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1 VIZE vzdělávání dětí a žáků v SO ORP Hlučín 

 

 

„Hlučínsko jako region vzdělaných a spokojených lidí uplatnitelných na trhu práce.“ 

 

Vize bude uplatňována prostřednictvím: 

- společného vzdělávání pedagogů v návaznosti na potřeby území SO ORP Hlučín a potřeby 
školství ČR 

- společné výměny zkušeností aktérů vzdělávání v regionu a spoluprací v oblastech: 
předškolního vzdělávání, čtenářské a matematické gramotnosti, inkluzivního vzdělávání, 
v oblastech rozvoje regionální identity, dovedností dětí a žáků (zejména pak manuálních  
a polytechnických) 

- podpory činností a aktivit rozvíjejících regionální identitu 
- rozvoje vnitřní motivace dětí a žáků k učení a kreativitě 
- rozvoje jazykové gramotnosti dětí a žáků a průběžným jazykovým vzděláváním pedagogů  
- rozvoje kompetencí a gramotností dětí a žáků nadaných, ale také se SVP 
- využívání moderních technologií a osvědčených metod ve výuce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¨ 
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2 Popis zapojení aktérů 

V rámci komunikační platformy byli osloveni zástupci všech aktérů ovlivňující předškolní a základní 

vzdělávání v regionu. Výsledkem bylo ustanovení Řídícího výboru (ŘV) a organizační struktury MAP  

a na úvodním zasedání ŘV byla projednána problematika a volba povinných, doporučených  

i volitelných opatření. Současně byl na tomto zasedání vytvořen základ Pracovních skupin (PS),  

do kterých se měli možnost nominovat všichni aktéři ovlivňující vzdělávání v regionu. Pracovní 

skupiny byly tvořeny s ohledem na potřeby regionu a tematické okruhy opatření MAP. V průběhu 

realizace MAP se zapojily do vytvořené komunikační platformy, a to formou sdílení informací, 

připomínkováním a navrhováním řešení ve vztahu k projednávané problematice vzdělávání.  

Řídící výbor a pracovní skupiny se aktivně scházejí a vzájemně komunikují za administrativní  

a technické pomoci realizačního týmu MAP Hlučínsko východ. Řídící výbor má celkem 35 členů a je 

složen ze zástupců realizátora projektu MAP, kraje, zřizovatelů škol, vedení ZŠ a MŠ, výborných 

pedagogů ZŠ a MŠ, zástupců školních družin, organizací neformálního a zájmového vzdělávání (NNO, 

DDM), ZUŠ, KAP, ITI a rodičů.  Jednání ŘV proběhla dne 25.1. a 22.6. 2016 za většinové účasti členů. 

Pracovní skupiny jsou čtyři a jejich složení je na základě rozhodnutí ŘV heterogenní. Společné setkání 

vedoucích pracovních skupin proběhlo dne 11.5.2016. Pracovní skupina PS-1 „Předškolní vzdělávání a 

péče“ (14 členů)  se sešla dne  26.5.2016, Pracovní skupina PS-2  „Čtenářská a matematická 

gramotnost v základním vzdělávání“ (16 členů)  jednala dne  8.6.2016, Pracovní skupina PS-3 

„Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem“ (9 členů) zasedala dne 

1.6.2016 a Pracovní skupina PS-4  „Udržení a rozvoj regionální identity: rozvoj regionální identity  

a dovedností dětí a žáků“ (21 členů) jednala dne 31.5.2016.  

Výstupy z jednání Řídícího výboru a dílčích Pracovních skupin jsou součástí zápisů, které jsou 

dostupné na http://mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan/hlucinsko-vychod/ . 

O realizaci projektu byli informovaní všichni aktéři ovlivňující vzdělávání ve správním obvodu ORP 

Hlučín. Konkrétně se jedná o zástupce kraje, zřizovatelů škol, předškolního a základního vzdělávání, 

DDM, ZUŠ, církve, KAP, zástupce rodičů i NNO, které se zabývají volnočasovými aktivitami dětí a žáků. 

Tito aktéři jsou v rámci vytvořené komunikační platformy zapojeni do konzultačního procesu, 

pravidelně informováni o průběhu realizace projektu a seznamováni s výsledky šetření i s finálním 

rozhodnutím Řídícího výboru.  
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3 Popis priorit a cílů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorita 1 Předškolní vzdělávání 

Cíl a popis 
cíle 

Cíl 1: Bezproblémový přechod dětí do ZŠ zvyšováním potřebných specializovaných 
odborností pracovníků MŠ 

 

Popis: MŠ ve většině případů kapacitně nevykrývají potřebu jednotlivých obcí. 
Aktuálním požadavkem je zvýšit odborné specializované vzdělání pedagogů  
a ostatních pracovníků MŠ, které umožní rozšířit a zkvalitnit již probíhající programy 
pro děti od 2,5 let. Záměrem je zejména vytvořit prostor pro specifická  
a inkluzivní opatření v heterogenních skupinách, pro individuální péči u dětí s SVP  
a pro důležitou spolupráci s rodiči. Součástí tohoto cíle je také rozšíření vzájemné 
spolupráce mezi MŠ a výměna odborných zkušeností. Potřebné je také zvýšit rozsah 
disponibilních speciálních a interaktivních pomůcek a zvládnut jejich využívání. 

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů 
MAP 

1. Cíl se vztahuje k povinnému opatření MAP „Předškolní vzdělávání a péče 
dostupnost – inkluze – kvalita“. 
Analýza potřeb a následná diskuze probíhající v pracovních skupinách, řídícím 
výboru a s odbornou veřejností prokázala, že je nedostatek školních psychologů  
a speciálních pedagogů. Nedostatkem je také omezený bezbariérový přístup  
na mikro-regionální úrovni, daný zastaralým stavebním a technickým řešením 
budov a finanční náročností nových investic.  

2. Tento cíl je průřezově provázán s povinným opatřením:  
„Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání“ . 

3. Cíl je průřezově provázán s povinným opatřením:  „Inkluzivní vzdělávání a podpora 
dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem“. 

4. Tento cíl je slabě provázán s volitelným opatřením: „Udržení a rozvoj regionální 
identity“. 

5. Cíl má středně silnou vazbu na volitelné opatření:  „Rozvoj digitálních kompetencí 
dětí a žáků / pedagogických pracovníků“. 

6. Cíl má středně silnou vazbu na volitelné opatření: „ Rozvoj jazykové gramotnosti“. 

Indikátory 
Počet podpořených osob (učitelů) 
Počet škol zapojených do čerpání SF EU v oblasti předškolního vzdělávání 
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Priorita 2 Čtenářská, matematická a jazyková gramotnost 

Cíl a popis 
cíle 

Cíl 2: Eliminace bariér čtenářské, matematické a jazykové gramotnosti s využitím 
digitálních kompetencí  
 

Popis: Základní školy již často uplatňují různé formy rozvoje čtenářských, 
matematických a jazykových dovedností žáků. V rámci regionu jsou aplikovány 
rozdílné přístupy ve výuce.  Jedná se o záměr rozšířit podporu čtenářské, 
matematické, jazykové a digitální gramotnosti do výuky ve školách, kultivovat 
čtenářsky a matematicky podnětné prostředí, systematicky pracovat se žáky  
a spolupracovat mezi školami navzájem. 

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů 
MAP 

1. Cíl se vztahuje k povinnému opatření MAP „Čtenářská a matematická gramotnost 
v základním vzdělávání“. 
Přístupy k čtenářské a matematické gramotnosti jsou ve školách rozdílné. Chybí 
dostatečná metodická podpora pedagogů, dostatečné využívání interaktivních 
metod a technik. Příznivá je dosažená aktualizace knižního fondu ve školních 
knihovnách. Projevuje se nezájem ze strany rodičů o cílenou spolupráci pro 
čtenářskou a matematickou gramotnost dětí. 

2. Cíl má středně silnou vazbu na povinné opatření „Inkluzivní vzdělávání a podpora 
dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem“. 

3. Cíl má středně silnou vazbu na volitelné opatření „Rozvoj digitálních kompetencí 
dětí a žáků / pedagogických pracovníků“. 

4. Cíl má silnou vazbu na volitelné opatření: „ Rozvoj jazykové gramotnosti“. 

Indikátory 
Počet podpořených škol 
Počet škol zapojených do čerpání SF EU v oblasti gramotností 
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Priorita 3 Inkluze 

Cíl a popis 
cíle 

Cíl 3: Odborná a citlivá aplikace inkluze do předškolního a základního vzdělávání 
 
Popis: Záměrem je zachovat speciální školství ve městě Hlučíně a k tomu využívat 
bohaté zkušenosti některých škol, posilovat odbornost příslušných pracovníků 
škol, rozvíjet všestrannou spolupráci subjektů, které mohou inkluzivní vzdělávání 
pozitivně ovlivňovat. 

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů 
MAP 

1. Cíl se vztahuje k povinnému opatření MAP „Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí  
a žáků ohrožených školním neúspěchem“. 
Inkluzivní vzdělávání již v MŠ a ZŠ v potřebné míře probíhá. Inkluzivní vzdělávání 
není tedy zcela nové, existuje však prostor pro zlepšování přístupů, zvyšování 
speciálně odborné kvalifikace příslušných pedagogů a spolupráci mezi školami. 
Školy projevují zájem o zvýšenou spolupráci s krajskou speciální ZŠ Gen. Svobody 
v Hlučíně. Klíčovou roli pro vysvětlení rovných šancí, které mohou rodiče očekávat 
sehrává především vhodná komunikace škola – rodiče. Významnou úlohu pro 
zkvalitnění výuky ve školách budou do budoucna plnit dotační projektové 
„Šablony“. 
Tento cíl je průřezově provázán s ostatními definovanými opatřeními:  

2. Slabou vazbu má k povinnému opatření: „Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost 
– inkluze – kvalita“. 

3. Slabou vazbu má k povinnému opatření: „Čtenářská a matematická gramotnost 
v základním vzdělávání“. 

4.  Středně silnou vazbu má k volitelnému opatření: „Udržení a rozvoj regionální 
identity“.  

5. Slabou vazbu má k volitelnému opatření: „Rozvoj digitálních kompetencí dětí  
a žáků / pedagogických pracovníků“.  

6. Středně silnou vazbu má k volitelnému opatření: „ Rozvoj jazykové gramotnosti“. 

Indikátory 
Počet speciálních škol v SO ORP Hlučín 
Počet podpořených osob 
Počet škol zapojených do čerpání SF EU v oblasti inkluze 
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Priorita 4 Regionální identita 

Cíl a popis 
cíle 

Cíl 4: Zakomponovat zachování znalostí místní historie, kultury, tradic, zvyků  
a manuálních dovedností Hlučínska do výuky ve školách a do mimoškolních akcí 
 
Popis: Cílem je podporovat zachování cenného historického dědictví Hlučínska. 
Podmínkou je široká systematická spolupráce škol s ostatními subjekty, zabývající 
se volnočasovými aktivitami dětí (spolky udržující zvyky a tradice, sportovní oddíly, 
kulturní organizace, Muzeum Hlučínska, DDM, místní správa, církve, přeshraniční 
česko/polská spolupráce. 

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů 
MAP 

1. Cíl se vztahuje k volitelnému opatření MAP „Udržení a rozvoj regionální identity: 
rozvoj regionální identity a dovedností dětí a žáků“.  

     Cíl má s přesah k ostatním identifikovaným opatřením: 
2. Slabou vazbu má k povinnému opatření: „Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost 

– inkluze – kvalita“. 
3. Slabou vazbu má k povinnému opatření: „Čtenářská a matematická gramotnost 

v základním vzdělávání“. 
4. Středně silnou vazbu má k  povinnému  opatření: „Inkluzivní vzdělávání a podpora 

dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem“. 
5. Slabou vazbu má k volitelnému opatření: „Rozvoj digitálních kompetencí dětí  

a žáků / pedagogických pracovníků“.  
6. Slabou vazbu má k volitelnému opatření: „ Rozvoj jazykové gramotnosti“. 

Indikátory 
Počet podpořených nových akcí/projektů 
Počet zapojených škol  

Priorita 5 Rozvoj infrastruktury škol 

Cíl a popis 
cíle 

Cíl 5: Zajištění rekonstrukcí, výstaveb a vybavení škol a školských zařízení 
 
Popis:  Cílem je zajistit rovné podmínky pro vzdělávání dětí a žáků napříč školami 
v regionu. Jedná se především o doplnění scházející kapacity v MŠ, rekonstrukci 
školských zařízení,  bezbariérové úpravy, výstavbu scházejících a rekonstrukci 
stávajících zařízení (tělocvičny, hřiště, učebny apod.) Současně je nezbytné zajistit 
modernizaci učeben v souladu s potřebami a plánovaným rozvojem škol a výuky. 

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů 
MAP 

Cíl se průřezově váže ke všem povinným i zvoleným opatřením MAP 
1. Cíl má silnou vazbu k povinnému opatření: „Předškolní vzdělávání a péče: 

dostupnost – inkluze – kvalita“. 
2. Cíl má silnou vazbu k povinnému opatření: „Čtenářská a matematická gramotnost 

v základním vzdělávání“. 
3. Cíl má silnou vazbu k povinnému opatření: „Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a 

žáků ohrožených školním neúspěchem“. 
4. Cíl má silnou vazbu k volitelnému opatření: „Udržení a rozvoj regionální identity: 

rozvoj regionální identity a dovedností dětí a žáků“.  
5. Cíl má silnou vazbu k volitelnému opatření: „Rozvoj digitálních kompetencí dětí  

a žáků / pedagogických pracovníků“. 
6. Cíl má silnou vazbu k volitelnému opatření: „ Rozvoj jazykové gramotnosti“. 

