
Inkluze, dostupnost, kvalita

Číslo 

úkolu
Aktivita Realizátor Cíl Výstup Financování Garant Termín splnění Komentář

1

Zjištění podmínek k 

vytvoření pracovní pozice 

koordinátora inkuze v 

rámci území ORP Český 

Těšín

Město Český Těšín

Vymezit kvalifikační 

předpoklady, pracovní 

náplň, sídlo praoviště, 

vyčíslit náklady - výdaje 

na materiální vybavení 

pracoviště, úhradu mzdy 

specifikace podmínek a 

postupu vzniku 1 nové 

pozice

MAP, rozpočet
PS MAP Inkluze, 

dostupnost, kvalita
srpen 2017

Koordinátor má právní 

povědomí v oblasti 

školství, zdravotnictví, 

sociálních věcí. 

Komunikuje se školami, 

školskými zařízeními a 

dalšími institucemi 

podílejícími se na inkluzi 

/NNO/,  propojuje 

jednotlivé úseky, řídí 

konkétní kroky v rámci 

podpory inkluze na území. 

Monitoruje potřeby, 

zprostředkovává a 

realizuje poradenství.

2

Monitoring potřeb škol  

ve vztahu k inkluzivním 

preventivním programům

NNO, OZNV

Zjistit potřebnost škol na 

základě dotazníkových 

šetření, osobních jednání, 

společných setkání u 

kulatého stolu apod. 

Reagovat na konkrétní 

potřeby škol a přizpůsobit 

programy požadavkům.

zpráva o aktuálních 

potřebách škol v oblasti 

prev.programů, 

(dlouhodobý výstup: 

počet podpořených 

třídních kolektivů)

MAP, rozpočet
PS MAP Inkluze, 

dostupnost, kvalita
srpen 2017

Školy a školská zařízení 

spolu s NNO a dalšími 

organizacemi podporují 

zdravé klima škol 

prostřednictvím 

preventivních programů, 

workshopů, besed a 

dalších vzdělávacích 

aktivit. Preventivní 

programy jsou 

přizpůsobeny zakázkám 

škol na základě 

monitoringu potřeb.

3

Monitoring potřeb škol  v 

oblasti doučování a 

odpolední přípravy na 

vyučování,  v oblasti 

doučování českého jazyka 

pro děti a žáky cizince. 

DDM, NNO, OZNV

Zjistit potřebnost škol na 

základě výstupů ze  

společných setkání 

speciálních pedagogů 

škol. Podpořit spolupráci 

školních speciálních 

pedagogů a dalších 

organizací a nabídnout 

službu žákům ohroženým 

školním neúspěchem.

zpráva o aktuálních 

potřebách škol v oblasti 

doučování, (dlouhodobý 

výstup: počet 

podpořených žáků)

MAP
PS MAP Inkluze, 

dostupnost, kvalita
srpen 2017

Žáci ohroženi školním 

neúspěchem jsou 

podpořeni doučováním a 

odpolední přípravou na 

vyučování. Děti a žáci 

cizinci jsou intenzivně 

doučováni v českém 

jazyce. DDM jako školské 

zařízení  nabízí tyto služby 

jako podpůrné opatření 

pro školy.
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Inkluze, dostupnost, kvalita

Číslo 

úkolu
Aktivita Realizátor Cíl Výstup Financování Garant Termín splnění Komentář

DDM, NNO, OZNV

AKČNÍ ROČNÍ PLÁN 2018 -2023

1

Koordinátor inkluze v 

rámci území ORP Český 

Těšín

Město Český Těšín

Koordinovat  potřeby  v 

oblasti inkluze v rámci 

území, propojit inkluzi ve 

školství - sociálních 

službách - volném čase - 

zdravotnictví

1 pozice MAP, rozpočet řídící výbor MAP

Koordinátor má právní 

povědomí v oblasti 

školství, zdravotnictví, 

sociálních věcí. 

Komunikuje se školami, 

školskými zařízeními a 

dalšími institucemi 

podílejícími se na inkluzi 

/NNO/,  propojuje 

jednotlivé úseky, řídí 

konkétní kroky v rámci 

podpory inkluze na 

území. Monitoruje 

potřeby, zprostředkovává 

a realizuje poradenství.

2018 - 2023

2
Inkluzivní preventivní 

programy
NNO, OZNV

Podpořit zdravé klima 

škol a třídních kolektivů

počet podpořených 

kolektivů tříd, počet 

účastníků 

MAP, rozpočet

Školy a školská zařízení 

spolu s NNO a dalšími 

organizacemi podporují 

zdravé klima škol 

prostřednictvím 

preventivních programů, 

workshopů, besed a 

dalších vzdělávacích 

aktivit. 

Žáci ohroženi školním 

neúspěchem jsou 

podpořeni doučováním a 

odpolední přípravou na 

vyučování. Děti a žáci 

cizinci jsou intenzivně 

doučováni v českém 

jazyce. DDM jako školské 

zařízení  nabízí tyto služby 

jako podpůrné opatření 

pro školy.

 Koordinátor inkluze 2018 - 2023

3

 Zapojení školských 

organizací a  organizací 

napojených na vzdělávání 

do systému podpůrných 

opatření 

Nabídnout doučování a 

odpolední přípravu na 

vyučování,  doučování 

českého jazyka pro děti a 

žáky cizince

počet podpořených žáků MAP DDM Český Těšín 2018 - 2023



Čtenářská gramotnost

Číslo 

úkolu
Aktivita Realizátor Cíl Výstup Financování Garant Termín splnění Komentář

1
Tajemné a kouzelné 

stromy
knihovna Český Těšín

seznámení se s městy 

Český Těšín a Cieszyn, 

jeho zajímavými místy 

a přírodou, kulturními 

památkami, 

přeshraniční 

spolupráce na 

společném projektu

prožitková soutěž pro 

rodiče s dětmi k tématu 

určené knihy - letos 

spisovatelka Drijverová 

Tajemné a kouzelné 

stromy

knihovna Český Těšín, 

město Český Těšín
knihovna Český Těšín do 30.6.2017

žáci se svými rodiči procházejí 

v určených dnech místa v 

Českém Těšíně a Cieszynie a u 

významných stromů nacházejí 

úkoly, které musí splnit. Hra je 

postavena na porozumění 

textu a vyhledávání informací.  

Texty jsou vybrány z určené 

knihy. 

2

vzdělávací semináře s 

prvky kritického 

myšlení pro školní 

koordinátory

společnosti 

organizující školení, 

MAP

podpora a rozvoj 

čtenářských, 

jazykových a 

informačních  

dovedností 

vícedenní školení RWCT 

určené pro koordinátora 

čtenářské a jazykové 

gramotnosti ve škole 

(kterého některé školy 

zatím nemají), ale je to dle 

zájmu o zapojení každé 

školy

                 MAP, školy 

ze Šablon (projekt)
školy, MAP, do 30.6.2017

proškolit jednoho až dva 

koordinátory za školu 

vícedenním školením u 

"schopného a věci znalého " 

školitele, 

3
beseda u kulatého 

stolu

MAP-skupina pro 

čtenářskou a 

jazykovou gramotnost

seznámení s výsledky 

dotazníkového šetření 

a i SWOT analýzy práce 

skupiny MAP ČG a 

JG,výměna postřehů , 

akční plán na léta 2018-

2023

setkání členů pracovní 

skupiny ČG a JG s 

koordinátory ČG a JG ze 

škol a zástupci knihovny 

Český Těšín, Muzea 

Těšínska, Celé Česko čte 

dětem, Pygmalion, DDM

MAP

MAP-skupina pro 

čtenářskou a 

jazykovou gramotnost

do 30.6.2017

4

Beseda se spisovateli a 

ilustrátory dětské 

literatury

školy

motivace a podpora 

čtenářství, seznámení 

se s autory a jejich 

tvorbou

5 autorů=10 besed (děti 

MŠ a žáci ZŠ s rodiči -  

obvykle 2 besedy po sobě)

