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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK II 

Zápis 

 

 

Akce:   jednání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost 

Termín konání: úterý 25. září 2018, od 9:00 hod. 

Místo konání: Městská knihovna Frýdek-Místek, Hlavní 112, Modrý salónek 

Přítomni:  viz prezenční listina 

PROGRAM 

1. Informace o projektu 

2. Seznam místních lídrů a co s nimi  

3. Aktivity spolupráce 

4. Diskuse o dalších aktivitách a možnostech 

5. Ostatní 

ÚVOD 

Pracovní skupina (dále jen „PS“) Čtenářská gramotnost je ve smyslu pravidel, kterými jsou vázáni žadatelé 
o podporu a realizátoři projektů MAP II, PS ke čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. 

Jednání PS řídil David W. Novák, který nejprve přivítal přítomné členky a na úvod (zejména novým členkám) 
přiblížil základní cíle a podstatu projektu Místní akční plán (dále jen „MAP“) Frýdek-Místek II (dále jen „projekt“). 
Dále stručně představil program jednání. 

Z jednání PS byl s vědomím přítomných pořízen audiozáznam pro potřeby zápisu a fotodokumentace pro potřeby 
dokladování. Zápisem byl pověřen David W. Novák, jeho ověřením Alena Lévová. 
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INFORMACE O PROJEKTU 

David W. Novák v prezentaci (viz příloha) seznámil přítomné s aktuální situací ohledně projektu. Zvlášť upozornil 
na aktualizaci dokumentace MAPu a plánování na školách. Oba tyto soubory aktivit musí proběhnout v období 
realizace projektu dvakrát a s oběma se začne ještě na podzim roku 2018. V souvislosti s aktualizací dokumentace 
MAPu poprosil přítomné o dobrovolníka (jednoho až tři) k intenzivnější spolupráci při plnění zvláštních úkolů 
a uvedl, že veškeré práce nad rámec účasti v PS budou finančně odměněny. Alena Lévová pro tyto úkoly navrhla 
Alexandru Filarovou, která s nominací souhlasila. 

Plánování na školách začne dotazníkovým šetřením a skončí popisem potřeb školy, resp. strategickým plánem 
rozvoje školy. Plánování bude na jednotlivých školách zabezpečovat pověřený zástupce školy (předpokládá 
se ředitel nebo jím pověřený zástupce) a jeho práce bude finančně odměněna. 

SEZNAM MÍSTNÍCH LÍDRŮ A CO S NIMI  

Každá pracovní skupina má povinnost vést seznam místních lídrů, resp. expertů. Lídři, resp. experti uvedení 
na tomto seznamu by měli být respektovanými osobnostmi ve svých oborech spadajících do oblasti působnosti 
dané pracovní skupiny. V souvislosti s jejich uvedením na seznam jim nevznikají žádné závazky. Spíše mohou být 
oslovováni ke konzultacím v odborných záležitostech nebo zváni na tematicky zaměřené akce. 

David W. Novák vyzval přítomné členky PS, aby jmenovaly respektované osobnosti z oblasti působnosti PS. Padla 
následující jména: 

 Alexandra Filarová, 
 Eva Katrušáková, 
 Kateřina Krüger, 
 Zuzana Pospíšilová, 
 Jiří Walker Procházka, 
 Lenka Rožnovská, 
 Nina Rud, 
 Klára Smolíková, 
 Kateřina Šafránková, 
 Monika Škanderová, 
 Marika Zadembská. 

Některé z těchto osobností nebudou moci být uvedeny na seznam místních lídrů, neboť nepůsobí ve správním 
obvodu obce s rozšířenou působností Frýdek-Místek ani v jeho bezprostředním okolí (nelze je tudíž považovat 
za „místní“), mohou však být oslovovány ve stejných případech jako ostatní jmenované osobnosti. Všechny osob-
nosti, které lze považovat za místní, resp. regionální, budou osloveny realizačním týmem projektu, zda souhlasí 
s uvedením na seznam místních lídrů, resp. expertů. 

