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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 2019 obsahoval 33 tako-
vých aktivit. Některé byly započaty již v předchozích letech, jiné 
v roce 2019. Některé byly v tomto roce ukončeny, jiné dále pokra-
čují. Na následujících stranách se o těchto aktivitách dočtete více.

ROČNÍ AKČNÍ PLÁN 2019



-2-

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 s pěti setkáními 
v roce 2019 se metodický klub za dobu své existence sešel již 
desetkrát. Postupně se do jeho činnosti zapojilo 38 členů z 22 
zapojených škol, kteří společně diskutovali nad otázkami předškol-
ního 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 2019 uskutečnilo již druhé setkání 
téměř padesáti předškoláků tří mateřských škol. Na tomto setkání 
se předškoláci mohli seznámit s budoucími spolužáky a zábavnou 
formou ukázat, co všechno se v mateřské škole naučili. V předcho-
zím roce na setkání pedagogů vzniklo desatero předškoláka, které 
vyplynulo z absolvovaných disciplín. V roce 2019 bylo na setkání 
možné srovnáním posoudit, zda desaterem popsané změny ve 
vzdělávání, ke kterým mezitím došlo, vedou ke zlepšení schopností 
a dovedností u dětí. Zejména u komunikačních dovedností došlo 
ke znatelnému pokroku. Také při aktivitách bylo znát, že děti 
dokáží lépe spolupracovat na splnění společného cíle a dovést úkol 
do zdárného konce.
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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. Ve školním roce 2018/19 se uskuteč-
nily tři workshopy, kterých se zúčastnilo přes padesát pedagogů 
a nepedagogů z 24 škol a šesti dalších organizací. Zkušenosti ze 
Sdílené praxe byly pobídkou pro založení metodického klubu 
společného vzdělávání.



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 roce 2019 na pořízení kufříků 
navázala série pěti besed s dětmi a tematické kufříky byly poskyt-
nuty školám a v knihovnách dětem a učitelům pro každodenní 
použití.

TEMATICKÉ KUFŘÍKY
pro ČTENÁŘSKOU GRAMOTNOST
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Garant:  Mateřská škola Beruška, Frýdek-Místek, Nad Lipinou 23

V dnešní technické společnosti je žádoucí rozvíjet polytechnické 
myšlení u dětí od raného věku. Ne vždy jsou mateřské školy vyba-
veny tomu odpovídajícím zařízením. Ne proto, že by na ně neměly, 
ale prostě proto, že na trhu neexistuje. Proto se spolupracující 
mateřské školy dohodly na tom, že společně vyvinou, otestují 
a pořídí dvacet kusů speciálního boxu, ve kterém je umístěna vana 
a v ní je z jedné poloviny písek (nebo jiný materiál), z druhé voda. 
V rámci tohoto unikátního experimentu vznikl jedinečný produkt 
k podpoře polytechnického předškolního vzdělávání. Během 
testování a následné práce s pořízenými vanami navíc školy vytvo-
řily manuál s příklady dobré praxe, který jim (a případným budou-
cím následovníkům) slouží k vzájemné inspiraci.

VODA & PÍSEK
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SETKÁNÍ S KNIHOU

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

Význam čtení a čtenářství je mnohostranný. Učitelé bohužel často 
chápou rozvíjení čtenářské gramotnosti v úzkém smyslu: pouze 
jako schopnost dekódovat text a porozumět mu na doslovné 
úrovni. K rozvoji nevyužitého potenciálu čtení se u této aktivity 
sešlo více než dvacet učitelů šesti zapojených škol, aby společně 
vybrali a pořídili téměř sedm set knih pro své školní knihovny 
a k třiceti vybraným titulům připravili metodiky pro práci s nimi. 
Prostřednictvím této aktivity si zapojení učitelé mohli vyzkoušet, 
jak s texty systematicky pracovat a jak sestavit celou učební 
jednotku, která by směřovala k cílům čtenářské gramotnosti. Na 
tuto fázi navázalo testování pořízených metodik. V následujícím 
roce bude toto testování pokračovat a pro žáky bude připraveno 
společné setkání (soutěž), kterým celá aktivita vyvrcholí.
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Garant:  Celé Česko čte dětem o.p.s.

