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Registrační číslo projektu 

304010D118 

Název operačního programu 

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 

Výzva 

Interreg V-A SK-CZ/2016/01 

Název prioritní osy 

Využívání inovačního potenciálu 

Specifický cíl 

Zvýšení relevantnosti obsahu vzdělávání pro potřeby trhu práce s cílem zlepšit uplatnitelnost 

na trhu práce 

Realizátor projektu 

Statutární město Karviná 

Hlavní přeshraniční partner 

Město Prievidza 

Termín realizace projektu 

01. 02. 2018 – 30. 06. 2020 

Rozpočet projektu 

Celkem:    211.574,76 EUR 

Výše finanční podpory z EU: 179.838,54 EUR 

- rozpočet SMK: 110.389,16 EUR 

- rozpočet Prievidza: 101.185,60 EUR 

  



 
 

Popis projektu 

Projekt je zaměřen na rozvoj na trhu práce široce poptávaných technických dovedností i tzv. 

přenositelných kompetencí (kreativita, aktivní přístup, řešení problémů, spolupráce atd.), 

které jsou uplatnitelné napříč ekonomickými sektory a tedy zvyšují adaptabilitu na trhu práce. 

Obsah projektu byl nadefinován v souladu s cílem vyvinout, ověřit a zavést nový a inovovaný 

 

společný vzdělávací program pro základní školy s důrazem na získání klíčových kompetencí 

požadovaných trhem práce. 

Cíle a cílové skupiny projektu 

Hlavním cílem projektu je vytvořit lepší podmínky pro kvalitní přípravu žáků ZŠ pro uplatnění 

v technických oborech v reakci na poptávku místních zaměstnavatelů v Karviné a Prievidzi po 

technicky vzdělané pracovní síle. 

Dílčí cíle: 

- společný vývoj vzdělávacího programu s využitím technologií 3D tisku vč. pořízení 

potřebného vybavení pro výuku, 

- rozvoj kreativního tvoření žáků a studentů a jejich obecných dovedností pro uplatnění 

v technických oborech, 

- rozvoj profesní dovednosti související s využíváním aditivních technologií jako 

moderního odvětví významně zvyšující uplatnitelnost na trhu práce. 

Cílovou skupinou projektu jsou především žáci 7., 8. a 9. ročníků základních škol, které se do 

projektu v obou městech zapojily. Další významnou cílovou skupinu tvoří pedagogičtí 

pracovníci. 

Aktivity projektu 

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity: 

A01 – Analýza společných potřeb / výzev 

A02 – Příprava inovativních společných vzdělávacích programů / výstupů 

A15 – Pořízení vybavení potřebného k přípravě / zavedení společných programů / výstupů 

A08 – Školení / trénink doktorandů / pedagogů 

A05 – Zavedení vytvořených společných vzdělávacích programů / výstupů do praxe a 

vyhodnocení efektivity (zavedení do procesu výuky) 

A09 – Výměnné stáže doktorandů / pedagogů 

A10 – Výměnné stáže žáků 

A13 – Prezentace společných výstupů / propagace 

 



 
 

Klíčová aktivita A01 - Analýza společných potřeb / výzev 

Dne 19. 09. 2018 až 20. 09. 2018 proběhlo společné dvoudenní jednání projektových partnerů, 

jehož výstupem je základní struktura vzdělávacího programu vč. dotazníku pro strukturované 

rozhovory se zaměstnavateli pro ověření vzdělávacího rámce a jeho nastavení odpovídající 

potřebám trhu práce. Dotazníkové šetření bylo realizováno 10/2018. Byl vypracován dotazník 

ve dvou jazykových mutacích. Dotazníkového šetření se účastnilo celkem 12 firem v CZ a 

10 v SK. Specifické cíle vzdělávacího programu a základní struktura vzdělávacího plánu byla 

dotazníkovým šetřením potvrzena. Byl vypracován závěrečný dokument „Vyhodnocení aktivy 

A01 analýza společných potřeb a výzev“, který bude sloužit pro přípravu nových společných 

vzdělávacích programu, tj. klíčové aktivity A02. Dokument byl vypracován ve dvou jazykových 

mutacích (CZ, SK). V rámci povinné publicity byli občané informování v Karvinském zpravodaji, 

který je na adrese: 

https://www.karvina.cz/file/5089?highlightWords=karvinsk%C3%A9+zpravodajhttps://www.

karvina.cz/file/5089?highlightWords=karvinsk%C3%A9+zpravodaj 

 

Klíčová aktivita A08 – Školení / trénink doktorandů / pedagogů 

 

V prostorách Magistrátu města Karviná dne 03. 12. 2018 a 04. 12. 2018 proběhlo školení 

pedagogů. Pro účastníky byly připraveny školící materiály. Školení se zúčastnili zástupci všech, 

v projektu zapojených, základních škol. Všichni účastníci školení úspěšně dokončili a v rámci 

školení vyhotovili 3D model. Vývojáři obdrželi certifikát o úspěšném absolvování školení. 

Občané města Karviná byli o realizaci tohoto školení informování v Karvinském zpravodaji, 

který je také k dispozici na adrese: 

https://www.karvina.cz/file/5222?highlightWords=karvinsk%C3%A9+zpravodaj 

Klíčová aktivita A15 Pořízení vybavení potřebného k přípravě / zavedení společných 

programů / výstupů 

Koncem ledna (28. 01. 2019) byla vyhlášena Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku 3D 
technologií, tj. 3D tiskáren, scannerů, Smart Extruderů a spotřebního materiálu. Hodnotící 
komise VZ se poprvé sešla dne 12. 02. 2019. Na jednání hodnotící komise byly otevřeny a 
vyhodnoceny dvě došlé nabídky. Hodnotící komise se usnesla oba potenciální dodavatele 
vyzvat k objasnění nejasností v nabídkách. Dne 28. 02. 2019 se hodnotící komise sešla 
podruhé. Svým usnesením vyřadila jednoho s potenciálních dodavatelů (z důvodů nesplnění 
stanovených kvalifikačních předpokladů, tj. nesplnění podmínek účasti v zadávacím řízení) a 
druhého potenciálního dodavatele doporučila k uzavření smlouvy VZ. S vybraným 
dodavatelem byla dne 16. 04. 2019 podepsaná kupní smlouva.   
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