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ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST 
 

Místo konání: Magistrát města Ostravy 

 

Datum a čas: 12. 4. 2019, 9.00 hod. 

 

Přítomni:  viz prezenční listina – příloha zápisu 

 

Program:  1. Úvodní slovo 

                                             2.Vstup vedoucí oddělení školství - Ing. Marta Szücsová                                 

                                               3. Ukázka učební pomůcky pro polytechnickou výchovu  

                                             4. Dotazníkové šetření – úprava  

                                                5. Chybějící aprobace učitelů  

  6. Diskuse, závěr 

 

1. Úvod – vedoucí PS Mgr. Přikrylová  

– přivítala přítomné, seznámila členy PS s programem setkání  

 

2. Vstup vedoucí oddělení školství - Ing. Marta Szücsová, 

která informovala o  záměru města Ostravy stát se součástí mezinárodní sítě měst v projektu 

EU URBACT s názvem „Šťastný učitel“ s podtitulem „Proč ve školách chybí učitelé“, 

záměrem kterého je vzájemná výměna zkušeností. V případě schválení by se jednalo o projekt 

v délce 30 měsíců.  

 

3. Ukázka učebních pomůcek – ing. Tatiana Andrtová 

která předvedla výrobky rodinné firmy MOY TOY, vhodných pro polytechnickou výchovu 

dětí v MŠ a v nižších ročnících ZŠ včetně zpracovaných didaktických postupů a rozdala 

přítomným propagační materiály. 

 

4.  Dotazníkové šetření  

Dle návrhů členů pracovní skupiny byly upraveny a doplněny otázky připravovaného 

dotazníkového šetření pro MŠ a ZŠ. 
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5. Chybějící aprobace učitelů a důvody jejich odchodů ze školství 

Dle návrhů členů pracovní skupiny byly upraven a doplněn připravovaný materiál  

 

5. Diskuze, závěr 

Informace Mgr. Sabelová: 

Zástupci Svazu knihovníků a informačních pracovníků zprostředkovali společné setkání se 

zástupci MŠMT a MK ČR, z jednání vyplynulo 

a.       MŠMT plánuje změny RVP, do kterých budou zahrnuty znalosti žáků ve 

vztahu ke čtenářské, informační a mediální gramotnosti 

b.       Bude uspořádán společný průzkum knihoven a škol s cílem zjistit současný 

stav spolupráce a vyhledat existující bariéry 

c.       MŠMT a MK dokončí práce na společném Memorandu, které by mohlo být 

podepsáno na celostátním kulatém stole projektu Knihovna věc veřejná (účast 

na něm přislíbil i ministři obou ministerstev) 

d.       V březnu byl připomínkován koncepční materiál Dlouhodobý záměr 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2019 – 2023 

      Slovenská metodika pro školní knihovny jako možný zdroj inspirace – viz příloha zápisu 

 

 

Další schůzka PS ČG se uskuteční 7. 6. 2019 v 9,00 hod. MMO, v místnosti 304 (bude 

upřesněno). 

 

 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Šárka Thibaud 

 

 

 


