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Místní akční plánování je nástrojem, jehož prostřednictvím místní 
aktéři, školy, zařízení neformálního a zájmového vzdělávání, jejich 
zřizovatelé a další, kteří mají důvod a zájem, jednají o potřebách 
vzdělávání, výchovy a souvisejících oblastí a formulují plány na 
zlepšení situace. Místní akční plánování je financováno z Evropské 
unie prostřednictvím programu Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy a ve správním obvodu obce s rozšířenou působností 
Frýdek-Místek je zastřešuje MAS Pobeskydí. Jejími partnery jsou 
Statutární město Frýdek-Místek a MAS Slezská brána.

Každý rok je zpracován a následně naplňován tzv. roční akční plán. 
Jeho prostřednictvím jsou uváděny v život konkrétní aktivity spolu-
práce škol a dalších organizací působících ve vzdělávání, výchově 
a v souvisejících oblastech. Plán pro rok 2018 obsahoval dvanáct 
takových aktivit. Všechny se v roce 2018 podařilo úspěšně zahájit. 
Jedná se však o aktivity dlouhodobějšího charakteru, které budou 
probíhat ještě v následujících letech. Na následujících stranách se 
o těchto aktivitách dočtete více.

ROČNÍ AKČNÍ PLÁN 2018
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Garant: Mateřská škola Beruška, Frýdek-Místek, Nad Lipinou 23

Metodický klub vznikl z potřeby výměny zkušeností a vědomostí 
vedoucích pracovníků a učitelů mateřských škol nad rámec dosa-
vadních jednání pracovní skupiny Mateřinka. První setkání 
metodického klubu se uskutečnilo již v roce 2017 a v následujícím 
roce na ně navázala další čtyři. Postupně se do jeho činnosti zapo-
jilo šestnáct členů z šestnácti zapojených škol, kteří společně 
diskutovali nad otázkami předškolního vzdělávání, od výuky až po 
oblast řízení a provozu mateřské školy obecně. Metodický klub se 
rovněž stal odrazovým můstkem pro plánování společných aktivit 
škol, realizovaných pod hlavičkou místního akčního plánování i po 
vlastní ose.

METODICKÝ KLUB
MATEŘSKÝCH ŠKOL
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SETKÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ
aneb BRZY PŮJDEM DO ŠKOLY
Garant: Mateřská škola Pražmo, příspěvková organizace,
               okres Frýdek-Místek

Příprava předškoláků na základní vzdělávání je jednou z priorit 
mateřských škol, proto se v roce 2018 uskutečnilo setkání čtyř 
desítek předškoláků tří mateřských škol. Na tomto setkání se před-
školáci mohli seznámit s budoucími spolužáky a zábavnou formou 
ukázat, co všechno se v mateřské škole naučili. Na setkání pedago-
gů vzniklo desatero předškoláka, které vyplynulo z absolvovaných 
disciplín. V následujících letech bude (opět pod záštitou místního 
akčního plánu) možné srovnáním posoudit, zda desaterem popsané 
změny ve vzdělávání vedou ke zlepšení schopností a dovedností 
u dětí.
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Garant: Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Velkou výzvou současnosti je motivovat děti ke čtení a tak přispívat 
k rozvoji jejich čtenářské gramotnosti. Prostřednictvím této aktivi-
ty vznikly pomůcky v podobě dvou desítek kufříků (boxů, vaků), 
obsahujících nejen knihy, ale také didaktické pomůcky a hry spoje-
né vybraným tématem kufříku. Ty se zaměřují nejen na podporu 
čtenářství (pohádky, detektivky, hádanky, etiketu apod.), ale plní 
také další vzdělávací a výchovné funkce (témata rostlin, zvířat, 
lidského těla, povolání apod.). Součástí kufříků jsou metodické 
listy a návody pro práci s nimi. V následujícím roce na vznik kufříků 
naváží besedy s dětmi a tematické kufříky budou na školách 
a v knihovnách dětem a učitelům k dispozici pro každodenní použití.

