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Místní akční plánování je nástrojem, jehož prostřednictvím místní 
aktéři, školy, zařízení neformálního a zájmového vzdělávání, jejich 
zřizovatelé a další, kteří mají důvod a zájem, jednají o potřebách 
vzdělávání, výchovy a souvisejících oblastí a formulují plány na zlep-
šení situace. Místní akční plánování je financováno z Evropské unie 
prostřednictvím programu Ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy a ve správním obvodu obce s rozšířenou působností 
Frýdek-Místek je zastřešuje MAS Pobeskydí. Jejími partnery jsou 
Statutární město Frýdek-Místek a MAS Slezská brána.

Každý rok je zpracován a následně naplňován tzv. roční akční plán. 
Jeho prostřednictvím jsou uváděny v život konkrétní aktivity spolu-
práce škol a dalších organizací působících ve vzdělávání, výchově 
a v souvisejících oblastech. Plán pro rok 2020 obsahoval 31 takových 
aktivit. Některé byly započaty již v předchozích letech, jiné 
v roce 2020. Některé byly v tomto roce ukončeny, jiné dále pokračují. 
Kvůli pandemii COVID 19 v roce 2020 přitom nezůstal z původních 
plánů aktivit kámen na kameni. Přesto se je díky úsilí jejich garantů 
podařilo téměř všechny udržet při životě. Patří jim za to velký obdiv 
a dík! Na následujících stranách se o jednotlivých aktivitách spolu-
práce dočtete více.

ROČNÍ AKČNÍ PLÁN 2020
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Garant:  Mateřská škola Beruška, Frýdek-Místek, Nad Lipinou 23

Metodický klub vznikl z potřeby výměny zkušeností a vědomostí 
vedoucích pracovníků a učitelů mateřských škol nad rámec jedná-
ní pracovní skupiny Mateřinka. První setkání metodického klubu 
se uskutečnilo již v roce 2017 a se čtyřmi setkáními v roce 2020 se 
metodický klub za dobu své existence sešel již čtrnáctkrát. Postup-
ně se do jeho činnosti zapojilo 47 členů z 25 zapojených škol, kteří 
společně diskutovali nad otázkami předškolního vzdělávání, od 
výuky až po oblast řízení a provozu mateřské školy obecně. Meto-
dický klub se rovněž stal odrazovým můstkem pro plánování spo-
lečných aktivit škol, realizovaných pod hlavičkou místního akčního 
plánování i po vlastní ose.

METODICKÝ KLUB
MATEŘSKÝCH ŠKOL
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SETKÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ
aneb BRZY PŮJDEM DO ŠKOLY
Garant:  Mateřská škola Pražmo, příspěvková organizace,
                okres Frýdek-Místek

Příprava předškoláků na základní vzdělávání je jednou z priorit 
mateřských škol, proto se v údolí Morávky každoročně pořádá 
setkání předškoláků tří zapojených mateřských škol. Na těchto 
setkáních se mohou předškoláci seznámit s budoucími spolužáky 
a zábavnou formou ukázat, co všechno se v mateřské škole naučili. 
V předchozích letech se setkání zúčastnilo téměř devadesát dětí. 
V roce 2020 se však kvůli pandemii COVID 19 společné setkání 
nemohlo uskutečnit. Bude-li to možné, naváže se na dosavadní 
ročníky v následujícím roce (fotografie je archivní).
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PROJEKT STAVBY DOMU

Garant:  Základní škola a mateřská škola Dobratice,
 okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dobratická základní škola se dlouhodobě věnuje finanční gramot-
nosti, která souvisí s běžným životem a polytechnickým vzdělává-
ním. Výchova k těmto tématům přitom mívá největší dopad na 
žáky, je-li podávána zábavnou formou a v příkladech z každoden-
ního života. Aktivita se je snažila přiblížit žákům v praxi a ve 
vzájemných souvislostech na úkolech souvisejících se stavbou 
virtuálního domu. Ověřila znalosti a dovednosti z různých předmě-
tů, zejména českého jazyka, matematiky a informatiky, a to 
formou soutěže žáků pátých ročníků. Vzhledem k omezením 
plynoucím z pandemie COVID 19 se soutěž uskutečnila individuál-
ně na školách, distanční formou. Zapojilo se do ní 140 žáků a šest 
učitelů z šesti zapojených škol. Další ročníky, snad již v prezenční 
podobě, proběhnou v následujících letech.
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ZLATÁ CIHLA a ZLATÁ CIHLIČKA

