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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK III 

 

Zápis 

 

Akce:   jednání pracovní skupiny Mateřinka 

Termín konání: 7. března 2022 od 9,00 hod. 

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

Přítomni:  viz prezenční listina 

 

PROGRAM 

1. Informace o projektu a připravovaných akcích 

2. Plán pracovních skupin a metodických klubů na rok 2022 

ÚVOD  

Jednání pracovní skupiny (dále jen „PS“) zahájila Krystyna Nováková, která přivítala přítomné členy a představila 
program jednání. Vedoucí pracovní skupiny zůstává stejný (Martin Kocur). Z jednání PS byla pořízena fotodoku-
mentace pro potřeby dokladování. Zápisem byla pověřena Lenka Bury, jeho ověřením Martin Kocur. 

INFORMACE O PROJEKTU  

Krystyna Nováková představila přítomným základní informace o projektu Místní akční plán (dále jen „MAP“) Frýdek-
Místek III (dále jen „projekt“), představila realizační tým projektu a povinné a méně povinné aktivity projektu (viz 
prezentace). Upozornila na nadcházející aktualizaci Seznamu investičních priorit, další aktualizace seznamu může 
proběhnout nejdříve koncem května 2022. V první polovině dubna budou školy v této záležitosti osloveny. 

Krystyna Nováková informovala členy PS o připravovaných akcích (viz prezentace). Zdůraznila, že realizace aktivit 
uvedených v Ročním akčním plánu 2022 bude probíhat i bez projektových financí.  

Krystyna Nováková zopakovala termín konání dalšího ročníku Festivalu inspirace v přírodních vědách – 31.8.2022. 

Pozvánka bude rozeslána na školy koncem března 2022.  
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Byl navržen podzimní termín setkání ředitelů základních a mateřských škol na 21. – 23. 9. 2022. Návrh tématu 
„Strategické plánování na školách“, jsme samozřejmě otevřeni jakýmkoli dalším návrhům. 
 

Dále Krystyna Nováková informovala, že každá pracovní skupina má povinnost vést seznam místních lídrů, resp. 
expertů v dané oblasti. Na příštím setkání pracovní skupiny bude provedena aktualizace seznamu místních lídrů dle 
návrhů členů pracovní skupiny. 

PLÁN PRACOVNÍCH SKUPIN A METODICKÝCH KLUBŮ 

Krystyna Nováková uvedla, že pracovní skupiny jsou určeny mezi jinými k vzájemné výměně zkušenosti a společ-
nému vzdělávání. Pro setkání pracovních skupin jsou vyčleněny finanční prostředky, které budou určeny pro posílení 
této její funkce. Z toho důvodu přišla s návrhem propojení pracovních skupin s metodickými kluby a na setkání 
pracovních skupin by byli zváni i účastníci metodických klubů (z projektu MAP II). 

Tyto prostředky je vhodné využít do dubna 2023. Pro pracovní skupinu Mateřinka je určeno 30tis. Kč na výměnu 
zkušeností v předškolním vzdělávání. 

Návrhy témat setkání bude sbírat vedoucí pracovní skupiny Martin Kocur. 

Martin Kocur nabídl alternativy vzdělávacích aktivit. Pomyslným vítězem se stal Ondřej Sekera, http://www.psycho-
terapie-sekera.cz/. Semináře typu Asertivní komunikace pro pedagogické pracovníky, Hodnotící a motivační rozho-
vory ředitele se zaměstnanci aj. Garant skupiny zahájí komunikaci, členové budou poté informováni. Další zajíma-
vým lektorem by mohla být https://hanka-svejdova-eshop.webnode.cz/. 

Dále proběhlo sdílení zkušeností na téma Výzvy DIGITALIZUJEME, prázdninového režimu ve školkách, povinných 
informací na webu a proplácení antigenních testů. Proběhla diskuse nad pomůckami (bee bot včelky, 3D pera). 

 

 

 
 

OSTATNÍ  
 

Pracovní skupina projednala návrh komunikačního plánu. Analýza a Strategický rámec priorit byly aktualizovány ke 
konci roku 2021 a pracovní skupina je považuje stále za aktuální. Aktualizován bude zejména Seznam investičních 
priorit. 

 
Další setkání pracovní skupiny Mateřinka se uskuteční dne 16. května 2022 v 9 hod. 

 
 

 

 
 

 

ZÁVĚR  
 

Krystyna Nováková poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání PS. 
  

Zapsala: Lenka Bury  
 

Ověřil: Martin Kocur 

https://hanka-svejdova-eshop.webnode.cz/
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PŘÍLOHY  
 

Prezenční listina z jednání pracovní skupiny Mateřinka 

Pracovní skupiny MAP III únor/březen 2022 (prezentace) 
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Pracovní skupiny

únor/březen 2022
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Program

• Informace o projektu a připravovaných aktivitách
– Představení projektu MAP III
– Připravované akce
– Identifikace místních lídrů

• Plán pracovních skupin a metodických klubů
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1: Představení projektu Místní akční plán Frýdek-Místek III



Základní informace o projektu

• Podání žádosti o podporu: 31. března 2021
• Nabytí účinnosti právního aktu: 19. září 2021

• Realizace 1. ledna 2022 až 30. listopadu 2023
• Dle možnosti bude realizace zkrácena a zahájen projekt MAP IV

• Rozpočet 3 257 499,99 Kč (omezené prostředky ve srovnání s MAP II 16 mil. Kč)
• 2,2 úvazku
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Tým projektu

• Koordinátor MAPu: David W. Novák
• Facilitátor MAPu: Lenka Bury
• Hlavní manažer projektu: Krystyna Nováková
• Administrátor projektu: Monika Gillová

• Evaluátor (služba)
• Členové a vedoucí pracovních skupin (neplacené pozice)
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Povinné a méně povinné aktivity projektu

• Aktualizace analýzy a strategického rámce priorit, vč. seznamu investičních priorit
– Seznam investičních priorit další aktualizace může být schválená ke konci května

• Setkávání pracovních skupin (min. čtyřikrát ročně) a řídicího výboru
• Setkání místních aktérů (jednou za projekt)
• Evaluace (externí)
• Příprava pohodových ročních akčních plánů pro roky 2023 až 2025

• Dotační monitoring
• Vytvoření nového webu Místního akčního plánu Frýdek-Místek
• Nabrat síly a inspiraci pro MAP IV
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2: Připravované akce



Realizace aktivit i bez projektových peněz

• Semináře pro ředitele základních a mateřských škol (jarní 31. 3. až 1. 4.; podzimní ???)
• Festival inspirace v přírodních vědách (31. 8. 2022) http://festival-inspirace.cz/

(žádost o individuální dotaci na Frýdek-Místek)
• Metodické kluby (9)
• Bezpečně na silnici aneb dopravní školička 2022 (očekávaná podpora regionu Slezská brána)
• Mladí výtvarníci o našem regionu 2022
• Mlsná vařečka 2022
• Zlatý kapřík 2022
• Populárně naučná videa na téma ochrany ovzduší (financováno z norských fondů)
• Hledání talentů
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3: Identifikace místních lídrů

• Každá pracovní skupina má povinnost vést seznam místních lídrů, resp. expertů
• Na jarních pracovních skupinách provedeme aktualizaci
• Koho na seznam doplnit? … Přece Vás 
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4: Plán pracovních skupin a metodických klubů

• Propojení pracovních skupin a metodických klubů a využití cca 30 tis. Kč pro 
každý metodický klub

• Akce lze realizovat od března 2022 do cca dubna 2023



Děkuji za pozornost
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