
 

 

 

Zápis z 3. 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. Představení činnosti Městské knihovny ve Valašských Kloboukách  

3. Zhodnocení uskutečněných akcí  

4. Novinky v projektu MAP 

5. Inspirace na další setkání  

6. Výměna zkušeností, diskuze 

7. Závěr 

 

PROGRAM 

1. Zahájení 

Ing. Jana Strušková, věcná manažerka MAP a manažerka implementačních aktivit, přivítala přítomné, 

informovala je o programu jednání. Jednání se uskutečnilo v úterý 18. února 2020 od 13.00 hod 

v prostorách knihovny ZŠ Valašské Klobouky.  

2. Představení činnosti Městské knihovny ve Valašských Kloboukách  

Jednání pracovní skupiny se zúčastnila knihovnice Jana Dorňáková a její kolegyně. Pracovní skupině 

představily aktivity knihovny, spolupráci se ZŠ, MŠ, aktivit pro děti a mládež (Noc s Andersenem, Týden 

knihoven (1. týden v říjnu), Kamarádka knihovna, Výtvarné dílny, Hlasité čtení, Slavnost slabikáře, 

Perlorodky, aj.) – byla domluvena osobní schůzka knihoven a MAPu. 

Jednání bylo velmi inspirativní – byl řešen společný projekt knihoven a PS pro rozvoj čtenářské 

gramotnosti (tzv. kufry). 

3. Zhodnocení uskutečněných akcí  

2.10.2019 – Zdravé tělovýchovné chvilky aneb hravá jóga pro děti – Místo: Slopné – lektorka Mgr. Věra 

Veitová.  

8.10.2019 – Dysgrafie grafomotorická a optografická – Hulín – lektorka Mgr. Stanislava Emmerlingová  

3.11.2019 – Doškolovací kurz ZZA – 4 osoby – ČČK Zlín  

 



 

 

 

4.11. - 5.11.2019 – Kurz 1. pomoci – Šulcová – místo: Valašskokloboucký podnikatelský inkubátor 

Valašské Klobouky. Školení bylo určeno pro pedagogické pracovníky.  

7. 11. 2019 – Workshop - Měřící systém Neulog ve výuce fyziky, chemie a biologie – lektor Oldřich 

Havránek – místo: ZŠ a MŠ Újezd 

19. 11. 2019 – Workshop – Robotika – lektor Oldřich Havránek – místo: ZŠ a MŠ Újezd – kurz byl 

zaměřen na výuku informatiky – logické vazby, algoritmy, jednoduché programování, výuku pracovních 

činností při sestavování robota z robotické stavebnice  

28. 11. 2019 – Exkurze zřizovatelů a ředitelů po MŠ a ZŠ – ZŠ a MŠ Nedašov, MŠ Jestřabí, ZŠ Vlachovice, 

MŠ Valašské Klobouky, ZŠ Valašské Klobouky.  

Diskuze, návrh na další exkurze  

3. 12. 2019 – Kulatý stůl „Setkání podnikatelů Slavičínska a Valašskokloboucka“  

Jednání se účastnili zástupci firem Slavičínska a Valašskoklobucka, ředitelé škol, kariéroví poradci a další 

odborníci. Spolupracujeme s Luhačovským zálesím. Našim cílem je v 1. kroku detailně poznat region 

(zmapování firem na našem území), ve 2. kroku následuje navázání dlouhodobé spolupráce a propojení 

jednotlivých subjektů. Bylo dohodnuto, že v březnu 2020 proběhne setkání kariérových poradců 

základních škol, v případě zájmu proběhne kolečko po firmách.  

VISC, s. r. o.  - Mgr. Sylva Štěpitová, kariérová poradkyně, představila činnost společnosti VISC, s.r.o. . 

VISC žákům ZŠ pomáhá s volbou povolání, aby co nejvíce odpovídalo jejich přáním, zájmům, 

schopnostem a dovednostem. K tomu využívá širokou škálu propracovaných metod – dotazníky zájmů, 

ze kterých žák zjistí, na co se hodí a dále pro žáky společnost pořádá exkurze do firem. Školy si každý 

rok kupují přístupy, pro 60 žáků. 

