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Zápis 

Výjezdní odborné setkání zřizovatelů a ředitelů škol 

Klub manažerů 3  "Spolupráce školy a zřizovatele" (setkání ředitelů 

škol a školských zařízení a zástupců zřizovatelů ORP Bohumín 

zaměřené na rozvoj akčního plánování, manažerských kompetencí a 

spolupráce ORP) 

Datum: 8. – 9. 11. 2022 

Místo konání: Hotel Kempa, Bukovec 

 

Program jednání: 

1. Informace k projektu Lepší KLIMA pro Bohumínsko III 

2. Evaluace projektu MAP II, vyhodnocení zapojení do škol do implementačních aktivit 

3. Vzdělávací aktivity 

4. Dotační okénko – výzva MAS  

5. Aktualizace tabulky investiční priority SR 

6. Strategický plán města Bohumín 

7. Prezentace jednotlivých škol a organizací 

8. Diskuse a workshop 

 

1. Informace k projektu Lepší KLIMA pro Bohumínsko III 

P. Skokanová přivítala účastníky jednání a seznámila je s programem.  

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). 

2. Evaluace projektu MAP II, vyhodnocení zapojení do škol do implementačních aktivit 

R. Vozňáková poděkovala ředitelům škol za zaslané reflexe a hodnocení projektu MAP II, dále 

stručně shrnula výsledky a připomínky zpracovaných evaluačních zpráv z MAP II.  Prezentovala 

statistiku zapojení škol do vzdělávacích  akci a  nejúspěšnější implementační aktivity v MAP II.  



 

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. 

 

      3. Vzdělávací aktivity 

P. Skokanová informovala o realizovaných odborných setkání, viz prezentace. 

Plánované aktivity:  

15. listopadu Oborový den 3 s výchovnými a kariérovými poradci (ve spolupráci 

s   Moravskoslezským paktem zaměstnanosti ve velké zasedací místnosti MěÚ Bohumín) 

     

30. - 31. ledna  Klub manažerů 4 - setkání zástupců ředitelů škol v Bukovci  

 

4. Dotační okénko – výzva MAS  

L. Macura prezentoval aktuální informace ohledně dotací IROP a MAS Bohumínsko. 

Podrobné informace v prezentaci.  

- Dotační možnosti z IROP 2021 – 2027 (IROP II - přímé výzvy pro celou ČR, z MAS Bohumínsko, 

z ITI ostravské metropolitní oblasti) 

- Přehled investičních priorit MAP III, připravované projekty: 

ZŠ Masarykova Poznáváme svět kolem nás (12,6 mil. Kč) 

ZŠ Skřečoň Chemie-věda budoucnosti (5 mil. Kč) 

ZŠ ČSA Modernizace digitální výuky a investice do vnitřní konektivity školy (12 mil. Kč) 

ZŠ Dolní Lutyně Modernizace ICT učebny (6,2 mil. Kč), Modernizace odborných učeben, zázemí 

pro pedagogy a vybudování vnitřní konektivity školy (12 mil. Kč) 

Nastartovaná diskuse se zřizovateli a MAS nad dalšími investičními projekty, MAS 

Bohumínsko připravuje aktualizaci investičních priorit v lednu 2023 !!!!   

 

5. Aktualizace tabulky investiční priority SR:  

L. Macura prezentoval podklady J. Przeczka ohledně investičních záměrů škol uvedených ve 

Strategickém rámci. Jednotliví ředitelé škol se ke svým záměrům vyjadřovali, došlo k záznamu 

nových informací. Aktualizace Strategického rámce proběhne v lednu 2023 a schválení řídícím 

výborem v průběhu února. 

Změny v projektech v tabulce investičních záměrů:  
ZŠ Dolní Lutyně – oba projekty za 12 mil. (6 + 6 mil.) 

ZŠ Skřečoň – úprava zahrady 

ZŠ ČSA – rekonstrukce venkovních prostor NE 

ZŠ Dolní Lutyně – MŠ Komenského NE 

ZUŠ Bohumín – altánek 
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ZUŠ Rychvald – altánek 

DDM – zahrada 

 

6. Strategický plán města Bohumín 

I. Bruzl prezentoval Strategický plánu rozvoje města Bohumína na období 2022-2030 

7. Prezentace jednotlivých škol a organizací 

p. Skokanová  

- příprava zápisů do 1. tříd (rozbor počtu předškoláků) 

- kapacita MŠ (věková struktura dětí MŠ v ORP Bohumín), záměr navýšení kapacity MŠ 

Nerudovy v pavilonu B nad zubními ambulancemi (žádost zaslána na KÚ Ostrava) 

- informace o dětských skupinách (CMR BOBEŠ, Majdalenka, nově  Artík a Liduška 

v Rychvaldu) 

