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Úvod 
 

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov“ je realizován v rámci 

Moravskoslezského kraje. Území dopadu pro realizaci je vymezeno hranicí správního obvodu obce s 

rozšířenou působností obcí Havířov zahrnující statutární město Havířov a obce Albrechtice, Horní 

Bludovice, Horní Suchá a Těrlicko. Nositelem projektu je statutární město Havířov. Oprávněného 

žadatele včetně potvrzení území potvrdila svým Stanoviskem příslušná Regionální stálá konference. 

Všechny základní a mateřské školy v zájmovém regionu včetně jejich zřizovatelů vyjádřily svůj souhlas 

se zapojením do projektu. 

 

Místní akční plán vzdělávání představuje strategický dokument zaměřen především na rozvoj 

kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků mladších 15 let. Zabývá se oblastí včasné péče, 

předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Místní akční plán je 

zpracováván ve spolupráci s partnery, přičemž vychází z místních potřeb a naléhavosti, lokálních 

přínosů a je podložený reálnými daty a analýzami území. Definuje priority a jednotlivé kroky, jenž 

jsou zapotřebí k dosažení stanovených cílů vzdělávací politiky v území ORP Havířov. 

 

Hlavním cílem procesu místního akčního plánování je zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a 

základních školách v území ORP Havířov formou spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve 

vzdělávání. Jedná se o společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení 

místně specifických problémů a potřeb. Projekt se dále zaměřuje nejen na prioritní a doporučená 

opatření MAP, ale také na další témata zjištěná na základě analýzy aktuálního stavu a odborných 

diskuzí. Vedlejším cílem je podpora sběru informací pro přípravu územně zaměřených výzev v OP 

VVV, výzev ve specifickém cíli 2.4 IROP a pro krajské akční plány. 

 

Hlavní přínos realizace projektu MAP spočívá ve vybudování udržitelného systému komunikace mezi 

aktéry ovlivňující vzdělávání v zájmovém regionu. Vytvořené partnerství napomáhá nejen ke 

zkvalitňování vzdělávání, ale také k řízenému rozvoji dalších navazujících služeb na podporu 

vzdělávání dětí a žáků. Společné plánování a sdílení aktivit v území přispěje k naplnění Dlouhodobého 

záměru vzdělávání a vzdělávací soustavy kraje a součástí aktivit je rovněž společné plánování 

investičních akcí, jež regionu bude chtít podpořit z IROP. 

 

Klíčovým výstupem je předkládaný Místní akční plán pro ORP Havířov, který představuje souhrnný 

dokument skládající se z několika částí zaměřených na specifika zájmového území. Mezi další výstupy 

patří dohody o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategický rámec MAP do roku 2023 a 

soubor aktivit, ve kterých jsou navržena konkrétní řešení místních problému v dohodnutých 

prioritách. 
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1. Partnerství 
 

Na začátku realizace projektu jsme identifikovali nezbytné aktéry tvorby a realizace MAP. 

Partnerstvím, které bylo vytvořeno, se rozumí široká platforma spolupracujících subjektů, jejichž 

struktura a konkrétní složení je předmětem dohody relevantních aktérů v území MAP pro ORP 

Havířov. ORP Havířov tvoří pět obcí – Havířov, Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá a Těrlicko. 

Pověřeným úřadem je obec Havířov. 

 

Na základě existence těchto vazeb, které umožňují vést proces plánování, byla pro realizaci projektu 

zvolena úroveň MAP. Již samotná projektová žádost vznikala ve spolupráci s vybranými partnery a 

cílovými skupinami, přičemž přesná podoba partnerství se začala formovat v průběhu prvních tří 

měsíců realizace projektu. Konečná struktura partnerství je tvořena 63 partnery, přičemž vytvořené 

partnerství má otevřenou podobu, které umožňuje dodatečné přistoupení nového subjektu. 

Partnerství je v rámci MAP Havířov tvořeno pěti obcemi disponujícími školským zařízením, ať už jsou 

to školy mateřské nebo základní. Dále 46 mateřskými a základními školami. Z neformálních institucí 

jsou v partnerství zahrnuty ASTERIX, Církevní středisko volného času Jana Boska v Havířově, Městská 

knihovna, Městské kulturní středisko, dvě ZUŠ, zástupci jejich zřizovatelů, zástupci ITI, KAP, MAS 

Pobeskydí, OSPOD a Agentura pro sociální začleňování partnerství, kdy z celkového počtu 70 

oslovených se zapojilo 63 relevantních aktérů, kteří jsou o realizaci MAP pravidelně informováni, 

připomínkují, či jsou členy Řídícího výboru. Konkrétní složení partnerství je uvedeno v závěru této 

kapitoly. 

 

Spolupráce v partnerství probíhá dle principu zapojení veřejnosti, kdy všichni partneři jsou průběžně 

informováni o aktuálním dění v projektu. Jsou jim zasílány všechny relevantní informace a mají 

možnost připomínkovat jednotlivé výstupy. Partneři, kteří projevili zájem, jsou aktivně informování 

v rámci společných nebo individuálních jednáních, prostřednictvím konzultací, připomínek, 

zjišťováním jejich postupů a stanovisek k jednotlivým částem vznikajícího MAP. Partneři mají možnost 

zapojit své zástupce přímo do pracovních skupin či Řídícího výboru tak, aby se mohli přímo podílet na 

vytváření návrhů v MAP.  

 

Informovanost probíhala prostřednictvím internetových stránek projektu http://www.map-

havirov.cz, místních médií, propagačních materiálů a v rámci realizace aktivit projektu. Na 

internetových stránkách projektu byly průběžně prezentovány výstupy z jednotlivých jednání, 

aktualizován časový harmonogram dílčích výstupů i jednotlivých akcí, umísťovány fotografie 

z jednání. Veřejnost zde mohla vyplňovat dotazníky monitorující její pohled na jednotlivá témata 

z oblasti vzdělávání. Článek o průběhu realizace projektu byl publikován v měsíčníku města Havířov 

Radniční listy a další informace vyvěšeny na webu města Havířov www.havirov-city.cz. Byl zpracován 

propagační materiál v podobě A3 plakátu a umístěn v prostorách partnerských organizací a vestibulu 

Magistrátu města Havířov. Ke zpracování analytické části a následně strategického rámce proběhlo 

veřejné projednání, kde byly představeny jednotlivé výstupy, pracovní skupiny a širší partnerská 

koalice. V rámci aktivit projektu, zejména vzdělávacích, informačních a tematických setkání, byli 

účastníci informováni o realizaci v rámci MAP.  
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    Tabulka 1 Struktura partnerství 

   

    

    

    

    

PARTNERSTVÍ 

    Zástupce realizátora 
  

ZUŠ 

Statutární město Havířov 
  

ZUŠ Bohuslava Martinů 

Zřizovatelé škol 
  

ZUŠ Leoše Janáčka 

Statutární město Havířov 
  

Mimoškolní vzdělávání 

Obec Horní Bludovice 
  

ASTERIX 

Obec Těrlicko 
  

Městská knihovna 

Moravskoslezský kraj 
  

Městské kulturní středisko 

Základní a mateřské školy 
  

Don Bosko 

ZŠ a MŠ Horní Bludovice 
  

Uživatelé vzdělávání-  školská komise, rodiče, 
žáci 

ZŠ a MŠ s pjv Albrechtice 
  

školská komise rady MMH 

ZŠ a MŠ Havířov Životice Zelená 
  

žáci 

ZŠ Havířov Město Gorkého 
  

Ostatní aktéři 

ZŠ Havířov Město M.Kudeříkové 
  

Agentura pro sociální začleňování 

ZŠ a MŠ Havířov Město Na Nábřeží 
  

ITI Ostravská anglomerace 

ZŠ Havířov Město 1.máje 
  

Krajský akční plán 

ZŠ Havířov Město Žákovská 
  

MAS Pobeskydí 

ZŠ a MŠ Havířov Bludovice Frýdecká 
  

odbor sociálních věcí MMH - SPOD 

ZŠ a MŠ s pjv Havířov Bludovice Selská 
   ZŠ Havířov Podlesí F.Hrubína 
   ZŠ Havířov Podlesí Mládežnická 
   ZŠ Havířov Podlesí K.Světlé 
   ZŠ Havířov Šumbark Gen.Svobody 
   ZŠ Havířov Šumbark Jarošova 
   ZŠ Havířov Šumbark Moravská 
   ZŠ Havířov Šumbark M.Pujmanové 
   ZŠ Havířov Šumbark Školní 
   ZŠ Havířov Pr.Suchá Kapitána Jasioka 
   SŠ a ZŠ Havířov Šumbark 
   ZŠ a MŠ Horní Suchá 
   ZŠ a MŠ s pjv Horní Suchá 
   ZŠ a MŠ Těrlicko 
   ZŠ a MŠ s pjv Těrlicko 
   MŠ Havířov Šumbark U Jeslí 
   MŠ Havířov Pr.Suchá U Topolů 
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MŠ MATEŘINKA, soukromá 
   MŠ Havířov Paraplíčko 
   MŠ Havířov Město ČS.armády 
   MŠ Havířov Město Horymírova 
   MŠ Havířov Město Lipová 
   MŠ Havířov Město Puškinova 
   MŠ Havířov Město Radniční 
   MŠ Havířov Město Resslova 
   MŠ Havířov Město Sukova 
   MŠ Havířov Město Švabinského 
   MŠ Havířov Město U Stromovky 
   MŠ Havířov Podlesí Balzacova 
   MŠ Havířov Podlesí Čelakovského 
   MŠ Havířov Podlesí E.Holuba 
   MŠ Havířov Podlesí Kosmonautů 
   MŠ Havířov Šumbark Přímá 
   MŠ Havířov Šumbark Mládí 
   MŠ Havířov Šumbark Moravská 
   MŠ Havířov Šumbark Okružní 
   MŠ Havířov Šumbark Petřvaldská 
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2. Organizační struktura 
 

Organizační struktura MAP pro ORP Havířov se skládá z několika úrovní – partnerství, řídící výbor, 

realizační tým projektu a garanti a metodici jednotlivých pracovních skupin. Níže jsou uvedeny 

kompetence jednotlivých součástí.  

 

Partnerství = široká platforma spolupracujících subjektů. 

Obrázek 1 Organizační struktura MAP Havířov 

 
 

 

Řídící výbor = role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP. 

Jeho složení reprezentativně odpovídá složení partnerství MAP. Řídící výbor je hlavním pracovním 

orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání 

na území MAP. Řídicí výbor se sešel na svém ustavujícím jednání 22. června 2016 a schválil status a 

jednací řád, zvolil si předsedu a místopředsedkyni. Řídící výbor čítá 21 členů. Řídící výbor se schází 

každé 3 měsíce, v případě potřeby také častěji na mimořádných zasedáních. Po dobu projektu se 

v řídícím výboru změnili 3 členové. Celkový počet zasedání řídícího výboru byl 7. 

 

 

 

 

 

 

Partnerství 

Neformální a 
zájmové 

vzdělávání 
Realizátor MAP MŠ, ZŠ, ZUŠ Řídící výbor 

Garant PS  
Společné a kvalitní 

vzdělávání 

Metodici 

Garant PS  
Kompetence pro 

trh práce 

Metodici 

GArant PS 
Gramotnosti 

Metodici 

Garant PS 
Občanské 

kompetence 

Metodici 

Realizační tým 

Rodiče Zřizovatelé 
Zástupci ITI, KAP, 

MSK, apod. 
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Tabulka 2 Složení řídícího výboru 

 

 

ŘÍDÍCÍ VÝBOR 

   

Zástupci Jméno, příjmení Funkce 

Realizátor projektu MAP 

Statutární město Havířov Bc. Alena Zedníková náměstkyně primátora MMH 

Kraj 

Moravskoslezský kraj Bc. Josef Bělica člen zastupitelstva MSK 

Zřizovatelé škol 

Statutární město Havířov Ing. Martina Dresslerová vedoucí odboru školství a kultury 

MMH 

Vedení škol, učitelé, školní družiny 

ZŠ a MŠ spjv Těrlicko Mgr. Barbara Smugala ředitelka 

ZŠ Mládežnická Mgr. Iva Badurová ředitelka 

ZŠ Kpt. Jasioka Mgr. Petra Židková ředitelka 

ZŠ Jarošova PaedDr. Václav Hujer ředitel 

ZŠ Na Nábřeží PaedDr. Svatopluk Novák ředitel 

ZŠ F.Hrubína Mgr. Tomáš Ptáček ředitel 

ZŠ Žákovská Mgr. Daniela Navrátilová učitelka (leader) 

MŠ Paraplíčko Mgr. Šárka Chobotová ředitelka 

ZŠ a MŠ Horní Bludovice Mgr. Světlana Šipulová ředitelka 

MŠ Lípová Mgr. Blanka Gelnarová ředitelka 

Organizace formálního a zájmového vzdělávání 

Církevní středisko volného času 

sv. Jana Boska v Havířově 

Ing. Mgr. Jindřich Honěk ředitel 

Městské kulturní středisko Mgr. Yvona Dlábková ředitelka 

KAP - Krajský akční plán 

Věcný manažer KAP Ing. Kristýna Žižková věcný manažer KAP 

Rodiče - školské rady 

školská komise rady MMH Jiřina Brablcová člen 

ITI / IPRÚ 

ITI Ostravská aglomerace Ing. Sylva Sládečková kontaktní pracovník 

MAS 

MAS Pobeskydí Ing. Jaroslav Votýpka místopředseda MAS 

Ostatní  

odbor sociálních věcí MMH - 

SPOD 

Ing. Bernarda Urbancová vedoucí odboru soc. věcí MMH 

ASZ Mgr. Hana Krejsová ved. odd. regionálního centra 

východ 
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Realizační tým projektu = nese odpovědnost za realizaci projektu a jeho výstupy. Realizační tým 

projektu MAP Havířov vede projektový manažer ve spolupráci s finančním a administrativním 

manažerem a odborným řešitelem. Realizační tým zabezpečuje činnost Řídícího výboru a dalších částí 

organizační struktury MAP. Mezi hlavní úkoly realizačního týmu patří zajišťovat potřebné podkladové 

materiály a tyto pak předkládat Řídícímu výboru MAP a dalším aktérům, plánovat podrobný 

harmonogram aktivit a monitorovat průběh realizace MAP, pracovat v systému MS2014+ 

a komunikovat s poskytovatelem dotace, připravovat průběžné žádosti o změnu, monitorovací zprávy 

a žádosti o platbu, studovat metodické příručky a postupy, organizovat činnosti zapojených subjektů, 

zajišťovat efektivní komunikační systém, zajišťovat v oblastech MAP přenos výstupů mezi dílčími 

týmy, dohlížet na vedením administrativy, organizovat porady, metodická setkávání, vzdělávací 

aktivity, pracovní jednání, kontrolovat správné profinancování projektu, dohlížet na dodržování 

povinné publicity projektu, 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 a dalších vzdělávacích zařízení v oblasti řízení kvality vzdělávání, pravidelně 

vyhodnocovat realizované aktivity a dosahování cílů MAP. 

Tabulka 1 Složení realizačního týmu projektu 

Role Jméno a příjmení 

Manažer projektu * Ing. Jiří Kovačík 

Manažer projektu Ing. Alena Nogolová 

Finanční a administrativní manažer projektu * Ing. Dana Kiedroňová 

Finanční a administrativní manažer projektu * Ing. Ingrid Kovalová 

Finanční a administrativní manažer projektu Ing. Lenka Slowiková, DiS. 