  

Indikátory 
Počet podpořených nových akcí/projektů 
Počet zapojených škol  
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Cíle MAP vs. Povinná, doporučená a volitelná opatření (témata) Postupů MAP se 3 úrovněmi vazby  
(X - slabá, XX – střední, XXX - silná) 

 Název opatření MAP Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl 4 Cíl 5 

Povinné 
opatření 1 

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze 
 – kvalita 

XXX  X X XXX 

Povinné 
opatření 2 

Čtenářská a matematická gramotnost v základním 
vzdělávání 

XX XXX X X XXX 

Povinné 
opatření 3 

Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků 
ohrožených školním neúspěchem 

X XX XXX XX XXX 

Volitelné 
opatření 1 

Udržení a rozvoj regionální identity: rozvoj 
regionální identity a dovedností dětí a žáků 

X  XX XXX XXX 

Volitelné 
opatření 2 

Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků / 
pedagogických pracovníků 

XX XX X X XXX 

Volitelné 
opatření 3 Rozvoj jazykové gramotnosti 

 

XX XXX XX X XXX 

 

 

 



 

 

Příloha 1 

Investiční priority - seznam projektových záměrů zpracovaný pro území MAP ORP Hlučín ke dni 22.11.2017  

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP 

Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu  
Název: 
 

Název projektu: 
+ 
Stupeň rozpracovanosti          
(A) úvaha 
(B) fáze zpracování projektu 
(C) fáze realizace 

Očekáva-
né 
celkové 
náklady 
na 
projekt  
v Kč 

Očekávaný 
termín 
realizace 
projektu 
(od – do) 
 

Soulad 
s cílem 
MAP* 
 

Cizí 
jazyk 

Přírodní 
vědy ** 

Technické 
a 
řemeslné 
obory ** 

Práce 
s digitál. 
technolog
iemi *** 

Bezbari-
érovost 
školy, 
školské-
ho 
zařízení 
**** 

Rozšiřování 
kapacit 
kmenových 
učeben 
mateřských 
nebo 
základních 
škol ***** 

Základní škola a mateřská škola 
Hlučín – Darkovičky, příspěvková 
organizace 

Jazykové centrum – mobilní PC 
učebna 
(Rozvoj klíčových 
kompetencí)B 

3,8 mil. 2017/2018 2       

Základní škola a mateřská škola 
Hlučín – Darkovičky, příspěvková 
organizace 

Eko centrum –zájmové 
vzdělávání 
(Rozvoj klíčových kompetencí) 
(A+B) 

4 mil. 2018/2019 2,4,5       

Základní škola a mateřská škola 
Hlučín – Darkovičky, příspěvková 
organizace 

Zahrada jako přírodní učebna 
(Rozvoj klíčových kompetencí) 
(A+B) 

500  000 2018/2019 2,4,5       

Základní škola a mateřská škola 
Hlučín – Darkovičky, příspěvková 
organizace 

Rekonstrukce soc. zařízení 
(C) 

300 000 2017 5       

Základní škola a mateřská škola 
Darkovice 

Dovybavení ŠD  (A) 200 000 2018 5       

Základní škola a mateřská škola 
Darkovice 

Bezpečnostní zabezpečení MŠ     
(A) 

200 000 2019 1,3,5       

Základní škola a mateřská škola 
Darkovice 

Bezbariérové zabezpečení MŠ     
(A) 

380 000 2019 1,3,5       

Základní škola a mateřská škola 
Darkovice 

Relaxační koutek pro literární 
výchovu  

100 000 2018-2019 2       

Základní škola a mateřská škola 
Darkovice 

Interaktivní tabule a tablety  do 
počítačové učebny – 
dovybavení  

300 000 2018-2019 2,5       

Základní škola a mateřská škola Interaktivní tabule  do školní 200 000 2018-2019 2,5       



 

 

Darkovice družiny - dovybavení  PC 

Základní škola a mateřská škola 
Darkovice 

Vybavení školy pomůckami do 
TV 

200 000 2018-2019 5       

Základní škola a mateřská škola 
Darkovice 

Školní zahrada MŠ 800 000 2018 1,5       

Základní škola a mateřská škola 
Darkovice 

Knihovna 5 mil. 2018-2019 2,4,5       

Základní škola a mateřská škola 
Darkovice 

Tělocvična 20 mil. 2018-2020 4,5       

Základní škola a mateřská škola 
Kozmice, okres Opava, 
příspěvková organizace 
IČO: 73 184918 
RED IZO: 600 142 710 
IZO: 600 142 710 

Mobilní počítačová učebna (A) 
– nové vybavení pro výuku 
cizích jazyků i ostatních 
předmětů s řešením 
kantorského počítače 

1 mil. 2017 - 2020 2,5       

Základní škola a mateřská škola 
Kozmice, okres Opava, 
příspěvková organizace 
 

Školní zahrada MŠ (B) – úplná 
rekonstrukce, nová zeleň, herní 
prvky, umělá závlaha, vodní 
prvky 

2 mil. 2016 - 2020 1,5       

Základní škola a mateřská škola 
Kozmice, okres Opava, 
příspěvková organizace 
 

Venkovní učebna (využití 
venkovního prostoru se 
zastíněním pro výuku a školní 
družinu) 

500 000 2017 - 2020 5 
      

Základní škola a mateřská škola 
Kozmice, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Školní dílna (A) – nové 
vybavení – stoly, keramická 
pec, elektrický sporák, nářadí 
pro školní kuchyňku, dílnu a 
keramickou dílnu 

1 mil. 2017 - 2020 4,5       

Základní škola a mateřská škola 
Kozmice, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Půdní přístavba ZŠ – ŠD (A)- 
vybudování otevřeného 
prostoru pro školní knihovnu, 
školní družinu a  pro společné 
školní akce s interaktivní tabuli 

5 mil. 2017 - 2023 2,5       

Základní škola a mateřská škola 
Kozmice, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Tělocvična (A) – nákup 
pozemku, projekt, výstavba a 
vybavení 

15 mil. 2023 4,5       

Základní škola a mateřská škola 
Vřesina, okres Opava – 
příspěvková organizace 
IČO: 75029006 
RED IZO: 600142728 

STORNO ZÁMĚRU 
Mobilní Pc učebna  
(Rozvoj klíč. kompetencí) (B) 
Záměr přehodnocen a 
přejmenován na Učebna přír. 

STORNO  
5 mil. 

STORNO  
2016/2018 

STORNO  
2,5 

      



 

 

IZO: 102432112 

Storno záměru  

věd a zajištění bezbariérovosti 

Základní škola a mateřská škola 
Vřesina, okres Opava – 
příspěvková organizace 
 

Učebna přír. věd a zajištění 
bezbariérovosti  
(Rozvoj klíč. kompetencí) (B) 

5 mil. 2016/2018 2,5       

Základní škola a mateřská škola 
Vřesina, okres Opava – 
příspěvková organizace 
 

Vybavení přírodní učebny a 
osazení zahrady zelení (A) 

1 mil. 2017/2018 4,5       

Základní škola a mateřská škola 
Vřesina, okres Opava – 
příspěvková organizace 

Projekt v plné realizaci  
Rekonstrukce MŠ (C) DSP 
 

17 mil.  2016/2018 1,5       

Základní škola a mateřská škola 
Vřesina, okres Opava – 
příspěvková organizace 

Navýšení rozpočtu v důsledku 
aktualizace nákladů 
Vybavení nově rekonstruované 
MŠ (B) 

1,3 mil. 
(původně 
700 tis.) 

2017/2018 1,5       

Základní škola a mateřská škola 
Vřesina, okres Opava – 
příspěvková organizace 

Navýšení rozpočtu v důsledku 
aktualizace nákladů 
Tělocvična (B) 

47 mil.  
(původně 
25 mil.) 

2018 -  4,5       

Základní škola a mateřská škola 
Vřesina, okres Opava – 
příspěvková organizace 

Vybudování řemeslné dílny (A) 800 000 2018 -  4,5       

Základní škola a mateřská škola 
Vřesina, okres Opava – 
příspěvková organizace 

Vybavení školy názornými 
pomůckami, modely a 
stavebnicemi k podpoře 
matematického, technického a 
řemeslného učení (A) 

100 000 2018 - 2,4       

Základní škola a mateřská škola 
Vřesina, okres Opava – 
příspěvková organizace 

Oprava střechy (A) 960 000 2018 + -  4,5       

Základní škola a mateřská škola 
Vřesina, okres Opava – 
příspěvková organizace 

Oprava elektroinstalace (A) 1,8 mil. 2018 + -  5       

Základní škola a mateřská škola 
Vřesina, okres Opava – 
příspěvková organizace 

Rekonstrukce chodeb a 
schodiště (A) 

2 mil. 2018 + -  5       

Základní škola a mateřská škola 
Vřesina, okres Opava – 
příspěvková organizace 

Rekonstrukce šaten (A) 900 000 2018 + - 5       



 

 

Základní škola a mateřská škola 
Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 
IČO: 70945951  
RED IZO: 600142787 

Dětské hřiště - vybavení 

herními prvky pro žáky družiny 

500 000 2016 -2023 4,5       

Základní škola a mateřská škola 
Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

Hřiště s umělou trávou a 

osvětlením  

2,5 mil. 2016 -2023 4,5       

Základní škola a mateřská škola 
Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

Řemeslné dílny s keramickou 

dílnou včetně vybavení a 

moderní dílny  (A) 

2,5 mil. 2016 -2023 4,5       

Základní škola a mateřská škola 
Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

Mobilní PC učebna (A) 500 000 2016 -2023 2       

Základní škola a mateřská škola 
Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

Ekologická učebna (A) 2,5 mil. 2016 -2023 2       

Základní škola a mateřská škola 
Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

Rekonstrukce MŠ Vrablovec (A) 10 mil. 2016 - 2023 1,3,5       

Základní škola a mateřská škola 
Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

Renovace povrchu tenisového 
hřiště, včetně oplocení 

2 mil. 2016 -2023 4,5       

Základní škola a mateřská škola 
Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

Renovace stávající tělocvičny 1 mil. 2016 -2023 4,5       

Základní škola a mateřská škola 
Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

Renovace povrchu běžeckého 
oválu 

3 mil. 2016 -2023 4,5       

Základní škola a mateřská škola 
Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

Nadstavba - vytvoření  
specializovaných učeben  

10 mil. 2016 - 2023 (2),5       

Základní škola a mateřská škola 
Ludgeřovice, 

Tablety pro žáky  (A) 4 mil. 2016 - 2023 2,5       



 

 

příspěvková organizace 

Základní škola a mateřská škola 
Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

Renovace voda, elektřina, 
topení školy  

10 mil. 2016 - 2023 5       

Základní škola a mateřská škola 
Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

Renovace tříd - nábytek, 
projektory, int.tabule, dveře 

10 mil. 2016 - 2023 5       

Základní škola a mateřská škola 
Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

Notebooky a tablety pro 
pedagogické zaměstnance  (A) 

1 mil. 2016 - 2023 2,5       

Základní škola a mateřská škola 
Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

Výstavba nové tělocvičny (A) 30 mil. 2016 - 2023 4,5       

Základní škola a mateřská škola 
Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

Podlahy na chodbách a 
učebnách 

2 mil. 2016 - 2023 5       

Základní škola a mateřská škola 
Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

Oprava střechy nad Foyer 1 mil. 2016 - 2023 5       

Základní škola a mateřská škola 
Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

Vytvoření venkovní kryté 
terasy jídelny 

3 mil. 2016 - 2023 5       

Základní škola a mateřská škola 
Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

Renovace zařízení školní jídelny 2 mil. 2016 - 2023 5       

Základní škola a mateřská škola 
Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

Zavedení elektřiny a internetu 
do altánu botanické zahrady a 
na školní hřiště včetně 
osvětlení (A) 

100 000 2016-2017 5       

Základní škola a mateřská škola 
Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

Vytápění a klimatizování 
prostor školy pomocí 
rekuperace vzduchu 

5 mil. 2016-2017 5       

Základní škola a mateřská škola Nebojme se přírodních věd     1 mil. 2017 - 2018 5       



 

 

Šilheřovice 
IČO: 75029022  
RED IZO: 600 143 066  
IZO: 102 432 708 

(B) 

Základní škola a mateřská škola 
Šilheřovice 

Naučná školní zahrada             
(B) první etapa 

500 000 2017 4       

Základní škola a mateřská škola 
Šilheřovice 

Naučná školní zahrada             
(B) druhá etapa 

600 000 2018- 2019 4,5       

Základní škola a mateřská škola 
Šilheřovice 

20. výročí  spolupráce MŠ 
Šilheřovice a Chalupky (B) 

17 552,50 
Eur 

2017 - 2018 1       

Základní škola a mateřská škola 
Šilheřovice 

Sportovní areál s umělým 
povrchem 

15 mil  4,5       

Základní škola a Mateřská škola 
Píšť 
IČ 75 00 82 97 
RED IZO: 600143252 
 

Rekonstrukce půdního 
podkroví - vybudování 
odborných učeben, 
rekonstrukce chemické 
laboratoře, osazení 
prostranství před školou zelení 
(A) 

10,7 mil.  2017/2018 2,5       

Základní škola a Mateřská škola 
Píšť 

Rekonstrukce přízemí MŠ - 
vytvoření nové třídy MŠ (A) 

5 mil. 2017/2018 1,3,5       

Základní škola a Mateřská škola 
Píšť 

Rekonstrukce zahrady MŠ (A) 500 000 2017/2018 5       

Základní škola a Mateřská škola 
Píšť 

Osazení prostranství před 
školou zelení (A) 

200 000 2017/2018 4       

Základní škola a Mateřská škola 
Píšť 

Vytvoření venkovní učebny (A) 500 000 2017/2018 5       

Základní škola a Mateřská škola 
Píšť 

Vytvoření sportoviště u školy 
(A) 

200 000  2017/2018 4,5       

Základní škola a Mateřská škola 
Píšť 

Rekonstrukce školní kuchyně 
(A) 

2 mil. 2017/2018 5       

Základní škola a Mateřská škola 
Píšť 

Rekonstrukce tělocvičny 
Základní školy a Mateřské školy 
v Píšti 

1,5 mil. 2017/2018 4,5       

Základní škola a mateřská škola 
Bohuslavice 
IČ: 70987122 

Vybudování školní dílny (B) 2mil. 2017-2022 4,5       

Základní škola a mateřská škola 
Bohuslavice 

Cvičná kuchyně (B) 100 000 
 

2017-2020 4,5       

Základní škola a mateřská škola 
Bohuslavice 

Vybavení učebny jazyků (B) 600 000 2017-2020 3,5       



 