Garant:  Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek,  
 Cihelní 410, příspěvková organizace

Zlatá CIHLA a Zlatá cihlička je soutěž, do které se zapojují žáci, kteří 
rádi přemýšlí a dřímá v nich matematický talent. Po dvou roční-
cích, které se s podporou místního akčního plánování uskutečnily 
obvyklou formou, byl ročník 2020 výrazně ovlivněn pandemií 
COVID 19 a souvisejícími protipandemickými opatřeními. Soutěž, 
byť nachystána, byla v důsledku nich odložena na rok 2021 tak, 
aby nebyl ovlivněn ročník 2021 a aby soutěž mohla proběhnout 
i za podmínek, kdy se žáci z různých škol nemohou setkat v jeden 
čas na jednom místě (fotografie je archivní).
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NA PRAŠIVOU VYRAZÍME, 
SPOLEČNĚ SE POBAVÍME
Garant: Mateřská škola Pražmo, příspěvková organizace, okres  
 Frýdek-Místek

Cílem této aktivity bylo vzbudit v dětech zájem o region, ve kterém 
žijí, lépe ho poznat a prožít příjemné chvíle ve společnosti nových 
lidí a kamarádů. Procvičit přitom jejich pregramotnosti a měkké 
kompetence a rozvinout spolupráci mezi mateřskými školami, 
které se nachází pod Prašivou. Navzdory pandemii COVID 19 se 
aktivitu podařilo úspěšně realizovat. Při besedách s lesními peda-
gogy se děti seznámily s přírodou v okolí Prašivé. Interaktivní 
workshop s knihovnicí děti obeznámil s místními pověstmi. Celá 
aktivita vyvrcholila společným výšlapem dětí, rodičů a zástupců 
zapojených partnerských škol na Prašivou.
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Garant:  MAS Pobeskydí, z. s.

Na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti pořádají knihovny 
nejrůznější akce, které doplňují řadou nových vzdělávacích metod. 
Jednou z možností, jak nabídku knihoven obohatit, jsou tematické 
kufříky (baťůžky), které se mohou při práci se čtenáři velmi kreativ-
ně využívat. Prostřednictvím místního akčního plánování bylo 
jejich pořízení podpořeno v Městské knihovně Frýdek-Místek. 
Předmětem této aktivity bylo na předchozí aktivitu navázat a poří-
dit kufříky také do dalších knihoven v regionu. Městská knihovna 
Frýdek-Místek se do aktivity zapojila jako partner, který spolupra-
cujícím knihovnám poskytoval metodickou podporu. Pořídilo se 
dalších 44 kufříků zaměřených na různá témata pro šest dalších 
knihoven. Na pořízení kufříků navázalo téměř čtyřicet besed pro 
děti spolupracujících mateřských a základních škol.

TEMATICKÉ KUFŘÍKY pro
ČTENÁŘSKOU GRAMOTNOST II



-9-

PŘEDÁVÁNÍ ZKUŠENOSTÍ
v DRAMATICKÉ VÝCHOVĚ III
Garant:  Základní škola a mateřská škola Třanovice,
               příspěvková organizace

Dramatická výchova nachází své praktické uplatnění v oblasti 
verbálního a emocionálního vyjádření. V předchozích letech se 
uskutečnila řada setkání, která vedla matadorka dramatické 
výchovy, Anna Ševečková, a která se zaměřovala na vzdělávání 
pedagogů a vzájemnou výměnu jejich zkušeností. Prostřednictvím 
těchto setkání, zaměřených vždy na jinou stránku dramatické 
výchovy, si mohli pedagogové osahat výuku doslova z druhé 
strany, hravou a zábavnou formou. Na tato setkání se v roce 2020 
bohužel nepodařilo navázat, ať již z důvodu omezení setkávání se, 
nebo z důvodu vytížení učitelů distanční výukou (fotografie je 
archivní). Najde-li se v budoucnu vůle k dalším setkáváním 
a budou-li vůbec možná, budou probíhat, i kdyby bez podpory 
místního akčního plánování.
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Garant:  Základní škola T.G. Masaryka Krmelín, okres Frýdek-Místek,  
 příspěvková organizace

