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ZÁPIS Z 15. 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:            19.03.2021, 8:00 

Přítomni: viz prezenční listina 

 

Program:                  

1. Úvod 

2. Informace realizačního týmu MAP ORP Ostrava II 

3. Projednání návrhu priorit rozvoje vzdělávání ORP Ostrava 

4. Plán dalšího jednání PS 

5. Diskuze 

6. Závěr 

 

1. Úvodní slovo  

- Mgr. Iva Májková, hlavní manažerka projektu MAP ORP Ostrava II přivítala přítomné 

členy PS pro čtenářskou gramotnost a omluvila nepřítomnou vedoucí PS Mgr. Libuši 

Přikrylovou z důvodu zdravotní indispozice.  

 

2. Informace realizačního týmu MAP ORP Ostrava II 

- Členové PS byli seznámeni s výstupy z korespondenčního jednání ŘV MAP (schválení vizí 

jednotlivých prioritních oblastí vzdělávání ORP Ostrava, schválení území realizace MAP 

III a budoucího potencionálního nositele projektu – město Ostrava, personálními změnami 

v pracovních skupinách projektu, za pracovní skupinu čtenářské gramotnosti byla členem 

PS schválena paní Lenka Klemšová, ŘV MAP vzal zároveň na vědomí vzdání se členství 

v PS ČG paní Mgr. Šárky Thibaud). 

- členové PS byli seznámeni s aktuálními aktivitami Ostrava Expat Centre v oblasti 

vyhledávání rodilých mluvčích do ZŠ v ORP Ostrava, aktuálně vyhledává rodilé mluvčí 

pro oblast Klimkovice, Zbyslavice, Vřesina a požádáni, aby v případě, že znají možné 

rodilé mluvčí, kteří by chtěli v těchto školách působit, aby předali jejich kontakt RT MAP 

- Členové PS byli seznámeni s aktuálním stavem zajišťování čtenářského metru pro ZŠ 

v ORP Ostrava – proběhlo poptávkové řízení k určení přibližné ceny, proběhla konzultace 

vhodného papíru s MAP Třinecko, dle informací tohoto MAP by měl být čtenářský metr 

k dispozici koncem března/začátkem dubna. Zájem o čtenářský metr projevilo 32 škol. 

Termín pro vyjádření zájmu byl do 19.3.2021, tudíž se tento počet může v průběhu dne 

ještě navýšit. 

http://www.map.ostrava.cz/
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- Členové PS bylo informováni o dosavadním počtu zájemců o kurz pro pracovníky školních 

knihoven. O kurz projevilo zájem 22 osob. Termín pro vyjádření zájmu byl do 19.3.2021, 

tudíž se tento počet může v průběhu dne ještě navýšit. 

- Členové PS byli informováni o vyhlášení dotačního programu na podporu bilingvní výuky 

a jazykového vzdělávání v Ostravě – dotační program je možno nalézt ZDE, přihlášky do 

programu jsou přijímány od 06.04 do 20.04.2021.  

 

 

3. Projednání návrhu priorit rozvoje vzdělávání ORP Ostrava 

- Aktualizace priorit a strategických cílů navazuje na aktualizaci SWOT analýz a vize oblasti 

čtenářské gramotnosti. 

- Při aktualizaci priorit a cílů vycházel RT MAP ORP Ostrava II z pracovní skupinou 

doporučených témat po aktualizaci SWOT analýzy, z aktualizovaných SWOT analýz, 

z poznatků z jednání PS a dalších dostupných informací. Aktuální Strategický plán rozvoje 

vzdělávání ORP Ostrava naleznete ZDE, oblast čtenářské gramotnosti začíná na str. 173. 

- Členové PS projednali zaslaný návrh priorit rozvoje vzdělávání v ORP Ostrava do roku 

2023 a dohodli se, že doplněný návrh bude zaslán vedoucí pracovní skupiny, která se 

k tomuto návrhu vyjádří a výsledný návrh zašle členům pracovní skupiny 

k připomínkování. 

- Po projednání a úpravě pracovní skupinou budou uvedené priority a strategické cíle dále 

rozpracovány a návrh bude předložen PS před dalším jejím jednáním. 

  

4. Plán dalšího jednání PS 

Další jednání PS se uskuteční 30.4.2021 v 8,00 hod. online.  

 

5. Diskuze 

- PS projednala návrhy realizačního týmu na doplnění PS o pedagoga cizích jazyků 

a doporučila oslovit ředitelku ZŠ Ostrčilova Mgr. Lenku Lednickou.  

 

6. Závěr 

Mgr. Iva Májková poděkovala všem zúčastněným členům pracovní skupiny za účast, dohodla 

se s členy PS na vypracování zápisu a jeho odeslání ke schválení vedoucí PS a pozvala je na 

další jednání. 

 

Příloha:  

Příloha č. 1 Návrh priorit rozvoje 2021-2023 

 

 

Zapsala : Mgr. Iva Májková, hlavní manažer projektu 

 

 

  

http://www.map.ostrava.cz/
https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/skolstvi-a-sportu/informace-o-poskytovani-peneznich-prostredku-z-rozpoctu-smo/program-na-podporu-rozvoje-bilingvni-a-cizojazycne-vyuky-v-materskych-zakladnich-a-strednich-skolach-se-sidlem-na-uzemi-statutarniho-mesta-ostravy-pro-skolni-rok-2018-2019
https://map.ostrava.cz/wp-content/uploads/2020/06/Strategicky_plan_rozvoje_vzdelavani_MAP_II.pdf