Městská knihovna-

vlastní rozpočet a 

projekt ministerstva 

kultury; rodiče dětí a 

žáků školy

Městská knihovna a 

školy
do 30.6.2017

5
Významné osobnosti 

čtou dětem

Celé Česko čte dětem, 

školy

seznámit žáky s 

významnými 

osobnostmi Těšína a 

Cieszyna 

(politici,sportovci, 

podnikatelé…), kteří v 

městech působí, nebo 

zde již nebydlí,ale 

město proslavili

1 beseda spojená s 

předčítáním žákům 

MAP, Celé Česko čte 

dětem

Celé Česko čte dětem, 

školy
během roku 2017

besedy pro vybraný okruh 

posluchačů, ideální by bylo, 

kdyby beseda probíhala i s 

moderátorem, který by o 

osobnosti něco věděl, vypíchl 

jeho úspěchy popř. se na něco  

zeptal…

6  Týden čtení dětem
Celé Česko čte dětem, 

školy 

Šíření osvěty o 

důležitosti předčítání 

po celé ČR 

prostřednictvím 

desítek kulturních a 

literárních akcí, které 

probíhají v ZŠ, MŠ, 

knihovnách, 

mateřských centrech, 

kavárnách, 

nemocnicích, atd. 

5 čtecích akcí na ZŠ a MŠ 

(Český Těšín, Třinec, 

region), 

výchovněvzdělávací a 

edukativní dopad na 

stovky dospělých a dětí v 

regionu

školy, Celé Česko čte 

dětem
Celé Česko čte dětem 1. - 7. 6. 2017

 tradiční a velmi oblíbená 

osvětová akce po celé ČR, 

osvěta mezi desítkami tisíc 

dospělých i dětí 

prostřednictvím jednotlivých 

čtecích akcí za účasti 

předčítajících osobností (rodič, 

starosta, lékař, herec, zpěvák, 

…), propagačních materiálů a 

médií

7
Regionální 

koordinátoři
Celé Česko čte dětem

Šíření osvěty 

prostřednictvím 

dobrovolných 

regionálních 

koordinátorů (učitelé, 

knihovníci, rodiče, 

studenti, aj.).

2 koordinátoři, kteří ve 

svých regionech pomáhají 

s předáváním informací, 

propagačních materiálů, 

organizováním akcí na 

podporu předčítání, v 

rámci škol, školek, 

knihoven, MC, RC. Dopad 

na statisíce dětí a 

dospělých. 

podporovatelé Celé 

Česko čte dětem
Celé Česko čte dětem během roku 2017

dobrovolní regionální 

koordinátoři se registrují a 

pomáhají od roku 2008, ve 

svém volném čase provádí 

osvětu mezi školami, 

školkami, knihovnami, rodiči, 

atd., pomáhají organizovat 

akce, rozdávají propagační 

materiály

8

Aktivní partnerství s 

organizacemi, které 

podporují čtenářskou 

gramotnost

Celé Česko čte dětem

Osvěta a implantace 

myšlenek o důležitosti 

předčítání a rodinných 

hodnotách mezi 

dalšími organizacemi, 

které se soustřeďují 

zejména na čtenářskou 

gramotnost - Rosteme 

s knihou, Pohádky pro 

společné čtení, SKIP, 

Zlatá stuha, Kritické 

myšlení a další.

Aktivní spolupráce s 

organizacemi - Listování, 

Svět knihy, Rosteme s 

knihou, Pohádky pro 

společné čtení, SKIP, Zlatá 

stuha a dalšími, formou 

vzájemné propagace, 

pořádáním nepravidelných 

společných akcí ( 1x 

ročně).

MAP, Celé Česko čte 

dětem
Celé Česko čte dětem během roku 2017

Se scénickým čtením Listování 

spolupracujeme 10. 

Každoročně vystupují herci na 

2 a více představeních v rámci 

Týdne čtení dětem v ČR. Svět 

knihy, Rosteme s knihou, 

Pohádky pro spol.čtení, SKIP, 

Zlatá stuha - vzájemná 

propagace, PR akcí, 

poskytování tzv. Zlatých titulů 

a recenzí dětských knih. Účast 

(přednáška, workshop, stánek) 

na alespoň 1 akci v roce. 

9 Den jazyků
jazyková škola 

Pygmalion

motivace dětí a 

teenagerů školního 

věku ke studiu jazyků, 

představení 

interaktivních metod 

výuky, možnost 

komunikativních lekcí 

s rodilými mluvčími

jednodenní vzdělávací 

akce pro žáky ZŠ, která 

probíhá pouze v 

anglickém jazyce a nabízí 

seznámení se s tématicky 

zaměřenou fromou výuky 

i s rodilými mluvčími 

jazyková škola 

Pygmalion

jazyková škola 

Pygmalion, Mgr. 

Romana Čmielová

do 30.6.2017

AKČNÍ ROČNÍ PLÁN 2017



Čtenářská gramotnost

Číslo 

úkolu
Aktivita Realizátor Cíl Výstup Financování Garant Termín splnění Komentář

1
Zábavně vzdělávací 

centrum knihtisku

Finidr, Muzeum 

Těšínska. Střední školy

Vytvoření vzdělávacího centra pro 

žáky, učitele a rodiče s aktivní účastí 

při tvorbě knihy

Interaktivní edukační program pro žáky, učitele a 

rodiče, kde se účastníci seznámí s historií i 

současností knihtisku a vyzkouší si výrobu knihy ve 

všech fázích jejího vzniku, vyzkouší si výrobu ručního 

papír, obálek. Uvědomí si důležitost knihy a její 

hodnotu.

předpokládáme podíl Finidru, 

Těšínských papíren, popř. 

projektů

Muzeum Těšínska ? 2018-2023

edukační program vytvořený jak pro malé školáky, tak pro 

starší (tak, aby se nejméně dvakrát za školní docházku žák do 

centra dostal)

2 Vytvoření vlastní knihy Finidr, školy, 

Vytvoření vlastní knihy žáků česko-

těšínských škol.

Spolupráce škol s tiskárnou Finidr, 

budování  bližšího vztahu ke knize, 

podpora tvůrčího psaní, rozvoj 

kreativity, fantazie a slovní zásoby u 

dětí.

Exkurze v tiskárně Finidr  spojené s výrobou a 

následným tiskem vlastní knihy pohádek 

vytvořenou žáky těšínských škol v českém, polském 

a anglickém jazyce doplněné ilustracemi 

vytvořenými žáky.

sponzorské dary popř. projekt školy, knihovna 2018-2023

texty bude možno využít v rámci předčítání, výuky, tím, že se 

budou podílet na designu obalu a ilustrací se podpoří 

mezipředmětové vztahy

3
Projekty jazykových 

dovedností žáků

Pracovní skupina MAP 

pro jazykovou 

gramotnost

Rozvíjení  dovedností žáků v cizím 

jazyce v různých oblastech- pěvecká, 

recitační, konverzační, dramatická, 

výtvarná dle anglického textu, 

vědomostní, soutěž družstev. 

