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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK II 

Zápis 

 

 

Akce:   jednání pracovní skupiny Mateřinka 

Termín konání: úterý 20. listopadu 2018, od 9:00 hod. 

Místo konání: Třanovice č. p. 1, školicí místnost 

Přítomni:  viz prezenční listina 

PROGRAM 

1. Informace o projektu 

2. Roční akční plán 2019 

3. Vyhodnocení ročního akčního plánu 2017 

4. Aktualizace analýzy 

5. Aktivity spolupráce 

6. Ostatní 

ÚVOD 

Jednání pracovní skupiny (dále jen „PS“) zahájil David W. Novák, který přivítal přítomné členky a představil pro-
gram jednání. Z jednání PS byl s vědomím přítomných pořízen audiozáznam pro potřeby zápisu a fotodokumenta-
ce pro potřeby dokladování. Zápisem byl pověřen David W. Novák, jeho ověřením Vladimíra Nytrová. 
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INFORMACE O PROJEKTU 

David W. Novák v prezentaci (viz příloha) seznámil přítomné s aktivitami, které realizační tým uskutečnil v období 
od posledních jednání PS (říjen až listopad), a s nejvýznamnějšími úkoly pro nadcházející období. 

ROČNÍ AKČNÍ PLÁN 2019 

David W. Novák v prezentaci informoval přítomné o obsahu a průběhu schvalování ročního akčního plánu 2019. 
Zdůraznil, že nejpodstatnější pasáží je přehled navržených aktivit spolupráce a že poté, co tyto budou projednány 
v PS (viz níže) a schváleny řídícím výborem, bude dokument finalizován. Aktuálně tento dokument visí 
na webových stránkách projektu ve formě návrhu. K prezentaci ročního akčního plánu nebyly žádné dotazy ani 
připomínky. 

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO AKČNÍHO PLÁNU 2017 

David W. Novák v prezentaci dále informoval přítomné o vyhodnocení ročního akčního plánu 2017. Zdůraznil, 
že se vyhodnocení zaměřuje na individuální investiční a neinvestiční aktivity škol a dalších organizací působících 
ve vzdělávání, výchově a souvisejících oblastech, ale především na aktivity spolupráce. Rok 2017 byl přitom po-
znamenán faktem, že předchozí projekt (Místní akční plán Frýdek-Místek), v rámci kterého byl roční akční plán 
2017 připraven a realizován, neměl v rozpočtu vyčleněny žádné prostředky na podporu aktivit spolupráce. Ty, 
které byly v rámci tohoto projektu realizovány, byly proto skromnější, jak co se týče cílů, tak rozpočtů. Jejich 
realizace však (kromě přímých přínosů pro děti, vyučující a další zapojené) výrazně přispěla k tomu, že se reali-
zační tým a spolupracující organizace naučili jak k místnímu akčnímu plánování přistupovat. Vyhodnocení visí 
v současnosti na webových stránkách projektu ve formě návrhu. Pro účely prezentace projektu byl k aktivitám 
spolupráce ročního akčního plánu 2017 zpracován samostatný propagační materiál. 

AKTUALIZACE ANALÝZY 

David W. Novák připomněl přítomným členkám povinnost aktualizovat dvakrát v průběhu projektu veškerou jeho 
dokumentaci. Počínaje tímto jednáním PS se zahajuje projednávání aktualizace analýzy. Podklady k tomuto pro-
jednávání byly členům PS zaslány s předstihem a s prosbou o zasílání připomínek a podnětů. Jednalo se o výřez 
stávající analýzy (v. 2016/6, kapitoly č. 7–9). David W. Novák seznámil přítomné členky s došlými připomínkami 
a podněty a uvedl, že další podklady budou poskytnuty dodatečně. Jejich podstatná část je vázána na realizaci 
dotazníkového šetření na školách (a navazující aktivity), ke kterému již dávno měly být (a nebyly) poskytnuty 
podklady Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

http://www.pobeskydi.cz/files/mas-pobeskydi-2018-rocni-akcni-plan-2019-v-2018-11-navrh-.pdf
http://www.pobeskydi.cz/files/mas-pobeskydi-2018-vyhodnoceni-rocniho-akcniho-planu-2017-v-2018-11-navrh-.pdf
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David W. Novák otevřel diskusi k revizi analýzy stavu a potřeb, SWOT-3 analýz a identifikaci příčin současného 
stavu a k hlavním problémům k řešení, popisu jejich příčin a návrhu řešení. Přítomné členky konstatovaly, 
že považují stávající analýzu (výše uvedené kapitoly) za v zásadě aktuální, a přijaly k tomu následující usnesení. 