Odborný řešitel Ing. Petra Kantorová 

*předčasně ukončen pracovní poměr 

 

Pracovní skupina = zabývá se opatřením, které je v rámci MAP povinné a dále těmi, která vyšla z 

vlastních šetření a provedených analýz území. Pracovní skupina je tým pracovníků složený 

z vedoucího pracovní skupiny, specialisty a odborných řešitelů, kteří se věnují určenému tématu / 

tématům vzdělávání.  

Pracovní skupiny jsou rovněž tvořeny ze všech cílových skupin partnerů tak, aby bylo dosaženo 

dohody. Celkem byly vytvořeny 4 pracovní skupiny: 

 

PS 1 Společné a kvalitní vzdělávání 

PS 2 Kompetence pro trh práce 

PS 3 Gramotnosti 

PS 4 Občanské kompetence 

 

Pracovní skupiny se scházely pravidelně každý měsíc a aktivně se podílely na stanovení cílů, priorit a 
aktivit. 

Garant pracovní skupiny = koordinuje činnost svěřené pracovní skupiny. Stanovuje termíny a řídí 
setkání pracovní skupiny. Přiděluje úkoly členům pracovní skupiny a kontroluje jejich plnění. 
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Vyhledává odborníky, lídry a nositele změn v území ve vazbě na téma pracovní skupiny. Spolupracuje 
se všemi členy pracovní skupiny. Dokumentuje činnost a tvorbu pracovní skupiny tím, že zpracovává 
zápisy ze setkání, pořizuje fotodokumentaci a kompletuje výstupy pracovní skupiny. Průběžně 
informuje  
o činnosti pracovní skupiny realizační tým projektu. Prezentuje výsledky činnosti pracovní skupiny 
řídícímu výboru. Zodpovídá za výstupy pracovní skupiny. 

Metodik pracovní skupiny = účastní se jednání pracovní skupiny, jejíž je členem. Spolupracuje  

s ostatními členy pracovní skupiny. Plní úkoly zadané vedoucím pracovní skupiny, dodržuje termíny. 

Definuje konkrétní potřeby a okruhy k řešení k tématu pracovní skupiny. Stanovuje opatření a cíle 

k tématu pracovní skupiny. Vyhodnocuje vyvozené závěry. Zodpovídá za odbornost navrhovaných 

řešení. 

Tabulka 4 Složení pracovních skupin 

PS 1 Společné a kvalitní vzdělávání 

Mgr. Anna Werner speciální pedagog  ZŠ a MŠ s pjv Albrechtice 

Mgr. Ivana Kučáková zástupkyně ředitele školy  ZŠ Jarošova 

Mgr. Petra Žídková ředitelka ZŠ Kpt. Jasioka 

Mgr. Šárka Chobotová ředitelka MŠ Paraplíčko 

Mgr. Jindřiška Blažková zástupkyně ředitelky školy  ZŠ Mládežnická 

Kamila Folwarczná pedagog MŠ Okružní 

Iveta Palowská ředitelka MŠ Mládí 

Mgr. Blanka Gelnarová ředitelka MŠ Lipová 

PS 2 Kompetence pro trh práce 

Ing. Jaroslav Votýpka místopředseda MAS obec Horní Bludovice 

Mgr. Jiří Václavínek výchovný poradce ZŠ K. Světlé 

Ing. Tomáš Kostka zástupce ředitele pro praktické 

vyučování 

SŠ Havířov-Šumbark, elektro a 

stroj. obory 

Mgr. Blanka Jedináková výchovná poradkyně ZŠ Na Nábřeží 

PS 3 Gramotnosti 

Mgr. Iva Badurová ředitelka ZŠ Mládežnická 

Mgr. Jindřiška Jurčková zástupkyně ředitele pro 1. st. ZŠ Mládežnická 

Ing. Dagmar Čuntová ředitelka Knihovna Havířov 

Mgr. Ivana Kolková pedagog ČJ ZŠ Na Nábřeží 

Mgr. Pavla Nesvadbová pedagog, ČJ, RJ, HV ZŠ Školní 

Mgr. Helena Luková pedagog, M,D ZŠ Školní 

PS 4 Občanské kompetence 

Mgr. Růžena Bajerová zástupkyně ředitelky školy ZŠ Kpt. Jasioka 

Mgr. Barbara Smugala ředitelka ZŠ a MŠ s pjv Těrlicko 

MVDr. Martin Svoboda ředitel  ZŠ Školní 

Bc. Eva Kiedroňová ředitelka ASTERIX 

Mgr. Břetislav Holesz pedagog, D ZŠ Na Nábřeží 

Mgr. Yvona Dlábková ředitelka Městské kulturní středisko 

 

Pro dosažení cílů MAP je zapotřebí, aby se pravidelně organizovala pravidelná setkání Řídícího výboru 

projektu, probíhala metodická setkávání, schůzky pracovních skupin, porady realizačního týmu apod.  
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Pro efektivní komunikaci byly zvoleny tyto formáty komunikace:  

 elektronická komunikace,  

 telefonická komunikace,  

 osobní pracovní jednání,  

 společná pracovní jednání,  

 webová prezentace projektu,  

 online přístupné databáze kontaktů a zpracovaných výstupů. 

 

3. Dohoda o prioritách 
 

Dohoda o prioritách zahrnuje tři postupné kroky: 

A. analýzu 

B. strategický rámec MAP 

C. investiční priority 

 
V rámci analýzy území jsme provedli tyto postupné kroky: 

1. Analýzu vnitřního prostředí, charakteristiku území 

2. Vyhodnocení dotazníkového šetření pro školy: vytýčení strategických směrů a výběr opatření. 

3. Zjištění potřeb investic ve školách a stupně připravenosti 

4. Metaanalýzu existujících strategických záměrů a dokumentů v území pro oblast vzdělávání 

5. Vymezení problémových oblastí a klíčových problémů 

6. Projednání analytické části MAP 

 

3.1 Analýza vnitřního prostředí, charakteristika území 
 

Analýza vnitřního prostředí, charakteristika území byla realizována v druhém čtvrtletí roku 2016 jako 

výchozí aktivita projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Havířov. Podrobná analýza tvoří 

samostatnou přílohu č. 1 tohoto dokumentu, v této kapitole uvádíme určitý souhrn hlavních zjištění 

a závěrů.  

Správní obvod ORP Havířov se rozkládá ve východní části Moravskoslezského kraje. Na severozápadě 

sousedí se SO ORP Orlová, na severovýchodě se SO ORP Karviná, na východě se SO ORP Český Těšín, 

z jihu tvoří hranici SO ORP Frýdek-Místek a ze západu SO ORP Ostrava. Správní obvod leží na jižním 

okraji ostravsko-karvinské průmyslové oblasti mezi Ostravou a pohraničním městem Český Těšín.  

Povrch území je mírně členitý a je rozbrázděn údolími podél říček a potoků.  

Klimatické podmínky správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov náleží do mírného 

pásma a jsou mírně kontinentální. Většinou plochý terén nevyvolává zásadní podnební zvláštnosti, 

jako např. dešťové stíny nebo tepelné inverze. Charakteristická je otevřenost terénu západním a 

severním větrům. Průměrná teplota se pohybuje kolem 8 °C, letních dnů s teplotou nad 25°C bývá 

průměrně 45 a mrazových dnů s teplotou pod -0,1 °C je okolo 110. Půdní kategorie jsou zastoupeny 

půdami hnědozemními, středně těžkými i středně hlubokými. 
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SO ORP Havířov je z hlediska některých statistik začleňován do „Okresu1 Karviná“. Ten je situován  

v severovýchodní části Moravskoslezského kraje. Je čtvrtým nejmenším okresem v republice a za 

okresem Ostrava-město druhým nejmenším v kraji.  Okres se skládá z celkem 17 obcí, z nichž 7 má 

statut města. Počtem obyvatel největší je statutární město Havířov.  Od 1. 1. 2000 je okres součástí 

Moravskoslezského (původně Ostravského) kraje. Pět velkých měst okresu – Bohumín, Český Těšín, 

Havířov, Karviná a Orlová – se od 1. 1. 2003 stalo středisky správních obvodů obcí s rozšířenou 

působností a s pověřeným obecním úřadem. Počtem obyvatel přes 270 tis. je druhým nejlidnatějším 

okresem v rámci kraje a třetím v České republice. 

Plochy a území 
Obrázek 2 Správní obvod ORP Havířov  

 

 

 

Správní obvod ORP Havířov tvoří pět obcí – Albrechtice, Havířov, Horní Bludovice, Horní Suchá a 

Těrlicko. Pověřeným úřadem je obec Havířov. Podíl správního obvodu na celkové rozloze kraje je 1,6 

% a je tak čtvrtým nejmenším obvodem kraje. Podílem 7,9 % z celkového počtu obyvatel kraje je ale 

na 4. místě v rámci kraje. V Havířově, jediném městě tohoto obvodu, žije 85,6 % obyvatel území. Pod 

obcí Horní Suchá se nacházely, v dnešní době již vytěžené, zásoby černého uhlí, jehož těžba 

významně ovlivnila vývoj této oblasti. Město Havířov bylo vystaveno jako satelitní město Ostravy, 

vzniklo z potřeby zajistit byty pro pracovníky dolů a hutí v období rozvoje průmyslu na Ostravsku po 

2. světové válce. Jedná se o největší město v ČR, které nikdy nebylo městem okresním, ani krajským. 

Demografický vývoj v ČR je pod tlakem poklesu počtu obyvatel přirozenou měnou (od r. 1994 do r. 

2005 vykazovala ČR úbytky počtu obyvatel přirozenou měnou) a znovu se stává skutečností po roce 

                                                           
1
 Okresní úřady na území České republiky ukončily svoji činnost 31. prosince 2002 v rámci druhé fáze reformy územní správy. 

Obvody okresů i po 1. lednu 2003 zůstaly zachovány pro potřeby soudů, policie, archivů, úřadů práce atd. Dále se využívají jako 
statistická jednotka, někdy i jako rozlišovací údaj k názvu obce a některých nestátních organizací. Obvody úřadu práce, okresní 
správy sociálního zabezpečení jsou zachovány v plném rozsahu. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/31._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/2002
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Reforma_%C3%BAzemn%C3%AD_spr%C3%A1vy_v_%C4%8Cesk%C3%A9_republice&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/2003
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C5%99ad_pr%C3%A1ce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_zabezpe%C4%8Den%C3%AD
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2012. Tendencí je tlak na opětovný pokles počtu obyvatel přirozenou měnou, vyplývající jak z nízké 

úrovně plodnosti žen, tak nerovnoměrnosti a vývoje věkové struktury obyvatel v minulosti. 

Kladné saldo migrace do ČR kulminovalo v roce 2007 (do ČR se v tomto roce přistěhovalo o 84 tis. 

obyvatel více, než vystěhovalo), zahraniční migrace byla od r. 1991 a ve výhledu bude dále 

rozhodujícím faktorem pro vývoj počtu obyvatel v ČR, zejména atraktivních měst a vybraných 

regionů. 

Demografické údaje o historii a současnosti obyvatelstva v SO ORP Havířov a jejich komparace 

s regionálními a celorepublikovými daty naznačují, že celkový počet obyvatel SO ORP Havířov bude 

mít klesající tendenci. Na tomto úbytku se budou podílet jak očekávaná nižší plodnost a porodnost 

žen tak migrace obyvatel. Jednoznačnou příčinou tohoto vývoje je nepříznivý vývoj v městě Havířově. 

Migrace mladých a vzdělaných lidí z SO ORP Havířov, ale nejen jeho, do jiných atraktivních měst 

(Praha, Brno), je výrazným trendem, který je doplněn sub urbanizací v zázemí města Havířov 

(Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá a Těrlicko) i širším okolí (Pobeskydí).  

Lze očekávat, že z hlediska věkového složení obyvatel klesne podíl dětské složky ve společnosti a 

naopak se bude zvyšovat podíl starších obyvatel. Výrazně klesne počet osob do 14 let a nejpočetnější 

skupinou obyvatelstva se stanou lidé ve věku 55 – 59 let. 

Bytová výstavba se sice orientuje především na individuální výstavbu, ale doposud neodráží trend 

poklesu počtu obyvatel a trendy jeho migrace. Z tohoto pohledu nelze považovat bytovou výstavbu 

za limitující faktor případného přistěhování do SO ORP Havířov. 

V těchto podmínkách není reálné, aby SO ORP Havířov změnila dosavadní vývojové trendy, tj. 

zastavila celkový pokles počtu obyvatel, jehož dominantní příčinou je záporné saldo migrace města 

Havířova. 

Možnosti změny stávajících trendů vývoje počtu obyvatel jsou omezené, prvotně vázané na změny v 

hospodářských podmínkách území, včetně širšího regionu. 

 

Ekonomická analýza 
Vzhledem k současným trendům v cestovním ruchu nemají obce SO ORP Havířov příliš velký turistický 

a rekreační potenciál, a to i vzhledem k důlním škodám způsobeným dlouhodobým hlubinným 

dobýváním pod obcí Stonava. 

Dlouhodobě převažuje počet ekonomicky neaktivních osob. Tento trend je z části způsoben 

snižujícím se přirozeným přírůstkem. Dominujícím faktorem je však vystěhování především mladších 

ročníků ekonomicky aktivních obyvatel ze statutárního města Havířov.  

Značná část obyvatel dojíždí za prací a do škol do sousedních obcí, okresů a regionů. Mezi největší 

zaměstnavatele SO ORP Havířov patří nevýrobní organizace typu nemocnice, statutární město, ČSAD. 

Zcela zásadní změny čeká společnost OKD, které dále zhorší situaci na trhu práce v celém regionu. 

Mzdy jsou v Moravskoslezském kraji pod republikovým průměrem, a vzhledem k trendům 

ekonomického vývoje a tomu, že převážná část zaměstnanců je zaměstnána ve zpracovatelském 

průmyslu nelze očekávat výrazné navýšení.  

Trh práce ovlivňuje především situace v OKD a nepřítomnost dalšího velkého zaměstnavatele na 

území SO ORP Havířov nebo jeho okolí. Značná část evidovaných podnikatelských subjektů není 
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ekonomicky aktivní a přepočtený počet těchto subjektů na 1000 obyvatel je nižší než v jiných částech 

Moravskoslezského kraje i ČR. Stejně tak tomu je u osob samostatně výdělečně činných.  

Situace na trhu práce se mírně zlepšuje, nicméně naráží na strukturální limity. Přibylo volných 

pracovních míst, avšak jsou požadovány především dělnické profese a méně kvalifikovaní pracovníci 

služeb. Míra nezaměstnanosti je druhá nejvyšší v kraji (k 31. 5. 2016: ČR 6,1, MSK 8,3%, okres Bruntál 

10,9%, okres Karviná 10,8%). Značná část nezaměstnaných je evidována déle než 2 roky a délka 

evidence roste. 

Region bohužel nenabízí dostatek pracovních míst pro absolventy všech typů škol. Na jedno pracovní 

místo připadají dlouhodobě téměř 3 absolventi, a proto také mladí lidé opouští region a stěhují se za 

prací, čímž tak ještě zhoršují zjištěné demografické trendy. 