Městská kola soutěží v cizím jazyce, která v Těšíně 

chybí a je po nich poptávka. Pěvěcká - zpěv v cizím 

jazyce, recitační - recitace v cizím jazyce, 

konverzační - konverzace na připravená témata, 

dramatická - dramatizace na dané téma, výtvarrná - 

po přečteném textu v ciz. jazyce kresba, malba, 

Jazyky hrou- soutěž družstev v cizím jazyce, 

Vědomostní soutěž - formou gramatického a 

jazykového testu

Zdokonalování v jazycích by 

mohlo najít podporu v 

podnikatelích regionu, kteří by se 

případně mohli žákům představit 

a povykládat o důležitosti umět 

jazyk v profesním životě

MAP - ceny pro vítězné týmy         - 

dohoda o provedení práce pro 

porotce                        

- občerstvení                                            

- režijní náklady, cestovné                                               

- kancelářské potřeby                         

-kopírované  materiály pro 

soutěžící 

pronájem sálu 

Vždy jedna z organizací 

(školy, DDM), jazykáři 

ve školách

2018-2023

Změna spočívá v nabídce oblastí, nejedná se tedy o klasickou 

konverzační soutěž, ale cílem je pobídnout žáky k vlastní a 

rozšiřující aktivitě zdokonalování znalostí řízené učitelem 

jazyka, které se do klasické výuky nevejdou. Každá základní 

škola (popř. DDM) si vezme na starost organizaci jedné soutěže- 

zvolí oblast  a věkovou skupinu (ročník nebo dva), pro kterou 

budou soutěž organizovat, a zavážou se ke každoroční 

organizaci. Je možná spolupráce se  středními školami. 

4
Edu info pro Těšínské 

Slezsko
knihovna, školy

rozšířit povědomí žáků o zajímavosti 

zejména Těšínského Slezska-historie, 

příroda, významné osobnosti, 

zeměpis, kroje, nářečí 

edukační informační centrum s nabídkou  

edukačních programů, informačních a propagační 

chmateriálů, nabídkou besed pro žáky zaměřené na 

region Těšínského Slezska, které se mohou stát 

součástí školních vzdělávacích program škol

město ČT, knihovna, muzeum
knihovna, město, 

muzeum
2018-2023

pracovní listy se mohou tvořit postupně za pomoci žáků a 

pedagogů škol, budou opět věkově odlišeny 

5
jazykový kurz pro 

rodiče žáků
jazykové školy, DDM jazykový kurz pro rodiče žáků

cenově zvýhodněný jazykový kurz pro rodiče žáků 

prvních a druhých tříd, kteří neumí jazyk, potřebují 

pomoci s angličtinou svým dětem, které mají od 1. 

třídy angličtinu a nedokáží se zatím připravovat 

samy

podpora města "zvýhodněnými 

vzdělávacími poukázkami" pro 

zejména sociálně slabší

jazykové školy- 

realizace vždy v 

jazykové učebně dané 

školy

6 Edukativní LARPy
Muzeum Těšínska, 

knihovna,  školy

Edukativní LARPy 

Podpora rozvoje osobnosti na 

pozadí konkrétního literárního 

příběhu, zlepšení komunikačních i 

rétorických dovedností. Má vést 

hráče k přijímání zodpovědnosti za 

svá rozhodnutí

Vytvoření jednotlivých LARPů -určení tématu, 

literatury, rolí, prostor. Propojení tématu s výukou 

na ZŠ. Detailní prostudování literatury, vlastní 

výroba kostýmů atd. 

kostýmy, kopírování textů, 

zapůjčení historických artefaktů, 

příprava místností

Muzeum Těšínska ? Ve 

spolupráci s pedagogy
2018-2023

LARP- dramatická, prožitková a pohybová činnost, kdy každý z 

účastníků obdrží svou roli ve vystavěném příběhu. Vzdělávací 

LARPY jsou s úspěchem využívány v severském školství.

7

Vzdělávací semináře s 

prvky kritického 

myšlení pro školní 

koordinátory

společnosti organizující 

školení, MAP

Seznámení se s metodami RWCT, 

které podporují a rozvíjí čtenářské a 

informační dovedností 

Vícedenní školení RWCT určené pro koordinátora 

čtenářské a jazykové gramotnosti ve škole
MAP, město ČT

MAP, Celé Česko čte 

dětem
2018-2023

proškolit jednoho až dva koordinátory za školu vícedenním 

školením u "schopného a věci znalého " školitele, kterého je 

prosím třeba předem prokonzultovat nejlépe s 

zaměstnankyněmi knihovny, které se výborně orientují v 

problematice, zřejmě se budeme muset vlézt do jimi 

vyhlášeného termínu

8
Čtenářské dílny s 

rodiči

ZŠ a MŠ Pod Zvonek, 

Celé Česko čte dětem

Motivace a podpora čtenářství v 

rodinném prostředí. Důležitost 

předčítání. Rozvoj čtenářských 

dvedností. Rozečtení začínajících 

čtenářů a jejich přivedení k zájmu o 

četbu. Partnerství s organizací Celé 

Česko čte dětem.

Společná pravidelná setkání rodičů a jejich dětí - 

žáků na čtenářských dílnách.Společné sdílení 

zážitků a zkušeností z četby.Vyjadřování svých 

názorů a myšlenek. Prezentace přečtených knih. 

MAP, sponzoři
Celé Česko čte dětem, 

ZŠ Pod Zvonek
2018

9
Babička a dědeček do 

školky
Celé Česko čte dětem

Cílem je umožnit seniorům žít aktivní 

život, obohatit vzájemné vztahy s 

dětmi a zavést nebo udržovat rituál 

předčítání v rodině. Dalším cílem je 

udržitelnost projektu v MŠ.

Do 15-ti MŠ v regionu budou pravidelně docházet 

senioři (vždy max. 4/1 MŠ), vždy 5 po sobě jdoucích 

dní v každém měsíci během 4 měsíců v roce. Děti 

získají na konci projektu vždy pohádkový sešit s 20-

30 novými pohádkami, kresbami a nálepkami - 

pohádková kniha na celý život. Senoři získají nové 

impulsy do života. Děti si budou více vážit nejstarší 

generace. Rodiče budou motivování k zavedení 

nebo udržení rituálu předčítání. 

MAP, podporovatelé Celé Česko 

čte dětem

MAP, Celé Česko čte 

dětem
2018-2023

Mezigenerační projekt, který zapojuje tři generace (děti, rodiče 

a seniory) prostřednictvím společného čtení v MŠ a poté doma, 

cílem je umožnit seniorům žít aktivní život, obohatit vzájemné 

vztahy s dětmi a zavést nebo udržovat rituál předčítání v 

rodině. Senioři opakovaně navštěvují školku, čtou dětem v 

dopoledních hodinách (ne před spaním), diskutují s dětmi, poté 

rozdají pohádku, kterou si děti nalepí do sešitů. Sešit každý den 

odnesou domu a tam musí rodiče přečíst dětem večer tu 

nalepenou pohádku. Druhý den se senior ptá, o čem byla 

"domácí" pohádka. 

9 Týden čtení dětem
Celé Česko čte dětem, 

školy 

Šíření osvěty o důležitosti předčítání 

po celé ČR prostřednictvím desítek 

kulturních a literárních akcí, které 

probíhají v ZŠ, MŠ, knihovnách, 

mateřských centrech, kavárnách, 

nemocnicích, atd. 