 

Základní škola a mateřská škola 
Bohuslavice 

Rozšíření a vybavení zahrady 
pro MŠ (A) 

200 000 2018-2019 1,5       

Základní škola a mateřská škola 
Bohuslavice 

Školní hřiště (A) 500 000 2017-2020 4,5       

Základní škola a mateřská škola 
Bohuslavice 

Vybavení a stavební úpravy 
školní jídelny (A) 

2mil. 2019-2023 5       

Základní škola a mateřská škola 

Bohuslavice 

Vybudování a vybavení 
fyzikální a chemické laboratoře 
(A) 

700 000  2018-2022 4,5       

Základní škola a mateřská škola 

Bohuslavice 

Nákup mobilních dotykových 
zařízení (A) 

600 000 2018 - 2020 5       

Základní škola a mateřská škola 

Bohuslavice 

Výtvarná dílna 250 000 2017 - 2019 4,5       

Základní škola a mateřská škola 

Bohuslavcie 

Renovace podlah na chodbách 
školy 

500 000 2018 - 2023 5       

Základní škola a mateřská škola 

Bohuslavice 

Renovace tříd, pořízení tabulí, 
dataprojektorů 

500 000 2018 - 2023 5       

Základní škola a mateřská škola 
Bělá, okres Opava,  
IČ:71003975 
REDIZO:600143139 

Půdní vestavba – čtenářské 
dílny (A) 

800 000 2018-2020 2,5       

Základní škola a mateřská škola 
Bělá, okres Opava 

Rekonstrukce venkovního 
hřiště (A) 

800 000 2018-2020 4,5       

Základní škola a mateřská škola 
Bělá, okres Opava 

Oplocení venkovního hřiště(A) 150 000 2018-2020 5       

Základní škola a mateřská škola 
Bělá, okres Opava 

Modernizace a rekonstrukce 
mobilní PC učebny (A) 

600 000 2020-2023 2,3,5       

Základní škola a mateřská škola 
Bělá, okres Opava 

Dovybavení ŠD – interaktivní 
tabule, nábytek, hry, hračky 

150 000    2018-2020 4,5       

Základní škola a mateřská škola 
Bělá, okres Opava 

Interaktivní tabule do MŠ  60 000    2018-2020 1,4,5       

Základní škola a mateřská škola 
Bělá, okres Opava 

Vybavení ZŠ pomůckami do TV  200 000 2018-2020 4.5       

Základní škola a mateřská škola 
Bělá, okres Opava 

Renovace podlahy v tělocvičně 250 000 2018-2020 4,5       

Základní škola a mateřská škola 
Bělá, okres Opava 

Nové vybavení výdejny stravy- 
myčka,židle, stoly, nádobí 

150 000 2018-2020 5       



 

 

Základní škola a mateřská škola 
Bělá, okres Opava 

Renovace tříd – lavice, židle ZŠ 200 000 2018-2020 5       

Základní škola a mateřská škola 
Bělá, okres Opava 

Renovace šaten ZŠ 50 000 2020-2023 5       

Základní škola a mateřská škola 
Bělá, okres Opava 

Renovace třídy – podlaha, 
nábytek MŠ 

200 000 2018-2020 5       

Základní škola a mateřská škola 
Bělá, okres Opava 

Renovace skladu, kanceláře, 
šatny MŠ 

200 000 2020-2023 5       

Základní škola a mateřská škola 
Bělá, okres Opava 

Oplocení venkovního areálu 
MŠ 

80 000 2018-2020 5       

Základní škola a mateřská škola 
Hať, příspěvková organizace 

Venkovní sportoviště s umělou 
trávou 
(A) 

1 mil. 2018 4,5       

Základní škola a mateřská škola 
Hať, příspěvková organizace 

Digitální jazyková učebna 
(A) 

1 mil. 2017 2,5       

Základní škola a mateřská škola 
Hať, příspěvková organizace 

Vybavení nábytkem třídy 
B 

300 000 2018-19 5       

Základní škola a mateřská škola 
Hať, příspěvková organizace 

Rekonstrukce zahrady MŠ I, MŠ 
II 
(A) 

500 000 2020 1,5       

Základní škola a mateřská škola 
Hať, příspěvková organizace 

Oplocení pozemku školy 
(A) 

200 000 2021 5       

Základní škola a mateřská škola 
Hať, příspěvková organizace 

+ následné doplnění 
investičních záměru z důvodu 
jiného pohledu nového vedení 
školy 

   
      

Základní škola a mateřská škola 
Hať, příspěvková organizace 

Rekonstrukce žákovských šaten 
a spojovací chodby 
(B) 

3,5 mil. 2018-2023 5       

Základní škola a mateřská škola 
Hať, příspěvková organizace 

Renovace vstupního prostoru a 
výstavba relaxační zóny pro 
žáky 
(B) 

1,5 mil. 2018-2023 5       

Základní škola a mateřská škola 
Hať, příspěvková organizace 

Modernizace cvičné kuchyně 
(A) 

400 000 2018-2023 4,5       

Základní škola a mateřská škola 
Hať, příspěvková organizace 

Notebooky pro pedagogy 
(A) 

800 000 2018-2023 2,5       

Základní škola a mateřská škola 
Hať, příspěvková organizace 

Digitalizace tříd – projektory, 
interaktivní tabule 
(A) 

500 000 2018-2023 5       



 

 

Základní škola a mateřská škola 
Hať, příspěvková organizace 

Renovace sborovny – vybavení 
novým nábytkem a 
projektorem 
(A) 

400 000 2018-2023 5       

Základní škola a mateřská škola 
Hať, příspěvková organizace 

Rekonstrukce – úprava 
silnoproudé elektroinstalace 
celé školy 
(B) 

4 mil. 2018-2023 5       

Základní škola a mateřská škola 
Hať, příspěvková organizace 

Úprava pracovního prostředí 
pedagog. pracovníků – 
podlahy, nový nábytek 
(A) 

600 000 2018-2023 5       

Základní škola a mateřská škola 
Hať, příspěvková organizace 

Renovace místnosti pro 
setkávaní s rodiči – nový 
nábytek, podlahy 
(A) 

300 000 2018-2023 5       

Základní škola a mateřská škola 
Hať, příspěvková organizace 

Výměna podlah na chodbách 
(A) 

1 mil. 2018-2023 5       

Základní škola a mateřská škola 
Hať, příspěvková organizace 

Rekonstrukce šk. knihovny jako 
multifunkční místnosti – 
nábytek, podlaha, PC technika 

300 000 2018-2023 2,5       

Základní škola a mateřská škola 
Hať, příspěvková organizace 

Vybavení školní družiny  
(A)  

300 000 2018-2023 5       

Základní škola a mateřská škola 
Hať, příspěvková organizace 

STORNO v důsledku finalizace 
projektu  
Tělocvična,šk.dílny (C)  

Storno  
340 000 

Storno 
2016/2017 

Storno 
4,5 

      

Základní škola a mateřská škola 
Hať, příspěvková organizace 

STORNO v důsledku finalizace 
projektu  
Zahrada,podlahy (C)  
 

Storno 
150 000 
 

Storno 
2016/2017 

 

Storno  
5 
 

      

Základní škola dr. Miroslava 
Tyrše, Hlučín 
IČO: 75027127 RED IZO: 
600143031 

Jazyková učebna (B) 2, 9 mil. 
 

2017-2018 2,5       

Základní škola dr. Miroslava 
Tyrše, Hlučín 

NAVÝŠENÍ ROZPOČTU 
z 500 000 na 550 000 
Vybavení počítačové učebny 
(A) 

550 000  
 

2018 - 2019 2,5       

Základní škola dr. Miroslava 
Tyrše, Hlučín 

NAVÝŠENÍ ROZPOČTU 
z 500 000 na 550 000 
Vybavení počítačové učebny II 

550 000  
 

2022 - 2023 2,5       



 

 

(A) 

Základní škola dr. Miroslava 
Tyrše, Hlučín 

Storno záměru 

STORNO – změna plánu a 
priorit 
Knihovna s čítárnou (A) 

Storno 
záměru 
1 mil. 

Storno 
záměru 

2019 – 2023 

Storno 
záměru 

2,5 

      

Základní škola dr. Miroslava 
Tyrše, Hlučín 

Storno záměru 

STORNO – změna plánu a 
priorit 
Venkovní učebna se zahradou 
(A) 

Storno 
záměru 
1,5 mil. 

Storno 
záměru 

2019 – 2023 
 

Storno 
záměru 

5 

      

Základní škola dr. Miroslava 
Tyrše, Hlučín  

Storno záměru 

STORNO – změna plánu a 
priorit 
Polytechnická učebna (A) 

Storno 
záměru 
4,9 mil. 

Storno 
záměru 

2020-2023 

Storno 
záměru 

4,5 

      

Základní škola, Hlučín, Gen. 
Svobody  
IČO: 47813199 
RED IZO: 600026744 
IZO: 110005996 

Rozšíření bezbariérovosti 
budovy školy – 2x schodišťová 
plošina (A) 

600 000 2020 3       

Základní škola, Hlučín, Gen. 
Svobody  

Zabezpečení budovy školy – 
kamerový systém a dálkové 
otevírání dveří (A) 

 80 000 2019 5       

Základní škola, Hlučín, Gen. 
Svobody  

Inovace učeben -  nábytek, ICT 
vybavení (A) 

180 000 2020 5       

Základní škola, Markvartovice Zateplení budovy školy 
Projektová fáze – obec (A) 

17 mil. 2017/2018 5       

Základní škola, Markvartovice Dětské hřiště (A) 1 mil. 2018/2020 5       

Mateřská škola Markvartovice, 
příspěvková organizace 
IČO: 71185763 
RED IZO: 674000749 
IZO: 174000758 

Rozšíření kapacity MŠ-
přístavba, vytvoření 3. třídy 

10 mil. 2018/2021 1,5       

Základní škola Hlučín-Rovniny, 
okres Opava 
IČO: 00 84 98 98 
RED IZO: 600 142 779 
IZO: 102 432 295 

Storno záměru 

Zrušeno z důvodu neschválení 
záměru ze strany zřizovatele 
Výstavba nového pavilónu 
speciálních učeben 
Příprava studie (A) 
 

Storno 
záměru 
50 mil. 

Storno 
záměru 

2018-2020 

Storno 
záměru 
2,3,5 

      

Základní škola Hlučín-Rovniny, 
okres Opava 

Storno záměru 

Zrušeno z důvodu neschválení 
záměru ze strany zřizovatele 
Rozvod Wi-Fi sítě 

Storno 
záměru 
50.000 

Storno 
záměru 

2017 

Storno 
záměru 
5 

      

Základní škola Hlučín-Rovniny, Zrušeno z důvodu neschválení Storno Storno Storno       



 

 

okres Opava 

Storno záměru 

záměru ze strany zřizovatele 
Příprava studie 
Přestavba pavilónu B na 
administrativní zázemí školy 
 a stávajících kanceláří na 
kmenové učebny 

záměru 
6 mil. 

záměru 
2019 

záměru 
5 

Základní škola Hlučín-Rovniny, 
okres Opava 
 

Rekonstrukce zahrady pro 
školní družinu 
Příprava projektové 
dokumentace 

700.000 Zřizovatel - 
posunutí 

termínu  na 
2018 

5       

Základní škola Hlučín-Rovniny, 
okres Opava 
 

Oprava dispozičního řešení 
pavilonu B a D za účelem 
navýšení počtu učeben  
(A) - Příprava studie  

4,5 mil. 2019 5       

Základní škola Hlučín-Rovniny, 
okres Opava 

Nákup kopírek (multifunkce) 
(A) – postupná realizace 

250.000 2016 - 2023 2,5       

Základní škola Hlučín-Rovniny, 
okres Opava 

Nákup mobilních dotykových 
zařízení pro žáky (tablety) (A) 

1,4 mil. Zřizovatel - 
posunutí 

termínu na 
2018 - 2020 

2,5       

Základní škola Hlučín-Rovniny, 
okres Opava 

Výměna umělých povrchů na 
hřišti (A) 

3 mil. 2023 4,5,       

Základní škola Hlučín-Rovniny, 
okres Opava 
 

Vybudování WorkOut centra 
na školním hřišti 
Příprava projektové 
dokumentace (A) 

500.000 Zřizovatel - 
posunutí 

termínu na 
2019 

5       

Základní škola Hlučín-Rovniny, 
okres Opava 
 

Oprava elektroinstalace školy 
(B) - projektová dokumentace 

2,5 mil. 2021-2024 5       

Základní škola Hlučín-Rovniny, 
okres Opava 
 

Nový povrch u vstupů do školy 
(A) - úvaha 

300.000 2019 - 2023 5       

Základní škola Hlučín, Hornická 
7, příspěvková organizace 
 

Rekonstrukce podlahy 
v tělocvičně  (A)   
(navýšení z důvodu rozsahu 
rekonstrukce z původního  
1 mil. na 2,4 mil.) 

2,4 mil. 
 

2018 - 2020 4,5       

Základní škola Hlučín, Hornická 
7, příspěvková organizace 

Storno záměru  

 

Vybudování volejbalového 
hřiště s umělým povrchem  
a nahrazení travnatého 
povrchu o rozměru 24*14 m 

Storno 
záměru 
850000,- 
 

Storno 
záměru  

2017 – 2020 
 

Storno 
záměru 5 
 
 

      



 

 

 
 

 

umělým trávníkem (A) 

Storno záměru - 

přehodnoceno a nahrazeno 

 
 

 
 

 

 
 

Základní škola Hlučín, Hornická 
7, příspěvková organizace 

Vybudování multifunkčního 
hřiště 34 x 17 m, s umělým 
povrchem a oplocením do 
výšky 4m  
(A)  

1,8 mil.  2018  4,5       

Základní škola Hlučín, Hornická 
7, příspěvková organizace 

Modernizace 2 počítačových 
učeben 
(A) 

 
1 mil.  