Jedním z hlavních problémů ve vzdělávání je klesající zájem dětí ve 
věku jedenáct až patnáct let o četbu. Pravidelné čtení má přitom 
obrovský význam pro rozvoj emocionálního zdraví. Aktivita se 
zaměřovala zejména na mládež, která se potýká s mnoha problé-
my dnešní doby: šikana, závislost na internetu, netolerance 
a jinakost apod. Cílem aktivity bylo poukázat na to, že problémy 
dnešní mládeže, jejich sdílení a diskuse nad nimi jim pomůže 
situaci v budoucnu lépe zpracovávat. Prostřednictvím aktivity 
vznikla unikátní sbírka povídek sedmi renomovaných a oblíbených 
spisovatelů (Aleny Ježkové, Ivony Březinové, Petry Soukupové, 
Michala Viewegha, Pawła Beręsewicze, Zuzanny Orlińské a Ewy 
Stadtmüller). Na vznik sbírky navázala série osmi workshopů pro 
žáky tří zapojených základních škol. Na těchto workshopech žáci 
společně četli vybranou povídku a následně (nejen) o ní diskutovali 
s odborníkem – psychologem.

BIBLIOTERAPEUTICKÉ
WORKSHOPY
se SBÍRKOU POVÍDEK
pro ŽÁKY z 2. STUPNĚ ZŠ
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Garant:  Městská knihovna Vratimov

Knihovny i školy se snaží popularizovat četbu u dětí. Hledají přitom 
nové způsoby, jak jim přiblížit psanou literaturu. Prostřednictvím 
této aktivity se knihovny pokusily přitáhnout děti ke čtení 
prostřednictvím besed zaměřených na poezii a komiks. Nejprve se 
uskutečnily besedy s Klárou Smolíkovou a Jiřím Walkerem 
Procházkou, kteří seznámili učitele a knihovníky s netradičními 
formami práce s literaturou (blackout a slam poetry) a se specifiky, 
která je nutné znát při práci s komixem. Na tyto besedy navázaly 
další, které byly určeny především dětem ze tří zapojených základ-
ních škol. Celkem se uskutečnilo deset besed, kterých se zúčastni-
lo více než třicet učitelů a knihovníků a více než 150 dětí.

NETRADIČNÍ FORMY PRÁCE
s LITERATUROU
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PŘEDÁVÁNÍ ZKUŠENOSTÍ
v DRAMATICKÉ VÝCHOVĚ III
Garant:  Základní škola a mateřská škola Třanovice,
               příspěvková organizace

Dramatická výchova nachází své praktické uplatnění v oblasti 
verbálního a emocionálního vyjádření. Soubor tří setkání, která 
vedla matadorka dramatické výchovy, Anna Ševečková, navazoval 
na podobná setkání, která se uskutečnila v roce 2017, a zaměřoval 
se na vzdělávání pedagogů a vzájemnou výměnu jejich zkušeností. 
Prostřednictvím těchto setkání, zaměřených vždy na jinou stránku 
dramatické výchovy, si mohli pedagogové osahat výuku doslova 
z druhé strany, hravou a zábavnou formou. Další setkání jsou 
plánována na následující rok.
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Garant:  Základní škola T.G. Masaryka Krmelín, okres Frýdek-Místek,  
 příspěvková organizace

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. Koncem roku 2018 a začátkem roku 2019 se uskutečnily 
náslechové hodiny, po nichž následoval rozbor a sdílení zkušenos-
tí pod vedením lektorky. Na náslechové hodiny navázala 
dvacetihodinová školení, na kterých se učitelé podrobně seznámili 
s uplatněním metody ve výuce druhých až pátých ročníků. Další 
školení budou probíhat v roce 2020.

VÝUKA ANGLIČTINY na 1. STUPNI
ZŠ METODOU J. B. E.
(JOLLY BODY ENGLISH)
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Garant:  MAS Pobeskydí, z. s.