30 čtecích akcí na ZŠ a MŠ (region), 

výchovněvzdělávací a edukativní dopad na stovky 

dospělých a dětí v regionu

školy, Celé Česko čte dětem Celé Česko čte dětem 1. - 7. 6. každoročně

 Tradiční a velmi oblíbená osvětová akce po celé ČR, osvěta 

mezi desítkami tisíc dospělých i dětí prostřednictvím 

jednotlivých čtecích akcí za účasti předčítajících osobností 

(rodič, starosta, lékař, herec, zpěvák, …), propagačních 

materiálů a médií. "Týden" je medializován po celé ČR. "Týden" 

je vždy zahájen tzv. slavnostní inaugurací (kulturním 

programem pro děti) v některém z větších měst vČR.

10
Výtvarná a fotografická 

soutěž
Celé Česko čte dětem

Propagace myšlenky 

plnohodnotného trávení volného 

času prostřednictvím malování a 

fotografie. Motivace ke čtení jiným 

způsobem.

1 x ročně jsou vybráni odbornou porotou výherci v 

několika kategoriích

MAP, podporovatelé Celé Česko 

čte dětem

MAP, Celé Česko čte 

dětem
2018-2023

Zobrazování příběhů, které tvoří základní stavební kámen 

literatury.

11
Regionální 

koordinátoři
Celé Česko čte dětem

Šíření osvěty prostřednictvím 

dobrovolných regionálních 

koordinátorů (učitelé, knihovníci, 

rodiče, studenti, aj.).

3 koordinátoři v regionu, kteří pomáhají s 

předáváním informací, propagačních materiálů, 

organizováním akcí na podporu předčítání.

podporovatelé Celé  Česko čte 

dětem

MAP, Celé Česko čte 

dětem
2018-2023

dobrovolní regionální koordinátoři se registrují a pomáhají od 

roku 2008, ve svém volném čase provádí osvětu mezi školami, 

školkami, knihovnami, rodiči, atd., pomáhají organizovat akce, 

rozdávají propagační materiály

12

Aktivní partnerství s 

organizacemi, které 

podporují čtenářskou 

gramotnost

Celé Česko čte dětem

Osvěta a implantace myšlenek o 

důležitosti předčítání a rodinných 

hodnotách mezi dalšími 

organizacemi, které se soustřeďují 

zejména na čtenářskou gramotnost - 

Rosteme s knihou, Pohádky pro 

společné čtení, SKIP, Zlatá stuha, 

Kritické myšlení a další.

Aktivní spolupráce s organizacemi - Listování, Svět 

knihy, Rosteme s knihou, Pohádky pro společné 

čtení, SKIP, Zlatá stuha a dalšími, formou vzájemné 

propagace, pořádáním nepravidelných společných 

akcí ( 1x ročně).

MAP, podporovatelé Celé Česko 

čte dětem

MAP, Celé Česko čte 

dětem
2018-2023

Se scénickým čtením Listování spolupracujeme 10. Každoročně 

vystupují herci na 2 a více představeních v rámci Týdne čtení 

dětem v ČR. Svět knihy, Rosteme s knihou, Pohádky pro 

spol.čtení, SKIP, Zlatá stuha - vzájemná propagace, PR akcí, 

poskytování tzv. Zlatých titulů a recenzí dětských knih. Účast 

(přednáška, workshop, stánek) na alespoň 1 akci v roce. 

13 English week
jazyková škola 

Pygmalion

motivace dětí a teenagerů školního 

věku ke studiu jazyků, představení 

interaktivních metod výuky, možnost 

komunikativních lekcí s rodilými 

mluvčími

intenzivní týden interaktivní výuky AJ ve spolupráci 

se základními školami, komunikace probíhající 

pouze v anglickém jazyce, s rodilými mluvčími 

jazyková škola Pygmalion

jazyková škola 

Pygmalion, Mgr. 

Romana Čmielová

2018-2023

14 Den jazyků
jazyková škola 

Pygmalion

motivace dětí a teenagerů školního 

věku ke studiu jazyků, představení 

interaktivních metod výuky, možnost 

komunikativních lekcí s rodilými 

mluvčími

jednodenní vzdělávací akce pro žáky ZŠ, která 

probíhá pouze v anglickém jazyce a nabízí 

seznámení se s tématicky zaměřenou fromou výuky 

i s rodilými mluvčími 

jazyková škola Pygmalion

jazyková škola 

Pygmalion, Mgr. 

Romana Čmielová

2018-2023

15 Summer camp
jazyková škola 

Pygmalion

pomoci rodičům dětí s programem 

během letních prázdnin, zábavnou 

formou děti seznámit s tématicky 

připravenými aktivitami, které 

probíhají v anglickém jazyce

prázdninový letní týden s AJ a celodenním 

zábavným programem pro děti školního věku
jazyková škola Pygmalion

jazyková škola 

Pygmalion, Mgr. 

Romana Čmielová

2018-2023

16 English on bikes
jazyková škola 

Pygmalion

nabídnout klientům jazykovou výuku 

spojenou s aktivně a příjemně 

stráveným pobytem v Beskydeh

pobytové kurzy AJ spojené s aktivním sportovním 

vyžitím (kolo, turistika) v Beskydech, kurzy jsou 

vedeny rodilým mluvčím

jazyková škola Pygmalion

jazyková škola 

Pygmalion, Mgr. 

Romana Čmielová

2018-2023
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Matematická gramotnost

Číslo 

úkolu
Aktivita Realizátor Cíl Výstup Financování Garant Termín splnění Komentář

1 Pythagoriáda
Výzkumný ústav 

pedagogický Praha

Podpora matematické 

gramotnosti, logického 

myšlení

200 žáků ZŠ zdarma
Výzkumný ústav 

pedagogický Praha
únor

2 Klokan (Kangur) Pdf a Přf Olomouc

Podpora matematické 

gramotnosti, logického 

myšlení

200-400 žáků ZŠ zdarma * Pdf a Přf Olomouc březen

*česká verze je zdarma, 

polská verze placená (9 

zl)

3 Matematická olympiáda
Jednota českých 

matematiků a fyziků

Podpora matematické 

gramotnosti, logického 

myšlení

20 - 40 žáků ZŠ zdarma
Jednota českých 

matematiků a fyziků
březen

4
Soutěž finanční 

gramotnost
Finanční gramotnost

Podpora finanční 

gramotnosti
300 žáků ZŠ zdarma

FINANČNÍ GRAMOTNOST, 

o.p.s. a Asociace finanční 

a občanské gramotnosti, 

z.s.

září - posinec

5
Nákup hry:"Finanční 

svoboda."
Zřizovatelé ZŠ

Podpora finanční 

gramotnosti
3 hry na školu

zřizovatel, projekt

4500 Kč / 1 škola
zřizovatel duben 

Nákup 3 ks hry pro 

každou školu v ORP.