Z pléna padl dotaz, zda lze s MAPem vyrazit na exkurzi nebo jednání do třinecké knihovny. Krystyna Nováková 
odpověděla, že určitě ano. Pokud se v dohledné době nenaskytne vhodná příležitost, návštěvu třinecké knihovny 
uspořádáme. 
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AKTIVITY SPOLUPRÁCE 

David W. Novák v prezentaci (viz příloha) rekapituloval podmínky podpory aktivit spolupráce a uvedl příklady 
vhodných aktivit. Shrnul aktuální stav ročního akčního plánu 2018 a upozornil, že k němu se vztahující údaje 
(15 aktivit spolupráce, 1,912 MKč) jsou spíše nadsazené, neboť o některých aktivitách se dosud jedná. Návrhy 
na aktivity spolupráce k zařazení do ročního akčního plánu 2019 mohou být předkládány do 31. října 2018. Úměr-
ně tomu lze odhadovat rozšíření seznamu představených aktivit spolupráce o další. 

David W. Novák znovu vybídnul přítomné k předkládání námětů na aktivity spolupráce a zmínil, že v případě zá-
jmu o zapojení do plánovaných aktivit by zájemci měli kontaktovat realizační tým projektu, který jim zprostředku-
je kontakt na řešitele aktivit, případně poskytne bližší informace. V případě dosud neuzavřených aktivit lze rozšířit 
okruh zapojených organizací, v případě uzavřených aktivit se lze přinejmenším inspirovat. Přítomné členky PS byly 
vybídnuty, aby informace o rozjednaných a dojednaných aktivitách spolupráce šířily na svých pracovištích 
a ve svém okolí. 

Aktuálně realizované a pro roky 2018 a 2019 plánované aktivity blíže představila Zdeňka Platošová (viz přiložené 
podklady a prezentace). Tyto aktivity sestávají z aktivit spolupráce (sensu stricto), vzdělávacích aktivit a posezení 
nad šálkem kávy. Poslední jmenované představují tematicky zaměřená setkání místních aktérů a pozvaných od-
borníků spojená s prezentacemi příspěvků a diskusí na zvolené téma. Zdeňka Platošová vybídla přítomné 
k předkládání námětů (témat) pro tato „posezení“. Ve srovnání s aktivitami spolupráce (sensu stricto) je adminis-
trace vzdělávacích aktivit jednodušší (pro jejich garanty), v případě posezení nad šálkem kávy ještě více, neboť 
jejich organizátorem bude realizační tým projektu. 

Na představení plánovaných a realizovaných aktivit volně navázala diskuse, v níž padly následující podněty 
a dotazy: 

 Hana Pščolková se dotázala na úhradu cestovních nákladů osob zapojených do aktivit. Krystyna Nováková 
odpověděla, že tyto náklady lze z rozpočtu projektu hradit, způsob úhrady je však vždy na dohodě. 

 Alexandra Filarová uvedla, že problematické (a nedořešené) je zajištění dopravy dětí na akce. Náklady 
na dopravu buď zatěžují školu, nebo omezují dostupnost akcí pro děti ze sociálně slabých rodin. Krystyna 
Nováková uvedla, že plošné dotování dopravy ze strany projektu není dobrým řešením. 

 David W. Novák připomenul, že projekt nemůže podporovat výlety. Exkurze s jasným tématem a zřejmým 
didaktickým přínosem jsou však přípustné. Komplementárním zdrojem financování takových akcí jsou ša-
blony. 

 Předkladatelům aktivit spolupráce se důrazně doporučují konzultace. Z dosavadních zkušeností vyplývá, 
že předkladatelé opomíjejí zahrnout do rozpočtů aktivit náklady spojené s organizací a administrací. Ná-
vrhy aktivit bývají nedostatečně promyšleny po stránce inovativnosti, spolupráce a podílu zapojených part-
nerů. Realizační tým projektu vždy usiluje o maximalizaci užitku každé předložené aktivity ve vztahu 
k celému území a k okruhu zapojených a oslovených cílových skupin. 

