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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK II 

Zápis 

 

 

Akce:   jednání pracovní skupiny Mateřinka 

Termín konání: úterý 1. prosince 2020, od 9:00 hod. 

Místo konání: distanční forma, platforma ZOOM 

Přítomni:  viz prezenční listina 

PROGRAM 

1. Informace o projektu 

2. Vzdělávací aktivity 

3. Aktivity spolupráce  

4. Vyhodnocení ročních akčních plánů 2018 a 2019 

5. Ostatní 

ÚVOD 

Jednání pracovní skupiny (dále jen „PS“) zahájil David W. Novák, který přivítal (on-line) přítomné členy a předsta-
vil program jednání. Z jednání PS byla s vědomím přítomných pořízena fotodokumentace (printscreny) pro potře-
by dokladování a záznam pro potřeby zápisu. Zápisem byla pověřena Lenka Bury, jeho ověřením Martin Kocur. 

INFORMACE O PROJEKTU 

David W. Novák a Zdeňka Platošová krátce informovali přítomné o aktivitách, které v projektu proběhly od po-
sledních jednání PS (viz prezentace, příloha zápisu). V souvislosti s přípravou navazujícího projektu („MAP III“) 
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upozornili na fakt, že z rozpočtu tohoto projektu nebude možné hradit implementační aktivity. Větší možnosti, 
analogické projektu Místní akční plán Frýdek-Místek II, bude nabízet teprve „MAP IV“. Abychom do projektu MAP 
IV šli s co nejlépe připravenými aktivitami, je třeba na nich začít pracovat již nyní, zejména jsou-li v tomto projek-
tu (MAP II) prostředky na podporu jejich přípravy. 

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 

Byla schválena vzdělávací akce pro každou PS v hodnotě 30 000 Kč. Každý vedoucí PS ve spolupráci s jejími členy 
zorganizuje vzdělávací akci, která bude nabídnuta také pedagogům odpovídajícím zaměření PS. Byly prodiskuto-
vány návrhy jednotlivých PS (viz prezentace) s tím, že se hledá potenciál takových aktivit, které rezonují napříč 
jednotlivými PS a které má smysl nabízet ve větším měřítku, než pouze v dané PS. Za tímto účelem David W. 
Novák vyzval přítomné k vyplnění ankety (průběžné výsledky k datu publikace zápisu jsou jeho přílohou). 

Ke vzdělávacím aktivitám proběhla diskuze o možnostech jejich organizace, včetně návrhů na nové aktivity: 

 Ke vzdělávacím aktivitám budou vydávána osvědčení o absolvování. 
 Šárka Čípová přednesla možnosti vzdělávacích akcí pro mateřské školy v oblasti polytechniky (např. exkur-

ze do Světa techniky, Já a moje první peníze atp.). 

David W. Novák dále přítomným nabídl možnost školení k distanční výuce a on-line jednáním na platformě ZOOM, 
o nových termínech bude informovat. 

AKTIVITY SPOLUPRÁCE 

Zdeňka Platošová představila aktuální stav probíhajících aktivit spadajících do působnosti PS (viz prezentace, 
příloha zápisu) a vyzvala (znovu) přítomné k přípravě aktivit pro roční akční plán 2020, kterou lze z prostředků 
projektu odměnit. 

Dále poprosila o součinnost při plánování dalších workshopů pro rodiče. Návrhy či témata mohou členové pracov-
ní skupiny zasílat na adresu platosova@pobeskydi.cz. Na stejnou adresu se mohou obracet ti, kteří by měli zájem 
o realizaci workshopu pro rodiče na téma logopedie a naše děti, kde máme nasmlouvanou lektorku (speciální 
pedagožka, školní logopedka) do konce projektu. 

VYHODNOCENÍ ROČNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ 2018 A 2019 

David W. Novák představil vyhodnocení ročních akčních plánů 2019 a 2020. Odkázal zájemce o seznámení 
se s nimi na aktuálně visící návrhy těchto dokumentů (po schválení řídicím výborem budou vyměněny za jejich 
finální = schválené verze). Pro potřeby prezentace aktivit projektu byly k těmto dokumentům vydány stručné 
propagační materiály. 

mailto:platosova@pobeskydi.cz
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OSTATNÍ 

Zdeňka Platošová připomněla workshopy s rodiči, nabídla další téma na připravenost rodičů na vstup dětí do 
mateřské školy a vyzvala k návrhům na další témata workshopů. 