6
Příprava návrhu 

konference pro učitele

Pracovní skupina 

Matematická gramotnost

Zpracování podkladů pro 

organizaci konference
Dokument zdarma

Pracovní skupina 

Matematická gramotnost
červen 2016

7
Příprava návrhu 

konference pro žáky

Pracovní skupina 

Matematická gramotnost

Zpracování podkladů pro 

organizaci konference
Dokument zdarma

Pracovní skupina 

Matematická gramotnost
červen 2017
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Matematická gramotnost

Číslo 

úkolu
Aktivita Realizátor Cíl Výstup Financování Odhad nákladů Garant Termín splnění Komentář

1 Pythagoriáda
Výzkumný ústav 

pedagogický Praha

Podpora matematické 

gramotnosti, logického 

myšlení

200 žáků ZŠ zdarma 0 Kč
Výzkumný ústav 

pedagogický Praha
únor

2 Klokan (Kangur) Pdf a Přf Olomouc

Podpora matematické 

gramotnosti, logického 

myšlení

200-400 žáků ZŠ zdarma * 0 Kč * Pdf a Přf Olomouc březen
*česká verze je zdarma, 

polská verze placená (9 zl)

3 Matematická olympiáda
Jednota českých 

matematiků a fyziků

Podpora matematické 

gramotnosti, logického 

myšlení

20 - 40 žáků ZŠ zdarma 0 Kč
Jednota českých 

matematiků a fyziků
březen

4
Soutěž finanční 

gramotnost
Finanční gramotnost

Podpora finanční 

gramotnosti
300 žáků ZŠ zdarma 0 Kč

FINANČNÍ GRAMOTNOST, 

o.p.s. a Asociace finanční a 

občanské gramotnosti, z.s.

září - posinec

5
Konference pro děti - 

finanční gramotnost
Zřizovatelé ZŠ

Podpora finanční 

gramotnosti
100 žáků ZŠ

rozpočty škol, zřizovatelé, 

sponzoring
40 000 - 50 000 Kč zřizovatel září

6 Krychlové stavby Zřizovatelé ZŠ
Podpora prostorové 

představivosti

200 žáků ZŠ - děti 1 rok 

před školní docházkou a 1. 

ročník ZŠ

rozpočty škol, zřizovatelé, 

sponzoring
30 000 - 40 000 Kč zřizovatel květen

Spolupráce MŠ a SŠ, 

spolupráce s architekty, 

rozvíjet prostorové vidění. 

Vyhlásit soutěž o nejlepší 

stabu - odměnit děti.

7
Nákup hry:"Finanční 

svoboda." *
Zřizovatelé ZŠ

Podpora finanční 

gramotnosti
3 hry na školu zřizovatel, projekt 4500 Kč / 1 škola duben září

* Pokud nebude splněno 

do června 2017

8
Podpora mimořádně 

nadaných dětí
ZŠ

Podpora mimořádně 

nadaných dětí
30 žáků ZŠ zřizovatelé

mzda 300 Kč / 1 hodina

didaktické pomůcky                                                           

5 000 Kč

zřizovatel říjen - červen

Žáci se pravidelně budou 

setkávat na přípraném 

kurzu do matematické 

olympiády. 

9 Konference pro učitele Zřizovatelé ZŠ, univerzita Podpora učitelů 50 učitelů zřizovatelé 40 000 - 50 000 Kč zřizovatel duben

Cílem je podpořit učitelé 

v oblasti matematické 

gramotnosti, konferenci 

zaměřit na zajímavá 

témata, umožnit diskusi 

učitelů, prezentovat nové 

učebnicové sady, 

předávat si zkušenosti.
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Občanské kompetence

Číslo 

úkolu
Aktivita Realizátor Cíl Výstup Financování Garant Termín splnění Komentář

1

Propagace 

Mládežnické rady 

Český Těšín 

Petrklíč help z.s., 

ICM Český Těšín

Poskytnutí informací o 

fungování mládežnické 

rady a o možnostech 

zapojení se do jejich 

aktivit.

Setkání mládežnické 

rady 
0 Petrklíč help z.s. Červen 2017

2

Technická podpora 

aktivit - Databáze 

prostor a vybavení 

(majetku, techniky) + 

vypůjční systém

MÚ

Navrhnout způsob 

fungování a 

financování, vytvoření 

výpůjčního řádu, 

podpora akcí škol, 

aktivit, sportovních 

akcí. 

Podpora neziskových a 

příspěvkových 

organizací, 

neformálních skupin v 

realizaci aktivit pro 

snadnější realizaci 

aktivit 

Propagace možnosti 

využití databáze.

Databáze prostor a 

vybavení (majetku, 

techniky) + výpůjční 

systém

MěÚ v rámci 

zaměstnaneckých 

úvazků

Odbor školství a 

kultury MÚ
Červen 2017 Realizuje se. 

3

Příprava pro spolupráci 

při organizaci 

draftového dne

Sportovní kluby 

města

Navýšení počtu členů 

sportovních klubů. 

Představení aktivit a 

získání zájmu cílové 

skupiny za možné 

účasti sporotvních 

hvězd.

Realizace draftových 

dnů v Č. Těšíně

Rozpočet města, 

Majday: 

Visegradský fond 

Sportovní komise Červen 2017

V Českém Těšíně chybí 

možnost prezentace 

sportovních klubů na 

jednotné akci. 

Příkladem dobré praxe 

v této oblasti je Maj 

day pořádaný ve 

Vendryni.

4 Aplikace - akce města MÚ

Zpřístupnění informací 

o probíhajících 

aktivitách města

Funkční aplikace

Rozpočty obcí, 

sponzoring, 

evropské fondy

MÚ, knihovna Červen 2017

5 Zdravá škola školitel

Rozšíření povědomí o 

možnosti ovlivnění 

zdrav. stavu mládeže.

školení MAP  PS OK Červen 2017

Školení o zdravém 

stravování ve školách v 

souvislosti s 

pamlskovou vyhláškou.
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Občanské kompetence

Číslo 

úkolu
Aktivita Realizátor Cíl Výstup Financování Garant Termín splnění Komentář

1
Burza partnerství - 

networking

MěÚ se zástupci 

cílových skupin - 

škol, neziskových 

organizací, 

příspěvkových 

organizací, firem, 

města, zřizovatele

Podpora spolupráce škol, 

neziskových organizací, 

příspěvkových organizací, firem, 

města, zřizovatele a městskými 

institucemi i zahraničními, 

výměna zkušeností,  nové formy 

spolupráce,  zpětná vazba

Nová partnerství, 

projekty, lepší úroveň 

spolupráce, 

zrealizovaná burza v 

kalendářním roce

Rozpočty obcí, 

sponzoring, 

evropské fondy

Odbor školství a 

kultury MÚ
dle zájmu

Na základě swot 

analýzy jsme usoudili, 

že chybí organizace 

spolupráce mezi 

jednotlivými 

institucemi.

2 Business snídaně

Neziskové 

organizace města, 

které osloví školy, 

příspěvkové 

organizace, firmy, 

MěÚ, zřizovatele.

Podpora ze strany lokálních 

partnerů - navázání 

dlouhodobých vazeb mezi 

místními firmami, NNO a 

školami.

Seznam firem, které se 

chtějí zapojit a akce 4x  

ročně.

firemní sektor MěÚ dle zájmu

3
Use-it mapa pro 

děti

Člověk na hranici 

z.s. 

Zmapování a zpřístupnění 

atraktivních míst pro děti z jejich 

vlastní účasti na tvorbě.

mapa

Rozpočty obcí, 

sponzoring, 

evropské fondy

Člověk na hranici 

z.s.

Tato aktivita slouží k 

podpoře regionální 

příslušnosti a 

sounáležitosi s městem 

u cílové skupiny.

4

Koncepce/strategi

cký plán volného 

času

DDM Český Těšín
Vytvoření strategie rozvoje 

oblasti volného času.
strategie

Rozpočty obcí, 

sponzoring, 

evropské fondy

MěÚ

5

Zjištění využití 

multifukční 

budovy

MěÚ 

Výstavba multifunkční budovy, 

která by obsahovala knihovnu, 

přednáškový sál/filmový sál, 

čítárnu, kavárnu, galerii, 

informační centrum a sloužila 

účelům škol, neziskových a 

příspěvkových organizací. 