Schopnost efektivní komunikace v anglickém jazyce je pro život 
v 21. století nezpochybnitelná. Dosavadní metody výuky angličtiny 
však nepřináší dostatečně efektivní výsledky. Cílem této aktivity 
bylo proškolit pedagogy prvního stupně základních škol v nové 
metodě: Jolly Body English a položit tak základ k žádoucí inovaci 
výuky. V předchozích letech se uskutečnily náslechové hodiny, po 
nichž následoval rozbor a sdílení zkušeností pod vedením lektor-
ky. Na náslechové hodiny navázala dvacetiminutová školení, na 
nichž se učitelé podrobně seznámili s uplatněním metody ve výuce 
druhých až pátých ročníků. Další školení se měla uskutečnit v roce 
2020, ale kvůli platným protipandemickým opatřením to nebylo 
možné. Dokončeny tak byly metodiky pro výuku anglického jazyka 
metodou Jolly Body English a další aktivity byly ukončeny (fotogra-
fie je archivní).

VÝUKA ANGLIČTINY na 1. STUPNI
ZŠ METODOU J. B. E.
(JOLLY BODY ENGLISH)
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Garant:  Základní škola a mateřská škola Nošovice,
 příspěvková organizace

Silniční provoz a doprava patří k všednímu životu každého z nás. 
Snad každé dítě má doma kolo, koloběžku nebo trojkolku. Spoustu 
času přitom ke své vlastní škodě tráví u lega, pohádek a počítačů. 
Cílem dopravní školičky je vzbudit v dětech zájem o pohyb, naučit 
je znalostem a dovednostem pro bezpečný pohyb v silničním 
provozu a poskytnout učitelům mateřských škol prostředky 
k výchově dopravní bezpečnosti. Z aktivity se v roce 2020 mohl 
uskutečnit pouze nákup koloběžek a odrážedel. Plánované besedy 
s živým policistou a společné setkání zapojených školek na nošo-
vickém dopravním hřišti musely být kvůli pandemické situaci 
odloženy na další rok.

BEZPEČNĚ PO SILNICI
aneb DOPRAVNÍ ŠKOLIČKA
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METODICKÝ KLUB
MATEMATIKY
Garant:  Asociace malých debrujárů České republiky, spolek

Vztah společnosti, včetně dětí, žáků a studentů k matematice není 
ideální. Svůj díl viny na tom mají archaické a nezáživné metody 
výuky. Metodický klub matematiky si položil za cíl přispět 
k výměně informací a zkušeností s výukovými metodami, pomůc-
kami a učebnicemi, konfrontaci nových metod s klasickými, 
vzájemnému učení se a sdílení nástrojů, které učitelé používají při 
výuce. V roce 2020 byla činnost metodického klubu výrazně ovliv-
něna pandemií COVID 19 a souvisejícími protipandemickými opat-
řeními. Navzdory nim se klub sešel dvakrát, z toho jednou v on-line 
prostředí (fotografie je archivní). Celkem se do jeho činnosti zapoji-
lo téměř třicet učitelů ze sedmnácti škol. Další setkání jsou pláno-
vána na následující roky.
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INTERAKTIVNÍ VÝUKA
BIOLOGIE
Garant:  Kvalifikační a personální agentura, o. p. s.