Proběhla diskuze nad současnou situací na školách, organizací výuky a problémy z praxe, výměna zkušeností 
s dodržováním bezpečnostních opatření atd. 

David W. Novák dále v prezentaci (viz příloha) představil přítomným novinky z projektu Strategické řízení a pláno-
vání ve školách a v územích (SRP), zejména o nových informačních zdrojích. Dále je seznámil s existujícím kata-
logem výukových materiálů EMA a jeho možnostmi. Vyzval je též ke sledování stávajících komunikačních kanálů 
projektu Místní akční plán Frýdek-Místek II (webových stránek s informacemi o jednotlivých aktivitách spolupráce 
a jejich výstupech, facebookového profilu a fotogalerie na Zoneramě). 

ZÁVĚR 

Další jednání PS se uskuteční v pondělí 15. března 2021 od 9:00 hod v mateřské škole Beruška, Frý-
dek-Místek, Nad Lipinou 2318. Neumožní-li to epidemiologická situace, pak ve stejném čase na platformě 
ZOOM. 

David W. Novák poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání PS. 

 

 

Zapsala: Lenka Bury 

Ověřil: Martin Kocur 

PŘÍLOHY 

Prezenční listina z jednání pracovní skupiny Mateřinka 

Pracovní skupina Mateřinka (prezentace) 

Náměty na vzdělávací aktivity (průběžné výsledky ankety) 
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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK II 

Prezenční listina 

 

 

Akce:   setkání metodického klubu mateřských škol a jednání pracovní skupiny Mateřinka 

Termín konání: úterý 1. prosince 2020, od 8:00 hod. 

Místo konání: distanční forma, platforma ZOOM 

 

 

Jméno a příjmení Organizace a funkce 
Prezence 
(podpis) 

Souhlas1 
(podpis) 

Lenka Babuňková Základní škola a mateřská škola Frý-
dek-Místek, Jana Čapka 2555 

 Viz samostatný dokument 

Dagmar Brettschneiderová Mateřská škola se zdravotnickou péčí, 
s.r.o. 

Přítomna Viz samostatný dokument 

                                                            
1 Souhlas se zpracováním osobních údajů. 
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Jméno a příjmení Organizace a funkce 
Prezence 
(podpis) 

Souhlas1 
(podpis) 

Lenka Bury MAS Pobeskydí, z. s. Přítomna Viz samostatný dokument 

Soňa Bystroňová Mateřská škola Pohádka, Frýdek-Místek, 
Třanovského 404 

 Viz samostatný dokument 

Šárka Čípová Kvalifikační a personální agentura, 
o. p. s. 

Přítomna Viz samostatný dokument 

Věra Flaschsová Základní škola a mateřská škola Naděje, 
Frýdek-Místek, Škarabelova 562 

 Viz samostatný dokument 

Silvie Ivánková Mateřská škola Vyšní Lhoty, okres Frý-
dek-Místek, příspěvková organizace 

Přítomna Viz samostatný dokument 

Bohdana Jurášková Mateřská škola Sněženka, Frýdek-Místek, 
Josefa Lady 1790 

 Viz samostatný dokument 

Eva Kavková Mateřská škola Dobrá, okres Frý-
dek-Místek, příspěvková organizace 

 Viz samostatný dokument 

Martin Kocur Mateřská škola Beruška, Frýdek-Místek, 
Nad Lipinou 2318 

Přítomen Viz samostatný dokument 

Věra Kochová Základní škola a Mateřská škola Bruzovi-
ce 

 Viz samostatný dokument 

Kamila Kostková Mateřská škola Brušperk, Sportovní 520, 
příspěvková organizace 

 Viz samostatný dokument 
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Jméno a příjmení Organizace a funkce 
Prezence 
(podpis) 

Souhlas1 
(podpis) 

Pavla Kozáková Mateřská škola Kouzelný svět  Viz samostatný dokument 

Jana Krátká Základní škola a Mateřská škola Bruzovi-
ce 

 Viz samostatný dokument 

Jana Křístková 
Základní škola a mateřská škola Dobrati-
ce, okres Frýdek-Místek, příspěvková 
organizace 