Dlouhodobě nepříznivé trendy v oblasti pohybu obyvatelstva (pracovní síly) a strukturální změny na 

trhu práce, které lze v regionu očekávat, nebude možné zvrátit bez adekvátních opatření v oblasti 

vzdělávací politiky. 

 

Charakteristika školství a vzdělávání v území  

Přehled mateřských škol na území města 

Město Havířov je zřizovatelem 20 mateřských škol.  Z toho tři mateřské školy mají navíc ještě 

odloučená pracoviště. Dále pět mateřských škol, z toho jedna s polským jazykem vyučovacím, je 

součástí základních škol a nemá vlastí právní subjektivitu. Na území města je v současné době také 

jedna soukromá mateřská škola na ul. Okružní 13 a jedna mateřská škola speciální pro zrakově 

postižené na ul. Mozartově 2, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Každá mateřská škola má 

zařízení školního stravování. Na 17 mateřských školách zřízených městem je školní kuchyň a jídelna, 

na zbylých mateřských školách je školní výdejna, kam se jídlo dováží. Speciální třídy pro děti s vadou 

řeči jsou zřízeny u dvou mateřských škol (MŠ E. Holuba, MŠ Čelakovského).  

 

Ve školním roce 2013/2014 je v mateřských školách zřizovaných městem Havířov celkem 2 195 dětí. 

Srovnáním stavu počtu dětí k předchozímu školnímu roku s výjimkou dvou školních roků dochází 

k neustálému zvyšování počtu dětí. Nejvyšší nárůst v počtu dětí přinesl školní rok 2012/2013. 

Z tohoto důvodu byla upravena kapacita na jednotlivých mateřských školách, které mohly uspokojit 

vyšší zájem rodičů o umístění dětí do těchto zařízení. Nárůst počtu dětí předškolního věku však bude 

končit, neboť souvisel s tzv. druhou vlnou matek narozených v době pronatalitní politiky státu 

sedmdesátých let minulého století. 

 

Nejvyšší zastoupení v mateřských školách mají děti ve věku pět až šest let (31,9%). Následují je děti 

čtyřleté až pětileté (28,4%), děti tříleté až čtyřleté (26,3%), dále děti dvouleté až tříleté (10,2%) a 

nejnižší počet (3,2%) mají děti s odloženou školní docházkou. 

Prognóza vývoje dětské složky obyvatelstva do roku 2020 

Přes výrazné negativní demografické trendy v ORP Havířov je prognóza vývoje počtu dětí 

v mateřských školách Havířova příznivá. Předpokládá se pouze cca 10% snížení počtu dětí v MŠ ve 

věku 3 – 5 let. 
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Využití jejich kapacity se v současné době blíží 100 %. Proto se domníváme, že nemusíme očekávat 

zásadní vliv poklesu dětí na počty mateřských škol a případné výrazné změny jejich současné 

kapacity, jelikož v letech 2010 a 2011 byl již předpokládaný stav roku 2020 v počtu dětí dosažen. Toto 

tvrzení také podporuje zájem o umístění dětí do mateřských škol, který dlouhodobě mírně přesahuje 

možnosti kapacity mateřských škol a pohybuje se okolo 9,5 % k počtu přijatých dětí. Tento zájem by 

mohl být vlivem snížení celkového počtu dětí plně uspokojen. 

 

Přehled základních škol na území města 

Město Havířov je zřizovatelem celkem 17 základních škol. Součástí každé z těchto škol je i školní 

družina a zařízení školního stravování. Na 12 školách je školní kuchyň a jídelna, na zbylých pěti 

školách je školní výdejna, kde se jídlo dováží.  Čtyři základní školy mají zřízenou jako odloučené 

pracoviště i mateřskou školu. Z celkového počtu základních škol je jedna škola pouze s 1. stupněm 

vyučovacím a jedna škola s polským jazykem vyučovacím. Přípravná třída je zřízena na třech školách, 

které patří do části města Šumbark a Prostřední Suchá (ZŠ na ul. Moravská, Školní, Kapitána Jasioka). 

Speciální třída, která slouží ke skupinovému začlenění žáků se zdravotním postižením, je zřízena na 

jedné škole (ZŠ M. Kudeříkové). Každá základní škola má vymezen vlastní školský obvod, který je 

stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 7/2009. 

Ve školním roce 2013/2014 bylo na základních školách v Havířově celkem 5 740 žáků, avšak dochází 

k neustálému poklesu počtu žáků. Tento pokles má však snižující se tendenci. Od prvního poklesu 

počtu žáků ve školním roce 2004/2005 ve výši 493 žáků ve školním roce 2013/2014 byl pokles počtu 

žáků již pouze ve výši 5 žáků. V současnosti je kapacita škol v průměru využívána na 78 %.  

Vzhledem k předpokládaným trendům demografického vývoje lze očekávat výrazné změny v oblasti 

základního školství. Dnes plní povinnou školní docházku na základních školách v Havířově zřizovaných 

městem 5 740 žáků z celkového počtu 6 tisíc havířovských dětí školního věku (vliv studia na nižším 

stupni víceletých gymnázií a na školách v zahraničí). Podle prognózy střední varianty demografické 

studie bude dětí školou povinných v roce 2020 okolo 5,5 tisíc. Avšak dětí, které budou reálně 

docházet do základních škol v Havířově, bude okolo 5 250. Prognóza má tudíž za to, že dojde k 

poklesu počtu havířovských školáků během příštích osmi let přibližně o 500. Na tomto úbytku se 

bude z částí města Havířova nejvíce podílet Šumbark (40 %) a Město (30 %). Další dvě části města 

Podlesí a Bludovice se budou na úbytku žáků podílet asi deseti procenty. Na pěti školách v části 

města Šumbark tak můžeme očekávat souhrnem pokles počtu dětí o více než 200 a na pěti školách 

části města Město asi o 150.  

Město Havířov je zřizovatelem příspěvkové organizace ASTERIX - středisko volného času Havířov. 

Tato příspěvková organizace je zařazena do sítě škol a platí pro ni stejná pravidla jako pro všechny 

školy, jak z hlediska bezpečnosti, tak náplně a úrovně činnosti. ASTERIX poskytuje širokou nabídku 

kroužků a kurzů.  Děti a mládež mohou také v této organizaci navštěvovat klubovny a zúčastňovat se 

soutěží a příležitostných akcí. Každý rok prožije s ASTERIXem – střediskem volného času Havířov část 

prázdnin téměř 700 dětí, a to v táborech, příměstských táborech a na ozdravných pobytech 

v Chorvatsku. Ve městě existuje řada dalších sportovních, církevních a jiných neziskových organizací, 

které se zabývají využitím volného času dětí a mládeže.   
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3.2 Vyhodnocení dotazníkového šetření 
 

Pro zjištění konkrétních potřeb jednotlivých zapojených škol, pro mapování jejich problémů a pro 

popis aktuální situace ve všech základních i mateřských školách v rámci území obce s rozšířenou 

působností Havířov bylo použito rozsáhlé dotazníkové šetření jak ze strany poskytovatele dotace, 

tedy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, tak i ze strany příjemce dotace, kterým je 

statutární město Havířov.  

 

Vlastní dotazníkové šetření bylo provedeno pro mapování potřeb v analytické fázi projektu na 

vytýčení strategických směrů a výběr opatření. Termín realizace – září 2016. 

Úkolem dotazníkového šetření bylo zjistit, jakým opatřením přikládají respondenti větší váhu. 

Opatřením se v tomto případě rozumí oblast, kterou by doporučili ve školství podporovat, ať už 

finančně nebo aktivitami zapojených subjektů (školy, zřizovatelé škol, subjekty zájmového a 

neformálního vzdělávání apod.). 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 810 respondentů formou elektronického průzkumu, kteří jsou 

nějakým způsobem spojeni se školami na území města Havířova, kdy majoritou byly základní školy. 

Nejčetněji respondenti označovali zaměření se na čtenářskou a matematickou gramotnost, zvyšování 

kompetencí komunikace v cizích jazycích a rozvoj podnikavosti a iniciativy žáků.  Vlastní návrhy 

respondentů se týkaly zejména podpory pohybových aktivit dětí, podpora talentovaných žáků a 

zvyšování finanční gramotnosti dětí. Vzhledem k vysokému počtu respondentů a zároveň vysokému 

procentu konkrétních odpovědí na dané otázky lze považovat toto šetření za jednoznačné. 

Tabulka 5 Preference v nabízených opatřeních

 
Tabulka 6 Navrhovaná opatření (vyplnilo 51,36% resp.) 
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Interpretace výsledků agregovaného MAP 
 

V rámci ORP Havířov vybraly zástupci mateřských škol z hlavní oblasti podporované z OP na prvním 

místě rozvoj infrastruktury školy, včetně rekonstrukcí a vybavení, dále podporu čtenářské 

pregramotnosti a podporu polytechnického vzdělávání. Z dalších podporovaných oblastí OP pak ICT 

včetně potřeb infrastruktury, sociální a občanské dovednosti a v neposlední řadě jazykové vzdělávání. 

 

MŠ – Z 34 mateřských škol dotazníkové šetření vyplnilo 32, tj. 94,1 %. 

 

Tabulka 7 Hlavní oblasti podporované z OP 

 
 

Tabulka 8 Další oblasti podporované z OP 
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Překážky 

 
 

Zástupci základních škol z hlavní oblasti podporované z OP přiřadily první místo také rozvoji 

infrastruktury školy, včetně rekonstrukcí a vybavení, dále podporu rozvoje čtenářské gramotnosti a 

podporu rozvoje matematické gramotnosti. Z dalších podporovaných oblastí OP pak jazykové 

vzdělávání, ICT včetně potřeb infrastruktury a sociální a občanské dovednosti. 

 

ZŠ – Z 26 základních škol dotazníkové šetření vyplnilo 25, tj. 96,2 % 

 

Tabulka 9 Hlavní oblasti podporované z OP 
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Tabulka 10 Další oblasti podporované z OP 

 

 

Překážky 

 
 

Investiční plány 
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Podrobné výsledky dotazníkových šetření jsou uvedeny v samostatné příloze č. 2 tohoto 

dokumentu, zde uvádíme zásadní zjištění a závěry.  

 

3.3 Zjištění potřeb investic a stupně připravenosti ve školách a organizacích 

neformálního vzdělávání  
 

V druhém čtvrtletí roku 2016 začal realizační tým projektu monitorovat investiční potřeby v území a 

zjišťovat stupeň jejich připravenosti formou dotazování s využitím tabulkového formuláře. Jednotlivé 

školy uváděly jakou infrastrukturu školy (budovy, učebny, místnosti, dvory apod.) plánují postavit, 

rekonstruovat nebo modernizovat z evropských projektů a jaké vnitřní vybavení plánují modernizovat 

či pořídit. Následně byly školy vyzvány, aby u investičních záměrů, jejichž financování je plánováno 

z IROP, projekty blíže určily co do identifikace nositele, popisu předmětu, cílů a výsledků projektu, 

zdůvodnění potřebnosti projektu, stav připravenosti, odhad rozpočtových nákladů, časový 

harmonogram realizace a vazby na klíčové kompetence IROP. Získané informace sloužily jako podklad 

pro přípravu přílohy investičních priorit SR MAP.  

 

První seznam investičních priorit z 27. 9. 2016 obsahuje 69 projektových záměrů pro investiční 

intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro ORP, území MAP 

pro ORP Havířov. Dále byly zjišťovány potřeby investic ve školách a organizacích neformálního 

vzdělávání vždy ve vazbě na aktuální výzvy IROP pro školy, neformální vzdělavatelé či výzvy ITI 

ostravské aglomerace. Seznam investičních priorit byl aktualizován spolu se schválením finální 

strategie MAP. Zároveň ze strany realizátorů probíhá monitoring předložených projektových záměrů 

do výzev a sledování jejich úspěšnosti v procesu hodnocení. V projektu MAP II se realizační tým 

projektu zaměří na zjištění potřeb všech investic ve školách bez ohledu na možnosti financování 

z IROP či integrovaných nástrojů.  

 

3.4 Metaanalýza existujících strategických záměrů a dokumentů v území pro oblast 

vzdělávání 
 

V posledních 5 letech vzniká velké množství strategických dokumentů. Zcela zásadní význam pro 

oblast regionálního školství pak mají: „Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020“, 

„Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy české republiky na období 2015-2020“ 

a „Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016 -2018“. Prioritou je rozhodnutí snižovat 

nerovnosti ve vzdělávání. Cílem celého procesu zavádění inkluzivního vzdělávání je zajistit všem 

žákům odpovídající vzdělávací potřeby a vzdělávání přednostně uskutečňovat v hlavním vzdělávacím 

proudu. Implementace této strategie výrazně ovlivní budoucí podobu celé školské soustavy 

regionální školství nevyjímaje. 

Na úrovni vyšších územně správních celků vznikají další strategické dokumenty. Některé z nich se 

věnují primárně oblasti školství. Jiné zmiňují oblast rozvoje školství jen okrajově jako nedílnou 

součást vytváření předpokladů konkurenceschopných regionů. V Moravskoslezském kraji jsou 

zmiňovány aktivity na podporu zvyšování jazykové úrovně (především anglického jazyka) absolventů 

všech typů škol a podpora vzdělávání učitelů v této oblasti. Zmiňována je podpora matematické 
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gramotnosti a vzdělávání v technických a přírodovědných oborech. Velká část strategických 

dokumentů je věnována úzkému propojení vzdělávací soustavy a trhu práce. Tak aby školská 

soustava pružně reagovala na potřeby ekonomiky. Zmiňován je i princip celoživotního učení, v němž 

jednotlivé školské subjekty budou mít své nezastupitelné místo.  

Dále vznikají další strategické dokumenty s velmi diferencovanou rajonizací. Jsou to například 

strategie dobrovolných svazků obcí tzv. „Místní Akční Skupiny“, nebo větší strategie vznikající na 

úrovni tzv. Metropolitních oblastí a aglomerací, které umožňují využití evropských investic 

v následujícím programovém období. Implementace závěrů těchto strategických dokumentů však 

někdy naráží na faktické kompetence ve vzdělávací soustavě dané administrativním členěním ČR. 

V ORP Havířov vznikaly a vznikají také strategické dokumenty vycházející z podrobné analýzy lidského 

potenciálu v území, jeho ekonomické aktivitě a trendech chování. Prozatím pouze některé z nich 

implementují strategické záměry vyšších územně správních celků. 

Priority a strategické cíle uvedené ve strategickém rámci MAP jsou v průnicích s cíli a prioritami 

výše uvedených strategií, zejména v oblasti společného vzdělávání a podpory kompetencí pro trh 

práce. Podrobnější informace k jednotlivým strategickým dokumentům se nacházejí v samostatné 

příloze č. 1 tohoto dokumentu. 

 

3. 5 Vymezení problémových oblastí a klíčových problémů 
 

Zapojení odborné veřejnosti do plánování garantovaly pracovní skupiny. Jejich přínos pro identifikaci 

potenciálů a limitů rozvoje regionálního školství byl zcela zásadní. Interpretovaly výsledky expertních 

analýz a přicházely s vlastními praktickými podněty. Následující kapitola přináší přehled hlavních 

závěrů, k nimž došly na svých jednáních. V rámci jednání jednotlivých pracovních skupin vznikly 

analýzy SWOT-3. Ty byly dále rozpracovány do jednotlivých problémových okruhů a tematických 

celků, diskutovány a prioritizovány. 

