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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK II 

Zápis 

 

 

Akce:   jednání pracovní skupiny Zázemí  

Termín konání: pondělí 23. září 2019, od 8:30 hod. 

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

Přítomni:  viz prezenční listina 

PROGRAM 

1. Informace o projektu 

2. Aktivity spolupráce 

3. Aktualizace ročního akčního plánu 2019 

4. Ostatní 

ÚVOD 

Jednání pracovní skupiny (dále jen „PS“) zahájil Jaroslav Votýpka, který přivítal přítomné členy a předal slovo Zdeňce 
Platošové, která představila program jednání. Z jednání PS byla s vědomím přítomných pořízena fotodokumentace 
pro potřeby dokladování. Zápisem byla pověřena Lenka Bury, jeho ověřením Jaroslav Votýpka. 

INFORMACE O PROJEKTU 

Zdeňka Platošová krátce informovala přítomné o aktivitách, které na projektu proběhly od posledních jednání PS, 
především o průběhu realizovaných aktivit spolupráce. 
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Krystyna Nováková doplnila, že je připravena aktualizace Seznamu investičních priorit. Členka pracovní skupiny 
Zázemí Lucie Ligocká (v souladu s dřívějším usnesením pracovní skupiny) doplnila možnosti financování jednotlivých 
projektů a tímto splnila povinnosti pracovní skupiny Zázemí. Přítomní členové pracovní skupiny s tímto souhlasí. 

AKTIVITY SPOLUPRÁCE 

Zdeňka Platošová představila aktivity spolupráce, které pracovní skupina Zázemí má projednat a dát doporučení 
řídicímu výboru. Řídící výbor je bude schvalovat dne 27. září 2019 a tímto budou zařazeny do ročního akčního plánu 
2019. 

Jednalo se o 5 aktivit: Polytechnika je zábava (PS Zázemí), Šikovné ruce (PS Šance), Dřevěné památky regionu (PS 
Region), BESKOS (Beskydský korespondenční seminář; PS matematická gramotnost), Polytechnika aneb robotů se 
nebojíme! (PS Zázemí) – viz příloha zápisu.  

Dále Zdeňka Platošová představila připravované aktivity spolupráce na rok 2020 (Vdechni knize život – PS Čtenářská 
gramotnost, Výtvarná soutěž Prašivá – „Prašivá v obrazech“ – PS Mateřinka, AS na téma finanční gramotnosti – PS 
Matematická gramotnost, AS Úžasná věda II – PS Šance, „Turistika v regionu“ – PS Region). Všechny aktivity jsou 
v přípravné fázi, částečně rozpracované. Garanti aktivit budou vyzváni, aby na svých námětech pracovali, aby byly 
aktivity připraveny k projednání pracovní skupinou Zázemí na dalším zasedání a ke schvalování řídícím výborem 
v prosinci 2019. 

Krystyna Nováková z pozice manažerky projektu konstatovala, že poskytovatel dotace MŠMT nám schválil dosavadní 
plnění indikátorů a po zrealizování již naplánovaných a teď navržených aktivit spolupráce bude plnění indikátorů 
vztahující se k mimoškolním aktivitám pro děti splněno. 

Krystyna Nováková připomněla podmínky podpory aktivit spolupráce pro případnou aktualizaci ročního akčního 
plánu 2019 a přípravu ročního akčního plánu 2020. Každá PS má pro potřeby „svých“ aktivit spolupráce alokováno 
150 000 Kč za podmínky, že z ní (z každé) vzejde jedna polytechnická a jedna jiná mimoškolní aktivita spolupráce 
pro děti. 