Na závěr diskuse David W. Novák pro inspiraci přečetl opatření a aktivity z oblastí čtenářské gramotnosti, cizích 
jazyků a komunikačních schopností ze strategického rámce priorit (str. 12–13). Hana Pščolková navrhla doplnit 
oblast čtenářské gramotnosti o vlastní tvorbu dětí a komiksovou tvorbu (alternativní formy obecně). Následovalo 
hlasování o usneseních. 

Usnesení č. 1: Pracovní skupina Čtenářská gramotnost doporučuje aktivitu Výuka angličtiny 
na 1. stupni ZŠ metodou Jolly Phonics1 k zařazení do aktualizovaného ročního akčního plánu 2018. 

Výsledek hlasování: 

 Pro: 8 
 Proti: 0 
 Zdržel(a) se hlasování: 0 

Usnesení bylo přijato. 

Usnesení č. 2: Pracovní skupina Čtenářská gramotnost doporučuje aktivitu Posezení nad šálkem 
kávy2 k zařazení do aktualizovaného ročního akčního plánu 2018. 

                                                            
1 Pracovní název. 

http://www.pobeskydi.cz/files/mas-pobeskydi-2017-strategicky-ramec-priorit-v-2017-03-s-podpisem-.pdf
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Výsledek hlasování: 

 Pro: 8 
 Proti: 0 
 Zdržel(a) se hlasování: 0 

Usnesení bylo přijato. 

DISKUSE O DALŠÍCH AKTIVITÁCH A MOŢNOSTECH 

Diskuse proběhla v rámci předchozího bodu programu. 

OSTATNÍ 

David W. Novák položil přítomným otázky „Jak odměnit aktivní lidi v regionu?“ a „Co můžeme (jako realizační 
tým) udělat pro své partnery v regionu?“ Hana Pščolková a Alexandra Filarová navrhly zpracování záložek, luště-
nek, skládaček, doplňovaček, testů, kartiček, pracovních listů, učebních pomůcek (na způsob těch, které vychází 
v dětských časopisech) a podobných materiálů (s grafikou projektu). David W. Novák poprosil přítomné o zaslání 
návrhů, které by následně předal ke grafickému zpracování a tisku. Irena Liberdová projevila zájem o grafiku 
(a grafičku) projektu. Kontakt jí byl předán. 

Hana Pščolková uvedla, že jí chybí festival čtenářské gramotnosti. Lucie Butkovová navrhla uspořádání čtenářské-
ho maratonu, v rámci kterého by děti na školách a v knihovnách v daný den četly stejnou knížku (např. s regio-
nální tematikou). 

Závěrem jednání David W. Novák poprosil nové členky PS, aby se představily. 

Další jednání PS se uskuteční 4. prosince 2018 od 9:00 v Modrém salónku Městské knihovny Frýdek-Místek. 

ZÁVĚR 

David W. Novák poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání PS. 

 

 

Zapsal: David W. Novák 

Ověřila: Alena Lévová 

                                                                                                                                                                                          
2 Pracovní název. 
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PŘÍLOHY 

Prezenční listina z jednání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost 

Aktivity spolupráce 2018 a plán na 2019 (podklady) 

Pracovní skupina Čtenářská gramotnost (prezentace) 

Aktivity spolupráce 2018 a plán na 2019 (prezentace) 









Název aktivity spolupráce Sdílenou praxí ke zkvalitnění škol v regionu

Garant ZŠ Raškovice

Rozpočet 29 100 Kč

Termín realizace 9/2018 ‐ 6/2019

Popis cyklus workshopů ke sdílení zkušeností v oblasti inkluzivního vzdělávání

Výstupy

předané zkušenosti na témata inkluzivního vzdělávání, počet uspořádaných 

workshopů

Název aktivity spolupráce Interaktivní výuka biologie

Garant Kvalifikační a personální agentura o. p. s.