V současnosti roste potřeba rozvíjet u dětí všeobecné znalosti 
a kompetence, včetně schopnosti poskytnout sobě či druhým 
první pomoc. Aktivita až do uzávěry škol v důsledku pandemie 
COVID 19 využívala luxusně vybavené interaktivní učebny biologie 
v Třinci, do níž umožnila přístup více než dvanácti stovkám žáků 
z třinácti zapojených škol. Součástí aktivity byla příprava pracov-
ních listů využitelných ve výuce přímo na školách. Pro žáky a učite-
le z opravdu vzdálených míst se program nabízel k výuce přímo na 
jejich škole. Uskutečnila se také soutěž v první pomoci, která 
umožnila školám z našeho a okolních regionů konfrontovat získa-
né znalosti a dovednosti s druhými. Protipandemická opatření 
však aktivitu zkomplikovala do té míry, že byla ke konci roku 2020 
předčasně ukončena (fotografie je archivní).
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Garant:  Základní škola Fryčovice, okres Frýdek-Místek,
 příspěvková organizace

Jednou z významných bariér rozvoje současného vzdělávání 
a dosahování lepších pedagogických výsledků je nedostatečný 
přenos informací a zkušeností, včetně příkladů dobré praxe, mezi 
učiteli. Pro tyto účely si učitelé jazyků založili v roce 2019 svůj 
metodický klub. Záhy po jeho vzniku se tento klub rozdělil fakticky 
na dva: metodický klub českého jazyka a metodický klub cizích 
jazyků. Jejich slibně rozjeté aktivity utlumil v roce 2020 COVID 19. 
Sešel se pouze metodický klub českého jazyka, a to dvakrát. Vzhle-
dem k dlouhodobě neutěšené situaci se garantky obou klubů 
rozhodly alternativně přesunout aktivity klubu v roce 2021 do 
on-line prostředí.

METODICKÝ KLUB JAZYKŮ
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Garant:  Základní škola Fryčovice, okres Frýdek-Místek,
 příspěvková organizace

Význam čtení a čtenářství je mnohostranný. Učitelé bohužel často 
chápou rozvíjení čtenářské gramotnosti v úzkém smyslu: pouze 
jako schopnost dekódovat text a porozumět mu na doslovné 
úrovni. K rozvoji nevyužitého potenciálu čtení se u této aktivity 
sešlo více než dvacet učitelů šesti zapojených škol, aby společně 
vybrali a pořídili téměř sedm set knih pro své školní knihovny 
a k více než třiceti vybraným titulům připravili metodiky pro práci 
s nimi. Prostřednictvím této aktivity si zapojení učitelé mohli 
vyzkoušet, jak s texty systematicky pracovat a jak sestavit celou 
učební jednotku, která by směřovala k cílům čtenářské gramot-
nosti. Na tuto fázi navázalo testování pořízených metodik. 
V důsledku pandemie COVID 19 bylo nutné původní plán aktivity 
překopat: náhradou za setkání učitelů a žáků zapojených škol se 
uskutečnila soutěž Já + kniha = komiks. Celkem se do aktivity zapo-
jilo více než tisíc žáků.

SETKÁNÍ S KNIHOU
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POJĎTE SI VYZKOUŠET
ZESTÁRNOUT
Garant:  MEDICA Třinec, z.ú.

Schopnost zasadit sebe do prostředí mezigeneračního soužití se 
vytrácí, ne-li vytratila. Děti a mladí lidé si sotva dokáží představit, 
jak se ve stáří sníží jejich pohyblivost nebo omezí zrakové a slucho-
vé schopnosti. S pořízenou sadou gerontoobleku dětské velikosti 
mají děti příležitost si radosti stáří vyzkoušet zamlada. Kvůli plat-
ným protipandemickým opatřením sice nebylo možné s tímto 
oblekem vyrazit do škol, ale program pro ně se nachystal a vyzkou-
šel a návštěvy škol pro lepší situaci jsou připraveny. Bude-li to 
možné, tyto návštěvy budou probíhat již od následujícího roku.
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MLADÍ VÝTVARNÍCI
o NAŠEM REGIONU
Garant:  Základní škola Paskov, okres Frýdek-Místek,
 příspěvková organizace

