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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK II 

Zápis 

 

 

Akce:   jednání pracovní skupiny Zázemí 

Termín konání: pondělí 15. listopadu 2021, od 15:15 hod. 

Místo konání: hotel Sepetná, Ostravice 

Přítomni:  viz prezenční listina 

PROGRAM 

1. Informace o projektu 

2. Aktualizace složení pracovní skupiny 

3. Nosná témata a vize pracovní skupiny 

4. Aktualizace dokumentace místního akčního plánování 

5. Ostatní 

ÚVOD 

Jednání pracovní skupiny (dále jen „PS“) se uskutečnilo na závěr prvního dne závěrečné konference projektu Místní 
akční plán Frýdek-Místek II. Jednání zahájila Krystyna Nováková, která přivítala přítomné členy a představila pro-
gram jednání. Z jednání byla s vědomím přítomných pořízena fotodokumentace pro potřeby dokladování. Zápisem 
byla pověřena Krystyna Nováková. 
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INFORMACE O PROJEKTU 

Aktuální informace o projektu byly členům PS podány ve společné prezentaci Davida W. Nováka a Zdeňky Platošové, 
která proběhla před jednáním PS. 

AKTUALIZACE SLOŽENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 

Přítomní členové nedoplnili žádného nového člena PS. Je vhodné ze složení PS vyškrtnout členy, kteří se dlouhodobě 
neúčastní jejích jednání a současně nejsou odbornými členy (tyto podle potenciálu jejich dalšího zapojení vyřadit 
ze seznamu v navazujícím projektu; MAP III). 

NOSNÁ TÉMATA A VIZE PRACOVNÍ SKUPINY 

Práce PS na příští rok se odvíjí od plánovaných aktivit. 

V první řadě jsou to metodické kluby, zejména malotřídních škol, prvního stupně základních škol a školních družin 
a klubů, jejichž činnost přiblížila Lenka Bury a navrhla, že některá setkání se tematicky propojují s PS Čtenářská 
gramotnost, Matematická gramotnost a Profese (polytechnická část). Krystyna Nováková uvedla, že garanti meto-
dických klubů jsou dostatečně motivováni, aby je vedli ještě příští rok a snad i v roce 2023. 

Dalšími akcemi příštího roku jsou Festival inspirace v přírodních vědách a seminář pro ředitele. Zde se potýkáme 
s potřebou hledání finančních i lidských zdrojů. Statutární město Frýdek-Místek přislíbilo spoluúčast. Ovšem řada 
výdajů zatím nemá pokrytí. 

Renáta Válková přišla s následujícím námětem: 

• Hledat někoho, kdo by Tomáši Chrobákovi pomohl s festivalem (např. vedoucí učitelka z janovické mateřské 
školy, čímž by se mohl rozšířit okruh účastníků o zástupce mateřských škol s tím, že by se připravil jeden 
workshop pro mateřské školy k badatelské výuce). 

• Nebát se zavést účastnický poplatek na festival. 
• Hledat sponzory mezi častými dodavateli škol, např. AV Media, Průša, Vaníček, Helago. 
• Na první seminář pro ředitele pozvat Moniku Puškinovou a uspořádat on-line webinář k právní osvětě, změ-

nám ve školském zákoně, vyřizování stížností, jak jednat s problematickými rodiči apod. (samozřejmě by bylo 
ideální, kdyby Monika Puškinová byla ředitelům k dispozici jako přítel na telefonu). 

• Druhý seminář pro ředitele (termín po 10. říjnu, předtím se posílají výkazy) může být už prezenčně. 

Z PS vzešel minimálně jeden úkol pro realizační tým, a to oslovit Moniku Puškinovou a určit na březen termín prvního 
semináře pro ředitele (pozor na jarní prázdniny). 
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AKTUALIZACE DOKUMENTACE MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

PS v návaznosti na svá předchozí jednání k aktualizaci analýzy a strategického rámce priorit a konceptu ročního 
akčního plánu a na dříve zaslané části těchto dokumentů doporučila ke schválení finální místní akční plán (soubor 
uvedených dokumentů a části Řízení procesu MAP, souboru provozně-organizačních dokumentů). 

OSTATNÍ 

Další jednání PS se uskuteční na přelomu února a března 2022. Termín i místo budou upřesněny v předstihu. 

ZÁVĚR 

Krystyna Nováková poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání PS. 

 

 

Zapsala: Krystyna Nováková 

PŘÍLOHY 

Prezenční listina z jednání pracovní skupiny Zázemí 










