální podpora ZŠ 

- SZŠ PIANETA 

- ZŠ a MŠ Čs. armády 
Bohumín 

- ZŠ Rychvald 

- ZŠ a MŠ Bohumín na 
tř. Dr. E. Beneše 

2017-2018 2.1 4 úvazky 1 904 000 OP VVV 
Projekt 

ve fyzické 
realizaci 

Osobnostně sociální rozvoj předškolních 
pedagogů MŠ v rozsahu 40 hodin 

- ZŠ a MŠ Bezručova 
Bohumín 

- SMŠ BAMBINO 

- ZŠ a MŠ Čs. armády 
Bohumín 

- ZŠ a MŠ Bohumín na 
tř. Dr. E. Beneše 

- ZŠ a MŠ A. Jiráska 
Dolní Lutyně 

2017-2018 
1.2 

2.1 
46 absolventů 611 000 OP VVV 

Projekt 
ve fyzické 
realizaci 
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Charakteristika aktivity Nositel 
Časový 

harmonogram 
Cíl 

MAP 
Výstup 

Rozpočet 

(v Kč) 
Zdroje 

Stav 

aktivity 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 
prostřednictvím vzájemných návštěv 
(určeno pro MŠ) 

- ZŠ a MŠ s polským 
jazykem vyučovacím 
Dolní Lutyně 

- Masarykova ZŠ a MŠ 
Bohumín 

- MŠ Rychvald 

- ZŠ a MŠ A. Jiráska 
Dolní Lutyně 

2017-2018 3.1 20 absolventů 110 000 OP VVV 
Projekt 

ve fyzické 
realizaci 

Prevence logopedických vad 
a komunikačních problémů dětí MŠ 

- ZŠ a MŠ Bohumín - 
Skřečoň 

- ZŠ a MŠ Bohumín na 
tř. Dr. E. Beneše 

- ZŠ a MŠ s polským 
jazykem vyučovacím 
Dolní Lutyně 

2017-2018 2.2 6 absolventů 151 000 OP VVV 
Projekt 

ve fyzické 
realizaci 
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Charakteristika aktivity Nositel 
Časový 

harmonogram 
Cíl 

MAP 
Výstup 

Rozpočet 

(v Kč) 
Zdroje 

Stav 

aktivity 

Specifika práce pedagoga s dvouletými 
dětmi v MŠ 

- ZŠ a MŠ Bezručova 
Bohumín 

- ZŠ a MŠ Čs. armády 
Bohumín 

- Masarykova ZŠ a MŠ 
Bohumín 

- ZŠ a MŠ Bohumín na 
tř. Dr. E. Beneše 

2017-2018 2.1 21 absolventů 211 000 OP VVV 
Projekt 

ve fyzické 
realizaci 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ 
v rozvoji  pregramotnosti a inkluze 
v rozsahu 16 hodin 

- ZŠ a MŠ Bezručova 
Bohumín 

- Masarykova ZŠ a MŠ 
Bohumín 

- ZŠ a MŠ Bohumín na 
tř. Dr. E. Beneše 

- MŠ Rychvald 

2017-2018 
1.2 

2.1 
40 absolventů 270 000 OP VVV 

Projekt 
ve fyzické 
realizaci 
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Charakteristika aktivity Nositel 
Časový 

harmonogram 
Cíl 

MAP 
Výstup 

Rozpočet 

(v Kč) 
Zdroje 

Stav 

aktivity 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 
v rozvoji inkluze – 16 hodin 

- ZŠ T. G. Masaryka 
Bohumín - Pudlov 

- ZŠ a MŠ Bezručova 
Bohumín 

- DDÚ, ZŠ a ŠJ 
Bohumín 

2017-2018 2.1 26 absolventů 175 000 OP VVV 
Projekt 

ve fyzické 
realizaci 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 

- DVPP čtenářská a matematická 
gramotnost – 16 hodin 

- ZŠ T. G. Masaryka 
Bohumín - Pudlov 

- ZŠ a MŠ Bezručova 
Bohumín 

- ZŠ a MŠ ČS. armády 
Bohumín 

- Masarykova ZŠ a MŠ 
Bohumín 

- ZŠ a MŠ Bohumín na 
tř. Dr. E. Beneše 

2017-2018 1.2 
111 

absolventů 
721 000 OP VVV 

Projekt 
ve fyzické 
realizaci 
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Charakteristika aktivity Nositel 
Časový 

harmonogram 
Cíl 

MAP 
Výstup 

Rozpočet 

(v Kč) 
Zdroje 

Stav 

aktivity 

- DDÚ, ZŠ a ŠJ 
Bohumín 

- ZŠ Rychvald 

- ZŠ a MŠ s polským 
jazykem vyučovacím 
Dolní Lutyně 

- ZŠ a MŠ A. Jiráska 
Dolní Lutyně 

- MŠ, ZŠ a SŠ Slezské 
diakonie 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ  

- DVPP čtenářská a matematická 
gramotnost, cizí jazyky, mentoring – 32 
hodin 

- ZŠ a MŠ Bohumín - 
Skřečoň 

- ZŠ a MŠ ČS. armády 
Bohumín 

- Masarykova ZŠ a MŠ 
Bohumín 

- ZŠ a MŠ A. Jiráska 
Dolní Lutyně 

2017-2018 1.2 25 absolventů 337 000 OP VVV 
Projekt 

ve fyzické 
realizaci 
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Charakteristika aktivity Nositel 
Časový 

harmonogram 
Cíl 

MAP 
Výstup 

Rozpočet 

(v Kč) 
Zdroje 

Stav 

aktivity 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ  

- DVPP čtenářská a matematická 
gramotnost, cizí jazyky, mentoring – 80 
hodin 

- ZŠ a MŠ Bezručova 
Bohumín 

- Masarykova ZŠ a MŠ 
Bohumín 

- DDÚ, ZŠ a ŠJ 
Bohumín 

- ZŠ Rychvald 

- MŠ, ZŠ a SŠ Slezské 
diakonie 

2017-2018 
1.2 

3.1 
15 absolventů 468 000 OP VVV 

Projekt 
ve fyzické 
realizaci 

Individualizace vzdělávání v MŠ 
- ZŠ a MŠ Bezručova 
Bohumín 

2017-2018 2.1 1 absolvent 16 000 OP VVV 
Projekt 

ve fyzické 
realizaci 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 
zaměření na inkluzi – DVPP – 32 hodin 

- ZŠ a MŠ ČS. armády 
Bohumín 

- Masarykova ZŠ a MŠ 
Bohumín 

2017-2018 2.1 6 absolventů 81 000 OP VVV 
Projekt 

ve fyzické 
realizaci 
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Charakteristika aktivity Nositel 
Časový 

harmonogram 
Cíl 

MAP 
Výstup 

Rozpočet 

(v Kč) 
Zdroje 

Stav 

aktivity 

- ZŠ a MŠ A. Jiráska 
Dolní Lutyně 

Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ 
zaměřené na inkluzi 

- ZŠ T. G. Masaryka 
Bohumín - Pudlov 

- Masarykova ZŠ a MŠ 
Bohumín 

- ZŠ Rychvald 

2017-2018 2.1 52 absolventů 70 000 OP VVV 
Projekt 

ve fyzické 
realizaci 

Čtenářský klub pro žáky ZŠ 

- ZŠ a MŠ Bohumín - 
Skřečoň 

- ZŠ a MŠ Bezručova 
Bohumín 

- ZŠ a MŠ ČS. armády 
Bohumín 

- ZŠ a MŠ Bohumín na 
tř. Dr. E. Beneše 

- ZŠ Rychvald 

2017-2018 1.2 15 klubů 258 000 OP VVV 
Projekt 

ve fyzické 
realizaci 
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Charakteristika aktivity Nositel 
Časový 

harmonogram 
Cíl 

MAP 
Výstup 

Rozpočet 

(v Kč) 
Zdroje 

Stav 

aktivity 

- ZŠ a MŠ s polským 
jazykem vyučovacím 
Dolní Lutyně 

- ZŠ a MŠ A. Jiráska 
Dolní Lutyně 

Klub zábavné logiky a deskových her pro 
žáky ZŠ 

- ZŠ a MŠ Bohumín - 
Skřečoň 

- ZŠ a MŠ Bezručova 
Bohumín 

- ZŠ a MŠ Bohumín na 
tř. Dr. E. Beneše 

- ZŠ Rychvald 

- ZŠ a MŠ s polským 
jazykem vyučovacím 
Dolní Lutyně 

2017-2018 1.2 14 klubů 240 000 OP VVV 
Projekt 

ve fyzické 
realizaci 

CLIL ve výuce na ZŠ - ZŠ Rychvald 2017-2018 1.2 16 absolventů 215 000 OP VVV 
Projekt 

ve  fyzické 
realizaci 
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Charakteristika aktivity Nositel 
Časový 

harmonogram 
Cíl 

MAP 
Výstup 

Rozpočet 

(v Kč) 
Zdroje 

Stav 

aktivity 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 
neúspěchem 

- ZŠ a MŠ Bohumín -  
Skřečoň 

- ZŠ a MŠ Bezručova 
Bohumín 

- ZŠ Rychvald 

- ZŠ a MŠ s polským 
jazykem vyučovacím 
Dolní Lutyně 

- ZŠ a MŠ A. Jiráska 
Dolní Lutyně 

2017-2018 1.2 86 žáků 242 000 OP VVV 
Projekt 

ve fyzické 
realizaci 

Příprava na doučování žáků ZŠ ohrožených 
školním neúspěchem 

- DDÚ, ZŠ a ŠJ 
Bohumín 

2017-2018 1.2 3 žáci 25 000 OP VVV 
Projekt 

ve fyzické 
realizaci 

Odborně zaměřená tematická setkávání 
a spolupráce s rodiči žáků ZŠ 

- ZŠ T. G. Masaryka 
Bohumín - Pudlov 

- ZŠ Rychvald 

2017-2018 3.1 3 setkání 110 000 OP VVV 
Projekt 

ve fyzické 
realizaci 
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Charakteristika aktivity Nositel 
Časový 

harmonogram 
Cíl 

MAP 
Výstup 

Rozpočet 

(v Kč) 
Zdroje 

Stav 

aktivity 

Odborně zaměřená tematická setkávání 
a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 