2018 - 2019 2,5       

Základní škola Hlučín, Hornická 
7, příspěvková organizace 

Modernizace 2 jazykových 
učeben 
(A) 

800 000,-  2018 - 2019 2,5       

Základní škola Hlučín, Hornická 
7, příspěvková organizace 

Zavedení a obnova PC 
v kmenových třídách 
a kabinetech 
(A) 

450 000,-   2018 - 2023 5       

Základní škola Hlučín, Hornická 
7, příspěvková organizace 

Nákup 70 ks tabletů / iPadů 
pro 1. a 2. stupeň 
(A) 

750 000,-  2019 2,5       

Základní škola Hlučín, Hornická 
7, příspěvková organizace 

Vybudování žákovské knihovny 
s čítárnou – Čtenářský klub 
(A) 

250 000,-  2019 2,5       

Základní škola Hlučín, Hornická 
7, příspěvková organizace 

Rozvod WIFI sítě na jednotlivé 
pavilony 
(A) 

400 000,-  2020 - 2022 2,5       

Základní škola Hlučín, Hornická 
7, příspěvková organizace 

Rekonstrukce sociálních 
zařízení na jednotlivých 
pavilonech 
(A) 

450 000,-  2018 -2023 5       

Základní škola Hlučín, Hornická 
7, příspěvková organizace 

Rekonstrukce rozvodů 
elektrické sítě na pavilonech 
(A) 

1,9 mil.  2018 - 2023 5       

Základní škola Hlučín, Hornická 
7, příspěvková organizace 

Rekonstrukce podhledu 
na hlavní chodbě a vstupech 
na pavilony 
(A) 

1,0 mil.  2021 5       

Základní škola Hlučín, Hornická 
7, příspěvková organizace 

Nahrazení části stávajícího 
povrchu uvnitř běžeckého 
oválu umělým trávníkem  

1.0 mil.  2018 - 2023 5       



 

 

(A) 

Základní škola Hlučín, Hornická 
7, příspěvková organizace 

Rekonstrukce podlah v přízemí 
jednotlivých pavilonů   (A) 
 

650 000,-  2018 - 2023 5       

Základní škola Hlučín, Hornická 
7, příspěvková organizace 

Nanesení tartanu na stávající 
asfaltové hřiště – aktualizace 

nákladů na rekonstrukci   (A) 
(Navýšení na 1,5 mil v důsl. 
reálných cen) 

1,5 mil. 2017 - 2023 5       

Mateřská škola Hlučín, Severní, 
příspěvková organizace 
IČO:75027151 
RED IZO:674000200 
IZO:108046435 

Vybavení předškolních tříd 
interaktivními tabulemi (A) 

180 000 2018 - 2020 1,5       

Mateřská škola Hlučín, Severní, 
příspěvková organizace 

Zabezpečení budovy MŠ 
Beneše kamerovým systémem 
(A) 

200 000 2018 - 2020 5       

Mateřská škola Hlučín, Severní, 

příspěvková organizace 

Venkovní učebny pro EVVO  
MŠ Beneše, MŠ Severní (A) 

400 000 2018 - 2021 1,5       

Mateřská škola Hlučín, Severní, 

příspěvková organizace 

Storno záměru  

Rekonstrukce půdních prostor 
pro vytvoření učebny MŠ 
Beneše (A) 

Nebyl 
získán 
souhlas 
zřizovatele 

 1,5       

Mateřská škola Hlučín, Severní, 
příspěvková organizace 

Storno záměru  

Přístavba tělocvičny MŠ 
Severní (A) 

Nebyl 
získán 
souhlas 
zřizovatele 

 4,5       

Základní škola Děhylov 
IČO:70994544 

Rekonstrukce ZŠ v Děhylově 
v rozsahu:  
Rekonstrukce elektroinstalace 
Rekonstrukce vnitřních omítek 
Rekonstrukce podlahové 
konstrukce I.+II. podlaží 
Rekonstrukce rozvodů 
ústředního vytápění (A) 

3 mil. 2018-2023 5       

Základní škola Děhylov Rekonstrukce fasády ZŠ Energ. 
Opatření (zateplení) (A) 

1 mil. 2018-2023 5       

Základní škola Děhylov Výstavba a vybavení 
venkovních učeben u obou 
školních budov, osazení zahrad 

500 000 2017-2020 5       



 

 

zelení (A) 

Základní škola Děhylov Herní povrch/školní hřiště při 
šk.budově v Dobroslavicích (A) 

250 000 2017-2022 5       

Základní škola Děhylov Vybavení PC učebny v 
Dobroslavicích+interaktivní 
tabule na obě budovy (A) 

400 000 2017-2018 2,5       

Mateřská škola Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 
IČO: 70987033 
REDIZO: 600142086  

Rozšíření kapacity MŠ-
přístavba 

10 mil. 2017/2021 1,5       

Základní škola Dolní Benešov, 
příspěvková organizace 
IČO: 47813041  
IZO: 600 143 210 

Přístavba odborných učeben 
včetně vybavení  a stavební 
úpravy ZŠ Dolní Benešov (B) 

70 mil. 2017/2019 5       

Základní škola Dolní Benešov, 
příspěvková organizace 

Vybudování tělocvičny a 
školního hřiště včetně 
vybavení(B) 

40 mil. 2017/2019 5       

Základní škola Dolní Benešov, 
příspěvková organizace 
 

Modernizace topného systému 
školy (tepelná čerpadla, vrty, 
rozvody) (B) 

15 mil. 2017/2019 5       

Základní škola Dolní Benešov, 
příspěvková organizace 

Vybudování nových 
kmenových učeben, učeben 
mimoškolních činností, školní 
družiny, rozšíření šaten a 
jídelny včetně vybavení 

70 mil. 2017/2020 5       

Základní škola Dolní Benešov, 
příspěvková organizace 

Úprava školního areálu a 
zahrady včetně vybavení ve 
vazbě na environmentální 
výchovu 

200 000,- 2017/2019 4,5       

Dům dětí a mládeže Hlučín, 
příspěvková organizace 
IČ:75079968 
IZO: 110005546 

Stanová základna pro letní 
činnost 
 
/A/ 

450 000,. 2019/20 4       

Základní škola a mateřská škola 
Hlučín-Bobrovníky, příspěvková 
organizace 

V realizaci 

Výstavba tělocvičny (C) Již ve fázi 
realizace 

2016/2018 4,5       

Základní škola a mateřská škola 
Hlučín-Bobrovníky, příspěvková 
organizace 

Rekonstrukce wc (A) 250 000 2018 5       



 

 

Základní škola a Mateřská škola 
Hlučín-Bobrovníky, příspěvková 
organizace 

Environmentální a 
multimediální učebna 

2 mil 2018-2021 4,5       

Základní škola a mateřská škola 
Hlučín-Bobrovníky, příspěvková 
organizace 

Zřízení jazykové učebny (B) Podána 
jžádost (ITI) 
4 mil 

2018 2,5       

Základní škola a Mateřská škola 
Hlučín-Bobrovníky, příspěvková 
organizace 

Vybavení 1. třídy interaktivním 
zařízením Kinder box 

100 000 2017/2018 5       

Základní škola a Mateřská škola 
Hlučín-Bobrovníky, příspěvková 
organizace 

Školní klub 3 mil 2018/2019 4, 5       

Základní škola a Mateřská škola 
Hlučín-Bobrovníky, příspěvková 
organizace 

Vybavení MŠ interaktivním 
zařízením Kinder box 

100 000 2017/2018 5       

Základní škola a Mateřská škola 
Hlučín-Bobrovníky, příspěvková 
organizace 

Výměna topných těles a 
rozvodů v MŠ, kotelna, 
klimatizace ve výdejně stravy 

1,5 mil 2018-2021 5       

Základní škola a Mateřská škola 
Hlučín-Bobrovníky, příspěvková 
organizace 

Výměna elektroinstalace v MŠ 
a ZŠ 

1,6 mil 2018-2021 5       

Základní škola a mateřská škola 
Hlučín-Bobrovníky, příspěvková 
organizace 

Školní hřiště (B), rekonstrukce 
zahrady, pěstební plochy, herní 
prvky 

900 000 2018 4,5       

Mateřská škola Dobroslavice, 
příspěvková organizace. 
Odloučené pracoviště MŠ Děhylov 

Herní povrch škol.zahrady (A) 350 000 2019/2020 1,4,5       

Mateřská škola Liščata, s.r.o. Vybavení  herny – interaktivní 
tabule pro MŠ (A) 

150 000 2016/2018 1,4,5       

Mateřská škola Liščata, s.r.o. Rekonstrukce a vybavení 
zahrady 

300 000 2017/2020 1,5       

Mateřská škola Dolní Benešov, 
příspěvková organizace  
Osada míru 514,  
747 22 Dolní Benešov 
IČO: 70944717 
RED IZO: 600142493 

Solární konektory k využití 
sluneční energie pro potřeby 
mateřské školy 

750 000 2018/2020 5       

Mateřská škola Dolní Benešov, 
příspěvková organizace  
 

Bezbariérový přístup do 
budovy a  1.patře MŠ 

900 000 2018/2020 1,5       

Mateřská škola Dolní Benešov, Interaktivní vybavení MŠ 500 000 2018/2020 1,5       



 

 

příspěvková organizace  
 

Mateřská škola Dolní Benešov, 
příspěvková organizace  
 

Stavba přístřešku pro kočárky 
dvouletých dětí 

200 000 2018/2020 5       

Mateřská škola Dolní Benešov, 
příspěvková organizace  
 

Klimatizace obou budov MŠ 1,3 mil  2018/2020 5       

Kulturní dům Dolní Benešov, 
příspěvková organizace 
(mažoretky Excelent) 
Opavská 161,  
747 22 Dolní Benešov 
IČO: 71190066 

Rekonstrukce stávající pevné 
treninkové plochy 
 

450 000 2017/2019 4       

Kulturní dům Dolní Benešov, 
příspěvková organizace 
(mažoretky Excelent) 

Mobilní soutěžní plocha pro 
evropské a světové soutěže 

350 000 2017/2019 4       

Kulturní dům Dolní Benešov,  
příspěvková organizace 
(mažoretky Excelent) 

Ozvučení a osvětlení 
 

395 000 2017/2019 4       

Kulturní dům Dolní Benešov,  
příspěvková organizace 
(mažoretky Excelent) 

Soutěžní kostýmy, hůlky, pom 
pom, obuv, klubové oblečení 

250 000 2017/2019 4       

Kulturní dům Dolní Benešov, 
příspěvková organizace 
(mažoretky Excelent) 

Audiovizuální technika, 
projekce, dokumentární 
technika, archiv obrazu a videa, 
programové vybavení   

300 000 2017/2019 4       

Muzeum Hlučínska, p.o. Zřízení muzejní učebny včetně 
zázemí (A) 

500 000 Po roce 2018 4       

Římskokatolická farnost 
Bohuslavice u Hlučína 

Centrum farních volnočasových 
aktivit (B) 

4 mil 2017 - 2020 4       

Římskokatolická farnost 
Bohuslavice u Hlučína 

Pořízení nástrojů a 
audiotechniky pro 3 scholy ve 
farnosti 

100 000 2017 – 2018 4       

Římskokatolická farnost 
Bohuslavice u Hlučína 

Farní školka – setkávání 
předškolních dětí s rodiči – 
vybavení místnosti  

100 000 2017 – 2018 4       

Římskokatolická farnost 
Bohuslavice u Hlučína 

Vybavení klubovny pro 
společenství mládeže 

200 000 2017 – 2018 4       

Římskokatolická farnost 
Bohuslavice u Hlučína 

Zařízení učebny pro práci s 3D 
tiskem 

500 000  2017 – 2018 4       



 

 

Římskokatolická farnost 

Bohuslavice u Hlučína 
Vybavení učebny pro výuku 
dětí a mládeže 

500 000  2017 - 2020 4       

Římskokatolická farnost 

Bohuslavice u Hlučína 
Nástavba a stavební úpravy 
hospodářské budovy „Andělka“ 
(B) 

3,5 mil 2017-2020 
4       

Římskokatolická farnost 

Bohuslavice u Hlučína 
Moderní dítě-Vydláždění 
přístupových cest pro děti, 
bezpečná přístupová cesta (A) 

1 mil 2017-2020 
4       

Římskokatolická farnost 

Bohuslavice u Hlučína 
Digitální zdatnost: Interaktivní 

učebna: interaktivní tabule, 
interaktivní displej, interaktivní 

projektor (A) 

100.000 2017-2020 

4       

Římskokatolická farnost 

Bohuslavice u Hlučína 
Vybavení prostor pro děti, 

bezbariérové úpravy– nábytek, 
osvětlení bezbariérový přístup, 

bezbariérový záchod (A) 

1 mil 2017-2020 

4       

 

Pozn.: zaškrtněte typ projektu, který byl pro příslušnou školu, školské zařízení či další subjekt identifikován jako prioritní pro investiční intervence z IROP; lze zaškrtnout více 
možností;  
* uveďte číslo cíle/cílů 
** Definice bude součástí dokumentace k příslušné výzvě vyhlášené v rámci IROP. 
*** schopnost práce s digitálními technologiemi bude podporována pouze ve vazbě na cizí jazyk, přírodní vědy, technické a řemeslné obory;  
**** bezbariérovost je relevantní vždy, pokud by chtěla škola či školské zařízení realizovat samostatný projekt na bezbariérovost, musí zde být zaškrtnuto; 
***** rozšiřování kapacit kmenových učeben základních škol je možné pouze v odůvodněných případech ve správních obvodech ORP se sociálně vyloučenou lokalitou. 
 

Schválil řídící výbor MAP jako aktuální platnou verzi  k 22.11.20171                                                                     
 

 

                          

                                                                                                               v ______________  dne ________      ________________________________________                                                                                         

                                                                                                                                                                                        předseda řídícího výboru ORP Hlučín 

                                                                                                                                                                                          MAP pro Hlučínsko východ

                                                           

1
 Dokument bude platný do té doby, než bude na ŘO IROP doručena případná aktualizace schválena ŘV MAP. Aktualizace je možná 1x za 6 měsíců. 



