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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK II 

Zápis 

 

 

Akce:   jednání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost 

Termín konání: pondělí 2. prosince 2019, od 9:00 hod. 

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

Přítomni:  viz prezenční listina 

PROGRAM 

1. Informace o projektu 

2. Dotazníkové šetření 

3. Ostatní 

ÚVOD 

Jednání pracovní skupiny (dále jen „PS“) zahájil David W. Novák, který přivítal přítomné členky a hosty a předsta-
vil program jednání. Přítomné, které dosud nebyly členkami PS, přizval ke členství. Z jednání PS byl s vědomím 
přítomných pořízen audiozáznam pro potřeby zápisu a fotodokumentace pro potřeby dokladování. Zápisem byla 
pověřena Lenka Bury, jeho ověřením Alena Lévová. 

Poté předal slovo Monice Škanderové (Celé Česko čte dětem), která představila výsledky aktivity spolupráce Bibli-
oterapeutické workshopy se sbírkou povídek pro 2. stupeň základních škol. Po představení proběhla krátká disku-
ze k tématu. Zástupkyně knihoven a škol projevily zájem o sbírku povídek, která byla v aktivitě spolupráce vytvo-
řena a použita. Zástupci realizačního týmu k tomu uvedli, že je nepravděpodobné, aby se dotisk financoval 
z docházejících finančních zdrojů projektu, ale že si umí představit životaschopný model jeho realizace. Detaily 
budou se zástupkyněmi společnosti Celé Česko čte dětem doladěny následně a školy (nejen zastoupené v PS) 
budou osloveny s nabídkou knihy s tím, že náklady na její pořízení budou hrazeny z vlastních zdrojů škol a kniho-
ven, které o ni projeví zájem. 

Po této prezentaci a diskusi pokračovalo jednání podle programu. 
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INFORMACE O PROJEKTU 

David W. Novák krátce informoval přítomné o aktivitách, které v projektu proběhly od posledních jednání PS. 
Pozval přítomné ke zhlédnutí a sledování fotogalerii aktivit projektu Místní akční plán Frýdek-Místek (I a II), která 
visí zde: https://www.zonerama.com/mapfm. 

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

David W. Novák seznámil přítomné s předběžnými výsledky dotazníkového šetření, které se uskutečnilo na ško-
lách v období od února 2019, v oblasti čtenářské (pre)gramotnosti a rozvoje potenciálu každého dítěte, resp. 
žáka. Zdůraznil, že dotazníkové šetření by mělo především přinést informace pro rozvoj vzdělávání a výchovy 
v regionu, např. pro rozvoj aktivit spolupráce, metodických klubů a PS v jednotlivých oblastech jejich působnosti. 

Předběžná verze závěrečné zprávy z šetření bude PS v jednotlivých oblastech jejich působnosti poskytnuta 
nejpozději v lednu 2020 k připomínkování a komentářům. Konečná verze závěrečné zprávy nebude obsahovat 
individuální údaje propojené s jednotlivými školami, a to z praktických důvodů (přiměřenost rozsahu závěrečné 
zprávy) a z důvodu slibu anonymity, který byl školám dán při spuštění dotazníkového šetření. Tyto údaje se však 
neztratí a budou k dispozici (na dotaz) u realizačního týmu projektu pro potřeby aktivit spolupráce, metodických 
klubů a PS. 

OSTATNÍ 

Zdeňka Platošová představila aktivity spolupráce, které budou předloženy ke schválení pracovní skupině Záze-
mí 3. prosince 2019 a následně po schválení řídícím výborem budou zařazeny do ročního akčního plánu 2020. 

Jedná se o těchto pět aktivit: 

 Vdechni život knize 

 Na Prašivou vyrazíme, společně se pobavíme 
 Stavba domu 
 Úžasná věda II 
 Poznej svůj kraj 

Zdeňka Platošová uvedla, že se jedná o jedny z posledních aktivit, které se v projektu budou realizovat. Celkově 
tak bude v projektu realizováno již 37 aktivit. Dílčím úkolem pro členy na příštích PS bude promyslet, co podnik-
nout se zbylým rozpočtem v implementační části projektu. Nějaké návrhy jsou již nyní (dofinancování metodic-
kých klubů, dotisky metodických výstupů aktivit, finančně nenáročné aktivity (fotografická soutěž atd.)). Proběhla 
diskuse nad spoluprací venkovských škol v mikroregionech a aktivitami městských škol. Frýdecko-Místecké školy 
jsou aktivní v některých metodických klubech. Zejména metodický klub společného vzdělávání se intenzivně rozví-
jí, jak do počtu členů, tak do témat, na která se plánuje zaměřit. 

Dále byla diskutována aktivita jednoho ze sousedních místních akčních plánů, BookStart. Zástupci realizačního 
týmu k tomu uvedli, že podporování takových projektů je neefektivní a značná část rozpočtu by byla takto bez 

výraznějšího dopadu vyčerpána. Místní akční plán Frýdek-Místek má jednoznačně na víc. Kromě toho, rozpočet 
projektu je téměř vyčerpán a bude nutné se zamyslet nad tím, co a jak dál. 

Další jednání PS se uskuteční 17. února 2020 od 9:00 v knihovně ve Fryčovicích. 

https://www.zonerama.com/mapfm
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ZÁVĚR 

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

 

 

Zapsala: Lenka Bury 

Ověřila: Alena Lévová 

PŘÍLOHY 

Prezenční listina z jednání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost 

Aktivity spolupráce 2020, vzdělávací akce 2020 (podklady) 