Přítomna Viz samostatný dokument 

Petr Martiňák Obec Horní Tošanovice  Viz samostatný dokument 

Iva Mládková 
Základní škola a mateřská škola Frý-
dek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 
107, příspěvková organizace 

Přítomna Viz samostatný dokument 

David W. Novák MAS Pobeskydí, z. s. Přítomen Viz samostatný dokument 

Vladimíra Nytrová Mateřská škola Pražmo, příspěvková 
organizace, okres Frýdek-Místek 

Přítomna Viz samostatný dokument 

Jana Ondrušíková Základní škola a mateřská škola Frý-
dek-Místek, El. Krásnohorské 2254 

 Viz samostatný dokument 

Antonie Ondřeková Základní škola a Mateřská škola Řepiště, 
příspěvková organizace 

 Viz samostatný dokument 

Jarmila Petrošová Mateřská škola Paskov, příspěvková 
organizace 

Přítomna Viz samostatný dokument 
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Jméno a příjmení Organizace a funkce 
Prezence 
(podpis) 

Souhlas1 
(podpis) 

Petra Petrušková Lumpíkov z. ú.  Viz samostatný dokument 

Zdeňka Platošová MAS Pobeskydí, z. s. Přítomna Viz samostatný dokument 

Jana Poulíčková Mateřská škola Mateřídouška, Frý-
dek-Místek, J. Božana 3141 

Přítomna Viz samostatný dokument 

Hana Prokelová Základní škola a mateřská škola Frý-
dek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320 

 Viz samostatný dokument 

Gabriela Říhová Mateřská škola Frýdek-Místek, Josefa 
Myslivečka 1883 

 Viz samostatný dokument 

Jana Sklářová Základní škola a mateřská škola Nošovi-
ce, příspěvková organizace 

Přítomna Viz samostatný dokument 

Eva Slezáčková 
Základní škola a mateřská škola Dobrati-
ce, okres Frýdek-Místek, příspěvková 
organizace 

 Viz samostatný dokument 

Monika Stoláriková Základní škola a mateřská škola Třanovi-
ce, příspěvková organizace 

 Viz samostatný dokument 

Miroslava Šmiřáková Mateřská škola Fryčovice 451, příspěvko-
vá organizace 

 Viz samostatný dokument 

Marie Šokalová Mateřská škola Horní Domaslavice, pří-
spěvková organizace 

 Viz samostatný dokument 
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Jméno a příjmení Organizace a funkce 
Prezence 
(podpis) 

Souhlas1 
(podpis) 

Pavlína Šponarová Základní škola a mateřská škola Moráv-
ka, příspěvková organizace 

 Viz samostatný dokument 

Natálie Toflová Mateřská škola Frýdek-Místek, Anenská 
656, příspěvková organizace 

Přítomna Viz samostatný dokument 

Pavla Tvrdoňová Mateřská škola Pohoda Sviadnov  Viz samostatný dokument 
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Jméno a příjmení Organizace a funkce 
Prezence 
(podpis) 

Souhlas1 
(podpis) 
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1: Informace o projektu 



Co máme za sebou, před sebou a v sobě? 

• Pracovní skupiny (probíhají) 

• Minikonference a dotazníkové šetření ke společnému vzdělávání (probíhají) 

• Aktualizace ročního akčního plánu 2020 (schváleno) 

• Příprava ročního akčního plánu 2021 (čeká nás) 

• Aktualizace seznamu investičních priorit (schváleno) 

• Vyhodnocení ročních akčních plánů 2018 a 2019 (schváleno) 
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Co máme za sebou, před sebou a v sobě? 