 

 

Příloha 2 

Neinvestiční priority – aktivity škol, konkrétní seznam záměrů zpracovaný pro území MAP pro Hlučínsko východ 

Soulad s opatřením MAP Identifikace subjektu Název aktivity Náplň projektu u 
projektů realizovaných 
mimo Výzva 
02_16_022 Podpora 
škol formou projektů 
zjednodušeného 
vykazování-Šablony 
pro MŠ a ZŠ 

Předpokládaný 
termín 
realizace  
(od do) 
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Mateřská škola Liščata s.r.o. Chůva - personální podpora MŠ   2017 -2018 X         
Mateřská škola Liščata s.r.o. Osobnostně sociální rozvoj předškolních 

pedagogů MŠ v rozsahu 40 hodin 
  2017 -2018 

X         

Mateřská škola Liščata s.r.o. Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v 
MŠ 

  2017 -2018 X         

Mateřská škola Liščata s.r.o. Prevence logopedických vad a problémů 
komunikačních schopností u dětí v MŠ 

  2017 -2018 
X         

Mateřská škola Liščata s.r.o. Odborně zaměřená tematická setkávání 
a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 

  2017 -2018 
X         

Mateřská škola Liščata s.r.o. I my umíme anglicky :)   Výuka AJ s rodilým mluvčím 2017 -2019 X         
Mateřská škola Liščata s.r.o. Učitelé se také musí učit :)  DVPP pedagogů 2016 -2018 X         
Mateřská škola Liščata s.r.o. Učíme se správně mluvit  Výuka s logopedem 2017 -2019 X         
Základní škola a mateřská škola 
Hlučín - Bobrovníky, příspěvková 
organizace 

Prevence logopedických vad a problémů 
komunikačních schopností u dětí v MŠ 

  2017 -2018 

X         

Základní škola a mateřská škola 
Hlučín - Bobrovníky, příspěvková 
organizace 

Osobnostně sociální rozvoj předškolních 
pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin 

  2017 -2018 

X         

Základní škola a mateřská škola 
Hlučín - Bobrovníky, příspěvková 
organizace 

Odborně zaměřená tematická setkávání 
a spolupráce s rodiči žáků ZŠ 

  2017 -2018 

          



 

 

Základní škola a mateřská škola 
Hlučín - Bobrovníky, příspěvková 
organizace 

Školní asistent - personální podpora MŠ   2017 -2018 

X   X     

Základní škola a mateřská škola 
Hlučín - Bobrovníky, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP 
v rozsahu 16 hodin_Čtenářská pregramotnost 

  2017 -2018 

X         

Základní škola a mateřská škola 
Hlučín - Bobrovníky, příspěvková 
organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 
prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ) 

  2017 -2018 

X       X 

Základní škola a mateřská škola 
Hlučín - Bobrovníky, příspěvková 
organizace 

Školní asistent - personální podpora ZŠ   2017 -2018 

    X     

Základní škola a mateřská škola 
Hlučín - Bobrovníky, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP 
v rozsahu 16 hodin_Matematická pregramotnost 

  2017 -2018 

X         

Základní škola a mateřská škola 
Hlučín - Bobrovníky, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP 
v rozsahu 16 hodin_Matematická gramotnost 

  2017 -2018 

  X       

Základní škola a mateřská škola 
Hlučín - Bobrovníky, příspěvková 
organizace 

Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených 
školním neúspěchem 

  2017 -2018 

    X     

Základní škola a mateřská škola 
Hlučín - Bobrovníky, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP 
v rozsahu 16 hodin_Čtenářská gramotnost 

  2017 -2018 

  X       

Základní škola a mateřská škola 
Hlučín - Bobrovníky, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené 
na inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin 

  2017 -2018 

    X     

Církevní mateřská škola 
Ludgeřovice, Nádražní 495 

Odborně zaměřená tematická setkávání 
a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 

  2017 -2018 
X         

Církevní mateřská škola 
Ludgeřovice, Nádražní 495 

Školní asistent - personální podpora MŠ   2017 -2018 
X   X     

Církevní mateřská škola 
Ludgeřovice, Nádražní 495 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP 
v rozsahu 16 hodin_Čtenářská pregramotnost 

  2017 -2018 
X         

Církevní mateřská škola 
Ludgeřovice, Nádražní 495 

Prevence logopedických vad a problémů 
komunikačních schopností u dětí v MŠ 

  2017 -2018 
X         

Církevní mateřská škola 
Ludgeřovice, Nádražní 495 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP 
v rozsahu 16 hodin_Matematická pregramotnost 

  2017 -2018 
X         

Mateřská škola Hlučín, Severní, 
příspěvková organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 
prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ) 

  2017 -2018 
X       X 



 

 

Mateřská škola Hlučín, Severní, 
příspěvková organizace 

Školní asistent - personální podpora MŠ   2017 -2018 
X   X     

Mateřská škola Hlučín, Severní, 
příspěvková organizace 

Osobnostně sociální rozvoj předškolních 
pedagogů MŠ v rozsahu 40 hodin 

  2017 -2018 
X         

Mateřská škola Hlučín, Severní, 
příspěvková organizace 

Osobnostně sociální rozvoj předškolních 
pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin 

  2017 -2018 
X         

Mateřská škola Hlučín, Severní, 
příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP 
v rozsahu 16 hodin_Čtenářská pregramotnost 

  2017 -2018 
X         

Mateřská škola Hlučín, Severní, 
příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP 
v rozsahu 16 hodin_Matematická pregramotnost 

  2017 -2018 
X         

Základní škola, Hlučín, Gen. 
Svobody 8, příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP 
v rozsahu 16 hodin_Matematická gramotnost 

  2017 -2018 
  X       

Základní škola, Hlučín, Gen. 
Svobody 8, příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP 
v rozsahu 32 hodin_Čtenářská gramotnost 

  2017 -2018 
  X       

Základní škola, Hlučín, Gen. 
Svobody 8, příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP 
v rozsahu 56 hodin_Matematická gramotnost 

  2017 -2018 
  X       

Základní škola, Hlučín, Gen. 
Svobody 8, příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP 
v rozsahu 80 hodin_Cizí jazyky 

  2017 -2018 
          

Základní škola, Hlučín, Gen. 
Svobody 8, příspěvková organizace 

Odborně zaměřená tematická setkávání 
a spolupráce s rodiči žáků ZŠ 

  2017 -2018 
          

Základní škola, Hlučín, Gen. 
Svobody 8, příspěvková organizace 

Vzájemná spolupráce pedagogů 
ZŠ_Matematická gramotnost 

  2017 -2018 
  X       

Základní škola, Hlučín, Gen. 
Svobody 8, příspěvková organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 
prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ) 

  2017 -2018 
        X 

Základní škola, Hlučín, Gen. 
Svobody 8, příspěvková organizace 

Tandemová výuka na ZŠ   2017 -2018 
          

Základní škola, Hlučín, Gen. 
Svobody 8, příspěvková organizace 

Nové metody ve výuce na ZŠ_Čtenářská 
gramotnost 

  2017 -2018 
  X       

Základní škola, Hlučín, Gen. 
Svobody 8, příspěvková organizace 

Čtenářský klub pro žáky ZŠ    2017 -2018 
  X       

Základní škola, Hlučín, Gen. 
Svobody 8, příspěvková organizace 

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ   2017 -2018 
  X       

Základní škola, Hlučín, Gen. 
Svobody 8, příspěvková organizace 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 
neúspěchem 

  2017 -2018 
    X     

Základní škola, Hlučín, Gen. 
Svobody 8, příspěvková organizace 

Učíme se vzájemně Zařazení canisterapie, 
arteterapie a muzikoterapie 
do výuky žáků 

2017 -2018 

          

Mateřská škola Dobroslavice, 
příspěvková organizace 

Chůva - personální podpora MŠ   2017 -2018 
X         



 

 

Mateřská škola Dobroslavice, 
příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP 
v rozsahu 16 hodin_Čtenářská pregramotnost 

  2017 -2018 
X         

Mateřská škola Dobroslavice, 
příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP 
v rozsahu 16 hodin_Matematická pregramotnost 

  2017 -2018 
X         

Mateřská škola Dobroslavice, 
příspěvková organizace 

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v 
MŠ 

  2017 -2018 
X         

Mateřská škola Dobroslavice, 
příspěvková organizace 

Prevence logopedických vad a problémů 
komunikačních schopností u dětí v MŠ 

  2017 -2018 
X         

Základní škola Děhylov, okres 
Opava, příspěvková organizace. 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 
prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ) 

  2017 -2018 
        X 

Základní škola Děhylov, okres 
Opava, příspěvková organizace. 

Nové metody ve výuce na ZŠ_Matematická 
gramotnost 

  2017 -2018 
  X       

Základní škola Děhylov, okres 
Opava, příspěvková organizace. 

Čtenářský klub pro žáky ZŠ    2017 -2018 
  X       

Základní škola Děhylov, okres 
Opava, příspěvková organizace. 

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ   2017 -2018 
  X       

Základní škola Děhylov, okres 
Opava, příspěvková organizace. 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 
neúspěchem 

  2017 -2018 
    X     

Základní škola Děhylov, okres 
Opava, příspěvková organizace. 

Odborně zaměřená tematická setkávání 
a spolupráce s rodiči žáků ZŠ 

  2017 -2018 
          

Základní škola a mateřská škola 
Kozmice, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP 
v rozsahu 16 hodin_Matematická gramotnost 

  2017 -2018 

  X       

Základní škola a mateřská škola 
Kozmice, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP 
v rozsahu 16 hodin_Čtenářská gramotnost 

  2017 -2018 

  X       

Základní škola a mateřská škola 
Kozmice, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP 
v rozsahu 16 hodin_Inkluze 

  2017 -2018 

    X     

Základní škola a mateřská škola 
Kozmice, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 
prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ) 

  2017 -2018 

X       X 

Základní škola a mateřská škola 
Kozmice, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Chůva - personální podpora MŠ   2017 -2018 

X         

Základní škola a mateřská škola 
Kozmice, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Osobnostně sociální rozvoj předškolních 
pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin 

  2017 -2018 

X         



 

 

Základní škola a mateřská škola 
Kozmice, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP 
v rozsahu 16 hodin_Matematická pregramotnost 

  2017 -2018 

X         

Základní škola a mateřská škola 
Kozmice, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP 
v rozsahu 16 hodin_Čtenářská pregramotnost 

  2017 -2018 

X         

Základní škola a mateřská škola 
Kozmice, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v 
MŠ 

  2017 -2018 

X         

Základní škola a mateřská škola 
Kozmice, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Prevence logopedických vad a problémů 
komunikačních schopností u dětí v MŠ 

  2017 -2018 

X         

Základní škola a mateřská škola 
Kozmice, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Odborně zaměřená tematická setkávání 
a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 

  2017 -2018 

X         

Základní škola a mateřská škola 
Kozmice, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP 
v rozsahu 32 hodin_Čtenářská gramotnost 

  2017 -2018 

  X       

Základní škola a mateřská škola 
Kozmice, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP 
v rozsahu 80 hodin_Čtenářská gramotnost 

  2017 -2018 

  X       

Základní škola a mateřská škola 
Kozmice, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Tandemová výuka na ZŠ   2017 -2018 

          

Základní škola a mateřská škola 
Kozmice, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP 
v rozsahu 80 hodin_Mentoring 

  2017 -2018 

          

Základní škola a mateřská škola 
Kozmice, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP 
v rozsahu 80 hodin_Cizí jazyky 

  2017 -2018 

          

Základní škola a mateřská škola 
Kozmice, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 
prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ) 

  2017 -2018 

        X 

Základní škola a mateřská škola 
Kozmice, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Čtenářský klub pro žáky ZŠ    2017 -2018 

  X       

Základní škola a mateřská škola 
Kozmice, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Odborně zaměřená tematická setkávání 
a spolupráce s rodiči žáků ZŠ 

  2017 -2018 

          



 

 

Základní škola a mateřská škola 
Kozmice, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ   2017 -2018 

  X       

Základní škola a mateřská škola 
Bohuslavice, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP 
v rozsahu 80 hodin_Cizí jazyky 

  2017 -2018 

          

Základní škola a mateřská škola 
Bohuslavice, příspěvková 
organizace 

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v 
MŠ 

  2017 -2018 

X         

Základní škola a mateřská škola 
Bohuslavice, příspěvková 
organizace 

Profesní rozvoj předškolních pedagogů 
prostřednictvím supervize 

  2017 -2018 

          

Základní škola a mateřská škola 
Bohuslavice, příspěvková 
organizace 

Odborně zaměřená tematická setkávání 
a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 

  2017 -2018 

X         

Základní škola a mateřská škola 
Bohuslavice, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP 
v rozsahu 16 hodin_Čtenářská gramotnost 

  2017 -2018 

  X       

Základní škola a mateřská škola 
Bohuslavice, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP 
v rozsahu 32 hodin_Cizí jazyky 

  2017 -2018 

          

Základní škola a mateřská škola 
Bohuslavice, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené 
na inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin 

  2017 -2018 

    X     

Základní škola a mateřská škola 
Bohuslavice, příspěvková 
organizace 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 
neúspěchem 

  2017 -2018 

    X     

Základní škola a mateřská škola 
Bohuslavice, příspěvková 
organizace 

Čtenářský klub pro žáky ZŠ    2017 -2018 

  X       

Základní škola a mateřská škola 
Bohuslavice, příspěvková 
organizace 

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ   2017 -2018 

  X       

Základní škola a mateřská škola 
Bohuslavice, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání nepedagogických zaměstnanců Vzdělávací akce, společné 
setkávání vedoucích 
jednotlivých středisek 
(jídelna) 

2017 -2019 

          

Základní škola a mateřská škola 
Bohuslavice, příspěvková 
organizace 

Sdílený speciální pedagog Sdílení speciálního 
pedagoga 

2017 -2019 

    X     



 

 

