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ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY  

PRO ČTENÁŘSKOU GRAMOTNOST 

Projekt:  Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Ostrava II 

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009132 

Místo konání:           Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 

Datum a čas:            21.02.2020, 8.00 hod. 

Přítomni:                  viz prezenční listina 

Program:                   1. Úvodní slovo  

                                   2. Výsledky literární soutěže 

                                   3. Informace ke konferenci IMPULSY 2020 

                                   4. Informace k činnosti American Corner v KMO 

                                   5. Připomínky k legislativě 

 

 

1. Úvodní slovo – vedoucí pracovní skupiny Mgr. Přikrylová  - přivítala přítomné, 

poděkovala hodnotitelkám literárních prací  

2. Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií literární soutěže – viz samostatný protokol 

3.  Konference IMPULSY Termín konference 7.10.2020 v městské galerii Plato, posílat 

podněty na témata a přednášející pro jazykovou, čtenářskou a mediální gramotnost – např. 

přednáška: Monika Olšáková Hlavní principy RWCT (velmi chválená) 

4. Informace k činnosti American Corner v Knihovně města Ostravy 

V září 2019 bylo v prostorách KMO otevřeno nové oddělení – American Corner Ostrava – 

veřejné informační a programové centrum. Ambasáda USA zřizuje taková centra s cílem 

podpořit sdílení demokratických hodnot, zodpovědnost za budování demokracie a občanskou 

angažovanost zejména u mladé generace (v ČR dorostla první svobodná generace). Centrum 
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je financováno SMO v oblasti provozu, ambasáda se podílí na zajištění vybavení, lektorů a 

programů. 

Knihovna města Ostravy nabídne v rámci činnosti AC jednak otevřené diskusní, herní, 

filmové aj. programy. Zároveň bude připravovat exkurze a besedy v AJ pro veřejnost, 

základní a střední školy. KMO  v AC umožní distribuci propagačních a informačních 

materiálů v zájmu prohlubování vzájemného porozumění mezi oběma národy. Uvedené 

centrum také funguje jako vstupní brána do informační sítě EducationUSA, bude poskytovat 

poradenství v otázkách studia v USA. 

O existenci AC byly pomocí mailů informovány všechny školy, řada institucí i jednotlivců. 

AC pomocí sociálních sítí nabízí své programy veřejnosti a školám. V centru pracují 2 lidé, 

proto se programové schéma teprve vytváří a počítá se se zapojením dobrovolníků. 

Pro udržení dobrého kontaktů se školami bude AC oslovovat předsedy předmětových komisí 

(jazyky) v jednotlivých školách. 

5. Připomínky k legislativě   

Do 2.3.2020 je možné připomínkovat návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 

č. 75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímě vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně 

pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků. Návrhy 

zašle ke schválení členům PS ČG p. Přikrylová. Tyto pak budou zaslány kompetentním 

orgánům dále. 

6. Příprava projektu školní knihovník  

Dne 6.3.2020 v 8,00 hod. na území MSVK se sejdou zástupci PS ČG ( p. Sabelová, Krejčí, 

Přikrylová, host - Klemšová) na společném jednání při přípravě podkladů pro projekt Školní 

knihovník. Cílem je předložit tento materiál k posouzení, popř. doplnění členům PS ČG a dále 

pak zástupcům odboru školství města Ostravy k možné realizaci. 
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Další setkání PS: termín: 20.3.2020 od 8:00 hod. v místnosti č. 304 Magistrátu města 

Ostravy. 

Zapsala: Mgr. Miroslava Sabelová 

 


