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ZÁPIS Z 11. 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:            12.06.2020, 8.00 hod. 

Přítomni: viz prezenční listina 

Program:                  

1. Úvod 

2. Seznámení s vyhodnocením dotazníku ke školním knihovnám 

3. Příprava podkladů pro jednání PS pro financování k personální a materiální 

podpoře školních knihovníků a knihovního fondu škol 

4. Vyplnění Rodného listu jednotky práce - školní knihovník 

5. Projednání spolupráce s Expat centrem, Moravskoslezským inovačním 

centrem a využití jejich možností a nabídek 

6. Různé 

 

 

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

členy PS s programem   

 

2. Seznámení s vyhodnocením dotazníku ke školním knihovnám 

Mgr. Krejčí seznámila členy PS s výsledky dotazníku, který byl rozeslán na školy v rámci 

OPR Ostrava. Cílem dotazníku bylo zjistit, v jakém stavu se nacházejí školní knihovny na 

základních školách v Ostravě. Dotazník vyplnilo 39 základních škol. Z dotazníku vyplývá, že 

95% základních škol má nějakou školní knihovnu, ve které většinou působí pedagog, který 

nemá na knihovnu vyčleněn žádný úvazek a o knihovnu se stará při své běžné práci. Tento 

pedagog má většinou VŠ vzdělání pedagogického směru.  

 

Zhruba v polovině případů je knihovna samostatná místnost velikosti školní třídy, ve zbylých 

případech je žákovská knihovna součástí nějaké školní třídy a pedagogická knihovna je 
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součástí několika kabinetů pedagogů. Všichni respondenti odpověděli, že knihovna nemá 

pevně stanoven svůj vlastní rozpočet. 

 

Aby mohla školní knihovna kvalitně fungovat, potřebovala by škola finance na personální 

podporu funkce školního knihovníka, finanční prostředky na nákup knihovního fondu a také 

finance za zařízení prostoru knihovny.  

 

3. Příprava podkladů pro jednání PS pro financování k personální a materiální podpoře 

školních knihovníků a knihovního fondu škol 

 

PS projednala návrh dotačního programu na podporu školního knihovníka. 

 projektu by se ze začátku mohlo účastnit cca 10 škol 

 školní knihovník by se měl pravidelně odborně vzdělávat (50 hodin, 4 vzdělávací 

témata, financování vzdělávání z MAP) 

 na webu MAP by bylo možno vytvořit webovou stránku pro sdílení zkušeností – 

obsahovala by chat pro komunikaci školních knihovníků mezi sebou, odkazy na 

odborné materiály, texty a články. 

 účastníci projektu by se setkávali na pravidelných kulatých stolech, kde by řešili 

praktické problémy s fungováním školní knihovny 

 pro metodické vedení a odbornou pomoc by jim byli k dispozici pracovníci Centra 

vzdělávání a regionálních služeb Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a také 

odborníci Centra pro školní knihovny při Národní pedagogické knihovně v Praze. 

 Podrobnější informace k projektu viz příloha č. 1 a příloha č.2 

 

Návrh dotačního programu bude předán odboru školství k posouzení.    Z: Přikrylová 

 

4. Vyplnění Rodného listu jednotky práce - školní knihovník 

 

Vyplňování rodného listu se přesouvá na další schůzky. Důvodem je navázání spolupráce 

s Centrem pro školní knihovny v Praze. Podporu pro návrh této pozice do Národní soustavy 

povolání přislíbil Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, p. Navrátil – je členem pracovní 

skupiny na MPSV. 

 

5. Projednání spolupráce s Expat centrem, Moravskoslezským inovačním centrem 

a využití jejich možností a nabídek 

 

Dále pak Mgr. Přikrylová informovala PS o možnosti spolupráce mezi školami a Expat 

centrem, kdy město Ostrava poskytuje zázemí cizincům žijícím ve městě, zvláště rodinným 

příslušníkům cizinců, kteří ve městě pracují. Ti mohou být uplatněni jako rodilí mluvčí a 

http://www.svkos.cz/
http://csk.npmk.cz/
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mohou vyučovat nebo vést cizojazyčné semináře a akce. Bude se konat workshop o Expat 

centru pro ředitele škol. Expat centrum má facebookové stránky: 

https://www.facebook.com/ostravaexpatcentre/ 

 

6. Různé 

 Neformální setkání pedagogů a lektorů mediálního vzdělávání (viz příloha) – MSVK 

nabízí setkání v neformálním prostředí knihovny a nabízí pedagogům pomoc při tvorbě 

lekcí mediální gramotnosti, kybernetické bezpečnosti atd.  

 

 Úkol pro členy PS ČG: Vytipovat místní leadery v mediální gramotnosti, např: 

Mgr. Michaela Mrázová, MSVK, mrazova@svkos.cz, Bc. Tomáš Velička, Poradna pro 

primární prevenci a další… 

 

 Mgr. Krejčí byla představena Příručka pro školní knihovny jako studijní a informační 

centra na základních a středních školách – k využití jako pomůcka pro školní knihovníky, 

pouze verze z roku 2008 (viz příloha) 

 

Zapsala: Mgr. Radka Krejčí 

 

 

https://www.facebook.com/ostravaexpatcentre/
mailto:mrazova@svkos.cz