Základní škola a mateřská škola 
Bohuslavice, příspěvková 
organizace 

Podpora zájmového vzdělávání žáků Podpora kroužků pro děti, 
personální podpora vedení 
kroužků 

2017 -2019 

          

Základní škola a mateřská škola 
Darkovice, příspěvková organizace 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 
neúspěchem 

  2017 -2018 
    X     

Základní škola a mateřská škola 
Darkovice, příspěvková organizace 

Školní asistent - personální podpora MŠ   2017 -2018 
X   X     

Základní škola a mateřská škola 
Darkovice, příspěvková organizace 

Osobnostně sociální rozvoj předškolních 
pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin 

  2017 -2018 
X         

Základní škola a mateřská škola 
Darkovice, příspěvková organizace 

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v 
MŠ 

  2017 -2018 
X         

Základní škola a mateřská škola 
Darkovice, příspěvková organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 
prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ) 

  2017 -2018 
        X 

Základní škola a mateřská škola 
Darkovice, příspěvková organizace 

Školní asistent - personální podpora ZŠ   2017 -2018 
    X     

Základní škola a mateřská škola 
Darkovice, příspěvková organizace 

Čtenářský klub pro žáky ZŠ    2017 -2018 
  X       

Základní škola a mateřská škola 
Darkovice, příspěvková organizace 

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ   2017 -2018 
  X       

Základní škola a mateřská škola 
Darkovice, příspěvková organizace 

Výjezd žáků do přírody  Škola v přírodě s výukou 
anglického jazyka - rodilá 
mluvčí  

2017 -2018 

          

Základní škola Markvartovice, 
okres Opava, příspěvková 
organizace 

Školní asistent - personální podpora ZŠ   2017 -2018 

    X     

Základní škola Markvartovice, 
okres Opava, příspěvková 
organizace 

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ   2017 -2018 

  X       

Základní škola Hlučín, Hornická 7, 
okres Opava, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené 
na inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin 

  2017 -2018 

    X     

Základní škola Hlučín, Hornická 7, 
okres Opava, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP 
v rozsahu 16 hodin_Čtenářská gramotnost 

  2017 -2018 

  X       

Základní škola Hlučín, Hornická 7, 
okres Opava, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP 
v rozsahu 16 hodin_Matematická gramotnost 

  2017 -2018 

  X       

Základní škola Hlučín, Hornická 7, 
okres Opava, příspěvková 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP 
v rozsahu 16 hodin_Cizí jazyky 

  2017 -2018 
          



 

 

organizace 

Základní škola Hlučín, Hornická 7, 
okres Opava, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP 
v rozsahu 16 hodin_Inkluze 

  2017 -2018 

    X     

Základní škola Hlučín, Hornická 7, 
okres Opava, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP 
v rozsahu 32 hodin_Matematická gramotnost 

  2017 -2018 

  X       

Základní škola Hlučín, Hornická 7, 
okres Opava, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP 
v rozsahu 32 hodin_Cizí jazyky 

  2017 -2018 

          

Základní škola Hlučín, Hornická 7, 
okres Opava, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP 
v rozsahu 80 hodin_Cizí jazyky 

  2017 -2018 

          

Základní škola Hlučín, Hornická 7, 
okres Opava, příspěvková 
organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 
prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ) 

  2017 -2018 

        X 

Základní škola Hlučín, Hornická 7, 
okres Opava, příspěvková 
organizace 

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ   2017 -2018 

  X       

Základní škola Hlučín, Hornická 7, 
okres Opava, příspěvková 
organizace 

Čtenářský klub pro žáky ZŠ    2017 -2018 

  X       

Základní škola Hlučín, Hornická 7, 
okres Opava, příspěvková 
organizace 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 
neúspěchem 

  2017 -2018 

    X     

Základní škola a Mateřská škola 
Píšť, příspěvková organizace 

Individualizace vzdělávání v MŠ   2017 -2018 
X         

Základní škola a Mateřská škola 
Píšť, příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP 
v rozsahu 16 hodin_Inkluze 

  2017 -2018 
X   X     

Základní škola a Mateřská škola 
Píšť, příspěvková organizace 

Osobnostně sociální rozvoj předškolních 
pedagogů MŠ v rozsahu 40 hodin 

  2017 -2018 
X         

Základní škola a Mateřská škola 
Píšť, příspěvková organizace 

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v 
MŠ 

  2017 -2018 
X         

Základní škola a Mateřská škola 
Píšť, příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP 
v rozsahu 32 hodin_Čtenářská gramotnost 

  2017 -2018 
  X       

Základní škola a Mateřská škola 
Píšť, příspěvková organizace 

Odborně zaměřená tematická setkávání 
a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 

  2017 -2018 
X         



 

 

Základní škola a Mateřská škola 
Píšť, příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP 
v rozsahu 16 hodin_Čtenářská gramotnost 

  2017 -2018 
  X       

Základní škola a Mateřská škola 
Píšť, příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP 
v rozsahu 16 hodin_Inkluze 

  2017 -2018 
    X     

Základní škola a Mateřská škola 
Píšť, příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP 
v rozsahu 32 hodin_Matematická gramotnost 

  2017 -2018 
  X       

Základní škola a Mateřská škola 
Píšť, příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP 
v rozsahu 80 hodin_Čtenářská gramotnost 

  2017 -2018 
  X       

Základní škola a Mateřská škola 
Píšť, příspěvková organizace 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 
neúspěchem 

  2017 -2018 
    X     

Základní škola a Mateřská škola 
Píšť, příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené 
na inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin 

  2017 -2018 
    X     

Základní škola a Mateřská škola 
Píšť, příspěvková organizace 

Čtenářský klub pro žáky ZŠ    2017 -2018 
  X       

Základní škola a Mateřská škola 
Píšť, příspěvková organizace 

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ   2017 -2018 
  X       

Základní škola a Mateřská škola 
Píšť, příspěvková organizace 

Odborně zaměřená tematická setkávání 
a spolupráce s rodiči žáků ZŠ 

  2017 -2018 
          

Základní škola a Mateřská škola 
Píšť, příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP 
v rozsahu 16 hodin_Čtenářská pregramotnost 

  2017 -2018 
X         

Základní škola a Mateřská škola 
Píšť, příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP 
v rozsahu 16 hodin_Matematická pregramotnost 

  2017 -2018 
X         

Základní škola a Mateřská škola 
Píšť, příspěvková organizace 

Chůva - personální podpora MŠ   2017 -2018 
X         

Základní škola a Mateřská škola 
Píšť, příspěvková organizace 

Osobnostně sociální rozvoj předškolních 
pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin 

  2017 -2018 
X         

Mateřská škola  Dolní Benešov, 
Osada míru, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP 
v rozsahu 16 hodin_Inkluze 

  2017 -2018 

X   X     

Mateřská škola  Dolní Benešov, 
Osada míru, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP 
v rozsahu 16 hodin_Čtenářská pregramotnost 

  2017 -2018 

X         

Mateřská škola  Dolní Benešov, 
Osada míru, příspěvková 
organizace 

Chůva - personální podpora MŠ   2017 -2018 

X         

Mateřská škola  Dolní Benešov, 
Osada míru, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP 
v rozsahu 16 hodin_Matematická pregramotnost 

  2017 -2018 

X         



 

 

Mateřská škola  Dolní Benešov, 
Osada míru, příspěvková 
organizace 

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v 
MŠ 

  2017 -2018 

X         

Mateřská škola  Dolní Benešov, 
Osada míru, příspěvková 
organizace 

Odborně zaměřená tematická setkávání 
a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 

  2017 -2018 

X         

Mateřská škola  Dolní Benešov, 
Osada míru, příspěvková 
organizace 

Prevence logopedických vad a problémů 
komunikačních schopností u dětí v MŠ 

  2017 -2018 

X         

Základní škola a mateřská škola 
Hlučín-Darkovičky, příspěvková 
organizace 

Školní psycholog - personální podpora ZŠ    2017 -2018 

    X     

Základní škola a mateřská škola 
Hlučín-Darkovičky, příspěvková 
organizace 

Školní asistent - personální podpora MŠ   2017 -2018 

X   X     

Základní škola a mateřská škola 
Hlučín-Darkovičky, příspěvková 
organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 
prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ) 

  2017 -2018 

X       X 

Základní škola a mateřská škola 
Hlučín-Darkovičky, příspěvková 
organizace 

Odborně zaměřená tematická setkávání 
a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 

  2017 -2018 

X         

Základní škola a mateřská škola 
Hlučín-Darkovičky, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP 
v rozsahu 32 hodin_Čtenářská gramotnost 

  2017 -2018 

  X       

Základní škola a mateřská škola 
Hlučín-Darkovičky, příspěvková 
organizace 

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ   2017 -2018 

  X       

Základní škola a mateřská škola 
Hlučín-Darkovičky, příspěvková 
organizace 

OPVVV – výzva: 
Budování kapacit pro rozvoj škol I. 
Název projektu: 
„Spoluprací k profesionalitě“ (Spopr) PRO ZŠ 

Individuální vzdělávání 
Podpora formativního 
hodnocení žáků i učitelů 
Kolegiální podpora formou 
mentoringu 

11/2016 – 
10/2020 

          

Základní škola a mateřská škola 
Hlučín-Darkovičky, příspěvková 
organizace 

OPVVV – výzva: 
Budování kapacit pro rozvoj škol I. 
„CESTA“ PRO MŠ 

Kolegiální podpora formou 
mentoringu 

11/2016 – 
10/2020           

Základní škola a mateřská škola 
Bělá, okres Opava, příspěvková 
organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 
prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ) 

  2017 -2018 

X         

Základní škola a mateřská škola 
Bělá, okres Opava, příspěvková 

Prevence logopedických vad a problémů 
komunikačních schopností u dětí v MŠ 

  2017 -2018 
X         



 

 

organizace 

Základní škola a mateřská škola 
Bělá, okres Opava, příspěvková 
organizace 

Individualizace vzdělávání v MŠ   2017 -2018 

X         

Základní škola a mateřská škola 
Bělá, okres Opava, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP 
v rozsahu 16 hodin_Čtenářská gramotnost 

  2017 -2018 

  X       

Základní škola a mateřská škola 
Bělá, okres Opava, příspěvková 
organizace 

Odborně zaměřená tematická setkávání 
a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 

  2017 -2018 

X         

Základní škola a mateřská škola 
Bělá, okres Opava, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP 
v rozsahu 16 hodin_Matematická gramotnost 

  2017 -2018 

  X       

Základní škola a mateřská škola 
Bělá, okres Opava, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP 
v rozsahu 16 hodin_Inkluze 

  2017 -2018 

    X     

Základní škola a mateřská škola 
Bělá, okres Opava, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP 
v rozsahu 32 hodin_Čtenářská gramotnost 

  2017 -2018 

  X       

Základní škola a mateřská škola 
Bělá, okres Opava, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP 
v rozsahu 32 hodin_Matematická gramotnost 

  2017 -2018 

  X       

Základní škola a mateřská škola 
Bělá, okres Opava, příspěvková 
organizace 

Čtenářský klub pro žáky ZŠ    2017 -2018 

  X       

Základní škola a mateřská škola 
Bělá, okres Opava, příspěvková 
organizace 

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ   2017 -2018 

  X       

Základní škola a mateřská škola 
Bělá, okres Opava, příspěvková 
organizace 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 
neúspěchem 

  2017 -2018 

    X     

Základní škola a mateřská škola 
Bělá, okres Opava, příspěvková 
organizace 

Projekt  Zábavná věda  Dopoledne pokusů a 
pozorování v přírodovědné 
učebně, spolupráce na 
tvorbě metodických 
materiálů pro učitele a žáky, 
spolupráce při soutěžích 

2016 -2020 

          

Mateřská škola Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 
prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ) 

  2017 -2018 
X       X 



 

 

Mateřská škola Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

Školní asistent - personální podpora MŠ   2017 -2018 
X   X     

Mateřská škola Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

Osobnostně sociální rozvoj předškolních 
pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin 

  2017 -2018 
X         

Mateřská škola Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v 
MŠ 

  2017 -2018 
X         

Mateřská škola Markvartovice, 
příspěvková organizace 

Školní asistent - personální podpora MŠ   2017 -2018 
X   X     

Mateřská škola Markvartovice, 
příspěvková organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 
prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ) 

  2017 -2018 
X       X 

Mateřská škola Markvartovice, 
příspěvková organizace 

Osobnostně sociální rozvoj předškolních 
pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin 

  2017 -2018 
X         

Mateřská škola Markvartovice, 
příspěvková organizace 

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v 
MŠ 

  2017 -2018 
X         

Základní škola Hlučín-Rovniny, 
okres Opava 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP 
v rozsahu 16 hodin_Inkluze 

  2017 -2018 
    X     

Základní škola Hlučín-Rovniny, 
okres Opava 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP 
v rozsahu 32 hodin_Mentoring 

  2017 -2018 
          

Základní škola Hlučín-Rovniny, 
okres Opava 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP 
v rozsahu 80 hodin_Čtenářská gramotnost 

  2017 -2018 
  X       

Základní škola Hlučín-Rovniny, 
okres Opava 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP 
v rozsahu 32 hodin_Čtenářská gramotnost 

  2017 -2018 
  X       

Základní škola Hlučín-Rovniny, 
okres Opava 

OPVVV – výzva: 
Budování kapacit pro rozvoj škol I. 
Název projektu: 
„Spoluprací k profesionalitě“ (Spopr) 

Individuální vzdělávání 
Podpora formativního 
hodnocení žáků i učitelů 
Kolegiální podpora formou 
mentoringu 

11/2016 – 
10/2020 

          

Základní škola Dolní Benešov, 
příspěvková organizace 

Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ   2017 -2018 
    X     

Základní škola Dolní Benešov, 
příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP 
v rozsahu 32 hodin_Čtenářská gramotnost 

  2017 -2018 
  X       

Základní škola Dolní Benešov, 
příspěvková organizace 

Odborně zaměřená tematická setkávání 
a spolupráce s rodiči žáků ZŠ 

  2017 -2018 
          

Základní škola Dolní Benešov, 
příspěvková organizace 

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ   2017 -2018 
  X       

Základní škola Dolní Benešov, 
příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP 
v rozsahu 80 hodin_Cizí jazyky 

