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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK II 

Zápis 

 

 

Akce:   jednání pracovní skupiny Zázemí 

Termín konání: čtvrtek 21. května 2020, od 9:00 hod. 

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

Přítomni:  viz prezenční listina 

PROGRAM 

1. Informace o projektu 

2. Dotazníkové šetření 

3. Analýza 

4. Strategický rámec priorit 

5. Aktivity spolupráce 

6. Ostatní 

ÚVOD 

Jednání pracovní skupiny (dále jen „PS“) zahájil Jaroslav Votýpka, který přivítal přítomné členy a představil pro-
gram jednání. Z jednání PS byla s vědomím přítomných pořízena fotodokumentace pro potřeby dokladování. 
Zápisem byl pověřen David W. Novák, jeho ověřením Jaroslav Votýpka. 

Jednání mělo na programu především diskusi o jednotlivých bodech předchozího písemného projednávání PS. 



 

MAP FM II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008616  2/3 

INFORMACE O PROJEKTU 

David W. Novák krátce informoval přítomné o aktivitách, které v projektu proběhly od posledních jednání PS. 

Kvůli koronavirové situaci se některé součásti plánovaných a realizovaných aktivit spolupráce (zejména různá 
setkání, workshopy, dílny) pozastavily, odložily, některé však alespoň zčásti bez problémů pokračují, zejména 
co se týká zpracování výstupů (pracovních listů, metodik atp.), pokračují též (přinejmenším některé) metodické 
kluby. Postupně se hledají řešení, jak prozatím pozastavené a odložené součásti aktivit spolupráce a jiných aktivit 
projektu (např. workshopů s rodiči) nahradit v jiném, příznivějším čase. Plánovací a administrativní součásti pro-
jektu se daří průběžně realizovat a dokončovat (viz následující body). 

Přítomní členové PS vzali informace o projektu na vědomí bez výhrad. 

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

David W. Novák informoval přítomné o výsledcích písemného projednávání PS k tomuto bodu, ve kterém PS vzala 
vyhodnocení dotazníkového šetření na vědomí bez výhrad. Přítomní členové následně diskutovali o podobě dru-
hého kola dotazníkového šetření, zejména o možnosti nahradit původní metodiku diskusí na minikonferencích, 
které by se mohly konat spádově v dílčích mikroregionech správního obvodu obce s rozšířenou působností Frý-
dek-Místek. Shodli se na doporučeném zadání pro zástupce škol, které se budou těchto minikonferencí účastnit. 
Vlastní vyhodnocení dotazníkového šetření a výsledky písemného projednávání vzali přítomní členové PS na vě-
domí bez výhrad. 

ANALÝZA 

David W. Novák informoval přítomné o výsledcích písemného projednávání PS k tomuto bodu, ve kterém PS 
schválila rozsah provedených aktualizací, doporučila provedení rozsáhlejší aktualizace až v roce 2021 a vzala 
analýzu na vědomí bez výhrad. Přítomní členové následně diskutovali o rozsahu budoucí aktualizace, zejména 
ve vztahu k časovým nárokům a skutečným potřebám regionu. Vlastní analýzu a výsledky písemného projednává-
ní vzali přítomní členové PS na vědomí bez výhrad. 

STRATEGICKÝ RÁMEC PRIORIT 

David W. Novák informoval přítomné o výsledcích písemného projednávání PS k tomuto bodu, ve kterém PS vzala 
strategický rámec priorit na vědomí bez výhrad. V následné diskusi přítomní členové PS vyjádřili naději, že tento 
dokument nebude nutné v následujícím kole aktualizací přepracovávat. Vlastní strategický rámec a výsledky pí-
semného projednávání vzali přítomní členové PS na vědomí bez výhrad. 
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AKTIVITY SPOLUPRÁCE 

David W. Novák informoval přítomné o výsledcích písemného projednávání PS k tomuto bodu, ve kterém PS do-
poručila k zařazení do aktualizovaného ročního akčního plánu 2020 aktivitu Pojďte si vyzkoušet zestárnout. Tato 
aktivita bude následně představena ostatním PS ke zjištění zájmu jejich členů o partnerství na této aktivitě. Vý-
sledky písemného projednávání vzali přítomní členové PS na vědomí bez výhrad. 

OSTATNÍ 

Další jednání PS se uskuteční 16. června 2020 od 9:00 v zasedací místnosti Kapplova dvora v Třanovicích, Třano-
vice č. p. 1. 

ZÁVĚR 

Jaroslav Votýpka poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání PS. 

 

Zapsal: David W. Novák 

Ověřil: Jaroslav Votýpka 

PŘÍLOHY 

Prezenční listina z jednání pracovní skupiny Zázemí 