Úřad práce - Kariérovým poradenstvím se zabývá také Úřad práce. Nabízí své aktivity, kde přítomní 

jsou Úřad práce, firmy, žák, rodiče a výchovný poradce. Úřad práce dělá poradenství přímo i pro rodiče.  

Centrum kariérového řízení – projektová manažerka se 21.2. zúčastní schůzky ve Zlíně, na příštím 

setkání bude přítomné členy informovat o výsledku jednání.  

4. Novinky v projektu MAP 

Školení, semináře, přednášky 

2020 

26.2.2020, 17:00 hod – Školení Infekční a parazitární onemocnění u dětí předškolního věku – MŠ 

Jestřabí  

18.3.2020 – Slopné – hudebka  

14.4.2020 – Slopné – výtvarka  

 

 

 

 



 

 

 

21. 5. 2020 – Marika Kropíková - Speciální pedagožka, lektorka DVPP (Další vzdělávání pedagogického 

pracovníka), lektorka primárních programů. Seminář pro učitele ZŠ/MŠ. Z nabídky si prosím vyberte 2 

témata, prosím o zaslání do 28. 2. 2020).  

6. 11. 2020 – Dr. Lidmila Pekařová – Téma „Rodič a učitel – spolu nebo proti sobě“, čas 16:00 – 19:00, 

přednáška pro rodiče, zapojíme vás do propagace  

2021  

9. 1. 2021 – Mgr. Lenka Bínová – seminář pro učitele ZŠ a MŠ. Z nabídky si prosím vyberte 2 témata, 

prosím o zaslání do 28. 2. 2020).  

8. 4. 2021 – Opravil, Tvrdoň – školení pro učitele ZŠ, průřez tématy  

2022 

24.2. 2022 – Mgr. Lenka Bínová – seminář pro učitele ZŠ a MŠ. Délka 8 vyučovacích hodin. Téma: 

Kritéria školní zralosti – odklad školní docházky. Zápisy do prvních tříd z různých úhlů pohledu – obsah, 

rozsah a forma zjišťující připravenost a vyzrálost dítěte pro vstup do ZŠ.  

Další aktivity 

Klokanův kufr – aktivita pro MŠ, máme k dispozici 2 ks klokanových kufrů.  

Spolupráce s IKAPem - Manažerka projektu MAP představila spolupráci s IKAPem, který nyní nabízí 

v rámci polytechnického vzdělávání nové aktivity pro MŠ a ZŠ financované z jejich prostředků. 

Představila povinné a volitelné moduly, následně sdělila výsledek jednání pracovní skupiny financování 

ze dne 15.1.2020.  

Představení povinných a volitelných modulů 

Každou aktivitu manažerka projektu více nastínila, co by bylo její náplní a koho by se týkala.  

• Povinný modul – členové pracovní skupiny měli povinnost vybrat minimálně jeden 

z nabízených povinných modulů:  

➢ Úvod do polytechnického vzdělávání: Stavitelství – MTU 

➢ Úvod do digitálního světa, prožitek, názorně a jednoduše – MDU 

➢ Digitální technologie nejsou ani dobré ani zlé – MDU 

➢ Vzdělávací program pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – ZOO 

➢ Zážitková pedagogika pro pedagogy ZŠ – PROakce 

• Volitelný modul 

➢ Malá technická univerzita 

➢ Malá digitální univerzita 

➢ MOY TOY 

➢ ZOO Zlín 

 

PS pro financování vybrala následující:  

Povinný modul Volitelný modul 

Úvod do polytechnického vzdělávání: 

Stavitelství – MTU  

ZOO Zlín – aktivita pro žáky 7. tříd v zimním 

období, od roku 2021 



 

 

Úvod do digitálního světa, prožitek, názorně a 

jednoduše – MDU 

 

Digitální technologie nejsou ani dobré ani zlé 

- MDU 

 

Vzdělávací program pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků ZŠ (učitele 

přírodopisu) – ZOO 

 

 

Dokumenty: 

- Sebereflexe škol – do 13. září 2019 ZŠ a MŠ vyplňovali on-line dotazník, zpětnou vazbu jsme 

získali od všech zástupců. Výstupem je dokument, který obsahuje souhrnné zpracování popisu 

potřeb základních a mateřských škol. Jedná se o výčet agregovaných dat.  

