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ZÁPIS ZE 13. 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:            11.12.2020, 8:00 

Přítomni: viz prezenční listina 

 

Program:                  

1. Úvod 

2. Informace z jednání ŘV MAP 

3. Informace o návrhu programu pro školní knihovníky 

4. Informace o odstoupení člena PS  

5. Návrh na přijetí nového člena PS 

6. Projednání postupu při distribuci čtenářských metrů 

7. Projednání Evaluační zprávy č.4 

8. Zhodnocení, doplnění otázek do dotazníkového šetření 

9. Stanovení harmonogramu jednání PS 

 

 

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

členy PS s programem   

 

2. Informace z jednání ŘV MAP 

Vedoucí PS seznámila členy PS s výstupy jednání ŘV MAP, které proběhlo 2.12.2020 

 

3. Informace o návrhu programu pro školní knihovníky 

Pracovní skupina předala vedoucí odboru školství návrh PS ČG návrh na program pro školní 

knihovníky, který by měl zabezpečit především finanční podporu na personální zajištění 

školních knihoven a doplnění knihovního fondu do škol. Podle sdělení manažerky projektu 

MAP p. Májkové však v současné době není dostatek finančních prostředků na zabezpečení 

personální podpory. Finanční prostředky jsou pouze na vzdělávání, kam by bylo možné 

zařadit speciální vzdělávání školních knihovníků. 

P. Sabelová navrhuje, aby se knihovníci dětských oddělení také zúčastňovali vzdělávání pro 

školní knihovníky, které bude realizování pro zástupce škol. 
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4. Informace o odstoupení člena PS  

Na jednání PS informovala členka Mgr. Šárka Thibaud členy PS o svém odstoupení z PS. 

Předsedkyně PS p. Přikrylová poděkovala p. Thibaud za její velmi přínosnou práci v PS. 

 

5. Návrh na přijetí nového člena PS 

Předsedkyně PS p. Přikrylová navrhla přijetí nového člena PS a to p. Lenku Klemšovou, která 

pracuje jako školní knihovník a má dlouholeté zkušenosti z práce ve veřejné knihovně. 

Členové PS s jejím přijetím jednoznačně souhlasili.  

 

6. Projednání postupu při distribuci čtenářských metrů 

Z projednání PS vzešel návrh, nechat vytisknout čtenářské metry a dát je k dispozici  do 

veřejných knihoven, další čtenářské metry vložit v elektronické podobě na portál MAP ke 

stažení nejen pedagogům, ale i ostatní veřejnosti k použití. 

 

7. Projednání Evaluační zprávy č. 4 

 

PS projednala naplňování priorit a cílů MAP a naplňování úkolů stanovených akčním plánem 

na svém 5. jednání konaném dne 10.12.2020. Pracovní skupina vyhodnotila jednotlivé 

aktivity tak, že všechny úkoly, včetně  úkolů č. 7, 11, 12 a 13 byly realizovány.  

Pracovní skupina navrhla: 

- 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) 

- 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 

 

8. Zhodnocení, doplnění otázek do dotazníkového šetření 

PS projednala Návrh otázek pro dotazníkové šetření – aktivita 2.7 a s návrhem souhlasí. 
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9. Návrh na vzdělávání školních knihovníků 

P. Radka Krejčí navrhuje knihovnický kzrz pro pracovníky školních knihoven zařadit do 

vzdělávacích aktivit MAP – viz. Příloha. 

 

10. Další jednání PS proběhne dne 22.1.2021 v 8,00 hod. on-line. 

 

Zapsala: Mgr. Libuše Přikrylová, MBA 

 

 