- počet ukrajinských žáků k 1. 9. 2022: 30 (z toho 1 žák v PT, 4 děti v MŠ a 25 žáků v ZŠ) 

- naplánování jednotných termínů zápisů v Bohumíně (základní školy 12. a 13. dubna a 

mateřské školy 4. května 2023) 

- prázdninový provoz 2023 mateřských škol v Bohumíně  

3. července -14. července (MŠ Čáslavská a MŠ FIT),  17. července -28. července (MŠ 

Nerudova a MŠ FIT),  31. července-11. srpna (MŠ Starý Bohumín, MŠ Tovární a MŠ Skřečoň), 

14. srpna-25. srpna (MŠ Skřivánek a MŠ Na Pískách), 28. srpna-1. září přípravný týden pro 

mateřské školy,                                      

MŠ Rafík bude z důvodu rekonstrukce celé prázdniny uzavřena. Termín přihlašování dětí na 

prázdninový provoz od 17. 4. do 21. 4. 2023 

- inkluze v ZŠ celkem 1659 žáků, inkluze: 248 žáků (15%) 

- MSK provede kontrolní činnost agendy OŠKaS ve druhé půli listopadu 2022  

- nabídka kurzů a funkčního studia agentury PARIS z Karviné  

- nabídka spolupráce se spolkem zahrádkářů (p. Vaterová tel. tel. 734 168 043) 

   p. Balcar - informace z K3 Bohumín (statistika návštěvnosti, program kultura školám, 

předprodejní systémy, vyhlášení Roku dětí a dětských lekcí, zapojení škol do programu 

Vánočního jarmarku (26. listopadu 2022) 

p. Figura – rekonstrukce školy zárně ukončena, ZŠ Dolní Lutyně zve na Den otevřených dveří 

14. prosince od 14 do 17 hodin, ZŠ Neradu zůstávají v objektu 3 třídy  

p. Bialoň – na gymnáziu průměr 27 žáků/ třída, student  Was oceněn v rámci MSK, pokračuje 

kurz češtiny pro dospělé ukrajinské občany, 15. 11. Šachová simultánka se starostou, účast 

gymnázia na veletrzích a burzách pro školy, Den otevřených dvěří pro 5. a 9. ročníky ZŠ 

proběhne 16. 12. 2022.  
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p. Resler –Plavecká škola je naplněna, nové ceny vstupného, sdílel pozitivní zkušenosti 

Bosporu s fotovoltaikou (návratnost investice cca 3 roky), do diskuse se zapojil p. Figura ZŠ 

Dolní Lutyně také vybavena fotovoltaikou (postesk hasičů- problém- riziko hašení baterií při 

případném požáru)  

p. Macura- informace o nově vzniklé ,,energetické“ komisi při radě města  

p. Ucháč- poděkování Bosporu za spolupráci v projektu Plavání seniorů (500-600 osob)  

p. Orságová – SŠ Bohumín pořádá 15. 11. setkání výchovných a kariérových poradců a 14. 

12. Den otevřených dveří, spolupráce školy a města v projektu Univerzita třetího věku, 

realizovaná investice konektivita školy, k 19. 2022 celkem 505 žáků, v nabídce stále svářečská 

škola. 

p. Veselý - od 1. 9. využívá tělocvičnu DDM Střední škola Bohumín (20 hodin TV týdně), 

organizováno 29 kroužků, celkem 431 dětí na táborech, od 1. 9. 2023 nový systém 

financování ze státního rozpočtu, městská kola se po dvou letech pandemie znovu rozjela 

(zapojena i ZŠ Dolní Lutyně) 

p. Kachlová – příprava vyhlášení výtvarné soutěže EX LIBRIS, nabídka uspořádání Dnů 

otevřených dveří pro žáky 1. stupně ZŠ, organizování příměstského tábora, záměr přesunu 

výtvarného oddělení z pavilonu B MŠ Nerudovy do prostor ZŠ Masarykovy  

p. Palková K. – informace o vysoutěžených cenách a dodavatelech energií pro holding města   

p. Chalupová – poděkování školám za účast na akci Veletrh sociálních služeb, námět a 

nabídka využití osob se zdravotním postižením v organizacích holdingu města   

p. Němeček – zdravotnictví bojuje s problémy (zdravotní úkony se zdražují, nedostatek 

personálu), BMN má budoucnost, probíhá rozsáhlá modernizace, 10. 11. slavnostní otevření 

nového ambulantního traktu, připravuje se výstavba nového pavilonu následné péče, zadní 

budova (bývalé plícní oddělení) bude v budoucnu využita pro sociální služby.  

 

Zapsala: Pavla Skokanová  

               Radana Vozňáková 

 

V Bohumíně 11. 11. 2022 


