Zápis z 1. setkání pracovní skupiny rozvoj pre/čtenářské
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. Představení projektu MAP II
3. Informace o průběhu setkávání PS
4. Představení účastníků, volba zástupce PS
5. SWOT-3 analýza
6. Inspirace na další setkání
8. Výměna zkušeností, diskuze
9. Závěr

1. Zahájení
Ing. Hana Častulíková – hlavní manažerka projektu, přivítala přítomné, informovala je programu
jednání a sdělila několik základních informací o předchozím projektu MAP I a představila další členy
realizačního týmu projektu MAP ORP Valašské Klobouky II.
2. Představení projektu MAP II
Manažerka seznámila přítomné s organizační strukturou, hlavními cíli, aktivitami a událostmi
projektu MAP II.
-

Zpracovatel MAP: MAS Ploština, z.s.
Územní vymezení: 15 obcí, 2 města
Financování: OP VVV (100% dotace)
Délka projektu: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022 (48 měsíců)
Vydání PA: 13. 3. 2019

3. Informace o průběhu setkávání PS
Následně byly představeny jednotlivé pracovní skupiny, jejich složení a náplň práce. Manažerka
informovala také o frekvenci setkávání.

Ing. Častulíková také popsala členům, kdo je leader pracovní skupiny, a že je potřeba si mezi sebou
zvolit jednoho leadera.
4. Představení účastníků a volba zástupce PS
Poté proběhlo „seznamovací kolečko“, kdy se každý zástupce pracovní skupiny představil a krátce
uvedl své zkušenosti s problematikou čtenářské gramotnosti. Po představení připomněla věcná
manažerka projektu Bc. Eva Kozubíková přítomným, že členství v PS je finančně odměněno, vysvětlila
očekávání od vedoucího pracovní skupiny a požádala přítomné, aby si mezi sebou vybrali svého
zástupce. Jednohlasně byla zvolena paní učitelka ZŠ Valašské Klobouky Mgr. Daniela Strnadová.
5. SWOT-3 analýza

Ještě před jednáním byla členům PS rozvoj čtenářské gramotnosti zaslána SWOT-3 analýza
území ORP Valašské Klobouky, kterou bychom chtěli aktualizovat. Cílem bylo především
zajistit korekci jednotlivých položek SWOT-3 analýzy tak, aby nedocházelo k odchylkám od
skutečnosti. Na jednání pak členové připomínkovali dokument SWOT-3, který bude následně
upraven.
6. Inspirace na další setkání

Bc. Kozubíková vyzvala přítomné k předložení návrhů na témata a školitele vzdělávacích akcí,
které by je zajímaly. Členové nadhodili témata jako:
-

používání tabletu a jiných elektronických materiálů ve škole,
autorské čtení,
spolupráce s knihovnami.

Čas a termín konání dalších pracovních skupin:
-

půlka září
pokud budou vhodné podmínky, tak místo setkání bude na ZŠ Valašské Klobouky
(knihovna Harry Potter).

7. Výměna zkušeností a diskuze
Přítomní zástupci diskutovali nad možností exkurze po školách a školkách, které jsou součástí ORP
Valašské Klobouky. Díky této exkurzi by účastníci nabrali inspirace a podívali by se, jak to v daných
školách funguje. Termín – půlka října.
8. Závěr
V závěru Ing. Hana Častulíková ukončila setkání a poděkovala všem přítomným za jejich účast
a spolupráci.

Zapsala Bc. Eva Kozubíková

Ve Valašských Kloboukách 11.6.2019

