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ZÁPIS Z 3. 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: 15. 2. 2019, 9.00 hod. 

 

Přítomni:  viz prezenční listina – příloha zápisu 

 

Program:  1. Úvodní slovo 

                                             2. Aktualizace Strategického plánu rozvoje vzdělávání do roku        

                                                   2023 (období 2019 - 2020) 

                                               3. Vstup vedoucí oddělení školství - Ing. Marta Szücsová  

                                               4.. Podklad pro jednání Kulatého stolu s Ostravskou univerzitou  

                                                   - připravenost absolventů pro reálnou praxi ve školách 

                                                5. Diskuse, závěr 

 

1. Úvod – vedoucí PS Mgr. Přikrylová  

– přivítala přítomné, seznámila členy PS s programem setkání a rozdala všem SWOT analýzy 

všech pracovních skupin. 

 

2. Aktualizace Strategického plánu rozvoje vzdělávání  

– postupně byly do materiálu zapracovávány návrhy a připomínky členů PS. Hotový materiál 

odešle Mgr. Přikrylová. 

 

3. Vstup vedoucí odd. školství Ing. Marty Szücsové 

která poděkovala všem členům komise za dosavadní práci a současně informovala, že 

připomínky a návrhy naší pracovní skupiny v oblasti jazykového vzdělávání byly 

zapracovány do dotačního titulu (zejména podpora biling. vzdělávání a výuky metodou 

CLIL). 
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4.  Podklad pro jednání Kulatého stolu s Ostravskou univerzitou - připravenost 

absolventů pro reálnou praxi ve školách 

U současných absolventů byla jako pozitiva vyzdvižena aktivita a nadšení pro práci s dětmi, 

vztah k žákům, znalost nových komunikačních technologií a jejich využívání, dobrá odborná 

připravenost (znalost „svého“ předmětu), jazykové znalosti. 

Jako negativa jsou vnímána špatná znalost administrativních povinností a praktického chodu 

školy, komunikace s rodiči, nízké právní povědomí vážící se k práci pedagoga, horší 

schopnost podřídit se autoritě, respektovat starší kolegy a přizpůsobit se zvyklostem v chodu 

školy, nechuť dělat „co mě nebaví“. 

Podklad bude sloužit Mgr. Přikrylové při jednání u Kulatého stolu s Ostravskou univerzitou. 

 

5. Diskuze, závěr 

Mgr. Sabelová přinesla ukázku publikací, které vydává KMO vlastním nákladem a poskytla 

odkazy na stránky s blízkou problematikou. 

https://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/ctenarstvi-1/12_Cten.htm#pruzkumy – průzkumy četby 
https://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/informacni-materialy-a-

dokumenty/JaknaprojektSknkoudoivotaweb.pdf - metodická příručka k projektu S knížkou do života 
https://ipk.nkp.cz/legislativa/normy-standardy-doporuceni/Rovnypristupvylouceninaweb.pdf - 

metodická příručka pro práci se sociálně vyloučenými v knihovnách (více standardů 

na https://ipk.nkp.cz/legislativa/normy-standardy-doporuceni/Rovnypristupvylouceninaweb.pdfv části 

Bezbariérová knihovna) 
Nová škola a jejich kurzy - http://www.novaskolaops.cz/tri-pilire-ctenarske-

gramotnosti, http://www.novaskolaops.cz/ctenarsky-klub-jako-vytvareni-spolecenstvi-nad-

knihou (padla úvaha získat lektory pro kurz v našem kraji, poptám se na možnosti). 
 

Úkol pro všechny členy PS – e-mailem obdržíme materiál Akční plánu rozvoje vzdělávání 

(2019-2020). Své připomínky a podněty jednotliví členové PS zapracují a elektronicky 

odešlou Mgr. Přikrylové. 

Další schůzka PS ČG se uskuteční 12. 4. v 9.00 hod. v budově MMO, pravděpodobně opět 

v místnosti 304 (bude upřesněno). 

 

 

Zapsala: Mgr. Šárka Thibaud 
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