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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK II 

Zápis 

 

 

Akce:   jednání pracovní skupiny Profese 

Termín konání: středa 11. března 2020, od 13:00 hod. 

Místo konání: Základní škola Dobrá, Dobrá 710 

Přítomni:  viz prezenční listina 

PROGRAM 

1. Informace o projektu 

2. Dotazníkové šetření 

3. Analýza 

4. Strategický rámec priorit 

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 byla s vědomím přítomných pořízena fotodokumentace pro potřeby dokladování. 
Zápisem byla pověřena Zdeňka Platošová, jeho ověřením Sylva Mertová. 

INFORMACE O PROJEKTU 

David W. Novák krátce informoval přítomné o aktivitách, které v projektu proběhly od posledních jednání PS. 
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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 (MŠ Nošovice, MŠ Sviadnov) – představen průběh, 

výsledky z dotazníků spokojenosti, 12. března v plánu workshop s rodiči – MŠ se zdravotnickou péčí 
od 15:30 hod. 

 probíhá předávání informací ze systémových projektů a NPI ČR 

Plánované aktivity: 

 aktualizace analýzy 
 aktualizace strategického rámce priorit 

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 kariérového poradenství 
byly zaslány jako podklad pro jednání. 

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

Diskuse k výstupům dotazníkového šetření: 

 různý pohled na kariérové poradenství, někdo bere jako službu pro vycházející žáky, někdo jako průřezové 
téma pro všechny ročníky 

 problém sdílené funkce (výchovný a kariérový poradce, metodik prevence – nebo vše dohromady) 
 chybí sdílení zkušeností, praktické metody, ukázky práce s žáky 
 David W. Novák požádal Sylvu Mertovou, jakožto pedagožku o dva odstavce své interpretace k výsledkům 

dotazníkového šetření. 

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. 

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: Polytechnika a kariérové poraden-
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ství a dva cíle: Polytechnické vzdělávání a Kariérové poradenství. K cíli Kariérové poradenství (prozatím pouze pro 
tento) jsou pro inspiraci přiloženy základní typy projektů, které vychází z provedeného dotazníkového šetření. 
Podklady k tomuto cíli 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: 

 Interaktivní výuka biologie – průběžně probíhá 
 Mlsná vařečka – probíhá ročníkově 
 Metodický klub polytechniky – od března termín každý měsíc 
 Polytechnika aneb robotů se nebojíme! – probíhá setkání pedagogů (sdílení zkušeností), příprava 

workshopů pro ostatní školy 
 Polytechnika je zábava – proběhly dvě dílny, další dvě se plánují v současnosti 
 Šikovné ruce – proběhly tři dílny, další dvě se plánují 
 Projekt stavby domu – proběhla schůzka partnerů, plánuje se společná aktivita 
 Úžasná věda II – proběhla schůzka s partnerskými školami, naplánován termín tematické dílny na Švarné 

Hance a navazujících exkurzí (odloženo z důvodu uzavření škol, náhradní termíny budou řešeny po otevře-
ní škol) 

Kateřina Krainová představila návrh na novou aktivitu spolupráce v rámci polytechnického vzdělávání. Spojení 
charitativní činnosti organizace Kola pro Afriku a výuky polytechniky, případně dopravní výuky či zdravovědy. 
První krok bude oslovit školy, zda by měly zájem. Předpokládaný termín realizace podzim 2020. 

OSTATNÍ 

Zdeňka Platošová informovala, že řada aktivit bude z důvodů vývoje epidemiologické situace v Česku přeložena. 

ZÁVĚR 

Termín dalšího setkání bude upřesněn. Zřejmě bude spojen s termínem setkání kariérových a výchovných porad-
ců, který byl kvůli mimořádnému opatření na školách zrušen. 

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

 

 

Zapsala: Zdeňka Platošová 

Ověřila: Sylva Mertová 
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PŘÍLOHY 

Prezenční listina z jednání pracovní skupiny Profese 

Strategický rámec priorit (redukovaný výběr pro oblast Polytechnika a kariérové poradenství) 