TEMATICKÉ KUFŘÍKY
pro ČTENÁŘSKOU GRAMOTNOST
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Garant: Základní škola T.G. Masaryka Krmelín, příspěvková organizace,         
              okres Frýdek-Místek

Schopnost efektivní komunikace v anglickém jazyce je pro život 
v 21. století nezpochybnitelná. Dosavadní metody výuky angličtiny 
však nepřináší dostatečně efektivní výsledky. Cílem této aktivity 
bylo proškolit pedagogy prvního stupně základních škol v nové 
metodě: Jolly Body English a položit tak základ k žádoucí inovaci 
výuky. V roce 2018 se uskutečnily první náslechové hodiny, po 
nichž následoval rozbor a sdílení zkušeností pod vedením lektorky. 
Akce se zúčastnilo sedmnáct učitelů z pěti základních škol. 
V následujícím roce proběhnou další náslechové hodiny a školení 
učitelů zapojených škol a budou dokončeny metodiky pro výuku 
anglického jazyka touto metodou.

VÝUKA ANGLIČTINY na 1. STUPNI
ZŠ METODOU J. B. E.
(JOLLY BODY ENGLISH)
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Garant: Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek,
              Cihelní 410, příspěvková organizace

Zlatá CIHLA a Zlatá cihlička je soutěž, do které se zapojují žáci, kteří 
rádi přemýšlí a dřímá v nich matematický talent. První ročník sou-
těže pod patronací místního akčního plánu se uskutečnil v listopadu 
2018 a zúčastnilo se jej ve třech věkových kategoriích více než 250 
žáků z dvaceti škol. Kromě soutěže samotné byl pro žáky připra-
ven doprovodný program probíhající v odborných učebnách gym-
názia a pro učitele workshop na téma Talent v matematice. Další 
ročníky soutěže se uskuteční pod záštitou místního akčního plánu 
v následujících letech.

ZLATÁ CIHLA
a ZLATÁ CIHLIČKA
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MLADÍ VÝTVARNÍCI
o NAŠEM REGIONU

Garant: Základní škola Paskov, příspěvková organizace,
             okres Frýdek-Místek

Výtvarná soutěž, která si kladla za cíl posílit v žácích zájem o místo 
a region, v nichž vyrůstají, o výtvarnou výchovu a osobnostní 
a sociální rozvoj, byla v roce 2018 vyhlášena pod záštitou místního 
akčního plánu poprvé. Soutěžící žáci dostali za úkol interpretovat 
vlastním způsobem místo nebo region, ve kterém žijí, studují 
a tráví svůj volný čas. V roce 2018 byla soutěž vyhlášena a v násle-
dujícím roce proběhne sběr soutěžních prací, vernisáž a putovní 
výstava a pro vybrané se uskuteční workshop s živým malířem. 
Další ročníky soutěže se rovněž uskuteční pod záštitou místního 
akčního plánu.
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Garant: Základní škola a mateřská škola Dobratice, příspěvková
              organizace, okres Frýdek-Místek

Téma zdravé stravování a vaření nás obklopuje v každodenním 
životě. Lidé rádi vaří a hledají nové způsoby, jak připravovat své 
pokrmy a sdílí své recepty s ostatními. Nabízí se tak možnost 
zavést toto téma do vzdělávání. Prostřednictvím vaření mohou být 
děti přivedeny k manuální činnosti, získat pro ni potřebné doved-
nosti a vztah k ní. Podstatou Mlsné vařečky byla soutěž žákovských 
týmů ve vaření a v souvisejících znalostech. Tématem prvního 
ročníku byla dětská party, pro kterou soutěžící připravili nejen 
pokrmy podle návodu, ale také slavnostní stůl. Vzhledem k úspě-
chu soutěže se budou další ročníky pořádat i v následujících 
letech.

MLSNÁ VAŘEČKA
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INTERAKTIVNÍ VÝUKA
BIOLOGIE

Garant: Kvalifikační a personální agentura, o. p. s.

V současnosti roste potřeba rozvíjet u dětí všeobecné znalosti 
a kompetence, včetně schopnosti poskytnout sobě či druhým 
první pomoc. Aktivita využila luxusně vybavené interaktivní 
učebny biologie v Třinci, do níž umožnila v roce 2018 přístup čtyři-
ceti žákům ze čtyř zapojených škol. Součástí aktivity byla příprava 
pracovních listů využitelných ve výuce přímo na školách. Rok 2018 
byl pro tuto aktivitu rokem zahajovacím a seznamovacím. V násle-
dujícím roce budou pracovní listy dokončeny a především budou 
dále probíhat vzdělávací programy v interaktivní učebně. Nově 
budou lektoři jezdit také na školy, aby program umožnili i žákům, 
pro které je doprava do Třince komplikovaná.
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METODICKÝ KLUB
MALOTŘÍDNÍCH ŠKOL II
Garant: Základní škola a mateřská škola Nošovice,
              příspěvková organizace