Usnesení č. 1: Pracovní skupina Mateřinka považuje analýzu jednání pracovních skupin a souhrnnou 
SWOT analýzu (verzi 2016/06) za v zásadě aktuální a ukládá realizačnímu týmu, aby tyto části 
upravil ve smyslu došlých připomínek a návrhů, závěrů dosavadních jednání pracovní skupiny 
a připravovaných a realizovaných aktivit spolupráce. 

Výsledek hlasování: 

 Pro: 6 
 Proti: 0 
 Zdržel(a) se hlasování: 0 

Usnesení bylo přijato. 

V diskusi k analýze dále zaznělo následující: 

 „Regionální rozdíly ve financování“ (str. 68) se týkají mezikrajských rozdílů v normativech. 
 Přijímání dvouletých dětí (str. 68) již (nyní) nehrozí. 
 Pasáž „Nedostává se pedagogů …“ (str. 68) je nadále aktuální. Zajištění personálních kapacit prostřednic-

tvím šablon nebo jiných programů není systematické. 
 Formulace „aktuálně slušné (zlepšené) finanční ohodnocení práce pedagogů“ (str. 68) vycházela 

z tehdejšího (čerstvého) zvýšení platů. Přes toto zvýšení je finanční ohodnocení práce pedagogů stále ne-
dostatečné. 

 Pasáž „Příležitostí k dalšímu vzdělávání …“ (str. 69) je stále aktuální. 
 Formulaci „absenci uvádějících učitelů …“ (str. 69) je třeba brát v kontextu toho, že začínající učitel 

se prakticky vždy učí za pochodu a byť se o něj někdo téměř vždy postará, nelze toto řešení považovat 
za systematické. Uvádějící učitel za tuto roli není ohodnocen a ne vždy má na ni čas a potřebné schopnos-
ti. Doba hájení začínajících učitelů by se hodila. 

 „Obecně dostatečná kapacita základních prvků sítě vzdělávací infrastruktury“ (str. 77) není pravidlem. 
Formulace se musí opřít o aktuální data. 

 Bod „Vstřícný postoj škol k reformám“ (str. 77) je v zásadě platný, byť jsou reformy obtížně realizovatelné 
při stávajícím počtu dětí a nedostatečných zdrojích na implementaci. 

AKTIVITY SPOLUPRÁCE 

David W. Novák v prezentaci shrnul počty a rozpočet aktivit spolupráce v kontextu přípravy ročního akčního plánu 
2019. Uvedl, že finanční nároky aktivit spolupráce pro rok 2019 převyšují plánovanou alokaci. Řešení situace jsou 
v zásadě čtyři: 

 navýšení alokace (z alokace pro rok 2020), 
 bodování a výběr (musí být uskutečněno; takto jsou nastaveny interní postupy), 
 plošné krácení všech rozpočtů (cca o 9 %), 
 krácení rozpočtů vybraných aktivit. 

V navazující diskusi požádal členky PS, aby se rozhodly, kterou z variant řešení doporučí PS Zázemí a řídícímu 
výboru, který bude mít konečné slovo k řešení situace s převisem finančních nároků. Členky PS se rozhodly pro 
variantu plošného krácení. 

Usnesení č. 2: Pracovní skupina Mateřinka doporučuje, aby byl převis finančních nároků aktivit spo-
lupráce řešen plošným krácením (přinejmenším v případě aktivit spolupráce tematicky spadajících 
do oblasti působnosti pracovní skupiny). 
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Výsledek hlasování: 

 Pro: 6 
 Proti: 0 
 Zdržel(a) se hlasování: 0 

Usnesení bylo přijato. 

David W. Novák dále představil aktivitu spolupráce Voda & písek podle podkladů zaslaných Martinem Kocurem 
(viz příloha), rozdal členkám PS podklady (viz příloha) a požádal je, aby tuto aktivitu obodovaly podle stanove-
ných bodovacích kritérií. Členky PS bodovaly konsensuálně (došly ke společnému závěru). Výsledky shrnuje ná-
sledující tabulka. 

Tabulka č. 1: Bodování aktivit spolupráce 

Aktivita spolupráce 
Přínos 

k naplnění 
priorit1 

Přínos 
k naplnění 
partnerství 

a 
spolupráce2 

Ostatní 
přínosy3 

Podíl  
nároků 

na MAP4 
Body5 

Voda & písek 9,00 9,00 9,00 0,47 7,67 

 

Aktuálně realizované a pro rok 2019 plánované aktivity blíže představila Zdeňka Platošová (viz přiložené podklady 
a prezentace). 