- Evaluační zpráva za rok 2019 – Ing. Hana Častulíková přestavila přítomným zpracovanou 

Průběžnou sebehodnotící zprávu příjemců MAP, v členění na kapitoly: 

o Uspořádání účastníků v projektu, jeho vedení a klíčový aktéři (odpovědi na otázky: Je 

nastavení z pohledu kompetencí a odpovědnosti v platformách optimální a proč? Jaké 

je odborné zajištění diskuzních platforem? Je stávající stav uspokojivý a proč? Co 

podniknete pro zlepšení? Jaká opatření učiníte v oblasti personálních kapacit 

projektu? Kdo bude za opatření zodpovědný? Kdy budou dokončena 

o Aktivity projektu (odpovědi na otázky: Co se osvědčilo a proč? Co naopak nefunguje a 

proč? Co podniknete pro zlepšení?),  

o Výstupy, očekávané výsledky, udržitelnost (odpovědi na otázky: Jaké byly původně 

plánované a jaké jsou v tuto chvíli reálné výstupy z projektu MAP II? Která nastavení 

komunikace v rámci projektu se osvědčily a čím? Co je potřeba změnit, z jakého 

důvodu a jak bude vypadat změna do budoucna?  

 

5. Inspirace na další setkání  

Spolupráce s Městskou knihovnou ve Valašských Kloboukách – Bylo dohodnuto, že se vytvoří 

tematické krabice/kufry, které budou např. zaměřeny na zrakové vnímání a paměť, motoriku, 

grafomotoriku, kresbu, sluchové vnímání a paměť, řeč, orientaci v čase a prostoru, aj.  

Na příštím setkání sepíšeme na flipchart, co konkrétně mají krabice/kufry obsahovat (Co, kolik, 

zaměření, obsah kufru?). Možnost kolování krabic/kufrů po knihovnách (dle zájmů).  

 

Udělejme si hezčí, barevnější a kreativnější školy – Cílem je přinést do škol doplňky, které vytvoří 

atraktivní interiér a příjemné prostředí, motivující k učení. Naše pracovní skupina má IT specialistu, 

který na příštím jednání ve spolupráci s členy pracovní skupiny navrhne to, co by se ve školách a 

školkách líbilo a bylo využíváno.  

 

6. Výměna zkušeností, diskuze  

Členové pracovní skupiny vyměnili zkušenosti v rámci dosud pořádaných akcí ve svých školských 

zařízeních.  



 

 

 

Zajištění školení v roce 2020 

1) Kurz 1. pomoci – školitelka paní Ludmila Šulcová (ČČK Valašské Klobouky) – zjistíme zájem o 

školení u pedagogických pracovníků, jednalo by se o jednodenní školení s možností propojení 

více základních a mateřských škol.  

2) Doškolovací kurz Zdravotníka zotavovacích akcí – 18. dubna 2020, Zlín – zjistíme zájem o 

doškolovací kurz.  

 

Projekt „nové spolupráce ve školkách a školkách“ – cílem projektu je zajistit podporu zručnosti a 

představivosti dětí v mateřských školách, přiblížení polytechnického vzdělávání dětem, které jsou ve 

věku, kdy se se zájmem seznamují se vším, co jim okolní svět nabízí.  

Oslovíme všechny naše MŠ, kdo o tuto aktivitu má zájem. Dále oslovíme SŠ, která by nám na základě 

našich požadavků pomůcku vyrobila. V posledním kroku bude zajištěn sponzor, který zaplatí zakoupení 

pomůcku, nářadí a materiálu pro konkrétní mateřskou školu (na pomůcce bude umístěno logo dárce).  

MAP zajistí potřebné proškolení personálu 

 

7. Závěr 

Na závěr věcná manažerka poděkovala všem za účast a za spolupráci. Příští jednání se uskuteční 

v kanceláři MAS Ploština ve Vysokém Poli.  

 

Zapsala: Ing. Jana Strušková      Ve Vysokém Poli 25.2.2020 

 

 

 