  2017 -2018 
          

Základní škola Dolní Benešov, 
příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené 
na inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin 

  2017 -2018 
    X     



 

 

Základní škola Dolní Benešov, 
příspěvková organizace 

Čtenářský klub pro žáky ZŠ    2017 -2018 
  X       

Základní škola a mateřská škola 
Šilheřovice, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 
zaměřené na inkluzi - DVPP v rozsahu 32 hodin 

  2017 -2018 

    X     

Základní škola a mateřská škola 
Šilheřovice, příspěvková 
organizace 

Prevence logopedických vad a problémů 
komunikačních schopností u dětí v MŠ 

  2017 -2018 

X         

Základní škola a mateřská škola 
Šilheřovice, příspěvková 
organizace 

Odborně zaměřená tematická setkávání 
a spolupráce s rodiči žáků ZŠ 

  2017 -2018 

          

Základní škola a mateřská škola 
Šilheřovice, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP 
v rozsahu 32 hodin_Čtenářská gramotnost 

  2017 -2018 

  X       

Základní škola a mateřská škola 
Šilheřovice, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené 
na inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin 

  2017 -2018 

    X     

Základní škola a mateřská škola 
Šilheřovice, příspěvková 
organizace 

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v 
MŠ 

  2017 -2018 

X         

Základní škola a mateřská škola 
Šilheřovice, příspěvková 
organizace 

Tandemová výuka na ZŠ   2017 -2018 

          

Základní škola a mateřská škola 
Šilheřovice, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP 
v rozsahu 16 hodin_Cizí jazyky 

  2017 -2018 

          

Základní škola a mateřská škola 
Šilheřovice, příspěvková 
organizace 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 
neúspěchem 

  2017 -2018 

    X     

Základní škola a mateřská škola 
Šilheřovice, příspěvková 
organizace 

Odborně zaměřená tematická setkávání 
a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 

  2017 -2018 

X         

Základní škola a mateřská škola 
Šilheřovice, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP 
v rozsahu 16 hodin_Čtenářská pregramotnost 

  2017 -2018 

X         

Základní škola a mateřská škola 
Šilheřovice, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP 
v rozsahu 16 hodin_Čtenářská gramotnost 

  2017 -2018 

  X       



 

 

Základní škola a mateřská škola 
Šilheřovice, příspěvková 
organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 
prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ) 

  2017 -2018 

X       X 

Základní škola a mateřská škola 
Šilheřovice, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP 
v rozsahu 32 hodin_Matematická gramotnost 

  2017 -2018 

  X       

Základní škola a mateřská škola 
Šilheřovice, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP 
v rozsahu 16 hodin_Matematická gramotnost 

  2017 -2018 

  X       

Základní škola a mateřská škola 
Šilheřovice, příspěvková 
organizace 

Jazyková učebna – partneři HŠ a SOU Šilheřovice                      Partneři HŠ a SOU 
Šilheřovice, vybavení jaz. 
učebny, možnost výuky žáků 
ZŠ v učebně SŠ 
(výuka AJ + NJ) 

do r. 2019           

Základní škola a mateřská škola 
Šilheřovice, příspěvková 
organizace 

Školní kuchyně pro výuku žáků - partneři HŠ a 
SOU Šilheřovice                                     

Partneři HŠ a SOU 
Šilheřovice  - možnost výuky 
v rámci PČ – příprava 
pokrmů ve cvičné kuchyni v 
HŠ a SOU Šilheřovice                                   

do r. 2020           

Základní škola a mateřská škola 
Ludgeřovice, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 
zaměřené na inkluzi - DVPP v rozsahu 32 hodin 

  2017 -2018 

    X     

Základní škola a mateřská škola 
Ludgeřovice, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP 
v rozsahu 32 hodin_Cizí jazyky 

  2017 -2018 

          

Základní škola a mateřská škola 
Ludgeřovice, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP 
v rozsahu 56 hodin_Čtenářská gramotnost 

  2017 -2018 

  X       

Základní škola a mateřská škola 
Ludgeřovice, příspěvková 
organizace 

Sdílení, stínování Vzájemné řízené předávání 
zkušeností mezi školami 
(supervize, facilitace) pro 
ředitele i učitele škol nejen v 
ČR, ale také v zahraničí.  

2017 -2023 

          

Základní škola dr. Miroslava Tyrše, 
Hlučín, Tyršova 2, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP 
v rozsahu 32 hodin_Matematická gramotnost 

  2017 -2018 

  X       

Základní škola dr. Miroslava Tyrše, 
Hlučín, Tyršova 2, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Školní asistent - personální podpora ZŠ   2017 -2018 

    X     



 

 

Základní škola dr. Miroslava Tyrše, 
Hlučín, Tyršova 2, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP 
v rozsahu 16 hodin_Inkluze 

  2017 -2018 

    X     

Základní škola dr. Miroslava Tyrše, 
Hlučín, Tyršova 2, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP 
v rozsahu 16 hodin_Čtenářská gramotnost 

  2017 -2018 

  X       

Základní škola dr. Miroslava Tyrše, 
Hlučín, Tyršova 2, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 
zaměřené na inkluzi - DVPP v rozsahu 32 hodin 

  2017 -2018 

    X     

Základní škola dr. Miroslava Tyrše, 
Hlučín, Tyršova 2, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Odborně zaměřená tematická setkávání 
a spolupráce s rodiči žáků ZŠ 

  2017 -2018 

          

Základní škola dr. Miroslava Tyrše, 
Hlučín, Tyršova 2, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Čtenářský klub pro žáky ZŠ    2017 -2018 

  X       

Základní škola dr. Miroslava Tyrše, 
Hlučín, Tyršova 2, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ   2017 -2018 

  X       

Základní škola dr. Miroslava Tyrše, 
Hlučín, Tyršova 2, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 
neúspěchem 

  2017 -2018 

    X     

Základní škola a mateřská škola 
Hať, příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP 
v rozsahu 16 hodin_Matematická gramotnost 

  2017 -2018 
  X       

Základní škola a mateřská škola 
Hať, příspěvková organizace 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 
neúspěchem 

  2017 -2018 
    X     

Základní škola a mateřská škola 
Hať, příspěvková organizace 

Odborně zaměřená tematická setkávání 
a spolupráce s rodiči žáků ZŠ 

  2017 -2018 
          

Základní škola a mateřská škola 
Hať, příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené 
na inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin 

  2017 -2018 
    X     

Základní škola a mateřská škola 
Hať, příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP 
v rozsahu 16 hodin_Inkluze 

  2017 -2018 
    X     

Základní škola a mateřská škola 
Hať, příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP 
v rozsahu 32 hodin_Čtenářská gramotnost 

  2017 -2018 
  X       

Základní škola a mateřská škola 
Hať, příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP 
v rozsahu 32 hodin_Cizí jazyky 

  2017 -2018 
          

Základní škola a mateřská škola 
Hať, příspěvková organizace 

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ   2017 -2018 
  X       

Základní škola a mateřská škola 
Hať, příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP 
v rozsahu 56 hodin_Cizí jazyky 

  2017 -2018 
          



 

 

Základní škola a mateřská škola 
Hať, příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 
zaměřené na inkluzi - DVPP v rozsahu 32 hodin 

  2017 -2018 
    X     

Základní škola a mateřská škola 
Hať, příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 
zaměřené na inkluzi - DVPP v rozsahu 56 hodin 

  2017 -2018 
    X     

Základní škola a mateřská škola 
Hať, příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP 
v rozsahu 80 hodin_Cizí jazyky 

  2017 -2018 
          

Základní škola a mateřská škola 
Vřesina, okres Opava - 
příspěvková organizace 

Školní psycholog - personální podpora ZŠ    2017 -2018 

    X     

Základní škola a mateřská škola 
Vřesina, okres Opava - 
příspěvková organizace 

Školní asistent - personální podpora MŠ   2017 -2018 

X   X     

Základní škola a mateřská škola 
Vřesina, okres Opava - 
příspěvková organizace 

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v 
MŠ 

  2017 -2018 

X         

Základní škola a mateřská škola 
Vřesina, okres Opava - 
příspěvková organizace 

Prevence logopedických vad a problémů 
komunikačních schopností u dětí v MŠ 

  2017 -2018 

X         

Základní škola a mateřská škola 
Vřesina, okres Opava - 
příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 
zaměřené na inkluzi - DVPP v rozsahu 32 hodin 

  2017 -2018 

    X     

Základní škola a mateřská škola 
Vřesina, okres Opava - 
příspěvková organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 
prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ) 

  2017 -2018 

X       X 

Základní škola a mateřská škola 
Vřesina, okres Opava - 
příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP 
v rozsahu 80 hodin_Cizí jazyky 

  2017 -2018 

          

Základní škola a mateřská škola 
Vřesina, okres Opava - 
příspěvková organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 
prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ) 

  2017 -2018 

        X 

Základní škola a mateřská škola 
Vřesina, okres Opava - 
příspěvková organizace 

Podpora prvostupňových základních škol                                    
- školní poradenské pracoviště 
- rodilý mluvčí v hodinách cizího jazyka 

Dát malým školám možnost 
spojit se do určitých 
projektů tak, aby mohly 
zajistit kvalitní učení svým 
žákům.Pravidelná 
přítomnost školního 
psychologa a speciálního 
pedagoga ve škole. 
Rodilý mluvčí v hodině. 

2017 -2020  

    X   X 



 

 

Základní škola a mateřská škola 
Vřesina, okres Opava - 
příspěvková organizace 

Pedagogické kompetence učitele.  Plánování hodiny, stanovení 
cíle hodiny a jeho 
vyhodnocení. 
- podpora mentora, kouče 
pro učitele  
- práce s plánem osobního 
rozvoje pedagoga 
- DVPP konstruktivní 
pedagogika 

2017 -2020  

          

Základní škola a mateřská škola 
Vřesina, okres Opava - 
příspěvková organizace 

Klíčové kompetence  - Rozklíčování kompetencí 
- DVPP C239 
- podpora rozvoje klíčových 
kompetencí žáků  

2017 -2020  

          

Základní škola a mateřská škola 
Vřesina, okres Opava - 
příspěvková organizace 

Sdílení, stínování Vzájemné řízené předávání 
zkušeností mezi školami 
(supervize, facilitace) pro 
ředitele i učitele škol nejen v 
ČR, ale také v zahraničí 

2017 -2020  

        X 

Muzeum Hlučínska, příspěvková 
organizace 

Tvorba edukačních materiálů (A), náklad  Předpokládané náklady:  
120 000,- 

2017 -2018 
      X  

Muzeum Hlučínska, příspěvková 
organizace 

Výroba substitučních předmětů pro potřeby 
muzejní edukace (A) 

Předpokládané náklady:  
200 000,-  

2018 -2019 
      X  

Muzeum Hlučínska, příspěvková 
organizace 

Workshopy pro pedagogy  Seznámení pedagogů s 
možnostmi edukace o 
regionu. Metodické 
inspirace.  

2017 -2023 

      X X 

Muzeum Hlučínska, příspěvková 
organizace 

Muzeum do škol! 
 

 Prezentace specifických 
muzejních lekcí mimo 
prostory muzea 

2017 -2019 

      X X 

 

 

 



 

 

Příloha 3 

Neinvestiční priority – aktivity spolupráce + obecný seznam záměrů aktivit spolupráce zpracovaný pro území MAP pro Hlučínsko východ 

 
Identifikace školy, školského zařízení 
či dalšího subjektu/ Cílová skupina  
Název: 

 
Spolupracující subjekt/subjekty 

 

Záměr 
Očekávaný 
termín 
realizace 
projektů (od 
– do) 
 

Soulad 
s cílem 
MAP* 

 

Základní škola a mateřská škola Hlučín - 
Bobrovníky, příspěvková organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 
prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ) 

Zavádění nových osvědčených metod a 
zkušeností do výuky a výšit kvalitu vzdělávání  

2017 - 2018 1,3 

Mateřská škola Hlučín, Severní, 
příspěvková organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 
prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ) 

Zavádění nových osvědčených metod a 

zkušeností do výuky a výšit kvalitu vzdělávání  
2017 - 2018 1,3 

Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, 
příspěvková organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 
prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ) 

Zavádění nových osvědčených metod a 

zkušeností do výuky a výšit kvalitu vzdělávání  
2017 - 2018 2,3,4 

Základní škola Děhylov, okres Opava, 
příspěvková organizace. 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 
prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ) 

Zavádění nových osvědčených metod a 
zkušeností do výuky a výšit kvalitu vzdělávání 

2017 - 2018 2,3,4 

Základní škola a mateřská škola Kozmice, 
okres Opava, příspěvková organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 
prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ) 

Zavádění nových osvědčených metod a 
zkušeností do výuky a výšit kvalitu vzdělávání 

2017 - 2018 1,3 

Základní škola a mateřská škola Kozmice, 
okres Opava, příspěvková organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 
prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ) 

Zavádění nových osvědčených metod a 
zkušeností do výuky a výšit kvalitu vzdělávání 

2017 - 2018 2,3,4 

Základní škola a mateřská škola Darkovice, 
příspěvková organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 
prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ) 

Zavádění nových osvědčených metod a 
zkušeností do výuky a výšit kvalitu vzdělávání 

2017 - 2018 1,3 

Základní škola Hlučín, Hornická 7, okres 
Opava, příspěvková organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 
prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ) 

Zavádění nových osvědčených metod a 
zkušeností do výuky a výšit kvalitu vzdělávání 

2017 - 2018 2,3,4 

Základní škola a mateřská škola Hlučín-
Darkovičky, příspěvková organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 
prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ) 

Zavádění nových osvědčených metod a 
zkušeností do výuky a výšit kvalitu vzdělávání 

2017 – 2018 1,3 

Mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková 
organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 
prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ) 

Zavádění nových osvědčených metod a 
zkušeností do výuky a výšit kvalitu vzdělávání 

2017 – 2018 1,3 

Mateřská škola Markvartovice, příspěvková 
organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 
prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ 

Zavádění nových osvědčených metod a 
zkušeností do výuky a výšit kvalitu vzdělávání 

2017 – 2018 1,3 

Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, 
příspěvková organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 
prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ 

Zavádění nových osvědčených metod a 
zkušeností do výuky a výšit kvalitu vzdělávání 

2017 – 2018 1,3 

Základní škola a mateřská škola Vřesina, 
okres Opava - příspěvková organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 
prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ 

Zavádění nových osvědčených metod a 
zkušeností do výuky a výšit kvalitu vzdělávání 

2017 – 2018 1,3 



 

 

Základní škola a mateřská škola Vřesina, 
okres Opava - příspěvková organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 
prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ) 

Zavádění nových osvědčených metod a 
zkušeností do výuky a výšit kvalitu vzdělávání 

2017 - 2018 2,3,4 

Základní škola a mateřská škola Vřesina, 
okres Opava - příspěvková organizace 

Podpora prvostupňových základních škol                                    
- školní poradenské pracoviště 
- rodilý mluvčí v hodinách cizího jazyka 

Dát malým školám možnost spojit se do 
určitých projektů tak, aby mohly zajistit kvalitní 
učení svým žákům.Pravidelná přítomnost 
školního psychologa a speciálního pedagoga ve 
škole.Rodilý mluvčí v hodině. 

