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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK II 

Zápis 

 

 

Akce:   jednání pracovní skupiny Profese 

Termín konání: pondělí 16. listopadu 2020, od 15:00 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 před-
stavil program jednání. Z jednání PS byla s vědomím přítomných pořízena fotodokumentace (printscreny) pro 
potřeby dokladování a záznam pro potřeby zápisu. Zápisem byla pověřena Lenka Bury, jeho ověřením Šárka Čí-
pová. 

Vzhledem k tomu, že se PS sešla neočekávaně v prakticky obměněné sestavě, vůči předem stanovenému pro-
gramu došlo k jistým změnám. Některé body programu byly z diskuse vynechány a jsou členům předloženy 
ve formě prezentace (příloha zápisu). 
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INFORMACE O PROJEKTU 

V prezentaci (příloha zápisu). 

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 

V prezentaci (příloha zápisu). Též viz následující bod. 

AKTIVITY SPOLUPRÁCE 

Zdeňka Platošová představila aktuální stav probíhajících aktivit spadajících do působnosti PS (viz prezentace, 
příloha zápisu) a vyzvala přítomné k přípravě aktivit pro roční akční plán 2022, kterou lze z prostředků projektu 
odměnit. 

Proběhla následující diskuze: 

 Pro lepší fungování metodického klubu polytechniky bylo navrženo, aby se tento zaměřoval na širší okruh 
témat, která by přilákala nové členy a metodické vedoucí za jednotlivé oblasti. Rozpočet klubu musí být 
čerpán neprodleně a za tímto účelem se uskuteční schůzka s Liborem Lepíkem, garantem metodických 
klubů polytechniky a matematiky. 

 Zbyněk Šostý představil aktivity, které realizuje s podporou projektu SYPO a navrhl spolupráci místního 
akčního plánu s tímto projektem k podpoře jím realizovaných a případných dalších aktivit. Za tímto účelem 
se uskuteční schůzka s pracovnicí projektu SYPO, Evou Veličkovou. Byly navrženy otevřené workshopy pro 
frýdecko-místecké školy, aby byly zasvěceny do problematiky. Sdílení zkušeností by bylo možné již od ma-
teřinek, které by mohly být osloveny s konkrétními nabídkami spolupráce. 

 Patrik Siegelstein v podobné souvislosti představil záměry střediska volného času, především v oblasti 
neformálního vzdělávání. Spolu se Zbyňkem Šostým dále diskutovali o vymezení pozic formálního a nefor-
málního vzdělávání v této oblasti a přínosech vzájemné spolupráce a obohacení. Patrik Siegelstein navrhl 
zapojení do vzdělávání zájemců o robotiku na školách, sdílení zkušeností mezi školami a jejich učiteli, pří-
pravu a realizaci výukových programů a aktivit, soutěží atp. 

 Šárka Čípová navrhla, aby se zástupci místního akčního plánu Frýdek-Místek spojil se zástupci místního 
akčního plánu Třinec za účelem nastartování spolupráce v oblasti polytechniky. V jiné souvislosti navrhla, 
aby se uskutečnila schůzka mezi zástupci projektu a společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech. 
Schůzku se pokusí dojednat. 

 Šárka Čípová dále představila aktivitu Stavíme si střechu, kterou připravují v místním akčním plánu Třinec. 
Podobnou aktivitu místního akčního plánu Frýdek-Místek, Projekt stavby domu, představila Zdeňka Plato-
šová. Vzájemná inspirace v návaznosti na výše navrženou spolupráci obou místních akčních plánů by neby-
la k zahození. 

 Další setkání výchovných a kariérových poradců se uskuteční v lednu 2021 (Zdeňka Platošová). 
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VYHODNOCENÍ ROČNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ 2018 A 2019 

V prezentaci (příloha zápisu). 

OSTATNÍ 

V prezentaci (příloha zápisu). 

ZÁVĚR 

Další jednání PS se uskuteční ve středu 24. února 2021 od 14:00. Místo bude upřesněno dodatečně. Neu-
možní-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 

Ověřila: Šárka Čípová 

PŘÍLOHY 

Prezenční listina z jednání pracovní skupiny Profese 

Pracovní skupina Profese (prezentace) 
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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK II 

Prezenční listina 

 

 

Akce:   jednání pracovní skupiny Profese 

Termín konání: pondělí 16. listopadu 2020, od 15:00 hod. 

