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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK II 

Zápis 

 

 

Akce:   jednání pracovních skupin Region a Profese 

Termín konání: pondělí 15. listopadu 2021, od 15:15 hod. 

Místo konání: hotel Sepetná, Ostravice 

Přítomni:  viz prezenční listiny 

PROGRAM 

1. Informace o projektu 

2. Aktualizace složení pracovních skupin 

3. Nosná témata a vize pracovních skupin 

4. Aktualizace dokumentace místního akčního plánování 

5. Ostatní 

ÚVOD 

Jednání pracovních skupin (dále jen „PS“) se uskutečnilo na závěr prvního dne závěrečné konference projektu Místní 
akční plán Frýdek-Místek II. Z důvodu průniků ve složení obou PS bylo jejich jednání spojeno, přičemž každá PS 
dostala v programu svůj prostor. Jednání zahájily Ivana Ochmanová a Ilona Racková, které přivítaly přítomné členy 
a představily program jednání. Z jednání byla s vědomím přítomných pořízena fotodokumentace pro potřeby do-
kladování. Zápisem byly pověřeny Ivana Ochmanová a Ilona Racková. 
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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 PRACOVNÍCH SKUPIN 

Společného jednání obou PS se zúčastnil Milan Šponer (Základní škola a mateřská škola Palkovice, okres Frýdek-Mís-
tek), který vyjádřil zájem být zapojen do PS Region. Žádný další návrh na doplnění členů PS nepadl, přítomní se však 
shodli na zájmu v projektu pokračovat. Posílení zejména PS Šance by bylo žádoucí, především o zástupce povinných 
členů. Na konferenci a tomto jednání k tomu byl otevřen prostor, úkol samotný však dořešen nebyl a zůstává 
do budoucna. 

NOSNÁ TÉMATA A VIZE PRACOVNÍCH SKUPIN 

Ilona Racková představila přítomným hostům zaměření PS Region a její aktivity. Podstatou PS je přiblížení regionu 
dětem a nejen jim. Představila svou vizi na další období, a to vtáhnout do projektu všechny věkové kategorie, 
zejména rodiče a prarodiče. Vytvořit aktivitu, která by se dala využít kdekoli, ve všech obcích a krajích (po lokálně 
specifické adaptaci). 

V reakci na zmínku o jednom z bodů vládního programu volit národního ptáka a související anketě se rozvinula 
diskuse o symbolu a identitě Česka a našeho regionu. Miroslav Lysek zmínil, že místo ptáka bychom měli hledat 
právě tyto symboly a identitu. V případě správního obvodu obce s rozšířenou působností je problém s tím, 
že se jedná o region vymezený čistě administrativně. A vůbec, co je to region? Chtělo by to najít něco obecného, 
co by platilo jak pro region, tak pro celé Česko. Miroslav Lysek kvitoval vizi posílit v projektu mezigenerační vazby 
a zmínil, že by do projektu měly být vtaženy také místí spolky a firmy. Jít na financování aktivit cestou nabídky 
a chtít na ty smysluplné finanční prostředky nejen z místního akčního plánu. 

Jana Vavrošová v tomto kontextu zmínila kvízomat první pomoci, na němž se sejde celá rodina a odpovídá v časo-
vém limitu (jedna hodina) na otázky on-line. Zapojena byla Česká televize, která celou akci technicky zabezpečovala. 
Pilotní ročník se u dětí setkal s pozitivním ohlasem. Ilona Racková k tomu uvedla, že Zlatý kapřík se v loňském roce 
také uskutečnil on-line. 

V roce 2022 se budou připravovat aktivity, které budou muset být finančně při zemi, o to více se dá zapracovat 
na jejich kvalitě, včetně zapojení veřejnosti. Do příštího jednání PS bychom měli promyslet smysluplnou aktivitu pro 
všechny věkové skupiny. 

K PS Šance Ivana Ochmanová s Kristýnou Felcmanovou pozvaly přítomné (včetně těch, kteří se účastnili paralelních 
jednání jiných PS) na následující semináře a akce metodického klubu společného vzdělávání: 

• Duševní zdraví (2. prosince 2021), 

• Opakovaně porušuje školní řád, co v tom vězí, jak řešit tyto situace, způsoby, metody, techniky (20. ledna 
2022), 

• Zvládnutá komunikace s rodiči, způsoby, techniky, možnosti, obsah a příprava (únor 2022), 
• Poradenské školské centrum, jak funguje, kdo jej tvoří, legislativa a kompetence na škole (březen 2022), 
• Kompetence v oblasti poradenské činnosti na škole, role speciálních pedagogů, asistentů, psychologů, vý-

chovných poradců, vedení školy a dalších zúčastněných (duben 2022), 
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• Rozvoj měkkých kompetencí pedagoga, komunikace, empatie, asertivita, kooperace, kreativita, zvládání 
emocí (nejdříve v květnu 2022). 

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 doporučily 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. Termíny i místa budou upřesněny v předstihu. 

ZÁVĚR 

Ivana Ochmanová a Ilona Racková poděkovaly přítomným za účast a ukončily jednání PS. 

 

 

Zapsaly: Ivana Ochmanová a Ilona Racková 

PŘÍLOHY 

Prezenční listina z jednání pracovní skupiny Region 

Prezenční listina z jednání pracovní skupiny Šance 
















