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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK II 

Zápis 

 

 

Akce:   písemné projednávání řídicího výboru 

Termín konání: úterý 24. listopadu až pátek 4. prosince 2020 

Místo konání: -- 

ÚVOD 

Písemné projednávání řídicího výboru (dále jen „ŘV“) proběhlo za účelem: 

 aktualizace složení řídicího výboru, 
 aktualizace ročního akčního plánu 2020, 
 vyhodnocení ročních akčních plánů 2018 a 2019, 
 aktualizace seznamu investičních priorit, 
 schválení aktivity Základní údržba a oprava jízdního kola – workshop pro žáky základních škol, 
 schválení MAS Pobeskydí jako žadatele ve výzvě MAP III. 

Písemnému projednávání předcházelo jednání řídicího výboru, které se uskutečnilo 20. listopadu 2020 na platfor-
mě ZOOM. Na tomto jednání k jednotlivým bodům proběhla diskuse, která je zaznamenána v samostatném zápi-
su. Členové ŘV byli následně osloveni e-mailem (viz příloha), aby hlasovali prostřednictvím elektronického dotaz-
níku vytvořeného na platformě google. Součástí výzvy k písemnému projednávání byly informace pro rozhodování 
(viz přílohy). Do písemného projednávání se v termínu zapojilo jedenáct členů ŘV. 

AKTUALIZACE SLOŽENÍ ŘÍDICÍHO VÝBORU 

Usnesení č. 1: Řídicí výbor schvaluje aktualizaci svého složení podle seznamu členů řídicího výboru. 

Výsledek hlasování: 

 Pro: 11 
 Proti: 0 
 Zdržel(a) se hlasování: 0 

Usnesení bylo přijato. 
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AKTUALIZACE ROČNÍHO AKČNÍHO PLÁNU 2020 

Usnesení č. 2: Řídicí výbor schvaluje aktualizaci ročního akčního plánu 2020 (verzi 2020/11) v na-
vrženém znění. 

Výsledek hlasování: 

 Pro: 11 
 Proti: 0 
 Zdržel(a) se hlasování: 0 

Usnesení bylo přijato. 

VYHODNOCENÍ ROČNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ 2018 A 2019 

Usnesení č. 3: Řídící výbor schvaluje vyhodnocení ročního akčního plánu 2018 (verzi 2020/11) 
v navrženém znění. 

Výsledek hlasování: 

 Pro: 11 
 Proti: 0 
 Zdržel(a) se hlasování: 0 

Usnesení bylo přijato. 

Usnesení č. 4: Řídící výbor schvaluje vyhodnocení ročního akčního plánu 2019 (verzi 2020/11) 
v navrženém znění. 

Výsledek hlasování: 

 Pro: 11 
 Proti: 0 
 Zdržel(a) se hlasování: 0 

Usnesení bylo přijato. 

AKTUALIZACE SEZNAMU INVESTIČNÍCH PRIORIT 

Usnesení č. 5: Řídící výbor schvaluje seznam investičních priorit (verzi 2020/11) v navrženém zně-
ní. 

Výsledek hlasování: 

 Pro: 11 
 Proti: 0 
 Zdržel(a) se hlasování: 0 

Usnesení bylo přijato. 
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AKTIVITA SPOLUPRÁCE 

Usnesení č. 6: Řídicí výbor schvaluje aktivitu Základní údržba a oprava jízdního kola – workshop pro 
žáky základních škol k zařazení do ročního akčního plánu 2021. 

Výsledek hlasování: 

 Pro: 11 
 Proti: 0 
 Zdržel(a) se hlasování: 0 

Usnesení bylo přijato. 

MAP III 

Usnesení č. 7: Řídicí výbor schvaluje MAS Pobeskydí, z. s. (IČ: 71212612), žadatelem pro území 
správního obvodu obce s rozšířenou působnosti Frýdek-Místek ve výzvě operačního programu Vý-
zkum, vývoj a vzdělávání, název „Akční plánování v území“, číslo 02_20_082, aktivita A Místní akční 
plány rozvoje vzdělávání III. 