• Příprava vícedenního semináře pro ředitele ZŠ a MŠ a vedoucí pracovníky MŠ (probíhá) 

• Setkání výchovných a kariérových poradců (proběhlo a další se připravuje) 

• Příprava festivalu inspirace v přírodních vědách (2. ročník; 3. září 2021) 

• Školení k distančnímu vzdělávání a on-line jednání (probíhají) 

• Příprava dalších vzdělávacích aktivit (probíhá) 

• Příprava MAP III (probíhá) 
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2: Vzdělávací aktivity 



Náměty pracovní skupiny Mateřinka 

• Manažerské kompetence ředitelů a vedoucích pracovníků MŠ 

• Sdílení zkušeností mezi MŠ 

• Alternativní směry v předškolním vzdělávání 

• Poradní kruhy v MŠ 

• Syndrom vyhoření (zvládání stresu a jak se nezbláznit) 

• Grafomotorika 

• Sebevědomí 

• Sexuální výchova 

• Google (Gmeeting, dokumenty, ankety a dotazníky) 
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Náměty pracovní skupiny Čtenářská gramotnost 

• RWCT (Kateřina Šafránková; 2. a 3. března 2021) 

• Jolly Body English 

• OKNA 

• Jan Becher (knihkupectví Kapitola) 

• Nové formy čtenářských deníků 

• Lapbooky (Lilie Tyrlíková) 

• Sdílení zkušeností 
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Náměty pracovní skupiny Region 

• Výjezdní zasedání k distančnímu vzdělávání 

• Včelařství Chlebovice 

• Zpracování foto-, audio- a videomateriálů 
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Náměty pracovní skupiny Profese 

• Školení MS Paktu zaměstnanosti (portál info pro kariéru; Třinec, Ostrava) 

• Sdílení zkušeností mezi školami, vytvoření vlastní metodické základny 
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Náměty pracovní skupiny Šance 

• Konference s odborníky, psychology 

• Videokonference do sboroven 
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Náměty realizačního týmu 

• Distanční vzdělávání a on-line jednání (ZOOM) 
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Vzdělávací aktivity 

• Které z představených aktivit Vás zaujaly?  anketa 

• Další náměty? 

• Lektoři? 
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3: Aktivity spolupráce 



Aktivity spolupráce 

• Probíhající 

– Setkání předškoláků aneb brzy půjdeme do školy (aktivita proběhne zřejmě na jaře 
2021 = poslední ročník) 

– Metodický klub mateřských škol (probíhá, předložen plán čerpání) 

• Plánované 

– Fotosoutěž (RT + partneři) 

• Platí možnost přípravy nových aktivit pro RAP 2022, která bude odměněna 
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4: Vyhodnocení ročních akčních plánů 2018 a 2019 



Vyhodnocení ročních akčních plánů 2018 a 2019 

• Plné verze + verze k prezentaci 

• Kapitoly k individuálním aktivitám 

• Kapitola k aktivitám spolupráce 

– Detailní představení a vyhodnocení každé 

– Shrnutí a doporučení 

• Další (nezahrnuté) informace 

– Zapojené a nezapojené školy 
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Aktivity spolupráce (data k Silvestru 2019) 

• 31 podpořených aktivit (+ 6 dalších za rok 2020) 

• 3 152 021 Kč na jejich podporu 

• 84 zapojených škol 

• 50 dalších zapojených organizací 

• 4 967 podpořených dětí a žáků 

• 827 podpořených dospělých osob 

• 113 podpořených prostor, ploch a souborů vnitřního vybavení 

• 213 podpořených akcí 
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5: Ostatní 



Pozdrav z projektu SRP 

• Nový web: vedemeskolu.npicr.cz 

• Facebookový profil: www.facebook.com/vedemeskolu 

• YouTube kanál: hledejte „Vedeme školu“ 

• Facebookový profil: burza inspirace 

• Talentify.me 
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http://www.facebook.com/vedemeskolu












EMA 

• On-line portál s výukovými materiály: https://ema.rvp.cz 
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https://ema.rvp.cz/
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Dotazy, připomínky, diskuse 



Více informací 

• Webové stránky projektu: http://www.pobeskydi.cz/nase-projekty/map-frydek-mistek/ 

• Facebookový profil projektu: https://www.facebook.com/MAP.FM.II/ 

• Fotogalerie: www.zonerama.com/mapfm 
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Ing. Zdeňka Platošová a RNDr. David W. Novák, Ph.D. 

MAS Pobeskydí, z. s. 

www.pobeskydi.cz 

+420 705 166 871 a +420 732 123 903 

platosova@pobeskydi.cz a novak@pobeskydi.cz 

Děkujeme za pozornost 
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