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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK II 

Zápis 

 

 

Akce:   jednání pracovní skupiny Zázemí 

Termín konání: čtvrtek 18. března 2021, od 9:00 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 členy, 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 Jaroslav Votýpka. 

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. 

Vzhledem k tomu, že lze očekávat, že s blížícím se koncem projektu a uzavíráním jednotlivých aktivit spolupráce 
bude růst objem nevyčerpaných prostředků, sbírají se náměty na jejich smysluplné utracení. Dosud padlo nebo 
na jednání PS se diskutovalo o následujících možnostech: 

• Výjezdní zasedání (ředitelů, členů PS, řídicího výboru apod.; Dušan Ignačík): nenaskytne-li se vhodnější 
příležitost, bude takovou příležitostí závěrečná konference projektu. Pokud to pandemická situace neumožní, 
bude se i tato konference muset realizovat on-line formou. 

• Příměstské tábory (Jaroslav Votýpka): k tomu David W. Novák upozornil na fakt, že v nepředvídatelné pan-
demické situaci a s blížícím se koncem projektu je vysoce riskantní pouštět se do aktivit, které vyžadují 
dlouhou přípravu a realizaci. Preferovat se budou rychlá a relativně jistá řešení. 

• Vzdělávací aktivity: ideálně plošné (nabídka pro všechny školy), ale lze uvažovat i o aktivitách pro omezenější 
kroužky škol či jiných aktérů vzdělávání, výchovy a souvisejících oblastí. I zde platí, že čím dříve budou 
na stole konkrétní návrhy, tím lépe se bude pracovat s rozpočtem projektu. 

• „Dárkové“ balíčky: uvažuje se o pořízení deskové hry ke kariérovému poradenství (včetně navazující vzdě-
lávací akce; námět PS Profese), odborných knih nebo časopisů atp. 

Jakékoli další náměty jsou vítány. 

Navazující projekt, Místní akční plán Frýdek-Místek III, se postupně připravuje. Žádost se zařazením do projektu 
daly kromě dvou základních uměleckých dosud všechny oslovené školy regionu. Projekt byl původně koncipovaný 
jako dvanáctiměsíční, ale vzhledem k nejistému datu vyhlášení výzvy a zahájení projektu Místní akční plán Frý-
dek-Místek IV byl plán přehodnocen a projekt Místní akční plán Frýdek-Místek III bude koncipován jako dvouletý 
s tím, že bude předčasně ukončen ve vazbě na nejčasnější možný termín zahájení projektu Místní akční plán Frý-
dek-Místek IV. Ačkoli navazující projekt nebude moci podpořit implementační aktivity, část z nich (zejména meto-
dické kluby) bude možné schovat pod aktivity jednotlivých PS. 

Dále se diskutovalo o politických změnách ve Frýdku-Místku. Doufá se v navázání alespoň stejných vztahů, jaké 
panovaly dosud, a navázání na uzavřené dohody, včetně neformálních. 

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 
zázemí pro vzdělávání (kategorie ostatní vůči oblastem působnosti jiných PS) 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. 
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AKTIVITY SPOLUPRÁCE 

Zdeňka Platošová a David W. Novák rekapitulovali aktivity spolupráce spadající do působnosti PS: 

• Posezení nad šálkem kávy: v rámci této aktivity došlo a ještě dojde k řadě změn. Plánovaný seminář pro 
ředitele (Sepetná, 21. až 23. dubna 2021) bude zrušen. Ve stejném termínu, 22. dubna 2021, proběhne 
webinář s Monikou Puškinovou k legislativním změnám (program se ještě piluje). Ostatní části původního 
programu mohou být zahrnuty do programu závěrečné konference. 3. září 2021 proběhne na doberské 
základní škole druhý ročník festivalu inspirace v přírodních vědách. Aktuálně se pracuje na pozvánce. Na fes-
tivalu bude ve srovnání s prvním ročníkem více dílen a více příležitostí pro sdílení zkušeností. Kapacity festi-
valu budou srovnatelné s prvním ročníkem (dvě místa pro úplné a jedno pro neúplné školy). Neumožní-li 
konání festivalu pandemická situace, přesune se do on-line prostředí. Dále se uvažuje o besedách o Africe 
s Richardem Youngem. Tyto se mohou konat zčásti v angličtině, v odpoledních hodinách, pod záštitou kni-
hoven nebo škol. Jakákoli další témata vzdělávacích aktivit nebo diskusních fór jsou vítána. Snahou je opřít 
se více do volnočasových aktivit a zaměřit se na děti, žáky a rodiče (uvolnit prostor učitelům). 

