
 

MAP FM II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008616  1/4 

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK II 

Zápis 

 

 

Akce:   jednání pracovní skupiny Zázemí 

Termín konání: úterý 3. prosince 2019, od 8:30 hod. 

Místo konání: Třanovice č. p. 1, školicí místnost 

Přítomni:  viz prezenční listina 

PROGRAM 

1. Informace o projektu 

2. Dotazníkové šetření 

3. Ostatní 

ÚVOD 

Jednání pracovní skupiny (dále jen „PS“) zahájil David W. Novák, který přivítal přítomné členy a představil pro-
gram jednání. Z jednání PS byl s vědomím přítomných pořízen audiozáznam pro potřeby zápisu a fotodokumenta-
ce pro potřeby dokladování. Zápisem byla pověřena Zdeňka Platošová, jeho ověřením Jaroslav Votýpka. 

INFORMACE O PROJEKTU 

David W. Novák krátce informoval přítomné o aktivitách, které v projektu proběhly od posledních jednání PS. 
Pozval přítomné ke shlédnutí a sledování fotogalerii aktivit projektu Místní akční plán Frýdek-Místek (I a II), která 
visí zde: https://www.zonerama.com/mapfm. V téže souvislosti byly přítomným prezentovány fotografie z tema-
tických dílen aktivity Polytechnika je zábava, která vzešla z PS Zázemí. 

https://www.zonerama.com/mapfm
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Zdeňka Platošová dále informovala o probíhajících workshopech s rodiči na téma Logopedie a naše děti. Cel-
kem proběhlo pět setkání, další se připravují. V diskuzích se promítlo téma integrovaných žáků, neboť zanedbání 
péče o dítě v oblasti logopedie může mít za následek poruchy chování a někdy to vede až k vyloučení z kolektivu. 
Proběhla krátká diskuse a přítomní se shodli, že je potřeba i nadále podporovat besedy podle požadavků mateř-
ských škol. 

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

David W. Novák seznámil přítomné s předběžnými výsledky dotazníkového šetření, které se uskutečnilo na ško-
lách v období od února 2019, v oblasti dalších (oproti tematicky zaměřeným oblastem) potřeb rozvoje škol. Zdů-
raznil, že dotazníkové šetření by mělo především přinést informace pro rozvoj vzdělávání a výchovy v regionu, 
např. pro rozvoj aktivit spolupráce, metodických klubů a PS v jednotlivých oblastech jejich působnosti. 

Předběžná verze závěrečné zprávy z šetření bude PS v jednotlivých oblastech jejich působnosti poskytnuta 
nejpozději v lednu 2020 k připomínkování a komentářům. Konečná verze závěrečné zprávy nebude obsahovat 
individuální údaje propojené s jednotlivými školami, a to z praktických důvodů (přiměřenost rozsahu závěrečné 
zprávy) a z důvodu slibu anonymity, který byl školám dán při spuštění dotazníkového šetření. Tyto údaje se však 
neztratí a budou k dispozici (na dotaz) u realizačního týmu projektu pro potřeby aktivit spolupráce, metodických 
klubů a PS. 

OSTATNÍ 

Zdeňka Platošová představila aktivity spolupráce, které byly připraveny k projednání v PS Zázemí a případné-
mu doporučení řídicímu výboru k zařazení do ročního akčního plánu 2020. 

Jedná se o těchto pět aktivit: 

 Vdechni život knize 
 Na Prašivou vyrazíme, společně se pobavíme 
 Stavba domu 
 Úžasná věda II 
 Poznej svůj kraj 

Zdeňka Platošová uvedla, že se jedná o jedny z posledních aktivit, které se v projektu budou, budou-li schváleny 
realizovat. Celkově by tak bylo v projektu realizováno 37 aktivit. Přítomní k prezentovaným aktivitám neměli žád-
né otázky ani připomínky. 

Usnesení č. 1: Pracovní skupina Zázemí doporučuje aktivitu Vdechni život knize k zařazení do roční-
ho akčního plánu 2020. 

Výsledek hlasování: 

 Pro: 8 
 Proti: 0 
 Zdržel(a) se hlasování: 0 

Usnesení bylo přijato. 

Usnesení č. 2: Pracovní skupina Zázemí doporučuje aktivitu Na Prašivou vyrazíme, společně se po-
bavíme k zařazení do ročního akčního plánu 2020. 



 

MAP FM II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008616  3/4 

Výsledek hlasování: 

 Pro: 8 
 Proti: 0 
 Zdržel(a) se hlasování: 0 

Usnesení bylo přijato. 

Usnesení č. 3: Pracovní skupina Zázemí doporučuje aktivitu Stavba domu k zařazení do ročního 
akčního plánu 2020. 

Výsledek hlasování: 

 Pro: 8 
 Proti: 0 
 Zdržel(a) se hlasování: 0 

Usnesení bylo přijato. 

Usnesení č. 4: Pracovní skupina Zázemí doporučuje aktivitu Úžasná věda II k zařazení do ročního 
akčního plánu 2020. 

Výsledek hlasování: 

 Pro: 8 
 Proti: 0 
 Zdržel(a) se hlasování: 0 

Usnesení bylo přijato. 

Usnesení č. 5: Pracovní skupina Zázemí doporučuje aktivitu Poznej svůj kraj k zařazení do ročního 
akčního plánu 2020. 

Výsledek hlasování: 

 Pro: 8 
 Proti: 0 
 Zdržel(a) se hlasování: 0 

Usnesení bylo přijato. 

Dílčím úkolem pro členy na příštích PS bude promyslet, co podniknout se zbylým rozpočtem v implementační části 
projektu. Nějaké návrhy jsou již nyní (dofinancování metodických klubů, dotisky metodických výstupů aktivit, 
finančně nenáročné aktivity (fotografická soutěž atd.). Proběhla diskuse nad spoluprací venkovských škol 
v mikroregionech a aktivitami městských škol. Frýdecko-Místecké školy jsou aktivní v některých metodických 
klubech. Zejména metodický klub společného vzdělávání se intenzivně rozvíjí, jak do počtu členů, tak do témat, 
na která se plánuje zaměřit. Jaroslav Votýpka zmínil, že v MAP Havířov II se do implementační části projektu 
zapojují spíše městské školy. 

Krystyna Nováková informovala, že projekt by měl pokračovat a animátoři šablon by měli být jeho součástí. Libor 
Kvapil se dotázal, kdy budou vyhlášeny šablony III. V tuto chvíli nejsou k dispozici přesné informace. Dotační 
zpravodaj bude výzvy (nejen na šablony) nadále sledovat. 

Další jednání PS se uskuteční 17. března 2020 od 8:30 ve školicí místnosti Kapplova dvora v Třanovicích, Třanovi-
ce č. p. 1. 

ZÁVĚR 

David W. Novák poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání PS. 
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Zapsala: Zdeňka Platošová 

Ověřila: Jaroslav Votýpka 

PŘÍLOHY 

Prezenční listina z jednání pracovní skupiny Zázemí 

Aktivity spolupráce 2020, vzdělávací akce 2020 (podklady) 