V diskusi k aktivitám spolupráce se Antonie Ondřeková zeptala na možnosti financování výjezdů do Světa techniky 
prostřednictvím projektu. Zdeňka Platošová odpověděla, že finanční nároky výjezdů by mnohonásobně převýšily 
finanční možnosti projektu. Navíc výjezdy podporuje krajský akční plán a není v zájmu projektu konkurovat mu. 
Místní akční plán Frýdek-Místek II se zaměřuje na podporu partnerské spolupráce a výjezdy do Světa techniky 
je obtížné se spoluprací kombinovat. David W. Novák dodal, že převis finančních nároků, ke kterému došlo 
v letošním roce, bude nutné systematicky řešit, nyní je však předčasné říkat jak. Je téměř jisté, že projekt bude 
experimentovat s nevyzkoušenými aktivitami, které mohou následně sloužit jako příklad dobré praxe, a zaměří 
se spíše na učitele než na děti. 

OSTATNÍ 

David W. Novák v prezentaci informoval přítomné o provedené aktualizaci ročního akčního plánu 2018. Jeho ak-
tualizace obsahuje pouze aktivity spolupráce, které jsou průběžně realizovány s podporou projektu, a aktivity 
realizované dříve po vlastní ose. Aktuálně tento dokument visí na webových stránkách projektu ve formě návrhu. 
K prezentaci ročního akčního plánu nebyly žádné dotazy ani připomínky. 

David W. Novák dále v prezentaci připomněl seznam místních lídrů, který PS vede. Navrhl, aby byl na seznam 
zařazen Martin Kocur. Přítomné s návrhem souhlasily. 

Další jednání PS se uskuteční 25. února 2019 od 9:00 v Mateřské škole Beruška, Frýdek-Místek, Nad Lipinou 
2318. 

                                                            
1 Váha 30 %. 
2 Váha 20 %. 
3 Váha 30 %. 
4 Na celkovém rozpočtu aktivity. Přepočteno vahou 20 %. 
5 Přepočteno příslušnými vahami. 

http://www.pobeskydi.cz/files/mas-pobeskydi-2018-rocni-akcni-plan-2018-akt-2018-11-navrh-.pdf
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ZÁVĚR 

David W. Novák poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání PS. 

 

 

Zapsal: David W. Novák 

Ověřila: Vladimíra Nytrová 

PŘÍLOHY 

Prezenční listina z jednání pracovní skupiny Mateřinka 

Voda & písek (podklady) 

Podklady pro aktivitu spolupráce 

Aktivity spolupráce 2019, vzdělávací akce 2019 (podklady) 

Pracovní skupina Mateřinka (prezentace) 

Aktivity spolupráce (prezentace) 











Voda & písek 

 

Pár informací k aktivitě: 

 Vizualizace na obrázku výše. Léty vyzkoušený korpus na naší školce je ideálním řešením. 

Spodní příčka (předěl) je nutná pro vyztužení spodní části vaničky. Vanička je na kolečkách. 

Na obrázku je nábytek o 20cm kratší než je v projektu. Chybí zakrývací část … Kdyby byly 

nějaké zásadní návrhy pro změnu, prosím kontaktovat m.kocur@msberuska.cz do konce 

týdne. 

 Rozměry vaničky 130x60,5x21,5 (DŠH). 

 Barva plastu ocelově modrá (jemná modrá), korpus by byl vyroben z klasiky – buk lamino. 

 Poměr dělení vody a písku, zřejmě 2/3 písku, 1/3 vody. 

 Závit (pro vypouštění vody) na obou dílech vaničky (kdyby náhodou …), šroubovat se bude 

z vnější části spodního dna. 

 Vanička bude vážit do cca 15kg + korpus + písek-voda. 

 Zavírací kryt buď z plastu nebo z lamina (počítáme s plastem). Kryt bude dělen v délce příčky 

rozdělující vodu a písek (bude ve shodě). 

 Korpus udělá stolař do konce roku, ten poté převezu do firmy, která podle něj zhotoví 

vaničku, zřejmě do konce ledna 2019. 

 Seznam vyvolených partnerů již uzavřen …  Předpokládané počty: 1x Řepiště a Brušperk, 

2x Pohádka a Sněženka a Pražmo, 6x Paskov a Beruška) = 20ks.  

