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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK II 

Zápis 

 

 

Akce:   písemné projednávání řídicího výboru 

Termín konání: čtvrtek 18. března až čtvrtek 1. dubna 2021 

Místo konání: -- 

ÚVOD 

Písemné projednávání řídicího výboru (dále jen „ŘV“) proběhlo za účelem schválení aktivity Příměstský tábor s tech-
nikou. 

Členové ŘV byli osloveni e-mailem (viz příloha) a následně hlasovali prostřednictvím elektronického dotazníku vy-
tvořeného na platformě Google. Součástí výzvy k písemnému projednávání byly informace pro rozhodování (viz 
přílohy). Do písemného projednávání se v termínu zapojilo jedenáct členů ŘV. 

AKTIVITA SPOLUPRÁCE 

ŘV byly společně s výzvou k písemnému projednávání zaslány podklady k aktivitě spolupráce Příměstský tábor 
s technikou (viz přílohy). K této aktivitě byly zaznamenány dvě připomínky a dotazy v jednom, směřující k finanční 
náročnosti této aktivity a struktuře jejího rozpočtu. Dotazy budou zodpovězeny společně s rozesláním zápisu. Dále 
jeden člen ŘV poznamenal, že navrhovaná aktivita je velmi dobrý nápad. Žádné další připomínky, komentáře ani 
doporučení ze strany členů ŘV nebyly zaznamenány. 

Usnesení č. 1: Řídicí výbor schvaluje aktivitu Příměstský tábor s technikou k zařazení do ročního akč-
ního plánu 2021. 

Výsledek hlasování: 

• Pro: 10 
• Proti: 0 
• Zdržel(a) se hlasování: 1 

Usnesení bylo přijato. 
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Zapsal: David W. Novák 

Ověřil: Jaroslav Votýpka 

PŘÍLOHY 

Výzva k písemnému projednávání 

Podklady pro aktivitu spolupráce Příměstský tábor s technikou 



1

David W. Novák

Od: David W. Novák <novak@pobeskydi.cz>
Odesláno: čtvrtek 18. března 2021 10:54
Komu: David W. Novák
Předmět: MAP - Výzva k písemnému projednávání
Přílohy: Podklady pro aktivitu spolupráce (Tábor s technikou).pdf

Důležitost: Vysoká

Vážená paní, vážený pane, 
vážení členové řídicího výboru, 
obracíme se na Vás s prosbou o schválení zařazení aktivity spolupráce Příměstský tábor s technikou do ročního 
akčního plánu 2021. 
Podklady k této aktivitě Vám zasíláme v příloze. 
Prosíme o hlasování a případné připomínky, komentáře a doporučení do 1. dubna 2021 prostřednictvím formuláře, 
který visí zde: https://forms.gle/NXCGYVEzpU8X5r4z5 
V případě dotazů nebo připomínek pište, volejte. 
Za hlasování 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 
 

 

 
 



 

Podklady pro aktivitu spolupráce  1/2 

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/


 

Podklady pro aktivitu spolupráce  2/2 

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) 