- ZŠ a MŠ Bezručova 
Bohumín 

- ZŠ a MŠ ČS. armády 
Bohumín 

- ZŠ a MŠ Bohumín na 
tř. Dr. E. Beneše 

- MŠ Rychvald 

- ZŠ a MŠ s polským 
jazykem vyučovacím 
Dolní Lutyně 

2017-2018 3.1 9 setkání 198 000 OP VVV 
Projekt 

ve fyzické 
realizaci 

Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ 

- ZŠ Rychvald 

- MŠ, ZŠ a SŠ Slezské 
diakonie 

2017-2018 3.1 4 absolventi 21 000 OP VVV 
Projekt 

ve fyzické 
realizaci 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 
prostřednictvím vzájemných návštěv (pro 
ZŠ) 

- ZŠ a MŠ s polským 
jazykem vyučovacím 
Dolní Lutyně 

2017-2018 3.1 6 absolventů 25 000 OP VVV 
Projekt 

ve fyzické 
realizaci 
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Charakteristika aktivity Nositel 
Časový 

harmonogram 
Cíl 

MAP 
Výstup 

Rozpočet 

(v Kč) 
Zdroje 

Stav 

aktivity 

Tandemová výuka na ZŠ 

- ZŠ T. G. Masaryka 
Bohumín - Pudlov 

- SZŠ PIANETA 

- ZŠ a MŠ ČS. armády 
Bohumín 

- Masarykova ZŠ a MŠ 
Bohumín 

- ZŠ Rychvald 

2017-2018 3.1 
100 

absolventů 
387 000 OP VVV 

Projekt 
ve fyzické 
realizaci 

Projekty GRAMMY 

- rozvoj matematické a čtenářské 
gramotnosti, občanských a sociálních 
kompetencí a zvyšování motivace dětí 
(školní kluby a kroužky)  

- ZŠ T. G. Masaryka 
Bohumín - Pudlov 

2017-2019 
1.2 

3.2 
55 absolventů 0 OP VVV 

Projekt 
ve fyzické 
realizaci 

Bohumín a věda 

- pravidelné návštěvy dětí a žáků ve „Světě 
techniky“ v Ostravě 

- Jednotlivé ZŠ 2017-2018 1.2 700 žáků 300 000 

MAP 
(v návaznosti 
s vyhlášenou

výzvou) 

Aktivita 
probíhá  
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Charakteristika aktivity Nositel 
Časový 

harmonogram 
Cíl 

MAP 
Výstup 

Rozpočet 

(v Kč) 
Zdroje 

Stav 

aktivity 

- naučné přednášky a workshopy s různými 
tématy doplňují školní vzdělávací programy 
v oblasti přírodovědných a technických 
disciplín 

Zřizovatel 

Veselá věda 

- kroužky na jednotlivých ZŠ 

- Masarykova ZŠ a MŠ 
Bohumín 

- ZŠ a MŠ ČS. armády 
Bohumín 

- ZŠ a MŠ Bohumín - 
Skřečoň 

2017-2018 1.2 30 žáků 0 Zřizovatel 
Aktivita 
probíhá 

„Práce je mým koníčkem“ 

- kulaté stoly, den řemesel a workshop na 
jednotlivých ZŠ 

- Jednotlivé ZŠ 2017-2018 1.2 150 žáků 0 

Zřizovatel 

SOŠ 
Bohumín 

MAP 
(v návaznosti 
s vyhlášenou 

výzvou) 

Záměr 
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Charakteristika aktivity Nositel 
Časový 

harmonogram 
Cíl 

MAP 
Výstup 

Rozpočet 

(v Kč) 
Zdroje 

Stav 

aktivity 

Šachy do škol 
- 4 ZŠ 

- 5 MŠ 
2017-2018 1.2 200 žáků 110 000 

Zřizovatel 

MAP 
(v návaznosti 
s vyhlášenou

výzvou) 

Projekt 
ve fyzické 
realizaci 

Děti učí děti 

- Masarykova ZŠ a MŠ 
Bohumín 

- ZŠ Rychvald 

2018 
1.2 

3.2 
 6 000 Zřizovatel Záměr 

Výměna zkušeností se školou v Polsku 

- krátkodobá stáž nebo exkurze ve školách 
běžného typu nebo speciálních školách 
v příhraničí (téma inkluze) 

- MŠ, ZŠ a SŠ Slezské 
diakonie 

- Spolupráce:  

- ZŠ a speciální škola 
Grodków, ZŠ Gliwice 
(Polsko) 

2018 
2.1 

3.1 
10 absolventů 5 000 Zřizovatel Záměr 
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Charakteristika aktivity Nositel 
Časový 

harmonogram 
Cíl 

MAP 
Výstup 

Rozpočet 

(v Kč) 
Zdroje 

Stav 

aktivity 

Ukázková hodina na školách – projekt MISP 
(Massage in Schools Programme) 

- aktivizační cvičení pro děti od 4 do 12 let - 
program MISP je jednoduchým, přístupným 
a efektivním nástrojem ke zlepšení kvality 
života dětí ve školách (dá se také 
nazvat aktivizačním cvičením pro děti, které 
vede k rovnosti postojů ve třídě) 

- MŠ FIT (realizátor) 

- ostatní MŠ (zapojení) 
2018 

3.2 

2.2 
250 dětí 24 000 Zřizovatel Záměr 

Kroužek bohumínských vědátorů 

- kroužek nabitý experimenty – žáci hravou 
a zábavnou formou za pomocí 
experimentálních pokusů se seznámí s taji 
přírodovědných oborů (biologie, fyzika, 
chemie)  

- DDM Bohumín 2018 
1.2 

3.2 
20 dětí 30 000 Zřizovatel Záměr 

Výjezdní workshopy s Městskou policií 

- dvoudenní pobyty žáků 2. stupně ZŠ 
v horských chatách zaměřené na prevenci 
kriminality, drogy, šikanu – modelové 
situace, diskuze, přednášky, hry) 

- Jednotlivé ZŠ 
Bohumín 

- Gymnázium Bohumín 

3/2018 2.2 130 žáků 160 000 Zřizovatel Záměr 



 

 

 

 

Název projektu: Lepší KLIMA pro Bohumínsko 

Registrační č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000876 

Tento projekt je spolufinancován z EU. 

 

Charakteristika aktivity Nositel 
Časový 

harmonogram 
Cíl 

MAP 
Výstup 

Rozpočet 

(v Kč) 
Zdroje 

Stav 

aktivity 

Ve zdravém těle zdravý duch    

                                                           

- setkání dětí a pedagogů s nutriční 

terapeutkou 

- MŠ Rychvald 2017-2018 2.2 60 dětí 10 000 Zřizovatel 
Projekt 

ve fyzické 
realizaci 

Terapie O.T.A Romany Straussové pro děti 
s PAS 

- pomoc dětem s autismem porozumět lépe 
našemu světu 

- MŠ, ZŠ a SŠ Slezské 
diakonie 

2018 2.1 5 dětí 10 000 Zřizovatel Záměr 

Znalosti pedagoga volného času v oblasti 
inkluze 

- přednášky pro pedagogy volného času – 
jak poskytovat podpůrná opatření v oblasti 
zájmového vzdělávání, metody a formy 
práce s jednotlivými dětmi, řešení 
praktických problémů s jejich začleňováním 
do zájmové skupiny 

- DDM Bohumín 
- DDM Rychvald (Dolní 
Lutyně) 

2018 2.1 10 absolventů 15 000 Zřizovatel Záměr 

Úvod do storytellingu 
 

- K3 (Knihovna) 
Bohumín 

2018 
1.2 

3.1 
20 účastníků 31 000 MAP 

(v návaznosti 
Záměr 



 

 

 

 

Název projektu: Lepší KLIMA pro Bohumínsko 

Registrační č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000876 

Tento projekt je spolufinancován z EU. 