 Na schůzce u výrobce vaničky byla p. Petrošová (ředitelka MŠ Paskov) a já  Výrobce byl 

vstřícný a ochotný jít do nových věcí …  

 

Martin Kocur, 19. 11. 2018 

 

 

mailto:m.kocur@msberuska.cz
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PODKLADY PRO AKTIVITU SPOLUPRÁCE 

Prosíme o vyplnění těchto podkladů v plném rozsahu. V případě nejasností kontaktujte zástupkyně realizačního 
týmu projektu: Zdeňku Platošovou a Lenku Bury (kontakty zde). Děkujeme. 

Realizační tým projektu Místní akční plán Frýdek-Místek II 

Základní informace 

Název: Voda & písek 

Garant: 

 organizace: Mateřská škola Beruška, Frýdek-Místek, Nad Lipinou 2318 
 kontaktní osoba: Martin Kocur 
 kontakt: m.kocur@msberuska.cz; +420 736 769 363 

Bližší charakteristika 

Výchozí situace: V dnešní technické společnosti je žádoucí rozvíjet polytechnické myšlení u dětí od raného věku. 
Nestačí se pouze zaměřit na pracovní činnosti či pracovní výchovu; je třeba vidět svět v širších polytechnických 
souvislostech. Proto bylo rozhodnuto posunout myšlenku polytechnického nábytku s využitím vody a písku výše. 
Jedná se o velký speciální box, ve kterém je umístěna vana a v ní je z jedné poloviny písek, z druhé voda (obě 
jsou odděleny příčkou). Na českém trhu chybí produkt, který by bylo možné bez výhrad použít, proto bylo 
rozhodnuto jít cestou aktivity spolupráce mezi školami a možnými výrobci. 

Cíle: Cílem aktivity je podpořit polytechnické vzdělávání se zaměřením na zkoumání výrobních technologií 
jednotlivých materiálů, dodržování technologických postupů a vůbec objevování dosud nepoznaného (objevování 
může přinést nejrůznější kombinace, které nemusí být jen spojením vody a písku, ale i jiných substancí, například 
přírodnin, hmot různých vlastností atp.). Přidanou hodnotou je rozvoj smyslů a podpora tělesného rozvoje 
(koordinace svalů celého těla a jemné motoriky). Cílem je také sdílení a předávání zkušeností mezi 
spolupracujícími školami v polytechnickém vzdělávání. 

Popis: Podstatou navrhované aktivity je vývoj, pořízení a testování nové didaktické pomůcky (nábytku: plastové 
nádoby a jejího korpusu) pro potřeby výuky polytechnických dovedností dětí v mateřských školách. V první fázi 
aktivity bude nutné navrhnout a vyrobit první modelový kus, který bude následně testován v zapojených 
mateřských školách. Po fázi testování proběhne setkání zástupců zapojených škol, na kterém bude diskutována 
finální podoba výrobku a počet kusů k výrobě. Předběžně se počítá s pořízením dvaceti kusů pomůcky. Poté bude 
následovat vlastní (hromadná) výroba. Pořízené pomůcky budou rozděleny mezi zapojené školy. Po uplynutí dvou 
měsíců se zástupci zapojených škol opět sejdou, aby mohli vzájemně sdílet své zkušenosti. Z výměny vzejde 
soubor příkladů dobré praxe coby návod k použití didaktické pomůcky. 

Výstupy a výsledky: Očekávaným výsledkem aktivity budou vytvořené podmínky pro rozvoj polytechnického 
vzdělávání v mateřských školách. Tohoto výsledku bude dosaženo vyvinutím, pořízením a testováním nové 
didaktické pomůcky. V rámci aktivity bude pořízen jeden modelový kus, který bude následně testován, a cca 
dvacet kusů finální verze určené k běžnému využití. Předpokládá se, že pořízené pomůcky budou rozděleny mezi 
deset zapojených mateřských škol. 

Území dopadu: Správní obvod obce s rozšířenou působností Frýdek-Místek 

Partneři: Mateřská škola Beruška, Frýdek-Místek, Nad Lipinou 2318 

Mateřská škola Pohádka, Frýdek-Místek, Třanovského 404 

Mateřská škola Paskov, příspěvková organizace 

OLBEST s.r.o. 

http://www.pobeskydi.cz/kontakty/
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Lukáš Raška 

Termín realizace: 1–8/2019 

Rozpočet: 470 850 Kč, z toho: 

 místní akční plán Frýdek-Místek II: 360 850 Kč 
 ostatní zdroje: 110 000 Kč 

Ostatní zdroje krytí rozpočtu projektu: Vlastní zdroje 

Další informace pro hodnocení přijatelnosti 

Inovativní charakter: Didaktická pomůcka, jejíž vývoj, pořízení a testování jsou předmětem této aktivity, není 
v současnosti na trhu k dispozici v přijatelné podobě. Existují podobné výrobky, které však svou velikostí nebo 
funkčností nenaplňují navržené parametry. Pořízené didaktické pomůcky budou tudíž zcela nové. Za inovativní 
součást navržené aktivity lze rovněž považovat společný přístup zapojených škol k vývoji, pořízení a testování 
pořízené didaktické pomůcky. Ke spolupráci a vzájemné výměně informací dochází dosud mezi školami v regionu 
pouze sporadicky. 