• Metodický klub prvního stupně základních škol: klub se pravidelně schází (on-line) a další akce jsou pláno-
vány až do konce projektu. Aktivity klubu se soustředí kromě jiného na pomůcky. 

• Metodický klub školních družin a klubů: klub se pravidelně schází (on-line) a další akce jsou plánovány 
až do konce projektu. Aktivity klubu se soustředí kromě jiného na pomůcky. 

Dále se diskutovalo o běžících aktivitách spadajících do působnosti jiných PS: 

• Polytechnika aneb robotů se nebojíme!: z původního plánu chybí realizovat dvakrát dva workshopy. Nabízí 
se dvě varianty: buď on-line nabídka ukázek práce s robotickými hračkami, nebo instruktážní video sdílené 
v on-line prostředí. Podle potřeby pak vytvoření sdíleného úložiště s nápady na práci s robotickými hračkami. 
Pro zvolenou variantu bude upraven rozpočet aktivity. Do konce dubna by mohla být dokončena. Tuto a další 
polytechnické aktivity bude nutné koordinovat s aktivitami realizovanými metodickým klubem polytechniky, 
aby nedošlo ke zbytečným duplicitám. 

• Polytechnika je zábava: pomůcky byly zakoupeny a k realizaci schází jedna dílna. Vzhledem k tomu, že jde 
o badatelství, nelze tuto dílnu realizovat on-line. Zástupci doberské základní školy objedou zapojené školy 
a rozvezou pomůcky, zapojení učitelé budou následně zaškoleni on-line. O společných setkáních lze uvažo-
vat, pokud budou školy otevřeny. 

Do ročního akčního plánu 2021 bude předložena fotosoutěž pro žáky základních škol. Tematicky se bude zaměřovat 
na radost a místo, ve kterém děti žijí, studují nebo tráví volný čas (můj malý milý svět). Předpokládá se, že soutěž 
bude plně, nebo z větší části financována ze sponzorských zdrojů. 

Perspektivně (v navazujících projektech) lze uvažovat i o aktivitě pro školní parlamenty nebo jiné (i dočasné) školské 
samosprávy. Tyto samosprávy by připravily a ve školním kolektivu projednaly vlastní komunitní projekty, z nichž 
vybrané by mohly být podpořeny z prostředků projektu Místní akční plán Frýdek-Místek IV. V diskusi zaznělo, 
že by bylo dobré tuto aktivitu rozdělit pro první a druhé stupně základních škol (Dušan Ignačík). Zdeňka Platošová 
uvedla, že je třeba se zamyslet obecně nad zapojením dětí, žáků a studentů do místního akčního plánování a zís-
káním jejich zpětné vazby. 

PS byl před jednáním rozeslán návrh aktivity Příměstský tábor s technikou. David W. Novák představil kontext 
vzniku této aktivity a uvedl, že byť se garant zavazuje k realizaci pouze jednoho turnusu, je tomu tak pouze s oh-
ledem na pandemickou situaci, kdy nelze reálně slíbit více. Předpokládá se však, že tábor nebude připravován 
do šuplíku a bude nabízen a realizován standardně v počtech vysoce převyšujících indikátory této aktivity (ze zdrojů 
střediska volného času). Písemně před jednáním PS nebyly doručeny žádné komentáře a doporučení k této aktivitě. 
Na jednání PS zaznělo, že jde o přínosnou aktivitu, a PS ji doporučila ke schválení řídicím výborem. 