Aktivita, která si klade za cíl posílit v žácích zájem o místo a region, 
v nichž vyrůstají, o výtvarnou výchovu a osobnostní a sociální 
rozvoj, se po prvním a zatím posledním normálním ročníku přesu-
nula ve školním roce 2019/20 zčásti do on-line prostředí. Soutěžící 
žáci dostali za úkol interpretovat vlastním způsobem místo nebo 
region, které považují za svůj domov. Na školách vytvářeli své 
práce, které byly následně nafoceny a v digitální podobě vyhodno-
ceny. Bohužel, kvůli pandemii COVID 19 se nemohly uskutečnit ani 
vernisáž, ani workshop s malířem nebo putovní výstava (obrázek 
je archivní). Místo toho se v přípravě navazujícího ročníku zpraco-
valo instruktážní video, které je sdíleno na kanále YouTube. Další 
ročník je již koncipován variantně tak, aby se v případě přetrvávají-
cích omezení mohl uskutečnit plnohodnotně v on-line prostředí.
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POZNEJ SVŮJ KRAJ

Garant:  Region Slezská brána

Silnou stránkou regionu je jeho pestrost, která nabízí nespočet 
příležitostí vzdělávat a vychovávat v terénu, způsobem, který je 
atraktivní a který podněcuje zájem žáků nejen o území samotné, 
ale též o rozvoj osobnostních a sociálních kompetencí. V této 
aktivitě si žáci jedněch škol připravili školní výlety pro své kamará-
dy z jiných škol, následně se podíleli na přípravě a realizaci těchto 
výletů a stali se tak svým kamarádům průvodci po své obci. V roce 
2020 se výlety připravily a na podzim, navzdory pandemii 
COVID 19, proběhly první tři. Další výlety, které měly proběhnout 
v tomto roce, byly odloženy napřesrok a chystá se rozšíření aktivity 
i mimo rámec podpory místního akčního plánu.
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MLSNÁ VAŘEČKA

Garant:  Základní škola a mateřská škola Dobratice,
 okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Téma zdravé stravování a vaření nás obklopuje v každodenním 
životě. Lidé rádi vaří a hledají nové způsoby, jak připravovat své 
pokrmy, a sdílí své recepty s ostatními. Nabízí se tak možnost 
zavést toto téma do vzdělávání. Prostřednictvím vaření mohou být 
děti přivedeny k manuální činnosti, získají pro ni potřebné doved-
nosti a vztah k ní. Podstatou Mlsné vařečky je soutěž žákovských 
týmů ve vaření a v souvisejících znalostech. Po dvou úspěšných 
ročnících realizovaných s podporou místního akčního plánování se 
soutěž v roce 2020 nemohla uskutečnit kvůli platným protipande-
mickým opatřením. Vzhledem k tomu, že převedení soutěže do 
on-line formy nedávalo smysl, byl ročník 2020 vypuštěn a další se 
uskuteční (bude-li to možné) napřesrok (fotografie je archivní).
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ENVIRONMENTÁLNÍ SOUTĚŽ
ZLATÝ KAPŘÍK III
Garant: Základní škola a mateřská škola Lučina,
 okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Environmentální soutěž Zlatý kapřík se tradičně koná v areálu 
rybníků při Žermanické přehradě a účastní se jí smíšené týmy žáků 
prvních stupňů okolních škol. Prostřednictvím soutěže si děti 
v terénu zábavnou formou doplňují své teoretické poznatky 
z výuky. Soutěž také přispívá k rozvoji vzájemné spolupráce mezi 
školami a k výměně zkušeností mezi pedagogy, kteří se zabývají 
environmentální výchovou na školách. Kvůli pandemii COVID 19 se 
soutěž v roce 2020 nemohla uskutečnit (fotografie je archivní). Pro 
podobné případy se však již připravuje záložní řešení.
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METODICKÝ KLUB
POLYTECHNIKY
Garant: Asociace malých debrujárů České republiky, spolek

Současné děti ve srovnání s předchozími generacemi (alespoň 
podle tvrzení předchozích generací) jsou nedostatečně manuálně 
zručné a zaostávají také v ostatních polytechnických znalostech 
a dovednostech. Svůj díl viny na této situaci mají zastaralé a nezá-
živné metody výuky a výchovy a pokles významu, či dokonce 
rušení prakticky zaměřených předmětů. K sebevzdělávání 
a výměně zkušeností s výukovými metodami a pomůckami si 
učitelé založili metodický klub. Ten se mohl v roce 2020 kvůli pan-
demii COVID 19 sejít pouze dvakrát. Poprvé na téma Colours, 
podruhé na téma Debrujárské pokusy. S ohledem na přetrvávající 
omezení setkávání se jsou další setkání klubu plánována variant-
ně, i pro on-line prostředí.
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POLYTECHNIKA JE ZÁBAVA

