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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK II 

Zápis 

 

 

Akce:   jednání pracovní skupiny Region 

Termín konání: středa 20. listopadu 2019, od 9:00 hod. 

Místo konání: Zámek Paskov 

Přítomni:  viz prezenční listina 

PROGRAM 

1. Informace o projektu 

2. Dotazníkové šetření 

3. Ostatní 

ÚVOD 

Jednání pracovní skupiny (dále jen „PS“) zahájila Zdeňka Platošová, která přivítala přítomné členy a představila 
program jednání. Z jednání PS byla s vědomím přítomných pořízena fotodokumentace pro potřeby dokladování. 
Omluven byl David W. Novák pro studijní záležitosti. Zápisem byla pověřena Lenka Bury, jeho ověřením Ilona 
Racková. 

INFORMACE O PROJEKTU 

Zdeňka Platošová krátce informovala přítomné o aktivitách, které v projektu proběhly od posledních jednání PS, 
především o vyhodnocování dotazníkového šetření a probíhajících aktivitách spolupráce. Byly představeny výstupy 
z některých aktivit spolupráce (sbírka metodik z aktivity Setkání s knihou, metodické listy z Interaktivní výuky 
biologie a metodické listy z Úžasné vědy). 
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Lenka Bury informovala, že výstupy z jednotlivých aktivit jsou postupně vyvěšovány na webových stránkách pro-
jektu (http://www.pobeskydi.cz/map-frydek-mistek/aktivity-spoluprace/). 

Zdeňka Platošová dále informovala o probíhajících workshopech s rodiči na téma Logopedie a naše děti. Cel-
kem proběhlo pět setkání, další se připravují. V diskuzích se promítlo téma integrovaných žáků, neboť zanedbání 
péče o dítě v oblasti logopedie může mít za následek poruchy chování a někdy to vede až k vyloučení z kolektivu. 
Proběhla krátká diskuse a přítomní se shodli, že je potřeba i nadále podporovat besedy podle požadavků mateř-
ských škol. 

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

Zdeňka Platošová seznámila přítomné s předběžnými výsledky dotazníkového šetření, které se uskutečnilo 
na školách v období od února 2019, v oblasti sociálních kompetencí a rozvoje potenciálu každého dítěte, resp. 
žáka. Zdůraznila, že dotazníkové šetření by mělo především přinést informace pro rozvoj vzdělávání a výchovy 
v regionu, např. pro rozvoj aktivit spolupráce, metodických klubů a PS v jednotlivých oblastech jejich působnosti. 

Předběžná verze závěrečné zprávy z šetření bude PS v jednotlivých oblastech jejich působnosti poskytnuta 
nejpozději v lednu 2020 k připomínkování a komentářům. Konečná verze závěrečné zprávy nebude obsahovat 
individuální údaje propojené s jednotlivými školami, a to z praktických důvodů (přiměřenost rozsahu závěrečné 
zprávy) a z důvodu slibu anonymity, který byl školám dán při spuštění dotazníkového šetření. Tyto údaje se však 

neztratí a budou k dispozici (na dotaz) u realizačního týmu projektu pro potřeby aktivit spolupráce, metodických 
klubů a PS. 

OSTATNÍ 

Zdeňka Platošová představila aktivity spolupráce, které budou předloženy ke schválení pracovní skupině Záze-
mí 3. prosince 2019 a následně po schválení řídícím výborem budou zařazeny do ročního akčního plánu 2020. 

Jedná se o těchto pět aktivit: 

 Vdechni život knize 
 Na Prašivou vyrazíme, společně se pobavíme 
 Stavba domu 
 Úžasná věda II 
 Poznej svůj kraj 

Proběhla krátká diskuze k aktivitě Na Prašivou vyrazíme, společně se pobavíme. Jana Liberdová upozornila 
na termín květnového společného výšlapu. Je třeba dát pozor na hromadné akce na Prašivé, které se pravidelně 
v jarních a letních měsících pořádají. Zmínila i výročí kostela na Prašivé a možnosti prohlídky. 

Zdeňka Platošová uvedla, že se jedná o jedny z posledních aktivit, které se v projektu budou realizovat. Dílčím 
úkolem pro členy na příštích PS bude promyslet, co podniknout se zbylým rozpočtem v implementační části pro-
jektu. Nějaké návrhy jsou již nyní (dofinancování metodických klubů, dotisky metodických výstupů aktivit, finanč-
ně nenáročné aktivity (fotografická soutěž atd.). 

Další jednání PS se uskuteční 5. března 2020 od 9:00 ve školicí místnosti Kapplova dvora v Třanovicích, Třanovice 
č. p. 1. 

http://www.pobeskydi.cz/map-frydek-mistek/aktivity-spoluprace/
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ZÁVĚR 

Zdeňka Platošová poděkovala přítomným za účast, poděkovala za celoroční spolupráci a ukončila jednání PS. 

 

 

Zapsala: Lenka Bury 

Ověřila: Ilona Racková 

PŘÍLOHY 

Prezenční listina z jednání pracovní skupiny Region 

Aktivity spolupráce 2020, vzdělávací akce 2020 (podklady) 












