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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK II 

Zápis 

 

 

Akce:   jednání pracovní skupiny Šance 

Termín konání: pondělí 16. září 2019, od 11:30 hod. 

Místo konání:         Mateřská škola a základní škola Raškovice 

Přítomni:  viz prezenční listina 

PROGRAM 

1. Informace o projektu 

2. Aktivity spolupráce 

3. Aktualizace ročního akčního plánu 2019 

4. Ostatní 

ÚVOD 

Jednání pracovní skupiny (dále jen „PS“) zahájila Zdeňka Platošová, která přivítala přítomné členy a představila 
program jednání. Z jednání PS byl s vědomím přítomných pořízen audiozáznam pro potřeby zápisu a fotodokumen-
tace pro potřeby dokladování. Zápisem byla pověřena Lenka Bury, jeho ověřením Hana Kachtíková. 

INFORMACE O PROJEKTU 

Zdeňka Platošová krátce informovala přítomné o aktivitách, které na projektu proběhly od posledních jednání PS,   
především o průběhu realizovaných aktivit spolupráce. 
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Byl projednán aktualizovaný seznam investičních priorit a aktivity škol nebo aktivity spolupráce označeny poznám-
kou PŘÍLEŽITOST. Aktivity byly hodnoceny z pohledu nastavující rovné příležitosti a podmínky ke vzdělávání a 
snižující selektivitu vzdělávacího systému v území a uvnitř škol. 

AKTIVITY SPOLUPRÁCE 

Zdeňka Platošová připomněla podmínky podpory aktivit spolupráce pro případnou aktualizaci ročního akčního plánu 
2019 a přípravu ročního akčního plánu 2020. Každá PS má pro potřeby „svých“ aktivit spolupráce alokováno 150 000 
Kč za podmínky, že z ní (z každé) vzejde jedna polytechnická a jedna jiná mimoškolní aktivita spolupráce pro děti.  

Zdeňka Platošová připomněla možnost pořádání posezení na různá témata v rámci aktivity Posezení nad šálkem 
kávy. Jako možný námět na příští rok představila nabídku pedagogů Moniky Olšákové a Tomáše Chrobáka (Základní 
škola a Mateřská škola, Baška, příspěvková organizace) „Festival přírodovědné inspirace“. Festival představuje 
program pro cca 50–60 učitelů včetně dílen a diskuzních bloků.  

AKTUALIZACE ROČNÍHO AKČNÍHO PLÁNU 2019 

Zdeňka Platošová představila aktivity spolupráce, které budou předloženy ke schválení pracovní skupině Zázemí a 
na řídícím výboru dne 27. září 2019 a následně po schválení budou zařazeny do ročního akčního plánu 2019. 
 
Jednalo se o tyto 4 aktivity: Polytechnika je zábava, Šikovné ruce, Dřevěné památky regionu, BESKOS (Beskydský 
korespondenční seminář) – viz příloha zápisu. Beskydský korespondenční seminář byl představen pouze částečně. 
 
Nově přibyla další aktivita s názvem Polytechnika aneb robotů se nebojíme! (ZŠ a MŠ Baška). Jelikož aktivita 
plánuje větší rozpočet, bude detailně představena pracovní skupině Zázemí, která rozhodne, zda bude předložena 
ke schválení řídícím výborem. 
 
Dále Zdeňka Platošová představila připravované aktivity spolupráce na rok 2020. Všechny aktivity jsou v přípravné 
fázi, částečně rozpracované. Garanti aktivit budou vyzváni, aby na svých námětech pracovali, aby byly připravené 
pro schvalování řídícího výboru v prosinci 2019. 

ZÁVĚR 

Probrán program (osnova) vystoupení zástupců pracovní skupiny Šance na řídícím výboru dne 27.9. Paní Nahodi-
lová, paní Zemánková se omluvily z jednání pracovní skupiny. Bude individuálně dořešeno. 
 
S Hanou Kachtíkovou probrána i příprava na konferenci MAS Pobeskydí dne 18.9. – diskuzní blok k projektům MAP 

FM II a Šablony II. 
 
Byl stanoven další termín metodického klubu – 21.11. od 13 h na téma práce s nadanými dětmi. 
 
Další jednání PS se uskuteční 21. listopadu 2019 od 12:00 hod v Základní škole v Raškovicích. 
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Zdeňka Platošová poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání PS. 
 
 

 

Zapsala: Lenka Bury 

Ověřila: Hana Kachtíková 

PŘÍLOHY 

Prezenční listina z jednání pracovní skupiny Šance 

Seznam aktivit spolupráce ke schválení do ročního akčního plánu 2019 a plán aktivit spolupráce na rok 2020 

Festival přírodovědné inspirace 

 