Výsledek hlasování: 

 Pro: 11 
 Proti: 0 
 Zdržel(a) se hlasování: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

Zapsal: David W. Novák 

Ověřil: Jaroslav Votýpka 

PŘÍLOHY 

Výzva k písemnému projednávání 

Seznam členů řídicího výboru 

Podklady pro aktivitu spolupráce Základní údržba a oprava jízdního kola – workshop pro žáky základních škol 
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David W. Novák

Od: David W. Novák <novak@pobeskydi.cz>
Odesláno: úterý 24. listopadu 2020 11:22
Komu: David W. Novák
Předmět: MAP - Výzva k písemnému projednávání
Přílohy: MAS POBESKYDÍ (2020) - Seznam členů řídicího výboru, v 2020-12.pdf; Podklady 

pro aktivitu spolupráce (Jízdní kola).pdf

Důležitost: Vysoká

Vážená paní, vážený pane, 
vážení členové řídicího výboru projektu Místní akční plán Frýdek‐Místek II, 
v návaznosti na předchozí jednání, které se uskutečnilo 20. listopadu 2020 na platformě ZOOM, a tam projednané 
záležitosti se na Vás obracíme s prosbou o zapojení do písemného projednávání za účelem: 

1) Schválení aktualizace složení řídicího výboru: Jako členka za krajský akční plán byla nově nominována Jitka 
Vegrichtová. Aktualizovaný seznam členů řídicího výboru je v příloze. 

2) Schválení aktualizace ročního akčního plánu 2020: Aktualizace byla projednána 20. listopadu 2020. Její návrh 
visí zde: https://www.pobeskydi.cz/files/mas‐pobeskydi‐2020‐rocni‐akcni‐plan‐2020‐akt‐2020‐11‐navrh‐.pdf

3) Schválení vyhodnocení ročních akčních plánů 2018 a 2019: Oba dokumenty byly projednány 20. listopadu 
2020. Jejich návrh visí zde: https://www.pobeskydi.cz/files/mas‐pobeskydi‐2020‐vyhodnoceni‐rocniho‐
akcniho‐planu‐2018‐v‐2020‐11‐navrh‐.pdf a zde: https://www.pobeskydi.cz/files/mas‐pobeskydi‐2020‐
vyhodnoceni‐rocniho‐akcniho‐planu‐2019‐v‐2020‐11‐navrh‐.pdf 

4) Schválení aktualizace seznamu investičních priorit: Návrh dokumentu visí zde: 
https://www.pobeskydi.cz/files/mas‐pobeskydi‐2020‐seznam‐investicnich‐priorit‐v‐2020‐11‐navrh‐.pdf 

5) Schválení zařazení aktivity spolupráce Základní údržba a oprava jízdního kola – workshop pro žáky základních 
škol do ročního akčního plánu 2021: Aktivita byla projednána v příslušných pracovních skupinách a předána 
řídicímu výboru se souhlasným stanoviskem ke schválení. Podklady pro aktivitu jsou v příloze. 

6) Schválení MAS Pobeskydí jako žadatele ve výzvě MAP III. Tento bod byl projednán 20. listopadu 2020 a bez 
navržené alternativy byl doporučen ke schválení. 

Prosíme o hlasování a případné připomínky, komentáře a doporučení do 4. prosince 2020. 
Pokud budete mít k jednotlivým bodům dotazy, ozvěte se na kontakty, které jsou uvedeny v e‐mailu. 
Za vyplnění děkujeme! 
David W. Novák a kolegyně z projektu Místní akční plán Frýdek‐Místek II 
 
 

 
RNDr. David W. Novák, Ph.D. 
MAS Pobeskydí, z. s. 
Místní akční plán Frýdek‐Místek II 
apoštol muzea vidlí 
Třanovice č. p. 1 
CZECHIA 
e‐mail: novak@pobeskydi.cz  
phone: +420 732 123 903 
skype: davidwnovak 
web: http://www.pobeskydi.cz/map‐frydek‐mistek/ 
Facebook: https://www.facebook.com/MAP.FM.II/ 
Photogallery: https://www.zonerama.com/mapfm 
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Kliknete-li sem pravým tlačítk em myši, můžete stáhnout obrázky.  
Aplikace Outlook zabránila automatickému stažení to hoto o brázk u z  
In ternetu, aby chránila vaše osobní údaje.