 

SWOT analýzy zpracované jednotlivými pracovními skupinami byly zpracovány do podrobnějších 

verzí, které pro ilustraci v kompletním rozsahu přikládáme jako samostatnou přílohu č. 3 tohoto 

dokumentu.  

 

Tabulka 11 SWOT-3 analýzy 

SWOT-3 Pracovní skupina Společné a kvalitní vzdělávání 

Silné stránky Slabé stránky 

1. Dostatečná kapacita volných míst v obecních 

školách  

2. Dostupnost všech stupňů vzdělávání (MŠ, ZŠ, 

SŠ, SOU, VŠ), zachována návaznost a 

prostupnost i pro děti se speciálními 

vzdělávacími potřebami  

3. Dobrá materiální vybavenost obecních škol  

1. Začlenění 2letých dětí do vzdělávání 

(personální, materiální a organizační 

nepřipravenost MŠ)  

2. Bezbariérovost škol  

3. Nízká atraktivnost učitelské profese a s ní 

související nedostatek kvalifikovaných 

učitelů, mladých učitelů a učitelů mužů 

  

  Příležitosti Ohrožení 
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1. Pomoc školám v efektivním využívání 

evropských fondů městem (poradenství, 

administrativní zpracování, pomoc 

projektových manažerů apod.)  

2. Rozšíření nabídky a možností využití školení 

DVPP v prioritních a žádaných oblastech   

3. Zlepšení spolupráce škol, rodin, sociálních 

služeb, OSPOD a systému včasné péče  

1. Nestabilní legislativa, vývoj závislý na 

politických změnách, nejasná státní strategie 

a koncepce rozvoje školství v ČR  

2. Vyšší koncentrace menšin v lokalitách 

ohrožených sociálním vyloučením  

3. Zvyšující se psychická zátěž pedagogů 

 

SWOT-3 Pracovní skupina Kompetence pro trh práce 

Silné stránky Slabé stránky 

1. Zavedený a ucelený systém kariérového 

poradenství  

2. Výchovní poradci = odborní pracovníci  

3. Důvěra rodičů a žáků k osobě výchovného 

poradce  

1. Obsah předmětu Člověk a svět práce  

2.  Špatná motivace žáků směrem k budoucímu 

povolání  

3.  Malý časový prostor výchovných poradců 

pro kariérové poradenství  

  Příležitosti Ohrožení 

1. Externí spolupráce s partnery v rámci 

kariérového poradenství 

2. Workshopy středních škol 

3. Pracovní trh začíná motivovat k studiu 

polytechnických oborů  

1. Komunikace s rodiči  

2. Slabá mentální a fyzická schopnost žáků  

3. Současný systém přijímacího řízení na SŠ a VŠ

  

 

SWOT-3 Pracovní skupina Gramotnosti 

Silné stránky Slabé stránky 

1. Spolupráce školských zařízení s knihovnou  

(dostatečná síť poboček)  

2. Kvalifikovaný pedagog, kreativní, 

spolupracující, má zájem o další vzdělávání  

3. Pestrost soutěží, velká míra zapojení  

1. Vybavení pro výuku gramotností: PC, 

didaktické pomůcky, další podpora výuky  

(např. rodilý mluvčí, výukové kroužky 

dotované zřizovatelem)  

2. Nedostatečná koordinace organizací (např. 

organizace zajišťujících doučování)  

3. Nadbytečná administrativa na úkor práce s 

žáky  

  Příležitosti Ohrožení 

1. Čerpání dotací na materiální a personální 

zajištění rozvoje gramotností  

2. Platforma pro spolupráci mezi ZŠ, MŠ, 

knihovnou a volnočasovými organizacemi  

3. Knihovničky a knihovníci na školách - 

výměnné soubory knih, knihovnické  

lekce přímo na škole  

1. Nedostatečná stabilní finanční podpora  

2. Nezájem ze strany rodičů a z toho plynoucí 

nedostatečná motivace žáků  

3. Pokles počtu obyvatel/žáků, nepříznivý 

demografický vývoj  
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SWOT-3 Pracovní skupina Občanské kompetence 

Silné stránky Slabé stránky 

1. Schopnost pružně reagovat na vývojové 

trendy a přizpůsobit se poptávce veřejnosti 

2. Dobrá spolupráce s některými neziskovými 

organizacemi - např. Don Bosco - 

volnočasové aktivity pro žáky ze soc. 

znevýhodněného prostředí na některých 

školách a v některých lokalitách - bez 

poplatku - účelné využívání volného času  

3. Dostatečná nabídka sportovních klubů na 

území města  

1. Absence multifunkčního celoročního zařízení 

pro širokou veřejnost /areál volného času/  

2. Malá nebo vůbec žádná provázanost mezi 

školami - špatná nebo vůbec žádná 

spolupráce - spíš konkurence než pomoc  

3. Nerovnoměrné vybavení městských čtvrtí 

různými typy sportovišť, parky, dětské koutky 

a dětská hřiště  

  Příležitosti Ohrožení 

1. Zlepšení podmínek zájmového vzdělávání 

žáků nadaných a znevýhodněných  

2. Projekty na podporu zdravého život. Stylu 

(strava, pohyb, relaxace, práce se stresem, 

komunikace) - školy nabízejí mnoho  

aktivit s touto tematikou  

3. Výměna zkušeností a nápadů v rámci celé 

oblasti Havířova  

1. Nezaměstnanost a snižování životní úrovně 

spojené s migrací obyvatel  

2. Vznik dalších sociálně vyloučených lokalit  

3. Pokles středně a vysoce vzdělaných lidí ve 

společnosti a s tím spojený nárůst žáků ze 

soc. znevýhodněného prostředí  

děti ulice (nemají možnost zaplatit příspěvky, 

nedostupnost sportu)  

 

 

3.6 Projednání analytické části MAP 
 

Výstupy z analytické části MAP byly prezentovány všem partnerům, byly jim zaslány elektronickou 

cestou a umístěny na internetové stránky jednotlivých aktérů tak, aby byla informována i široká 

veřejnost. 

 

Všem partnerům byl zaslán návrh analytické části k prostudování. Všechny pracovní skupiny se sešly a 

předběžné výstupy byly představeny a připomínkovány. Na společném jednání byly navrženy prioritní 

oblasti, kterým se bude MAP věnovat. Po dopracování připomínek byla všem členům zaslána finální 

podoba analýzy. Analytická část byla prezentována prostřednictvím internetu a v písemné podobě u 

jednotlivých partnerů. Zorganizovali jsme workshop s představením výstupů. 

 

Zvolené prioritní oblasti: 

Společné a kvalitní vzdělávání 

Kompetence pro trh práce 

Gramotnosti 

Občanské kompetence 
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4. Strategický rámec priorit MAP do roku 2023 
 

Strategický rámec priorit MAP v sobě zahrnuje: 

 územní strategii na úrovni vize do roku 2023 

 priority a popis jejich vazeb na povinná a doporučená opatření 

 strategie naplnění priorit, cílový stav v roce 2023 

 vytvoření Strategického rámce MAP do roku 2023 

Strategický rámec je poměrně obsáhlý výstup, proto je doložen jako samostatná příloha č. 4.  

Sdílená vize vzdělávání v území ORP Havířov 

Příznivé a přátelské prostředí pro vzdělávání přizpůsobené potřebám člověka 21. století a 

zajištění motivace k celoživotnímu učení. Zvládnutí informační exploze, orientace ve světě 

techniky, žít bez problémů v multikulturní společnosti, dokázat se dorozumět v prostoru EU. 

Proto se hlavním cílem vzdělávání našich dětí stává rozvoj těch dovedností, které jsou pro 

dnešní svět klíčové, tj. komunikovat, umět řešit problémy, umět spolupracovat s ostatními. 

Jde o vědomosti, dovednosti a osobnostní vlastnosti, které jsou široce využitelné, umožňují 

uplatnění v širokém spektru povolání a umožňují rychlou adaptaci na změny.  

 

Strategický rámec vznikal postupně v návaznosti na analytickou část MAP. Na jeho tvorbě se podílel 

realizační tým, pracovní skupiny a řídící výbor. Jednotlivé návrhy priorit a strategických cílů byly 

diskutovány v rámci workshopů. První verze SR MAP byla schválena dne 27. 9. 2016. Aktualizace SR 

MAP byla schválena současně s dokumentem MAP ORP Havířov.  

V příloze uvádíme grafické ztvárnění strategického rámce, který je pro ORP Havířov členěn do 4 

priorit a ty pak celkem do 16 strategických cílů.  

První prioritou je „Společné a kvalitní vzdělávání“ - Zajistit v území ORP Havířov formální i 

neformální vzdělávání v dostatečné kapacitě, patřičné kvalitě a v souladu s principy inkluze. 

Vzdělávání jako prostředí podnětné, moderní a s respektem k individuálním potřebám dětí a žáků. 

Posílení spolupráce organizací formálního a neformálního vzdělávání, škol mateřských, základních i 

středních, spolupráce s rodiči a ostatními aktéry ve vzdělávání i na trhu práce. 

Strategické cíle první priority: 

1.1 Naplňování principů inkluzivního vzdělávání  
1.2 Dostupné a kvalitní předškolní vzdělávání 
1.3 Modernizace infrastruktury škol a organizací zájmového vzdělávání 
1.4 Spolupráce aktérů  
 

Druhou prioritou je podpořit „Kompetence pro trh práce“ - Zaměřit se primárně na posilování 

přenositelných kompetenci ve vazbě na regionální trh práce za účelem výchovy budoucí uplatnitelné 

generace občanů. Kariérové poradenství jako standard základního vzdělávání.  Podpora zájmu, 

motivace a dovednosti v oblasti vědy, technologií, přírodních věd, EVVO, techniky a řemesel.  

Vytváření podnětného prostředí k rozvoji podnikavosti, kreativity a iniciativy, hledání talentů u žáků. 

Vytváření vzdělávacího prostředí v souladu s požadavky společnosti 21. století a podpora 

cizojazyčného vzdělávání jako klíčové kompetence pro trh práce. 
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Strategické cíle druhé priority: 

2.1  Kariérové poradenství 
2.2  Polytechnické vzdělávání 
2.3  Rozvoj podnikavosti a iniciativy 
2.4  Digitalizace 
2.5  Cizojazyčné vzdělávání  
 

Prioritou třetí jsou „Gramotnosti“ - Rozvoj stěžejních pregramotností a gramotností tak, aby mohly 

být využívány jako nástroje k dosažení dalších cílů. Vytvářet a podporovat schopnosti rozeznat 

potřeby informací, umět je vyhledat, vyhodnotit a efektivně využít. 

Strategické cíle třetí priority: 

3.1 Informační gramotnost 
3.2 Čtenářská gramotnost a pregramotnost 
3.3 Matematická gramotnost a pregramotnost 
3.4 Cizojazyčná gramotnost a pregramotnost 
 

Poslední čtvrtou prioritou jsou „Občanské kompetence“ - Rozvoj znalostí, dovedností a postojů, 

které jsou potřebné zejména pro osobní naplnění a rozvoj, společenské začlenění, aktivní občanství a 

zaměstnání. 

Strategické cíle čtvrté priority: 

4.1 Kulturní povědomí 
4.2 Sociální a občanské kompetence 
4.3 Životní styl 
 

Součástí strategického rámce je příloha investičních záměrů. Řídící výbor se s ohledem na současnou 

situaci rozhodl, že podporuje všechny projektové záměry na výstavbu, přestavbu a vybavení 

vzdělávacích prostor pro ZŠ, školská zařízení, NNO. Všechny předkládané projektové žádosti do IROP 

dle Specifických pravidel 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní 

učení jsou a logicky musí být v souladu se stanovenými prioritami a cíli. Seznam investičních 

projektových záměrů je samostatnou přílohou č. 1 SR MAP správního obvodu obce s rozšířenou 

působností Havířov. Jednotlivé projekty jsou řazeny k subjektům (školám, zřizovatelům a dalším 

organizacím působícím ve vzdělávání), k nimž věcně přísluší a které budou provozovat jejich výsledky. 

Vazba projektů na jednotlivé cíle strategického rámce byla určována na základě uvedených informací 

a jejich bližší specifikace. Všechny projekty zde uvedené zahrnují „výstavbu, přestavbu a vybavení 

vzdělávacích prostor pro ZŠ, školské zařízení, NNO (…)“.  

 

5. Opatření a aktivity 
 

Opatření jsou dlouhodobé aktivity, které vedou k dlouhodobým cílům. Naše opatření budou 

realizována v období let 2017 až 2023, přičemž v průběhu bude docházet k jejich monitoringu, 

vyhodnocování, aktualizaci. Naplňování jednotlivých opatření, resp. jejich realizace je závislá také na 

očekávaných výzvách nejrůznějších dotačních titulů. K vybraným opatřením jsou zpracovány návrhy 
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projektů spolupráce, které bychom rádi předkládali do výzev OPVVV (Implementace MAP, Budování 

rozvoje kapacit škol apod.). K vybraným projektům spolupráce jsou zpracovány logické rámce.  

Projektové záměry těchto aktivit spolupráce jsou doloženy jako samostatná příloha č. 5 tohoto 

dokumentu.  

 

Tabulka 12 Opatření a aktivity 

Priorita 1 Společné a kvalitní vzdělávání 

Cíl 1.1 Naplňování principů inkluzivního vzdělávání 

Zdůvodnění výběru na základě provedené 

analýzy řešeného území 

Na základě novely školského zákona je nutné 

reflektovat nové požadavky k zavádění 

inkluzivních opatření týkajících se dětí se SVP. 

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování 

poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních definuje činnost 

školských poradenských zařízení, která jsou 

důležitá pro vzájemnou spolupráci se školami a 

rodiči s dětmi. Školská poradenská zařízení mají 

poskytovat odbornou pomoc při potížích a 

překážkách ve vzdělání dětí a žáků. Zajišťují 

rozvíjení pedagogicko-psychologických a 

speciálně pedagogických znalostí a profesních 

dovedností pedagogických pracovníků a další 

standardní činnosti poradny podle přílohy č. 1 

vyhlášky č. 72/2005. 

Opatření 1.1.1 Společné vzdělávání pracovníků  

Popis cíle opatření  Proškolení pracovníků škol, zřizovatelů i 

organizací neformálního vzdělávání v tématech 

společného vzdělávání. Zvládnutí legislativního 

rámce novely školského zákona. Praktické 

semináře k tvorbě povinné dokumentace 

inkluze (plány pedagogické podpory). 

Opatření 1.1.2 Zajištění odborné personální podpory 

Popis cíle opatření  Zajištění personálních podpor do mateřských a 

základních škol za účelem zvládnutí 

implementace inkluzivního vzdělávání v podobě 

školních psychologů, speciálních pedagogů, 

sociálních pedagogů, školních asistentů, chův, 

koordinátorů inkluze apod. na pozicích vlastních 

pracovníků tak, aby se stali součástí školního 

klimatu. Vyškolení si vlastních koordinátorů 

inkluze, kteří zajistí odbornou kapacitu na škole 

i v době po ukončení financování z evropských 

zdrojů. 

Opatření 1.1.3 Spolupráce napříč aktéry ve vzdělávání a 

vzájemná výměna dobré praxe 

Popis cíle opatření  Navázání a podpora spolupráce napříč aktéry ve 

vzdělávání za účelem vzájemné výměny dobré 
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praxe, např. mezi školami běžnými a 

speciálními, mezi školami a pedagogicko-

psychologickými poradnami, mezi školami a 

speciálními centry prevence, spolupráce se 

sociálními službami za účelem řešení sociální 

inkluze, spolupráce s NNO, které cílí na děti a 

mládež, rodiče. 

