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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK II 

Zápis 

 

 

Akce:   jednání pracovní skupiny Zázemí 

Termín konání: středa 18. listopadu 2020, od 9:00 hod. 

Místo konání: distanční forma, platforma ZOOM 

Přítomni:  viz prezenční listina 

PROGRAM 

1. Informace o projektu 

2. Vzdělávací aktivity 

3. Aktivity spolupráce  

4. Vyhodnocení ročních akčních plánů 2018 a 2019 

5. Ostatní 

ÚVOD 

Jednání pracovní skupiny (dále jen „PS“) zahájil David W. Novák, který přivítal (on-line) přítomné členy, a před-
stavil program jednání. Z jednání PS byla s vědomím přítomných pořízena fotodokumentace (printscreny) pro 
potřeby dokladování a záznam pro potřeby zápisu. Zápisem byla pověřena Lenka Bury, jeho ověřením Jaroslav 
Votýpka. 
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INFORMACE O PROJEKTU 

David W. Novák a Zdeňka Platošová krátce informovali přítomné o aktivitách, které v projektu proběhly od po-
sledních jednání PS (viz prezentace, příloha zápisu). V souvislosti s přípravou navazujícího projektu („MAP III“) 
upozornili na fakt, že z rozpočtu tohoto projektu nebude možné hradit implementační aktivity. Větší možnosti, 
analogické projektu Místní akční plán Frýdek-Místek II, bude nabízet teprve „MAP IV“. Abychom do projektu MAP 
IV šli s co nejlépe připravenými aktivitami, je třeba na nich začít pracovat již nyní, zejména jsou-li v tomto projek-
tu (MAP II) prostředky na podporu jejich přípravy. 

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 

Byla schválena vzdělávací akce pro každou PS v hodnotě 30 000 Kč. Každý vedoucí PS ve spolupráci s jejími členy 
zorganizuje vzdělávací akci, která bude nabídnuta také pedagogům odpovídajícím zaměření PS. Byly prodiskuto-
vány návrhy jednotlivých PS (viz prezentace) s tím, že se hledá potenciál takových aktivit, které rezonují napříč 
jednotlivými PS a které má smysl nabízet ve větším měřítku, než pouze v dané PS. Za tímto účelem David W. 
Novák vyzval přítomné k vyplnění ankety (průběžné výsledky k datu publikace zápisu jsou jeho přílohou. 

Následně proběhla diskuze o možnostech organizace vzdělávacích aktivit, včetně návrhů na nové aktivity 
v případě volných finančních prostředků. I nadále platí, že 30 000 Kč PS Zázemí nabízí PS Šance k dispozici, reali-
zační tým o tom bude pracovní skupinu informovat dne 3. prosince 2020. 

 Webináře Michaely Veselé: odkaz na její stránky: www.spolecnekbezpeci.cz, umožněním sdílet pedago-
gům, ale dál je zakázáno předávat mimo školu a webináře jsou autorsky chráněny. Možnost zakoupení 
MAS / MAP licence na semináře. 

 Lukáš Synek doporučuje lektorku Veroniku Majkútovou (velmi šikovná ): Komunikace rodina – škola, 
podpůrná opatření pro vzdělávání žáků se SVP, úprava obsahu a výstupů, podpora při vzdělávání dětí, žá-
ků se SPCH, činnosti školy spojené se zadáváním údajů z doporučení do školské matriky. 

David W. Novák dále přítomným nabídl možnost školení k distanční výuce a on-line jednáním na platformě ZOOM. 

AKTIVITY SPOLUPRÁCE 

Zdeňka Platošová představila aktuální stav probíhajících aktivit spadajících do působnosti PS (viz prezentace, 
příloha zápisu) a vyzvala (znovu) přítomné k přípravě aktivit pro roční akční plán 2022, kterou lze z prostředků 
projektu odměnit.  

Nově bylo představeno, že MAP bude připravovat společné projekty, na které se budou hledat zdroje. Úkol pro 
kolegyně Lucii Ligockou a Kateřinu Krainovou. 

Proběhla diskuse ohledně metodických klubů matematiky a polytechniky a aktivitách spolupráce, kde je vedoucím 
Libor Lepík. V příštích dnech proběhne schůzka s Liborem Lepíkem k organizaci a plánu činností metodických 
klubů. Metodický klub polytechniky by mohl mít širší zaměření (robotika, fyzika, pracovní činnosti, environmentální 
výchova). Radka Otipková nabídla případnou spolupráci svých učitelů (pracovní činnosti, dílny). 

