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ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST 

 

Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání v OPR Ostrava II 

 ref. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009132 

 

Místo konání: Magistrát města Ostravy 

 

Datum a čas: 19. 10. 2018, 9.00 hod. 

 

Přítomni:  viz prezenční listina – příloha zápisu 

 

Program:  1. Úvodní slovo a představení členů pracovní skupiny 

 2. Základní informace k pracovní skupině 

 3. Aktualizace SWOT analýzy 

 4. Diskuse 

 5. Nastavení termínu setkávání 

 

 

1. Úvodní slovo a představení členů pracovní skupiny 

 

Jednání zahájila paní Ing. Radka Karabínová, která přivítala přítomné členy pracovní skupiny 

a představila Ing. Kateřinu Kaletovou, finanční manažerku projektu a Bc. Euniku 

Hellingerovou, hlavní manažerku projektu. 

 

Paní Karabinová zdůraznila potřebu implementace projektů do praxe, což je jedním 

z hlavních úkolů MAP II pro následující období. 

 

Dále paní Karabínová vyzvala všechny členy pracovní skupiny, aby se obraceli s náměty 

vhodných přednášek a tipy na přednášející na hlavní manažerku projektu, příp. navrhovali 

implementační aktivity. 

 

Členy pracovní skupiny následně přivítala rovněž vedoucí pracovní skupiny Mgr. Libuše 

Přikrylová, která zdůraznila potřebu rozšířit povědomí o práci MAP II mezi širší odbornou i 
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rodičovskou veřejnost. Tomuto by měla napomoci úprava webových stránek MAPu a 

prezentace činnosti pracovních skupin prostřednictvím novin Ostravská radnice. 

 

Členové pracovní skupiny zároveň obdrželi zpracovaný informační leták s informacemi 

k projektu MAP II,  jeho cílem a s očekávanými výsledky. Členové pracovní skupiny také 

podepsali Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů. 

 

2. Základní informace k pracovní skupině 

 

Základní informace k pracovní skupině podala přítomným hlavní manažerka projektu Bc. 

Hellingerová. Ta rovněž informovala o probíhajících aktivitách – projektu Malý řemeslník, 

pořádaného ve spolupráci s Dolní oblastí Vítkovice pro mateřské školy a projektu Šachy do 

škol, který je v současné době realizován v několika mateřských školách. V této souvislosti 

vyzvala přítomné k propagaci aktivity ve školách a příp. vytipování učitelů, kteří by měli 

zájem o případné proškolení a následné vedení šachových kroužků v základních školách. 

Dále paní Hellingerová informovala o akcích pro nejbližší období – přednášku o 

kyberšikaně, která se uskuteční 31. 10., dále seminář zaměřený na roli knihoven v posílení 

čtenářské gramotnosti dětí, konaný dne 7. 11., který byl v rámci projektu MAP II Ostrava 

připraven ve spolupráci s KMO a na 22. 11. plánovaný Kulatý stůl s OU. 

 

3. Aktualizace SWOT analýzy 

 

Slova se dále ujala vedoucí pracovní skupiny Mgr. Přikrylová, pod jejímž vedením byla 

provedena kontrola a aktualizace SWOT analýzy. Tato upravená verze bude rozeslána všem 

členům pracovní skupiny, kteří mohou příp. ještě doplnit a upravit a elektronicky zaslat zpět 

paní Přikrylové. 

 

4. Diskuse 

 

Paní Mgr. Milada Božeková, ředitelka SVČ informovala o možnostech svého zařízení 

směrem k volnočasovým aktivitám dětí, ale zejména o možnosti využívání vzdělávacích 

programů, které připravuje SVČ a které nabízí školám zdarma. Tyto vzdělávací programy 

jsou navštěvovány méně, než by mohly být, což je však způsobeno organizačními problémy 

v jednotlivých školách a někdy také horší dostupností SVČ pro školy z větší vzdálenosti. 
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Paní Mgr. Miroslava Sabelová, ředitelka KMO informovala o projektech, do nichž jsou 

zapojeny jednotlivé knihovny v Ostravě. Je to již dlouhodobý projekt Knížka pro prvňáčka, 

který však naráží na neexistující podporu z MŠMT resp. MK, a který, ač velmi úspěšný a 

školami hojně využívaný, se tak potýká s finančními problémy. Další projekt změřený na 

dětské čtenáře jsou Lovci perel. Nově se knihovny zapojily do projektu Book start – 

S knížkou do života, který cílí na rodiče právě narozených dětí. 

 

5. Nastavení termínu setkávání 

 

Další termíny jednání pracovní skupiny byly stanoveny na 7. 12., 15. 2., 12. 4., a 7. 6., vždy 

od 9,00 hod. v budově Magistrátu města Ostravy.  

 

 

Přílohy: prezenční listina 

 

 

Zapsala: Mgr. Šárka Thibaud,  

              členka pracovní skupiny, učitelka ZŠ Klimkovice 

 


