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INFORMACE O PROJEKTU 

David W. Novák krátce informoval přítomné o aktivitách, které v projektu proběhly od posledních jednání PS (viz 
prezentace, příloha zápisu). Byl schválen roční akční plán 2021, podle kterého v tomto roce doběhnou dosud běžící 
aktivity spolupráce a vzdělávací aktivity. Všechno bude postupně směřovat k uzavření projektu Místní akční plán 
Frýdek-Místek II a již nyní probíhají přípravy navazujícího projektu Místní akční plán Frýdek-Místek III, který by měl 
být podán v březnu 2021. 

AKTUALIZACE ANALÝZY A STRATEGICKÉHO RÁMCE PRIORIT 

Ve zbývajícím čase určeném pro realizaci projektu mají být aktualizovány jeho základní dokumenty: analýza a stra-
tegický rámec priorit. Strategický rámec byl poctivě aktualizován v roce 2020 a v tomto kole aktualizace nedozná 
zásadních změn. Důkladnou aktualizací naopak projde analýza, a to ve všech jejích částech. Od PS se očekává 
především součinnost při aktualizaci: 

• kapitoly věnované jednáním PS, 
• souhrnné SWOT analýzy, 
• kapitoly věnované vymezení a analýze problémových oblastí. 

Dále se vítá jakákoli účast na aktualizaci ostatních kapitol dokumentu. 

Za účelem osvěžení analýzy David W. Novák poprosil přítomné o vyplnění ankety ke klíčovým slovům pro oblast 
předškolního vzdělávání na platformě Mentimeter. Klíčová slova se zaměřovala na identifikaci hlavních výzev, kterým 
tato oblast v současnosti čelí (problémů, příležitostí), hlavních nástrojů (aktivit, projektů), klíčových pro její rozvoj, 
a hlavních aktérů jejího rozvoje. 

Vzniklá mapa je přílohou zápisu. 

AKTIVITY SPOLUPRÁCE 

Zdeňka Platošová a David W. Novák rekapitulovali aktivity spolupráce spadající do působnosti PS: 

• Metodický klub mateřských škol: pod metodickým klubem v následujícím období proběhnou následující akce: 
sexuální výchova v MŠ (24. března 2021), Know-how Začít spolu z pohledu MŠ Beruška (26. března 2021), 
efektivní porady / třídní schůzky v MŠ (28. dubna 2021, náhradou za seminář ke grafomotorice, který se od-
kládá), Poradní kruhy (14. až 16. června 2021 na Hukvaldech). O dalších tématech se diskutovalo na setkání 
metodického klubu (viz jeho zápis). Nabídka realizačního týmu též viz níže. Jedno ze setkání metodického 
klubu se uskuteční v návaznosti na další jednání PS. 

• Setkání předškoláků aneb brzy půjdem do školy: Zdeňka Platošová dořeší s garantem aktivity (mateřskou 
školou Pražmo) pokračování a nástin programu posledního ročníku. 

• Bezpečně po silnici aneb dopravní školička: Byly nakoupeny pomůcky a jsou připraveny smlouvy o výpůjčce. 
Nyní se čeká na vývoj epidemiologické situace. Každopádně partneři aktivity mají možnost si dopravní hřiště 
v Nošovicích pronajmout podle své potřeby. Proběhla krátká diskuse o společném dni, kdy by se děti z part-
nerských škol setkaly. Vzhledem k epidemiologické situaci bude tento společný den realizován až v září 2021. 
Jana Křístková se zeptala na možnost dodatečného zapojení do aktivity. Zdeňka Platošová a David W. Novák 
odpověděli, že je pravděpodobné, že v rozpočtu projektu zbydou prostředky pro takové zapojení. Pokud 
by však mělo jít pouze o využití místního dopravního hřiště, je vše na domluvě mezi zájemci a nošovickou 
školou. 
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V průběhu roku 2021 se dále bude diskutovat nad podobou ročního akčního plánu 2022, který nebude podpořen 
prostředky na implementaci. 

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 

Vzdělávacím aktivitám se podrobně věnovalo setkání metodického klubu (viz samostatný zápis). David W. Novák 
nabídl přítomným jako možná témata následující: 

• prezentaci k programu Ekoškola: s následnou možností zapojení se do programu nebo vyzobání si rozinek 
z principů, na nichž program staví, 

• prezentaci ekocentra Chaloupky: k možnostem environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a místně 
zakotvenému učení, 

• prezentaci nakladatelství Wolters Kluwer, vydavatele (krom jiného) časopisu a správce portálu Řízení školy: 
k možnostem vzdělávání a poradenství pro vedení škol a učitele, 

• prezentaci Zdravého štístka: ke zdravému pohybovému rozvoji, s možností realizace prezenčních i on-line 
kurzů pro učitele (včetně akreditovaných) a pro rodiče; předpokládá se přitom, že podobná nabídka 
by se možná dala realizovat i z regionálních zdrojů, 

• prezentaci nadačního fondu Lepší život: jejich program se zaměřuje na rozvoj duševního zdraví prostřednic-
tvím rozvoje čtenářské pregramotnosti; do jejich měsíčních programů se můžou zapojit rodiče se svými 
dětmi, 

• prezentaci Úžasného divadla fyziky: vysoce atraktivní prezentace fyziky, tj. polytechniky pro třídní kolektivy 
(mimo pandemickou uzávěru) a pro učitele (on-line). 