Rozpočet 339 550 Kč

Termín realizace 9/2018 ‐ 06/2019

Popis

žáci si vyzkouší teoretické znalosti na praktických modelech , pedagogové 

se naučí oživit dosud převážně teoretickou výuku

Výstupy

počet proškolených žáků a pedagogů, metodické listy, soutěž v první 

pomoci

Název aktivity spolupráce Úžasná věda

Garant ZŠ Raškovice

Rozpočet 503 874 Kč (z toho 391 774 Kč)

Termín realizace 9/2018 ‐ 06/2019

Popis

žáci si prostřednictvím exkurzí rozšíří teoretické znalosti z různých oblastí 

(vědy, techniky,) pro každý ročník jiný odborný program

Výstupy

počet exkurzí, počet besed, tématická dílna pro nadané žáky, exkurze na SŠ 

technického směru

Název aktivity spolupráce Tematické kufříky pro rozvoj čtenářské gramotnosti

Garant Městká knihovna FM

Rozpočet 50 000 Kč

Termín realizace 1/2018 ‐ 12/2019

Popis popularizace čtení pomocí tematických kufříků, besedy s dětmi, učiteli

Výstupy 20 tematických kufříků pro rozvoj čtenářské gramotnosti, besedy s dětmi

Název aktivity spolupráce Metodický klub mateřských škol

Garant MŠ Beruška

Rozpočet 60 000 Kč

Termín realizace 10/2018 ‐ 2021

Popis setkání k výměně zkušeností pedagogů

Výstupy nové metody, postupy, příklady dobré praxe

Název aktivity spolupráce Metodický klub malotřídních škol II

Garant ZŠ Nošovice

Rozpočet 60 000 Kč

Termín realizace podzim 2018 ‐ 2021

Popis setkání k výměně zkušeností pedagogů

Výstupy nové metody, postupy, příklady dobré praxe

Aktivity spolupráce 2018, Vzdělávací akce 2018 



Název aktivity spolupráce Metodický klub 1. stupně ZŠ města FM

Garant ZŠ a MŠ FM E.Krásnohorské

Rozpočet 60 000 Kč

Termín realizace podzim 2018 ‐ 2021

Popis setkání k výměně zkušeností pedagogů

Výstupy nové metody, postupy, příklady dobré praxe

Název aktivity spolupráce Mlsná vařečka

Garant ZŠ Dobratice

Rozpočet 60 000 Kč                 v jednání

Termín realizace 14.11.2018                     a 2. ročníky (2019,2020)

Popis

soutěž v přípravě jídla na zadané téma, základy stolování a ověření si 

znalostí (kuchyňský kvíz)

Výstupy

Soutěž, kuchařka receptů, ukázky stolování, podpora polytechnického 

vzdělávání

Název aktivity spolupráce "Setkání předškoláků aneb brzy půjdeme do školy"

Garant MŠ Pražmo

Rozpočet 21 000 Kč ( z toho 3000 Kč MAP FM II)   v jednání

Termín realizace listopad 2018

Popis

zdokonalování v dovednostech, důležitých při vstupu do 1.třídy, nákup 

didaktických pomůcek po rozvoj polytechnických dovedností

Výstupy soutěž v dovednostech předškoláků

Název vzdělávací akce Výuka angličtiny na 1. stupni ZŠ metodou Jolly Phonics

Garant ZŠ T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace

Rozpočet  70 000 Kč               v jednání

Termín realizace 1.10.2018 ‐ 30.6.2018

Popis

proškolení pedagogů 1. stupně ZŠ v nové metodě výuky AJ , nejdříve 

náslechové hodiny, poté  odborné školení pedagogů 

Výstupy proškolení pedagogové z partnerských organizací, zpracovaná metodika



Název aktivity spolupráce Setkání s knihou

Garant ZŠ Fryčovice

Rozpočet 370 000 Kč ( z toho 370 000 Kč MAP FM II)