Soulad se strategickým rámcem priorit:  1.3 Rozvoj zázemí předškolního vzdělávání 

Další informace pro hodnocení aktivity 

Přínos k naplnění priorit: Aktivita naplňuje cíl č. 1.3, který se zaměřuje na zajištění co nejlepšího zázemí pro 
vedení výuky v mateřských školách, a to jak po stránce budování nových prostor či rekonstrukcí, modernizací 
a vybavení stávajících prostor, tak zlepšování kvalifikace a pracovních podmínek na straně zaměstnanců. 
Odpovídá zde vyjmenovanému opatření Rozvoj zázemí a vybavení mateřských škol: Vybavení učeben pomůckami, 
knihami a dalším vybavením a materiálem (pro děti i pedagogy) a má úzkou vazbu na další. 

Aktivita dále naplňuje cíl č. 4.2, který se zaměřuje na zkvalitnění institucionálního prostředí a na podporu 
partnerské spolupráce. Aktivita spolupráci mezi garantem a partnerskými organizacemi předpokládá a dále rozvíjí. 
Kvalitnější institucionální zázemí je proto jedním z jejích očekávaných výsledků. 

Přínos k rozvoji partnerství a spolupráce: Partnery garanta tvoří jednak zapojené mateřské školy, jednak výrobci, 
jejichž součinnost při vývoji didaktické pomůcky je nezbytná. Mateřské školy budou do přípravy a realizace 
aktivity zapojeny ve všech fázích. Ve fázi vývoje se budou svými podněty a připomínkami podílet na podobě 
prvního modelového kusu. Ten bude následně kolovat v zapojených školách a jejich zástupci budou moci přispět 
svými poznatky k návrhu finální verze k výrobě. Ke sdílení zkušeností s prvním modelovým kusem bude 
zorganizováno první setkání. Pořízených dvacet kusů didaktické pomůcky ve finální verzi bude následně rozděleno 
mezi zapojené školy, kde budou testovány. Po fázi testování se zástupci zapojených škol sejdou podruhé, aby 
si vyměnili své zkušenosti s používáním didaktické pomůcky. Toto sdílení zkušeností bude završeno společným 
zpracováním návodu k použití. Počítá se s tím, že ve výsledku bude do aktivity zapojeno deset mateřských škol. 

Ostatní přínosy: Aktivita svým zaměřením naplňuje cíle hned dvou priorit (č. 1.3 a 4.2). Její hlavní přínosy 
spočívají v podpoře polytechnického vzdělávání, manuální pregramotnosti, rozvoje smyslů a celkového tělesného 
rozvoje se zaměřením na koordinaci svalů celého těla a jemné motoriky. 

Přílohy 

1. Rozpočet (volná forma zpracování) 

2. Indikátory (neřešit) 



Název aktivity spolupráce Voda a písek

Garant Mateřská škola Beruška

Rozpočet 470 850 Kč     (z toho MAP FM II 360 850 Kč)

Termín realizace 1/2019 ‐ 8/2019

Popis nákup a testování didaktické pomůcky (vanička na vodu a písek) pro podporu 

polytechnického vzdělání dětí MŠ, vývoj manuálu možných příkladů použití

Výstupy pořizené "vaničky", rozvoj zázemí MŠ pro rozvoj polytechnického vzdělávání

Název aktivity spolupráce Setkání s knihou

Garant Základní škola Fryčovice

Rozpočet 440 000 Kč ( z toho 390 000 Kč MAP FM II)

Termín realizace 1/2019 ‐ 06/2020

Popis spolupráce pedagogů na vývoji třiceti metodik, rozvoj čtenářské gramotnosti žáků 1. i 

2. stupně v dílnách čtení a doma, na závěr čtenářská soutěž

Výstupy nákup knih, vypracované metodiky pro 30 titulů , čtenářská soutěž mezi žáky, podpora 

spolupráce pedagogů českého jazyka

Název aktivity spolupráce Tematické kufříky pro rozvoj čtenářské gramotnosti II

Garant MAS Pobeskydí, z. s.