Nadále se počítá se semináři ke zpracování foto-, audio- a videomateriálů a k platformě Google a jejím nástrojům. 

OSTATNÍ 

V návaznosti na představení projektu SYPO a jeho metodického kabinetu Předškolní a prvostupňové vzdělávání 
(Natália Toflová, viz zápis ze setkání metodického klubu) David W. Novák zdůraznil, že není v ničím zájmu, aby 
si tento metodický kabinet a metodický klub mateřských škol navzájem konkurovaly. Vyjádřil své přání, aby oba 
vedoucí navzájem spolupracovali tak, aby region a vedení a učitelé jeho škol z místního akčního plánu a projektu 
SYPO vytěžili pro sebe maximum. Jak místní akční plán, tak projekt SYPO mají svá pozitiva i omezení. 

Další jednání PS se uskuteční v pondělí 24. května 2021 od 9:00 v mateřské škole Beruška, Frýdek Místek, 
Nad Lipinou 2318. Neumožní-li to epidemiologická situace, pak ve stejném čase na platformě ZOOM. 

ZÁVĚR 

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

Ověřila: Natália Toflová 

PŘÍLOHY 

Prezenční listina z jednání pracovní skupiny Mateřinka 

Pracovní skupina Mateřinka (prezentace) 

Mapa klíčových slov k oblasti předškolního vzdělávání 
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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: pondělí 15. března 2021, 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) 

Radana Buďo Kempová Mateřská škola Lhotka, příspěvková or-
ganizace 

Přítomna Viz samostatný dokument 

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

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

Přítomna Viz samostatný dokument 

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

Přítomna Viz samostatný dokument 

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

Přítomna Viz samostatný dokument 

Lea Jalůvková Základní škola a Mateřská škola Bruzo-
vice 

Přítomna Viz samostatný dokument 

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

Přítomna Viz samostatný dokument 

Eva Kavková Mateřská škola Dobrá, okres Frýdek-Mís-
tek, příspěvková organizace 

 Viz samostatný dokument 

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

Přítomen Viz samostatný dokument 

Kamila Kostková Mateřská škola Brušperk, Sportovní 520, 
příspěvková organizace 

Přítomna 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 Bruzo-
vice 

 Viz samostatný dokument 

Jana Křístková 
Základní škola a mateřská škola Dobra-
tice, 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 or-
ganizace, 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 or-
ganizace 

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 

 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 

Přítomna Viz samostatný dokument 

Jana Sklářová Základní škola a mateřská škola Nošo-
vice, příspěvková organizace 

Přítomna Viz samostatný dokument 

Eva Slezáčková 
Základní škola a mateřská škola Dobra-
tice, okres Frýdek-Místek, příspěvková 
organizace 

 Viz samostatný dokument 

Monika Stoláriková Základní škola a mateřská škola Třano-
vice, příspěvková organizace 

 Viz samostatný dokument 

Miroslava Šmiřáková Mateřská škola Fryčovice 451, příspěv-
ková 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 Mo-
rávka, příspěvková organizace 

Omluvena Viz samostatný dokument 

Natália 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) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



Pracovní skupina
Mateřinka
Zdeňka Platošová
David W. Novák



15. března 2021 Pracovní skupina Mateřinka 2



15. března 2021 Pracovní skupina Mateřinka 3



Program

• Informace o projektu

• Aktualizace analýzy a strategického rámce priorit
• Aktivity spolupráce
• Vzdělávací aktivity
• Ostatní
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1: Informace o projektu



Co máme za sebou, před sebou a v sobě?
• Pracovní skupiny (probíhají)
• Příprava ročního akčního plánu 2021 (schváleno)

• Vyhodnocení ročního akčního plánu 2020 (probíhá)
• Aktualizace analýzy a strategického rámce priorit (čeká nás)
• Aktivity spolupráce (probíhají)
• Vzdělávací aktivity (probíhají)
• Příprava MAP III (probíhá)
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2: Aktualizace analýzy a strategického rámce priorit



Aktualizace analýzy a strategického rámce priorit
• Analýza z června 2016 (drobné aktualizace ke květnu 2020)
• Strategický rámec priorit z května 2020 (tehdy provedeny podstatné aktualizace)
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Aktualizace analýzy
• Vymezení a základní charakteristika území
• Socioekonomická analýza území
• Analýza strategických dokumentů
• Analýza dotazníkových šetření a minikonferencí
• Analýza jednání pracovních skupin
• Souhrnná SWOT analýza
• Vymezení a analýza problémových oblastí
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Aktualizace analýzy
• Zamyslete se nad oblastí předškolního vzdělávání
• Jakým výzvám tato oblast v současnosti čelí (problémy, příležitosti)?
• Jaké hlavní nástroje (aktivity, projekty) jsou pro její rozvoj klíčové?
• Kdo jsou hlavní aktéři rozvoje této oblasti?
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3: Aktivity spolupráce
• Metodický klub mateřských škol
• Setkání předškoláků aneb brzy půjdem do školy
• Bezpečně po silnici aneb dopravní školička

15. března 2021 Pracovní skupina Mateřinka 11



15. března 2021 Pracovní skupina Mateřinka 12

4: Vzdělávací aktivity



15. března 2021 Pracovní skupina Mateřinka 13

5: Ostatní
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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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Zdeňka Platošová a David W. Novák

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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