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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK II 

Zápis 

 

 

Akce:   jednání pracovní skupiny Region 

Termín konání: středa 17. února 2021, od 9:00 hod. 

Místo konání: distanční forma, platforma ZOOM 

Přítomni:  viz prezenční listina 

PROGRAM 

1. Informace o projektu 

2. Aktualizace analýzy a strategického rámce priorit 

3. Aktivity spolupráce 

4. Vzdělávací aktivity 

5. Ostatní 

ÚVOD 

Jednání pracovní skupiny (dále jen „PS“) zahájil David W. Novák, který přivítal (on-line) přítomné členy, a představil 
program jednání. Z jednání PS byla s vědomím přítomných pořízena fotodokumentace (printscreny) pro potřeby 
dokladování. Zápisem byl pověřen David W. Novák, jeho ověřením Ilona Racková. 

INFORMACE O PROJEKTU 

David W. Novák a Zdeňka Platošová krátce informovali přítomné o aktivitách, které v projektu proběhly od posled-
ních jednání PS (viz prezentace, příloha zápisu). Byl schválen roční akční plán 2021, podle kterého v tomto roce 
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doběhnou dosud běžící aktivity spolupráce a vzdělávací aktivity. Všechno bude postupně směřovat k uzavření pro-
jektu Místní akční plán Frýdek-Místek II a již nyní probíhají přípravy navazujícího projektu Místní akční plán Frý-
dek-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 oblasti 
občanské výchovy a místní a regionální identity na platformě Mentimeter. Klíčová slova se zaměřovala na identifikaci 
hlavních výzev, kterým tyto oblasti v současnosti čelí (problémů, příležitostí), hlavních nástrojů (aktivit, projektů), 
klíčových pro jejich rozvoj, a hlavních aktérů jejich rozvoje. 

Vzniklé mapy jsou přílohou zápisu. 

AKTIVITY SPOLUPRÁCE 

Zdeňka Platošová rekapitulovala aktivity spolupráce spadající do působnosti PS: 

• Metodický klub malotřídních škol II: setkání metodického klubu probíhají, další by mělo proběhnout ještě 
v únoru. 

• Mladí výtvarníci o našem regionu: na kanále YouTube je umístěno video z vyhlášení předchozího ročníku 
soutěže a instruktážní video nahrazující workshop s malířem. 

• Environmentální soutěž Zlatý kapřík III: 28. května 2021 by měl proběhnout další ročník soutěže. Akce 
by měla podpořit nejen žáky zapojených základních škol, ale podle možností (především covidové situace) 
také místní rybáře a přípravu odpoledního programu pro veřejnost. 

• Poznej svůj kraj: aktivita pokračuje, rozšířena o pět dalších obcí. 
• Pojďte si vyzkoušet zestárnout: aktivita je v současnosti pozastavena. Bude pokračovat o letních prázdninách 

na příměstských táborech. 

Dále se diskutovalo o následujících aktivitách: 

• Setkání k využití regionálních témat ve výuce (pod hlavičkou posezení nad šálkem kávy): akce proběhne 
25. února 2021 od 15:00 na platformě ZOOM. David W. Novák zdůraznil, že místně zakotvené učení je so-

lidně propracovaný koncept s řadou pozitivních i negativních příkladů a bylo by škoda toho nevyužít. Pod-
klady slíbil zaslat členům PS po skončení jejího jednání. 