Na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti pořádají knihovny 
nejrůznější akce, které doplňují řadou nových vzdělávacích metod. 
Jednou z možností, jak nabídku knihoven obohatit, jsou tematické 
kufříky (baťůžky), které se mohou při práci se čtenáři velmi kreativ-
ně využívat. Prostřednictvím místního akčního plánování bylo 
jejich pořízení podpořeno v Městské knihovně Frýdek-Místek. 
Předmětem této aktivity bylo na předchozí aktivitu navázat a poří-
dit kufříky také do dalších knihoven v regionu. Městská knihovna 
Frýdek-Místek se do aktivity zapojila jako partner, který spolupra-
cujícím knihovnám poskytoval metodickou podporu. Pořídilo se 
dalších 44 kufříků zaměřených na různá témata pro šest dalších 
knihoven. Na pořízení kufříků navázalo více než třicet besed pro 
děti spolupracujících mateřských a základních škol. Besedy budou 
pokračovat i v následujícím roce.

TEMATICKÉ KUFŘÍKY pro
ČTENÁŘSKOU GRAMOTNOST II
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METODICKÝ KLUB JAZYKŮ

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

Jednou z významných bariér rozvoje současného vzdělávání 
a dosahování lepších pedagogických výsledků je nedostatečný 
přenos informací a zkušeností, včetně příkladů dobré praxe, mezi 
učiteli. Pro tyto účely si učitelé jazyků založili v roce 2019 svůj 
metodický klub. Záhy po jeho vzniku se tento klub rozdělil fakticky 
na dva: metodický klub českého jazyka a metodický klub cizích 
jazyků. V roce 2019 se uskutečnila dvě setkání metodického klubu 
českého jazyka, kterých se zúčastnilo téměř třicet učitelů z jede-
nácti zapojených škol. Další setkání obou metodických klubů jsou 
plánována na následující roky.



METODICKÝ KLUB
MATEMATIKY
Garant:  Asociace malých debrujárů České republiky, spolek

Vztah společnosti, včetně dětí, žáků a studentů k matematice není 
ideální. Svůj díl viny na tom mají archaické a nezáživné metody 
výuky. Nově založený metodický klub matematiky si položil za cíl 
přispět k výměně informací a zkušeností s výukovými metodami, 
pomůckami a učebnicemi, konfrontaci nových metod s klasickými, 
vzájemnému učení se a sdílení nástrojů, které učitelé používají při 
výuce. V roce 2019 proběhla dvě setkání, kterých se zúčastnilo 
dvacet učitelů z patnácti zapojených škol. Další setkání jsou pláno-
vána na následující roky.
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MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ
SOUSTŘEDĚNÍ
Garant:  Základní škola a Mateřská škola, Baška,
 příspěvková organizace

Matematické soutěže slouží jako dobrý vyhledavač nadaných 
žáků, chybí však následná péče či práce s nimi. Soustředění reali-
zované s podporou místního akčního plánování tuto situaci ales-
poň zčásti řešilo. Nabídlo disponovaným žákům hlubší vhled do 
krás přírodních věd, propojilo nadané žáky z různých základních 
škol a odměnilo je za jejich celoroční práci a úsilí. Uskutečnily se 
např. workshop k robotice, beseda s hvězdářkou, spojená se 
sledováním noční oblohy, přednáška o fungování lidské mysli, 
výprava na vodní dílo Šance či série pokusů s dusíkem. V duchu 
jednotlivých aktivit se dbalo na osobnostní a sociální vazby ve 
skupině a na propojování dětí, zejména z hlediska tvorby přátel-
ských vazeb a podpory příznivého klimatu ve skupině. Setkání se 
zúčastnilo 23 žáků s mimořádnými výsledky v oblasti matematic-
ko-fyzikálních dovedností.
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ZLATÁ CIHLA a ZLATÁ CIHLIČKA

