Zápis z 2. jednání pracovní skupiny rozvoj čtenářská
pre/gramotnosti
v rámci projektu

Místní akční plán vzdělávání ORP Valašské Klobouky II
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010698
PROGRAM
1. Zahájení
2. Novinky v projektu MAP
3. Revize dokumentu MAP – Strategický rámec/akční plán
4. Výměna zkušeností, diskuze
5. Inspirace na další setkání
6. Informace o průběhu setkávání PS ve školním roce 2019/2020
7. Závěr

PROGRAM
1. Zahájení
Ing. Hana Častulíková – hlavní manažerka projektu, přivítala přítomné, informovala je o programu
jednání. Zároveň představila členy realizačního týmu projektu MAP ORP Valašské Klobouky II – Bc.
Jaroslavu Káňovou (manažer) a Ing. Janu Struškovou (Věcný manažer MAP a manažer implementačních
aktivit).
Jednání se uskutečnilo v úterý 1.10. 2019 od 9.00 hod ve Valašskoklobouckém inkubátoru.

2. Novinky v projektu MAP
Informace o aktivitách MAP II v roce 2019.
a) MŠ: dostupnost, inkluze, kvalita
Proběhly semináře a workshopy
Metodická podpora pro MŠ.
b) Čtenářská a matematická gramotnost v ZŠ
Oslovení lektorů:
•

Snažíme se zajistit Mgr. J. Bednářovou a Mgr. Alenu Vlkovou v tématech ČT a MG gramotnosti

Spolupráce škol a místních knihoven – jednáme s knihovnami
c) Polytechnické vzdělávání
•

Exkurze žáků 8. tříd do místních firem, výměny zkušeností, příklady dobré praxe – probíhají
jednání
• Metodická podpora pro pedagogy, která bude rozvíjet polytechnické vzdělávání:
o MŠ – ukázkové lekce, jak pracovat v MŠ v rámci rozvoje polytechnické výchovy
o ZŠ – rozvoj polytechniky
• Podpora EVVO
o Akce zaměřené na rozvoj a podpora EVVO:
▪ MŠ a neúplné ZŠ – 1 třída - 1x za půl roku
▪ Úplné ZŠ – 1 třída - 2x za půl roku
d) Kariérové poradenství
• Spolupráce mezi školami x podnikatelskými subjekty - Předchází aktivitě exkurze žáků do firem
– v jednání
• Aktivity podporující žáky ZŠ při výběru povolání – podpora kariérových poradců
o Metodická podpora
o Možnost zajištění semináře pro kariérové poradce (prosíme o vyjádření)
Další plány:
•

•
•
•
•

Říjen – semináře a workshopy pro MŠ
4. a 5. 11. 2019 - kurzy pro zvýšení bezpečnosti dětí, jak předcházet krizovým situacím, jak
pracovat s dětmi, pro ZŠ také 2.11.2019
7. a 21. 11 2019 – ZŠ Újezd – měřící systémy, robotika
28. listopadu 2019 – organizujeme jednodenní výjezd za příklady dobré praxe se zřizovateli
a ředitele ZŠ a MŠ po vybraných MŠ a ZŠ, zapojených do MAP II. Na závěr výjezdu proběhne
zhodnocení celé akce.
Zajištění lektorů pro rodiče: Mgr. Petr Sucháček – potvrzeno. Ostatní v jednání
21. května 2020 – Marika Kropíková
9. ledna 2021, 24. února 2022 – Lenka Bínová
Metodická podpora pro MŠ – rozvoj gramotností

3. Revize a zhodnocení dokumentů MAP – Závěrečná evaluační zpráva,
Strategický rámec/akční plán
S přítomnými se probrala Závěrečná evaluační zpráva. Byly představeny jednotlivé body ze zprávy MAP
I a závěry. K této zprávě neměl nikdo žádné připomínky
Společně jsme podrobně probrali Strategický rámec a Akční plán dokumentu MAP. Pracuje se na
dokumentu MAP. Bude-li potřeba, proběhne aktualizace obou dokumentů. Každá škola probere a
vyhodnotí dokumenty.

