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ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO ČTENÁŘSKOU GRAMOTNOST 

Místo konání:           Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 

Datum a čas:            13.12.2019, 9:00 hod. 

Přítomni: viz prezenční listina 

Program:                  1. Úvodní slovo 

                                   2. Informace o přípravě Knižního festivalu v Ostravě 

                                   3. Vyhodnocení došlých prezentací soutěže O nejlepší školní  

                                       knihovnu 

                                   4. Příprava slavnostního vyhlášení soutě O nejlepší školní  

                                       knihovnu 

                                   5. Program pro výuku cizích jazyků – připomínky 

                                   6. Diskuse 

                                   7. Závěr 

 

1. Úvodní slovo – vedoucí pracovní skupiny Mgr. Přikrylová 

- Přivítala přítomné, představila hosty – paní Radku Krejčí (vědecká knihovna města 

Ostravy), paní Juříčková (produkční - Černá louka) 

2. Informace o přípravě Knižního festivalu v Ostravě – paní Juříčková, produkční 

výstaviště Černá louka 

- Termín konání 28. – 29. 2. 2020 na výstavišti Černá louka 

- Plánovaný program: workshop pro žáky ZŠ „Jak tvořit školní časopis“ ve spolupráci s VŠB, 

přednášky a autorská čtení se spisovateli  

- Vstup na festival pro školy v rámci MAP zdarma, nutná předchozí rezervace počtu žáků 

jednotlivých ZŠ 

- Součástí festivalu bude vyhodnocení literární soutěže pro děti a mládež na téma „Svět kolem 

nás“, pro vítěze soutěže jsou připraveny ceny z nakladatelství (knihy, komiksy), členky PS 

čtenářské gramotnosti budou tvořit porotu literární soutěže, vyhlášení výsledků 29. 2. od 

10.00 hod.  

   - literární soutěž bude vyhlášena                                   T: do 18. 12.2019   

                                                                                          Z: p. Juříčková, P. Rek    
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   - uzávěrka soutěže                                                        T: 31. 1. 2020     

   - rozdělení prací porotcům k posouzení                       T: 7. 2. 2020 (schůzka PS) 

   - vyhodnocení soutěže                                                  T: 21.2.2020 

                                                                                         Z: členové PS ČG 

 

3. Vyhodnocení prezentací soutěže O nejlepší školní knihovnu 

Porota hodnotila aktivitu knihovny, způsob prezentace, technickou stránku provedení. 

Výsledky: 

1. místo: ZŠ Vratimov, ZŠ Provaznická 

2. místo ZŠ Sekaniny 

3. místo ZŠ F. Formana 

Zvláštní cena za způsob prezentace: ZŠ Ostrčilova 

Zvláštní cena za  výtvarné zpracování: ZŠ Gajdošova 

Protokol k vyhlášení soutěže zpracuje paní Mgr. Sabelová 

 

4. Příprava slavnostního vyhlášení soutěže O nejlepší knihovnu.  

Termín slavnostního vyhodnocení 10. 1. 2020 9,00 – 12,00 hod. v knihovně města Ostravy.  

Program: 1. Úvodní slovo ředitelky Knihovny města Ostravy  

                                                        Mgr. Miroslavy Sabelové 

 2. Kulturní vystoupení studentů PF OU 

 3. Prezentace prací žáky škol 

 4. Vyhlášení výsledků 

 5. Kulturní vystoupení studentů PF OU 

 6. Exkurze v knihovně 
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  - Pozvánky pro oceněné školy (vždy max. 5 osob) Z: p. Eunika Rek 

  - Zajištění sálu, úvodní slovo, moderování akce Z: p. M. Sabelová 

  - Kulturní vystoupení studentů Ostravské univerzity  Z: p. I. Gejgušová 

  - Příprava odměn, drobné občerstvení, diplomy Z. p. Eunika Rek 

  - Foto z akce   Z: p. Eunika Rek 

5. Program na podporu výuky cizích jazyků 

PS ČG navrhuje v programu na podporu cizích jazyků… tyto úpravy:  

a) Zkrácení názvu programu na „podpora výuky cizích jazyků, bilingvní a cizojazyčné 

výuky“ 

b) Zrušení podmínky čerpání dotace omezením počtu let výuky pouze metodou CLIL. 

Zapracovat neomezenou délku této doby a také čerpání dotace na tuto výuku.  

Důvod: ne všechny školy chtějí vyučovat bilingvně, ne všechny školy mají k bilingvní 

výuce podmínky (personální, kvalifikační), je důležité i u těchto škol podporovat 

používání cizího jazyka v různých předmětech (v praxi) 

c) Zvýšení hodinové sazby na 500,- Kč/hod. + zákonné odvody 

Důvod: nemožnost škol ufinancovat a zároveň sehnat rodilého mluvčího za původní  

hodinovou sazbu 300,- Kč/hod.+ zákonné odvody. 

d) Kritéria identifikace rodilého mluvčího zkrátit na 10 let pobytu v zahraničí – viz 

vysvětlí paní Chylová 

e) Doplnit nový bod: uznatelné náklady na tvorbu metodických a vzdělávacích materiálů  

+  hodinová sazba – doplní paní Chylová 

 

6. Diskuse 

 p. L. Přikrylová:  

- pro jednání s paní Sládečkovou připravit kritéria pilotního projektu na podporu školních 

knihoven a školních knihovníků v ZŠ na Ostravsku 

- příprava pilotního projektu na podporu školních knihoven a jejich knihovníků 
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p. Sabelová:  

- návrh na rozšíření PS o paní Radku Krejčí – zástupce odborníků  

                                                                                                    Z: p. Přikrylová 

 - námět pro vědeckou knihovnu – připravit metodický (akreditovaný) kurz pro školní 

knihovníky 

                                                                                                    Z: p. Krejčí 

 - navrhnout doplnění Národního katalogu povolání o pozici školní knihovník 

                                                                                                    Z: p. Sabelová 

p. Přikrylová: 

- na příští schůzce PS definovat pozici školního knihovníka – jeho pracovní náplň 

 

7. Závěr – p. Přikrylová 

   - příští schůzka 7. 2 . 2020 v 9,00 hod. v  místnosti č.304 – rozdělení literárních prací 

jednotlivým členům hodnotící poroty v rámci soutěže Knižního veletrhu na Černé louce 

   - další jednání 21. 2. 2020 v 9,00 hod. v místnosti č.207, kde proběhne   

     vyhodnocení literární soutěže                       

    

 

 

 

 

  