Zjištění potřeb a možností využití 

stávajících prostor.

multifuknční prostor 

pro kulturní a 

volnočasové aktivity.

Rozpočty obcí, 

sponzoring, 

evropské fondy, 

ROP

MěÚ

Vytvoření prostoru, 

který je přístupný a 

otevřený všem. 

6

Zjištění využití 

sportoviště - zimní 

příprava

MěÚ
Prostor pro zimní přípravu 

sportovních klubů.

sportoviště pro zimní 

přípravu

Rozpočty obcí, 

sponzoring, 

evropské fondy

MěÚ

Výstavba sportovní 

haly, která umožní 

zimní přípravu pro 

sportovní kluby v 

Českém Těšíně.

7

Dobrovolnické 

centrum + open 

space kanceláře

Nezisková 

organizace / DDM

Vytvoření systému fungování 

(dazabáze, systém přihlašování 

dobrovolníků na akce, 

přeshraniční a mezigenerační 

spolupráce) dobrovolníků pro 

podporu místních aktivit.

dobrovolnické 

centrum, ocenění 

dobrovolník roku 

města Český Těšín

MŠMT, další 

projekty
DDM, Petrklíč

Přeshraniční a 

mezigenerační 

spolupráce.

8
Fusion - společné 

pobyty

Nízkoprahová 

centra
Prevence kriminality

Fusion pobyty dětí 

dvakrát ročně.

Rozpočty obcí, 

sponzoring, 

evropské fondy

nizkoprahová 

centra

Společné pobyty dětí z 

nízkoprahových center 

ve stylu Fusion.

9
Realizace školení  

Zdravá záda  
Školitel

Rozšíření povědomí o zdrav. 

stavu mládeže.

1 ks školení zdravá 

záda.
MAP PS OK

Realizace školení o 

prevenci problémů s 

posturou u dětí a 

mládeže.
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Podnikavost a kariérové poradenství

Č. Aktivita Realizátor Cíl Výstup Financování Garant Termín splnění Komentář

1 Žákovský parlament

ZŠ Pod Zvonek, 

Ostravská - žákovský 

parlament, ZŠ 

Havlíčková - Samorząd 

uczniowski, Kontešinec 

- žákovská rada, 

Masarykova ZŠ - 

žákovská samospráva

Cílem je zmapovat 

současné komunikační 

kanály mezi školou a 

městskou radou.

návštěva každého 

žákovského 

parlamentu s aktvitou 

na propojení s 

městským 

parlamentem.

MAP Petr Kantor 30.6. 2016

2 Atlas školství

IPS, ÚP, P.F.art, 

spol.s.r.o. 

vydavatelství

Podpora kariérového 

poradenství

obdrží zdarma výtisk 

každý žák devátých 

ročníků + výchovný 

poradce 

sponzoring, reklama, 

firemní reklama - 

uplatnění ve firmách 

po studiu

ÚP ČR, MPSV
říjen 2017, každý 

kalendářní rok

Místo realizace: ZŠ, 

probíhá pravidelně

3 Hry podnikavosti RPIC s.r.o.

Podpora podnikavosti 

a finanční gramotnosti 

zapojením žáků do 

soutěže Cash flow Cup, 

která spočívá v hraní 

her Cash flow a 

Finanční svoboda.

Žáci získávají body a na 

ty nejlepší čekají 

zajímavé finanční 

odměny v podobě 

poukázek na nákup ICT 

dle vlastního výběru!

Nadace OKD RPIC
prosinec 2016 - už bylo 

zrealizováno

Zároveň je možné 

účastnit se kreativních 

workshopů nebo 

vzdělávacích programů 

na podporu 

podnikavosti, kdy žáci 

zábavnou a 

interaktivní formou 

hledají svůj vlastní 

talent.

4
Externí metodik KP - 

rozpracování projektu

město ČT ve spolupráci 

s Centrem kompetencí

Metodické a 

koordinované vedení 

KP ve měste

umístění metodika 

(organizace – úřad, 

škola, sídlo pracoviště)

vymezení činnosti – 

věcný obsah práce, 

cílové skupiny, 

kvalifikační požadavky 

na pozici metodika

vyčíslení nákladů – 

výdajů na materiální 

vybavení pracoviště, 

vyčíslení výdajů na 

úhradu mzdy, 

financování výdajů 

apod.

MAP
město ČT a úřad práce 

ČT
do 30.06.2017

5 Mládež kraji

Rada dětí a mládeže 

Moravskoslezského 

kraje

Podpora inciativ 

mladých lidí a rozvoj 

měkkých kompetencí a 

posilování 

zaměstnatelnosti a 

uplatnitelnosti 

mládeže na trhu práce.

Realizované 

mládežnické iniciativy 

a 10 setkání

MŠMT 50%                      

Město Český Těšín 

50%

Dům dětí a mládeže 

Český Těšín ICM

do 30.6. zrealizujeme 

10 návštěv na školách

Projekty vytváří žáci - 

tvoří, vymýšlí, 

zpracovávají, nápady 

se mohou týkat i 

školních prostor, je 

připravená prezentace 

v délce 45 minut - je k 

dispozici školám. 

Objednávky na 

kantor@askcr.cz, 777 

021 478

6
Mládežnická rada 

Český Těšín

Dům dětí a mládeže ČT 

a Petrklíč help, z.s. ve 

spolupráci s odborem 

školství

Zapojit mladé 13-30 let 

do dění ve městě 

Český Těšín, kteří se 

podílejí na zlepšování 

podmínek pro život 

mladých lidí v Českém 

Těšíně.

Zapojených 18 žáků.

Dotace města Český 

Těšín - prevence 

kriminality

Petrklíč help, z.s.

1.3. 2017; 5.4. ; 3.5., 

7.6. vždy od 12:00 do 

17:00

7
Inkubátor 

PODNIKAVOSTI
Petrklíč help, z.s.

Místo setkávání pro 

žáky v rámci 

volnočasových aktivit, 

při kterých dochází k 

vytváření vlastních 

projektůa jejich 

realizaci. Pod 

mentorským vedením.

Zpracování 

projektového záměru

Možnost financování 

ESF - mimoškolní 

zájmové aktivity pro 

děti a mládež a 

nadační fondy (ČEZ, T- 

mobile atd.)

MAP ve spolupráci s 

Petrklíč help

průběh celého 

školního roku

8

Pravidelné exkurze do 

blízkých podníků 

(Finidr, Donghee, 

čistička odpadních vod 

apod.)

ZŠ  

Cílem je představit 

žákům některé z 

blízkých podniků.

Zpracování koncepce 

(harmonogramu) 

realizace exkurzí vč. 

rozpočtu

spolufinancování MAP

odbor školství  MÚ 

koordinátor kar. 

poradenství, 

koordinátor EVVO

průběh celého 

školního roku

příspěvěk na dopravu 

popřípadně vstupné

9 Burza škol
AOPS ve spolupráci s 

městem ČT a ÚP

Cílem je zajistit žákům, 

rodičům a pedagogům 

prezentaci SŠ na 

jednom místě v jejich 

měste

Zpracování koncepce 

(harmonogramu) 

realizace Burzy škol vč. 

rozpočtu

město ČT a úřad práce 

ČT

město ČT a úřad práce 

ČT, spolufinancovnaé s 

MAP

příprava 

harmonogramu a 

spolupráce se školami , 

realizace burzy 

listopad 2017 pak  

každý kalendářní rok

10

Výběr a nákup her a 

pomůcek pro KP do 

škol

Centrum kompetencí
Zatraktivnit téma KP 

pro pedagogy a žáky

Kompletní sada 

pomůcek pro 

kariérové poradenství 

v každé ZŠ

MAP Centrum kompetencí  červen 2017

aplikace do výuky od 

školního roku 2017/18 

pro všechny ZŠ v ORP 

Č.Těšín

11 KP POINT
AOPS, o.p.s. ve 

spolupráci s ÚP a ZŠ

Ucelený web o 

vzdělávacích 

institucích v regionu, o 

možnostech uplatnění 

dle vzdělání, přehled 

pracovních příležitostí 

v regionu dle vzdělání, 

akce, metody KP pro 

rodiče, žáky i učitele.