 

Charakteristika aktivity Nositel 
Časový 

harmonogram 
Cíl 

MAP 
Výstup 

Rozpočet 

(v Kč) 
Zdroje 

Stav 

aktivity 

- workshop, sdílení, rozvoje komunikačních 
schopností a využití nových přístupů 
v komunikaci s žáky 

- Jednotlivé ZŠ s vyhlášenou
výzvou) 

Bohumínský vynálezce  
(Badatelský inkubátor) 
 
- aktivita zaměřená na vyhledávání a rozvoj 
talentů v oblasti polytechnického vzdělávání 

- ZŠ a MŠ Bohumín - 
Skřečoň 

2018 
1.2 

2.1 
10 žáků 10 000 Zřizovatel 

Aktivita 
probíhá 

Den dětí 
- spolupráce školy, rodiče, děti 

-  K3 Bohumín 6/2018 3.1 1 500 80 000 Zřizovatel 
Aktivita 
probíhá 
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Aktivity spolupráce 

 Společné aktivity a akce související s opatřením MAP  

 Společné projekty (projektová řešení, komplexní akce) 

 

Název                                                            
Charakteristika aktivity 

Nositel/garant/  
spolupráce 

Časový 
harmonogram 

Cíl 
MAP 

Rozpočet 
(v Kč) 

Zdroje 
Stav 

aktivity 

Šachiáda 

Turnaj dětí a žáků MŠ a ZŠ 

- DDM Bohumín 

- Spolupráce ZŠ a MŠ 

1x ročně 

05-06/2018 
1.2 20 000 Zřizovatel Záměr 

Setkání ředitelů škol v rámci ORP se zástupci 
odboru školství Městského úřadu Bohumín - Městský úřad Bohumín, 

odbor školství kultury 

a sportu  

Čtvrtletně 3.1 4 000 

Zřizovatel 

MAP 
(v návaznosti 
s vyhlášenou 

výzvou) 

Záměr 

Setkání vychovatelů školních družin 

Pravidelné setkání vychovatelů umožní výměnu 
informací o chodu družin, jejich organizaci 
a akcích. Vychovatelky si předají informace 

- Školní družiny 
jednotlivých ZŠ 

Bohumín, Dolní Lutyně, 
Rychvald 

Pololetně 3.1 1 000 
 Zřizovatel 

MAP 
(v návaznosti 

Záměr 
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Název                                                            
Charakteristika aktivity 

Nositel/garant/  
spolupráce 

Časový 
harmonogram 

Cíl 
MAP 

Rozpočet 
(v Kč) 

Zdroje 
Stav 

aktivity 

o přínosných DVPP, o stážích a přednáškách. Bude 
možno přizvat zástupce MŠ, ZŠ, DDM nebo 
zřizovatele.  

- Spolupráce ředitelé škol s vyhlášenou 
výzvou) 

Volnočasový kulatý stůl 

Setkání hlavních zástupců organizací pořádající 
akce pro děti a mládež. Konzultace vzájemných 
zkušeností s pořádáním akcí, spolupráce             a 
partnerství na pořádání významných 
celoměstských akcí, koordinace termínů a náplní 
nabízených služeb daných organizací. 

- DDM Bohumín 

- Spolupráce: Město 
Bohumín, spolky, DDM 
Rychvald (Dolní Lutyně) 

Pololetně 3.1 1 000 

MAP 
(v návaznosti 
s vyhlášenou 

výzvou) 

Zřizovatel 

Záměr 

„Víc hlav víc ví“  

Schůzky předmětových skupin pedagogů napříč 
školami, burza nápadů, sdílení zkušeností (příklady 
dobré praxe). 

- Městský úřad Bohumín, 
odbor školství, kultury 
a sportu 

2018 

 
3.1 2 000 

MAP 
(v návaznosti 
s vyhlášenou 

výzvou) 

Záměr 

Kulatý stůl – setkání ředitelů škol a zřizovatelů 

Výjezdní dvoudenní seminář pro ředitele 
a zástupce zřizovatelů (20 osob). 

- Městský úřad Bohumín, 
odbor školství, kultury 
a sportu 

09/2018 3.1 35 000 

MAP 
(v návaznosti 
s vyhlášenou 

výzvou) 

Zřizovatelé 

Záměr 
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Název                                                            
Charakteristika aktivity 

Nositel/garant/  
spolupráce 

Časový 
harmonogram 

Cíl 
MAP 

Rozpočet 
(v Kč) 

Zdroje 
Stav 

aktivity 

Živý seznam potřebných pomůcek  

Vytvoření databáze a pravidelná aktualizace 
didaktických pomůcek, pořízení společných 
pomůcek pro výuku. 

- Městský úřad Bohumín, 
odbor školství, kultury 
a sportu 

1-12/2018 1.2 0 
Město 

Bohumín 
Záměr 

Městský knižní veletrh  

Celodenní výstava a nabídka knih s následným 
prodejem, dopoledne pro školy, odpoledne pro 
veřejnost – edukativní výstava o knihách, historii, 
vzniku, výrobě, zajímavosti s ukázkou a odborným 
výkladem knihtisku, výtvarné dílny. 

- Městská knihovna K3 
Bohumín 

05/2018 1.2 40 000 Zřizovatel 
Aktivita 
probíhá 

Nejlepší čtenář neznámého textu 
- Městská knihovna K3 
Bohumín 

- Kulturní dům Dolní Lutyně 

- Spolupráce jednotlivé ZŠ 

05/2018 1.2 20 000 K3 Bohumín Záměr 

Den udržitelného rozvoje 

Společná ekologická akce bohumínských 
základních škol v centru města Bohumín pro žáky 
prvního stupně základních škol.  

- Městský úřad Bohumín, 
odbor Životního prostředí a 
služeb 

05/2018 
2.2 

3.1 
50 000 

Město 
Bohumín 

Záměr 
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Název                                                            
Charakteristika aktivity 

Nositel/garant/  
spolupráce 

Časový 
harmonogram 

Cíl 
MAP 

Rozpočet 
(v Kč) 

Zdroje 
Stav 

aktivity 

- Spolupráce: bohumínské 
ZŠ, Gymnázium Fr. Živného, 
EKO-KOM, K3 Bohumín, 
BM servis a.s. a zájmové 
spolky 

Cizí jazyky nás baví  

Setkání žáků všech dostupných cizích jazyků, které 
se vyučují na ZŠ a prezentace žáků na dané téma. 

- ZŠ Masarykova 

- Spolupráce čtyř ZŠ 
a Gymnázium Fr. Živného 

05/2018 1.2 26 000 Zřizovatel 
Aktivity 
probíhá 

Finanční svoboda  

Soutěž ve finanční gramotnosti (soutěž žáků 
2. stupně). 

- Masarykova ZŠ a MŠ 
Bohumín 

- SZŠ PIANETA 

- Spolupráce čtyř ZŠ 
a Gymnázium Fr. Živného 

05/2018 
1.2 

2.2 
15 000 Zřizovatel 

Aktivita 
probíhá 

Polytechniáda MŠ 

„Kouzelné kostičky polezte z krabičky“ 

Soutěžní dopoledne v prostorách mateřské školy. 

- Masarykova ZŠ a MŠ 
Bohumín (MŠ Smetanova 
Bohumín) 

- Spolupráce ostatních MŠ 

10/2018 1.2 83 000 

MAP 
(v návaznosti 
s vyhlášenou 

výzvou) 

Záměr 
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Název                                                            
Charakteristika aktivity 

Nositel/garant/  
spolupráce 

Časový 
harmonogram 

Cíl 
MAP 

Rozpočet 
(v Kč) 

Zdroje 
Stav 

aktivity 

Cílem je vytvořit podmínky pro školní i meziškolní 
spolupráci v polytechnickém vzdělávání, pro 
vzájemné setkávání a soutěžení při tvoření, 
podpořit zájem o technické činnosti. 

Den pro přírodu  

Spolupráce škol v oblasti EVVO formou 
projektového dne v lokalitě městského parku, 
využití nové naučné stezky v parku P. Bezruče 
v Bohumíně. 

- ZŠ a MŠ Čs. armády 
Bohumín 

- Spolupráce ostatní ZŠ 

05/2018 2.2 10 000 Zřizovatel Záměr 

Ten umí to a ten zas tohle 

Žáci se účastní tvořivého odpoledne v hernách 
školních družin za účasti rodinných příslušníků. 
Realizace projektů z polytechnických stavebnic.  

 

- Vychovatelé školních 
družin Bohumín, Dolní 
Lutyně, Rychvaldu 

- Spolupráce: SRPŠ na ZŠ, 
odbor školství, kultury a 
sportu  

10/2018 1.2 10 000 

MAP 
(v návaznosti 
s vyhlášenou 

výzvou) 

Záměr 

Výjezdní porada mateřských škol 

Dvoudenní setkání pedagogů MŠ za účasti 
přizvaných odborníků (20 osob). 

- Městský úřad Bohumín, 
obor školství, kultury 
a sportu 

12/2018 3.1 35 000 

MAP 
(v návaznosti 
s vyhlášenou 

výzvou) 

Záměr 
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Název                                                            
Charakteristika aktivity 

Nositel/garant/  
spolupráce 

Časový 
harmonogram 

Cíl 
MAP 

Rozpočet 
(v Kč) 

Zdroje 
Stav 

aktivity 

Šance pro každého žáka 

Spolupráce ZŠ a SŠ v oblasti polytechnické výchovy 
a v oblasti společenských věd 

- Masarykova ZŠ a MŠ 
Bohumín 

- ZŠ a MŠ Bohumín na ul. tř. 
Dr. E. Beneše 

- SŠ Bohumín 

04/2018 1.2 10 000 Zřizovatel 
Aktivita 
probíhá 

„My máme prima rodiče“  

V rámci posílení spolupráce s rodiči organizovat 
exkurze na jejich pracoviště nebo prezentace jejich 
práce přímo v mateřských školách.  

- ZŠ a MŠ Bohumín -
Skřečoň 

- Spolupráce: Masarykova 
ZŠ a MŠ Bohumín (MŠ Starý 
Bohumín, MŠ Smetanova); 
ZŠ a MŠ Bezručova 
Bohumín (MŠ Záblatí, MŠ 
Tovární); SMŠ BAMBINO 

01-06/2018 

09-12/2018 
1.2 28 000 

Zřizovatel 

MAP 
(v návaznosti 
s vyhlášenou 

výzvou) 

Záměr 

Talent roku 

Talentové přehlídky dle zájmu žáků. 
Den „Toto umím já“. 

- K3 Bohumín 
- Spolupráce jednotlivých 
ZŠ 

11/2018 2.1 70 000 

MAP 
(v návaznosti 
s vyhlášenou 

výzvou) 

Aktivita 
probíhá 



 

 

 

 

Název projektu: Lepší KLIMA pro Bohumínsko 

Registrační č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000876 

Tento projekt je spolufinancován z EU. 