Rozpočet 169 578 Kč (z toho MAP FM II 163 578 Kč)

Termín realizace 01/2019 ‐ 12/2019

Popis nadstavbový projekt, zapojení dalších knihoven ORP FM (Brušperk, Hukvaldy, 

Fryčovice,Třanovice, Paskov, Řepiště, Žabeň)

Výstupy nové tématické kufříky, nové aktivity s kufříky (čtenářské pikniky, atd.)

Název aktivity spolupráce Netradiční formy práce s literaturou

Garant MK Vratimov

Rozpočet 58 280 Kč (z toho MAP FM II 57 080 Kč)

Termín realizace 01/2019 ‐ 12/2019

Popis cyklus workshopů, kde se pedagogové a knihovníci proškolí v tématu ‐ práce s 

komiksem a black out poetry, představení nových metod žákům 1. i 2.stupně zš, cyklus 

náslechových hodin pro knihovníky, besedy s veřejností

Výstupy metodický materiál pro práci s komiksy, uchopení poezie netradiční metodou black out 

poetry, podpora spolupráce škol a knihoven

Název aktivity spolupráce Biblioterapeutické workshopy se sbírkou povídek pro žáky 2. stupně ZŠ

Garant Celé Česko čte dětem, o.p.s.

Rozpočet 175 000 Kč

Termín realizace 1/2019 ‐ 10/2019

Popis cyklus workshopů se sbírkou povídek, kde hlavní roli hrají EMOCE, následný rozbor 

tématu s psychologem, zaučení pedagogů pro třídnické hodiny, čtenářské kroužky,atd.

Výstupy sbírka povídek, vzdělávací materiály pro pedagogy, podpora komunikace mezi dětmi, 

žáky

Název aktivity spolupráce Metodický klub jazyků

Garant Základní škola Fryčovice

Rozpočet 60 000 Kč

Termín realizace 1/2019–12/2021

Popis vytvoření metodický klubu učitele jazyků pro vzájemná setkávání a výměnu informací a 

zkušeností s výukovými metodami, pomůckami a učebnicemi

Výstupy nové metody, postupy, příklady dobré praxe

Aktivity spolupráce 2019, Vzdělávací akce 2019



Název aktivity spolupráce Matematicko‐fyzikální soustředění

Garant Základní škola Baška

Rozpočet 90 000 Kč (z toho MAP FM II 84 070 Kč)

Termín realizace 3‐7/2019

Popis outdoorový pobyt pro úspěšné řešitele matemat. soutěží typu klokan, 

phythagoriáda,atd. určeno pro žáky 2. stupně zš, součástí programu budou např. 

exkurze, přednášky externích lektorů, celopobytová hra,prožitkové učení.

Výstupy vývoj vzdělávacího produktu (sylabus soustředění), otestování nové aktivity v rámci 

práce s nadanými žáky

Název aktivity spolupráce Metodický klub matematiky

Garant Základní škola Baška

Rozpočet 60 000 Kč

Termín realizace 1/2019–12/2021

Popis vytvoření metodický klubu matematiky jako platforma pro vzájemná setkávání a 

výměnu informací a zkušeností s výukovými metodami, pomůckami a učebnicemi

Výstupy nové metody, postupy, příklady dobré praxe

Název aktivity spolupráce Objev kraj, Rašek ráj!

Garant Základní škola a mateřská škola Raškovice

Rozpočet 110 000 Kč

Termín realizace 1–9/2019

Popis prostřednictvím hry a hledáním "rašek" bližší poznání místního regionu, podpora 

gramotností při hledání správných souřadnic, aktivita určena jak pro žáky základních 

škol, tak pro širokou veřejnost

Výstupy metodické (pracovní) listy s intrukcemi pro hledání rašek, samostatný web, zapojení 

rodinných příslušníků

Název aktivity spolupráce Environmentální soutěž Zlatý kapřík III

Garant Základní škola a mateřská škola Lučina

Rozpočet 85 800 Kč

Termín realizace jaro 2019, 2020, 2021

Popis soutěžní klání dětí 1. stupně různých  základních škol na environmentální temata

Výstupy vědomostní soutěž environmentálního charakteru, podpora spolupráce škol

Název aktivity spolupráce Metodický klub polytechniky

Garant Asociace malých debrujárů České republiky, spolek

Rozpočet 60 000 Kč

Termín realizace 1/2019–12/2021

Popis vytvoření metodického klubu pro pedagogy za účelem vzdělávání, výměně zkušeností a 

předávání příkladů dobré praxe

Výstupy nové metody, postupy, příklady dobré praxe

Název aktivity spolupráce Příměstské tábory na podporu manuální zručnosti

Garant MAS Pobeskydí, z.s.