Opatření 1.1.4 Pozitivní informační kampaň směrem k 

veřejnosti 

Popis cíle opatření  Připravit a realizovat pozitivní informační 

kampaň ke společnému vzdělávání směrem k 

veřejnosti, zejména rodiče (setkávání s rodiči, 

akce na území školy, akce ve městě- např. 

aktivity ročního akčního plánu). 

Opatření 1.1.5 Podpora nadaných a mimořádně nadaných 

dětí 

Popis cíle opatření  Zajištění prostorů pro rozvíjení nadaní u 

konkrétního žáka umožněním rozšíření výuky- 

vytvoření cílené nabídky kroužků, konzultace a 

individuální hodiny výuky žáka, zajištění 

personální podpory učitele (np. přidělení 

asistenta dítěte) 

Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů vedoucích k naplnění cíle) 

Aktivity jednotlivých škol  Aktivity jednotlivých škol jsou zajištěny projekty 

šablon, viz přehled aktivit škol v ročním akčním 

plánu. Všechny zvolené šablony podporují 

společné vzdělávání.  

Aktivity spolupráce Společné vzdělávací aktivity 
Podpora vzniku odborných personálních podpor 
Spolupráce a sdílení dobré praxe 
Tvorba informačních nástrojů k vysvětlení 
podstaty společného vzdělávání 
Realizace osvětových aktivit k vysvětlení inkluze 
Podpora nadaných dětí ve formálním i 
neformálním vzdělávání 

Infrastruktura Všechny investiční záměry schválené v rámci 

strategického rámce naplňují kritérium 

bezbariérovosti, čímž umožňují realizovat 

společné vzdělávání.  

Indikátor Počet proškolených pracovníků 

Počet realizovaných vzdělávacích akcí 

Počet personálních podpor ve školách 

Počet navázaných spoluprací 

Počet realizovaných akcí za účelem výměny 

dobré praxe 

Počet nástrojů informační kampaně 

Počet oslovených / dotčených osob 

Počet nadaných a mimořádně nadaných žáků a 

personálních podpor cílených na tyto žáky 
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Počet nabízených kroužků a hodin individuální 

výuky žáka 

Zdroj financování MAP II a Implementace MAP 

rozpočty zřizovatelů 

rozpočty škol 

rozpočty NNO 

IROP 

ostatní dotační tituly 

OP VVV 

Zodpovědnost Zřizovatel  

Vedoucí pedagogičtí pracovníci 

Pedagogičtí pracovníci 

Ostatní aktéři (zástupci PPP, SPC, sociálních 

služeb, NNO, zájmového a neformálního 

vzdělávání aj.) 

 

Priorita 1 Společné a kvalitní vzdělávání 

Cíl 1.2 Dostupné a kvalitní předškolní vzdělávání 

Zdůvodnění výběru na základě provedené 

analýzy řešeného území 

Na základě novely školského zákona je nutné 

reflektovat na změny týkající se povinnosti 

předškolního vzdělávání pro děti v posledním 

ročníku před zahájením povinné školní 

docházky, na změny týkající se možnosti 

předškolního vzdělávání dětí dvouletých a na 

změny týkající se společného vzdělávání. Tyto 

změny představují riziko v dostupnosti a kvalitě 

předškolního vzdělávání. 

Opatření 1.2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků 

Popis cíle opatření  Proškolení pedagogických pracovníků MŠ v 

tématech vzdělávání a výchovy dětí, zvládnutí 

legislativního rámce novely školského zákona, 

zajištění BOZD (děti dvouleté, děti se SVP). 

Praktické semináře k tvorbě povinné 

dokumentace inkluze (plány pedagogické 

podpory, IVP). 

Opatření 1.2.2 Zajištění odborné personální podpory 

Popis cíle opatření  Zajištění většího počtu pedagogických 

pracovníků do mateřských škol za účelem 

zvládnutí implementace inkluzivního vzdělávání 

v podobě speciálních pedagogů, koordinátorů 

inkluze. Zajištění nejméně tříhodinové 

překrývání učitelek ve třídách k zajištění BOZD, 

individuálního a skupinového vzdělávání. 

Výchova a vzdělávání dětí se SVP s podporou 

asistentů pedagoga. Výchova a vzdělávání dětí 

dvouletých s podporou chůvy. Podpora 

nadaných a mimořádně nadaných dětí. 
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Opatření 1.2.3 Dostupnost vzdělávání pro všechny děti 

Popis cíle opatření  Zajištění dostatečné kapacity mateřských škol- 

zejména malé obce, kde funguje pouze jedna 

mateřská škola. Zajištění technických požadavků 

na výchovu a vzdělávání dětí se SVP a dětí 

dvouletých (bezbariérovost budov, technické 

úpravy sociálního zařízení, tříd, šaten). 

Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů vedoucích k naplnění cíle) 

Aktivity jednotlivých škol  Aktivity jednotlivých škol jsou zajištěny projekty 

šablon, viz přehled aktivit škol v ročním akčním 

plánu. Všechny zvolené šablony podporují 

společné vzdělávání.  

Aktivity spolupráce Společné vzdělávací aktivity 
Podpora vzniku odborných personálních podpor 
Zajištění kapacity předškolního vzdělávání 

Zajištění úprav škol v souladu s inkluzí 

Infrastruktura Všechny investiční záměry schválené v rámci 

strategického rámce naplňují kritérium 

bezbariérovosti, čímž umožňují realizovat 

společné vzdělávání. 

Indikátor Počet proškolených pedagogů 

Počet personálních podpor ve školách 

Počet škol vyhovujících potřebám všech dětí 

Počet škol zapojených do čerpání z IROP 

Zdroj financování Rozpočty škol 

Rozpočty zřizovatelů 

OP VVV Šablony pro školy 

Jiné dotační tituly 

MAP II a Implementace MAP 

Změny normativního financování škol - MŠMT 

Programy kraje  

Finanční účast zákonných zástupců v rámci 

příspěvku na postižení 

Zodpovědnost Zřizovatelé škol 

Vedoucí pedagogičtí pracovníci 

MŠMT  

Moravskoslezský kraj 

 

Priorita 1 Společné a kvalitní vzdělávání 

Cíl 1.3 Modernizace infrastruktury škol a organizací 

zájmového vzdělávání 

Zdůvodnění výběru na základě provedené 

analýzy řešeného území 

V důsledku neustále se zvyšujících legislativních 

nároků na bezpečnost, hygienu, zabezpečení 

kvality výuky, digitalizaci učeben a 

administrativního zázemí školy, hospodárnost a 

efektivitu vynakládaných provozních prostředků 

je nezbytně nutné přistoupit k modernizaci 
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infrastruktury škol a organizací zájmového 

vzdělávání v ORP Havířov. V tom také ve vazbě 

na inkluzi (bezbariérovost, vybavenost, speciální 

pomůcky apod.). 

Opatření 1.3.1 Odborné konzultace a personální podpora pro 

vedoucí pracovníky 

Popis cíle opatření  Včasné informování o vhodných dotačních 

titulech, odborné konzultace a podpora před a 

při zpracovávání žádosti o dotaci, při 

výběrových řízeních, odborná rada při zadávání 

veřejných zakázek. Vzájemné sdílení zkušeností 

na všech úrovních /ředitel, ekonom, účetní, 

projektový manažer/. 

Opatření 1.3.2 Zajištění investičních potřeb organizací ve 

vzdělávání 

Popis cíle opatření  Dostupnost formálního i neformálního 

vzdělávání modernizací stávajících budov a 

prostorů škol a organizací zájmového vzdělávání 

zaměřených hlavně na: modernizaci odborných 

učeben a tříd / fyzika, chemie, biologie, jazyky, 

dílny, cvičné kuchyňky, hudebny, školní 

knihovny, prostory školní družiny a odpočinkové 

zóny na chodbách škol/, bezbariérovost škol, 

modernizaci vybavení, revitalizaci budov. 

Modernizace zázemí pro sportovní vyžití žáků: 

revitalizace tělocvičen, vybudování hřišť s 

umělým povrchem s celkovou revitalizací 

běžeckých oválů a sportovních specializovaných 

sektorů, vybavení moderními hracími a 

posilovacími prvky. Nedílnou součástí 

modernizace infrastruktury škol a organizací 

zájmového vzdělávání je nutnost revitalizace 

zázemí pedagogů – kabinetů, sboroven a 

kanceláří. 

Opatření 1.3.3 Zajištění pomůcek a vybavení v organizacích 

vzdělávání 

Popis cíle opatření  Pořízení kompenzačních pomůcek, výukových 

pomůcek, interaktivního vybavení, výukových 

softwarů, ICT techniky, konstrukčních stavebnic 

a dalšího vybavení k zajištění kvalitní výuky 

v souladu s požadavky 21. stol.  

Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů vedoucích k naplnění cíle) 

Aktivity jednotlivých škol  Projektové záměry předkládané do výzev IROP 

Aktivity spolupráce Spolupráce a sdílení zkušeností v oblasti 
investičního plánování a vybavení  
Spolupráce organizací a jejich zřizovatelů 
v oblasti zajištění investičních potřeb 
Monitoring investičních potřeb v území 
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Infrastruktura Všechny investiční záměry schválené v rámci 

strategického rámce zajišťují modernizaci 

infrastruktury v oblasti vzdělávání.  

Indikátor Počet realizovaných konzultací 

Počet realizovaných neinvestičních a 

investičních projektů 

Zdroj financování MAP II a Implementace MAP 

Rozpočty zřizovatelů 

Jiné dotační tituly 

Zodpovědnost Zřizovatelé 

 

Priorita 1 Společné a kvalitní vzdělávání 

Cíl 1.4 Spolupráce aktérů 

Zdůvodnění výběru na základě provedené 

analýzy řešeného území 

Na základě novely školského zákona je nutné 

reflektovat nové požadavky k zavádění 

inkluzivních opatření týkajících se dětí se SVP. 

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování 

poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních definuje činnost 

školských poradenských zařízení, která jsou 

důležitá pro vzájemnou spolupráci se školami, 

zákonnými zástupci a s dětmi. Školská 

poradenská zařízení mají poskytovat odbornou 

pomoc při potížích a překážkách ve vzdělání dětí 

a žáků. Zajišťují rozvíjení pedagogicko-

psychologických a speciálně pedagogických 

znalostí a profesních dovedností pedagogických 

pracovníků. Postupně dochází k častějšímu 

začlenění (inkluzi) méně úspěšných či jakkoli 

znevýhodněných žáků v oblasti neformálního 

vzdělávání, neboť právě rozmanité činnosti 

zájmového vzdělávání mohou napomoci 

snazšímu rozvoji zdravé osobnosti 

inkludovaného dítěte, rozvoji jeho klíčových 

kompetencí a smysluplnému naplňování jeho 

volného času. 

Opatření 1.4.1 Programová spolupráce s institucemi 

podporující inkluzivní vzdělávání dětí a žáků a 

prevenci jejich rizikového chování 

Popis cíle opatření  Navázání, prohloubení a zefektivnění 

spolupráce formou team – buldingu, 

mentoringu, vzdělávání, stáží, kolegiální 

podpory, sdílení zkušeností a poradenství mezi 

proinkluzívními školami (mateřskými, 

základními), mezi školami a školskými zařízeními 

(PPP a SPC), mezi školami a OSPOD, mezi 

základními a středními školami, mezi školami a 
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vybranými organizacemi místních komunit a 

mezi školami a institucemi zajišťující neformální 

a zájmové vzdělávání. 

Opatření 1.4.2 Spolupráce a komunikace školy se zákonnými 

zástupci 

Popis cíle opatření  Proškolení pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ v 

tématech zaměřených na zlepšení vztahu škola 

– zákonný zástupce, komunikace a spolupráce 

školy se zákonnými zástupci s akcentem na 

společné vzdělávání, na vytváření podmínek pro 

formování sounáležitosti zákonných zástupců se 

školou a posílení jejich zájmu se školou 

spolupracovat při výchově a vzdělávání svých 

dětí a nést zodpovědnost za jejich chování a 

vzdělávání. Realizace besed s uvedenou 

tématikou pro zákonné zástupce dětí a žáků. 

Opatření 1.4.3 Škola jako místo pro sociální a komunitní 

dialog 

Popis cíle opatření  Nabízení prostorového, materiálního a případně 

personálního potenciálu MŠ a ZŠ. Využití místa 

pro sociální a komunitní dialog, vzdělávání 

obyvatel okolí či jiné aktivity. Rozvoj systému 

sociálně komunikačních aktivit (public relations) 

s cílem podporovat pozitivní vnímání škol 

veřejností (předávání informací o průběhu a 

výsledcích vzdělávání žáků prostřednictvím ICT, 

prezentace aktivit a kvality škol prostřednictvím 

akcí zaměřených na zákonné zástupce dětí a 

veřejnost, vystupováním na veřejnosti, 

prezentace prostřednictvím tisku). 

Opatření 1.4.4 Dostupnost neformálního a zájmového 

vzdělávání, interaktivní nabídka volnočasových 

aktivit na portálu 

Popis cíle opatření  Zajištění provázanosti formálního a 

neformálního vzdělávání, dostupnosti 

volnočasových aktivit dětí a žáků, společné akce 

(projekty) aktérů formálního a neformálního 

(zájmového) vzdělávání. Smysluplné trávení 

volného času, prevence rizikového chování, 

rozvoj zájmů a nadání dětí a žáků. Funkční 

portál s pravidelnou aktualizací veškerých 

zájmových aktivit realizovaných ve městě 

Havířov a v jeho spádových obcích. 

Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů vedoucích k naplnění cíle) 

Aktivity jednotlivých škol  Aktivity jednotlivých škol jsou zajištěny projekty 

šablon, viz přehled aktivit škol v ročním akčním 

plánu. 

Aktivity spolupráce Vzájemná spolupráce organizací 
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Společné vzdělávání aktéru ve vzdělávání 
v oblasti komunikace 
Informační aktivity směrem k zákonným 
zástupcům dětí a žáků 
Propojení formálního a neformálního vzdělávání 
Sdílený webový prostor k propagaci 
volnočasových aktivit 

Infrastruktura - 

Indikátor Počet navázaných spoluprací 

Počet realizovaných forem za účelem 

spolupráce mezi aktéry 

Počet proškolených pedagogů 

Počet účastníků besed 

Počet uskutečněných sociálně komunikačních 

aktivit 

Počet realizovaných akcí (projektů) za účelem 

zapojení dětí do neformálního a zájmového 

vzdělávání 

Počet zhlédnutí – návštěv portálu 

Počet organizací uvedených na portále 

Zdroj financování Rozpočty zřizovatelů 

OP VVV Šablony pro školy 

Jiné dotační tituly 

MAP II. a Implementace MAP 

Rozpočty škol 

Zodpovědnost Zřizovatelé škol 

Vedoucí pedagogičtí pracovníci 

Pedagogičtí pracovníci 

Ostatní aktéři (zástupci PPP, SPC, OSPOD, 

zájmového a neformálního vzdělávání, kariéroví 

poradci) 

Správce portálu 

 

Priorita 2 Kompetence pro trh práce 

Cíl 2.1 Kariérové poradenství 

Zdůvodnění výběru na základě provedené 

analýzy řešeného území 

Na základě analýzy potřeb současného trhu 

práce bylo zjištěno, že je nutno provázat 

kariérové poradenství s potřebami trhu práce. 