 

Název                                                            
Charakteristika aktivity 

Nositel/garant/  
spolupráce 

Časový 
harmonogram 

Cíl 
MAP 

Rozpočet 
(v Kč) 

Zdroje 
Stav 

aktivity 

Exkurze do světa techniky – polytechnika 

Zážitkový seminář pro učitele ZŠ (25 osob). 

- Městský úřad Bohumín, 
odbor školství, kultury 
a sportu 

09/2018 1.2 15 000 

MAP 
(v návaznosti 
s vyhlášenou 

výzvou) 

Záměr 

Exkurze do Světa techniky – polytechnika 

Zážitkový seminář pro učitelky MŠ v Dolní oblasti 
Vítkovice (25 osob). 

- Městský úřad Bohumín, 
odbor školství, kultury 
a sportu 

09/2018 1.2 15 000 

MAP 
(v návaznosti 
s vyhlášenou 

výzvou) 

Záměr 

Dítě, poruchy chování a pozornosti, rodiče a škola 

Přednáška s psychologem PhDr. Václavem 
Mertinem pro rodičovskou a pedagogickou 
veřejnost (80 osob). 

- Městský úřad Bohumín, 
odbor školství, kultury 
a sportu 

02/2018 
2.1 

3.1 
25 000  Zřizovatel Záměr 

Hlasová hygiena pro pedagogy 

Interaktivní školení vedené zkušeným řečníkem či 
klinickým logopedem pro učitele ZŠ a MŠ (20 
osob). 

- Městský úřad Bohumín, 
odbor školství, kultury 
a sportu 

08/2018 
1.2 

3.1 
15 000 

MAP 
(v návaznosti 
s vyhlášenou 

výzvou) 

Záměr 
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(v Kč) 

Zdroje 
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Inkluze v praxi 

Kulatý stůl zástupců ZŠ a MŠ s ukázkami dobré 
praxe, síťování. 

- Městský úřad Bohumín, 
odbor školství, kultury 
a sportu 

01/2018 
2.1 

3.1 
2 000  Zřizovatel Záměr 

Novinky ve školské legislativě 

Odborný seminář s právníkem pro ředitel ZŠ, MŠ a 
DDM (15 osob). 

- Městský úřad Bohumín, 
odbor školství, kultury 
a sportu 

03/2018 3.1 20 000  Zřizovatel Záměr 

Prvky Montessori výuky v praxi 

Ukázková hodina učitelky ze SZŠ PIANETA 
pro učitele 1. st. ZŠ (12 osob). 

- Městský úřad Bohumín, 
odbor školství, kultury 
a sportu 

08/2018 3.1 2 000 

MAP 
(v návaznosti 
s vyhlášenou 

výzvou) 

Záměr 

Výjezdní zážitkový seminář 

Dvoudenní setkání pedagogů z řad aktéru MAP za 
účasti přizvaných odborníků (25 osob). 

- Městský úřad Bohumín, 
odbor školství, kultury 
a sportu 

09/2018 3.1 40 000 

MAP 
(v návaznosti 
s vyhlášenou 

výzvou) 

Záměr 

Kulatý stůl pro aktéry předškolního vzdělávání 
zaměřený na problematiku přístupů a limitů MŠ 
ve vztahu k dětem méně než tříletým 

- Městský úřad Bohumín, 
odbor školství, kultury 
a sportu 

10/2018 2.1 10 000 

MAP 
(v návaznosti 
s vyhlášenou 

výzvou) 

Záměr 
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Název                                                            
Charakteristika aktivity 
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spolupráce 

Časový 
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Rozpočet 
(v Kč) 

Zdroje 
Stav 

aktivity 

Cílem je prohloubit znalosti a principy 
individuálního přístupu učitele k osobnosti dítěte 
s ohledem na jeho věkové zvláštnosti (15 osob). 

První pomoc ve školském prostředí 

Interaktivní odborný seminář pro pedagogickou 
veřejnost (20 osob). 

- Městský úřad Bohumín, 
odbor školství, kultury 
a sportu 

10/2018 3.1 5 000 

MAP 
(v návaznosti 
s vyhlášenou 

výzvou) 

Záměr 

„Sebepoznání“ 

Odborný seminář zaměřený na způsoby jednání 
s lidmi, zvládání a řešení konfliktních situací, lektor 
p. Roman Tománek, pro pedagogickou veřejnost 
(20 osob). 

- Městský úřad Bohumín, 
odbor školství, kultury 
a sportu 

10/2018 2.2 20 000 MAP Záměr 

Temperament dítěte 

Odborný seminář pro učitelky MŠ, získání návodů, 
jak motivovat děti dle temperamentu (12 osob). 

- Městský úřad Bohumín, 
odbor školství, kultury 
a sportu 

12/2018 1.2 6 000 

MAP 
(v návaznosti 
s vyhlášenou 

výzvou) 

Záměr 

Přednáška Mgr. Martina Pastuchová  Přednáška 

pro výchovné poradce a školní speciální pedagogy. 

Individualizace přístupu k dětem a žákům. 

- ZŠ a MŠ Čs. armády 
Bohumín 

03/2018 2.1 15 000  Zřizovatel Záměr 
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Nositel/garant/  
spolupráce 

Časový 
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Rozpočet 
(v Kč) 

Zdroje 
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aktivity 

Vyhledávání a rozvoj talentů, individualizace 

přístupu k žákům a podpora žáků ohrožených 

školním neúspěchem.  

- Městský úřad Bohumín, 
odbor školství, kultury 
a sportu  

Jak efektivně zvládat hněv a agresivitu žáků 
pedagogem 

Seminář k seznámení pedagogů s možnostmi 
zvládání agresivní komunikace žáka, rodiče 
s pedagogem (15 osob). 

- Městský úřad Bohumín, 
odbor školství, kultury 
a sportu 

12/2018 
2.1 

3.1 
10 000 

MAP 
(v návaznosti 
s vyhlášenou 

výzvou) 

Záměr 

Rozvoj matematické gramotnosti projektem 
šachy do škol 

Cílem semináře je seznámit rodičovskou veřejnost 
s metodikou a přínosem výuky šachů na školách 
(12 osob). 

- Městský úřad Bohumín, 
odbor školství, kultury 
a sportu 
- DDM Bohumín 

06/2018 3.1 8 000 
DDM 

Bohumín 
Záměr 

Recesní ples učitelů 

Setkání pedagogů všech škol, prevence syndromu 

vyhoření. 

- ZŠ a MŠ Bohumín na tř. 
Dr. E. Beneše 

02/2018 2.2 10 000 
Město 

Bohumín 
Aktivita 
probíhá 

Od Bogunu k Bohumínu  
- Městská knihovna K3 
Bohumín 

10/2018 3.2 30 000 MAP 
(v návaznosti 

Záměr 



 

 

 

 

Název projektu: Lepší KLIMA pro Bohumínsko 

Registrační č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000876 

Tento projekt je spolufinancován z EU. 

 

Název                                                            
Charakteristika aktivity 

Nositel/garant/  
spolupráce 

Časový 
harmonogram 

Cíl 
MAP 

Rozpočet 
(v Kč) 
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aktivity 

Dějepisná konference, jednotlivá období vývoje 
města zpracovaná a prezentována žáky 
bohumínských škol, doplnění akce prohlídkou 
muzea a výstavy v domě U Rytíře ve Starém 
Bohumíně. 

- Spolupráce: Muzeum 
Těšínska; jednotlivé ZŠ; 

- Město Bohumín 

2.1 s vyhlášenou 
výzvou) 

„Jak nechybovat při výchově dítěte“  

Seminář s PhDr. Janem Svobodou pro rodičovskou 
veřejnost (80 osob). 

- Městský úřad Bohumín, 
odbor školství, kultury 
a sportu 

11/2018 3.1 15 000 

MAP 
(v návaznosti 
s vyhlášenou 

výzvou) 

Záměr 

„Polytechnické činnosti v MŠ – polytechnická 
dílna“ 

Workshop pro učitelky MŠ s cílem získání 
zásobníku projektů, postupů a návodů, jak vytvořit 
podnětné i materiální prostředí vedoucí 
k samostatné práci dětí v oblasti polytechniky 
v MŠ (15 osob). 

- Městský úřad Bohumín, 
odbor školství, kultury 
a sportu 

11/2018 1.2 3 000 

MAP 
(v návaznosti 
s vyhlášenou 

výzvou) 

Záměr 

„Nové formy protidrogové prevence“ 

Odborný seminář pro metodiky prevence 
(10 osob). 

- Městský úřad Bohumín, 
odbor školství, kultury 
a sportu 

05/2018 2.2 10 000  Zřizovatel Záměr 



 

 

 

 

Název projektu: Lepší KLIMA pro Bohumínsko 

Registrační č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000876 

Tento projekt je spolufinancován z EU. 

 

Název                                                            
Charakteristika aktivity 

Nositel/garant/  
spolupráce 
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Cíl 
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Rozpočet 
(v Kč) 

Zdroje 
Stav 

aktivity 

Dny volnočasových aktivit 

Prezentace, nabídka a možnost vyzkoušet 
si náplně jednotlivých kroužků, které jsou 
v nabídce ve městě a okolí (2 až 3 dny). Workshop 
na hlavní třídě v Bohumíně.  