Rozpočet 400 000 Kč

Termín realizace 1/2019 ‐ 2021

Popis příměstské tábory s programem polytechnického vzdělávání

Výstupy počet podpořených dětí, podpora motivace k manuální zručnosti dětí



Název aktivity spolupráce Metodický klub společného vzdělávání

Garant Základní škola a mateřská škola Raškovice

Rozpočet 60 000 Kč

Termín realizace 1/2019–12/2021

Popis cílem je vytvořit a dále rozvíjet metodický klub společného vzdělávání a jeho 

prostřednictvím zlepšit podmínky pro naplňování vizí a cílů společného vzdělávání, 

pedagogogové a ostatní aktéři společného vzdělání budou mít možnost pracovat na 

zlepšení podmínek, předávat si zkušenosti a řešit vše aktuálně potřebné

Výstupy nové metody, postupy, příklady dobré praxe

Název aktivity spolupráce Metodický klub prvního stupně základních škol

Garant Základní škola a mateřská škola Frýdek‐Místek, Jana Čapka 2555

Rozpočet 60 000 Kč

Termín realizace 1/2019–12/2021

Popis setkání pedagogických pracovníků min. 2x ročně za účelem sdílení zkušeností, 

diskutována aktuální vzdělávací a výchovná témata

Výstupy nové metody, postupy, příklady dobré praxe

Název aktivity spolupráce Metodický klub školních družin a klubů

Garant Základní škola a mateřská škola Raškovice

Rozpočet 60 000 Kč

Termín realizace 1/2019–12/2021

Popis vytvoření metodického klubu pro vychovatele školních družin za účelem vzdělávání, 

výměně zkušeností a předávání příkladů dobré praxe

Výstupy nové metody, postupy, příklady dobré praxe

Název vzdělávací aktivity Předávání zkušeností v dramatické výchově III

Garant Základní škola a mateřská škola Třanovice, příspěvková organizace

Rozpočet 28 000 Kč

Termín realizace 2/2019 ‐ 6/2019

Popis pokračování úspěšné série setkávání k dramatické výchově, pokračování v předávání 

zkušeností s cílem podpořit rozvoj dramatické výchovy na školách

Výstupy cca 3 setkání s pedagogy na dané téma v dramatické výchově



Místní akční plán 
Frýdek-Místek II 

Pracovní skupina 
Mateřinka 
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Program 

• Informace o projektu 

• Roční akční plán 2019 

• Vyhodnocení ročního akčního plánu 2017 

• Aktualizace analýzy 

• Aktivity spolupráce 

• Ostatní 
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1: Informace o projektu 



Od posledních jednání pracovních skupin do současnosti 

• Vyhodnocení ročního akčního plánu 2017 

• Aktualizace ročního akčního plánu 2018 

• Realizace aktivit ročního akčního plánu 2018 

• Roční akční plán 2019 

• Dotační zpravodaj 

• Analýza nabídky středních škol … v okrese Frýdek-Místek 
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Dále nás čeká … 

• Příprava a realizace aktivit ročního akčního plánu 2019 

• Plánování na školách 

• Aktualizace analýzy 

• Výjezdní setkání ředitelů škol (14. až 15. února 2019) 
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2: Roční akční plán 2019 

• Obsah 

– Shrnutí analýzy a strategického rámce priorit 

– Individuální investiční a neinvestiční aktivity 

– Aktivity spolupráce (viz dále) 

– Plán realizace 

• Návrh bude v nejbližších dnech zveřejněn 

• Dotazy, připomínky, diskuse, návrhy? 
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3: Vyhodnocení ročního akčního plánu 2017 

• Obsah 

– Individuální investiční a neinvestiční aktivity 

– Aktivity spolupráce 

• Návrh visí na webových stránkách projektu 

• Stručné shrnutí v samostatné brožuře 

• Dotazy, připomínky, diskuse, návrhy? 
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4: Aktualizace analýzy 

• Podklady rozeslány dříve  připomínky, návrhy 

• Dotazy, připomínky, diskuse, návrhy? 

