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ZÁPIS Z 5. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST 
 

Místo konání: Magistrát města Ostravy 

 

Datum a čas: 7. 6. 2019, 9.00 hod. 

 

Přítomni:  viz prezenční listina – příloha zápisu 

 

Program:  1. Úvodní slovo 

                                             2. Navrhované aktivity pro rozvoj čtenářské gramotnosti   

  3. Plán schůzek pro následující období 

                                               4. Diskuse 

                                               5. Závěr 

 

1. Úvod – vedoucí PS Mgr. Přikrylová  

– přivítala přítomné, seznámila členy PS s programem setkání  

 

2. Navrhované aktivity pro rozvoj čtenářské gramotnosti - Mgr. Přikrylová 

-     výjezd knihovníků školních knihoven po republice, sdílení dobré praxe s ostatními 

školními knihovnami, navázání neformálních kontaktů 

-     soutěž pro školní knihovny MS kraje (Představ svou knihovnu a vyhraj pro ni balík knih). 

V rámci soutěže by šlo o malou prezentaci školní knihovny žáky školy, minikonference 

s představením nejlepších prezentací a setkání všech účastníků. Předpokládá se náklad na 

prezentaci soutěže (administrativa, příprava a tisk materiálů, ceny pro vítěze i účastníky 

soutěže (knihy, poukázky k nákupu knih), malé občerstvení účastníků setkání). Soutěž bude 

vyhlášena v průběhu září (přesnější propozice budou stanoveny na setkání pracovní skupiny 

ČG), postupné zasílání příspěvků do konce ledna 2020, minikonference v únoru 2020 

-     setkání pracovníků školních knihoven společně se spisovatelkou Lenkou Rožnovskou. 

Předpokládaný termín je říjen 2019 v ZŠ Provaznická  

Všechny informace viz příloha  

-     soubor užitečných odkazů pro pedagogy a knihovníky 
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3. Plán dalších setkání 

13. 9.  – pravděpodobně ve Středisku volného času Ostrčilova ul. (bude upřesněno) 

29. 11. ,  20. 3.,  5. 6.  

Začátek setkání vždy od 9.00 hod., místo bude upřesněno 

 

 

4. Diskuse: 

- Informace p. Mgr. Přikrylové z kulatého stolu k výuce metodou CLIL 

- Informace p. Mgr. Božekové, ředitelky SVČ o letních aktivitách střediska 

- P. Přikrylová rozešle e-mailem k připomínkování výzvy k dotačním titulům. Případné 

připomínky vyznačit barevně a odeslat zpět do konce června. 

 

5. Závěr: 

Poděkování p. Mgr. Přikrylové členkám pracovní skupiny za celoroční práci a přání hezkých 

prázdnin.  

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Šárka Thibaud 

 


