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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK II 

Zápis 

 

 

Akce:   jednání pracovní skupiny Mateřinka  

Termín konání: pondělí 16. září 2019, od 9:00 hod. 

Místo konání:         Mateřská škola Beruška, Frýdek-Místek, Nad Lipinou 2318 

Přítomni:  viz prezenční listina 

PROGRAM 

1. Informace o projektu 

2. Aktivity spolupráce 

3. Aktualizace ročního akčního plánu 2019 

4. Ostatní 

ÚVOD 

Jednání pracovní skupiny (dále jen „PS“) zahájila Zdeňka Platošová, která přivítala přítomné členy a představila 
program jednání. Z jednání PS byl s vědomím přítomných pořízen audiozáznam pro potřeby zápisu a fotodokumen-
tace pro potřeby dokladování. Zápisem byla pověřena Lenka Bury, jeho ověřením Martin Kocur. 

Nově příchozí, kteří by se rádi stali oficiálními členy pracovní skupiny, nechť vyplní přihlášení a zašlou zpět na 
adresu: bury@pobeskydi.cz. Formulář je přílohou zápisu. 

mailto:bury@pobeskydi.cz
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INFORMACE O PROJEKTU 

Zdeňka Platošová krátce informovala přítomné o aktivitách, které na projektu proběhly od posledních jednání PS,   
především o průběhu realizovaných aktivit spolupráce. 

Proběhlo i krátké představení projektu MAP FM II a jeho aktivit z důvodu nových účastníků na pracovní skupině. 

AKTIVITY SPOLUPRÁCE 

Zdeňka Platošová připomněla podmínky podpory aktivit spolupráce pro případnou aktualizaci ročního akčního plánu 
2019 a přípravu ročního akčního plánu 2020. Každá PS má pro potřeby „svých“ aktivit spolupráce alokováno 150 000 
Kč za podmínky, že z ní (z každé) vzejde jedna polytechnická a jedna jiná mimoškolní aktivita spolupráce pro děti.  

Zdeňka Platošová připomněla možnost pořádání posezení na různá témata v rámci aktivity Posezení nad šálkem 
kávy. Jako možný námět na příští rok představila nabídku pedagogů Moniky Olšákové a Tomáše Chrobáka (Základní 
škola a Mateřská škola, Baška, příspěvková organizace) „Festival přírodovědné inspirace“. Festival představuje pro-
gram pro cca 50 – 60 učitelů včetně dílen a diskuzních bloků. Pokud se námět v pracovních skupinách bude líbit, 
bude návrh aktivity předložen pracovní skupině Zázemí a řídícímu výboru ke schválení. Součástí návrhu bude i 

navýšení rozpočtu pro aktivitu Posezení nad šálkem kávy.  

Dále informovala o možnosti využít aktivity Workshopy s rodiči s možností zaměření se na oblast logopedie. K dis-
pozici je lektorka Mgr. Hana Huserová, speciální pedagog se specializací logopedie surdopedie. V případě zájmu o 
organizaci aktivity, kontaktujte Zdeňku Platošovou: platosova@pobeskydi.cz.  

Zdeňka Platošová vznesla dotaz na paní Soňu Bystroňovu z MŠ Pohádka, zda budou chtít realizovat plánované 
workshopy, které se nestihly v 2. polovině školního roku 2018/2019. Paní Bystroňová ještě zváží, zda si program 
workshopu s rodiči sestaví sami, nebo využije nabídky spolupráce s logopedem. 

AKTUALIZACE ROČNÍHO AKČNÍHO PLÁNU 2019 

Zdeňka Platošová představila aktivity spolupráce, které budou předloženy ke schválení pracovní skupině Zázemí a 
na řídícím výboru dne 27. září 2019 a následně po schválení budou zařazeny do ročního akčního plánu 2019. 
 
Jednalo se o tyto 4 aktivity: Polytechnika je zábava, Šikovné ruce, Dřevěné památky regionu, BESKOS (Beskydský 
korespondenční seminář) – viz příloha zápisu. Beskydský korespondenční seminář byl představen pouze částečně. 
 
Nově přibyla další aktivita s názvem Já, robot (ZŠ a MŠ Baška). Jelikož aktivita plánuje větší rozpočet, bude před-
stavena pracovní skupině Zázemí, která rozhodne, zda bude aktivita představena ke schválení řídícímu výboru.  
 
Dále Zdeňka Platošová představila připravované aktivity spolupráce na rok 2020. Všechny aktivity jsou v přípravné 
fázi, částečně rozpracované. Garanti aktivit budou vyzváni, aby na svých námětech pracovali, aby byly aktivity 
připraveny pro schvalování řídícím výborem v prosinci 2019.  

mailto:platosova@pobeskydi.cz
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ZÁVĚR 

Další jednání PS se uskuteční 25. listopadu 2019 od 9:00 hod v MŠ Beruška, Frýdek-Místek.  
 
 

Zdeňka Platošová poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání PS. 
 

Zapsala: Lenka Bury 

Ověřil: Martin Kocur 

PŘÍLOHY 

Prezenční listina z jednání pracovní skupiny Mateřinka 

Seznam aktivit spolupráce ke schválení do ročního akčního plánu 2019 a plán aktivit spolupráce na rok 2020 

Festival přírodovědné inspirace 

 