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 

Kromě aktivit realizovaných pod hlavičkou posezení nad šálkem kávy se uskuteční: 

• seminář k místně zakotvenému učení: seminář bude navazovat na předchozí seminář k využití regionálních 
témat ve výuce. Uskuteční se v první polovině května (od 15:00). Školy budou obeslány s pozvánkou. Účast-
níci dostanou vzorové regionální učebnice pro první a druhý stupeň základních škol a pro střední školy. 

• aktivity jiných PS: např. školení k typologii MBTI (PS Šance), školení k platformě Google a jejím nástrojům, 
ke zpracování foto-, audio- a videomateriálů (realizační tým), k deskové hře o volbě povolání (PS Profese) 
a další. 

Ke kariérovému poradenství byla zakoupena e-kniha, která bude rozeslána školám a jejich prostřednictvím učitelům, 
žákům a jejich rodičům, na což naváže beseda s autorkami a další série setkání výchovných a kariérových poradců. 
Smyslem je dát k dispozici výchovným a kariérovým poradcům dostatek nástrojů pro jejich práci. 

Další náměty na vzdělávací akce se ještě objeví a návrhy jsou vítány. Zdeňka Platošová poprosila přítomné ředitele 
o přeposlání pozvánek správným lidem na jejich školách. 

OSTATNÍ 

Další jednání PS se uskuteční ve středu 26. května 2021 od 9:00 v Kapplově dvoře v Třanovicích, Třano-
vice č. p. 1. Neumožní-li to epidemiologická situace, pak ve stejném čase na platformě ZOOM. 

Vtip na rozloučenou do zápisu (Dušan Ignačík): Baví se dvě myši: „Čáu, budeš se nechat očkovat?“ – „Ty jsi úplně 
blbá, ještě neskončily výzkumy na lidech!“ 

ZÁVĚR 

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

 

 

Zapsal: David W. Novák 

Ověřil: Jaroslav Votýpka 

PŘÍLOHY 

Prezenční listina z jednání pracovní skupiny Zázemí 

Pracovní skupina Zázemí (prezentace) 
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Mapa klíčových slov k oblasti zázemí pro vzdělávání 

Podklady pro aktivitu spolupráce Příměstský tábor s technikou 
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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK II 

Prezenční listina 

 

 

Akce:   jednání pracovní skupiny Zázemí 

Termín konání: čtvrtek 18. března 2021, 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.  Viz samostatný dokument 

Martina Bastová 
Základní škola a Mateřská škola Řepiště, 
příspěvková organizace 

Přítomna 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 

Omluven Viz samostatný dokument 

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

Přítomen Viz samostatný dokument 

Hana Kachtíková 
Základní škola a mateřská škola Raško-
vice 

 Viz samostatný dokument 

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

Omluvena Viz samostatný dokument 

David Kula Obec Palkovice  Viz samostatný dokument 

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

 Viz samostatný dokument 

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

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

Přítomna 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. Omluvena 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 pe-
dagogických pracovníků), Střední škola, 
Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-
Místek, příspěvková organizace 

 Viz samostatný dokument 

Denisa Rožnovská Rojíčková 
Základní škola a mateřská škola Frý-
dek-Místek - Skalice 192, příspěvková or-
ganizace 

 Viz samostatný dokument 

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

Kristýna Šircová Město Paskov  Viz samostatný dokument 

Renáta Válková 
Základní škola a Mateřská škola, Baška, 
příspěvková organizace Přítomna Viz samostatný dokument 
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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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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 (dobíhají)

• 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)

18. března 2021 Pracovní skupina Zázemí 6



18. března 2021 Pracovní skupina Zázemí 7

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 zázemí pro vzdělávání (kategorie ostatní)

• 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

• Posezení nad šálkem kávy

• Metodický klub prvního stupně základních škol

• Metodický klub školních družin a klubů

• Příměstský tábor s technikou
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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
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PODKLADY PRO AKTIVITU SPOLUPRÁCE 

Prosíme o vyplnění těchto podkladů v plném rozsahu. V případě nejasností kontaktujte zástupkyně realizačního 
týmu projektu: Zdeňku Platošovou a Lenku Bury (kontakty zde). Děkujeme. 