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. V listopadu 2019 
se uskutečnil již druhý ročník této soutěže pod patronací místního 
akčního plánování. Zúčastnilo se jej ve třech věkových kategoriích 
více než 280 žáků z dvaceti škol. Kromě soutěže samotné byl pro 
žáky připraven doprovodný program probíhající v odborných 
učebnách gymnázia a pro učitele přednáška na téma Práce s talen-
tovanou mládeží. Další ročníky soutěže se uskuteční pod záštitou 
místního akčního plánu v následujících letech.
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METODICKÝ KLUB ŠKOLNÍCH
DRUŽIN a KLUBŮ
Garant: Základní škola a mateřská škola Raškovice

Aby mohli pracovníci školních družin a klubů přizpůsobovat svou 
práci novým trendům a očekáváním, jež jsou na ně kladena ze 
strany dětí, žáků a jejich rodičů, musí se permanentně vzdělávat 
a vyměňovat si navzájem své informace a zkušenosti. Proto vznikl 
metodický klub školních družin a klubů. V roce 2019 se uskutečnila 
čtyři jeho setkání, která se zaměřovala na výtvarné techniky, 
komunikaci s agresivními žáky a rodiči, legislativu, čtenářství, 
hudební výchovu a badatelství. Celkem se do těchto setkání zapo-
jilo více než třicet pedagožek z devatenácti zapojených škol.



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 a 2019 
přístup více než devíti stovkám žáků z třinácti zapojených škol. 
Součástí aktivity byla příprava pracovních listů využitelných ve 
výuce přímo na školách. Pro žáky a učitele z opravdu vzdálených 
míst s těžkou dopravní dostupností se program nově nabízel 
k výuce přímo na jejich škole. Uskutečnila se také soutěž v první 
pomoci, která umožnila školám z našeho a okolních regionů kon-
frontovat získané znalosti a dovednosti s druhými.
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MLADÍ VÝTVARNÍCI
o NAŠEM REGIONU
Garant:  Základní škola Paskov, okres Frýdek-Místek,
 příspěvková organizace

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, se uskutečnila ve školním roce 2018/19 pod zášti-
tou 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 2019 byly došlé soutěžní 
práce vyhodnoceny, uskutečnila se vernisáž a putovní výstava 
nejlepších a pro vybrané žáky se uskutečnil workshop s živým 
malířem. Na podzim byl vyhlášen další ročník soutěže, opět pod 
záštitou místního akčního plánu.
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OBJEV KRAJ, RAŠEK RÁJ!
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Garant:  Základní škola a mateřská škola Raškovice

Cílem Rašek bylo vzbudit v žácích a v široké veřejnosti zájem 
o region a zábavnou, vzdělávací a interaktivní formou dostat děti 
ven ze školních lavic a širokou veřejnost na čerstvý vzduch. Rašky 
představují místní analogii geocachingu. K lovení Rašek však 
nestačí pouze GPS navigace nebo mobil. Lovec musí vyřešit úkoly 
z pracovního listu a k souřadnicím se dostane pomocí matematic-
kých příkladů, práce s texty, jazykových překladů nebo logickými 
úvahami. Prostřednictvím aktivity vznikly pracovní listy, další 
materiály a webové stránky potřebné k lovení a Rašky byly umístě-
ny do terénu. Po fázi testování byl celý systém otevřen veřejnosti.



DŘEVĚNÉ PAMÁTKY REGIONU

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

V Paskově byla na podzim rok 2019 otevřena výstava Jana Blizňáka 
Modely dřevěných kostelů, kaplí a zvoniček Těšínska a severový-
chodní Moravy. Otevřela se možnost seznámit žáky nejen 
z Paskova s regionální historií, tradicemi ve stavitelství a tradičními 
dobovými profesemi. Aktivita sestávala z návštěvy této výstavy 
a na ni navazující práce v dílnách místní základní školy. Průvodci na 
výstavě byli místní školáci, čímž se podpořily jejich komunikační 
dovednosti. V dílnách se žáci všech zapojených škol mohli sezná-
mit s prací se dřevem, hlavním konstrukčním materiálem 
staveb z výstavy, a odnést si vlastnoručně vyrobený jednoduchý 
předmět ze dřeva. Do aktivity se zapojilo více než osmdesát žáků 
z šesti spolupracujících škol.
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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 
zahrnoval exkurze do čtyř science center po celém Česku a dvou-
denní tematickou dílnu. Těchto akcí se zúčastnilo více než 
640 žáků a třicet učitelů ze čtyř základních škol. Jejich prostřednic-
tvím si k technickým a přírodovědným předmětům našli cestu 
i žáci, kteří je nemají v oblibě. Vznikl navíc soubor pracovních listů, 
které lze využít při výuce v návaznosti na návštěvu science center 
i bez ní.