- DDM Bohumín 

- DDM Rychvald 

- Kulturní dům Dolní Lutyně 

- Spolky 

09/2018 3.1 20 000 

MAP 
(v návaznosti 
s vyhlášenou 

výzvou) 

Aktivita 
probíhá 

Prázdninový kolotoč a aktivity během prázdnin 

Program pro děti ve volném čase, celodenní 
aktivity (dopravní hřiště a soutěže, zdravotní dny, 
Den dětí a další). Každý den nabízí program jiná 
organizace. Střídají se města Bohumín, Dolní 
Lutyně, Rychvald. 

- Město Bohumín 

- Spolupráce: 

Skauti; neziskové 
organizace; knihovny; 
K3 Bohumín 

07-08/2018 3.2 173 000 

Zřizovatel 

MAP 
(v návaznosti 
s vyhlášenou 

výzvou) 

Aktivita 
probíhá 

Toulavý autobus  aneb klenoty Bohumínska   

Exkurze s cílem posílení regionální identity 
pro rodičovskou a pedagogickou veřejnost 
(40 osob). 

- Městský úřad Bohumín, 
odbor školství, kultury 
a sportu 

10/2018 

12/2018 
3.2 40 000 

MAP 
(v návaznosti 
s vyhlášenou 

výzvou) 

Záměr 

Kreativně zaměřená soutěž spojená s regionem 

Např. výtvarná soutěž, fotografická soutěž, soutěž 
zaměřená na téma města Bohumín (Rychvald, 

- K3 Bohumín; Město 
Bohumín 

 

10/2018 
3.2 

2.1 
63 000 

MAP 
(v návaznosti 
s vyhlášenou 

výzvou) 

Záměr 
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Dolní Lutyně), např. s ohledem na významnou 
historickou událost spjatou s regionem, 
každodenním životem v obci apod. 

- Spolupráce: Školy; NNO; 

Kulturní dům Dolní Lutyně 

Jen si děti všimněte 

Prezentace výrobků žáků školních družin 
na veřejnosti. Žáci využijí různých materiálů 
a technik k výrobě svého dílka na dané téma (babí 
léto, Paní zima čaruje, Barevná příroda, Daleká 
budoucnost). Nejprve proběhne výstavka 
v kmenové škole, kde proběhne anketa o 15 -20 
top výrobku. Tyto dílka budou reprezentovat na 
výstavě všech družin ve veřejných prostorách 
např. K3 Bohumín, Pod zeleným dubem atd. 

- ŠD při ZŠ v Bohumíně; ZŠ 
Dolní Lutyně; ZŠ Rychvald 

 

- Spolupráce: ředitelé škol; 
odbor školství, kultury a 
sportu; K3 Bohumín 

02-06/2018 2.1 10 000 Zřizovatel Záměr 

„Tretra pro děti mateřských škol“ 

Cílem je podpora všestranné tělesné zdatnosti 
a pohybových kompetencí dětí předškolního věku, 
společné setkání zástupců dětí a pedagogů MŠ. 

- MŠ Dolní Lutyně 

- Spolupráce: ostatní MŠ 
6/2018 1.2 20 000 Zřizovatel Záměr 

Olympiáda mateřských škol  - Fit školka 

- Spolupráce: ostatní MŠ 
11/2018 1.2 50 000 Zřizovatel 

Aktivita 
probíhá 
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Bádáme společně  

Společná badatelsky orientovaná výuka – žáci 

jedné školy připraví pozorování či laboratorní práci 

pro žáky ostatních škol. 

- ZŠ a MŠ Čs. armády 
Bohumín  

- Spolupráce: Gymnázium 
Fr. Živného a ostatní ZŠ 

2018 1.2 5 000 Zřizovatel Záměr 

Vyber si svou budoucnost  

Prezentace SŠ, podniků a firem na náměstí – 
možné propojení s tradičním Dnem řemesel. 

- Garant SŠ Bohumín 

- Spolupráce: výchovní 
poradci ZŠ + Gymnázium 
Fr. Živného 

2018 1.2 5 000 Zřizovatel Záměr 

Cesta za novým poznáním  
Exkurze a společné setkání předmětových skupin 
pedagogů včetně exkurzí  

- Městský úřad Bohumín, 
odbor školství, kultury 
a sportu 

- Spolupráce jednotlivých 
ZŠ 

2018 
1.2 

3.1 
27 000 

MAP 
(v návaznosti 
s vyhlášenou 

výzvou) 

OP VVV 

Záměr 

Společná dopravní soutěž  - dopravní výchova 

Žáci všech škol soutěží ve znalostech dopravní 
výchovy, první pomoci, zručnosti jízdy na kole. 

- Masarykova ZŠ a MŠ 
Bohumín  

Spolupráce jednotlivých ZŠ 

2018 2.2 15 000 
Město 

Bohumín 
Záměr 
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Den branné všestrannosti  

Stanoviště zaměřená na bezpečnost, obranu 
a ochranu, prezentace jednotek integrovaného 
záchranného systému, spolupráce napříč školami 

- ZŠ a MŠ Bohumín -
Skřečoň 

- Spolupráce jednotlivých 
ZŠ 

10/2018 2.2 8 000 Zřizovatel 
Aktivita 
probíhá 

Hrátky se zvířátky 

Společně strávené sportovní odpoledne 
bohumínských družin s vyhodnocením 
a odměnami.  

- Školní družina: 
Masarykova ZŠ a MŠ 
Bohumín 

- Spolupráce: každoročně 
střídání družin v Bohumíně, 
Lutyni a Rychvaldu 

04/2018 
2.2 

3.2 
20 000 Zřizovatel Záměr 

Co se můžu naučit 

Seriál workshopů – grafika, kresba, korálkování, 
výroba z papíru, modelování, zdobení perníčků, 
nepečené „vaření“, kvízy, sudoku… každý den 
jeden – možnost účastnit se dětí tak, aby se každý 
den naučili něco nového či něco nového si 
vyzkoušeli.  

- Realizátor: K3 Bohumín 
knihovna 

- Spolupráce: školní družiny 
– jednotlivé ZŠ 

03/2018 3.2 31 000 
Zřizovatelé 

ZŠ 
Záměr 

Setkávání rodičů s dětmi s odborníky - Realizátor: CR Bobeš 09-12/2018 3.1 15 000 MAP 
(v návaznosti 

Záměr 
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Edukace rodičů s dětmi zaměřený na vzdělávání 
rodičů – semináře a besedy s odborníkem.  

- Spolupráce: jednotlivé MŚ 
a ZŠ 

s vyhlášenou 
výzvou) 

„Spolu to zvládneme...“  

Mateřská škola a adaptace na nové prostředí. 

 

- Realizátor: MŠ FIT 
ve spolupráci s CEPP 
v Karviné 

- Spolupráce: MŠ, ZŠ, ŠD 

01-06/2018 3.1 2 000 Zřizovatel Záměr 

Parčík bohumínských škol 

Posílení zdravého životního stylu 
a environmentální výchovy. Společná výsadba 
parčíku všech škol.   

- ZŠ a MŠ Bohumín -
Skřečoň 

- Spolupráce jednotlivých 
ZŠ 

09-10/2018 
2.2 

3.2 
5 000 

MAP 
(v návaznosti 
s vyhlášenou 

výzvou) 

Záměr 

Inovace příměstských táborů 

Příměstské tábory s tematickým zaměřením. 

- DDM Bohumín, Rychvald 
(Dolní Lutyně) 

- Spolupráce: město 
Bohumín, Rychvald, obec 
Dolní Lutyně 

07-08/2018 
1.2 

3.2 
0 Zřizovatelé Záměr 

Příroda kolem nás 

Projektové týdny v okolí řeky Odry.  

- Realizátor: ZŠ a MŠ 
Čs. armády Bohumín; DDM 

03-06/2017 2.2 0 Zřizovatelé 
Aktivita 
probíhá 



 

 

 

 

Název projektu: Lepší KLIMA pro Bohumínsko 

Registrační č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000876 

Tento projekt je spolufinancován z EU. 

 

Název                                                            
Charakteristika aktivity 

Nositel/garant/  
spolupráce 

Časový 
harmonogram 

Cíl 
MAP 

Rozpočet 
(v Kč) 

Zdroje 
Stav 

aktivity 

- Spolupráce ostatních MŠ; 
OS Meandry Odry 
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Příloha 4: Jednací řád Řídícího výboru MAP vzdělávání v území ORP Bohumín 

Jednací řád Řídícího výboru  

Místního akčního plánu vzdělávání v území ORP Bohumín 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Jednací řád Řídícího výboru Místního akčního plánu vzdělávání v území ORP Bohumín 
(dále jen Jednací řád) upravuje přípravu a způsob jednání, průběh zasedání, hlasování, 
způsob rozhodování a kontrolu plnění usnesení Řídícího výboru pro projekt registrační 
číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000876 s názvem Lepší KLIMA pro Bohumínsko. 
 

2. Řídící výbor plní své úkoly v souladu s Postupy zpracování Místních akčních plánů, 
vyhlášenými v rámci výzvy č. 02_15_005 pro předkládání žádostí o podporu z OP VVV, 
prioritní osa 3. 

 
3. Jednací řád schvaluje Řídící výbor na svém ustavujícím zasedání nadpoloviční většinou 

všech členů Řídícího výboru.  

 

Článek 2 

Ustavení Řídícího výboru 

1. Složení členů Řídícího výboru je dáno Postupy zpracování Místních akčních plánů, 
vyhlášenými v rámci výzvy č. 02_15_005 pro předkládání žádostí o podporu z OP VVV, 
prioritní osa 3.     
 

