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Zápis z 3. 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: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, Prokešovo náměstí 7 
Datum a čas:   28.11.2022, 13:00 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Program: 

1. Přivítání účastníků 
2. Evaluace  
3. Plán aktivit PS 
4. Podněty členů pracovní skupiny, diskuse  

 
1. Přivítání účastníků 

Členové pracovní skupiny byli přivítáni zastupující vedoucí pracovní skupiny Mgr. Radkou Krejčí 
a hlavní manažerkou projektu Mgr. Ivou Májkovou. I. Májková omluvila nepřítomné členy pracovní 
skupiny a přivítala evaluátora projektu.  
 

2. Evaluace 
Na základě vedení evaluátora v pracovní skupině proběhla evaluace procesu místního akčního 
plánování. Výstup za pracovní skupinu bude podkladem pro Závěrečnou evaluační zprávu projektu.  
 

3. Plán aktivit PS 
Mgr. Radka Krejčí představila pracovní skupině plán aktivit na 1. pololetí 2023.  
Úkolem pracovní skupiny bude: 
- tvorba akčních plánů projektu na období 2023-2025 pro oblast čtenářské gramotnosti 
- analýza fungování školních knihoven 
 

4. Připomínky, podněty, diskuse členů pracovní skupiny 

• Pracovní skupina diskutovala důležitost role metodika školních knihovníků – cíl zajistit pozici 
metodika pro školní knihovníky z projektu MAP IV 

• Proběhla debata o školních knihovnách – školní knihovník by měl se školou žít, tam kde není 
z jakýchkoli důvodů možné tuto pozici třídit, je nutná úzká spolupráce s Knihovnou města 
Ostravy, stále jsou školy, kde zřízení školní knihovny není možné, jelikož tomu není nakloněn 
ředitel školy 

• V Polsku jsou školní knihovny ve všech školách povinně - diskutována problematika kapacit 
ZŠ, kdy školy nedisponují prostory pro zřízení školní knihovny a poskytnutí prostor pro 
školního knihovníka, v případě, že by tato povinnost vznikla i u nás, mnohé školy by nebyly 
schopny ji naplnit 

• Členové pracovní skupiny diskutovali realizaci otevřeného jednání PS k tématu školních 
knihoven, součástí tohoto jednání by byla analýza potřeb škol v této oblasti, téma bude 
rozpracováno na dalším jednání PS 
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• Členka PS paní ředitelka Mgr. Hana Petrová, MBA předala do pracovní skupiny informace 
o velmi pozitivní zkušenosti s aktivitou projektu Celé Česko čte dětem – Kapuce od mikiny – 
soubor příběhů věnujících se aktuálním problémům dětí 

• Podněty k diskusi pro akční plánování: 
- čtenářské strategie – jak s žáky pracovat v hodinách (vedení, rozšíření obzorů) 
- logopedická prevence pro ZŠ 
- principy kritického myšlení pro učitele 
- RW CT kurz pro pedagogy a knihovníky 

• doc. PhDr. Ivana Gejgušová Ph.D., zástupce Ostravské univerzity, dodatečně zaslala 
informace o jejím zapojení do projektu SYPO: je členkou krajského metodického kabinetu pro 
oblast výuky českého jazyka a literatury. Kabinet vede Mgr. Gabriel Juchelka, středoškolský 
učitel z Opavy. Kabinety vznikly jako článek zapojený do reforem českého školství, v první 
etapě práce byl kabinet zapojován do diskusí o proměnách RVP pro jednotlivé typy škol. 
Členové kabinetu dostávali k oponování materiály, návrhy rozmanitého typu. Hlavním 
úkolem metodického kabinetu se stalo síťování škol, prostřednictvím síťování jsou školám 
předávány informace, jsou jim nabízeny workshopy, individuální konzultace na konkrétní 
odborná témata. Z citovaného kabinetu konzultace vedl Mgr. Juchelka, několik jich vedla také 
doc. Gejgušová a její kolegyně z Ostravské univerzity prof. Jana Svobodová. V příštím 
kalendářním roce budou opět nabízeny, online podoba umožňuje, aby byly připravovány 
i pro zájemce z jiných krajů. Členové kabinetu se scházeli osobně v Ostravě, po vypuknutí 
pandemie byly aktivity přesunuty do online prostředí. V tomto školním roce proběhlo zatím 
jedno setkání, další je plánováno v lednu. Co je možné ovlivnit? Jedná se o hlas „zdola“, 
reagují na návrhy k reformním krokům, sděluje svá stanoviska a postřehy ze školní praxe.  
 

5. Určení termínu příštího jednání PS 
Příští jednání PS bude domluveno na začátku roku 2023. RT MAP PS rozešle dotazník ke zjištění 
časových možností členů PS a nastavení pravidelných setkání PS.  
 
Na toto jednání si připraví prezentaci také Mgr. Rymiecová – školní knihovna na Islandu.  
  

 
 
Zapsala: Mgr. Radka Krejčí   
zastupující vedoucí pracovní skupiny   


