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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK II 

Zápis 

 

 

Akce:   jednání pracovní skupiny Šance 

Termín konání: úterý 10. března 2020, od 14:00 hod. 

Místo konání:         Základní škola a mateřská škola Raškovice, Raškovice č. p. 18 

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 program 
jednání. Z jednání PS byla s vědomím přítomných pořízena fotodokumentace pro potřeby dokladování. Zápisem 
byla pověřena Zdeňka Platošová, jeho ověřením Hana Kachtíková. 
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INFORMACE O PROJEKTU 

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

Dále pak: 

 průběžně probíhají aktivity spolupráce z ročního akčního plánu 2018, 2019 i 2020 

 probíhá aktualizace dokumentů MAP 

 probíhají workshopy pro rodiče s logopedem na MŠ (MŠ Nošovice, MŠ Sviadnov) – přestaven průběh, 

výsledky z dotazníků spokojenosti, 12.3. v plánu WS s rodiči – MŠ se zdravotnickou péči od 
15:30 h 

 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 sociální a občanské gra-
motnosti 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: 
 

 zbytečně složité celé dotazníkové šetření 
 školy si stěžují na nedostatečné finanční zdroje, orgány odkazují na projekt Šablony, ale ty se nastavují na 

určité období, nelze flexibilně takto pokrývat potřeby v průběhu  
 školy obecně řeší spíše materiálno než výuku, přístup k žákům obecně 
 široké rozpětí validních informací u otázek např. na nákladovost škol, apod. 
 pokud jsou výsledky dotazníkového šetření validní, pak je ve vzdělávání a výchově velký prostor pro zlep-

šení 
 

 
 

David W. Novák požádal vedoucí PS Hanu Kachtíkovou o sepsání dvou odstavců k výsledkům dotazníkového šetření. 
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ANALÝZA 

Byla představena struktura analýzy, aby pracovní skupina mohla posoudit, které části je třeba aktualizovat. Záměr 
realizačního týmu – zjednodušit co nejvíce a aktualizovat kompletně až ke konci projektu. Pracovní skupina se 
shodla, že některé části není potřeba 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 a stejnojmenný cíl: Společné vzdělá-
vání. K této prioritě a cíli jsou pro inspiraci přiloženy základní typy projektů, které vychází z provedeného dotazní-
kového 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 pracovní skupina řeší, proběhla diskuze k aktuálnímu prů-
běhu aktivit: 

 

 Metodický klub společného vzdělávání – průběžná realizace, v plánu dvě setkání do konce školního roku 

Spolupráce s 6. ZŠ v rámci metodického klubu – do metodického klubu společného vzdělávání se zapojují i výchovní 
poradci a speciální pedagogové z FM, pozvánky dostávají všechny FM školy. 
 

 Metodický klub školních družin a klubů – průběžná realizace 

Ostatní aktivity spolupráce, které ZŠ Raškovice garantují probíhají plynule. Vše bude probíhat v rámci možností 

v rámci mimořádné situace ve školství (uzavření škol z důvodu epidemiologického opatření). Realizační tým je ve 

spojení s řešiteli aktivit. 

OSTATNÍ 

Proběhla diskuze k organizaci příštích setkání pracovní skupiny. Návrh k návratu modelu, kdy pracovní skupina 

předchází metodickému klubu.  
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ZÁVĚR 

Termín příštího jednání bude upřesněn později. 

David W. Novák poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání PS. 
 
 
Zapsala: Zdeňka Platošová 

Ověřila: Hana Kachtíková 

PŘÍLOHY 

Prezenční listina z jednání pracovní skupiny Šance 

Strategický rámec priorit (výběr pro oblast společného vzdělávání) 

 


