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ZÁPIS ZE 16. 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:            30.04.2021, 8:00 

Přítomni: viz prezenční listina 

 

Program:                  

1. Úvod 

2. Projednání Agregovaného popisu potřeb škol 

3. Projednání Návrhu priorit rozvoje vzdělávání  

4. Podněty členů pracovní skupiny, diskuze  

5. Plán dalšího jednání PS 

 

 

1. Úvodní slovo  

Vedoucí pracovní skupiny přivítala přítomné členy a zástupce realizačního týmu MAP 

a omluvila nepřítomné členy. Nastínila také program jednání pracovní skupiny. 

 

2. Projednání Agregovaného popisu potřeb škol 

Pracovní skupina projednala Agregovaný popis potřeb škol, vycházející z dotazníkového 

šetření, který byl vypracován externí společností. Dotazníkové šetření vycházelo z dotazů 

navržených realizačním týmem, pracovními skupinami a odborníkem na marketing 

z Magistrátu města Ostravy. Vedoucí pracovní skupiny dále uvedla, že členům PS byly 

zaslány také doplňující materiály vypracované realizačním týmem.  

 

Pracovní skupina zhodnotila poskytnuté výstupy, které jsou užitečným podkladem při tvorbě 

strategie a budou využity při plánování aktivit projektu a sestavování akčního plánu na další 

období. Agregovaný popis potřeb škol je dostupný také na webových stránkách projektu 

ZDE.  

 

3. Projednání návrhu priorit rozvoje vzdělávání ORP Ostrava (vč. strategických cílů) 

Pracovní skupina projednala a schválila rozpracovaný Návrh priorit rozvoje vzdělávání ORP 

Ostrava, připravený realizačním týmem. Pracovní skupina vyslovila 

se zaslaným návrhem souhlas bez úprav. Všemi pracovními skupinami připomínkovaný 

a odsouhlasený návrh priorit a rozpracované strategické cíle budou podkladem při 

vypracování návrhu Strategického plánu rozvoje vzdělávání ORP Ostrava do roku 2023, 

který bude následně předložen Řídícímu výboru projektu.  

 

http://www.map.ostrava.cz/
https://map.ostrava.cz/wp-content/uploads/2021/04/2.7_Agregovany_popis_potreb_skol.pdf
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4. Podněty členů pracovní skupiny, diskuze 

- Pracovní skupina silně vyzdvihuje klady a potřebnost polytechnického vzdělávání 

v mateřských i základních školách nejen v ORP Ostrava. Polytechnické vzdělávání by 

mělo být zaměřeno také na praktické dovednosti běžného života. Pracovní skupina 

vyzdvihuje výuku v tzv. dílnách, jak tomu bylo v minulosti. 

- Vedoucí pracovní skupiny poskytla členům informaci, že v ZŠ Provaznická 64 působí 

koordinátor ICT hrazený ze SR, ocenila jeho přínos a využití. Doporučila by tuto pozici 

všem školám, pokud by koordinátor mohl být hrazen ze SR.  

- projednána informace o připravované výzvě města Ostravy na podporu letních kempů, 

doučování – školy byly osloveny dotazníky, podrobnější informace dosud nejsou 

známy. 

- Pracovní skupina byla informována o postupu při zajištění čtenářských metrů pro školy 

a knihovny v ORP Ostrava – čeká se na přípravu polské mutace metru pro MAP 

Třinecko, následně bude společně objednán tisk (společná objednávka – nižší cena 

metrů).  

- Mgr. Iva Májková, hlavní manažerka projektu, předestřela myšlenku využití putujících 

rodilých mluvčích  - pracovní skupinou jednomyslně podpořeno. Ke spolupráci bude 

osloveno Ostrava Expat Centre.  

 

 

5. Plán dalšího jednání PS 

Další jednání PS se uskuteční 04.06.2021 v 7:30 hod. online.  

 

 

 

Zapsala: Mgr. Libuše Přikrylová, MBA 

 vedoucí pracovní skupiny 

 

  

http://www.map.ostrava.cz/