Garant:  Základní škola Dobrá, příspěvková organizace

Základní škola Dobrá se dlouhodobě věnuje polytechnickému 
vzdělávání zaměřenému na robotiku, technické činnosti a badatel-
ství. Prostřednictvím této aktivity chtěla tyto aktivity rozšířit i na 
partnerské školy, z nichž část žáků na doberskou školu přestupuje 
na druhý stupeň. S pomůckami pořízenými pro potřeby aktivity 
a zapojených škol byl v roce 2019 zahájen program tematických 
dílen, v roce 2020 se z něj však kvůli pandemii COVID 19 uskutečni-
la pouze jedna, zaměřená na výrobu drobných hudebních nástrojů 
ze dřeva. Bude-li to možné, program bude pokračovat v následují-
cím roce. Celkem se do aktivity prozatím zapojilo téměř sedmde-
sát žáků z pěti zapojených škol.
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ŠIKOVNÉ RUCE

Garant: Základní škola a mateřská škola Raškovice

Cílem Šikovných rukou bylo vzbudit v žácích zájem o pracovní poly-
technické činnosti, seznámit je se zajímavostmi a hmatatelnými 
možnostmi, jak řemeslo či polytechniku a ruční práce uchopit, 
pochopit a dále rozvíjet jejich možnosti v této oblasti. V roce 2019 
se uskutečnily první dvě tematické dílny, zaměřené na práci s kera-
mickým materiálem, a dvě exkurze na okolní, technicky zaměřené 
střední školy. Ze tří dílen plánovaných na rok 2020 se kvůli pande-
mické situaci uskutečnila pouze první, zaměřená na výrobu hmyzí-
ho domečku. Další dílny se bohužel nepodařilo uskutečnit 
a proběhnou v následujícím roce, umožní-li to situace. Proběhnou 
navíc workshopy ke sdílení zkušeností mezi učiteli a vzniknou 
pracovní listy pro práci v dílnách.
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POLYTECHNIKA
aneb ROBOTŮ SE NEBOJÍME!
Garant: Základní škola a Mateřská škola, Baška,
 příspěvková organizace

Robotika se velice nesmlouvavě vkrádá do základních škol, které 
často tápou, kam a co s ní. Aktivita se zaměřuje na představení 
možností, jak ji zakomponovat do běžného vyučování v základní 
škole. V předchozím roce se uskutečnily náslechové hodiny 
v Základní škole národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, 
kde výuka robotiky probíhá již několik let, metodická setkání učite-
lů zaměřená na motivační úvod do robotiky, programování, využití 
ve výuce a praktické ukázky a otevřené workshopy pro zájemce 
z dalších škol, spojené se základním proškolením v oblasti progra-
mování a práce s roboty. Byl vytvořen padlet, který je průběžně 
doplňován o další náměty a tipy, jak robotiku zavést do každoden-
ní výuky. Na tyto aktivity navázal metodický klub polytechniky, 
jehož zástupci na školách poskytují konzultace a praktická zaškolo-
vání v robotice a využití informačních a komunikačních technolo-
gií.
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POSEZENÍ NAD ŠÁLKEM KÁVY

Garant: MAS Pobeskydí, z. s.

Posezení nad šálkem kávy jsou souborem jednorázových setkání 
odborníků na vybraná témata vzdělávání a výchovy a souvisejících 
oblastí. Slouží k přenosu informací a zkušeností, včetně příkladů 
dobré praxe, mezi jednotlivými aktéry. Přes pandemii COVID 19 
a související protipandemická opatření se v roce 2020 uskutečnily 
dvě akce: festival inspirace v přírodních vědách a další ze setkání 
výchovných a kariérových poradců. Především festival se setkal 
s velkým zájmem: zúčastnilo se jej více než šedesát učitelů a ředi-
telů, především základních škol z regionu. Druhý ročník festivalu 
a další akce jsou plánovány na následující roky.
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA
Garant: MAS Pobeskydí, z. s.