Je nutno posílit spolupráci a koordinaci 

poskytovatelů kariérového poradenství z 

různých sektorů. Podle Strategie 

Moravskoslezského kraje je nutno zavést 

vzdělávací aktivity pro pedagogické pracovníky s 

důrazem na nestereotypní přístup k žákům. 

Opatření 2.1.1 Zkvalitnit kariérové poradenství na školách 

prostřednictvím vzdělávání výchovných 

poradců a dalších pedagogických pracovníků 

Popis cíle opatření  Ve škole by měl být hlavní koordinátor pro 
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kariérové poradenství, optimálně v osobě 

kariérového poradce. Nemělo by však jít jen 

pouze o tohoto pracovníka, protože posláním 

školy je připravit žáka na život, tudíž i na jeho 

kariérovou dráhu. Proto je třeba proškolit další 

pedagogické pracovníky, kteří by ve svých 

vyučovacích předmětech vedli žáky k tomu, aby 

se dozvídali, k čemu jim v budoucí praxi budou 

získané znalosti a dovednosti. 

Opatření 2.1.2 Zavedení samostatné funkce kariérového 

poradce – pilotní ověření 

Popis cíle opatření  Zajištění školního hlavního koordinátora v 

osobě kariérového poradce, respektive 

koordinátora kariérového poradenství. Je nutno 

najít dostatek finančních prostředků pro 

zajištění kariérového poradenství na školách - 

materiálové zabezpečení, mzdy, vybavení pro 

diagnostiku osobnosti a dovedností žáků 7. - 9. 

tříd, vyhodnotit zda má přítomnost kariérového 

poradce ve škole přínos. Vytvořit ve výuce žáků 

7. - 9. tříd prostor pro kariérové poradenství. 

Opatření 2.1.3 Prohloubení spolupráce s IPS ÚP a ostatními 

aktéry na trhu práce 

Popis cíle opatření  Spolupráce zaměstnavatelů se školami je 

stěžejní zejména z hlediska získávání odborných 

dovedností v souladu s aktuálními potřebami 

trhu práce, s novými trendy a poměrně 

dynamickým vývojem v některých odvětvích. 

Zaměstnavatelé mají zájem o kvalitního 

absolventa – to je motivuje ke spolupráci, 

samotná spolupráce ovšem postrádá legislativní 

ukotvení. Je nutno rozšířit spolupráci a 

koordinaci aktivit pro rozvoj zaměstnanosti 

mezi centrálně řízenými institucemi jako jsou 

úřady práce, krajská samospráva a další aktéři 

na trhu práce. 

Opatření 2.1.4 Popularizace a zatraktivnění technického, 

přírodovědného a environmentálního 

vzdělávání 

Popis cíle opatření  Připravit a realizovat pozitivní informační 

kampaň v oblasti polytechnického vzdělávání 

směrem k široké veřejnosti a zejména 

k rodičům. 

Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů vedoucích k naplnění cíle) 

Aktivity jednotlivých škol  Dny otevřených dveří SŠ, účast na akcích Volba 

povolání 

Aktivity spolupráce Společné vzdělávání pedagogických pracovníků 
Sdílení zkušeností škol z kariérového 
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poradenství 
Spolupráce se zaměstnavateli, úřady práce, 
zřizovateli, krajem 
Společná popularizace polytechnického 
vzdělávání  

Infrastruktura Zázemí po kariérové poradce na školách 

Indikátor Počet nástrojů informační kampaně 

Počet oslovených / dotčených osob 

Počet navázaných spoluprací 

Počet realizovaných akcí  

Počet volnočasových aktivit  

Počet podpořených osob 

Zdroj financování Rozpočty zřizovatelů 

Rozpočty škol 

MAP II. a Implementace MAP 

Programy kraje 

Jiné dotační tituly 

Zodpovědnost Partnerství MAP 

Vedoucí pedagogičtí pracovníci 

Pedagogičtí pracovníci 

Zřizovatelé 

Úřady práce 

Moravskoslezský kraj 

 

Priorita 2 Kompetence pro trh práce 

Cíl 2.2 Polytechnické vzdělávání 

Zdůvodnění výběru na základě provedené 

analýzy řešeného území 

Naprostá většina škol rozvíjí podporu 

polytechnického vzdělávání pouze na základní 

úrovni, v rámci RVP vyučovaných oborů nebo 

podpora polytechnického vzdělávání probíhá 

pouze v podobě dílčích aktivit. Polytechnické 

vzdělávání se potýká s nedostatkem financí na 

úhradu mezd odborných pracovníků pro výuku, 

nebo vedení nepovinných předmětů, 

nedostatečnou motivací žáků o polytechnické 

vzdělávání, nedostatečnými znalostmi žáků v 

oblasti polytechnického vzdělávání. 

Nedostatečně připravení absolventi středních 

škol a nedostatek odborných pracovníků na 

trhu práce ukazuje na vysokou potřebu tuto 

oblast řešit. 

Opatření 2.2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků 

Popis cíle opatření  Proškolení pedagogických pracovníků MŠ i ZŠ v 

tématech polytechnického vzdělávání. Využití 

různých materiálů a pracovních nástrojů. 

Praktické semináře v rámci motivace žáků, 

tvorby výukových výrobků a tvorby pracovních 

listů. 
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Opatření 2.2.2 Modernizace infrastruktury a vybavení 

vzdělávacích organizací 

Popis cíle opatření  Zajištění modernizace infrastruktury a vybavení 

organizací formálního i neformálního vzdělávání 

za účelem zkvalitnění vzdělávání v technických, 

přírodovědných a environmentálních 

předmětech. 

Opatření 2.2.3 Podpora vzájemné spolupráce škol a firem 

Popis cíle opatření  Navázání a podpora spolupráce mezi MŠ, ZŠ, SŠ 

a VŠ ve vzdělávání za účelem vzájemné 

spolupráce, prohlubování polytechnických 

dovedností a zvýšení zájmů o manuální činnosti. 

Prezentace pokusů a činností. Prohlubovaní 

znalostí a dovedností v oblasti polytechnické 

výchově. Návštěvy průmyslových podniků a 

mezi jednotlivými stupni škol. 

Opatření 2.2.4 Popularizace a zatraktivnění technického, 

přírodovědného a environmentálního 

vzdělávání 

Popis cíle opatření  Připravit a realizovat pozitivní informační 

kampaň v oblasti polytechnického vzdělávání 

směrem k široké veřejnosti a zejména 

k rodičům. 

Opatření 2.2.5 Podpora aktivit technického, přírodovědného a 

environmentálního vzdělávání 

Popis cíle opatření  Realizace školních projektů, soutěží, olympiád v 

oblasti technické, přírodovědné a 

environmentální, neformální vzdělávání – 

kroužky, ve firmách. 

Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů vedoucích k naplnění cíle) 

Aktivity jednotlivých škol  - 

Aktivity spolupráce Společné vzdělávání 
Vzájemná spolupráce a sdílení dobré praxe 
Společná popularizace polytechnického 
vzdělávání 
Společná realizace aktivit pro dětí a žáky na 
úrovni území ORP 

Infrastruktura Investiční záměry uvedené ve strategickém 

rámci MAP do výzev IROP. 

Indikátor Počet realizovaných aktivit pro děti a žáky 

Počet nástrojů informační kampaně 

Počet oslovených / dotčených osob 

Počet navázaných spoluprací 

Počet realizovaných akcí za účelem výměny 

dobré praxe 

Počet zapojených odborníku z praxe 

Počet zrekonstruovaných/dovybavených dílen, 

laboratoří a učeben 
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Počet proškolených osob 

Zdroj financování Rozpočty škol 

Rozpočty zřizovatelů 

OP VVV  

Jiné dotační tituly 

MAP II a Implementace MAP 

Zodpovědnost Vedoucí pedagogičtí pracovníci 

Pedagogičtí pracovníci 

Partnerství MAP 

Zřizovatelé 

Moravskoslezský kraj 

Zaměstnavatelé 

Úřady práce 

 

Priorita 2 Kompetence pro trh práce 

Cíl 2.3 Rozvoj podnikavosti a iniciativy 

Zdůvodnění výběru na základě provedené 

analýzy řešeného území 

Jednou z klíčových priorit MSK je Podnikavost a 

kreativita. Jedná se o měkké kompetence 

nezbytné pro nastartování a rozvoj vlastní firmy 

i pro zapojení se do tvorby a aplikace inovací v 

roli zaměstnance nebo manažera, přičemž 

úspěšné podnikání a inovace jsou klíčovými 

faktory konkurenceschopnosti. Mezi hlavními 

problémy bránícími ekonomickému rozvoji a 

růstu zaměstnanosti patří nízká podnikavost a 

přetrvávající zaměstnanecká mentalita lidí 

žijících v ostravské aglomeraci. Je potřeba 

podporovat tyto kompetence, aby se u žáků mj. 

nevytvořila přílišná pasivita, ale aby žáci byli 

schopni samostatné iniciativy, kreativity a aby 

se podpořila jejich všestranná podnikavost, 

která by bez větších obtíží mohla vyvrcholit 

např. jejich nezávislou podnikatelskou činností. 

Opatření 2.3.1 Podpořit potenciál jednotlivých žáků zaměřené 

na rozvíjení podnikavosti, tvořivosti a 

samostatnosti 

Popis cíle opatření  Realizace praktických aktivit, které povedou k 

rozvoji kompetencí k podnikavosti, iniciativě a 

kreativitě. Těmito aktivitami je myšleno 

především projektové vyučování, žákovské 

projekty, odborně zaměřené soutěže, dny 

otevřených dveří pro děti z MŠ a žáky ZŠ, 

sportovní dny, akademie školy, výstavy, 

zapojení do projektů, které jsou vyhlašovány 

např. městskými obvody, odborné exkurze a 

soutěže apod. 

Opatření 2.3.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků k 
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efektivnímu rozvoji kompetencí žáků 

Popis cíle opatření  Důraz bude kladen na nové znalosti učitelů 

ohledně podnikatelského prostředí, jejich 

motivaci a změnu myšlení, získání nových 

znalostí a dovedností v oblasti tvořivé práce s 

žáky a přizpůsobení metod výuky moderním 

tendencím, posílení komunikačních a 

prezentačních schopností učitelů, využití know-

how a zkušeností organizací aktivních v oblasti 

podnikatelského vzdělávání. 

Opatření 2.3.3 Podpora rozvoje podnětného, kreativitu 

stimulujícího prostředí ve školách 

Popis cíle opatření  Realizace projektů zaměřených na modernizaci 

prostor a specifického vybavení škol pro výuku 

kompetencí k podnikavosti a iniciativě 

pomůckami, metodickými listy, strategické hry, 

SW apod. 

Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů vedoucích k naplnění cíle) 

Aktivity jednotlivých škol  Kroužky, školní projekty, školní parlamenty 

Aktivity spolupráce Společná realizace praktických aktivit pro děti a 
žáky (celoměstské akce, zadání) 
Společné vzdělávání a sdílení zkušeností 
pracovníků ve vzdělávání 
Propojování formálního a neformálního 
vzdělávání 

Infrastruktura Vybavení škol pomůckami, metodickými listy, 

výukovými softwary, strategickými hrami apod. 

Indikátor Počet rekonstruovaných a inovovaných prostor 

a pomůcek pro výuku 

Počet proškolených pedagogů 

Počet realizovaných akcí 

Počet podpořených dětí a žáků 

Zdroj financování Rozpočty škol 

Rozpočty zřizovatelů 

OP VVV  

Jiné dotační tituly 

MAP II a Implementace MAP 

Zodpovědnost Zřizovatelé škol 

Vedoucí pedagogičtí pracovníci 

Pedagogové 

Pracovníci organizací neformálního vzdělávání 

 

Priorita 2 Kompetence pro trh práce 

Cíl 2.4 Digitalizace 

Zdůvodnění výběru na základě provedené 

analýzy řešeného území 

Neustálý vývoj digitálních technologií, které 

pronikají do nejrůznějších činností člověka a 

vstupují také do škol. Mění se struktura 

dovedností potřebných pro uplatnění ve 
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společnosti a na trhu práce – klade se důraz na 

dovednosti pro 21. století: schopnost pracovat s 

informacemi a digitálními technologiemi 

Vybavování škol je nutné vnímat vždy v širších 

souvislostech, nemůže jít o ryze technologický 

proces, ale o proces pedagogický. Jak ukazují 

mnohé výzkumy, kvalitní vybavení automaticky 

nezaručuje inovativní výuku či častější využívání 

digitálních technologií. Infrastrukturu je nutné 

neustále obnovovat a školám se nedaří nastavit 

pravidelný a adekvátní cyklus obnovy 

infrastruktury (zejména počítačů) respektující 

její technologickou i morální životnost.  Vychází 

ze Strategie digitálního vzdělávání do roku 

2020.   

Cílem je otevřít vzdělávání novým metodám a 

způsobům učení prostřednictvím digitálních 

technologií, zlepšit kompetence žáků v oblasti 

práce s informacemi a digitálními 

technologiemi, 

rozvíjet informatické myšlení žáků. 

Opatření 2.4.1 Zajistit podmínky pro rozvoj digitální 

gramotnosti a informatického myšlení žáků 

Popis cíle opatření  Dnešní žáci prakticky všichni využívají digitální 

technologie zcela běžně a vnímají je jako 

přirozenou součást svého života. Stejným 

způsobem by tomu mělo být ve škole. Využití 

technologií k učení představuje, i přes různá 

optimistická tvrzení, i pro žáky výzvu, protože 

jde mnohdy o jiné způsoby využití, než na jaké 

jsou žáci zvyklí z mimoškolního prostředí. Škola 

musí nejenom vyučovat s pomocí digitálních 

technologií, ale musí naučit učit se s pomocí 

digitálních technologií žáky. Zlepšit kompetence 

žáků v oblasti práce s informacemi a digitálními 

technologiemi, rozvíjet informatické myšlení 

žáků. 

Opatření 2.4.2 Zajistit podmínky pro rozvoj digitální 

gramotnosti a informatického myšlení učitelů 

Popis cíle opatření  Vzdělávat pedagogy především v oblasti 

praktického uplatnění digitálních technologií a 

informačních zdrojů ve výuce. Zajistit 

pedagogům technické zázemí pro využívání 

digitálních technologií. Umožnit pedagogům 

sdílení zkušeností a dobré praxe navzájem i 

s organizacemi neformálního vzdělávání.  

Opatření 2.4.3 Zajistit systém podporující rozvoj škol v oblasti 

integrace digitálních technologií do výuky a do 
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života školy 

Popis cíle opatření  Aby bylo možné využívat digitální technologie v 

každém okamžiku, kdy to učitel i žák považují za 

vhodné, je nutné mít školy a školská zařízení 

vybavené pestrým prostředím digitální 

infrastruktury a vysoce kvalitním připojením k 

internetu. Zvýšit počet škol, školských zařízení a 

veřejných vzdělávacích institucí (knihoven) 

připojených k širokopásmovému internetu, 

obnovovat ICT pomůcky a vybavení ve školách.  

Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů vedoucích k naplnění cíle) 

Aktivity jednotlivých škol  - 

Aktivity spolupráce Společné vzdělávání a sdílení zkušeností 
Realizace motivačních aktivit pro žáky s využitím 
digitálních technologií a zdrojů 

Infrastruktura Zasíťování škol a připojení k vysokorychlostnímu 

internetu. Pravidelná obnova ICT vybavení.  

Indikátor Počet podpořených osob 

Počet podpořených žáků 

Počet podpořených organizací 

Zdroj financování Rozpočty škol 

Rozpočty zřizovatelů 

OP VVV  

IROP 

Jiné dotační tituly 

MAP II a Implementace MAP 

Zodpovědnost Zřizovatelé 

Vedoucí pedagogičtí pracovníci 

Pedagogové  

 

Priorita 2 Kompetence pro trh práce 

Cíl 2.5 Cizojazyčné vzdělávání 

Zdůvodnění výběru na základě provedené 

analýzy řešeného území 

Podkladem pro nastavení aktivit byly výsledky 

dotazníkového šetření na základních a 

mateřských školách, osobní rozhovory s 

vedoucími pracovníky uvedených zařízení, 

brainstroming  zkušených pedagogů a 

provedená analýza neformálního a zájmového 

vzdělávání. Nedostatečné komunikační 

dovednosti žáků v cizích jazycích, nedostatečná 

schopnost využít získané znalosti v reálném 

životě/ v reálných situacích, neznalost 

kulturních rozdílů, chybějící zkušenosti s 

komunikací v cizím jazyce. Znalost cizího jazyka 

je jednou z klíčových kompetencí pro úspěšné 

uplatnění na trhu práce. 

Opatření 2.5.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků 
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Popis cíle opatření  Pravidelné společné vzdělávání vyučujících 

cizího jazyka v nových metodách (např. přímé 

metody výuky) a možnost výměny zkušeností 

z dané oblasti.  

Opatření 2.5.2 Zajištění odborné personální podpory 

Popis cíle opatření  Podpora cizojazyčné gramotnosti u žáků ZŠ 

formou tandemové výuky s rodilými mluvčími. 

Spolupráce rodilých mluvčích s vyučujícími 

cizích jazyků, společná příprava výukových lekcí 

s cílem zvýšit komunikační dovednosti žáků. 

Opatření 2.5.3 Vybavení škol k efektivní výuce cizích jazyků 

Popis cíle opatření  Monitoring vybavení škol k výuce cizích jazyků, 

průzkum možností zefektivnění výuky cizích 

jazyků, pořízení vybavení.  

Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů vedoucích k naplnění cíle) 

Aktivity jednotlivých škol  Viz aktivity škol v rámci ročního akčního plánu.  

Aktivity spolupráce Společné vzdělávání 
Výměna zkušeností 
Sdílení rodilého mluvčího  

Infrastruktura Vybavení škol k efektivní výuce cizích jazyků 

Indikátor Počet podpořených osob 

Počet personálních podpor 

Počet podpořených organizací 

Počet nově vybavených organizací 

Zdroj financování Rozpočty zřizovatelů 

Rozpočty škol 

OP VVV  

MAP II. a Implementace MAP 

Jiné dotační tituly 

Programy kraje 

Zodpovědnost Zřizovatelé škol 

Vedoucí pedagogičtí pracovníci 

Pedagogičtí pracovníci 

Partnerství MAP 

 

Priorita 3 Gramotnosti 

Cíl 3.1 Informační gramotnost 

Zdůvodnění výběru na základě provedené 

analýzy řešeného území 

Získání informační gramotnosti není 

jednorázovou záležitostí, ale má kontinuální a 

dlouhodobý charakter, z toho důvodu nemůže 

být ani informační výchova omezena na určitou 

fázi vývoje osobnosti ani na určitý stupeň 

vzdělávání, avšak měla by fungovat ve všech 

stadiích vývoje člověka a na všech stupních 

vzdělávání. V dnešním globalizačním světě je 

nezbytné, aby žáci s ohledem na budoucí 

pracovní uplatnění i běžné činnosti v životě, 
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dokázali pracovat s informačními zdroji, uměli 

vyhledávat, zpracovávat a vyhodnocovat 

informace. 

Opatření 3.1.1 Informační gramotnost jako pevná součást 

výuky 

Popis cíle opatření  V rámci výuky vést a motivovat žáky k používání 

běžně dostupných informačních a 

komunikačních technologií potřebných k 

vyhledání, získání, zpracování a prezentaci 

informací (různého typu a formátu), které se 

týkají jeho studia. Např. zadávání žákovských 

projektů.  

Opatření 3.1.2 Spolupráce formálního a neformálního 

vzdělávání 

Popis cíle opatření  Sdílení informačních technologií formálního a 

neformálního vzdělávání. Spolupráce škol 

s neformálními vzdělavateli v oblasti vedení 

žáků k práci s informačními zdroji (např. 

s knihovnami, muzei aj.).  

Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů vedoucích k naplnění cíle) 

Aktivity jednotlivých škol  - 

Aktivity spolupráce Sdílení informačních technologií 
Spolupráce formálních a neformálních 
vzdělavatelů 
Celoměstské soutěže založené na práci 
s informačními zdroji 

Infrastruktura Vybavení organizací informačními zdroji (ICT, 

literatura). 

Indikátor Počet podpořených organizací 

Počet společných aktivit 

Zdroj financování Rozpočty zřizovatelů 

Rozpočty škol 

OP VVV  

MAP II. a Implementace MAP 

Jiné dotační tituly 

Zodpovědnost Zřizovatelé 

Vedoucí pedagogičtí pracovníci 

Pedagogové 

Pracovníci neformálních vzdělavatelů 

 

Priorita 3 Gramotnosti 

Cíl 3.2 Čtenářská gramotnost a pregramotnost 

Zdůvodnění výběru na základě provedené 

analýzy řešeného území 

Čtenářská gramotnost zasahuje do všech 

činností běžného života, ovlivňuje je a je 

nezbytným předpokladem pro veškeré 

vzdělávání. Funkční čtenářská gramotnost 

zvyšuje možnost uplatnění na trhu práce. 

Vytváření a podpora a pozitivního vztahu ke 
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čtenářství a tvůrčího psaní jako nástroje k 

dosažení dalších cílů, které jsou klíčem k 

úspěchu v pracovním i osobním životě a ve 

společnosti. 

Opatření 3.2.1 Spolupráce aktérů a vzájemná výměna 

zkušeností 

Popis cíle opatření  Navázání a podpora spolupráce napříč aktéry ve 

vzdělávání za účelem vzájemné výměny dobré 

praxe a spolupráce, např. mezi základními a 

mateřskými školami a subjekty neformálního a 

zájmového vzdělávání (knihovna), mezi školami 

a pedagogicko-psychologickými poradnami, 

mezi školami a speciálními pedagogickými 

centry.  

Opatření 3.2.2 Vzdělávání aktérů 

Popis cíle opatření  Vzdělávání pedagogů, ale také pracovníků 

neformálních organizací v oblasti nových metod 

výuky čtenářské pregramotnosti a gramotnosti 

(např. scénické čtení).  

Opatření 3.2.3 Podpora školních knihoven a čtenářských 

koutků 

Popis cíle opatření  Vytváření a rozšiřování informačních zdrojů pro 

pedagogické pracovníky MŠ i ZŠ zaměřené na 

rozvoj čtenářské gramotnosti i pregramotnosti.  

Rozšiřování nabídky knižních titulů, materiálů a 

pomůcek pro ZŠ i MŠ zaměřených na rozvoj 

čtenářské gramotnosti i pregramotnosti. 

Opatření 3.2.4 Létající knihovník 

Popis cíle opatření  Vytvoření pozice létajícího knihovníka, který 

realizuje konkrétní programy knihoven na 

rozvoj čtenářské gramotnosti přímo 

v prostorách škol.  

Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů vedoucích k naplnění cíle) 

Aktivity jednotlivých škol  Viz aktivity projektů šablon v ročním akčním 

plánu.  

Aktivity spolupráce Společné vzdělávání a výměna zkušeností 
Spolupráce formálních a neformálních 
poskytovatelů vzdělávání 
Sdílený létající knihovník 

Infrastruktura - 

Indikátor Počet podpořených osob 

Počet podpořených organizací 

Počet vytvořených personálních podpor 

Zdroj financování Rozpočty zřizovatelů 

Rozpočty škol 

OP VVV  

MAP II. a Implementace MAP 

Jiné dotační tituly 
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Zodpovědnost Zřizovatelé 

Vedoucí pedagogičtí pracovníci 

Pedagogové 

Pracovníci neformálních vzdělavatelů 

 

 

Priorita 3 Gramotnosti 

Cíl 3.3 Matematická gramotnost a pregramotnost 

Zdůvodnění výběru na základě provedené 

analýzy řešeného území 

V České republice se několik let projevuje 

pokles úrovně znalostí a dovedností žáků ve 

spojení s matematickou gramotností. Výsledky 

mezinárodních šetření opakovaně ukazují 

nízkou úroveň schopnosti našich žáků využívat 

svých vědomostí při řešení praktických 

problémů. 

Opatření 3.3.1 Spolupráce aktérů a vzájemná výměna 

zkušeností 

Popis cíle opatření  Navázání a podpora spolupráce napříč aktéry ve 

vzdělávání za účelem vzájemné výměny dobré 

praxe a spolupráce, např. mezi základními a 

mateřskými školami a subjekty neformálního a 

zájmového vzdělávání, mezi školami a 

pedagogicko-psychologickými poradnami, mezi 

školami a speciálními pedagogickými centry.  

Opatření 3.3.2 Vzdělávání aktérů 

Popis cíle opatření  Vzdělávání pedagogů, ale také pracovníků 

neformálních organizací v oblasti nových metod 

výuky matematické pregramotnosti a 

gramotnosti (např. Hejného metoda).  

Opatření 3.3.3 Motivace dětí a žáků  

Popis cíle opatření  Příprava aktivit pro žáky, rozvoj logického 

myšlení, přiblížení matematiky do praxe. 

Organizace soutěží se zaměřením na 

matematickou gramotnost a pregramotnost, 

zaměřených na týmovou práci žáků a spolupráci 

účastníků. 

Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů vedoucích k naplnění cíle) 

Aktivity jednotlivých škol  Viz seznam projektů škol jako součást ročního 

akčního plánu. 

Aktivity spolupráce Zavádění didaktických metod a programů ke 
zvýšení funkční matematické gramotnosti.  
Podpora konkrétních programů a akcí na 
podporu matematické gramotnosti. 
Podpora neformálního vzdělávání matematické 
gramotnosti. 
Společné vzdělávání a sdílení zkušeností 
pedagogů vyučujících matematiku pod záštitou 
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koordinátora matematiky.  

Infrastruktura -  

Indikátor Počet podpořených organizací 

Počet podpořených osob 

Počet realizovaných akcí  

Počet společně realizovaných projektů 

Zdroj financování Rozpočty zřizovatelů 

Rozpočty škol 

Dotační zdroje 

Zodpovědnost Zřizovatelé 

Vedoucí pedagogičtí pracovníci 

Pedagogičtí pracovníci 

 

Priorita 3 Gramotnosti 

Cíl 3.4 Cizojazyčná gramotnost a pregramotnost 

Zdůvodnění výběru na základě provedené 

analýzy řešeného území 

Podkladem pro nastavení aktivit byly výsledky 

dotazníkového šetření na základních a 

mateřských školách, osobní rozhovory s 

vedoucími pracovníky uvedených zařízení, 

brainstroming  zkušených pedagogů a 

provedená analýza neformálního a zájmového 

vzdělávání. Nedostatečné komunikační 

dovednosti žáků v cizích jazycích, nedostatečná 

schopnost využít získané znalosti v reálném 

životě/ v reálných situacích, neznalost 

kulturních rozdílů, chybějící zkušenosti s 

komunikací v cizím jazyce. Znalost cizího jazyka 

je jednou z klíčových kompetencí pro úspěšné 

uplatnění na trhu práce. 

Opatření 3.4.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků 

Popis cíle opatření  Pravidelné společné vzdělávání vyučujících 

cizího jazyka v nových metodách (např. přímé 

metody výuky) a možnost výměny zkušeností z 

dané oblasti.  

Opatření 3.4.2 Zajištění odborné personální podpory 

Popis cíle opatření  Podpora cizojazyčné gramotnosti u žáků ZŠ 

formou tandemové výuky s rodilými mluvčími. 

Spolupráce rodilých mluvčích s vyučujícími 

cizích jazyků, společná příprava výukových lekcí 

s cílem zvýšit komunikační dovednosti žáků. 

Opatření 3.4.3 Vybavení škol k efektivní výuce cizích jazyků 

Popis cíle opatření  Monitoring vybavení škol k výuce cizích jazyků, 

průzkum možností zefektivnění výuky cizích 

jazyků, pořízení vybavení.  

Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů vedoucích k naplnění cíle) 

Aktivity jednotlivých škol  Viz aktivity škol v rámci ročního akčního plánu.  

Aktivity spolupráce Společné vzdělávání 
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Výměna zkušeností 
Sdílení rodilého mluvčího  

Infrastruktura Vybavení škol k efektivní výuce cizích jazyků 

Indikátor Počet podpořených osob 

Počet personálních podpor 

Počet podpořených organizací 

Počet nově vybavených organizací 

Zdroj financování Rozpočty zřizovatelů 

Rozpočty škol 

OP VVV  

MAP II. a Implementace MAP 

Jiné dotační tituly 

Programy kraje 

Zodpovědnost Zřizovatelé škol 

Vedoucí pedagogičtí pracovníci 

Pedagogičtí pracovníci 

Partnerství MAP 

 

Priorita 4 Občanské kompetence 

Cíl 4.1 Kulturní povědomí 

Zdůvodnění výběru na základě provedené 

analýzy řešeného území 

V dnešní době je nutné rozšiřovat a 

zatraktivňovat nabídku činností ve volném čase, 

motivovat děti a mládež k jejímu aktivnímu 

využití. Na volnočasovém a kulturním vyžití dětí 

a mládeže má jednoznačně vliv ekonomická 

situace rodiny – ne všechny aktivity jsou 

finančně nenáročné. Ve městě všeobecně je 

dostatek zařízení a organizací nabízejících 

kulturní a volnočasové aktivity, liší se však podle 

městských částí (často špatná dostupnost). 

Opatření 4.1.1 Já a moje město pohledem fota 

Popis cíle opatření  Vytvoření prostoru pro vyjádření vlastního 

názoru na život ve městě formou soutěžní 

výstavy prací v městské knihovně, výstavních 

prostorách města. 

Opatření 4.1.2 Spolupráce formálního a neformálního 

vzdělávání 

Popis cíle opatření  Vytvářet příznivé a udržitelné podmínky pro 

účast dětí a mládeže v zájmovém a neformálním 

vzdělávání. Podporovat vzájemnou spolupráci 

škol a školských zařízení s nestátními 

neziskovými organizacemi, kulturními 

institucemi a dalšími zařízeními pracujícími s 

dětmi a mládeží. Nabízet dětem a mládeži 

rozmanité cesty ke kultuře, umění a tradicím. 

Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů vedoucích k naplnění cíle) 

Aktivity jednotlivých škol  - 
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Aktivity spolupráce Spolupráce formálního a neformálního 
vzdělávání 
Celoměstské aktivity 

Infrastruktura - 

Indikátor Počet podpořených organizací 

Počet podpořených osob 

Počet realizovaných akcí 

Zdroj financování Rozpočty zřizovatelů 

Rozpočty škol 

Rozpočty neformálních vzdělavatelů  

MAP II a Implementace MAP 

Jiné dotační zdroje 

Zodpovědnost Zřizovatelé 

Školy 

Neformální vzdělavatelé 

 

Priorita 4 Občanské kompetence 

Cíl 4.2 Sociální a občanské kompetence 

Zdůvodnění výběru na základě provedené 

analýzy řešeného území 

Na základě výsledků SWOT analýzy a dotazníku 

důraz kladen zejména na inkluzivní přístup, 

mezigenerační vztahy a mezigenerační dialog. 

Aktivity, projekty a programy se zaměřením na 

systematické rozvíjení klíčových kompetencí pro 

komplexní rozvoj osobnosti. 

Opatření 4.2.1 Dovednostní soutěž dětí a jejich prarodičů 

Popis cíle opatření  Upevňování mezigeneračních vztahů formou 

soutěže. Propojení s oslavami Dne dětí či 

doprovodnými akcemi Havířovských slavností. 

Opatření 4.2.2 Čtení se seniory 

Popis cíle opatření  Podpora mezigeneračního styku, podpora 

čtenářské gramotnosti, zvýšení zájmu dětí o 

četbu 

Opatření 4.2.3 Provázání formálního a neformálního 

vzdělávání 

Popis cíle opatření  Zajištění provázanosti formálního a 

neformálního vzdělávání, dostupnosti 

volnočasových aktivit dětí a žáků, společné akce 

(projekty) aktérů formálního a neformálního 

(zájmového) vzdělávání. Smysluplné trávení 

volného času, prevence rizikového chování, 

rozvoj zájmů a nadání dětí a žáků. Funkční 

portál s pravidelnou aktualizací veškerých 

zájmových aktivit realizovaných ve městě 

Havířov a v jeho spádových obcích. 

Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů vedoucích k naplnění cíle) 

Aktivity jednotlivých škol  - 

Aktivity spolupráce Společné aktivity formálního a neformálního 
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vzdělávání 
Mezigenerační aktivity 
Dovednostní soutěže 
Funkční portál 

Infrastruktura -- 

Indikátor Počet realizovaných akcí 

Počet vytvořených produktů 

Zdroj financování Rozpočty zřizovatelů 

Rozpočty škol 

Implementace MAP 

Rozpočty neformálních vzdělavatelů 

Zodpovědnost Zřizovatelé 

Školy  

Neformální vzdělavatelé 

 

Priorita 4 Občanské kompetence 

Cíl 4.3 Životní styl 

Zdůvodnění výběru na základě provedené 

analýzy řešeného území 

Životní styl je důležitý faktor ovlivňující zdraví 

člověka. V současnosti se pod vlivem 

negativních dopadů moderní společnosti na 

životní prostředí dostává do popředí snaha žít 

zdravě, což zahrnuje základní faktory jako 

životní rytmus, pohybový režim, duševní 

aktivita, zvládání náročných životních situací, 

životospráva a racionální výživa a také péči o 

tělesné, psychické a duchovní kultury osobnosti. 

V oblasti zdravého životního stylu vidíme ve 

městě i na školách velké mezery. Osvěta v této 

oblasti je nutná a žádoucí. 

Opatření 4.3.1 Podporovat EVVO 

Popis cíle opatření  Využití celoměstských oslav Dne Země a 

doprovodných aktivit s cílem ochrany životního 

prostředí. 

Opatření 4.3.2 Besedy s odborníky 

Popis cíle opatření  Beseda s dětmi, žáky i rodiči o zdravém životním 

stylu, o zdravé stravě pro děti. 

Opatření 4.3.3 Workshopy o zdravém stravování a zvycích 

národnostních menšin 

Popis cíle opatření  Seznámení se způsobem stravování 

národnostních menšin, žijících na území města a 

v jeho blízkém okolí spojené s ochutnávkou 

národních specialit s využitím historie 

národnostních menšin, jejich zvyků apod. 

Popis plánovaných aktivit (včetně případných projektových záměrů vedoucích k naplnění cíle) 

Aktivity jednotlivých škol  - 

Aktivity spolupráce Společné vzdělávání 
Aktivity napříč školami a neformálními 
organizace 
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Infrastruktura - 

Indikátor Počet podpořených osob 

Počet realizovaných akcí 

Zdroj financování Rozpočet zřizovatele 

Rozpočty škol 

Rozpočty NNO, spolků, klubů na území MAP 

Implementace MAP 

Zodpovědnost  

 

6. Roční akční plán 
 

Roční akční plán pro ORP Havířov byl zpracován pro období kalendářního roku 2017 a vychází ze 

Strategického rámce MAP ORP Havířov do roku 2023, resp. ze stanovených priorit a strategických 

cílů. Roční akční plán 2017 vznikl ve spolupráci realizačního týmu projektu a pracovních skupin, 

přičemž  

o průběhu jeho tvorby byl pravidelně informován řídící výbor MAP na svých zasedáních a v rámci 

workshopů k tomu určených a obsahuje 50 různých aktivit. Roční akční plán pro rok 2017 byl řídícím 

výborem schválen v rámci 4. zasedání konaného dne 6. dubna 2017. Od této chvíle dochází  

k naplňování jednotlivých aktivit, monitorování a vyhodnocování tohoto naplňování. Roční akční plán 

je tvořen aktivitami jednotlivých škol, aktivitami spolupráce a infrastrukturou. 

 

Roční akční plán tvoří samostatnou přílohu č. 6 tohoto dokumentu.  

7. Implementace, monitorování a vyhodnocování realizace MAP 
 

Implementační část uvádí základní principy tvorby MAP ORP Havířov, rozbor komunikačních 

mechanismů uvnitř MAP, komunikační strategie s popisem metod zapojení dotčené veřejnosti a 

způsobem vzájemné komunikace a informovanosti. Dále popisuje způsob aktualizování, monitorování 

a vyhodnocování realizace tvorby MAP v ORP Havířov.  

 

Implementační část je podrobněji uvedena v samostatné příloze č. 7 Implementační plán. 

 

Komunikační mechanismy uvnitř MAP 

Pro úspěšnou realizaci projektu je potřeba propojení mnoha aktérů působících ve vzdělávání na 

území ORP Havířov a včasné zajištění zodpovědnosti za přidělené výstupy, což znamená, že je 

potřeba vždy stanovit, do kdy se musí výstup zpracovávat, kdo se podílí na zpracování, jaký bude 

použit postup při zpracování apod. 

Pro dosažení cílů MAP je zapotřebí, aby se pravidelně organizovala pravidelná setkání Řídícího výboru 

projektu, probíhala metodická setkávání, schůzky pracovních skupin, porady realizačního týmu apod. 

Pro efektivní komunikaci byly zvoleny tyto formáty komunikace: elektronická komunikace, 

telefonická komunikace, osobní pracovní jednání, společná pracovní jednání, intranet (online 

poznámkový blok, uložiště dat, možnost online editace dokumentů více uživateli bez rizika konfliktů 
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při ukládání verzí), online kalendář, webová prezentace projektu, webové stránky příjemce a 

partnera, online přístupné databáze kontaktů a zpracovaných výstupů. 

Smyslem tohoto dokumentu je stanovit si, co (jaká informace), proč (z jakého důvodu), jak (kterými 

informačními kanály), kdy (jak často) a kým (kdo bude zodpovědný) bude o výstupu/projektu 

komunikováno do vnějšího prostředí nebo v rámci projektu (s kým). Je nástrojem, jenž projektovému 

týmu usnadňuje komunikaci se zainteresovanými stranami a činí komunikaci přehlednou a efektivní. 

 

 

Tabulka 13 Komunikační mechanismy uvnitř MAP 

Příjemce 

informa

ce 

Cíl 

komunikace 

Klíčové 

sdělení 

Formát / 

komunika

ční kanál 

Frekvence 
Zpětná 

vazba 
Správce 

Realizač

ní tým 

Zajistit 

průběžnou 

informovan

ost členů 

projektovéh

o týmu 

Aktuální stav 

projektu 

Společná 

porada, 

zápis 

porady, 

online 

poznámko

vý blok 

Min. 2x 

měsíčně 

Všichni 

členové 

realizačního 

týmu mají 

přehled o 

aktuálním 

dění 

v projektu 

Člen RT dle 

potřeby 

Realizač

ní tým 

Rozdělení 

úkolů 

Přidělení 

úkolu, 

termínu 

splnění a 

zodpovědné 

osoby 

Email, 

zápis 

z porady, 

online 

poznámko

vý blok 

Kontrola 

přidělených 

úkolů 

v dostatečné

m předstihu 

před 

termínem 

splnění, min. 

1x týdně 

Max. využití 

kapacit 

realizačního 

týmu, 

dosažení 

stanovenýc

h cílů 

Člen RT, 

který úkol 

přidělil a 

průběžně 

také 

manažer 

projektu. 

Realizač

ní tým 

Tvorba 

výstupu 

Proč je 

výstup 

tvořen, jaká 

je jeho 

forma, 

obsah, apod. 

Osobní 

komunikac

e, 

telefonní 

komunikac

e, 

rozpracova

ný 

dokument 

Průběžně do 

termínu 

finalizace, 

min. 2x 

týdně 

Všechny 

výstupy 

jsou 

zpracovány 

v požadova

né kvalitě a 

stanovené

m čase 

Zadavatel 

Realizač

ní tým 

Archivace 

dokumentů 

Průběžné 

ukládání 

projektovýc

h 

dokumentů 

v el., nebo 

papírové 

podobě 

Intranet, 

šanon 

Min. 1x 

týdně 

Všechny 

dokumenty 

jsou 

jednoduše 

dostupné 

pro další 

využití a 

bezpečně 

Zpracovatel 

dokumentu 
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archivovány 

Realizač

ní tým 

Aktualizace 

harmonogra

mu projektu 

Vyhodnocen

í průběhu 

projektu, 

reakce na 

změny 

Společná 

porada, 

zápis 

porady, 

online 

poznámko

vý blok 

Min. 

2měsíčně 

Projekt se 

přizpůsobuj

e 

okolnostem

, ale 

dosahuje 

stanovenýc

h cílů a 

nastavenýc

h termínů 

Manažer 

projektu 

Realizač

ní tým 

Komunikace 

s Řídícím 

orgánem 

Předání 

informace o 

průběhu 

projektu 

řídícímu 

orgánu a 

formulace 

dotazu na 

řídící orgán 

MS 2014+ 

Dle potřeby 

a finančního 

plánu 

Odevzdání 

žádosti o 

změnu, 

platbu a 

zprávy o 

realizaci 

Manažer 

projektu,  

Finanční a 

administrati

vní manažer 

Odborná 

skupina 

Tvorba 

výstupu 

Předání 

informace o 

harmonogra

mu prací, 

požadovaný

ch 

výstupech, 

termínech 

plnění 

Email 

Po splnění 

zadaného 

úkolu nebo 

pokynu ze 

strany RT 

Všechny 

výstupy 

jsou 

zpracovány 

ve 

stanovené

m čase 

Finanční a 

administrati

vní manažer 

Odborná 

skupina 

Metodické 

vedení 

Revize a 

kontrola 

prací 

Osobní 

setkání 

Min. 2x 

měsíčně 

Všechny 

výstupy 

jsou 

zpracovány 

v požadova

né kvalitě 

Odborný 

řešitel 

Řídící 

výbor 

Schválení 

výstupu 

projektu 

Interpretace 

potřebných 

informací 

k provedení 

rozhodnutí 

Společná 

setkání 

Min. 1x za 3 

měsíce 

Schválení 

požadovaný

ch výstupu 

MAP 

Manažer 

projektu 

Řídící 

výbor 

Organizace 

setkání 

členů ŘV 

Podkladové 

materiály. 
Email 

Pozvánka 

s programe

m 10 

pracovních 

dnů před ŘV, 

podkladové 

materiály 5 

pracovních 

Podrobná 

informovan

ost členů na 

setkání ŘV 

Finanční a 

administrati

vní manažer 
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dnů 

Veřejnos

t 

Poskytnutí 

obecné 

informace o 

projektu 

Možnost se 

zapojit nebo 

něčím 

přispět 

Webová 

prezentace 

projetu 

Min. 2x 

měsíčně 

Cílové 

skupiny 

jsou 

informován

y o průběhu 

projektu 

Finanční a 

administrati

vní manažer 

Realizač

ní tým 

Posouzení 

investičního 

záměrů 

Poskytnutí 

informací o 

dotacích 

z IROP 

Společná 

setkání, 

osobní 

konzultace

, 

prezentace

, email. 

Dle potřeby 

jednotlivých 

žadatelů a 

zveřejňovan

ých / 

aktualizovan

ých 

metodických 

pokynů 

Co nejvyšší 

počet 

podaných 

projektovýc

h žádostí 

Manažer 

projektu 

Zřizovat

elé a 

ředitelé 

Evidence 

investičních 

záměrů v 

území 

Povinnost 

evidence 

investičního 

záměrů 

v investičníc

h prioritách 

strategickéh

o rámce 

Libovolná 

Nejpozději 

do konce 

září 2016 

Všechny 

uvažované 

projektové 

záměry do 

výzvy č. 46 

a 47 IROP 

musí být 

evidovány a 

projednány 

Ředitelé, 

zřizovatelé, 

vedoucí 

odboru 

školství 

Odborní

ci v 

území 

Nalezení 

priorit 

v území ve 

vazbě na 

vzdělávání 

Analýza 

současného 

stavu, 

návrhy 

řešení na 

zlepšení, 

stanovení 

priorit a cílů 

Společná 

setkání 

Min. 1x 

měsíčně 

Podoba 

strategické

ho rámce 

Členové 

řídícího 

výboru 

 

 

Monitoring a vyhodnocení realizace MAP ORP Havířov   
Cílem monitoringu a evaluace je vyhodnotit úspěšnost procesů vytváření partnerství, výsledků a 

dopadů akčního ročního plánu, jeho dopady na strategii MAP a na základě vyhodnocení stanovit další 

kroky MAP. V oblasti výsledků a dopadů se evaluace zaměřuje na vyhodnocení toho, co se ve 

spolupráci již podařilo udělat pro děti ohrožené školním neúspěchem a co je napříště potřeba zlepšit. 

Cílem vnitřní evaluace je celkové formativní zhodnocení realizace projetu, tzn. zhodnocení jeho 

procesní i věcné stránky, konkrétně zhodnocení řízení projektu, průběžné zhodnocení realizace 

aktivit projektu a dosahování cílů, a to včetně navržení případných opatření ke zlepšení.  

Pro potřeby vnitřní evaluace projektu byl zvolen model průběžné interní evaluace s výrazně 

zastoupeným prvkem sebehodnocení. Zvolená metoda vnitřní evaluace propojuje informace o řízení 

projektu, informace o realizaci aktivit v projektu a informace o zhodnocení výstupů a výsledků z 
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perspektivy zástupců projektových týmů, a to včetně navržení případných opatření ke zlepšení 

realizace projektu. 

Projektový tým je zodpovědný za vytvoření sebehodnotících zpráv, jejich úplné zpracování a včasné 

odevzdání. Na sebehodnotícím procesu se podílí celý realizační tým projektu a evaluační zprávy jsou 

výsledkem vyváženého konsenzu týmu. 
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