2. Složení Řídícího výboru je schvalováno na prvním zasedání Řídícího výboru. 
 

3. Předseda Řídícího výboru je zvolen z řad členů Řídícího výboru na prvním zasedání.  
 

4. Členové Řídícího výboru mají právo se účastnit jednotlivých zasedání, aktivně se 
podílet na činnosti Řídícího výboru, vznášet své náměty a připomínky. Svou účast 
stvrzují do prezenční listiny. Případnou neúčast na zasedání výboru členové předem 
nahlásí Realizačnímu týmu. 
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Článek 3 
 

Zasedání Řídícího výboru 
 

1. Řídící výbor se schází podle potřeby, nejméně však třikrát za kalendářní rok. Podle 
aktuální potřeby také komunikuje prostřednictvím e-mailů.  

 
2. Schůzi Řídícího výboru svolává manažer projektu – finanční manažer a to minimálně     

7 dní před konáním zasedání Řídícího výboru.  
 

3. Program jednání Řídicího výboru a podkladové materiály pro jednání připravuje: 
manažer projektu – finanční manažer MAP, předseda Řídícího výboru, členové 
Realizačního týmu, vedoucí jednotlivých pracovních skupin.  S návrhem programu 
bude seznámen předseda Řídícího výboru, který jej schvaluje. 

 
4. Administrativní činnosti spojené s činností Řídícího výboru zajišťují pověření členové 

Realizačního týmu.  
 

5. Jednání Řídícího výboru řídí jeho předseda v jeho nepřítomnosti jím pověřený zástupce 
z Řídícího výboru. 

 
6. Na pozvání předsedy Řídícího výboru nebo Realizačního týmu se jednání mohou 

účastnit přizvané osoby s hlasem poradním. 

 
 

Článek 4 
 

Rozhodování a hlasování Řídícího výboru 
 

1. Řídící výbor je způsobilý se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů 

Řídícího výboru. 

 
2. Každý člen Řídícího výrobu má jeden hlas.  

 
3. Rozhodnutí Řídícího výboru je přijato většinou hlasů přítomných členů. V případě 

rovnosti hlasů při hlasování rozhoduje hlas předsedy Řídícího výboru. 

 
4. V mimořádných a řádně odůvodněných případech může předseda Řídícího výboru 

použít proceduru písemného projednávání (elektronickou poštou), které organizačně 
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zajištuje Realizační tým. Písemné projednávání je zahájeno odesláním podkladových 

materiálů členům Řídícího výboru prostřednictvím elektronické pošty. Toto hlasování  

 
je ukončeno uplynutím lhůty stanovené k doručení odpovědí. Lhůta pro vyjádření             
k návrhu usnesení je 5 pracovních dní ode dne odeslání, v mimořádném případě může  
předseda tuto lhůtu zkrátit. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny 
všech členů s hlasovacím právem. Realizační tým vždy do 5 pracovních dnů po uplynutí 
lhůty pro připomínky informuje formou zápisu členy výboru o výsledku písemného 
projednávání. 

 
Článek 5 

 
Zápis 

1. Manažer projektu – finanční manažer zajišťuje z jednání zápis, který do 5 pracovních 
dnů zašle elektronicky ověřovateli zápisu. Zápis je po ověření ověřovatelem (do                  
5 pracovních dnů) odeslán předsedovi Řídícího výboru ke schválení. Následně je 
podepsán předsedou, manažerem projektu a ověřovatelem.  
 

2. Ověřovatele zápisu určí předseda Řídícího výboru na začátku každého zasedání. 
 

3. Zápis musí obsahovat: 

Datum, místo a čas zasedání, jméno předsedajícího, počet zúčastněných členů                    

a přizvaných hostů, schválený program zasedání, průběh diskuse, výsledky hlasování     

a obsah přijatých usnesení, ostatní zkušenosti vyplývající z jednání, prezenční listinu 

vč. podpisů všech přítomných. 

 
4. Ověřený zápis vč. prezenční listiny je zaslán elektronicky všem členům Řídícího výboru 

a Realizačního týmu do 15 dnů od data konání. 
 

5. Zápisy z jednání budou zveřejněny na webových stránkách www.mas-bohuminsko.cz 
archivovány v souladu s požadavky legislativy EU. 

 
Článek 6 

 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento Jednací řád Řídícího výboru nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Řídícím 

výborem na ustavující schůzi.  
 

http://www.mas-bohuminsko.cz/
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2. Schválení a změny Jednacího řádu mohou být činěny jen formou usnesení, které přijme 

Řídící výbor.  

 

3. Vše, co není uvedeno v tomto Jednacím řádu, se řídí platnými právními předpisy.  
 

4. Jednací řád bude zveřejněn na webových stránkách: www.mas-bohuminsko.cz                   
a archivován v souladu s požadavky legislativy EU. 

 
 
 
 

Schváleno Řídícím výborem MAP rozvoje vzdělávání ORP Bohumín dne 1. 3. 2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ing. Lumír Macura                 Bc. Radana Vozňáková 
       Předseda Řídícího výboru     manažer projektu – finanční manažer 
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Příloha 5: Statut Řídícího výboru MAP vzdělávání na území ORP Bohumín 

STATUT  

ŘÍDÍCÍHO VÝBORU 

Místního akčního plánu vzdělávání na území ORP Bohumín 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 
1. Místní akční skupina Bohumínsko, z. s. je realizátor projektu Lepší KLIMA pro 

Bohumínsko, s registračním číslem  projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000876, 
který je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 
Finančním partnerem projektu je město Bohumín. 

2. Projekt Lepší KLIMA pro Bohumínsko je zaměřen na vytvoření Místního akčního plánu 
vzdělávání v ORP Bohumín, zaměřený na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání 
dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního 
vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.  

3.  Cílem Místního akčního plánu je vytvoření Strategického rámce do roku 2023                      
a akčního plánu v území.  

4. Hlavní přínosem realizace projektu je zlepšení kvality vzdělávání v mateřských                     
a základních školách prostřednictvím udržitelného systému komunikace a spolupráce 
mezi zřizovatelem, řediteli škol, zástupci z řad učitelů a různých aktérů ve vzdělávání. 
Jedná se o společné informování, sdílení zkušeností a partnerské aktivity pro řešení 
místních problémů a potřeb. 

5. Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání 
na území ORP Bohumín, který byl sestavení podle pokynů příručky „Postupy zpracování 
místních akčních plánů“. 

6. Řídící výbor se zakládá na principu partnerství, dobrovolnosti, spolupráce a nemá 
právní subjektivitu. Je zřízen na dobu nutnou k realizaci aktivit projektu. 

7. Řídící výbor na svém ustavujícím zasedání projedná a schválí složení Řídícího výboru, 
Statut a Jednací řád. 

 
Článek 2 

Předmět činnosti řídícího výboru 
 

1. Řídící výbor je především platformou, kde se odehrává spolupráce všech 
relevantních aktérů ve vzdělávání v daném území.  

2. Zprostředkovává přenos informací v území. 
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3. Projednává a schvaluje Strategický rámec MAP do roku 2023 (vizi, strategické cíle 
a prioritní oblasti rozvoje vzdělávání). 

4. Zřizuje tematické pracovní skupiny v rámci realizace strategického dokumentu 
Místního akčního plánu. Pracovní skupina plní úkoly uložené Řídícím výborem. 
V čele pracovní skupiny stojí vedoucí pracovní skupiny. 

5. Schvaluje konečnou verzi Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání Bohumínska  
do roku 2023.  
 

Článek 3 
Složení Řídícího výboru 

 
1. Řídící výbor je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na 

území ORP Bohumín. 
2. Povinní zástupci: 

Zástupce MAS Bohumínsko. 
Zástupce Moravskoslezského kraje. 
Zástupce KAP. 
Zástupci zřizovatelů škol. 
Zástupci soukromých zřizovatelů škol. 
Vedení škol, výborní učitelé, zástupci školních družin. 
Zástupci organizace neformálního a zájmového vzdělávání. 
Zástupci ZUŠ. 
Zástupci rodičů doporučených školskými radami. 
Lokální konzultant ASZ.  
Zástupce ITI. 
Doporučení zástupci: 
Odborná veřejnost 

3. V čele Řídícího výboru stojí předseda, který je volen z řad členů při prvním zasedání 
Řídícího výboru.  

 
 

Článek 4 
Předseda Řídícího výboru 

 
1. Účastní se jednání Řídícího výboru, v případě nemožnosti se účastnit jednání, určí za 

sebe zástupce s udělenou plnou mocí. 
2. Odpovídá za činnost Řídícího výboru. 
3. Předsedá a vede jednání Řídícího výboru. 
4. Schvaluje náplň programu jednání Řídícího výboru a podepisuje rozhodnutí, zápisy 

z jednání Řídícího výboru. 
5. Odpovídá za dodržování pravidel Statutu, Jednacího řádu všemi členy Řídícího výboru. 
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6. Účastní se hlasování, má rozhodovací pravomoc v případě rovnosti hlasů. 
7. Vnáší návrhy, připomínky a podílí se na přípravě programu jednání Řídícího výboru, 

který také schvaluje. 
8. Spolupracuje s realizačním týmem projektu a využívá jeho informační, odbornou, 

manažerskou, organizační a technickou podporu. 
9. Navrhuje nové členy Řídícího výboru, taktéž členy Řídícího výboru může odvolat. 
10. V mimořádných případech může použít proceduru písemného projednávání 

(elektronickou poštou). 
11. Může rezignovat na svůj mandát bez udání důvodu a navrhuje nového předsedu 

Řídícího výboru. 
 