Dále konstatovala, že žádná z pracovních skupin tyto podmínky nesplnila (splní ji pravděpodobně pouze PS Region). 
PS Profese nepřišla s žádnými návrhy na aktivity spolupráce. Upozornila, že navržená aktivita spolupráce Polytech-
nika aneb robotů se nebojíme! není zaměřena na mimoškolní aktivity pro děti. Ovšem řešené téma je prioritou 
našeho MAPu i partnera Statutárního města Frýdek-Místek, a proto navrhuje doporučit tuto aktivitu spolupráce ke 
schválení řídicím výborem. Finanční prostředky na tuto aktivitu mohou být přesunuty z alokace pracovní skupiny 
Profese, kde nevznikl žádný námět na aktivitu spolupráce. 

Zdeňka Platošová připomněla možnost pořádání posezení na různá témata v rámci aktivity Posezení nad šálkem 
kávy. Jako možný námět na příští rok představila nabídku pedagogů Moniky Olšákové a Tomáše Chrobáka (Základní 
škola a Mateřská škola, Baška, příspěvková organizace) „Festival přírodovědné inspirace“. Festival představuje pro-
gram pro cca 50 – 60 učitelů včetně dílen a diskuzních bloků. Návrh aktivity bude předložen řídícímu výboru ke 
schválení. Součástí návrhu bude i navýšení rozpočtu pro aktivitu Posezení nad šálkem kávy o 50 tis. Kč. 

Přítomná ředitelka ZŠ a MŠ Baška tento návrh podpořila. Zdůraznila, že oba pedagogové jsou excelentní, inovativní 
a mají co předávat dalším pedagogům (např. Monika Olšáková nevyučuje vůbec frontálně). Je případně ochotna 
poskytnou pro akci prostory školy v Bašce. 

Jaroslav Votýpka se dotázal, odkud přesuneme požadovaných 50 tis. Kč. Krystyna Nováková konstatovala, že re-
zervy jsou v položkách rozpočtu analytik potřeb škol nebo odborní členové pracovních skupin, odkud lze prostředky 
převést do pozic lektoři nebo řešitele. Ostatní výdaje lze převést z režijních výdajů kanceláře. Zdeňka Platošová 
dodala, že lze vybrat i účastnický poplatek např. na úhradu obědů a drobného občerstvení (případně obědy budou 
hrazeny účastníky individuálně). 
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AKTUALIZACE ROČNÍHO AKČNÍHO PLÁNU 2019 

Zdeňka Platošová přítomné vyzvala o případné připomínky či návrhy na úpravy předložených aktivit spolupráce. 
Nikdo neměl připomínky. Přítomni byli vyzvání, zda souhlasí s aktualizací ročního akčního plánu 2019 a to doplnění 
aktivit spolupráce: Polytechnika je zábava (rozpočet MAP II 97 900 Kč), Šikovné ruce (rozpočet MAP II 69 900 Kč), 
Dřevěné památky regionu (rozpočet MAP II 42 000 Kč), BESKOS (Beskydský Korespondenční Seminář) pro žáky 
základních škol (rozpočet MAP II 100 000 Kč), Polytechnika aneb robotů se nebojíme! (rozpočet MAP II 202 000 
Kč) a dále navýšením rozpočtu MAP II o 50 000 Kč u aktivity spolupráce Posezení nad šálkem kávy. 
Všichni přítomní souhlasí s tímto návrhem a doporučují řídicímu výboru ke schválení. 

ZÁVĚR 

Na závěr Lucie Ligocká se zmínila o aktuálních výzvách v IROP připravované tzv. uhelné výzvě pro základní školy 
(podmínky jako v minulé výzvě) a Přírodní zahrada ze státního fondu ŽP. Více dotačních možností je uvedeno 
v dotačním zpravodaji. 
 
Další jednání PS se uskuteční 3. prosince 2019 od 8:30 hod v zasedací místnosti v Třanovicích.  
 

Zdeňka Platošová poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání PS. 
 

Zapsala: Lenka Bury 

Ověřil: Jaroslav Votýpka 

PŘÍLOHY 

Prezenční listina z jednání pracovní skupiny Zázemí 

Seznam aktivit spolupráce ke schválení do ročního akčního plánu 2019 a plán aktivit spolupráce na rok 2020 

Festival přírodovědné inspirace 

 

 