 

Bez virů. www.avg.com  
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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK II 

Seznam členů řídicího výboru 

 

 

Tabulka č. 1: Seznam členů řídicího výboru podle organizací 

Jméno a příjmení Organizace 

Irena Babicová Obec Baška 

Petr Baďura Město Paskov 

Alena Bařinová Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 

Renata Kubáňová Národní pedagogický institut České republiky 
(zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) 

Antonie Landová Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 

Pavel Machala Statutární město Frýdek-Místek 

Petr Martiňák Obec Horní Tošanovice 

David W. Novák MAS Pobeskydí, z. s. 

Zuzana Pavlisková MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. 

Zdeňka Platošová MAS Pobeskydí, z. s. 

Tomáš Řeha MAS Slezská brána, z. s. 

Sylva Sládečková Statutární město Ostrava 

Dalibor Šlachta Základní umělecká škola Frýdek-Místek, Hlavní třída 11 

Jitka Vegrichtová Moravskoslezský kraj 

Petra Vlkošová Středisko volného času Klíč, příspěvková organizace 

Jaroslav Votýpka MAS Pobeskydí, z. s. 

 

Tabulka č. 2: Seznam členů řídícího výboru podle cílových skupin 

Cílová skupina Jméno a příjmení 

Zástupce realizátora projektu David W. Novák 
Zdeňka Platošová 
Jaroslav Votýpka 

Zástupce realizačního týmu MAP David W. Novák 
Zdeňka Platošová 

Zástupce zřizovatelů škol Irena Babicová 
Petr Baďura 
Pavel Machala 
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Cílová skupina Jméno a příjmení 

Zástupce vedení škol Antonie Landová 

Zástupce učitelů Antonie Landová 

Zástupce ze školních družin, školních klubů Alena Bařinová 

Zástupce ze základních uměleckých škol Dalibor Šlachta 

Zástupce organizací neformálního vzdělávání a středisek volného času Petra Vlkošová 

Zástupce krajského akčního plánu Jitka Vegrichtová 

Zástupce rodičů Irena Babicová 
Zdeňka Platošová 
Petra Vlkošová 

Zástupce obcí, které nezřizují školu Petr Martiňák 

Lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování -- 

Zástupce ITI nebo IPRÚ Sylva Sládečková 

Zástupce MAS Tomáš Řeha 
David W. Novák 
Zuzana Pavlisková 
Zdeňka Platošová 
Jaroslav Votýpka 

Zástupce obce s rozšířenou působností Pavel Machala 

Zástupce Centra podpory projektu SRP (NPI ČR) Renata Kubáňová 

Zástupce kraje Jitka Vegrichtová 

 

Seznam členů řídicího výboru byl schválen řídicím výborem projektu Místní akční plán Frýdek-Místek II procedurou 
písemného projednávání 4. prosince 2020 s platností od tohoto data. 
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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: Základní údržba a oprava jízdního kola – workshop pro žáky základních škol 

Garant: 

 organizace: KOLA PRO AFRIKU obecně prospěšná společnost 
 kontaktní osoba: Kateřina Krainová 
 kontakt: katerina.krainova@kolaproafriku.cz; +420 777 873 416 

Bližší charakteristika 

Výchozí situace: Téměř každé dítě vlastní kolo. O jeho základní servis, od výměny prasklé duše po seřízení brzd 
se však není schopno samostatně postarat. O ten se musí starat odborná služba, v lepších případech šikovný 
rodič. I děti však budou jednou dospělými. Kolo je přitom nejen nejekologičtější, ale také nejběžnější dopravní 
prostředek, a proto by se jej měly naučit ovládat a spravovat, alespoň v základech samy. Nejde přitom pouze 
o kolo a už vůbec ne o profesionalitu. Jde o základní návyky a dovednosti při manuální práci, ke kterým může 
údržba vlastního kola každé dítě dovést. 

