
 

 

              

Zápis z 6. jednání pracovní skupiny Čtenářská pre/gramotnost   

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. Vytvoření tematických čtenářských kufrů 

3. Nové pedagogické metody pro rozvoj matematických dovedností 

4. Novinky v projektu MAP, přehled plánovaných akcí  

5. Dokumentace MAP 

6. Návrhy na doplnění 

7. Závěr 

 

 

PROGRAM 

1. Zahájení 

Hlavní manažerka MAP Ing. Hana Častulíková přivítala přítomné, informovala je o programu jednání. 

Jednání se uskutečnilo 16. 9. 2020 v 9.00 hodin v kavárně Dv2jka ve Valašských Kloboukách. 

 

2. Vytvoření tematických čtenářských kufrů 

Na základě návrhu členů pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost z minulého setkání pracovní 

skupiny a knihovnic z Městské knihovny Valašské Klobouky byly zpracovány čtenářské kufry, které 

budou sloužit jak pedagogům, tak i rodičům a dětem. Vznikly čtyři čtenářské kufry, které budou 

zájemcům k dispozici od října v knihovnách Valašské Klobouky, Vysoké Pole, Újezd, Vlachovice a Štítná 

nad Vláří. Budou se půjčovat jako běžné knihy. Tyto kufry budou obsahovat zajímavé publikace, ale 

také hry. Jejich zaměření je následující: Kufřík předškoláci, Logopedický kufřík, Kufřík pro začínající 

čtenáře a EVVO kufřík. Členové pracovní skupiny byli seznámeni s jejich finálním obsahem. 

 

3. Nové pedagogické metody pro rozvoj matematických dovedností 

Členům pracovní skupiny jsme navrhli možnost zúčastnit se ukázkových hodin lektora s dětmi přímo 

v MŠ na základě nápadu členů z pracovní skupiny pro matematickou pre/gramotnost. Konkrétně se 

jedná o paní Mgr. Natálii Toflovou, která je ředitelkou mateřské školy ve Frýdku-Místku a je uznávanou 

lektorkou. Paní Toflová by pedagogům ukázala práci s dětmi ve třídě, např. dílny se zaměřením na 

polytechnickou výchovu, předmatematickou výchovu nebo o co by měli pedagogové  



 

 

 

zájem. Členové pracovní skupiny o tyto ukázkové hodiny projevili velký zájem, budeme tak o tomto 

setkání dále jednat s paní Toflovou. 

 

4. Novinky v projektu MAP, přehled plánovaných akcí 

Členům pracovní skupiny byl předložen harmonogram plánovaných akcí do budoucna: 

 

Rok 2020 

Datum Akce 

21. 9. 
Komunikace (s dětmi) a proč nám někdy nejde? – přednáška pana Petra Sucháčka 

v sále Valašskoklobouckého inkubátoru, od 16:00 hod 

13. 10. 
Dopoledne se spisovatelkou paní Lenkou Rožnovskou v knihovně ve Štítné nad Vláří - 3 

workshopy v 1 dnu  

13. 10. 

Výtvarné kouzlení s námi a jinak – Jana Svobodová, KD Slopné, výtvarný praktický 

seminář + tvořivá dílna propojená rozvíjením jemné motoriky dítěte, určeno pro učitele 

MŠ, učitele 1. stupně, vychovatele školních zařízení, 5 vyučovacích hodin 

21. 10. 

Cestování po Evropě – PaeDr. Lenka Pospíšilová, KD Slopné, hudební praktický seminář 

+ propojen rozvíjením grafomotoriky, určeno pro učitele MŠ, učitele 1. stupně ZŠ, 

vychovatele, 5 vyučovacích hodin 

22. 10. 
Přednáška Mgr. Mariky Kropíkové, sál Valašskoklobouckého inkubátoru ve VK, 

předběžný čas 9:00-13:00, jaké vybereme téma? 

23. 10. 

Komiksový workshop Jan Amos Komenský – Ing. Daniel Vydra, organizováno pro ZŠ 

Valašské Klobouky v knihovně Valašské Klobouky, informace o Komenskému spojené 

s tvorbou komiksu, určeno pro 6.-.9. třídu do 35 účastníků,  

6. 11. 

Rodič a učitel – spolu nebo proti sobě? – přednáška Dr. Lidmily Pekařové, sál 

Valašskoklobouckého inkubátoru, určeno pro učitele a rodiče žáků, od 16:00 do 19:00 

hod 

 

Členům pracovní skupiny jsme rozdali nabízená témata na školení od paní Mariky Kropíkové, které 

má proběhnout 22. 10. 2020 ve Valašských Kloboukách. Každý pedagog vybere 2 témata, která její 

zajímají a zašle nám je e-mailem. Téma s největším počtem hlasů bude vybráno ke školení. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rok 2021 

Datum Akce 

6. 1. 

Specifické poruchy učení „v kostce – jak porozumět dítěti s SPU“ – Mgr. Lenka Bínová, 

pro učitele I., II. stupně ZŠ, seminář na 5 hodin – začátek 13.00 a ukončení 17.00 – 5x45 

vyuč. hodin 

15. 2. 

Posouzení a stimulace vývoje dítěte v předškolním věku – Mgr. Jiřina Bednářová, pro 

pedagogické pracovníky MŠ a učitele 1. stupně ZŠ, 8 vyučovacích hodin, začátek 9.00 a 

ukončení 16.00 

8. 4. Průřez tématy – Mgr. Karel Opravil, pro učitele ZŠ 

 

Rok 2022 

Datum Akce 

24. 2. 
Školní zralost – Kritéria školní zralosti – odklad školní docházky – Mgr. Lenka Bínová, 

seminář na 8 hodin (8.30-15.00), pro pedagogy MŠ a 1. třídy ZŠ 

x. x. 
Mgr. Jiřina Bednářová, bude se týkat přípravy dítěte k nástupu do základní školy, 

přednáška pro veřejnost, 3 hod. přednáška (začátek nejspíš 16.00 a ukončení 19.00) 

 

Novinky 

Klokanovy 

kapsy 

Ke Klokanovým Kufrům jsme nakoupili 2x balení Klokanových kapes, které 

začínáme půjčovat společně s Klokanovými kufry.   