Článek 5 
Členové Řídícího výboru 

 
1. Členství v Řídícím výboru je čestné, dobrovolné a není honorované. 
2. Členové Řídícího výboru se účastní hlasování a spolurozhodování. Každý člen má jeden 

hlas. 
3. Členové výboru se aktivně účastní jeho jednání, podílí si na rozvoji partnerství                      

a spolupráce v oblasti vzdělávání. Vznáší návrhy a připomínky. 
4. Pokud se člen Řídícího výboru nemůže zúčastnit jednání, oznámí tuto skutečnost 

Realizačnímu týmu. 
5. Člena výboru může odvolat předseda Řídícího výboru a to v případě, že člen ukončí 

svoji činnost v instituci, kterou zastupoval, člen podá předsedovi Řídícího výboru 
vlastní písemnou žádost o odvolání, člen nejedná v souladu se Statutem, Jednacím 
řádem Řídícího výboru, Právním řádem České republiky. 

6. Členové Řídícího výrobu navrhují a volí předsedu Řídícího výboru. 
7. Členové Řídícího výboru navrhují odvolání předsedy Řídícího výboru a členů podle 

bodu 5. 
 

Článek 6 
Realizační tým 

 
1. Realizační tým zabezpečuje činnost Řídícího výboru po informační, organizační, 

administrativní, odborné a technické stránce. 
2. Úkolem a odpovědností Realizačního týmu je řídit a organizovat realizaci projektu pro 

dosažení a naplnění jeho předmětu, cílů a záměrů. 
3. Zasedání Řídícího výboru svolává člen Realizačního týmu manažer projektu – finanční 

manažer. 
4. Realizační tým připravuje návrh programu zasedání a předkládá ke schválení 

předsedovi. Zajišťuje materiály a podklady pro činnost Řídícího výboru. Vyhotovuje 
zápisy z jednání a jejich distribuci. 
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5. Realizační tým zajišťuje zveřejnění výstupu, které Řídící výbor určí k předání veřejnosti 
na webových stránkách, tiskových zprávách, apod. 

6. Realizační tým zajišťuje archivaci veškerých dokumentů souvisejících s činnosti Řídícího 
výboru. 

 
Článek 7 

Jednací řád 
 

1. Způsob jednání a rozhodování Řídícího výboru je upraven Jednacím řádem, který je 
schválen Řídícím výborem na jeho prvním zasedání. Jednací řád je přílohou Statutu. 

 
Článek 8 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Statut projednává a schvaluje, včetně jeho případných změn Řídící výbor Místního 
akčního plánu rozvoje vzdělávání Bohumínska. 

2. Statut musí být schválen nadpoloviční většinou členů Řídícího výboru.  
3. Statut nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení Řídícím výborem na ustavující 

zasedání.   
4. Změny Statutu se provádějí formou číslovaných dodatků. 
5. Statut je uložen v administrativě projektu realizačního týmu v souladu s archivním 

řádem a požadavky legislativy EU a také na webových stránkách: www.mas-
bohuminsko.cz 

 
 
Schváleno Řídícím výborem MAP rozvoje vzdělávání ORP Bohumínska dne 1. 3. 2017 
 
 
 
 
Ing. Lumír Macura                                  Bc. Radana Vozňáková 
Předseda Řídícího výboru           Manažer projektu – finanční manažer 

 

 

 

 

Příloha 6: Implementační plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bohumín 

http://www.mas-bohuminsko.cz/
http://www.mas-bohuminsko.cz/
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Organizační struktura MAP 

Komunikační strategie 

Principy MAP 

 

Organizační struktura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerství MAP  

Partnerstvím se rozumí široká platforma spolupracujících subjektů. Je tvořeno zřizovateli škol, 
řediteli a zástupci základních a mateřských škol, základních uměleckých škol, DDM, 
neziskových organizací, dále zástupců rodičů, pedagogů a veřejnosti. 

Povinným orgánem každého MAP je Řídící výbor, jeho složení reprezentativně odpovídá 
složení partnerství MAP.  

 

 

 

Řídící výbor 

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v území 
ORP Bohumín, který byl sestaven podle pokynů příručky „Postupy zpracování místních akčních 
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plánů“. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání v území ORP 
Bohumín a má 23 členů. 

 
Řídící výbor: 

- Zakládá se na principu partnerství, dobrovolnosti, spolupráce. 
- Zprostředkovává přenos informací v území. 
- Je především platformou, kde se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů 

ve vzdělávání v daném území.  
- Na svém ustavujícím zasedání schvaluje Statut a Jednací řád a volí předsedu Řídícího 

výboru. 
- Schvaluje Strategický rámec MAP do roku 2023. 
- Schvaluje konečnou verzi Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání Bohumínska 

do roku 2023.  
 

Řídící výbor se schází podle potřeby, nejméně však třikrát za kalendářní rok. Schůzi ŘV svolává 
manažer projektu – finanční manažer, který rovněž vyhotovuje zápisy z jednání. Veškeré 
zápisy, prezenční listiny a další dokumenty jsou zveřejněny na webových stránkách www.mas-
bohuminsko.cz 
Při prvním jednání řídícího výboru je schválen Jednací řád, Statut a zvolen předseda ŘV. 
 

 

Řídící výbor MAP rozvoje vzdělávání na území ORP Bohumín 

 

  Povinní zástupci Člen Jméno a příjmení 

1 Realizátor projektu MAP 
předseda MAS Bohumínsko 

a místostarosta města Bohumín 
Ing. Lumír Macura 

2 Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj Mgr. Věra Palková 

3 Zřizovatelé škol 

Partner projektu 
místostarosta města Bohumín Igor Bruzl 

 

4 Město Bohumín 
vedoucí odboru školství, kultury a 
sportu 

Mgr. Pavla Skokanová 

5 Město Rychvald starostka města Rychvald Mgr. Šárka Kapková 

6 Obec Dolní Lutyně starosta obce Dolní Lutyně Mgr. Pavel Buzek 

http://www.mas-bohuminsko.cz/
http://www.mas-bohuminsko.cz/
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7 Soukromé školství SZŠ Pianeta Bohumín Mgr. Petra Nováková 

8 

Vedení škol 

ZŠ a MŠ ČSA Bohumín, ředitel Mgr. Adrian Kuder 

9 ZŠ a MŠ Benešova Bohumín, ředitelka 
Mgr. Barbora 
Bolcarovičová 

10 ZŠ a MŠ Bezručova Bohumín, ředitelka PaedDr. Darina Ježíšková 

11 
ZŠ a MŠ A. Jiráska Dolní Lutyně, 
ředitelka 

Mgr. Jana Josieková 

12 DDÚ ZŠ a ŠJ Bohumín, ředitel Mgr. Marek Czaniecki 

13 ZŠ Rychvald, ředitel Ing., Mgr. Daniel Cigánek 

14 

Výborní učitelé 

Masarykova ZŠ a MŠ Mgr. Marcela Suchánková 

15 
MŠ Starý Bohumín, Masarykova ZŠ 
a MŠ 

Mgr. Eva Bučková 

16 Školní družiny ZŠ a MŠ Skřečoň Bc. Radmila Cieslarová 

17 Organizace 
neformálního 

a zájmového vzdělávání 

DDM Fontána Bohumín Mgr. Ondřej Veselý 
 

18 ZUŠ  ZUŠ Bohumín, zástupce ředitele Mgr. Gabriela Tvardková 

19 KAP 
Krajský úřad Ing. Bc. Ivona Crháková 

Krajský úřad alternace Ing. Andrea Nytrová 

20 Zástupce rodičů (doporu- 

čených škol. radami) 
Zš a Mš Bezručova Ing. Jana Kasanová  

 

21 Lokální konzultant ASZ expert na místní akční plány (MAP) Mgr. Martin Dobeš 

22 ITI 
Magistrát města Ostrava Ing. Sylva Sládečková 

Magistrát města Ostrava Mgr. Jiří Hudec 
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Doporučení zástupci člen Jméno a příjmení 

23 Odborná veřejnost   Ing. Karla Fodorová 

 
Realizační tým 
Realizační tým zajišťuje řízení projektu a je zodpovědný za věcné plnění aktivit projektu, 
za tvorbu výsledků a výstupů projektu, za aktivní práci s cílovými skupinami a rozvoj 
partnerství v území. Realizační tým se schází podle potřeby, prostřednictvím e-mailové 
komunikace komunikuje nepřetržitě.  Je složen z administrativního a odborného týmu.  
 
Administrativní tým se skládá z manažera projektu – finančního manažera, manažera partnera 
projektu a účetní. 
Zajišťuje veškeré činnosti související s administrací projektu. Je zodpovědný za koordinaci 
projektových aktivit, dosažení plánovaných cílů projektu včetně naplnění plánovaných hodnot 
indikátorů, organizační a provozní stránku projektu nebo zajišťování efektivní komunikace na 
všech úrovních realizace projektu, čímž přispívá k naplnění podaktivity Rozvoje partnerství. 
 
Manažer projektu – finanční manažer zodpovídá za celkové řízení projektu, finanční 
správnost, řádný chod projektu v souladu s harmonogramem, sleduje správnost 
a vyhodnocování naplňování indikátorů projektu, zpracovává Zprávu o realizaci a Žádost 
o platbu. 
Manažer partnera projektu zodpovídá za věcnou správnost administrativy projektu, vedení 
operativní evidence, přípravu podkladů pro řídící výbor a pracovní skupiny. 
Účetní vede účetnictví a výkaznictví v souladu s požadavky poskytovatele dotace. 
 
Odborný tým je zodpovědný za věcné plnění aktivit projektu, za tvorbu výsledků a výstupů 
projektu a zejména za aktivní práci s cílovou skupinou a realizaci podaktivity Rozvoj 
partnerství. Složení toho týmu odpovídá cílům projektu. Tým je složen z odborného garanta 
projektu, asistenta pro strategii a akční plánování, manažera pro vzdělávání, manažera pro 
zapojení veřejnosti a z pracovních skupin. 
 
