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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK III 

Zápis 

 

 

Akce:   jednání řídícího výboru 

Termín konání: pátek 25. března 2022, od 9:00 hod. 

Místo konání: školící místnost Kapplova dvora, Třanovice č. p. 1 

Přítomni:  viz prezenční listina 

PROGRAM 

1. Přivítání 

2. Informace o projektu  

3. Schválení komunikačního plánu 

4. Představení evaluace procesu místního akčního plánování 

5. Schválení evaluačního plánu 

6. Ostatní  

 

ÚVOD 

Jednání řídícího výboru (dále jen „ŘV“) zahájila, s pověřením jeho předsedy Jaroslava Votýpky, Krystyna Nováková, 
která přivítala přítomné členy a představila program jednání. Z jednání byla s vědomím přítomných pořízena foto-
dokumentace pro potřeby dokladování. Zápisem byla pověřena Lenka Bury, jeho ověřením Krystyna Nováková. 

Bylo konstatováno, že jednání se účastní 11 členů ŘV (včetně plných mocí) z celkových 18 členů a zasedání je 
usnášeníschopné. Jednání se účastní hosté (viz prezenční listina). 
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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 aktivity projektu (viz prezentace). Upozornila 

na nadcházející aktualizaci Seznamu investičních priorit, další aktualizace seznamu může proběhnout nejdříve kon-
cem května 2022. Bude se průběžně sledovat průběh schvalování IROPu 21-27 a pokud by došlo k zásadním změ-
nám schválení by bylo odloženo a školy by měly čas k úpravám. 

Krystyna Nováková shrnula první zasedání pracovních skupin v novém projektu, které proběhly v období únor až 
březen 2022. Pracovní skupiny jsou určeny, mezi jinými, k vzájemné výměně zkušenosti a společnému vzdělávání. 
Pro setkání pracovních skupin jsou vyčleněny finanční prostředky, které budou určeny pro posílení této jich 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). Představila ŘV rozdělení metodických klubů mezi 7 
stávajících pracovních skupin (viz prezentace) a pro PS Zázemí navíc přibyla sekce Alternativních forem vzdělávání 
(prozatím bez financí). 

Antonie Landová ze Základní školy národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 vznik 
sekce uvítala a upřesnila, že jejich škola se věnuje více než 20 let konceptu Začít spolu, slovnímu a formativnímu 
hodnocení v prvních ročních. Vidí v této oblasti potenciál pro výměnu zkušeností. 

Pro pracovní skupiny bylo vyčleněno celkem 270 tis. Kč, které je možno čerpat do dubna 2023. 

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. Akce Seminář pro ředitele zá-
kladní a mateřských škol (31.3. – 1.4.2022 a 2. pol. září 2022) a Festival inspirace v přírodních vědách (31.8.2022) 
proběhnou s finanční podporou statutárního města Frýdek-Místek, kdy město poskytlo dotaci ve výši 200 tis. Kč. 

Proto také Krystyna Nováková vyzvala přítomné, aby navrhli a oslovili možné donátory, kteří by pomohli finančně 
podpořit aktivity MAPu (podnikatelé, firmy, obce). Připraví a rozešle na členy ŘV informační dopis pro případné 
donátory a sponzory akce festival inspirace v přírodních vědách. 

SCHVÁLENÍ KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU 

Návrh komunikačního plánu 2022 byl členům ŘV předem rozeslán. Krystyna Nováková shrnula jeho obsah (viz 
prezentace, příloha zápisu). Mezi základní komunikační nástroje využívané v projektu patří mailová komunikace, 

jednání pracovních skupin a řídicího výboru, články v místních zpravodajích, webové a facebookové stránky. 

 

Usnesení č. 1: Řídící výbor schvaluje Komunikační plán, v 2022-03 v navrženém znění 

 

Výsledek hlasování:  

• Pro: 11  

• Proti: 0  

• Zdržel(a) se hlasování: 0  

 

Usnesení bylo přijato. 
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PŘEDSTAVENÍ EVALUACE PROCESU MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁ-
NOVÁNÍ 

Lucie Ligocká seznámila přítomné s evaluačním plánem, s cílem, metodami a harmonogramem evaluace (viz pre-
zentace, příloha zápisu). Evaluace bude probíhat formou evaluačního workshopu, dotazníkového šetření a řízených 
rozhovorů s realizačním týmem MAPu. 

SCHVÁLENÍ EVALUAČNÍHO PLÁNU 

Návrh evaluačního plánu 2022 byl členům ŘV předem rozeslán. 

 

Usnesení č. 2: Řídící výbor schvaluje Evaluační plán MAP FM v navrženém znění 

 

Výsledek hlasování:  

• Pro: 11  

• Proti: 0  

• Zdržel(a) se hlasování: 0  

 

Usnesení bylo přijato. 