Sběr informací pro 

web
MAP AOPS

 příprava informací  do 

června  2017, 

zpracování webových 

stránek a spuštění 

podzim 2017-jaro 2018

12 Kurz KP Institut Euroschola
Rozvoj dovednosti pro 

KP
DVPP pro oblast KP MAP Centrum kompetencí jaro 2017
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Podnikavost a kariérové poradenství

Č. Aktivita Realizátor Cíl Výstup Financování Garant Termín splnění Komentář

1 Žákovský parlament

ZŠ Pod Zvonek, 

Ostravská - žákovský 

parlament, ZŠ 

Havlíčková - Samorząd 

uczniowski, Kontešinec - 

žákovská rada, 

Masarykova ZŠ - 

žákovská samospráva

Cílem je zapojit žáky do 

"spolurozhodování" o 

chodu školy

Žáci získávají rámcový 

obraz o postupu při 

prosazování změn a 

vytváření nových 

krátkodobých projektů 

v chodu organizace. Učí 

se nést odpovědnost za 

svá rozhodnutí

vlastní zdroje škol

Koordinace aktivit v 

návaznosti na 

mládežnickou radu 

Český Těšín - Petrklíč 

help, z.s.

celoročně

2 Atlas školství
IPS, ÚP, P.F.art, 

spol.s.r.o. vydavatelství

Podpora kariérového 

poradenství

obdrží zdarma výtisk 

každý žák devátých 

ročníků + výchovný 

poradce 

sponzoring, reklama, 

firemní reklama - 

uplatnění ve firmách 

po studiu

ÚP ČR, MPSV
říjen 2017, každý 

kalendářní rok

Místo realizace: ZŠ, 

probíhá pravidelně

3 Mládež kraji

Rada dětí a mládeže 

Moravskoslezského 

kraje

Podpora inciativ 

mladých lidí a rozvoj 

měkkých kompetencí a 

posilování 

zaměstnatelnosti a 

uplatnitelnosti mládeže 

na trhu práce.

Realizované 

mládežnické iniciativy

MŠMT 50%                      

Město Český Těšín 50%

Dům dětí a mládeže 

Český Těšín ICM

výzvy průběžně - 

komise 4x do roka

Projekty vytváří žáci - 

tvoří, vymýšlí, 

zpracovávají, nápady se 

mohou týkat i školních 

prostor, je připravená 

prezentace v délce 45 

minut - je k dispozici 

školám. Objednávky na 

kantor@askcr.cz, 777 

021 478

4
Mládežnická rada 

Český Těšín

Dům dětí a mládeže ČT 

a Petrklíč help, z.s. ve 

spolupráci s odborem 

školství

Zapojit mladé 13-30 let 

do dění ve městě Český 

Těšín, kteří se podílejí 

na zlepšování 

podmínek pro život 

mladých lidí v Českém 

Těšíně.

Zapojených 18 žáků.
Město Český Těšín - 

projekt Erasmus+
Petrklíč help, z.s.

průběh celého školního 

roku

5
Inkubátor 

PODNIKAVOSTI
Petrklíč help, z.s.

Místo setkávání pro 

žáky v rámci 

volnočasových aktivit, 

při kterých dochází k 

vytváření vlastních 

projektůa jejich 

realizaci. Pod 

mentorským vedením. - 

Zapojeno 30 žáků 

ročně/ 5 nápadů

Možnost financování 

ESF - mimoškolní 

zájmové aktivity pro 

děti a mládež a nadační 

fondy (ČEZ, T- mobile 

atd.)

MAP ve spolupráci s 

Petrklíč help

průběh celého školního 

roku

6

Pravidelné exkurze do 

blízkých podníků 

(Finidr, Donghee, 

čistička odpadních vod 

apod.)

ZŠ  

Cílem je představit 

žákům některé z 

blízkých podniků.

Žáci získají představu o 

možnostech 

zaměstnání v blízkém 

okolí.

spolufinancování MAP

odbor školství  MÚ 

koordinátor kar. 

poradenství 

koordinátor EVVO

průběh celého školního 

roku

příspěvěk na dopravu 

popřípadně vstupné

7 Burza škol
AOPS ve spolupráci s 

městem ČT a ÚP

Cílem je zajistit žákům, 

rodičům a pedagogům 

prezentaci SŠ na 

jednom místě v jejich 

měste

Ucelený přehled o 

možnostech studia v 

kraji vč. osobniho 

kontaktu se zástupci 

škol 

město ČT a úřad práce 

ČT

město ČT a úřad práce 

ČT, spolufinancovné s 

MAP

listopad 2017, každý 

kalendářní rok

8
Projekt "Učíme se 

pracovat"
AOPS

Praktická ochutnávka 

vybraných profesí aneb 

" exkurzní den ve 

službách"

MAP AOPS
průběh celého školního 

roku

9 Kurz KP
Institut Euroschola/ 

Centrum kompetencí

Rozvoj dovednosti pro 

KP - návazující odborné 

vzdělávání

DVPP pro oblast KP MAP Centrum kompetencí 1x do roka

10 Externí metodik KP město ČT

Metodické a 

koordinované vedení 

KP ve měste

Jednotný postup pro 

poskytování služeb v 

rámci KP na ZŠ školách 

odborným 

pracovníkem

město ČT a úřad práce 

ČT

město ČT a úřad práce 

ČT

průběh celého školního 

roku

11 KP POINT
AOPS ve spolupráci s 

městem ČT a ÚP a ZŠ

Ucelený web o 

vzdělávacích institucích 

v regionu, o 

možnostech uplatnění 

dle vzdělání, přehled 

pracovních příležitostí v 

regionu dle vzdělání, 

akce, metody KP pro 

rodiče, žáky i učitele.

Jednota a provázanost  

aktivit KP v region, 

provázanost informací 

o možnostech škol, 

nabídky, poptávky a 

uplatnění na trhu 

práce,informace o KP 

aktivitách na školách a 

pro školy.

MAP AOPS

příprava červen 2017, 

realizace září 2017-jaro 

2018, aktualizace v 

průběhu celého roku
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Polytechnika a digigalizace

Číslo 

úkolu
Aktivita Realizátor Cíl Výstup Financování Garant Termín splnění Komentář

1 Řemeslná olympiáda

Zřizovatelé ZŠ, SŠ 

technického 

směru, firmy v 

ORP Karviná

Podpora technického a 

řemeslného vzdělávání
100 žáků ZŠ

Rozpočty obcí, 

sponzoring (Třinecké 

železárny, Sdružení 

lidových řemeslníků)

Odbor rozvoje SMK červen 2017
Iniciátor. Místo realizace. Tvorba 

zadání. Odměny. Vyhodnocení.

2 Recyklohraní
Recyklohraní, 

o.p.s.

Prohloubit znalosti žáků v 

oblasti třídění a recyklace 

odpadů a umožnit jim 

osobní zkušenost se 

zpětným odběrem baterií 

a použitých drobných 

elektrozařízení.