Pokud se situace s metodickými kluby do konce roku nezmění, členové PS navrhují snížit rozpočet metodického 
klubu matematiky a metodického klubu polytechniky na polovinu, v případě další nečinnosti metodických klubů 
snižovat rozpočet dále za každý měsíc nečinnosti o 5 000 Kč. 

http://www.spolecnekbezpeci.cz/
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VYHODNOCENÍ ROČNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ 2018 A 2019 

David W. Novák představil vyhodnocení ročních akčních plánů 2019 a 2020. Odkázal zájemce o seznámení 
se s nimi na aktuálně visící návrhy těchto dokumentů (po schválení řídicím výborem budou vyměněny za jejich 
finální = schválené verze). Pro potřeby prezentace aktivit projektu byly k těmto dokumentům vydány stručné 
propagační materiály. 

OSTATNÍ 

Proběhla diskuze nad současnou situací na školách, organizací výuky a problémy z praxe, výměna zkušeností 
s dodržováním bezpečnostních opatření atd. 

David W. Novák dále v prezentaci (viz příloha) představil přítomným novinky z projektů Strategické řízení a pláno-
vání ve školách a v územích (SRP) a Podpora práce učitelů (PPUČ), zejména o nových informačních zdrojích 
a plánovaných akcích. Dále je seznámil s existujícím katalogem výukových materiálů EMA a jeho možnostmi. 
Vyzval je též ke sledování stávajících komunikačních kanálů projektu Místní akční plán Frýdek-Místek II (webových 
stránek s informacemi o jednotlivých aktivitách spolupráce a jejich výstupech, facebookového profilu a fotogalerie 
na Zoneramě). 

ZÁVĚR 

Další jednání PS se uskuteční ve čtvrtek 18. března 2021 v malé zasedací místnosti MAS Pobeskydí, 
vchod C. Neumožní-li to epidemiologická situace, pak ve stejném čase na platformě ZOOM. 

David W. Novák poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání PS. 

 

 

Zapsala: Lenka Bury 

Ověřil: Jaroslav Votýpka 

PŘÍLOHY 

Prezenční listina z jednání pracovní skupiny Zázemí 

Pracovní skupina Zázemí (prezentace) 

Čerpání rozpočtu projektu k 31. 10. 2020 (tabulka) 

Náměty na vzdělávací aktivity (průběžné výsledky ankety) 
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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK II 

Prezenční listina 

 

 

Akce:   jednání pracovní skupiny Zázemí 

Termín konání: středa 18. listopadu 2020, od 9:00 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 

Martina Bastová 
Základní škola a Mateřská škola Řepiště, 
příspěvková organizace 

 Viz samostatný dokument 

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

Souhlas1 
(podpis) 

Petr Fikoczek 
Základní škola a Mateřská škola Dolní 
Domaslavice, okres Frýdek-Místek, pří-
spěvková organizace 

 Viz samostatný dokument 

Dušan Ignačík 
Základní škola T.G. Masaryka Krmelín, 
okres Frýdek-Místek, příspěvková organi-
zace 

 Viz samostatný dokument 

Hana Kachtíková 
Základní škola a mateřská škola Raškovi-
ce 

 Viz samostatný dokument 

Kateřina Krainová 
ASOCIACE OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SLU-
ŢEB o.p.s. 

 Viz samostatný dokument 

David Kula Obec Palkovice  Viz samostatný dokument 

Libor Kvapil 
Základní škola a mateřská škola Frýdek-
Místek, Lískovec, K Sedlištím 320 

Přítomen Viz samostatný dokument 

Lucie Ligocká ProFaktum, s.r.o. Přítomna Viz samostatný dokument 

Ilona Martínková 
Základní škola a mateřská škola Frýdek-
Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, 
příspěvková organizace 

 Viz samostatný dokument 

Petr Mikulica MAS Pobeskydí, z. s.  Viz samostatný dokument 
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Jméno a příjmení Organizace a funkce 
Prezence 
(podpis) 

Souhlas1 
(podpis) 

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

Krystyna Nováková MAS Pobeskydí, z. s. Přítomna Viz samostatný dokument 

Radka Otipková 
Základní škola Dobrá, příspěvková orga-
nizace 

Přítomna Viz samostatný dokument 

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

Patrik Randa 

Národní pedagogický institut České re-
publiky (zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků), Střední 
škola, Základní škola a Mateřská škola, 
Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

 Viz samostatný dokument 

Denisa Roţnovská Rojíčková 
Základní škola a mateřská škola Frý-
dek-Místek - Skalice 192, příspěvková 
organizace 

 Viz samostatný dokument 

Lukáš Synek 
Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 
400 Přítomen Viz samostatný dokument 