Děti (a ani dospělí) většinou netuší, odkud pochází jídlo, které je 
jim dováženo na stůl, oblečení, které nosí, a další spotřební zboží, 
které využívají v osobním životě. Problematika udržitelnosti se řeší 
celosvětově, ale v Česku je stále na počátku, zvláště na nižších 
stupních vzdělávání. Aktivita využívá toho, že MAS Pobeskydí spra-
vuje regionální značku BESKYDY originální produkt, a s tématem 
udržitelné spotřeby vyráží za dětmi. V roce 2020 se bohužel 
musela obejít bez návštěv na školách. Vznikl však návrh deskové 
hry, která podporuje nákup místních výrobků zábavnou formou, 
a vznikly metodické listy na téma Vlna a Med. V následujícím roce 
(dá-li pandemie) se s programem vyrazí do škol a příměstských 
táborů.



METODICKÝ KLUB
SPOLEČNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
Garant: Základní škola a mateřská škola Raškovice

Otázka společného vzdělávání je horkým tématem v rovině peda-
gogické, rodičovské i společenské. Překotné změny v přístupu 
a legislativě postihují bez rozdílu děti, žáky, studenty a zaměstnan-
ce školských zařízení. Každá škola se snaží tuto oblast uchopit co 
nejlépe, mnohdy však pouze na základě vlastních zkušeností či 
svého nejlepšího svědomí. K výměně informací a zkušeností se 
společným vzděláváním si školy založily metodický klub. Než byly 
omezeny možnosti setkávat se v souvislosti s pandemií COVID 19, 
se metodický klub sešel osmkrát. Těchto setkání se zúčastnilo více 
než sto dvacet učitelů z více než čtyřiceti škol a téměř deseti 
dalších organizací. Poté se metodický klub soustředil na telefonic-
ké konzultace. Vzhledem k nejasnému vývoji pandemické situace 
jsou další setkání klubu plánována variantně, jak pro prezenční, 
tak on-line formu.
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VDECHNI ŽIVOT KNIZE

Garant: Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy,  
 příspěvková organizace

Čtenářská gramotnost je oblast, která vyžaduje podporu v dlouho-
dobém horizontu. Ruku v ruce s ní jde také potřeba rozumět 
psanému textu, zvládnout kriticky zhodnotit výchozí zdroje 
a vytvořit text požadované úrovně a kvality. Aktivita nabídla mož-
nost spojit tyto dvě dovednosti do jedné a přispět tak k jejich 
rozvoji. Děti ze zapojených škol mají jejím prostřednictvím 
možnost vytvořit vlastní knihu, a to jak po stránce obsahu, tak po 
stránce jejího řemeslného zpracování. V roce 2020 byla aktivita 
ovlivněna pandemickou situací a děti se nemohly společně setkat 
a užít si připraveného doprovodného programu. Pod vedením 
svých učitelů nebo knihovnic však individuálně na školách nebo 
v knihovnách pracovaly na svých knihách. Výsledky jejich práce 
budou vyhodnoceny v následujícím roce a bude-li to možné, 
proběhne doprovodný program v náhradních termínech. 
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ÚŽASNÁ VĚDA II

Garant: Základní škola a mateřská škola Raškovice

Přírodní vědy (science – fyzika, chemie i biologie) jsou pro mnohé 
žáky velkou neznámou, pokud nejsou podávány interaktivně, 
s propojením do praxe, názorně a hmatatelně. Úžasná věda II 
navázala na toho jména první aktivitu z roku 2018 a připravila pro 
žáky tří škol exkurze do interaktivního centra VIDA! v Brně. Další 
exkurze a zejména plánovaná tematická dílna na Švarné Hance 
v Beskydech se již kvůli pandemii COVID 19 neuskutečnily.
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METODICKÝ KLUB
MALOTŘÍDNÍCH ŠKOL II
Garant: Základní škola a mateřská škola Nošovice,
 příspěvková organizace