2017 -2020 2,3,4 

Základní škola a mateřská škola Vřesina, 
okres Opava - příspěvková organizace 

Sdílení, stínování Vzájemné řízené předávání zkušeností mezi 
školami (supervize, facilitace) pro ředitele i 
učitele škol nejen v ČR, ale také v zahraničí 

2017 -2020 2,3,4 

MAS Hlučínsko (v rámci projektu MAP II) Vzdělávací seminář - Rizika učení u dětí MŠ  Společné vzdělávání v oblasti předškolního 

vzdělávání 
2018 1,3 

MAS Hlučínsko (v rámci projektu MAP II) Úspěšná komunikace s problémovými rodiči  Společné vzdělávání v oblasti předškolního 

vzdělávání 
2018 1 

MAS Hlučínsko (v rámci projektu MAP II) Kulatý stůl na téma: Dvouleté děti v mateřské 

škole“   

Společné vzdělávání v oblasti předškolního 

vzdělávání 
2018 1 

MAS Hlučínsko (v rámci projektu MAP II) Vzdělávací workshop pro rodiče a učitele MŠ: 

Neklidné a zbrklé dítě a co s tím doma i ve 

škole 

Společné vzdělávání v oblasti předškolního 

vzdělávání 
2018 1,3 

MAS Hlučínsko (v rámci projektu MAP II) Vzdělávací seminář pro pedagogy na téma 

čtenářská gramotnost 

Společné vzdělávání  2018 2 

MAS Hlučínsko (v rámci projektu MAP II) Vzdělávací seminář na téma metody kritického 

myšlení při společné četbě knih 

Společné vzdělávání 2018 2 

MAS Hlučínsko (v rámci projektu MAP II) Vzdělávací seminář na téma matematická 

gramotnost  

Společné vzdělávání 2018 2 

MAS Hlučínsko (v rámci projektu MAP II) Vzdělávací seminář - Práce s nadanými žáky Společné vzdělávání 2018 +2 

MAS Hlučínsko (v rámci projektu MAP II) Vzdělávací seminář - Vzdělávání nadaných žáků Společné vzdělávání 2018 +2 

MAS Hlučínsko (v rámci projektu MAP II) Vzdělávací seminář na téma digitální 

gramotnost 

Společné vzdělávání 2018 2 

MAS Hlučínsko (v rámci projektu MAP II) Metody kritického myšlení při společné četbě 

knih: lektor Nina Rutová 

Společné vzdělávání 2018 2 

MAS Hlučínsko (v rámci projektu MAP II) Vzdělávací seminář na téma Specifika práce se 

žáky se sociálním znevýhodněním a se žáky 

s problémovým chováním  

Společné vzdělávání v oblasti inkluze 2018 3 



 

 

MAS Hlučínsko (v rámci projektu MAP II) Realizace ukázkové akce „Speciální dílny pro 

rodiče žáků s SVP“ 

Společné vzdělávání v oblasti inkluze 2018 3 

MAS Hlučínsko (v rámci projektu MAP II) Kulatý stůl na téma „Uplatňování inkluze 

v praxi“   

Společné vzdělávání v oblasti inkluze 2018 3 

MAS Hlučínsko (v rámci projektu MAP II) Vytvoření informační databáze Tvorba virtuální databáze 2018 4 

Mas Hlučínsko, SOH Vlastivěda Hlučínska Vytvoření odborných textů a vydání publikace 

jako akreditované učebnice pro ZŠ s širším 

přesahem pro obecné využívání. 

2018 a dále 4 

Muzeum Hlučínska, příspěvková organizace Mobilní učebna – muzejní kufřík 

(ZŠ a MŠ na Hlučínsku - východ) 

Společné vzdělávání v oblasti předškolního 
vzdělávání. Mobilní učebna naplňuje myšlenku, 
že muzeum může dojíždět do škol a přímo tam 
se podílet na výuce. 

2018 a dále 4 

Muzeum Hlučínska, příspěvková organizace Regionální edukační centrum 

(ZŠ a MŠ na Hlučínsku – východ, SVČ, NNO) 

Společné vzdělávání v oblasti předškolního 
vzdělávání 

2018 a dále 4 

Mas Hlučínsko, SOH Hlučínsko na vlastní kůži – exkurze pro školy s 

kompletním programem 

(Spolupráce: ZŠ a MŠ na Hlučínsku- východ, 

Muzeum Hlučínska, CVČ, zástupci NNO) 

Zážitkové balíčky s kompletním (zajištěným) 
programem exkurzí / výletů na vybraná 
zajímavá místa na území Hlučínska., 

2018 a dále 4 

Mas Hlučínsko, SOH Hlučínsko ve školce „Hlučínsko na vlastní kůži“ pro mateřské školy 
jsou akce a aktivity přímo na půdě mateřinek. 
Tyto budou zaměřeny na ukázku tradičních 
řemesel, zvyků – tematicky zakomponovaných 
k aktuálnímu ročnímu období či konkrétním 
svátkům. Součástí jsou rovněž akce pro rodiče. 

2018 a dále 4 

Mas Hlučínsko, SOH Výtvarné, literární a hudební soutěže – 
festivaly 
(Spolupráce: ZŠ a MŠ na Hlučínsku, obce, NNO) 

Cílem aktivity je prezentace a propagace 
mikroregionu a jednotlivých obcí 
prostřednictvím kreativních výstupů dětí a 
žáků škol na Hlučínsku (výtvarné, literární, 
hudební, folklorní akce). 

2018 a dále 4 

Muzeum Hlučínska, příspěvková organizace Dvousemestrální kurzy lokální historie pro 

učitele ze ZŠ 

Pojetí kurzů bude interdisciplinární s přesahy 
do didaktiky, dějin umění, psychologie a 
sociologie. (10 lekcí / půl roku po 1,5 h – 20 
lekcí celkem + jeden 3 denní zájezd) 

2018 a dále 4 

Mas Hlučínsko, SOH Znalostní olympiáda – poznáváme Hlučínsko, 

herní aktivity zábavně – edukační 

(spolupráce Muzeum Hlučínsko, ZŠ a MŠ na 

Pořádání znalostních olympiád na téma 
„Poznáváme Hlučínsko“ pro nižší a vyšší stupeň 
základních škol. Dále vytvoření 2 stolních her 

2018 a dále 4 



 

 

Hlučínsku – východ ,SVČ) pro mateřské školy, pexeso a omalovánky, tj. 
herní aktivity zábavně-edukační reflektující 
tematiku hlučínského regionu. 

Prajzská Ambasáda, z.s. Českopolské tábory s výukou polštiny Realizace tří dětských edukačních táborů pro 
děti z Čech i Polska. Základním principem je 
seznámení se s regionální historií, tradicemi, 
kulturou, hospodářstvím a aktuálními tématy 
spolupráce v příhraniční oblasti.  

2018 a dále 4 

Prajzská Ambasáda, z.s., MAS Hlučínsko, 
SOH 

Kurzy polštiny  
(spolupráce se ZŠ na Hlučínsku) 

Výuka polštiny v obcích na Hlučínsku a češtiny 
v polských obcích povede nejen ke zvyšování 
vzájemného porozumění mezi příhraničními 
sousedy, ale i ke zvýšení kompetencí u dětí a 
mladých lidí, které mohou využít při 
uplatňování na trhu práce. 

2018 a dále 4 

Prajzská Ambasáda, z.s., MAS Hlučínsko ROZJEĎ TO aneb Kam po škole? 

(Spolupráce: Školy a podnikatelské subjekty) 

Aktivita pro žáky vyšších stupňů základních 

škol. Žáci se během řady systematicky 

sestavených exkurzí seznámí s místními 

podnikatelskými subjekty a jimi prováděných 

činností. 

2018 a dále  

KAP MSK Polytechnické vzdělávání a motivace žáků 

(např. spoluprací školy, firem a veřej. sektoru) 

Společné vzdělávání  2018 a dále 4 

Základní škola a mateřská škola Hať, 
příspěvková organizace  

ZSO Bienkowice - Udržení tradic, spolupráce v oblasti jazykové, 
kulturní a sportovní 

- Poznávání příhraničních oblastí 

2017-2023 4 

Základní škola a mateřská škola Hať, 
příspěvková organizace 

ZŠ Darkovice - Udržení tradic, spolupráce v oblasti jazykové, 
kulturní a sportovní 

2017-2023 4 

Základní škola dr. Miroslava Tyrše, Hlučín, 

Tyršova 2, příspěvková organizace 

IČO: 75027127 

RED IZO: 600143031 

Soukromá základní škola PIANETA, Orlová – 
Poruba 
Základní škola Labyrint Lhota, s.r.o.,Háj ve 
Slezsku - Lhota 
Základní škola Nový svět, Opava 

Rozšířit spolupráci škol a pedagogů: 
workshopy, semináře, exkurze, návštěvy ve 
školách, výměna zkušeností a poznatků z praxe  
– montessori vzdělávání 

2020– 2023  4 

 

 

 



 

 

Obecný seznam záměrů aktivit spolupráce zpracovaný pro území MAP ORP Hlučín 

Školy/školské zařízení Záměr Očekávaný termín realizace projektů  
(od – do) 

 

Soulad 
s cílem 
MAP* 

 

 

Základní školy a mateřské školy Rozšířit spolupráci škol a pedagogů: 
workshopy, semináře, exkurze, návštěvy ve 
školách, výměna zkušeností a poznatků z praxe  

2016/2018 1,2,3,4  

Základní školy a mateřské školy Společné vzdělávání pedagogů ve zvolených 
prioritních oblastech* (možnost volby 
kvalitních témat a lektorů na základě 
doporučení pracovních skupin) 

2016/2018 1,2,3,4 
 

 

Základní školy Vzdělávání pedagogických pracovníků se 
zaměřením na inkluzi 

2016/2018 3  

Základní školy a mateřské školy Vzdělávání pedagogických pracovníků se 
zaměřením na anglický jazyk 

2016/2018 1,2  

Základní školy a mateřské školy Vzdělávání dětí a žáků v oblasti digitálních 
kompetencí 

   

Základní školy a mateřské školy Zvýšit kvalitu výuky anglického jazyka na všech 
stupních vzdělávacího systému 

2016/2018 2  

Základní školy a mateřské školy Rozvoj spolupráce škol s NNO a zájmovým 
vzděláváním dětí a žáků 
- zvýšení zájmu žáků o kulturu, sport a další 
volnočasové aktivity 

2016/2018 4  

Aktéři ovlivňující vzdělávání dětí a žáků 
v regionu ORP Hlučín  

Zajistit zachování speciálního školství na 
Hlučínsku 

soustavně 2,3,4  

Základní školy a mateřské školy Zajistit speciální pedagogy do všech škol průběžně 3  

Základní školy a mateřské školy Zajištění asistentů pro dotčené školy (dle 
potřeby) 

2016/2018 3  

Základní školy a mateřské školy Sdílení školního psychologa  2016/2018 1,3  

Základní školy a mateřské školy Rozvinout spolupráci se speciálně 
pedagogickými poradnami (poradenství, 
workshopy, semináře) 

2016/2018 1,3  

Základní školy a mateřské školy Rozvinout spolupráci s rodiči dětí s SVP 
(umožnit setkávání rodičů, speciální dílny, 
workshopy) 

2016/2018 1,2,3,4  



 

 

Mateřské školy Odborné i organizačně-technické zajištění MŠ 
pro případnou práci  
s dvouletými dětmi  

2016/2018 1  

Mateřské školy Metodika péče o dvouleté děti v MŠ (práce s 
dětmi, aktivity, strava) 

 1  

Mateřské školy Rozvoj koučování, mentoringu a dalších 
kolegiálních forem spolupráce 

2016/2018 1  

Aktéři vzdělávání, zájmových a 
volnočasových aktivit dětí a žáků 

Zachování a podpora rozvoje regionální 
identity, místních tradic  
a zvyků 

soustavně 4  

Aktéři vzdělávání, zájmových a 
volnočasových aktivit dětí a žáků 

Podpora zdravého životního stylu (jídlo, pohyb, 
aktivity) 

2016/2018 4  

Základní školy Exkurze škol do firem – propojení školy a praxe 2016/2018 4  

 

Poznámka:  
*  V rámci spolupráce aktéru vzdělávání v regionu ORP Hlučín bylo definováno šest prioritních oblastí: 
1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita (povinné opatření)  
2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání (povinné opatření)  
3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem (povinné opatření )  
4. Udržení a rozvoj regionální identity - rozvoj regionální identity a dovedností dětí a žáků (volitelné opatření)  
5. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků / pedagogických pracovníků (volitelné opatření) 
6. Rozvoj jazykové gramotnosti (volitelné opatření) 

 

 


