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ZÁPIS ZE 7. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST 

 

Místo konání: PF OU, ul. Fr. Šrámka, Ostrava 

 

Datum a čas: 4. 10. 2019, 9.00 hod. 

 

Přítomni:  viz prezenční listina  

 

Program:  1. Úvodní slovo, přivítání hostů 

                                               2. Podání informací doc. Mgr. Tomáše Jarmary, Ph.D 

                                             3. Příprava celoostravské soutěže školních knihoven 

                                               4. Analýza Akčního plánu rozvoje vzdělávání OPR Ostrava  

                                               5. Závěr 

 

 

 

1. Úvod – vedoucí PS Mgr. Přikrylová  

-     přivítala přítomné a hosta jednání PS – doc. Mgr. Tomáše Jarmaru, Ph.D., děkana PdF 

OU, seznámila členky pracovní skupiny s programem setkání. 

2. Předání informací doc. Mgr. Tomášem Jarmarou, Ph.D  

 k problematice praxí studentů,  

 o odměnách pro pedagogy základních škol, které se podílejí na praxích studentů 

pedagogické fakulty,  

 k problematice studijních kombinací studentů PdF 

 o akreditacích jednotlivých studijních oborů 

 o plánování diskusních kulatých stolů a spolupráce s pedagogy z praxe 
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3. Příprava celoostravské soutěže školních knihoven 

Předsedkyní PS L. Přikrylovou byl představen plakát a prodiskutovány podmínky vyhlášení 

soutěže s názvem „Nejlepší školní knihovna na Ostravsku“ 

Průběh soutěže: 

 Do 8.10.2019 – rozeslání letáčku a informací k soutěži všem ZŠ spadajícím do MAP –                   

                                                                                                 Z: Eunika Rek 

 15.10. – 6.12.2019 zaslání prezentací školních knihoven jednotlivých škol na 

libuse.prikrylova@seznam.cz 

 Do 18.10.2019 – zaslání jmen členů hodnotící komise z řad knihovníků (doplnění 

hodnotící komise) L. Přikrylové 

                                                                                               Z: I. Gejgušová 

 Do 18.10.2019 zajištění prostor městské knihovny pro vyhlášení soutěže a zajištění 

exkurze  

                                                                                               Z: L. Přikrylová 

 Do 18.10.2019 zajištění doprovodného hudebního programu 

                                                                                               Z: M. Božeková 

 Do 9.12.2019 zaslání došlých prezentací jednotlivým členům hodnotící komise 

k předběžnému posouzení 

                                                                                               Z: L. Přikrylová 

 13.12.2019 vyhodnocení nejlepších příspěvků soutěže hodnotící komisí 

                                                                                               Z: L. Přikrylová 

 Do 18.12.2019 Rozeslání pozvánek na slavnostní vyhodnocení všem účastníkům 

soutěže a hostům 

                                                                                               Z: Eunika Rek 

 Do 9.1.2020 zajištění cen a diplomů pro soutěžící 

                                                                                              Z: Eunika Rek 
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4. Analýza Akčního plánu rozvoje vzdělávání OPR Ostrava 2019-2020 

Pracovní skupina vyhodnotila jednotlivé aktivity oblasti ČG takto: 

Všechna čísla úkolů Akčního plánu rozvoje vzdělávání OPR Ostrava 2019-2020, mimo  č. 

7,11, 12, 13, která nejsou prozatím spojena s žádnou aktivitou, jsou realizována. 

1. PS u bodu č. 7 – „Workshop školních časopisů“  navrhuje spojit tento workshop 

s výstavou časopisů na akci Festivalu knihy na Černé louce, která se bude konat 1.- 

4.3.2020 a kam mají školy bezplatný přístup. 

                                                                                                          Z: Eunika Rek 

2. Body č.11 – 13 se týkají právního povědomí pedagogů, jednání s rodiči a žáky 

v konfliktních situacích. PS navrhuje zajistit seminář a pozvat odborníky na tato 

témata. Navrhujeme pozvat školské právníky, kteří se dlouhodobě touto 

problematikou zabývají.  

Paní M. Božeková zašle kontakt na PhDr. et Mgr. Jiřího Valentu, lektora vzdělávacích 

projektů MŠMT, právníka a odborníka na školskou legislativu předsedkyni PS Přikrylové. 

L. Přikrylová dodala kontakt na Mgr. Ladislav Dvořák, e-mail: dvorak@kancelardhs.cz 

 

5. Závěr: 

Předsedkyně PS poděkovala paní I. Gejgušové za zajištění místnosti pro jednání PS. Příští 

schůzka pracovní skupiny se uskuteční v pátek 13.12.2019 od 9.00 hod. na MMO 

v místnosti č. 221, kde bude na programu vyhodnocování došlých prezentací soutěže 

s názvem „Nejlepší školní knihovna na Ostravsku“. 

 

 

Zapsala: Libuše Přikrylová 

 

 

 