Malotřídní školy jsou často jedinou možností, jak poskytnout vzdě-
lávání dětem v řídce osídlených oblastech. Přes věčné a nikam 
nevedoucí diskuse o jejich kvalitě je jejich existence faktem, který 
je třeba akceptovat. Malotřídní a malé školy se obecně potýkají se 
stejnými problémy a výzvami jako velké školy, jejich kapacity 
k řešení těchto problémů a výzev jsou však nesrovnatelně omezenější. 
K vzájemné výměně informací a zkušeností a přípravě společných 
plánů si malotřídní školy z regionu založily svůj metodický klub. 
Ten pod záštitou místního akčního plánu funguje již od roku 2017. 
V roce 2018 se uskutečnila tři jeho setkání, kterých se zúčastnilo 
jedenáct, většinou vedoucích pracovníků z jedenácti škol.
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SDÍLENOU PRAXÍ
ke ZKVALITNĚNÍ ŠKOL REGIONU
Garant: Základní škola a mateřská škola Raškovice

Řada škol se v současnosti potýká s problémy, jež přináší hektické 
a často nekoncepční změny českého vzdělávacího systému. To 
klade vysoké nároky na fungování školy jako celku, ovlivňuje práci 
pedagogů, klima ve škole a omezuje prostor pro upevnění potřeb-
ných schopností zaměstnanců školy ve vztahu k žákům a rodičům. 
Cílem této aktivity bylo vytvoření a ověření pilotního programu 
sdílených workshopů a výměny zkušeností účastníků s jednotlivý-
mi jevy současného školství. V roce 2018 se uskutečnily dva 
workshopy, kterých se zúčastnily téměř čtyři desítky pedagogů 
a nepedagogů ze sedmnácti škol. Třetí workshop je plánován na 
následující rok.
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ÚŽASNÁ VĚDA

Garant: Základní škola a mateřská škola Raškovice

Cílem Úžasné vědy bylo vytvořit a ověřit pilotní program exkurzí, 
který by měl posílit v žácích zájem o přírodní vědy. Program zahr-
noval exkurze do čtyř science center po celém Česku a dvoudenní 
tematickou dílnu. Těchto akcí se zúčastnilo více než 640 žáků 
a třicet učitelů ze čtyř základních škol. Jejich prostřednictvím si 
k technickým a přírodovědným předmětům našli cestu i žáci, kteří 
je nemají v oblibě. V následujícím roce bude dokončen soubor 
pracovních listů, které lze využít při výuce v návaznosti na návštěvu 
science center i bez ní.
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POSEZENÍ nad ŠÁLKEM KÁVY

Garant: MAS Pobeskydí, z. s.

Posezení nad šálkem kávy jsou souborem jednorázových setkání 
odborníků na vybraná témata vzdělávání a výchovy a souvisejících 
oblastí. Slouží k přenosu informací a zkušeností, včetně příkladů 
dobré praxe, mezi jednotlivými aktéry. V roce 2018 byly pod hlavič-
kou posezení nad šálkem kávy uskutečněny dvě akce. První se 
zaměřovala na téma příměstských táborů. Druhou akcí bylo setká-
ní metodiků prevence, výchovných poradců a školních psychologů 
s klinickým psychologem. Obou akcí se zúčastnilo celkem 36 peda-
gogických i nepedagogických pracovníků ze čtrnácti zapojených 
škol a devíti dalších organizací. Další akce jsou plánovány na násle-
dující roky.
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Kontakty:

Web: http://www.pobeskydi.cz/nase-projekty/map-frydek-mistek/
Facebook: https://www.facebook.com/MAP.FM.II/
Fotogalerie: https://www.zonerama.com/mapfm

MAS Pobeskydí, z. s.
739 53 Třanovice č. p. 1
+420 558 431 068
mapfm@pobeskydi.cz

David W. Novák
+420 732 123 903
novak@pobeskydi.cz

Zdeňka Platošová
+420 775 166 871
platosova@pobeskydi.cz

Lenka Bury
+420 775 167 378
bury@pobeskydi.cz


