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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK 

Zápis 

 

 

Akce:   jednání pracovní skupiny Region 

Termín konání: středa 27. dubna 2022, od 9:00 hod. 

Místo konání: Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412 

Přítomni:  viz prezenční listina 

PROGRAM 

1. Informace o projektu 

2. Seznam místních lídrů 

3. Prohlídka CO-OL krytu 

4. Diskuse 

5. Ostatní 

ÚVOD 

Jednání pracovní skupiny (dále jen „PS“) zahájila Krystyna Nováková, která přivítala přítomné členy a představila 
program jednání. Z jednání PS byla s vědomím přítomných pořízena fotodokumentace pro potřeby dokladování. 
Zápisem byla pověřena Lenka Bury, jeho ověřením Krystyna Nováková. 
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INFORMACE O PROJEKTU 

Krystyna Nováková krátce informovala přítomné o aktivitách, které v projektu (i mimo něj) proběhly od posledních 
jednání PS, aktuálně probíhají a plánují se: 

 31. března a 1. dubna 2022 proběhl na hotelu Sepetná na Ostravici seminář pro ředitele a vedoucí pracovníky 
škol a školek, na kterém se tito měli možnost vzdělávat v právních a ekonomických oblastech řízení školy, 
sdílet zkušenosti a čerpat energii pro další práci. V současnosti seminář vyhodnocujeme a připravujeme další, 
který se bude konat v říjnu 2022 (přesný termín zatím není stanoven). Financováno z dotace Statutárního 
města Frýdek-Místek 

 Připravuje se další ročník festivalu inspirace v přírodních vědách. Ten se uskuteční 31. srpna 2022 ve Frý-
dku-Místku. Financováno z dotace Statutárního města Frýdek-Místek 

 Samostatně probíhají vzdělávací aktivity metodických klubů (uvedených v ročním akčním plánu 2022). Pře-
hled témat jednotlivých akcí bude v předstihu rozesílán v pravidelném harmonogramu akcí.  

 Probíhá aktualizace strategického rámce priorit a seznamu investičních priorit. Podklady k seznamu a pří-
padné podněty, připomínky a komentáře k oběma dokumentům je možné zasílat do 13. května 2022 Da-
vidu W. Novákovi. 

 Probíhá sběr námětů na aktivity, které budou zahrnuty do ročních akčních plánů 2023, 2024 a 2025. Tipy 
lze zasílat členům realizačního týmu nebo vznášet přímo na jednáních PS, kde budou (tak jako tak) probrány. 

SEZNAM MÍSTNÍCH LÍDRŮ 

Krystyna Nováková poděkovala přítomným za tipy na osoby, které by měly figurovat na seznamu místních lídrů 
projektu. Seznam je stále otevřený a osoby do něj lze stále přidávat. 

PROHLÍDKA CO-OL KRYTU 

Proběhla prohlídka CO-OL (civilní ochrana – osvěta lidí) krytu1, kterou vedli Iveta Hudietzová, Jana Vavrošová a 
Zbyněk Pohořelský. Tam ve spolupráci Základní školy a mateřské školy, Třinec, Kaštanová 412, moravskoslezského 
hasičského záchranného sboru, MEDICY Třinec a brněnského VR|SPACE vznikají programy učící člověka bezpeč-
nému jednání při mimořádných situacích. Programy jsou určeny převážně žákům základních škol. Prostředí krytu je 
zajímavé, inspirativní a spolu se skutečným vybavením záchranářů, hasičů a policistů dává prostor učitelům k vedení 
hodin občanské nauky, prvouky, přírodovědy, informatiky, výchovy ke zdraví apod. Zaučení učitelé mohou prakticky 
vést hodiny formou demonstračních ukázek a simulovat skutečné situace. Jde o učení z důsledků vlastního jednání, 
hledání netradičních řešení a společné překonávání úkolů a výzev, tzn. o zážitkovou pedagogiku. 

Z již připravených programů kryt nabízí ve virtuální realitě: opuštění budovy školy při ohlášení požárního poplachu 
(evakuace), uhašení požáru v bytě, orientace v krytu civilní ochrany, balení evakuačního zavazadla a evakuace 
hřiště. Dále také zaměstnání budoucnosti, prevenci kyberšikany. Cílem CO-OL programů je rovněž užití moderních 
technologií ve výuce, objevování a podpora talentů i vzdělávání žáků v oblasti přírodních věd, technických doved-
ností a práce s digitálními technologiemi. MEDICA Třinec je zapojena v rámci prevence zdraví a zážitkového pro-
gramu první pomoci, kdy je k dispozici profesionální technika pro praktické nácviky modelových situací zranění. 

 

1
 Vstup a prohlídka byla zdarma. 
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Přítomní navrhli zařadit zaučení pedagogů pro zážitkovou výuku v CO-OL krytu do ročního akčního plánu 2023 a 
2024. Krystyna Nováková upozornila přítomné, že bude záležet na konkrétních podmínkách MAP IV, podporovaných 
aktivitách a velikosti rozpočtu. 

DISKUSE 

Diskuse k jednotlivým bodům programu probíhala průběžně. 

OSTATNÍ 

Další jednání PS se uskuteční na podzim 2022. Termín a místo budou upřesněny dodatečně. 

ZÁVĚR 

Krystyna Nováková poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání PS. 

 

 

Zapsala: Lenka Bury 

Ověřila: Krystyna Nováková 

PŘÍLOHY 

Prezenční listina z jednání pracovní skupiny Region 


