Realizační tým projektu Místní akční plán Frýdek-Místek II 

Základní informace 

Název: Příměstský tábor s technikou 

Garant: 

• organizace: Středisko volného času Klíč, příspěvková organizace 
• kontaktní osoba: Patrik Siegelstein 
• kontakt: patrik@klicfm; +420 732 646 125 

Bližší charakteristika 

Výchozí situace: Aktuální situace kolem technického vzdělávání je zřejmá. Společnost si uvědomuje nedostatek 
technicky vzdělaných lidí, kteří chybí především na pracovním trhu. Otázkou ovšem zůstává, mají-li děti vůbec 
představu o tom, co vše vlastně technické obory zahrnují. Že technika nejsou jenom počítače a roboti. Mají-li 
představu, že technické obory se vzájemně doplňují a prolínají. A zda vědí, že technika je vlastně velká zábava. 
Středisko volného času Klíč se svými výchovně vzdělávacími programy chce ukázat dětem techniku jako zábavu 
a vzbudit v nich touhu se jí věnovat. Překonat jejich odpor vůči matematice a přírodovědným předmětům tak, aby 
věděli, že jsou pro život potřebné a důležité a že stojí za to se jim věnovat. 

Cíle: Cílem aktivity je představit dětem technické obory jako možnost zajímavého trávení volného času, studijní 
příležitosti, pracovního uplatnění a perspektivní budoucnosti formou interaktivního seznámení se se základy 
digitalizace, robotiky a elektrotechniky. 

Popis: Podstatou aktivity je příprava příměstských táborů zaměřených na techniku a jejich ověření prostřednictvím 
realizace alespoň jednoho turnusu (neumožní-li to pandemická situace v roce 2021, pak v roce následujícím). 
Prostřednictvím těchto táborů se děti zábavnou formou seznámí s praktickými řešeními problémů v několika 
technických odvětvích. Vyzkoušejí si např. robotiku, elektrotechniku, práci s platformou Arduino nebo drony a 3D 
tisk. Při řešení praktických technických problémů rozvinou své logické myšlení, schopnost pracovat podle návodu, 
samostatně i ve skupině, ale také potřebné osobnostní a sociální dovednosti. Připravený a ověřený program se stane 
součástí nabídky Střediska volného času Klíč a příměstské tábory budou pokračovat i v následujících letech. Součástí 
aktivity je pořízení nezbytného vybavení, materiálu a služeb. 

Výstupy a výsledky: Očekávaným výsledkem aktivity budou vytvořené podmínky pro rozvoj logického a technického 
myšlení a osobnostních a sociálních dovedností žáků. Tohoto výsledku bude dosaženo přípravou a realizací nejméně 
jednoho turnusu technicky zaměřených příměstských táborů v roce 2021 (v případě nepříznivé pandemické situace 
v následujícím roce). Do přípravy táborů se kromě střediska volného času jako odborný garant zapojí Střední škola 
řemesel, Frýdek-Místek, a s nabídkou táborů bude osloveno alespoň deset základních škol. Počítá se s účastí  
10–15 dětí a třemi odbornými vedoucími na turnus. Po skončení aktivity budou tábory nabízeny dále, jako součást 
nabídky střediska volného času. 

Území dopadu: Správní obvod obce s rozšířenou působností Frýdek-Místek 

Partneři: Středisko volného času Klíč, příspěvková organizace 

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 

Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570 

Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 

Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

Termín realizace: 3–8/2021 

http://www.pobeskydi.cz/kontakty/
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Rozpočet: 130 000 Kč, z toho: 

• místní akční plán Frýdek-Místek II: 100 000 Kč 
• ostatní zdroje: 30 000 Kč 

Ostatní zdroje krytí rozpočtu: Vlastní zdroje 

Další informace pro hodnocení přijatelnosti 

Inovativní charakter: Aktivita je inovativní integrací tématu techniky a příměstských táborů, čímž navazuje 
na dřívější aktivitu Příměstské tábory na podporu manuální zručnosti, která byla s podporou místního akčního plánu 
realizovaná v roce 2019. Tato aktivita představuje vyšší úroveň polytechniky důrazem na základy digitalizace, 
robotiky a elektrotechniky. Příměstských táborů zaměřených na kdeco je spousta, ale na techniku se přinejmenším 
ve Frýdku-Místku a jeho okolí nezaměřuje v současnosti žádný. Středisko volného času Klíč technické aktivity poprvé 
přenáší do táborové letní činnosti a cílí nejen na to, aby se děti na táboře dobře pobavily, ale aby si také odnesly 
mnoho informací, vylepšily své technické schopnosti a získaly nové dovednosti. 