Termín realizace 1/2019 ‐ 06/2020

Popis

spolupráce pedagogů na vývoji metodik, rozvoj čtenářské 

gramotnosti v dílnách čtení a doma, na závěr čtenářská soutěž

Výstupy

nákup knih, vypracované metodiky pro 30 titulů , čtenářská 

soutěž mezi žáky, podpora spolupráce

Název aktivity spolupráce Almanach

Garant ZŠ Fryčovice

Rozpočet V jednání

Termín realizace

Popis

přehlídka literárních děl žáků na zadané téma zakončeno 

exkurzí

Výstupy

Název aktivity spolupráce Noci s knihou

Garant ZŠ Fryčovice

Rozpočet V jednání

Termín realizace

Popis

Výstupy

Název aktivity spolupráce Tematické kufříky pro rozvoj čtenářské gramotnosti II

Garant MAS Pobeskydí, z. s.

Rozpočet V jednání

Termín realizace 01/2019 ‐ 12/2019

Popis nadstavbový projekt, zapojení dalších knihoven ORP FM

Výstupy nové tématické kufříky, zapojení dalších knihoven

Název aktivity spolupráce Nové formy práce s literaturou

Garant MK Vratimov

Rozpočet V jednání

Termín realizace 01/2019 ‐

Popis

cyklus workshopů, kde se pedagogové a knihovníci proškolí v 

tématu ‐ práce s komiksem a black out poetry, cyklus 

náslechových hodin u žáků, besedy s veřejností

Výstupy

metodický materiál pro práci s komiksy, uchopení poezie 

netradiční metodou, podpora spolupráce škol a knihoven

Název aktivity spolupráce Využití potenciálu naučných stezek SO ORP FM

Garant Region Beskydy

Rozpočet V jednání

Termín realizace 01/2019

Popis V jednání

Výstupy V jednání

Aktivity spolupráce 2019, Vzdělávací akce 2019



Název aktivity spolupráce Environmentální soutěž Zlatý kapřík II

Garant ZŠ Lučina

Rozpočet V jednání

Termín realizace jaro 2019

Popis soutěžní klání dětí z různých škol na environmentální temata

Výstupy

vědomostní soutěž environmentálního charakteru, podpora 

spolupráce škol

Název aktivity spolupráce "Voda a písek" aneb "Vaničky do MŠ"

Garant Mateřská škola Beruška

Rozpočet V jednání

Termín realizace 1/2019 ‐ ?

Popis

nákup didaktických pomůcek pro podporu polytechnického 

vzdělání dětí MŠ

Výstupy

Název aktivity spolupráce "Zlatá cihla a cihlička"

Garant p. Lepík

Rozpočet

Termín realizace jaro 2019 ‐ ?

Popis

Výstupy



Místní akční plán 
Frýdek-Místek II 

Pracovní skupina 
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Podání a schvalování žádosti o podporu 

• Podání žádosti o podporu: 14. února 2018 

• Ukončení kontroly formálních náležitostí: 12. března 2018 

• Jednání výběrové komise řídícího orgánu: 10. května 2018 (bez krácení) 

• Poslední doplnění žádosti před vydáním právního aktu: 27. června 2018 

• Nabytí účinnosti právního aktu: 27. srpna 2018 
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Dosavadní a aktuální milníky 

• Březen 2018: Jednání řídícího výboru, ustavení pracovních skupin 

• Mezidobí „nouzového režimu“ vyplněné přípravou na plné spuštění 

• Červen 2018: Jednání pracovních skupin 

• Červenec 2018: Kompletace realizačního týmu 

• „Okurková sezóna“ (červen, prázdniny a vůbec všechna „špatná“ období ve školství) 

• Září 2018: Workshop k rovným příležitostem, jednání řídícího výboru, pracovních skupin 
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Aktuální výzvy 

• Aktualizace ročního akčního plánu 2018 

• Příprava aktivit spolupráce pro rok 2019 

• Zpracování ročního akčního plánu 2019 

• Aktualizace analýzy (a dalších součástí dokumentace MAPu) 

• Vyhodnocení ročního akčního plánu 2017 

• Plánování na školách 

• Realizace aktivit spolupráce, vzdělávacích aktivit a tematických setkání 

• Zlepšení marketingu 
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2: Seznam místních lídrů a co s nimi  

• Každá pracovní skupina má povinnost vést seznam místních lídrů, resp. expertů 

• Koho uvést na seznam za pracovní skupinu Čtenářskou gramotnost? 