Kristýna Šircová Město Paskov  Viz samostatný dokument 

Renáta Válková 
Základní škola a Mateřská škola, Baška, 
příspěvková organizace  Viz samostatný dokument 



 

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

Jméno a příjmení Organizace a funkce 
Prezence 
(podpis) 

Souhlas1 
(podpis) 

Jaroslav Votýpka MAS Pobeskydí, z. s. Přítomen Viz samostatný dokument 

Aleš Vyvial 
Základní škola Vojtěcha Martínka 
Brušperk, okres Frýdek-Místek  Viz samostatný dokument 

    

    

    

    

    

    

    

 



Pracovní skupina 
Zázemí 

Zdeňka Platošová 
David W. Novák 
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1: Informace o projektu 



Co máme za sebou, před sebou a v sobě? 

• Pracovní skupiny (probíhají) 

• Minikonference a dotazníkové šetření ke společnému vzdělávání (probíhají) 

• Aktualizace ročního akčního plánu 2020 (ke schválení) 

• Příprava ročního akčního plánu 2021 (čeká nás) 

• Aktualizace seznamu investičních priorit (probíhá) 

• Vyhodnocení ročních akčních plánů 2018 a 2019 (ke schválení) 
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Co máme za sebou, před sebou a v sobě? 

• Příprava vícedenního semináře pro ředitele ZŠ a MŠ a vedoucí pracovníky MŠ (probíhá) 

• Setkání výchovných a kariérových poradců (proběhlo a další se připravuje) 

• Příprava festivalu inspirace v přírodních vědách (2. ročník; 3. září 2021) 

• Školení k distančnímu vzdělávání a on-line jednání (probíhají) 

• Příprava dalších vzdělávacích aktivit (probíhá) 

• Příprava MAP III (probíhá) 
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2: Vzdělávací aktivity 



Náměty pracovní skupiny Mateřinka 

• Manažerské kompetence ředitelů a vedoucích pracovníků MŠ 

• Sdílení zkušeností mezi MŠ 

• Alternativní směry v předškolním vzdělávání 

• Poradní kruhy v MŠ 

• Syndrom vyhoření (zvládání stresu a jak se nezbláznit) 

• Grafomotorika 

• Sebevědomí 

• Sexuální výchova 

• Google (Gmeeting, dokumenty, ankety a dotazníky) 
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Náměty pracovní skupiny Čtenářská gramotnost 

• RWCT (Kateřina Šafránková; 2. a 3. března 2021) 

• Jolly Body English 

• OKNA 

• Jan Becher (knihkupectví Kapitola) 

• Nové formy čtenářských deníků 

• Lapbooky (Lilie Tyrlíková) 

• Sdílení zkušeností 
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Náměty pracovní skupiny Region 

• Výjezdní zasedání k distančnímu vzdělávání 

• Včelařství Chlebovice 

• Zpracování foto-, audio- a videomateriálů 
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Náměty pracovní skupiny Profese 

• Školení MS Paktu zaměstnanosti (portál info pro kariéru; Třinec, Ostrava) 

• Sdílení zkušeností mezi školami, vytvoření vlastní metodické základny 
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Náměty pracovní skupiny Šance 

• Konference s odborníky, psychology 

• Videokonference do sboroven 
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Náměty realizačního týmu 

• Distanční vzdělávání a on-line jednání (ZOOM) 
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Vzdělávací aktivity 

• Které z představených aktivit Vás zaujaly?  anketa 

• Další náměty? 

• Lektoři? 
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3: Aktivity spolupráce 



Aktivity spolupráce 

• Probíhající 
– Metodický klub 1. stupně základních škol (setkání mělo proběhnout 21. října, odloženo kvůli 

covidu, možná bude náhradní termín, další naplánováno na 3. února 2021, oznámena změna 
vedoucí, Irma Novotná odchází z 1. stupně, má za sebe náhradu) 

– Posezení nad šálkem kávy (kromě již naplánovaných akcí se budou připravovat vzdělávací 
aktivity pracovních skupin, probíhají školení ZOOM, připravuje se setkání ředitelů ZŠ a MŠ 
a vedoucích pracovníků MŠ na Sepetné v dubnu 2021, další setkání výchovných 
a kariérových poradců v lednu 2021, druhý ročník festivalu inspirace v přírodních vědách) 

• Plánované 
– Fotosoutěž (RT + partneři) 

• Platí možnost přípravy nových aktivit pro RAP 2022, která bude odměněna 
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4: Vyhodnocení ročních akčních plánů 2018 a 2019 



