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ZÁPIS ZE 14. 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:            22.01.2021, 8:00 

Přítomni: viz prezenční listina 

 

Program:                  

1. Úvod 

2. Inspirace jazykového vzdělávání 

3. Aktualizace vizí za oblast ČG 

4. Plán dalšího jednání PS 

5. Diskuze 

6. Závěr 

 

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

členy PS s programem.   

 

2. Inspirace jazykového vzdělávání 

Vedoucí PS seznámila členy PS s vydanou publikací Evropská jazyková cena Label 2020, kde 

se členové PS mohli seznámit s oceněnými cizojazyčnými projety realizované na školách 

v ČR. 

 

Bylo konstatováno, že existují stále problémy s nedostatkem kvalitních učitelů cizích jazyků 

a rodilých mluvčích. Nedostatky ve kvalitě výuky rodilých mluvčích spatřuje PS v chybějícím 

pedagogickém vzdělání.  

 

V současné době je cizojazyčná výuka v Ostravě podpořena dotačním programem, který je 

zaměřen na cizojazyčné vzdělávání, což hraje významnou roli v podpoře tohoto vzdělávání 

v ostravských školách. Další možností využití finanční podpory jazykového vzdělávání jsou 

Šablony. Veškerá finanční podpora z jiných zdrojů než přímých nákladů na vzdělávání je sice 

pozitivní počin, ovšem je to nesystémové řešení. Částečně se situace v této oblasti zlepšila 

díky PH Max, ovšem je stále nedostačující. 

 

PS navrhuje pozvat studenty (učitele) jazyků na jednání PS a vyzvat je k diskuzi o nových 

metodách, aplikacích a hrách atd., které by bylo možné ve výuce CJ používat. 

P. Gejgušová osloví učitelku CJ ze ZŠ Šeříkova p. Jarošovou ke spolupráci s PS ČG. 

P. Poledníková připomenula, že město Ostrava podporuje spolupráci s Ostravskou univerzitou 

a americkým velvyslanectvím, kde by bylo možné zajistit on-line kurzy AJ s rodilým 

mluvčím, ale také konferencí atd. 
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3. Aktualizace vizí za oblast ČG 

Pracovní skupina doplnila materiál, který se týkal vizí prioritních oblastí rozvoje čtenářské 

gramotnosti. Byla doplněna v oblasti vybudování a podpory infrastruktury.  

  

4. Plán dalšího jednání PS 

Další jednání PS se uskuteční 19.03.2021 v 8,00 hod. online. 

 

5. Diskuze 

P. Sabelová navrhla rozdělení čtenářských metrů mimo školy také do knihoven,  

a to ve velkém formátu, aby byla viditelnější. Hlavní propagace tohoto metru by měla být 

na stránkách MAP, v elektronické podobě, ke stažení. P. Sabelová uvedla slogan, který užívá 

Knihovna města Ostravy - „Za vším hledej knihu“ a navrhla, aby MAP také vytvořil slogan 

k větší propagaci čtenářství, a to i v rodinách dětí.  

 

P. Poledníková zmínila další aktivity vedoucí k propagaci čtenářství – soutěže, interaktivní 

časopis, propagační předměty. 

 

p. Synek uvedl, že školám budou mimo čtenářský metr a vzdělávání školních knihovníků 

nabízeny také didaktické hry a elektronická kniha ke kariérovému poradenství. 

 

6. Závěr 

P. Přikrylová poděkovala všem zúčastněným členům pracovní skupiny a přítomným hostům 

za účast a pozvala je na další jednání. 

 

 

 

Zapsala : Mgr. Libuše Přikrylová, MBA 

 

 