4. Výměna zkušeností, diskuze

Členové
pracovní
skupiny si vyměnili zkušenosti v rámci dosud pořádaných a plánovaných akcí ve svých školských
zařízeních (čtení před spaním – MŠ VK – sbírání perel, čtení pro školy (1. Třída, rodiče, babičky, aj.),
zaměřili se na spolupráci s knihovnami, práci s interaktivní tabulí , aj.
Návrh na školení/seminář - Mgr. Natálie Toflová – matematická gramotnost pro MŠ, problematika
polytechnického vzdělávání v MŠ – pokusíme se paní lektorku domluvit. Školení by bylo tvořeno
teoretickou částí (s pedagogy) a praktickou částí (ve větší školce). Ideálně naplánovat ukázku ve 2-3
školkách.
Po dobu realizace projektu musíme uspořádat 4 přednášky pro rodiče, zaměřené na inkluzivní
vzdělávání. Prosíme o další návrhy (z pracovní skupiny vzešel návrh na Svobodu, Klimeše).
28. listopadu 2019 organizujeme jednodenní výjezd za příklady dobré praxe se zřizovateli a některými
ZŠ a MŠ po vybraných MŠ a ZŠ, zapojených do MAP II. Na závěr výjezdu proběhne zhodnocení celé
akce.

5. Inspirace na další setkání
V tomto bodě jsme se věnovali aktivitám spolupráce v rámci čtenářské gramotnosti. Naší snahou je i
spolupracovat s knihovnami, knihovnu ve VK pozveme na další jednání pracovní skupiny.
Členové pracovní skupiny projednali jejich společný výjezd po ZŠ a MŠ v ORP. Byly navrženy školy, do
kterých se v rámci výjezdu pojede, které stojí za inspiraci pro ostatní. Zřizovatelé se tak budou moci
navzájem inspirovat vybavením, nápady, projekty apod. Přesný seznam škol, do kterých se pojede,
vypracují pracovníci MAP na základě zaslaných nápadů od členů této pracovní skupiny.

6. Informace o průběhu setkávání PS ve školením roce 2019/2020
Pracovní skupina rozvoj čtenářské pre/gramotnosti se domluvila, že se budou scházet dle potřeby v:
Den: úterý
Čas: odpoledne
Frekvence setkávání: listopad, únor, duben
Další setkání pracovní skupiny se uskuteční 18. listopadu 2019, ve 13:00 hod (místo bude upřesněno
– možnost v knihovně ZŠ Valašské Klobouky), před výjezdem zřizovatelů po místních ZŠ a MŠ. Týden
předem si setkání s paní učitelkou z VK potvrdíme.
Zároveň je na webových stránkách MAS Ploština k dispozici záložka MAP II, kde najdete základní
informace, informace o projektu, aktivitách všech pracovních skupin (pozvánky, zápisy, aj.) a seznam
zapojených škol.
7. Závěr
V závěru hlavní projektová manažerka poděkovala všem za účast a za spolupráci.

Zapsala: Jana Strušková
Ve Vysokém Poli 27.9.2019

Úkoly pro Vás ☺
Popis

Lektorka Mgr. Lidmila
Pekařová

Do kdy?

vyberte si ze seznamu 3 témata
přednášek a výcviků
1x pro rodiče

25. 10. 2019

1x pro Vás
Zajištění lektorů pro rodiče

Napište nám, jaké lektory nám můžete
doporučit

25. 10. 2019

28. 11. 2019 se uskuteční
jednodenní výjezd se
zřizovateli po ZŠ a MŠ

Můžeme přijet i k Vám? Prosím o
sepsání, co u Vás dobré vidět

25. 10. 2019

Akční plán – vyhodnocení +
příprava nového akčního
plánu

Víte o aktivitě Vaší školy, která je
zrealizovaná? Co ponechat, co vám
přijde irelevantní? Pokud budete chtít
poradit, obraťte se prosím na Hanku
Častulíkovou, která Vám ochotně
pomůže ☺

25. 10. 2019

Strategický rámec – doplnění
investic

Víte o něčem, že je již zrealizováno?
Přijde vám něco prioritní? (MŠMT bude
vyhodnocovat to, co je pro danou
oblast prioritní a bude se snažit zacílit
výzvu) – raději více, než méně…

25. 10. 2019

SWOT analýza

Prosím napište SWOTku v rámci Vaší
pracovní skupiny. Na dalších jednání ji
společně probereme

25.10.2019

