
 

Název projektu: Lepší KLIMA pro Bohumínsko III 
Registrační č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022921 

Tento projekt je spolufinancován z EU. 

 

 

 

ZÁPIS 

Společné setkání pracovních skupin MAP III ,,Motivace a inspirace pro rozvoj školství  ORP 

Bohumín"  v rámci projektu Lepší KLIMA pro Bohumínsko III 

(výjezdní zasedání členů PS v Bukovci) 

 

Datum: 9. – 10. 10. 2022 

Místo konání: Hotel Kempa 

Účast: členové pracovních skupin a realizačního týmu dle prezenční listiny 

Body jednání:  

1. Informace o projetu MAP III  

2. Výstupy závěrečné evaluace projektu MAP II  

3. Výstupy z dotazníkového šetření MŠMT (2020-2022) pro oblast inkluze, 

rozvoje MG a ČG 

4. Upřesnění termínů navržených aktivit z Akčního plánu 06/2022 – 06/2023 

5. Brainstorming implementačních aktivit na r. 2023+ (podklad pro PS ČG a MG) 

6. Monitoring podpůrných opatření na školách (podklad pro PS Rovné 

příležitosti) 

7. Monitoring energetické náročnosti škol (podklad pro PS Financování, dotační 

možnosti) 

8. Vzdělávání ukrajinských dětí ve školách v ORP Bohumín 

9. Aktualizace Strategického  rámce 

10. Organizační záležitosti  

 

1. Informace o projetu MAP III  

R. Vozňáková přivítala členy pracovních skupin a realizačního týmu a seznámila je 

s programem. V  úvodu proběhlo seznamovací „kolečko“, jelikož v pracovních skupinách 

proběhly drobné personální změny.  

R. Vozňáková seznámila přítomné  s projektem Lepší KLIMA pro Bohumínsko III, čím se zabývá, 

jaké jsou hlavní cíle a cílové skupiny.  Dále prezentovala náplň práce jednotlivých pracovních 

skupin,  jejich výstupy projektu a celkové rozdělení kapitol a povinných aktivit, které se budou 

realizovat. Podrobněji se věnovala procesu plánování a aktualizaci dokumentu MAP 

(Prezentace bod 1). 
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2. Výstupy závěrečné evaluace projektu MAP II  

R. Vozňáková stručně shrnula výsledky zpracovaných evaluačních zpráv z MAP II.  

Z. Šedivá informovala o nejúspěšnějších implementačních aktivitách a vzdělávacích akcí MAP 

II. Navázal J. Przeczek se statistickými údaji o zapojení škol v návštěvnosti těchto akcí.  

3. Výstupy z dotazníkového šetření MŠMT (2020-2022) pro oblast inkluze, rozvoje MG a ČG 

J. Przeczek prezentoval výsledky dotazníkového šetření MŠMT za mateřské a základní školy. 

Pracoval s podklady aktualizovaných analytických vstupů, jednání pracovních skupin, Popisu 

potřeb škol, Šablon I, II, III.  Uvedl srovnání a zhodnocení v tématech Společné vzdělávání              

a inkluze, matematické  a čtenářské gramotnosti. Více informaci v prezentaci bod. 3.  

4. Upřesnění termínů navržených aktivit z Akčního plánu 06/2022 – 06/2023 

J. Przeczek seznámil přítomné s plánovanými vzdělávacími aktivitami v rámci Ročního akčního 

plánu navržené v souladu s danými prioritami a cíli místního akčního plánu.  

5. Brainstorming implementačních aktivit na r. 2023+ (podklad pro PS ČG a MG) 

J. Przeczek a R. Vozňáková vysvětlili náplň pondělního jednání pracovních skupin, kde hlavním 

výstupem bude návrh vzdělávacích a implementačních aktivit. J. Przeczek představil  aktivity 

z MAP II, které nebyly realizovány a informoval o aktivitách, o které byl nebo nebyl zájem. 

Členové PS MG a ČG budou také  pracovat na seznamu místních lídrů.  

P. Skokanová informovala o proběhlých a plánovaných aktivitách v rámci MAP III. Viz 

prezentace bod 5.  

6. Monitoring podpůrných opatření na školách (podklad pro PS Rovné příležitosti) 

P. Skokanová představila aktuální stav umístnění dětí se speciálními potřebami ve školách 

v Bohumíně, dále hovořila o cílech a záměrech začleňující všechny děti do běžných škol. 

Podklady z jednání budou sloužit pro práci  v PS Rovné příležitosti. Prezentace bod 6.  

7. Monitoring energetické náročnosti škol (podklad pro PS Financování, dotační možnosti) 

Proběhla diskuse o problému zdražování energií a možnostech úspor ve školách. Tento bod 

bude klíčovým na výjezdním jednání ředitelů a zřizovatelů škol. Tímto bodem se bude zabývat 

také pracovní skupina financování.  

8. Vzdělávání ukrajinských dětí ve školách v ORP Bohumín 

P. Skokanová hovořila o současné situaci vzdělávání ukrajinských dětí ve školách v Bohumíně.  

9. Aktualizace Strategického  rámce 

R. Vozňáková sdělila, že v průběhu následujících měsíců dojde k aktualizaci investičních 

záměrů v rámci Strategického rámce v návaznosti na výzvy MAS a IROP.  
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10. Organizační záležitosti  

R. Vozňáková informovala, že systém vykazování hodin zůstává stejný jako v MAP II, tzn. 

formou pracovních výkazů. Pracovní výkazy obdrží vedoucí jednotlivých pracovních skupin. 

Dále je také zachován systém vedení dokumentace z jednání. Z každého jednání vedoucí PS 

vyhotovuje pozvánku, zápis, prezenční listinu a fotodokumentaci.  

 

Příloha: Prezentace 

   Roční akční plán 

 

V Bohumíně 12. 10. 2022 

 

  

Bc. Radana Vozňáková                                                                                                                       

Manažer projektu                                                                                                                                   

Lepší KLIMA pro Bohumínsko III                                                                                                                                   

mobil: 737932499                                                                                                                                    

e-mail: radana.voznakova@mas-bohuminsko.cz 

 