Cíle: Cílem této aktivity spolupráce je naučit děti při praktickém workshopu dovednostem základní údržby 
a opravy jízdního kola, chápat mechanismus jeho fungování a prostřednictvím toho v nich vzbudit potěšení 
z objevování a manuální práce, nebo alespoň překonat odpor k nim. 

Popis: Prostřednictvím této aktivity bude nakoupeno patnáct boxů se základním nářadím pro opravu jízdního kola. 
S nimi se následně, v době vyučování během měsíce bezpečnosti a dopravy, realizují praktické vzdělávací 
workshopy, při kterých žáci sedmých tříd zapojených základních škol získají příležitost pro osvojení schopností pro 
základní opravu jízdního kola (opravu defektu, seřízení brzd, náboje na předním i zadním kole, polohování, 
seřízení přehazovačky atp.). 

Na každé škole proběhnou jeden až tři workshopy pro žáky sedmých tříd, kteří se rozdělí do skupin po dvojicích, 
které budou spolupracovat na jednom kole. 

Kola, na kterých se bude pracovat, dodá garant projektu. Protože se workshopy na každé škole budou odehrávat 
ve dvou vyučovacích dnech, v délce pěti až šesti hodin, bude kola nutné mezi jednotlivými workshopovými dny 
uskladnit ve škole. Workshopy budou probíhat v tělocvičnách (provizorních dílnách). Po ukončení aktivity budou 
mezi zúčastněné školy rozděleny zakoupené boxy s nářadím, které doplní vybavení pro vyučování pracovních 
činností na školách. 

Výstupy a výsledky: Očekávaným výsledkem aktivity budou podmínky pro osvojení dovedností základní údržby 
a opravy jízdního kola u dětí a rozvoje jejich vztahu k objevování a manuální práci. Tohoto výsledku bude 
dosaženo realizací osmi pěti- až šestihodinových workshopů, kterých se zúčastní nejméně 150 žáků a deset 
pedagogů ze čtyř zapojených základních škol. Pro potřeby realizace workshopů se pořídí patnáct boxů 
se základním nářadím pro opravu jízdního kola. 

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

Partneři: KOLA PRO AFRIKU obecně prospěšná společnost 

Základní škola a Mateřská škola, Baška, příspěvková organizace 

Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570 

Základní škola a mateřská škola Morávka, příspěvková organizace 

http://www.pobeskydi.cz/kontakty/
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Základní škola a mateřská škola Raškovice 

Termín realizace: 4–5/2021 

Rozpočet: 73 000 Kč, z toho: 

 místní akční plán Frýdek-Místek II: 63 000 Kč 
 ostatní zdroje: 10 000 Kč 

Ostatní zdroje krytí rozpočtu: Vlastní zdroje 

Další informace pro hodnocení přijatelnosti 

Inovativní charakter: Technické vzdělávání je jednou z deklarovaných priorit současného vzdělávacího systému. 
Na základních školách, zejména na prvním stupni, předávají učitelé žákům základy silničního provozu 
a zdravovědy. Péči o základní dopravní prostředek dětí, jízdní kolo, je nikdo neučí. Přitom právě jízdní kolo může 
vzdělávání v oblasti pracovních činností dodat tolik potřebnou praktickou rovinu, motivující děti k zvídavosti, 
objevování a tím i samovolnému učení nejen v školních dílnách. Technický stav kola navíc spolu se znalostí 
pravidel silničního provozu ovlivňuje bezpečí dětí na ulicích. Praktické workshopy umožní předat dětem řadu 
návyků a dovedností, které se jim budou hodit nejen na chodníku či silnici, ale také v dalších oblastech běžného 
života. Pořízené nářadí navíc zůstane na školách a doplní jejich vybavení pro výuku pracovních činností. 