Soulad se strategickým rámcem priorit:  5.1 Polytechnické vzdělávání 

Další informace pro hodnocení aktivity 

Přínos k naplnění priorit: Aktivita naplňuje prioritu č. 5 a cíl č. 5.1 strategického rámce priorit, které zahrnují širokou 
škálu různých opatření v oborech přírodních věd, techniky a technologie a prakticky orientované matematiky, které 
jsou především zaměřeny na to, aby se v žácích uvolnil jejich kreativní potenciál a neházely se jim klacky pod nohy 
v jejich tvořivosti. Aktivita odpovídá zde vyjmenovaným aktivitám pořizování neinvestičních položek materiálního 
vybavení, rozvoj personálního zázemí, zejména učitelů polytechnických předmětů, rozvoj spolupráce mezi školami 
a dalšími aktéry činnými v oblasti rozvoje iniciativy, kreativity a polytechnického vzdělávání a realizace 
jednorázových i dlouhodobých akcí a aktivit k podpoře rozvoje iniciativy a kreativity, polytechnického vzdělávání 
a kariérového poradenství a průřezovým aktivitám pořizování neinvestičních položek materiálního vybavení 
(pomůcek a digitálních materiálů, informačních a komunikačních technologií), rozvoj personálního zázemí, včetně 
sdílení dobré praxe mezi sebou i s pedagogy z jiných škol, rozvoj spolupráce mezi školami a dalšími aktéry činnými 
v oblasti vzdělávání, výchovy a souvisejících oblastech, inovace metod, technik a nástrojů vzdělávání, výchovy 
a souvisejících oblastí, rozvoj digitálních kompetencí u dětí, žáků i učitelů a rozvoj podnikavosti u dětí a žáků. 

Přínos k rozvoji partnerství a spolupráce: Úspěšná realizace aktivity je podmíněna spoluprací mezi Střediskem 
volného času Klíč a Střední školou řemesel, Frýdek-Místek. Tato školská zařízení se budou spolupodílet na přípravě 
i ověření programu příměstských táborů a bude-li spolupráce mezi nimi nadále přínosná, pak i na jejich realizaci 
po skončení aktivity. Nezbytná je i spolupráce s dalšími základními školami, které nabídku příměstských táborů 
budou šířit mezi děti a jejich rodiče. Na základě realizované aktivity se může rozvinout také spolupráce mezi 
nositelem aktivity, jeho partnery a platformami působícími při místním akčním plánování (pracovní skupiny, 
metodické kluby atp.) a do nich zapojenými odborníky na vzdělávání, výchovu a související oblasti, jejichž 
prostřednictvím se zkušenosti získané na příměstských táborech mohou dále šířit v území. 

Ostatní přínosy: Aktivita se zaměřuje primárně na polytechnické vzdělávání, přispívá však i k naplňování dalších 
vzdělávacích cílů, cílů v oblastech osobnostních a sociálních dovedností u dětí a spolupráce škol a dalších školských 
zařízení v území. Na táborech budou mít děti příležitost rozvinout své nepolytechnické znalosti a dovednosti 
potřebné k řešení polytechnických problémů, seznámit se s novými kamarády a komunikovat a spolupracovat s nimi 
nejen na zadaných úkolech. Při této příležitosti si osvojí a rozvinou své znalosti a osobnostní a sociální dovednosti, 
které se jim budou hodit nejen ve studijním, ale později i pracovním uplatnění a v životě obecně. Při přípravě táborů 
se naváží a rozvinou partnerství mezi střediskem volného času a zapojenými školami, která zapojení pedagogové 
využijí nejen při těchto táborech, ale i v běžném profesním a osobním životě. 

Přílohy 

1. Rozpočet (volná forma zpracování) 

2. Indikátory (neřešit) 


