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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK II 

Zápis 

 

 

Akce:   jednání pracovní skupiny Mateřinka 

Termín konání: pondělí 15. listopadu 2021, od 15:15 hod. 

Místo konání: hotel Sepetná, Ostravice 

Přítomni:  viz prezenční listina 

PROGRAM 

1. Informace o projektu 

2. Aktualizace složení pracovní skupiny 

3. Nosná témata a vize pracovní skupiny 

4. Aktualizace dokumentace místního akčního plánování 

5. Ostatní 

ÚVOD 

Jednání pracovní skupiny (dále jen „PS“) se uskutečnilo na závěr prvního dne závěrečné konference projektu Místní 
akční plán Frýdek-Místek II. Jednání zahájil Martin Kocur, který přivítal přítomné členy a představil program jednání. 
Z jednání byla s vědomím přítomných pořízena fotodokumentace pro potřeby dokladování. Zápisem byl pověřen 
Martin Kocur. 



 

MAP FM II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008616  2/3 

INFORMACE O PROJEKTU 

Aktuální informace o projektu byly členům PS podány ve společné prezentaci Davida W. Nováka a Zdeňky Platošové, 
která proběhla před jednáním PS. 

AKTUALIZACE SLOŽENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 

Jednání PS se poprvé zúčastnil Jaroslav Petřek, jednatel Campany – Mezinárodní Montessori mateřské školy a Mon-
tessori centra. Vyslovil přání být součástí PS Mateřinka nebo metodického klubu mateřských škol. 

NOSNÁ TÉMATA A VIZE PRACOVNÍ SKUPINY 

PS Mateřinka hovořila o své další vizi, ať už bude název scházející se skupiny jakýkoli (PS nebo metodický klub). 
Přesvědčení o smysluplnosti dokládali jednotliví zúčastnění svými argumenty, proč je důležité dobře rozjetý vlak 

setkávání nepřibržďovat, ale naopak, pokusit se místy i zrychlit      . 

Skupina se shodla na ponechání současných pilířů (mix PS a metodického klubu), navrhla okruhy dalšího rozvoje, 
kudy bychom se mohli ubírat, bude-li prostor. 

Současné pilíře setkávání: 

• sdílení pedagogických a výchovných metod v předškolním vzdělávání, 
• sdílení zažité praxe, která může obohatit jiné kolegy z pohledu nečekaných kauz (= škola řešila a hlavně 

vyřešila s nějakým výsledkem), 
• semináře na témata, která jsou pro skupinu důležitá (edukační, právní, bezpečnostní atd.), 
• nabídka vzdělávacích aktivit, spolupráce, didaktických pomůcek prostřednictvím místního akčního plánu 

(včetně pomoci s logistikou akcí), 
• řešení aktuálních témat. 

Další rozvoj setkávání: 

• sdílení projektů (myšlenka, realizace, naplnění očekávání?), 
• při spěšných aktuálních tématech setkání ve virtuálním světě pomocí Google Meet, případně na ZOOMu, 
• více prohloubit spolupráci s krajským centrem (případně oblastním kabinetem) systému podpory profesního 

rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO), 
• pravidelná školení team leadershipu pro vedoucí pracovníky (nemusí být jen pro mateřské školy), alespoň 

dvakrát za školní rok, 
• více propojovat mateřské a základní školy, např. společnou konferencí, kde zazní očekávání od jednotlivých 

škol vzdělávací soustavy, jak se daří plnit + představení forem a metod učení, nastavení možné spolupráce. 

Takové setkání svět nepamatuje, mohlo by být přínosné, když se dobře nastaví parametry akce      . 
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AKTUALIZACE DOKUMENTACE MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

PS v návaznosti na svá předchozí jednání k aktualizaci analýzy a strategického rámce priorit a konceptu ročního 
akčního plánu a na dříve zaslané části těchto dokumentů doporučila ke schválení finální místní akční plán (soubor 
uvedených dokumentů a části Řízení procesu MAP, souboru provozně-organizačních dokumentů). 

OSTATNÍ 

Další jednání PS se uskuteční na přelomu února a března 2022. Termín i místo budou upřesněny v předstihu. 

ZÁVĚR 

Martin Kocur poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání PS. 

 

 

Zapsal: Martin Kocur 

PŘÍLOHY 

Prezenční listina z jednání pracovní skupiny Mateřinka 