Vyhodnocení ročních akčních plánů 2018 a 2019 

• Plné verze + verze k prezentaci 

• Kapitoly k individuálním aktivitám 

• Kapitola k aktivitám spolupráce 

– Detailní představení a vyhodnocení každé 

– Shrnutí a doporučení 

• Další (nezahrnuté) informace 

– Zapojené a nezapojené školy 
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Aktivity spolupráce (data k Silvestru 2019) 

• 31 podpořených aktivit (+ 6 dalších za rok 2020) 

• 3 152 021 Kč na jejich podporu 

• 84 zapojených škol 

• 50 dalších zapojených organizací 

• 4 967 podpořených dětí a žáků 

• 827 podpořených dospělých osob 

• 113 podpořených prostor, ploch a souborů vnitřního vybavení 

• 213 podpořených akcí 
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5: Ostatní 



Pozdrav z projektu SRP 

• Nový web: vedemeskolu.npicr.cz 

• Facebookový profil: www.facebook.com/vedemeskolu 

• YouTube kanál: hledejte „Vedeme školu“ 

• Facebookový profil: burza inspirace 

• Talentify.me 
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https://vedemeskolu.npi.cz/
http://www.facebook.com/vedemeskolu












Pozdrav z projektu PPUČ 

• 18. listopadu 2020: Minikonference ke čtenářské gramotnosti (přihláška) 

• 23. listopadu 2020: Minikonference k matematické gramotnosti (přihláška) 

• 2. prosince 2020 (předběžně): Setkání k tematice digitální gramotnosti 
(předběžný zájem zasílejte na ppuc@npicr.cz) 

• Podzim 2020: Tematická setkání k problematice rozvoje gramotností 
v předmětech / oborech na ZŠ a MŠ (sledujte FB Gramotnosti a Newsletter PPUČ) 
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HoFo-GBT6kqhN4kLNIXUOmY2KT7qz1BCv8ckP6s5wC1UMkRCM0pWTVNGRjdUQTQwV0daR0RGMzhMSS4u
https://gramotnosti.pro/panelMGprihlaseni
mailto:ppuc@npicr.cz






EMA 

• On-line portál s výukovými materiály: https://ema.rvp.cz 
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https://ema.rvp.cz/
https://ema.rvp.cz/














18. listopadu 2020 Pracovní skupina Zázemí 38 

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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Ing. Zdeňka Platošová a RNDr. David W. Novák, Ph.D. 

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


Čerpání rozpočtu projektu k 31. 10. 2020

Projekt končí k 31. 12. 2021. Prakticky máme před sebou poslední rok realizace.

Schválený rozpočet Vyčerpáno Plán dalšího čerpání K využití/vrácení Riziko nevyčerpání
Realizační tým 7 227 278,57                4 464 525,20            2 454 799,19                307 954,18           
odborný člen pracovní skupiny 584 750,00                   138 500,00                170 000,00                   276 250,00           
vedoucí pracovní skupiny 677 500,00                   356 500,00                196 000,00                   125 000,00           
analytik potřeb škol (zástupci škol) 1 235 500,00                555 000,00                590 000,00                   90 500,00             
řešitel aktivit implementace 1 200 000,00                1 045 375,00            548 515,00                   393 890,00‐             70 750,00                   
lektor 646 400,00                   429 240,00                309 080,00                   91 920,00‐               156 640,00                 
Osobní výdaje celkem 11 571 428,57              6 989 140,20            4 268 394,19                313 894,18            227 390,00                 
Paušální výdaje (ostatní výdaje) 4 628 571,43                2 727 107,91            1 660 972,80                240 490,72            429 487,30                 
Procento paušálních výdajů 40,00% 39,02% 38,91% 76,62% 188,88%
CELKEM 16 200 000,00             9 716 248,11           5 929 366,99               554 384,90           656 877,30                

cca 65 tis. Kč můžeme již nyní využít na paušální výdaje a dodržet poměr osobních a paušálních výdajů.

Na nové aktivity můžeme využít 313 894,18                   na Dohody o provedení práce
240 490,72                   Paušální výdaje

Aktivity spolupráce s rizikem čerpání Interaktivní výuka biologie
Metodický klub polytechniky
Metodický klub matematiky
Metodický klub jazyků
Environmentální soutěž Zlatý kapřík III
Posezení nad šálkem kávy (část rozpočtu cca 250 tis. Kč)

Plán realizačního týmu
1) do konce roku sestavit nové aktivity pro rok 2021; schválení nejpozději v lednu
2) s garanty metodických klubů a dalších aktivit spolupráce vymyslet alternativy 
3) držet procento čerpání paušálních výdajů těsně pod 40 %
4) paušální výdaje ke konci projektu využít pro tisky výstupů projektu a nákupy 
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