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, včetně odborníků z praxe, 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, kreativity, polytechnického vzdělávání a kariérového poradenství  (kreativních dílen 
a projektových dnů) a průřezovým aktivitám pořizování neinvestičních položek materiálního vybavení (pomůcek 
a didaktických materiálů), rozvoj personálního zázemí, včetně sdílení dobré praxe mezi sebou i pedagogy z jiných 
škol, rozvoj spolupráce mezi školami a dalšími aktéry činnými v oblasti vzdělávání, výchovy a souvisejících 
oblastech a inovace metod, technik a nástrojů vzdělávání, výchovy a souvisejících oblastí. 

Přínos k rozvoji partnerství a spolupráce: Aktivita rozvine spolupráci mezi zapojenými školami a společností Kola 
pro Afriku. Tato spolupráce se může následně stát modelem i pro školy, které do aktivity nejsou zapojeny, 
a to nejen v oblasti polytechnického vzdělávání. Společnost Kola pro Afriku působí v několika oblastech, z nichž 
stěžejní je rozvojová spolupráce, kterou řeší v africké Gambii. Mezi činnosti společnosti patří kromě workshopů 
pro děti, zaměřených na polytechnické vzdělávání, také přednášky, při nichž přibližuje dětem ze základních škol 
životní podmínky a možnosti třetího světa v jednom z jeho nejchudších států, místní kulturní zvyklosti a tradice. 
Při kontaktu s dětmi v základních školách dochází také k seznámení se s možnostmi, jak se děti mohou 
do rozvojové spolupráce zapojit (benefiční běhy, volejbalové turnaje, cyklojízdy atp.). Propojení aktivit škol 
a společnosti prostřednictvím této aktivity spolupráce je tedy příležitostí pro rozvoj všestranně prospěšného 
partnerství v několika oblastech. 

Ostatní přínosy: Aktivita se zaměřuje nejen na polytechnické vzdělávání, ale též na nenásilný způsob prezentace 
rozvojové pomoci a jejím prostřednictvím rozvoje žádoucích občanských postojů. Tím naplňuje prioritu č. 4 a cíl 
č. 4.1, které se zaměřují na vytváření takových materiálních a dalších podmínek, které žákům pomohou nalézt své 
vlastní místo v konkrétním tady a teď, aby se stali jeho plnohodnotnou součástí. Je přirozené, že ono tady a teď 
začíná v místě, kde děti žijí, učí se a tráví svůj volný čas, tedy v rodině, škole a obci. Je však stejně přirozené, 
že ono tady a teď vlastní obcí nekončí. Zapojení do rozvojové spolupráce umožní v dětech budovat nezištnou 
solidaritu a altruismus k pro ně bezejmenným lidem, které se zpětně projeví i v jejich vztahu k jejich 
bezprostřednímu okolí a zcela konkrétním lidem, sousedům. Prostřednictvím aktivity se děti seznámí 
s představiteli Kol pro Afriku, jejich posláním a cíli v oblasti podpory vzdělávání dětí v chudé africké Gambii. 
Společné setkání a diskuse nad brzdami a přehazovačkami rozšíří dětské obzory o tom, jak žijí, čím se radují 
a trápí jejich vrstevníci v jiných částech zeměkoule. Přidanou hodnotou aktivity rovněž může být také zvýšený 



 

Podklady pro aktivitu spolupráce  3/3 

zájem o cyklomechaniku, cyklistiku a cykloturistiku a vznik a rozvoj souvisejících aktivit.  Prostřednictvím 
vytvořené sítě spolupracujících organizací může rovněž dojít k vzájemnému poznání dětí, žáků, jejich učitelů 
a zástupců dalších organizací, kteří se rozvojové pomoci věnují, nebo by mohli a chtěli. Toto poznání může být 
využito nejen v pracovním, ale i soukromém životě. 

Přílohy 

1. Rozpočet (volná forma zpracování) 

2. Indikátory (neřešit) 