OSTATNÍ 

Dokumentace řízení MAP 

Krystyna Nováková uvedla, že jednotlivé dokumenty řízení MAPu byly schváleny již v únoru per-roll hlasováním. 
Aktuálně byl schválen komunikační plán a je vhodné schválit celý soubor těchto dokumentů jako jeden z výstupů 
projektu. K 25. 3. 2022 byl aktualizován i seznam členů pracovních skupin. 

Soubor dokumentace řízení MAP obsahuje: 

Statut řídicího výboru 

Jednací řád řídicího výboru 

Identifikace dotčené veřejnosti 

Organizační struktura 

Seznam členů řídicího výboru 

Seznam členů pracovních skupin 

Komunikační plán 
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Usnesení č. 3: Řídící výbor schvaluje soubor dokumentů řízení MAP v navrženém znění 

 

Výsledek hlasování:  

• Pro: 11 

• Proti: 0  

• Zdržel(a) se hlasování: 0  

 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

Analýza a strategický rámec priorit 
Krystyna Nováková uvedla, že aktuální platná Analýza a Strategický rámec priority byl schválen v prosinci 2021 a 

není aktuálně potřeba jej zásadně aktualizovat. Pouze je vhodné aktualizovat Seznam investičních priorit. 

 

Usnesení č. 4: Řídící výbor považuje Analýzu a Strategický rámec priorit ve verzi schválené v prosinci 
2021 za stále aktuální a nadále platný pro období do roku 2025 a pouze zadává úkol realizačnímu 
týmu provést nezbytné úpravy Strategického rámce priorit vč. aktualizace Seznamu investičních pri-
orit, který je jeho součástí. 

 

Výsledek hlasování:  

• Pro: 11 

• Proti: 0  

• Zdržel(a) se hlasování: 0  

 

Usnesení bylo přijato. 

 

Informace z KAP 

Kristýna Žižková k projektu KAP informovala, že s projektem začali ke konci roku 2021. Ovšem stále se realizuje 

implementační projekt a další informace jsou na facebookových stránkách OKAP (https://www.face-
book.com/OKAP-nen%C3%AD-okap-273268081196079). Upozornila na možnost zapojit se do některých aktivit 
např. partner Mensa ČR: Pro nadané děti realizuje aktivity v ABACE vč. školení či dvouletých licencí (Mensa ČR: 
nadané děti: Abaku do škol). Upozornila na akci křest sbírky povídek partnera Celé Česko čte dětem s názvem 
Kapuce od Mikiny. Patnáct renomovaných českých autorů vytvořilo originální povídky pro děti a mládež. V dalších 
měsících budou následovat čtenářské dílny a semináře, které se zaměří na práci s dětskými kolektivy, ale i s vyso-
koškolskými studenty (celeceskoctedetem.cz).  

 
Informace z ITI 

Dagmar Vdolečková doplnila informace o přípravě ITI. Sběr projektových záměrů k ITI (předvýzva) proběhne prav-
děpodobně koncem dubna či v květnu 2022. Vyplnění formuláře je vhodné konzultovat. Soulad s MAPem (sezna-
mem investičních priorit) se bude řešit až při podání žádosti v systému (nebude řešeno při kontrole projektových 
záměrů). Takže paní Dagmar Vdolečková předpokládá, že možná školy zvládnout i další aktualizaci MAPu na podzim. 
 

https://www.facebook.com/OKAP-nen%C3%AD-okap-273268081196079
https://www.facebook.com/OKAP-nen%C3%AD-okap-273268081196079
https://deti.mensa.cz/index.php?pg=home--vzdelavani-ucitelu--skola4--abaku-do-skol
https://deti.mensa.cz/index.php?pg=home--vzdelavani-ucitelu--skola4--abaku-do-skol
https://celeceskoctedetem.cz/novinka-499
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Termín dalšíhoí jednání řídícího výboru bude upřesněno. 

 

Krystyna Nováková poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání ŘV. 

 

 

Zapsala: Lenka Bury  

Ověřila: Krystyna Nováková 

PŘÍLOHY 

Prezenční listina z jednání řídícího výboru 

Prezentace – Krystyna Nováková 

Evaluační plán – prezentace Lucie Ligocká 











1

Řídící výbor

25. Března 2022



2



Program

• Přivítání
• Informace o projektu a připravovaných aktivitách
• Schválení komunikačního plánu
• Představení evaluace procesu místního akčního plánování
• Schválení evaluačního plánu
• Ostatní
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• Fotografování

4
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2: Informace o projektu a plánovaných aktivitách



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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9

Shrnutí zasedání pracovních skupin

• Únor až březen 2022 první zasedání pracovních skupin
• Zakomponování metodických klubů do pracovních skupin (vytvoření sekcí)
• Pro každou PS či její sekci 30 tis. Kč na výměnu zkušenosti, vzdělávací akce
• 270 tis. Kč (čerpání do dubna 2023)
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Realizace aktivit i bez projektových peněz