120 žáků ZŠ, cca 100 dětí 

MŠ
Recyklohraní, o.p.s.

Recyklohraní, o.p.s.,  pod 

záštitou MŠMT České 

republiky

celoročně
Recyklohraní, o.p.s. a jejich 

sponzoři

3 Hodina kódu 

ZŠ, SŠ, učitelé ZŠ , 

pedagogové a 

studenti SŠ- 

dobrovolníci 

Celosvětová kampaň na 

podporu výuky 

programování

150 žáků ZŠ , jejich rodiče sponzoring
https://hourofcode.com/

cz/partners
počátek prosince

Oslovení škol, medializace, 

vytipování škol, které mají zájem se 

zapojit a poskytnout na cca 1 h 

odpoledne svoji ICT učebnu, 

vytvoření skupiny školitelů, 

oslovení žáků a rodičů jako cílové 

skupiny, realizace, informace v 

médiích

4

Codeweek 

http://www.codeweek.cz

/

ZŠ, SŠ 

Celosvětová kampaň na 

podporu výuky 

programování

150 žáků ZŠ, SŠ sponzoring, rozpočty škol

MŠMT, e skills for jobs, 

saferinternet.cz 

http://www.codeweek.cz

/index.php/partneri

říjen

Každá SŠ nebo ZŠ se může do 

kampaně zapojit a realizovat 

aktivitu související s 

programováním - např. workshopy 

pro žáky, besedy, apod

5

Burza materiálů pro 

rozvoj polytechnického 

vzdělávání na školách

Pod záštitou 

zřizovatele p.o.

Výměna materiálních 

přebytků mezi školami 

učilišti a prů. podniky, 

které je mohou využít pro 

své potřeby při výuce 

nebo v zájmových 

kroužcích- např. papírové 

odřezky, kovový odpad- 

to co na jedné škole 

přebývá , se může využít 

na jiné

Smysluplné nakládání s 

materiálem

sponzoring, materiální 

dary
MÚ Český Těšín celoročně

vzešlo z diskuze s pracovními 

skupinami Třinec a Jablunkov na 

pracovním setkání 8.12.

6
Centrum polytechnického 

vzdělávání
zřizovatel, 

Podpora technického a 

řemeslného vzdělávání, 

polytechnických 

dovedností, povědomí o 

nových technologiích

1 místo v regionu kvalitně 

vybavené,kde by se 

soustředily současné 

technické novinky pro 

danou oblast, kam by 

mohli zajíždět školy a 

učitelé  na besedy , 

workshopy, vzdělávací 

programy - určené jednak 

k proškolení učitelům, 

jednak žákům

sponzoring, obce, 

dostupné projektové 

výzvy

obce v regionu celoročně 

vzešlo z diskuze s pracovními 

skupinami Třinec a Jablunkov na 

pracovním setkání 8.12.

7
Výzva 90, Infrastruktura 

pro ZŠ II
zřizovatel, ZŠ

Modernizace PC učeben 

na základních školách a 

konektivity

Zajištění přípravy 

projektové dokumentace 

pro podání žádosti o 

dotaci, zajištění 

finančního příslibu

obec, operační program 

IROP
obec, pověřené osoby do října

ZŠ a MŠ Hrabina ZŠ a MŠ 

Kontešinec se chtěly již zapojit do 

současné výzvy46/IROP/

8

Zahájení spolupráce ZŠ a 

SŠ pro oblast rozvoje 

polytechnické výchovy a 

zájmu o technické obory

ZŠ, SŠ 

Podpora technického a 

polytechnického 

vzdělávání

150 žáků ZŠ , workshopy , 

besedy , exkurze pro žáky 

ZŠ pořádané SŠ 

Rozpočty obcí, 

sponzoring
zapojené SŠ celoročně

společné projekty týkající se témat 

výuky polytechnických oborů škol, 

které spadají do našeho regionu s 

cílem podchytit zájem možných 

studentů nebo učňů, projektové 

dny, besedy na ZŠ vedené zástupci 

SŠ nebo učilišť

9
Soutež o nejlepší 

amaterskou fotgogafii
ZŠ, SŠ

Podpora práce žáků s 

moderní technologií a 

jejího smysluplného 

využití - přiblížit žákům 

různé oblasti informatiky.

Výstupem bude WEB 

soutěže, kde budou 

publikovány všechny  

soutěžní fotografie.

Sponzoring, Grant MÚ ČT, 

Creative commons,
ZŠ celoročně

 U této aktivity se nepředpokládají 

vysoké finanční náklady. 

10

Centrum kolegiální 

podpory v rámci rozvoje 

přírodovědných 

předmětů

ZŠ, SŠ

Podpora práce žáků s 

moderní technologií a 

jejího smysluplného 

využití, podpora 

badatelského vyučování a 

podpora polytechnického 

vzdělávání napříč 

předměty.

Centrum kolegiální 

podpory

OPVVV - projekt Rozvoj 

kreativity ve výuce 

přírodovědných 

předmětů

ZŠ Kontešinec celoročně Centrum se již začíná formovat

11

Digitální aplikace 

mapující faunu a flóru na 

území ORP

ZŠ, SŠ

Podpora využití 

moderních technologií 

pro výuku + podpora 

programování na 

základních a středních 

školách.

Vznik aplikace mapující 

floru území Českého 

Těíšna; možnost rozšíření 

aplikace také o místní 

faunu - žáci budou mít 

možnost přidávat 

fotografie zachycených 

rostlin a živočichů s GPS 

souřadnicemi 

výskytuAplikace bude 

sloužit mimo jiné jako 

pomůcka pro hodiny 

přírodopisu a informatiky

Rozpočty škol - zájmové 

vzdělávání, Státní fond 

životního prostředí

ZŠ Kontešinec, ZŚ 

Hrabina, Přírodovědecké 

a ekologické centra v 

rámci MSK

Celoročně 2018
 U této aktivity se nepředpokládají 

vysoké finanční náklady. 

12

Zajištění licencování 

operačních systémů a 

balíku MS OFFICE pro 

školy spravované obcí

zřizovatel

Zajištění legálního 

software na školách 

spravovaných městem 

Český Těšín

pokrytí licencemi pro 

počítače, servery a další 

zařízenív majetku škol

OPVVV

zřizovatel, pověřená 

firma poskytující licence 

MS

duben 2018

Tuto problematiku zřizovatel dosud 

nevyřešil, školy nemají finace na to, 

aby licence pokryly ze svých 

prostředků

13
Zvyšování povědomí o 

bezpečnosti na internetu
ZŠ a SŚ

Podpora a zvyšování 

ovědomí žáků o 

bezpečném používání 

internetu 

Žáci druhého stupně se 

zúčastní besed a 

workshopů zbývajících se 

bezpečnosti na internetu

OPVVV, rodiče řáků, 

sponzoring, ITI

Nejlépe MÚ ČT, případně 

pod záštitou jedné ZŠ či 

SŠ

duben 2018

V rámci této aktivity lze využívat 

možnost besed, které jsou 

poskytovány zdara, či za výrazně 

snížené částky pro školy a školská 

zaříení

14
Centrum volnočasového 

vzdělávání
ZŠ, SŠ, DDM

Podpora volného 

zajmového vzdělávání 

Seznámit žáky a 

především jejich rodiče s 

možnostmi pro zájmové a 

odborné vzdělávání - 

např. Caan academy, 

Biolipid a pod. 

OPVVV, rodiče řáků, 

sponzoring
ZŠ, SŠ, DDM celoročně 2018
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