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OBĚŽNÍK Č. 3 

projektu Místní akční plán Frýdek-Místek 

 

 

 

Třanovice: 31. října 2016 

 

Vážené dámy, vážení pánové, 

od posledního vydání oběžníku  projektu Místní akční plán Frýdek-Místek uběhlo několik měsíců. Pro realizační tým 
i pro mnohé aktivně zapojené členy pracovních skupin to byl čas naplněný prací a prázdniny nebyly důvodem pro 
její přerušení. Naopak neúprosná logika termínů projektu i navazujících souvislostí vyžadovala, že právě 
v průběhu prázdnin bylo pracovní vytížení stejné, možná i větší než v měsících ostatních. 

Hlavním cílem tohoto období bylo zpracování zásadních výstupů projektu: Strategického rámce priorit a na něj 
navazujícího Seznamu investičních priorit. Zejména druhý z dokumentů je součástí povinných příloh žádostí 
o dotace na investiční akce, které některé školy nebo jejich zřizovatelé budou podávat do výzev Integrovaného 
regionálního operačního programu (IROP). Oba byly schváleny kompetentním orgánem, Řídícím výborem, na jeho 
zasedání 26. září 2016 v Třanovicích. 

V následujících měsících se projekt bude věnovat především tvorbě akčního plánu a vzdělávacím aktivitám. 

Stručně lze zhodnotit toto období konstatováním, že přes různé obtíže, vyvolané především nejasnostmi 
v metodických materiálech, splnil realizační tým projektu včas to, co se od něj očekávalo. Na jedné straně je to 
standardní stav. Protože se to však všem projektům typu „místního akčního plánu“ v jiných územích obcí 
s rozšířenou působností nepodařilo, není to až tak málo. 

Bližší informace podávají články jednotlivých členů realizačního týmu. 

 

Miroslav Lysek, koordinátor MAPu 

JEDNÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN 

Jak jsme informovali již v minulých oběžnících, byly pro řešení jednotlivých opatření, definovaných metodickými 
materiály pro realizaci místních akčních plánů, vytvořeny pracovní skupiny. V období od dubna do konce října 
jednalo všech šest pracovních skupin (Mateřinka, Gramotnost, Region, Profese, Šance a Zázemí) celkem čtyřikrát 
(každá). 

První jednání proběhla u všech pracovních skupin ve stejném termínu, a to po Úvodním setkání zástupců 
a zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání v projektu Místní akční plán Frýdek-Místek 19. dubna 2016 
v Třanovicích. Při nich byly členy pracovních skupin především stanoveny hlavní priority jejich zaměření a pro ně 
pak byly identifikovány silné a slabé stránky jako základ připravované SWOT analýzy. Zároveň byli navrženi 
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vedoucí pracovních skupin. Druhá jednání proběhla v druhé polovině května 2016 (od 16. do 31.) na různých 
místech, která si pracovní skupiny stanovily. Byla při nich vyhodnocena dosavadní diskuse k analýze a byl 
prodiskutován obsah jednotlivých opatření. Třetí jednání proběhla v srpnu (od 8. do 26.). Jejich předmětem bylo 
ujasnění strategického rámce a vize. Zároveň proběhla diskuse k návrhům vzdělávacích akcí. 

Obrázek č. 1: Jednání pracovních skupin 

 

V říjnu proběhla čtvrtá jednání pracovních skupin. Jejich předmětem bylo zmapování potenciálu aktivního jádra 
našich partnerů pro potřeby akčního plánování, tj. pro přípravu konkrétních projektů. O shromážděných námětech 
budeme informovat v dalších oběžnících. 

 

Miroslav Lysek, koordinátor MAPu 
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STRATEGICKÝ RÁMEC PRIORIT 

V průběhu srpna proběhla třetí setkání pracovních skupin, jejichž hlavní náplní bylo projednání návrhu 
strategického rámce priorit, vytvořeného realizačním týmem na základě předešlých jednání pracovních skupin. 

Strategický rámec, který si laik může představit jako prázdný prostor, do kterého se v konečném důsledku 
zasazují nadefinované projekty, má svou hierarchickou strukturu a logiku, kterou bylo při jeho vytváření nutno 
respektovat. Základním stavebním kamenem strategického rámce je vize, tedy ideální stav, který by měl nastat 
po uplynutí programového období. Na vizi navazují priority určující základní tematické směřování celého 
strategického rámce. Na priority pak navazují cíle, které vizi v jednotlivých prioritních oblastech konkretizují. 
Na cíle pak navazují opatření a aktivity, kterými má být naplněn místní akční plán. 

