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Zápis z 1. jednání  
pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti 

a k rozvoji potenciálu každého žáka 
 
Projekt:  Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Ostrava III 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022870 
 
Místo konání:   Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava, místnost č. 304 
Datum a čas:   13.06.2022, 13:00 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 

Program: 
1. Úvod, přivítání, seznámení s novými členy pracovní skupiny 
2. Stručné představení cílů projektu MAP III 
3. Projednání Závěrečné autoevaluační zprávy projektu MAP II 
4. Aktualizace a zjednodušení SWOT analýzy za oblast dle zaměření pracovní skupiny 
5. Aktualizace/určení hlavních témat/problémů k řešení, popis příčin 
6. Aktualizace/dohoda o ponechání vize dle oblasti zájmu pracovní skupiny 
7. Připomínky, podněty členů pracovní skupiny 
8. Určení termínu příštího jednání PS  

 
1. Úvod, přivítání, seznámení s novými členy pracovní skupiny 

Vedoucí PS přivítala všechny přítomné, zejména nové členy PS, jednotlivě je představila a uvedla do 
činnosti PS. Novým členům byli představeni stávající členové PS včetně pracovního zařazení.  
 

2. Stručné představení cílů projektu MAP III 
Mgr. Iva Májková představila hlavní cíle projektu – zvyšovat kvalitu vzdělávání vzdělávání v ORP 
Ostrava na základě spolupráce, sdílení příkladů dobré praxe, kulatých stolů aj. V MAP III není 
podporováno vzdělávání pedagogů a implementace, MAP III slouží jako příprava pro MAP IV, kde by 
již měly v rozpočtu být finance na pomůcky, implementaci a vzdělávání pedagogů/ředitelů 
škol/zřizovatelů. Hlavním úkolem je tedy tvorba dokumentů – strategie a navazujících akčních plánů. 
Zpracování MAP a soulad s MAP je podmínkou pro čerpání finančních prostředků na investiční 
záměry škol.  
 
Z podnětu členů PS proběhla krátká diskuse o středním článku ve školství. Mgr. Petrová uvedla, že její 
škole střední článek MŠMT velmi kvalitně pomáhá – metodická a právní pomoc. Jedná se tedy 
o erudovanou pomoc školám.  
 

3. Projednání Závěrečné autoevaluační zprávy projektu MAP II 
Pracovní skupina projednala Závěrečnou autoevaluační zprávu z projektu MAP ORP Ostrava II a nemá 
k ní připomínky, ani návrhy opatření. Výstupy uvedené v Závěrečné autoevaluační zprávě budou 
využity pro další činnost PS.  
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4. Aktualizace a zjednodušení SWOT analýzy za oblast dle zaměření pracovní skupiny 
Mgr. Přikrylová, MBA uvedla, že cílem je zjednodušení, strukturalizace SWOT analýzy. Pracovní 
skupina provedla revizi SWOT analýzy, prodiskutovala každou navrženou změnu a změny tedy byly 
přijímány na základě všeobecného konsensu.  
 
V rámci diskuse nad jednotlivými úpravami SWOT analýzy zazněly mj. tyto informace: 
Lenka Klemšová sdílela zkušenosti z působení v oblasti metodika školních knihoven – poskytovala 
metodickou pomoc, exkurzi ve školní knihovně ZŠ Provaznická, realizovala několik seminářů 
o nabídce knih pro děti, domlouvala besedy s autory. Poskytovala také telefonické a e-mailové 
konzultace. Pracovní skupina doporučuje financování této pozice (námět pro zařazení do Akčního 
plánu 2023/2024/2025.  
 
Pracovní skupina konstatuje, že MŠMT nereflektuje na připomínky a podněty pedagogů a ředitelů 
škol. 
 
Pracovní skupina se dohodla, že K. Synek provede úpravy SWOT analýzy dle dohody PS a upravenou 
SWOT analýzu rozešle všem členům PS k dodatečnému připomínkování (PS připomínkuje jen oblast 
čtenářské gramotnosti, která začíná na str. 9). Členové PS zašlou své připomínky do 20.07.2022 
vedoucí PS, Mgr. Přikrylové, MBA. Vedoucí PS předá do 31.07.2022 konečnou verzi SWOT analýzy 
realizačnímu týmu (K. Synkovi).  
 

5. Aktualizace/určení hlavních témat/problémů k řešení, popis příčin 
S ohledem na délku jednání PS bude tato oblast řešena na příštím jednání PS.  
 

6. Aktualizace/dohoda o ponechání vize dle oblasti zájmu pracovní skupiny 
S ohledem na délku jednání PS bude tato oblast řešena na příštím jednání PS. 
 

7. Připomínky, podněty členů pracovní skupiny 
Připomínky a podněty jsou uvedeny v zápise výše. Žádné další připomínky nebo podněty nebyly 
zaznamenány.  
 

8. Určení termínu příštího jednání PS 
Vedoucí pracovní skupiny navrhla, aby se další jednání PS konala ve školách, které byly podpořeny 
z rozpočtu projektu MAP ORP Ostrava II (DPP pro školní knihovníky, pomůcky, besedy aj.).  
 
Bylo dohodnuto, že příští jednání PS se uskuteční 19.09.2022 od 13 hodin v ZŠ a MŠ Ostrčilova, 
Ostrava. Ředitelka školy a členka PS, Mgr. Lenka Lednická přizve na jednání školního knihovníka ZŠ a 
MŠ Ostrčilova.  
 
Na toto jednání si připraví prezentaci také Mgr. Rymiecová – školní knihovna na Islandu.  
  

 
 
Zapsala: Mgr. Libuše Přikrylová, MBA   
vedoucí pracovní skupiny   