• Návrh usnesení: „Pracovní skupina Mateřinka považuje analýzu jednání pracovních skupin 
a souhrnnou SWOT analýzu (verzi 2016/06) za v zásadě aktuální a ukládá realizačnímu 
týmu, aby tyto části upravil ve smyslu došlých připomínek a návrhů, závěrů dosavadních 
jednání pracovní skupiny a připravovaných a realizovaných aktivit spolupráce.“ 
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5: Aktivity spolupráce 



Shrnutí 

• Roční akční plán 2018: 6 + 12 aktivit spolupráce 

• Roční akční plán 2019: 11 + 16 aktivit spolupráce 

• Více viz Zdenčina prezentace 

• Finanční nároky: cca 2,014 MKč 

• Alokace: cca 1,866 MKč 
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Varianty řešení 

• Čtyři varianty řešení 

– Navýšení alokace (rozhodnutí řídícího výboru) 

– Bodování a výběr (musí být uskutečněno) 

– Plošné krácení 

– Krácení vybraných aktivit (úkol pro pracovní skupinu Zázemí) 

• Konečné slovo bude mít pracovní skupina Zázemí a řídící výbor 

• Dotazy, připomínky, diskuse, návrhy? 
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Varianty řešení 

• Návrh usnesení: „Pracovní skupina Mateřinka doporučuje, aby byl převis finančních nároků 
aktivit spolupráce řešen navýšením alokace / výběrem / plošným krácením / krácením 
vybraných aktivit (přinejmenším v případě aktivit spolupráce tematicky spadajících 
do oblasti působnosti pracovní skupiny).“ 
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6: Ostatní 



6.1: Aktualizace ročního akčního plánu 2018 

• Souhrnný přehled aktivit plánovaných pro rok 2018 a následující pololetí 

• Aktivity spolupráce aktuální k 30. září 2018 (schvalovány dříve) 

• Návrh visí na webových stránkách projektu 

• Dotazy, připomínky, diskuse, návrhy? 

20. listopadu 2018 Pracovní skupina Mateřinka 15 

http://www.pobeskydi.cz/files/mas-pobeskydi-2018-rocni-akcni-plan-2018-akt-2018-11-navrh-.pdf


6.2: Seznam místních lídrů 

• Aktuální adepti na zápis 

– Jiří Halda 

– Marek Herman 

– Iveta Heyrovská 

– Lenka Polášková 

– Jan Svoboda 

– Jana Swierkoszová 

• Dotazy, připomínky, diskuse, návrhy? 
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6.3: Termín a místo dalšího jednání 

• Přelom února a března? 

20. listopadu 2018 Pracovní skupina Mateřinka 17 



Více informací 

• Webové stránky projektu: http://www.pobeskydi.cz/nase-projekty/map-frydek-mistek/ 

• Facebookový profil projektu: https://www.facebook.com/MAP.FM.II/ 
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RNDr. David W. Novák, Ph.D. 

MAS Pobeskydí, z. s. 

www.pobeskydi.cz 

Apoštol muzea vidlí 

+420 732 123 903 

novak@pobeskydi.cz 

Děkuji za pozornost 
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Místní akční plán 
Frýdek-Místek II 

Aktivity spolupráce 
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Plánované aktivity spolupráce v roce 2019  

Pracovní skupina Mateřinka  
• Voda & písek  
 
Pracovní skupina Čtenářská gramotnost 
• Setkání s knihou 
• Tematické kufříky pro rozvoj čtenářské gramotnosti II 
• Netradiční formy práce s literaturou 
• Biblioterapeutické workshopy se sbírkou povídek pro žáky ze 2. stupně ZŠ 
• Dopisy stromům + čtení pod stromy 
• Metodický klub jazyků 
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Plánované aktivity spolupráce v roce 2019  

Pracovní skupina Matematická gramotnost 

• Matematicko-fyzikální soustředění  

• Metodický klub matematiky 

 

Pracovní skupina Region 

• Objev kraj, Rašek ráj! 

• Environmentální soutěž Zlatý kapřík III 
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Plánované aktivity spolupráce v roce 2019  

Pracovní skupina Profese 
• Metodický klub polytechniky 
• Příměstské tábory na podporu manuální zručnosti 

 
Pracovní skupina Šance 
• Metodický klub společného vzdělávání 

 
Pracovní skupina Zázemí 
• Metodický klub prvního stupně základních škol 
• Metodický klub školních družin a klubů 
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Plánované vzdělávací akce na rok 2019 

• Předávání zkušeností v dramatické výchově III 

 

 

 

Plánované témata na PNŠK na rok 2019                 
 
• Seminář pro ředitele základních a mateřských škol 
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Více informací 

• Webové stránky projektu: http://www.pobeskydi.cz/nase-projekty/map-frydek-mistek/ 

• Facebookový profil projektu: https://www.facebook.com/MAP.FM.II/ 
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Ing. Zdeňka Platošová 

MAS Pobeskydí, z. s. 

www.pobeskydi.cz 

+420 775 166 871 

platosova@pobeskydi.cz 

Děkuji za pozornost 
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