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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK II 

Zápis 

 

 

Akce:   jednání pracovní skupiny Mateřinka 

Termín konání: pondělí 9. března 2020, od 9:00 hod. 

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

Přítomni:  viz prezenční listina 

PROGRAM 

1. Informace o projektu 

2. Dotazníkové šetření 

3. Analýza 

4. Strategický rámec priorit 

5. Aktivita spolupráce 

6. Ostatní 

ÚVOD 

Jednání pracovní skupiny (dále jen „PS“) zahájil David W. Novák, který přivítal přítomné členy, a představil pro-
gram jednání. Z jednání PS byla s vědomím přítomných pořízena fotodokumentace pro potřeby dokladování. 
Zápisem byla pověřena Zdeňka Platošová, jeho ověřením Martin Kocur. 

INFORMACE O PROJEKTU 

David W. Novák krátce informoval přítomné o aktivitách, které v projektu proběhly od posledních jednání PS. 



 

MAP FM II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008616  2/4 

Dále pak: 

• průběžně probíhají aktivity spolupráce z ročních akčních plánů 2018, 2019 i 2020 
• probíhá aktualizace dokumentů MAP 
• probíhají workshopy pro rodiče s logopedem na MŠ 
• probíhá předávání informací ze systémových projektů a NPI ČR 

Plánované aktivity: 

• aktualizace analýzy 
• aktualizace strategického rámce priorit 

11. března 2020 – ZŠ Dobrá – Setkání výchovných poradců a kariérových poradců – sdílení zkušeností s MAP 
Třinec 

3. září 2020 – ZŠ Baška – Festival přírodovědné inspirace (za školu 2 pedagogové) 

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

David W. Novák představil hlavní zjištění dotazníkového šetření, jehož výstupy v oblasti předškolního vzdělávání 

byly průběžně zasílány vedoucímu PS jako podklad pro jednání. 

Výstupy dotazníkového šetření podle doporučení PS budou předány na ministerstvo, NPI ČR a NS MAS ČR (PS 
Vzdělávání), tak aby mohly sloužit jako podklad pro připravované výzvy MŠMT. 

Diskuse k výstupům dotazníkového šetření: 

• Martin Kocur přestavil své postřehy a poukázal mimo jiné také na to, že je zarážející, že v hodnocení sil-
ných stránek se poukazuje spíše na materiálno než na děti a přístup k dětem samým. 

• Soutěže do školek nepatří, vhodné je sdílení zkušeností. 
• Nezapomínat na odloučená pracoviště. 
• Slabou stránkou v MŠ je absence informačních technologií (inter. tabule, tablety), nechybí dětem spíš něco 

jiného??? 
• Heterogenita dětí ve třídě je ve vyhodnocení uváděna mezi slabými stránkami, s čímž řada školek nesou-

hlasí, ba naopak. 
• Obecně se školky neuměly pochválit, natož uvést výsledky. 
• V druhém kole dotazníkového šetření budou zřejmě jen uzavřené otázky. 
• Členové PS se shodli na tom, že by bylo v budoucnosti přínosné další vzdělávání nepedagogických pracov-

níků škol a zaměřit se na problematiku předcházející vyhoření pedagogických pracovníků. 
• David W. Novák požádal Martina Kocura o sepsání dvou odstavců k výsledkům dotazníkového šetření 

(v každé oblasti, zahrnující vyhodnocení za mateřské školy). 

ANALÝZA 

Byla představena struktura analýzy, aby PS mohla posoudit, které části je třeba aktualizovat. Záměr realizačního 
týmu – zjednodušit co nejvíce a aktualizovat kompletně až ke konci projektu. PS se shodla, že některé části není 
potřeba nyní (a opět po roce) aktualizovat. 

Zdeňka Platošová uvedla možnost aktualizovat data o trhu práce z webových stránek MS Paktu zaměstnanosti. 
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STRATEGICKÝ RÁMEC PRIORIT 

David W. Novák představil koncepci aktualizace strategického rámce priorit. Záměrem realizačního týmu je jeho 
strukturu podstatně zjednodušit. Do působnosti PS tak spadne jedna priorita a stejnojmenný cíl: Předškolní vzdě-
lávání. K této prioritě a cíli jsou pro inspiraci přiloženy základní typy projektů, které vychází z provedeného dotaz-
níkového šetření. Podklady k této prioritě a vize byly členům PS rozdány k prostudování s tím, že případné návrhy 
mohou členové zasílat Davidu W. Novákovi. 

AKTIVITY SPOLUPRÁCE 

Zdeňka Platošová představila aktivity spolupráce, které PS řeší, proběhla diskuze k aktuálnímu průběhu aktivit: 

• Setkání předškoláků aneb brzy půjdeme do školy – 2 ročníky za sebou, 1 ročník před sebou 
• Metodický klub mateřských škol – průběžná realizace 
• Na Prašivou vyrazíme, společně se pobavíme! – probíhají besedy s lesními pedagogy, s knihovnicí v plánu 

v březnu 2020, společný výšlap na horu Prašivou naplánovaný 1. května, v případě špatného počasí 
8. května 2020 cca od 9 h. 

OSTATNÍ 

Proběhla diskuze k návrhům na další aktivity spolupráce. Jana Sklářová podala osobně písemný návrh na aktivitu: 
Dopravní školička. Realizační tým projektu projedná v PS Zázemí a řídicím výboru možnosti realizace. 

ZÁVĚR 

Na závěr byl stanoven termín dalšího zasedání 8. června 2020 od 9:00 h v mateřské škole Beruška. 

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

 

 

Zapsala: Zdeňka Platošová 

Ověřil: Martin Kocur 
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PŘÍLOHY 

Prezenční listina z jednání pracovní skupiny Mateřinka 

Strategický rámec priorit (výběr pro oblast předškolní vzdělávání) 