Výjezd 

zřizovatelů a 

ředitelů za 

příklady dobré 

praxe II 

Plánujeme 2. ročník výjezdu zřizovatelů a ředitelů po našich školách, organizaci 

má na starosti pracovní skupina pro financování a rovné příležitosti. 

Spolupráce 

IKAP 2021, 2022 

V rámci polytechnického vzdělávání nabídl IKAP aktivity pro MŠ a ZŠ financované 

z jejich prostředků. Tyto aktivity budou realizovány v roce 2021 a 2022. Členové 

pracovní skupiny pro financování vybrali z povinných a volitelných modulů 5 

aktivit, viz tabulka níže. 

 

Aktivity pro MŠ a ZŠ financované z IKAPu: 

 

Malá technika z.ú. 
- Seminář: Úvod do polytechnického vzdělávání: Stavitelství 
- Seminář: Úvod do digitálního světa, prožitkem, názorně a jednoduše 
- Seminář: Digitální technologie nejsou ani dobré ani zlé 

 
  



 

 

 
ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace 

- Vzdělávací program pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ  
- Výuka žáků ZŠ  

 
 

Aktivita Informace o aktivitě 

Úvod do 

polytechnického 

vzdělávání: 

Stavitelství – 

MTU 

- Interaktivní inspirativní seminář s workshopem, kde pedagogičtí pracovníci v 
rámci některých činností přebírají roli dítěte. Náplní semináře je stavba města, 
zakreslování města do mapy, technické výkresy, stavba půdorysu domu, práce 
instalatéra a elektrikáře, apod 

- 4 vyučovací hodiny, pro učitele MŠ, 1. a 2. třídy ZŠ 

Úvod do 

digitálního 

světa, prožitek, 

názorně a 

jednoduše – 

MDU 

-Cílem tohoto semináře, je představit pedagogickým pracovníkům praktické 
možnosti digitální výchovy na koberci a hravou formou bez použití monitorů a 
elektroniky (tablety, počítače). Seminář ukáže pedagogickým pracovníkům, že lze 
dětem názorně a jednoduše seznámit např. s tím, jak se počítačový program 
vytváří či jak „cestují” data mezi zařízeními. 
 
- 4 vyučovací hodiny, pro učitele MŠ, 1. a 2. třídy ZŠ 
 

Digitální 

technologie 

nejsou ani 

dobré ani zlé – 

MDU 

-Vzdělávací seminář inspiruje pedagogické pracovníky MŠ jak názorně, 

jednoduše a úměrně věku dětí v mateřských školách vysvětlit svět Internetu, a to 

v dobrém slova smyslu (sdílení informací, komunikace mezi lidmi na dálku, rychlý 

přenos dat), ale i nebezpečí, které v této informační svobodě anonymního 

prostředí Internetu existují. 

- 4 vyučovací hodiny, pro učitele MŠ, 1. a 2. třídy ZŠ 

Vzdělávací 

program pro 

další vzdělávání 

pedagogických 

pracovníků ZŠ – 

ZOO 

-Seznámení pedagogických pracovníků s vybranými zástupci zvířecí kolekce a 
seznámení se způsobem, jak vést žáky a studenty v rámci výuky k jejich poznání 
a ochraně. 
 
-4 hodiny, pro učitele ZŠ, místo realizace: výukové středisko ZOO Zlín Tyrolský 
dům, africká a asijská část ZOO 
 

Výuka žáků – 

ZOO Zlín 

- V zimním období realizace vzdělávacích programů přímo ve školách – 
provázání s probíraným učivem. Součástí programu řada pomůcek v podobě 
nejrůznějších kostí, lebek, srstí.  
 
-místo realizace na jednotlivých ZŠ, určeno pro žáky ZŠ 

 

5. Dokumentace MAP 

Finální dokument MAP – byl aktualizován dokument MAP, který se bude na konci ledna odevzdávat, 

na dalším jednání PS jej společně probereme. Členům byl předložen obsah tohoto dokumentu. 

 



 

 

 

Akční plán 2019/2020 – je připraven Akční plán 2019/2020, který je platný od 1. 9. 2019 do 31. 12. 

2020, na jaře 2021 jej budeme vyhodnocovat. 

Aktualizace Strategického rámce – budeme aktualizovat Strategický rámec (poslední aktualizace 

proběhla 19. 3. 2020), pokud tam někdo chce přidat plánovaný projektový záměr do budoucna, 

prosíme, aby napsal a my jej tam přidáme. 

Seznam plánovaných evaluací – budeme vypracovávat 2 evaluační šetření pro pracovní skupiny – 

jeden proběhne na jaře 2021 (za 2 roky fungování PS) a další na konci projektu. Bude vytvořen dotazník, 

na který budete reagovat. Vyhodnotíme přínosy pro členy. 

 

6. Návrhy na doplnění 

Další jednání bude v říjnu, kdy bude s dostatečným předstihem zaslán finální dokument MAP 

k připomínkování a na tomto jednání ho celý probereme. Poslední jednání v tomto roce bude společné 

v prosinci. 

Nikdo z přítomných členů neměl další připomínky. 

 

7. Závěr 

Na závěr realizační tým poděkoval všem za účast a spolupráci. 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Jaroslava Káňová       Ve Vysokém Poli 17. 9. 2020 

 