Malotřídní školy jsou často jedinou možností, jak poskytnout vzdě-
lávání dětem v řídce osídlených oblastech. Přes věčné a nikam 
nevedoucí diskuse o jejich kvalitě je jejich existence faktem, který 
je třeba akceptovat. Malotřídní a malé školy se obecně potýkají se 
stejnými problémy a výzvami jako velké školy, jejich kapacity 
k řešení těchto problémů a výzev jsou však nesrovnatelně omeze-
nější. K vzájemné výměně informací a zkušeností a přípravě spo-
lečných plánů si malotřídní školy z regionu založily svůj metodický 
klub. Ten pod záštitou místního akčního plánování funguje již od 
roku 2017. Přes pandemii COVID 19 se v roce 2020 uskutečnila dvě 
setkání klubu (celkem již devět), kterých se zúčastnilo sedmnáct, 
většinou vedoucích pracovníků z dvanácti škol.
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METODICKÝ KLUB PRVNÍHO
STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Garant: Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek,
 Jana Čapka 2555

Každá škola je něčím specifická, ať již svým zaměřením, spádovostí, 
stářím budov, vybaveností, technickým zabezpečením, či dokonce 
mírou podpory ze strany zřizovatele. Přesto mají všechny školy 
spoustu společných bodů, jak v oblasti provozní, tak didaktické. Za 
účelem nastolení atmosféry vzájemné kolegiality, soudržnosti 
a spolupráce v oblasti vzdělávání a výchovy na prvním stupni si 
školy založily svůj metodický klub. V prvních dvou letech se klub 
sešel celkem šestkrát a do jeho činnosti se zapojilo téměř padesát 
učitelů z dvanácti škol. V roce 2020 přitom byla jeho činnost výrazně 
ovlivněna praktickou nemožností osobních setkávání. Přesto se 
klub sešel dvakrát: nad robotikou a nad distanční výukou. Další 
setkání proběhnou v následujících letech.
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METODICKÝ KLUB ŠKOLNÍCH
DRUŽIN a KLUBŮ
Garant: Základní škola a mateřská škola Raškovice

Aby mohli pracovníci školních družin a klubů přizpůsobovat svou 
práci novým trendům a očekáváním, jež jsou na ně kladena ze 
strany dětí, žáků a jejich rodičů, musí se permanentně vzdělávat 
a vyměňovat si navzájem své informace a zkušenosti. Proto vznikl 
metodický klub školních družin a klubů. V roce 2020 se klub kvůli 
pandemii COVID 19 sešel pouze dvakrát (celkem již šestkrát), nad 
papírovým pletením a keramikou, a vzhledem k nejasné situaci se 
v následujícím roce přinejmenším zčásti přesune do on-line 
prostředí. Celkem se do činnosti klubu zapojilo již více než třicet 
pracovníků družin a klubů z téměř dvaceti škol regionu.
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BESKOS (beskydský korespondenční seminář)

PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Garant:  Asociace malých debrujárů České republiky, spolek

S matematickými problémy se lidé potkávají v běžném životě. Řešit 
a vyřešit problém je nezbytnou nutností. Školská matematika žáky 
na řešení připravuje a klade si za cíl je do života vybavit vědomost-
mi a dovednostmi. Pro svůj volný čas však děti mají malou nabídku 
problémových úloh. Proto se připravuje BESKOS: korespondenční 
seminář, celoroční soutěž pro žáky základních škol se zájmem 
o matematiku, kteří budou ve svém volném čase řešit zadané 
úlohy. Kvůli pandemii COVID 19 se příprava semináře, resp. soutě-
že zbrzdila, nicméně v roce 2020 bylo připraveno zadání pro 
jednotlivé věkové kategorie a se spuštěním se počítá v následují-
cím roce.

a + b = c



Kontakty:
MAS Pobeskydí, z. s.
739 53 Třanovice č. p. 1
+420 558 431 068
mapfm@pobeskydi.cz

David W. Novák
+420 732 123 903
novak@pobeskydi.cz

Zdeňka Platošová
+420 775 166 871
platosova@pobeskydi.cz

Lenka Bury
+420 775 167 378
bury@pobeskydi.cz

Web: pobeskydi.cz/nase-projekty/map-frydek-mistek/
Facebook: www.facebook.com/MAP.FM.II/
Fotogalerie: www.zonerama.com/mapfm