-28-



MLSNÁ VAŘEČKA
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Garant:  Základní škola a mateřská škola Dobratice,
 okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

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, získají pro ni potřebné doved-
nosti a vztah k ní. Podstatou Mlsné vařečky byla soutěž žákovských 
týmů ve vaření a v souvisejících znalostech. V roce 2019 se přitom 
jednalo už o druhý ročník podpořený místním akčním plánem. 
Soutěžní týmy plnily úkoly na stanovištích, vyráběly pomazánku 
a připravovali stůl na party. Každý tým si vylosoval vlastní recept 
a téma svého stolu (pirátská, narozeninová, Halloweenská, spor-
tovní nebo disco party). Další ročník soutěže proběhne napřesrok.
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PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
na PODPORU
MANUÁLNÍ ZRUČNOSTI

Garant:  MAS Pobeskydí, z. s.

Zlaté české ručičky se pomalu, ale jistě stávají minulostí. Není 
výjimkou, že na učební obory nastupují studenti, kteří nikdy 
nedrželi v ruce kladívko a nezatloukli hřebík. Tato aktivita si kladla 
za cíl přispět k řešení této situace a vytvořit a ověřit pilotní příměst-
ské tábory s mimovolnou a nenásilnou formou řemeslné a manu-
ální činnosti. O jarních a letních prázdninách se na třech různých 
místech uskutečnilo celkem pět turnusů takových táborů. Zúčast-
nilo se jich více než sto dětí, které se na táborech seznámily s prací 
s různými materiály a prostřednictvím exkurzí s různými řemesly.
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ENVIRONMENTÁLNÍ SOUTĚŽ
ZLATÝ KAPŘÍK III
Garant: Základní škola a mateřská škola Lučina,
 okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Environmentální soutěž Zlatý kapřík se tradičně koná v areálu 
rybníků při Žermanické přehradě a účastní se jí smíšené týmy žáků 
prvních stupňů okolních škol. Prostřednictvím soutěže si děti 
v terénu zábavnou formou doplňují své teoretické poznatky 
z výuky. Soutěž také přispívá k rozvoji vzájemné spolupráce mezi 
školami a k výměně zkušeností mezi pedagogy, kteří se zabývají 
environmentální výchovou na školách. V roce 2019 se soutěž kvůli 
počasí konala na školní zahradě. Pod záštitou místního akčního 
plánu však byla drobně inovována a otevřela se dalším školám, 
včetně jedné úplné.



ŠIKOVNÉ RUCE
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Garant: Základní škola a mateřská škola Raškovice

Cílem Šikovných rukou bylo vzbudit v žácích zájem o pracovní poly-
technické činnosti, seznámit je se zajímavostmi a hmatatelnými 
možnostmi, jak řemeslo či polytechniku a ruční práce uchopit, 
pochopit a dále rozvíjet jejich možnosti v této oblasti. V roce 2019 
se uskutečnily první dvě tematické dílny, zaměřené na práci s kera-
mickým materiálem, a dvě exkurze na okolní, technicky zaměřené 
střední školy. Těchto akcí se zúčastnilo téměř osmdesát žáků 
z šesti zapojených škol. Další dílny a exkurze jsou plánovány na 
následující rok, kdy navíc proběhnou workshopy ke sdílení zkuše-
ností mezi učiteli a vzniknou pracovní listy pro práci v dílnách.
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POLYTECHNIKA JE ZÁBAVA