Mezi hlavní úkoly realizačního tým patří:  

- Zajišťovat podklady a materiály pro jednání řídícího výboru. 
- Pravidelně vyhodnocovat realizované aktivity a dosahovat cíle MAP.  
- Zajišťovat v oblastech MAP pravidelný přenos informací a výstupů mezi dílčí aktéry. 
- Monitorovat průběh realizace MAP. 
- Organizovat vzdělávací a informativní akce v rámci MAP. 
- Intenzivně spolupracovat s odborným garantem projektu a pracovními skupinami. 

 
Pracovní skupiny 
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V rámci projektu vznikly 4 pracovní skupiny v počtu 10 a 14 členů zabývající se níže uvedenými 
tématy: 

1. Rozvoj předškolního vzdělávání 

2. Rozvoj základního vzdělávání 

3. Inkluzivní vzdělávání 

4. Rozvoj zájmového vzdělávání v rámci volnočasových aktivit 

Pracovní skupiny intenzivně spolupracují s odborným garantem projektu a každá skupina je 
vedena jedním koordinátorem.  Pracovní skupiny se v rámci projektu sejdou čtyřikrát, mimo 
to dle potřeby spolu komunikují elektronicky.  Jednotlivé pracovní skupiny se budou zabývat 
zlepšením situace ve vzdělávání, nalezením konkrétních problémových oblastí s vazbou 
na povinná, doporučená a volitelná opatření MAP. Budou se rovněž věnovat společným 
plánováním investičních akcí. Všechny zápisy, prezenční listiny, prezentace a další materiály 
jsou zveřejněny na webových stránkách MAS Bohumísko: http://www.mas-bohuminsko.cz 

 

Komunikační strategie 

Cíl komunikační strategie je zlepšení vzájemné komunikace mezi:  

 zřizovatel – zřizovatel,  

 škola – škola,  

 škola – zřizovatel – rodič,  

 škola – rodič,  

 dalšími aktéry vzdělávací politiky.  

Komunikační strategie MAP pak slouží naproti tomu především k nastavení toku informací 
směrem k dotčené veřejnosti. V rámci realizace projektu MAP bude zapojení dotčené 
veřejnosti a výměna informací s ní probíhat zejména na úrovni:  

 zajištění přístupu dotčené veřejnosti k informacím.  

 aktivní informování Realizačním týmem a Řídícím výborem MAP.  

 konzultace (oboustranná komunikace za účelem sběru připomínek, zjištění postojů 
a stanovisek veřejnosti k danému dokumentu apod.).  

 spoluúčast veřejnosti na plánování MAP.  

 

 

 

Cílové skupiny projektu MAP  

 Děti a žáci.  

 Pedagogičtí pracovníci.  

http://www.mas-bohuminsko.cz/
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 Zřizovatelé škol a školských zařízení.  

 Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo 
asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže.  

 Pracovníci působící ve vzdělávání, výzkumu a poradenství.  

 Pracovníci popularizující vědu a kurikulární reformu.  

 Rodiče dětí a žáků.  

 Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení.  

 Veřejnost.  

 Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice.  

 

Nástroje komunikace  

 Webové stránky: www.mas-bohuminsko.cz  

 Informační e-maily  

 Facebook: https://www.facebook.com/Lepší-KLIMA-pro-Bohumínsko-
1214909091921471/?fref=ts  

 Tiskové zprávy  

 Místní noviny  

 Dotazníky  

 Bulletin 

 Koordinační schůzky realizačního týmu  

 Koordinační schůzky řídícího výboru  

 Pracovní skupiny  

 

Pravidla komunikace  

V rámci MAP plánují a spolupracují, komunikují minimálně tři strany:  

- Zřizovatelé škol a školských zařízení (obce a města v území, kde se MAP realizuje).  

- Poskytovatelé formálního a neformálního vzdělávání (ZŠ, MŠ, DDM, ZUŠ, aj.).  

- Uživatelé formálního a neformálního vzdělávání (děti, žáci, rodiče).  

Za provádění komunikační strategie je zodpovědný Realizační tým projektu. Výsledný MAP 
je dohoda na prioritách v oblasti vzdělávání pro příslušné území MAP. Uvedené nástroje 
komunikace budou využívány s ohledem na aktuální potřebu získání nebo přenosu informace 
a s ohledem na charakter dané cílové skupiny. 

 

Principy MAP 
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Tvorba a realizace MAP Lepší KLIMA pro Bohumínsko respektuje základní principy komunitně 
řízeného plánování. Principy odráží osvědčené postupy vycházející z příkladů dobré praxe  
z území (činnost místních akčních skupin, komunitní plánování sociálních služeb, apod.). Tento 
postup umožňuje:  

 aby se lidé mohli svobodně účastnit rozhodování o důležitých otázkách života 
společenství,  

 aby přijímaná usnesení zodpovědných orgánů odrážela vůli a potřeby obyvatel 
regionu,  

 aby plánované kroky a řešení co nejlépe využívaly dostupné zdroje, případně nacházely 
nové zdroje a přinášely co největší užitek a spokojenost.  

 

Princip spolupráce 

V rámci MAP spolu plánují a spolupracují minimálně tři strany: zřizovatelé, poskytovatelé 
a uživatelé:  

 zřizovateli jsou míněny především obce a kraje, příp. soukromoprávní zřizovatelé škol 
zapsaných v rejstříku škol, a zřizovatelé dalších vzdělávacích zařízení.  

 poskytovateli jsou jednotlivé MŠ a ZŠ a dále pak organizace mimoškolního vzdělávání.  

 za uživatele jsou považováni děti a žáci MŠ a ZŠ, rodiče a zaměstnavatelé.  

 

Princip zapojení dotčené veřejnosti do plánovacích procesů  

V praxi rozlišíme při zapojování dotčené veřejnosti a při výměně informací s ní čtyři stupně 
spolupráce s veřejností: zajištění přístupu veřejnosti k informacím, aktivní informování 
občanů, konzultace s občany (oboustranná komunikace za účelem sběru připomínek, zjištění 
postoje veřejnosti k dokumentu), spoluúčast veřejnosti na plánování. Je důležité upozornit, že 
jednotlivé části se vzájemně doplňují a vytvářejí provázaný systém. Při zapojování 
spolupracujících subjektů a další veřejnosti do místního akčního plánování mají své místo 
všechny tyto části.  

 

Princip dohody  

Výsledný MAP je svého druhu dohoda, ve které se (přinejmenším) tři strany (viz princip 
spolupráce) navzájem shodnou na prioritách v oblasti vzdělávání pro příslušné území MAP. 
Svobodný a informovaný souhlas musí být výsledkem svobodné rozpravy a demokratické 
spolupráce. Dohoda musí být nejen o záměrech, ale také o způsobu a postupu realizace 
odsouhlasených aktivit.  
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Princip otevřenosti  

Vzdělávání je celoživotní proces, který se neodehrává jen v prostředí školy, ale jeho stále 
významnější část představuje vzdělávání mimo školu, tj. neformální a formální vzdělávání. 
Jedním ze základních předpokladů k efektivnímu propojování procesů ve vzdělávání je jejich 
otevřenost. Tvorba a realizace MAP musí respektovat zásady rovných příležitostí a možnosti 
aktivní participace všech dotčených zájmových skupin. Otevřenost MAP by měla přispívat 
k budování důvěry a rozvoji spolupráce mezi partnery, uznání výstupů dílčích aktivit a podpoře 
přenositelnosti příkladů dobré praxe mezi MAP navzájem.  

 

Princip SMART  

Cílem MAP je především stanovovat priority v oblasti vzdělávání a následně se soustředit  
na jejich realizaci. Realizace musí byt proveditelná, a proto by měla byt sestavena jako SMART:  

S – specifická, tj. s popisem konkrétních opatření a kroků,   

M – měřitelná, tj. s uvedenými indikátory, které jsou měřitelné a vypovídající,   

A – akceptovaná, tj. projednána v partnerství MAP, odsouhlasená a s jasně vymezenými 
kompetencemi i povinnostmi,   

R – realistická, tj. musí odrážet skutečné potřeby, plán musí byt proveditelný a zdroje 
dostupné,   

T – termínovaná, tj. návrhy opatření mají svůj jasný termín.  

 

Princip udržitelnosti  

Tvorba MAP nesmí byt účelovou aktivitou, ale měla by sloužit k nastavení a rozvoji 
dlouhodobých procesů spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání na místní úrovni. Plánování 
je opakující se proces, ve kterém je nutné sledovat průběh realizace, vyhodnocovat 
dosahování cílů a přijímat nová opatření a plány, které povedou k nápravě či dalšímu zlepšení 
a rozvoji.  

 

Princip partnerství 

Partnerství je vztah mezi dvěma nebo více subjekty, který spočívá ve spolupráci těchto 
subjektů při přípravě a následné realizaci plánu. Obsahem spolupráce partnerů je společná 
tvorba, koordinace, organizace, řízení, monitorování a vyhodnocování plánu. Partnerství je 
založeno na sdílené odpovědnosti a na demokratických principech rozhodování při tvorbě     
a řízení plánu. Podíl partnerů na společném plánu nemusí být stejný. Účast musí být 
opodstatněná a nezastupitelná. Jejich přínos pro tvorbu či realizaci plánu musí spočívat 
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v zajištění aktivit, bez jejichž realizace by nebylo dosaženo cílů a zároveň je nemůže zajistit 
sám vlastními zdroji a silami jediný subjekt. 

 