• Koho dalšího a na jaký seznam uvést? 
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3: Aktivity spolupráce 



Zaměření a podmínky podpory 

• Aktivity spolupráce (min. pět spolupracujících organizací, z toho min. tři školy) 

• Inovativní charakter (nové aktivity nebo nové kvality ve stávajících aktivitách) 

• Realizace (primárně) na území SO ORP Frýdek-Místek 

• Soulad se strategickým rámcem priorit 

• Zařazení aktivity do ročního akčního plánu 
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Příklady aktivit spolupráce 

• Výměny zkušeností, metodické kluby, tematická setkání 

• Exkurze, programy a prográmky vzdělávání a výchovy 

• Soutěže a přehlídky 

• Pořizování studijních materiálů a pomůcek (mimo investice) 
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Co podporovat nemůžeme? 

• Aktivity, které lze individuálně podpořit prostřednictvím „šablon“ 

• Zřizování následujících pozic ve školách: školní asistent, asistent pedagoga, školní 
psycholog, speciální pedagog, sociální pedagog, kariérový poradce, zapojení ICT technika 
do výuky, koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele, odborník z praxe ve výuce 

• Stáže pedagogů škol u zaměstnavatelů 

• Aktivity vedoucí k zařazování a udržení dětí a žáků ve školách zřizovaných podle § 16, 
odst. 9 školského zákona ve znění pozdějších předpisů 

• Aktivity vedoucí k technickému zhodnocení budov, k pořízení dlouhodobého hmotného 
nebo nehmotného investičního majetku 

25. září 2018 Pracovní skupina Čtenářská gramotnost 12 



Co podporovat nemůžeme? 

• Realizace individuálních vzdělávacích kurzů pedagogických pracovníků uvedených 
v databázi dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

• Zahraniční pobyty dětí a žáků 

• Adaptační pobyty dětí a žáků, vícedenní akce typu motivačního soustředění 

• Pohybové (sportovní) aktivity 
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Forma podpory 

• Personální zázemí RT MAPu (podpora přípravy a realizace) 

• DPP řešitel aktivit implementace (garant aktivity; 250 Kč/hod.): cca 1,00 MKč 

• DPP „lektor“ (vzdělávacích i volnočasových aktivit; 160 Kč/hod.): cca 0,60 MKč 

• Ostatní výdaje: cca 3,50 MKč 

– Nákup materiálu a spotřebního zboží 

– Nákup drobného majetku 

– Nákup služeb 

– Nákup občerstvení 
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Roční akční plán 2018 

• Plánovaná alokace: 2,000 MKč 

• Původně plánováno: 23 / 7,495 MKč (rozpočty celkem) 

• – Staženo: 4 / 0,780 MKč (rozpočty celkem) 

• – Odloženo: 4 / 5,500 MKč (rozpočty celkem) 

• – Realizováno „po vlastní ose“: 6 / 0,475 MKč (rozpočty celkem) 

• + Doplněno: 2 / 0,731 MKč (rozpočty MAP) 

• + K doplnění: 4 / 0,331 MKč (rozpočty MAP) 

• = Celkem: 15 / 1,912 MKč (rozpočty MAP) 
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Roční akční plán 2019 

• Plánovaná alokace: 1,500 MKč 

• Lhůta k předkládání návrhů stále běží 
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Aktivity spolupráce 

• Návrh usnesení: „Pracovní skupina Čtenářská gramotnost doporučuje aktivitu XY k zařazení 
do aktualizovaného ročního akčního plánu 2018.“ 

• Více viz Zdenčina prezentace 
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4: Diskuse o dalších aktivitách a možnostech 
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5: Ostatní 



5.1: S čím si lámeme hlavy? 

• Jak odměnit aktivní lidi v regionu? 

