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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK II 

Zápis 

 

 

Akce:   jednání pracovní skupiny Profese 

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 zahájila Zdeňka Platošová, která přivítala přítomné členy a představila program 
jednání. Z jednání byla s vědomím přítomných pořízena fotodokumentace pro potřeby dokladování. Zápisem byla 
pověřena Zdeňka Platošová. 
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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 

V současnosti se složení a aktivita PS soustřeďuje na témata robotiky a ICT ve vzdělávání a na kariérové poraden-
ství. V ostatních oblastech (např. přírodních věd) je zastoupení učitelů a dalších odborníků slabé a bylo by žádoucí 
usilovat o posílení. Na konferenci a tomto jednání k tomu byl otevřen prostor, úkol samotný ale vyřešen nebyl 
a zůstává do budoucna. 

NOSNÁ TÉMATA A VIZE PRACOVNÍ SKUPINY 

Byly projednány tyto aktivity: 

• V MAPu III proběhne setkání výchovných a kariérových poradců se Soňou Gajdaczovou na téma deskové 
hry Volba povolání (duben až květen 2022). 

• Školy mají možnost se zapojit do projektu OKAP a do systematického proškolování poradců. Řada škol již 
spolupráci navázala na semináři pro ředitele škol na Hukvaldech v říjnu 2021. 

• V roce 2022 proběhne pět setkání na školách ve Frýdku-Místku na téma virtuální reality. Garantovat a při-
pravovat je budou Zbyněk Šostý s Tomášem Pyškem. 

• Případné další aktivity v kariérovém poradenství, kterými by se mohla PS zabývat: 

o rozhovory pro zjištění silných stránek a rezerv, 
o sebepoznávací aktivity – motivace a hodnoty, 
o testování pracovní orientace / pracovního potenciálu, 
o katalogy typových pozic, 
o vzdělávací možnosti: inzerce škol / pracovních míst, 
o orientace na trhu práce: realita, informace o světě práce, 
o životopis a portfolio žáka, 
o tréninkové pracovní pohovory, 
o tripartita: učitel, žák, rodič, 
o kariérový kouč: koučovací otázky jako hlavní nástroj, 

Zdeňka Platošová představila projekt Zdravá duše. Podklady zaslala e-mailem Šárka Čípová, která se z účasti 
na závěrečné konferenci a jednání PS omluvila z rodinných důvodů. Jde o: 

• posilování psychické kondice a duševní rovnováhy; spojení se vzdělávacím úspěchem, 
• wellbeing: vztah stresu a učení, význam duševní pohody, 
• individuální potřeby každého žáka: jaký jsem, co potřebuji, jaké mám hodnoty, motivaci, zázemí, co mohu, 

co chci, pro co se rozhodnu, co mě brzdí a co s tím udělám, 
• reakce dítěte na selhání: postoj k selhávání, chyba jako výzva, chyba jako změna, 
• adaptabilní a flexibilní jednání a chování: základní dovednost dnešní doby je růstové myšlení, jako přesvěd-

čení, že věci se dají trénovat a jsou naučitelné, že situace řešíme a posilujeme vytrvalost, 
• komunikace vnitřní: jak komunikujeme se sebou, naše myšlenky a hlasy, předpoklady, stereotypy, hodnoty 

a z nich víra (v co?), 
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• adaptační strategie: naučit se postarat o své zranění v duši, 

• komunikace vnější: jak se domluvit, dohodnout a udělat to asertivně, 
• konflikty: proč a jak se dějí, jak na ně a co s nimi, 
• mozek jako sval: věci se dají změnit, nastavení hranic, prokrastinace a práce s časem, 
• myšlenky a práce s nimi, 
• kritické myšlení: emoce a fakta. 

Pro učitele: to samé a k výuce ještě: 

• generace Z, 
• optimistický vysvětlovací styl, 
• zpětná vazba, 
• pozitivní interakce, 
• posilování pozitivity, 
• nátlak nebo volba. 

2. prosince, ve 14–16 hodin se Zdeňka Platošová a Šárka Čípová zúčastní setkání metodického klubu společného 
vzdělávání na téma Co dělat v prevenci duševního zdraví u dětí. Využijí tak diskuse a informací od odborníků a po-
soudí projekt (Zdravá duše) z důvodu potřebnosti a životaschopnosti. 

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 

Zdeňka Platošová poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání PS. 

 

 

Zapsala: Zdeňka Platošová 
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PŘÍLOHY 

Prezenční listina z jednání pracovní skupiny Profese 








