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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK II 

Zápis 

 

 

Akce:   jednání pracovní skupiny Šance 

Termín konání: čtvrtek 11. března 2021, od 13:00 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 členky, 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 Hana Kachtíková. 

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 oblast 
společného vzdělávání na platformě Mentimeter. Klíčová slova se zaměřovala na identifikaci hlavních výzev, kterým 
tato oblast v současnosti čelí (problémů, příležitostí), hlavních nástrojů (aktivit, projektů), klíčových pro její rozvoj, 
a hlavních aktérů jejího rozvoje. 

Vzniklá mapa je přílohou zápisu. 

AKTIVITY SPOLUPRÁCE 

Jedinou aktuálně probíhající aktivitou spolupráce, spadající do působnosti PS, je metodický klub společného vzdě-
lávání. V rámci tohoto proběhne 18. března 2021 setkání na téma vzájemné spolupráce OSPOD a školského zařízení. 
Další akce jsou plánovány na duben a květen (přijímací řízení v mateřské a základní škole, typologie MBTI se za-
měřením na využití v práci s dětmi). Další témata jsou průběžně sbírána na setkáních metodického klubu a pro-
střednictvím jeho garantky. S blížícím se koncem projektu lze čekat přebytky prostředků z jiných aktivit spolupráce, 
z nichž některé pravděpodobně nebude možné dokončit v plánovaném rozsahu. David W. Novák proto doporučil, 
aby metodický klub nešetřil své finanční prostředky na celý rok 2021, ale šel do rizika s tím, že se dodatečné 
prostředky na financování podzimních aktivit pravděpodobně najdou. 

Zdeňka Platošová jako možné téma otevřela psychologickou a psychiatrickou pomoc pro děti, dospívající, ale také 
pro jejich učitele (v souvislosti s epidemií psychických nemocí v pandemické době). Přítomní se shodli na tom, 
že psychologové a psychiatři (obzvlášť dětští) v současnosti nemají volné kapacity, aby tuto situaci řešili. Monika 
Matulová k tomu uvedla, že částečnou náhradou by mohla být nabídka dalších odborníků (terapeutů, poradců), 
supervizí, souvisejících programů a neziskového sektoru, např. organizace Spolu pro rodinu, Krizového centra pro 
děti a rodinu – Centra sociálních služeb Ostrava, Naše rovnováha a další. Bližší informace dodá po skončení jednání 
PS k dalšímu využití školám, metodickému klubu a PS. 

V průběhu roku 2021 se dále bude diskutovat nad podobou ročního akčního plánu 2022, který nebude podpořen 
prostředky na implementaci. 
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VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 

Vzdělávací aktivity spadající do působnosti PS budou nadále probíhat pod metodickým klubem společného vzdělá-
vání (viz výše). 

OSTATNÍ 

Další jednání PS se uskuteční ve čtvrtek 20. května 2021 od 13:00 v Základní škole a mateřské škole 
Raškovice, Raškovice č. p. 18. 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: Hana Kachtíková 

PŘÍLOHY 

Prezenční listina z jednání pracovní skupiny Šance 

Pracovní skupina Šance (prezentace) 

Mapa klíčových slov k oblasti společného vzdělávání 
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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK II 

Prezenční listina 

 

 

Akce:   jednání pracovní skupiny Šance 

Termín konání: čtvrtek 11. března 2020, od 13:00 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 

Kristýna Felcmanová 
Základní škola a mateřská škola Raško-
vice 

 Viz samostatný dokument 

 
1 Souhlas se zpracováním osobních údajů. 
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Jméno a příjmení Organizace a funkce 
Prezence 
(podpis) 

Souhlas1 
(podpis) 

Kateřina Frainšicová 
Základní škola Frýdek-Místek, Komen-
ského 402 

 Viz samostatný dokument 

Radka Fürstová Slezská diakonie  Viz samostatný dokument 

Vendula Chodurová 
Základní škola a mateřská škola Raško-
vice 

Přítomna Viz samostatný dokument 

Aleš Janáček Statutární město Frýdek-Místek  Viz samostatný dokument 

Hana Kachtíková 
Základní škola a mateřská škola Raško-
vice 

Přítomna Viz samostatný dokument 

Vratislav Matěj 
Základní škola a mateřská škola Naděje, 
Frýdek-Místek, Škarabelova 562 

 Viz samostatný dokument 

Monika Matulová Moravskoslezský kraj Přítomna Viz samostatný dokument 

Šárka Nahodilová 
Základní škola Frýdek-Místek, Komen-
ského 402 

Přítomna Viz samostatný dokument 

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

Ivana Ochmanová 
Základní škola a mateřská škola Raško-
vice 

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

Souhlas1 
(podpis) 

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

Zemánková Dana Statutární město Ostrava  Viz samostatný dokument 
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Jméno a příjmení Organizace a funkce 
Prezence 
(podpis) 

Souhlas1 
(podpis) 

    

    

    

    

    

    

    

    

 



Pracovní skupina
Šance

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)
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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 oblastí společného vzdělávání

• Jakým výzvám tato oblast v současnosti čelí (problémy, příležitosti)?

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

• Kdo jsou hlavní aktéři rozvoje této oblasti?
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3: Aktivity spolupráce

• Metodický klub společného vzdělávání
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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

11. března 2021 Pracovní skupina Šance 17

http://www.pobeskydi.cz/
mailto:platosova@pobeskydi.cz
mailto:novak@pobeskydi.cz