• Co můžeme (jako realizační tým) udělat pro své partnery v regionu? 
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5.2: Termín a místo dalšího jednání 



Více informací 

• Webové stránky projektu: http://www.pobeskydi.cz/nase-projekty/map-frydek-mistek/ 

• Facebookový profil projektu: https://www.facebook.com/MAP.FM.II/ 
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RNDr. David W. Novák, Ph.D. 

MAS Pobeskydí, z. s. 

www.pobeskydi.cz 

Apoštol muzea vidlí 

+420 732 123 903 

novak@pobeskydi.cz; davidwnovak@email.cz 

Děkuji za pozornost 

25. září 2018 Pracovní skupina Čtenářská gramotnost 23 

http://www.pobeskydi.cz/
mailto:novak@pobeskydi.cz
mailto:davidwnovak@email.cz


Místní akční plán 
Frýdek-Místek II 

Aktivity spolupráce 2018 
a plán na 2019 



Aktivity spolupráce v realizaci 

• Sdílenou praxí ke zkvalitnění škol v regionu – ZŠ Raškovice 

      (v realizaci od 11. 9. 2018 – cyklus workshopů, 1. workshop 11.9.2018) 

 

• Interaktivní výuka biologie – Kvalifikační a personální agentura, o. p. s.  

      (v realizaci od 1. 9. 2018 – objednávání termínů pro školy, organizace výuky) 

 

• Úžasná věda – ZŠ Raškovice 

      (v realizaci od 1. 9. 2018 – objednávání termínů pro školy) 
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Aktivity spolupráce a vzdělávací akce v přípravě 

Rok 2018 

• Tematické kufříky pro rozvoj čtenářské gramotnosti – Městská knihovna FM 

• Metodický klub MŠ škol – MŠ Beruška 

• Metodický klub malotřídních škol – ZŠ Nošovice 

• Metodický klub 1. stupně ZŠ města FM – ZŠ a MŠ FM, E. Krásnohorské 

• „Mlsná vařečka“ – ZŠ Dobratice 

• „Setkání předškoláků aneb brzy půjdeme do školy“ – MŠ Pražmo 

• Výuka angličtiny na 1. stupni ZŠ metodou Jolly Phonics – ZŠ T. G. Masaryka Krmelín, 
příspěvková organizace 
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Aktivity spolupráce v přípravě 

Rok 2019 

• Setkání s knihou – ZŠ Fryčovice 

• Almanach – ZŠ Fryčovice 

• Noci s knihou – ZŠ Fryčovice 

• Tematické kufříky pro rozvoj čtenářské gramotnosti II – MAS Pobeskydí, z. s. 

• Nové formy práce s literaturou – Městská knihovna Vratimov 

• Využití potenciálu naučných stezek SO ORP FM – Region Beskydy 

• Environmentální soutěž Zlatý kapřík II – ZŠ Lučina 
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Aktivity spolupráce v přípravě 

Rok 2019 

 

• „Voda a písek aneb vaničky do MŠ“ – MŠ Beruška 

• „Zlatá cihla a cihlička“ – p. Lepík 
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Setkání nad kávou na téma …… 

• Setkávání výchovných poradců  

• Setkávání pedagogů volnočasových aktivit (kroužků na školách)  

• Setkání pedagogů k výměně zkušeností v rámci výuky manuálních dovedností 

• Setkání k výměně zkušeností – děti a hudba  

• Setkání k výměně zkušeností – děti a umění aneb každé dítě je umělec 

• Setkávání vychovatelek družin 

• Setkávání ředitelů na téma – budování kvalitního a spokojeného týmu pracovníků 

• Setkávání pedagogů na téma – tvorba a posilování vzájemných společ. vztahů uvnitř 
třídy 
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Otázka na závěr? 

 

 

Znáte někoho v blízkém okolí (pedagog, odborník, lektor, školitel), kdo by mohl přispět svou 
zkušeností,  svými postupy k řešení daného tématu a dal by si s námi kávu ? 
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