• 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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Realizace aktivit i bez projektových peněz

• Semináře pro ředitele základních a mateřských škol
– jarní 31. 3. až 1. 4.; druhá polovina září
– Rozpočet cca 100 tis. + 100 tis. Kč
– Dotace SM Frýdek-Místek (100 tis. Kč), spoluúčast účastníků

• Festival inspirace v přírodních vědách http://festival-inspirace.cz/
– 31. srpen 2022
– Rozpočet cca 200 tis. Kč
– Dotace SM Frýdek-Místek (100 tis. Kč)
– HLEDÁME DALŠÍ PODPOROVATELÉ A DONÁTORY II FESTIVALU V ROCE 2023
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3: Schválení komunikačního plánu

 členové ŘV,
 členové PS,
 zástupci škol a dalších organizací,
 jiní experti,
 veřejnost.
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3: Schválení komunikačního plánu

 individuální nebo skupinová jednání,
 jednání ŘV a PS,
 mailová komunikace (dle potřeby, v pravidelných intervalech)
 Facebookový profil,
 místní nebo jiná média (1 článek za půl roku),
 informativní setkání ke kvalitě vzdělávání s místními podniky, zastupiteli a dalšími aktéry,
 webové stránky (budou vytvořeny nové)
 fotogalerie,
 zpravodaj MAS Pobeskydí,
 propagační materiály (dle potřeby),
 dotazníková šetření (dle potřeby).
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3: Schválení komunikačního plánu

• Řídicí výbor schvaluje Komunikační plán projektu Místní akční plán Frýdek-Místek III.
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4: Představení evaluace procesu místního akčního plánování

• Příspěvek evaluátora
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5: Schválení evaluačního plánu

• Řídicí výbor schvaluje Evaluačního plánu (evaluace procesu místního akčního plánování v 
SO ORP Frýdek-Místek).
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6: Ostatní

• Řízení procesu MAP je souborem následujících dokumentů:
– Organizační struktura
– Statut řídicího výboru
– Seznam členů řídicího výboru
– Seznam členů a vedoucích pracovních skupin
– Identifikace dotčené veřejnosti
– Komunikační plán

• Řídicí výbor schvaluje Řízení procesu MAP
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6: Ostatní

• Řídicí výbor považuje Analýzu a Strategický rámec priorit ve verzi schválené v prosinci 2021 
za stále aktuální a pouze zadává úkol realizačnímu týmu provést nezbytné úpravy 
Strategického rámce priorit vč. aktualizace Seznamu investičních priorit, který je jeho 
součástí.
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Děkuji za pozornost
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• Setkání ředitelů škol – území MAP ORP Bílovec

1

MAP III –
ORP Frýdek- Místek

Evaluace



Evaluace – povinná aktivita

 Daná metodika

 Průběh po celou dobu MAP III

 Cílem zjistit naplnění cílů MAP, účelnost, dopady a 
přínosy v území, udržitelnost

 Externí zpracování
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 Evaluační plán – povinný výstup

 Evaluace naplňování cílů a eval. otázek dle metodiky, 
vyhodnocení dopadu MAP – šetření primární i 
sekundární 

 Závěrečná evaluační zpráva  - povinný výstup

3

Průběh evaluace



 Desk research

 Řízené individuální hloubkové rozhovory

 Skupinové rozhovory či focus groups

 Expertní vyhodnocení

 Dotazníkové šetření – jen v případě chybějících dat
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Metody evaluace



 Desk research

 Řízené individuální hloubkové rozhovory

 Skupinové rozhovory či focus groups

 Expertní vyhodnocení

 Dotazníkové šetření – jen v případě chybějících dat
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Metody evaluace



 Desk research
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Metody evaluace
Aktivita 1Q 22 2Q 22 3Q 22 4Q 22 1Q 23 2Q 23 3Q 23 4Q 23

Nastavení evaluačního plánu + jeho 

schválení ŘV
3/22

Zpracování podrobného plánu 

postupu evaluace (interní 

evaluační design)

4/22

Realizace řízených 

individuálních hloubkových 

rozhovorů, příp. skupinových 

rozhovorů nebo focus groups

5-6 a 9-

10/22

Desk research
5/22 –

12/22

Realizace dotazníkového šetření 

(v případě nezbytnosti 

k otázkám, které nebudou 

zodpovězené po rozhovorech)

10/22 –

2/23

Expertní vyhodnocení poznatků 

z rozhovorů a desk research
10/22 –

2/23

Doplnění informací k evaluaci 

MAP III
10/22 –

5/23

Zpracování a připomínkování 

závěrečné zprávy evaluace
3-8/23

Projednání závěrečné zprávy 

evaluace v orgánech MAP
8-11/23

[1
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 Děkuji za pozornost


