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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK II 

Zápis 

 

 

Akce:   jednání pracovní skupiny Region 

Termín konání: středa 11. září 2019, od 9:00 hod. 

Místo konání:        zasedací místnost kanceláře MAS Pobeskydí, z. s. 

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 Ilona Racková. 

INFORMACE O PROJEKTU 

Zdeňka Platošová krátce informovala přítomné o aktivitách, které na projektu proběhly od posledních jednání PS, 
především o průběhu realizovaných aktivit spolupráce. 
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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. Námět se pracovní skupině líbil, návrh aktivity bude 
předložen pracovní skupině Zázemí a řídícímu výboru ke schválení. Součástí návrhu bude i navýšení rozpočtu pro 
aktivitu Posezení nad šálkem kávy.  

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. 
 
U aktivity Polytechnika je zábava proběhla krátká diskuze na téma ozobotů. 
 
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 připravené 
pro schvalování řídícího výboru v prosinci 2019. 
 
Pro rok 2020 pracovní skupina plánuje aktivitu spolupráce na téma finanční gramotnost. Garantem aktivity je zá-
kladní škola Dobratice. Paní Karla Peterková nebyla přítomna na pracovní skupině, aktivita nebyla blíže představena. 
Proběhla krátká diskuze, zda finanční gramotnost je vhodná pro I. stupeň a zda ji kombinovat s polytechnikou. 
Závěr diskuze – oddělit tyto dvě oblasti finanční gramotnost a polytechniku.  

 
Proběhla krátká diskuze na téma vyhledávání nových členů pracovní skupiny, kteří dostatečně znají náš region a 
jeho možnosti (Klub turistů ČK, Lesy ČR, apod.) 

ZÁVĚR 

Další jednání PS se uskuteční 20. listopadu 2019 od 9:00 hod na Zámku Paskov. Úkol – dořešit zázemí s paní 
Klimundovou, zaměstnankyní Městského úřadu Paskov. 
 
 

Zdeňka Platošová poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání PS. 
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Zapsala: Zdeňka Platošová 

Ověřil: Ilona Racková 

PŘÍLOHY 

Prezenční listina z jednání pracovní skupiny Region 

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

Festival přírodovědné inspirace 

 