Místo konání: distanční forma, platforma ZOOM 

 

 

Jméno a příjmení Organizace a funkce 
Prezence 
(podpis) 

Souhlas1 
(podpis) 

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

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

Přítomna Viz samostatný dokument 

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

Souhlas1 
(podpis) 

Hana Kachtíková 
Základní škola a mateřská škola Raškovi-
ce 

 Viz samostatný dokument 

Kateřina Krainová 
ASOCIACE OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SLU-
ŢEB o.p.s. 

 Viz samostatný dokument 

Libor Lepík 
Asociace malých debrujárů České repub-
liky, spolek 

 Viz samostatný dokument 

Sylva Mertová 
Základní škola a mateřská škola Raškovi-
ce 

 Viz samostatný dokument 

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

Libuše Pektorová Úřad práce České republiky  Viz samostatný dokument 

Petra Petrušková Lumpíkov z. ú.  Viz samostatný dokument 

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

Patrik Randa 

Národní pedagogický institut České re-
publiky (zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků), Střední 
škola, Základní škola a Mateřská škola, 
Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

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

Souhlas1 
(podpis) 

Patrik Siegelstein 
Středisko volného času Klíč, příspěvková 
organizace 

Přítomen Viz samostatný dokument 

Kristýna Šircová Město Paskov  Viz samostatný dokument 

Zbyněk Šostý 
Základní škola národního umělce Petra 
Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masary-
ka 454 

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

Souhlas1 
(podpis) 

  

  

  

  

    

    

    

    

    

    

    

 



Pracovní skupina 
Profese 

Zdeňka Platošová 
David W. Novák 
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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 (ke schválení) 

• Příprava ročního akčního plánu 2021 (čeká nás) 

• Aktualizace seznamu investičních priorit (probíhá) 

• Vyhodnocení ročních akčních plánů 2018 a 2019 (ke schválení) 
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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) 

16. listopadu 2020 Pracovní skupina Profese 6 



16. listopadu 2020 Pracovní skupina Profese 7 

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 
– Interaktivní výuka biologie (zajišťuje Petra Foldynová, od března 2020 neprobíhá, zvažují se 

on-line aktivity) 
– Mlsná vařečka (podzimní termín 2020 bude přesunut na jaro 2021, poslední ročník 

na podzim 2021) 
– Metodický klub polytechniky (připravená témata z jara 2020, on-line?) 
– Polytechnika aneb robotů se nebojíme! (aktivita pozastavena, bude dále pokračovat) 
– Polytechnika je zábava (proběhly tři dílny, poslední, badatelská bude v prosinci 2020) 
– Šikovné ruce (proběhly tři dílny, ostatní přesunuty na jaro 2021) 
– Projekt stavby domu (aktivita připravena v režimu on-line, jeden z partnerů tuto formu 

odmítl, přesun na jaro 2021) 
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Aktivity spolupráce 

• Probíhající 

– Úžasná věda II (proběhly exkurze do VIDA Brno – pouze 2 školy, tematické dílny 
přesunuty na jaro 2021 – Švarná Hanka) 

– Environmentální výchova – udržitelná spotřeba (probíhá příprava workshopů pro žáky) 

• Plánované 

– Opravy jízdních kol – workshopy pro žáky ZŠ 

– 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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https://vedemeskolu.npi.cz/
http://www.facebook.com/vedemeskolu












Pozdrav z projektu PPUČ 

• 18. listopadu 2020: Minikonference ke čtenářské gramotnosti (přihláška) 

• 23. listopadu 2020: Minikonference k matematické gramotnosti (přihláška) 

• 2. prosince 2020 (předběžně): Setkání k tematice digitální gramotnosti 
(předběžný zájem zasílejte na ppuc@npicr.cz) 

• Podzim 2020: Tematická setkání k problematice rozvoje gramotností 
v předmětech / oborech na ZŠ a MŠ (sledujte FB Gramotnosti a Newsletter PPUČ) 
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EMA 

• On-line portál s výukovými materiály: https://ema.rvp.cz 
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https://ema.rvp.cz/
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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http://www.pobeskydi.cz/
mailto:platosova@pobeskydi.cz
mailto:novak@pobeskydi.cz

