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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK 

Zápis 

 

 

Akce:   jednání pracovní skupiny Šance 

Termín konání: čtvrtek 26. května 2022, od 13:00 hod. 

Místo konání: Základní škola a mateřská škola Raškovice, Raškovice č. p. 18 

Přítomni:  viz prezenční listina 

PROGRAM 

1. Informace o projektu 

2. Seznam místních lídrů 

3. Diskuse 

4. Ostatní 

ÚVOD 

Jednání pracovní skupiny (dále jen „PS“) zahájila Hana Kachtíková, která přivítala přítomné členy a představila 
program jednání. Z jednání PS byla s vědomím přítomných pořízena fotodokumentace pro potřeby dokladování. 
Zápisem byl pověřen David W. Novák, jeho ověřením Hana Kachtíková. 
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INFORMACE O PROJEKTU 

David W. Novák krátce informoval 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 

 Při PS i samostatně probíhají vzdělávací aktivity metodických klubů. Přehled témat jednotlivých akcí 
je 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 bylo možné zasílat do 13. května 2022 
Davidu W. Novákovi. Seznam je stále otevřený pro případné změny před vyhlášením dotačních titulů, v nichž 
bude možné podávat projekty na vzdělávací infrastrukturu. 

 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 

David W. Novák poděkoval 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. 

DISKUSE 

Diskuse k jednotlivým bodům programu probíhala průběžně. 

OSTATNÍ 

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

Hana Kachtíková poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání PS. 

 

 

Zapsal: David W. Novák 

Ověřila: Hana Kachtíková 

PŘÍLOHY 

Prezenční listina z jednání pracovní skupiny Šance 