Garant: Základní škola Dobrá, příspěvková organizace

Základní škola Dobrá se dlouhodobě věnuje polytechnickému 
vzdělávání zaměřenému na robotiku, technické činnosti a badatel-
ství. Prostřednictvím této aktivity chtěla tyto aktivity rozšířit i na 
partnerské školy, z nichž část žáků na doberskou školu přestupuje 
na druhý stupeň. Pro potřeby aktivity a zapojených škol se pořídily 
polytechnické pomůcky a uskutečnily se dvě dílny zaměřené na 
programování s ozoboty a základy robotiky. Další dílny, zaměřené 
na badatelství a práci se dřevem, jsou plánovány na následující 
rok. Celkem se do aktivity zapojilo více než padesát žáků z pěti 
zapojených škol. 
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POLYTECHNIKA
aneb ROBOTŮ SE NEBOJÍME!
Garant: Základní škola a Mateřská škola, Baška,
 příspěvková organizace

Robotika se velice nesmlouvavě vkrádá do základních škol, které 
často tápou, kam a co s ní. Ke sdílení zkušeností a vzájemné inspi-
raci byly pořízeny dvě sady robotických pomůcek, se kterými bude 
aktivita pracovat v následujícím roce. Uskuteční se náslechové 
hodiny v Základní škole národního umělce Petra Bezruče, 
Frýdek-Místek, kde výuka robotiky probíhá již několik let, metodic-
ká setkání učitelů zaměřená na motivační úvod do robotiky, 
programování, využití ve výuce a praktické ukázky a otevřené 
workshopy pro zájemce z dalších škol, spojené se základním 
proškolením v oblasti programování a práce s roboty.
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METODICKÝ KLUB
SPOLEČNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
Garant: Základní škola a mateřská škola Raškovice

Otázka společného vzdělávání je horkým tématem v rovině peda-
gogické, rodičovské i společenské. Překotné změny v přístupu 
a legislativě postihují bez rozdílu děti, žáky, studenty a zaměstnance 
školských zařízení. Každá škola se snaží tuto oblast uchopit co 
nejlépe, mnohdy však pouze na základě vlastních zkušeností či 
svého nejlepšího svědomí. K výměně informací a zkušeností se 
společným vzděláváním si školy založily metodický klub. V roce 
2019 se uskutečnilo šest setkání, kterých se zúčastnilo téměř sto 
učitelů a dalších osob činných ve společném vzdělávání ze třiceti 
škol a téměř deseti dalších organizací. Další setkání metodického 
klubu jsou plánována na následující roky.
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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 omeze-
nější. K vzájemné výměně informací a zkušeností a přípravě 
společných plánů si malotřídní školy z regionu založily svůj meto-
dický klub. Ten pod záštitou místního akčního plánování funguje 
již od roku 2017. V roce 2019 se uskutečnila dvě jeho setkání 
(celkem již sedm), kterých se zúčastnilo patnáct, většinou vedou-
cích pracovníků z dvanácti škol.



-39-

METODICKÝ KLUB PRVNÍHO
STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Garant: Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek,
 Jana Čapka 2555

Každá škola je něčím specifická, ať již svým zaměřením, spádovostí, 
stářím budov, vybaveností, technickým zabezpečením, či dokonce 
mírou podpory ze strany zřizovatele. Přesto mají všechny školy 
spoustu společných bodů, jak v oblasti provozní, tak didaktické. Za 
účelem nastolení atmosféry vzájemné kolegiality, soudržnosti 
a spolupráce v oblasti vzdělávání a výchovy na prvním stupni si 
školy založily svůj metodický klub. V prvním roce své existence se 
uskutečnila čtyři jeho setkání, jichž se zúčastnilo více než třicet 
pedagogů z dvanácti, převážně frýdecko-místeckých základních 
škol. Další setkání proběhnou v následujících letech.
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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 2019 byly pod hlavič-
kou posezení nad šálkem kávy uskutečněny dvě akce. První byla 
setkáním ředitelů mateřských a základních škol, druhá se zaměřo-
vala na kariérové poradenství na základních školách. Obou akcí se 
zúčastnilo téměř šedesát pedagogických i nepedagogických 
pracovníků z 35 zapojených škol a šesti dalších organizací. Další 
akce jsou plánovány na následující roky.



Kontakty:
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

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