• Fotosoutěž: přípravné setkání k aktivitě se uskuteční 23. února 2021 od 9:00 na platformě ZOOM. Odkaz 
na něj bude rozeslán členům PS po skončení jeho jednání. Přítomní členové předběžně diskutovali o tématu 
soutěže (radost, místo, rodina a komunita, „můj region“), partnerech (kromě škol i všechna města regionu, 
případně místní akční skupiny nebo svazky obcí, aktéři fotobyznysu atp.), cenách (instantní fotoaparát, po-
ukázky, velkoplošné fotografie) a navazujících aktivitách (výstava). 

https://youtu.be/KwM_FQsF1Ak
https://youtu.be/LRayN68VXPQ
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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 

Zdeňka Platošová a David W. Novák rekapitulovali vzdělávací aktivity spadající do působnosti PS a některé průřezové 
aktivity: 

• Zpracování foto-, audio- a videomateriálů: aktivita bude připravena v nadcházejících měsících. David W. No-
vák poprosil přítomné, aby se spolupodíleli na zadání aktivity tak, aby jim ve výsledku k něčemu byla. 

• Google (Gmeeting, dokumenty, ankety a dotazníky): na přípravě aktivity se v současnosti pracuje, aby mohla 
být co nejdříve ověřena a nabízena zájemcům z řad členů PS a dalším zájemcům. David W. Novák poprosil 
přítomné, aby se spolupodíleli na zadání aktivity tak, aby jim ve výsledku k něčemu byla. 

Další aktivity mohou vzejít z plánovaného setkání k využití regionálních témat ve výuce (viz výše). 

OSTATNÍ 

Další jednání PS se uskuteční ve středu 19. května 2021 od 9:00 v kanceláři MAS Pobeskydí v Třanovicích. 
Neumožní-li to epidemiologická situace, pak ve stejném čase na platformě ZOOM. 

ZÁVĚR 

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

 

 

Zapsal: David W. Novák 

Ověřila: Ilona Racková 

PŘÍLOHY 

Prezenční listina z jednání pracovní skupiny Region 

Pracovní skupina Region (prezentace) 
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Mapy klíčových slov k oblastem občanské výchovy a místní a regionální identity 
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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK II 

Prezenční listina 

 

 

Akce:   jednání pracovní skupiny Region 

Termín konání: středa 17. února 2021, od 9:00 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 

Dagmar Jiskrová Biskupství ostravsko-opavské Omluvena 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 Raško-
vice 

 Viz samostatný dokument 

Jana Liberdová ŠOV Třanovice, o.p.s.  Viz samostatný dokument 

Miroslav Lysek Region Slezská brána Přítomen Viz samostatný dokument 

Hana Nevrlá 
Dům dětí a mládeže Vratimov, příspěv-
ková organizace 

 Viz samostatný dokument 

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

Karla Peterková 
Základní škola a mateřská škola Dobra-
tice, okres Frýdek-Místek, příspěvková 
organizace 

Omluvena Viz samostatný dokument 

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

Ilona Racková 
Základní škola a mateřská škola Lučina, 
okres Frýdek-Místek, příspěvková organi-
zace 

Přítomna Viz samostatný dokument 

Igor Slováček 
Základní škola a mateřská škola Nošo-
vice, příspěvková organizace 

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

Souhlas1 
(podpis) 

Gabriela Tomiczková ŠOV Třanovice, o.p.s.  Viz samostatný dokument 

Jana Vavrošová MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Přítomna Viz samostatný dokument 
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Jméno a příjmení Organizace a funkce 
Prezence 
(podpis) 

Souhlas1 
(podpis) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



Pracovní skupina
Region

Zdeňka Platošová
David W. Novák
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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)

17. února 2021 Pracovní skupina Region 6



17. února 2021 Pracovní skupina Region 7

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 oblastmi občanské výchovy a místní a regionální identity

• Jakým výzvám tyto oblasti v současnosti čelí (problémy, příležitosti)?

• Jaké hlavní nástroje (aktivity, projekty) jsou pro jejich rozvoj klíčové?

• Kdo jsou hlavní aktéři rozvoje těchto oblastí?
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3: Aktivity spolupráce

• Metodický klub malotřídních škol II

• Mladí výtvarníci o našem regionu

• Environmentální soutěž Zlatý kapřík III

• Poznej svůj kraj

• Pojďte si vyzkoušet zestárnout

• Fotosoutěž
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4: Vzdělávací aktivity
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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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