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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK II 

Zápis 

 

 

Akce:   jednání pracovní skupiny Region 

Termín konání: čtvrtek 5. března 2020, od 9:00 hod. 

Místo konání: zasedací místnost Kapplova dvora, Třanovice č. p. 1 

Přítomni:  viz prezenční listina 

PROGRAM 

1. Informace o projektu 

2. Dotazníkové šetření 

3. Analýza 

4. Strategický rámec priorit 

5. Aktivita spolupráce 

6. Ostatní 

ÚVOD 

Jednání pracovní skupiny (dále jen „PS“) zahájil David W. Novák, který přivítal přítomné členy, a představil pro-
gram jednání. Z jednání PS byla s vědomím přítomných pořízena fotodokumentace pro potřeby dokladování. 
Zápisem byla pověřena Zdeňka Platošová, jeho ověřením Ilona Racková. 

INFORMACE O PROJEKTU 

David W. Novák krátce informoval přítomné o aktivitách, které v projektu proběhly od posledních jednání PS. 
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Dále pak: 

 průběžně probíhají aktivity spolupráce z ročních akčních plánů 2018, 2019 i 2020 
 probíhá aktualizace dokumentů MAP 
 probíhají workshopy pro rodiče s logopedem na MŠ 
 probíhá předávání informací ze systémových projektů a NPI ČR 

Plánované aktivity: 

 aktualizace analýzy 
 aktualizace strategického rámce priorit 

11. března 2020 – ZŠ Dobrá – Setkání výchovných poradců a kariérových poradců – sdílení zkušeností s MAP 
Třinec 

3. září 2020 – ZŠ Baška – Festival přírodovědné inspirace (za školu 2 pedagogové) 

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

David W. Novák představil hlavní zjištění dotazníkového šetření, jehož výstupy v oblasti sociálních a občanských 
kompetencí byly zaslány jako podklad pro jednání. 

Výstupy dotazníkového šetření dle doporučení PS budou předány na ministerstvo, NPI ČR a NS MAS ČR (PS Vzdě-
lávání), tak aby mohly sloužit jako podklad pro připravované výzvy MŠMT. 

Diskuse k výstupům dotazníkového šetření: 

 MŠ mají více silných a slabých stránek a plánů v oblastech předpokladů, než činností. Vyrovnanější výsled-
ky jsou u ZŠ. 

 Školy obecně mají nízké sebevědomí se pochválit za své aktivity, úspěchy. 
 Dagmar Jiskrová uvedla, že by bylo užitečné, kdyby se výsledky dotazníkového šetření dostaly ke zřizova-

telům, aby se s výsledky pracovalo dále (pracovat s informacemi v daném regionu). 
 Bylo by vhodné výsledky dotazníkového šetření prezentovat na setkáních starostů v mikroregionech. 
 U slabých stránek jsou uvedeny nejvíce spolupráce se zákonnými zástupci a samotnými dětmi, resp. žáky. 
 David W. Novák požádal Ilonu Rackovou o dva odstavce své interpretace k výsledkům dotazníkového 

šetření. 

ANALÝZA 

Byla představena struktura analýzy, aby PS mohla posoudit, které části je třeba aktualizovat. Záměr realizačního 
týmu – zjednodušit co nejvíce a aktualizovat kompletně až ke konci projektu. PS se shodla, že některé části není 
potřeba nyní (a opět po roce) aktualizovat. 

Zdeňka Platošová uvedla možnost aktualizovat data o trhu práce z webových stránek MS Paktu zaměstnanosti. 
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STRATEGICKÝ RÁMEC PRIORIT 

David W. Novák představil koncepci aktualizace strategického rámce priorit. Záměrem realizačního týmu je jeho 
strukturu podstatně zjednodušit. Do působnosti PS tak spadne jedna priorita: Sociální a občanské kompetence; 
a dva cíle: Občanská výchova a Místní a regionální identita. K této prioritě a těmto cílům jsou pro inspiraci přilože-
ny základní typy projektů, které vychází z provedeného dotazníkového šetření. Podklady k této prioritě a vize byly 
členům PS rozdány k prostudování s tím, že případné návrhy mohou členové zasílat Davidu W. Novákovi. 

Ilona Racková se dotázala, zda strategický rámec počítá s náklady na dopravu u různých typů akcí. David 
W. Novák uvedl, že strategický rámec obsahuje pouze typy aktivit (navíc k inspiraci, ne jako taxativní výčet), 
ne typy nákladů s nimi související. Ty se mohou měnit podle aktuálních rozpočtových možností a není rozhodně 
účelem aktualizace svazovat si ruce pro případné budoucí situace, o kterých dnes nic nevíme. 

AKTIVITY SPOLUPRÁCE 

Zdeňka Platošová představila aktivity spolupráce, které PS řeší, proběhla diskuze k aktuálnímu průběhu aktivit: 

 Environmentální soutěž Zlatý Kapřík III – ZŠ Lučina – jeden ročník za sebou, dva ročníky před sebou 
 Mladí výtvarníci o našem regionu – ZŠ Paskov – ukončen jeden ročník, probíhá druhý ročník 
 Metodický klub malotřídních škol II – ZŠ Nošovice – průběžně probíhá, v plánu výjezdní setkání do jiného 

regionu 
 Interaktivní výuka biologie – Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. – průběžně probíhá, lektoři dojíždějí 

na školy 
 Na Prašivou vyrazíme, společně se pobavíme – MŠ Pražmo – proběhly besedy s lesními pedagogy, 

v březnu besedy s knihovnicí, připravuje se společný výšlap na Prašivou 
 Poznej svůj kraj – Region Slezská Brána – partnerské školy pracují na analýze svých obcí, probíhají schůz-

ky s koordinátorem Miroslavem Lyskem 

OSTATNÍ 

Proběhla diskuze k financování dotačních titulů škol přes MAS. Dagmar Jiskrová požádala o informace, aby vědě-
la, zda se nějak připravovat na nové programové období. David W. Novák řekl, že bližší a vůbec závazné informa-
ce nemá (a pochybuje, že vůbec existují) a požádal Dagmar Jiskrovou o zaslání dokumentu, který se tohoto té-
matu týká. 

ZÁVĚR 

Na závěr byl stanoven termín dalšího zasedání 19. května 2020 v Třanovicích. 

David W. Novák poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání PS. 
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Zapsala: Zdeňka Platošová 

Ověřila: Ilona Racková 

PŘÍLOHY 

Prezenční listina z jednání pracovní skupiny Region 

Strategický rámec priorit (výběr pro oblast Sociální a občanské kompetence) 


