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ZÁPIS ZE 12. JEDNÁNÍ  

PRACOVNÍ SKUPINY PRO ČTENÁŘSKOU GRAMOTNOST A K ROZVOJI 

POTENCIÁLU KAŽDÉHO ŽÁKA 

 

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:           online, MS Teams 

Datum a čas:            29.102020, 13:00 

Přítomni: viz prezenční listina 

 

Program:                  

1. Úvod 

2. Projednání návrhu dotačního programu pro podporu školních 

knihovníků 

3. Projednání aktivit pro podporu školních knihovníků v rámci MAP II 

4. Aktualizace SWOT analýzy PS ČG 

5. Projednání návrhu p. Sabelové na vyhotovení a distribuci 

čtenářských metrů mezi čtenáře ORP Ostrava 

6. Projednání Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání OPR 

Ostrava II,  

7. Projednání Evaluační zprávy č. 4 

 

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

členy PS s programem   

 

2. Projednání návrhu dotačního programu pro podporu školních knihovníků 

Na základě výsledků dotazníkového průzkumu mezi školními knihovnami v rámci OPR 

Ostrava vznikla potřeba finanční personální podpory školních knihovníků (dále jen ŠK). 

Pracovní skupina vytvořila návrh Výzvy dotačního programu (příloha č.1) na podporu ŠK, 

který bude předán k projednání ve Školské komisi Statutárního města Ostrava.  

Součástí této předlohy bude pro doplnění předložen také návrh pracovní náplně ŠK (příloha 

1.1) 

                                                                                                                  Z: Přikrylová 

                                                                                                                  T: 2.11.2020 

 

3. Projednání aktivit pro podporu školních knihovníků v rámci MAP II 

Ve spolupráci s odborem školství byly navrženy aktivity, které by měly navazovat především 

na výše uvedenou dotační výzvu, a to jsou aktivity spojené s prací ŠK. Celý soubor aktivit je 

součástí tohoto zápisu jako příloha č. 2. 
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4. Aktualizace SWOT analýzy PS ČG 

SWOT analýza byla doplněna a upravena v oblasti materiálních podmínek vzdělávání a 

v oblasti lidských zdrojů – viz příloha č.3 

 

Byly vytyčeny 3 hlavní priority podpory: 

 

1. podpora školního knihovníka jako pracovní pozice, podpora školních knihoven, 

vybavení školních knihoven 

2. podpora cizích jazyků, personální podpora, rodilí mluvčí, kvalifikace pedagogů 

3. materiální zabezpečení, vybavení škol včetně investičních akcí 

 

 

5. Projednání návrhu na vyhotovení a distribuci čtenářských metrů mezi čtenáře ORP 

Ostrava 

 

Mgr. Sabelová navrhla distribuci tzv. Čtenářských metrů, které by sloužily jako zdroj 

inspirace k výběru literatury pro děti, ale i jako motivační prvek pro čtenáře. Tyto čtenářské 

metry navrhuje PS nechat zhotovit z finančních prostředků OPR Ostrava a distribuovat do 

škol, knihoven  a nabídnout je i rodičům žáků. Tato pomůcka by mohla sloužit také jako 

dobrá prezentace projektu MAP II. Tento návrh je příkladem dobré praxe v MAP Třinec, kde 

jsou ochotni nám poskytnout vzor pro naši výrobu čtenářského metru. 

Kontakt: P. Zadembská, tel: 775 722 394, MAP Třinec 

Z:     Zkontaktování, výrobu i distribuci ČM zajistí pracovník MAP II Ostrava 

 

6. Projednání Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání OPR Ostrava II 

Místní akční plán byl vyhodnocen a doplněn o další body č. 21 (Pořízení a distribuce tzv. 

čtenářských metrů pro čtenáře i instituce v rámci OPR Ostrava) a bod č. 22 (Proškolení 

školních knihovníků v problematice žáků se speciálně vzdělávacími potřebami (SVP)). Viz 

příloha č. 4. 

 

7. Projednání Evaluační zprávy č.4  (příloha č. 5) 

Evaluační zpráva byla projednána a bylo konstatováno, že úkoly č. 7, 11, 12, a 13 byly 

realizovány. 

- U úkolů č. 14 a 15: uspořádat workshop k využívání technických prostředků ve výuce 

i s ohledem na vzdálenou výuku v době nepřítomnosti žáků ve škole 

- U úkolu č. 16 navrhuje doplnit aktivity dle návrhu Programu na podporu školních 

knihovníků – viz příloha v návaznosti na případnou podporu dotačního programu 

Statutárního města Ostravy na personální podporu školního knihovníka (vzdělávání 

školních knihovníků, nákup a úhrada metodik ČG, stáže v jednotlivých knihovnách, 

uspořádání kulatého stolu školních knihovníků, spolupráce s Centrem pro školní 

knihovny Praha, správa portálu pro školní knihovníky) 
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- Doplnění o bod č. 21 – distribuce tzv. čtenářských metrů pro čtenáře i instituce 

v rámci OPR Ostrava 

- Doplnění o bod č. 22 – zvýšení kompetencí ŠK o práci s žáky se SVP 

 

 

Zapsala: Mgr. Libuše Přikrylová, MBA 

 

 

 