Při návrhu strategického bylo potřeba mít na paměti, že musí být dostatečně široký, aby se v budoucnu pod něj 
dalo umístit co nejširší spektrum navržených projektů, ale zároveň aby byl srozumitelný, přehledný a logický. 
Výsledkem třetích jednání pracovních skupin je strategický rámec se srozumitelnou a naplnitelnou vizí, která má 
být realizována pomocí čtyř priorit, sedmnácti cílů, 29 opatření a 130 aktivit. Velkým úspěchem pracovních skupin 
je fakt, že se na zmíněných jednáních podařilo definovat i opatření a aktivity, které podle harmonogramu projektu 
nebylo nezbytně nutné v této fází plánování vytvářet. 

Za usilovnou práci a velké nasazení tímto realizační tým MAP děkuje všem členům pracovních skupin, kteří 
si udělali čas a měli ochotu s námi spolupracovat na vytvoření strategického rámce i v době letních prázdnin 
a doufá, že nastavená oboustranná spolupráce bude nadále pokračovat stejně efektivně i v následující fázi 
plánování. 

 

Alexandr Nováček, odborný asistent MAPu 

KUDY DÁL? 

Náš projekt se nyní nachází ve zlomovém bodu. Od toho, „co nám chybí“ a „co by se mělo dělat“, se musíme 
posunout k tomu, „co dělat skutečně budeme“. Nikoli my jako realizační tým, ale my jako širší komunita 
organizací a osob, které v oblasti vzdělávání, výchovy a věcí souvisejících působí. Jak v této výzvě obstojíme, 
prokáže, zda, jak a co jsme schopni v těchto oblastech udělat a jestli jsme schopni více, než jen „mlátit prázdnou 
slámu“. Tím spíš, chybí-li místnímu akčnímu plánování centrální podpora shora. Nejde o jednu dvě či tři mušky. 
Nad celým místním akčním plánováním v Česku a jeho vedením ze strany Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy se vznáší hejno much jako nad chcíplým valachem. 

Jak uvedli kolegové, podařilo se nám úspěšně projít první fází místního akčního plánování a zpracovali jsme 
základní dokumenty, které vymezují rámce vzdělávání, výchovy a věcí souvisejících: Strategický rámec priorit 
a Seznam investičních priorit. Tyto dokumenty jsou zveřejněny na stránkách MAS Pobeskydí, která projekt 
zastřešuje. Ke stažení jsou zde: 

http://www.pobeskydi.cz/map-frydek-mistek/soubory-ke-stazeni/ 

V další fázi projektu bychom měli připravovat konkrétní aktivity pro roky 2017 a 2018. Měli bychom pro ně jasně 
definovat, CO, KDO, KDY, JAK a ZA KOLIK bude skutečně realizovat. Pro realizaci těchto aktivit přitom nemáme 
žádnou za řeč stojící podporu ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a na regionální úrovni citelně 
chybí oficiální autorita (instituce), která by vzdělávání, výchovu a věci související koordinovala. Za zády nám však 
stojí některé obce a řada regionálních partnerů, jimž vděčíme za podporu. Co se skutečně podaří, záleží pouze 
na našich partnerech a na nás. Čeho dosáhneme, dosáhneme nikoli DÍKY podpoře shora, ale této podpoře 
NAVZDORY. Místní akční plánování se v těchto podmínkách stává skutečně MÍSTNÍM. 

Přes výše uvedené věříme ve smysl místního akčního plánování. Pro rok 2017 se hodláme orientovat na levné, 
rychlé, zkrátka bezbolestné projekty, které přidávají hodnotu stávajícím aktivitám našich partnerů, kterým 

http://www.pobeskydi.cz/map-frydek-mistek/soubory-ke-stazeni/
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můžeme pomoci posunout se na vyšší úroveň. Chceme toho dosáhnout především přípravou pilotních projektů 
a realizací vzdělávacích aktivit na vybraná témata. Doufáme v to, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
se dříve či později probudí ze zimního spánku a dá nám větší prostor pro realizaci náročnějších a významnějších 
aktivit pro rok 2018. Pokud se tak stane, věříme, že budeme schopni realizaci těchto projektů podpořit mnohem 
zajímavějšími zdroji, než jaké máme z vůle ministerstva k dispozici v současné fázi. 

Čtvrtá setkání pracovních skupin nás utvrzují v tom, že ve smysl místního akčního plánování nevěří pouze 
realizační tým projektu. Podařilo se nám sesbírat téměř dvacet námětů na konkrétní projekty, které 
v následujících měsících budeme upřesňovat ve spolupráci s jejich iniciátory ze strany členů pracovních skupin. 
Rádi bychom tyto projekty rozvinuli na bázi širší spolupráce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností 
Frýdek-Místek, případně i za jeho hranicemi. S konkrétnější nabídkou na spolupráci se na Vás obrátíme 
v následujících týdnech a měsících. 

 

David W. Novák, hlavní zpracovatel MAPu 


