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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK II 

Zápis 

 

 

Akce:   jednání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost 

Termín konání: pondělí 9. září 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. Aktivity spolupráce 

3. Aktualizace ročního akčního plánu 2019 

4. Ostatní 

ÚVOD 

Jednání pracovní skupiny (dále jen „PS“) zahájila Zdeňka Platošová, která přivítala přítomné členy a představila 
program jednání. Z jednání PS byl s vědomím přítomných pořízen audiozáznam pro potřeby zápisu a fotodokumen-
tace pro potřeby dokladování. Zápisem byla pověřena Lenka Bury, jeho ověřením Alena Lévová. 

INFORMACE O PROJEKTU 

Zdeňka Platošová krátce informovala přítomné o aktivitách, které na projektu proběhly od posledních jednání PS,   
především o průběhu realizovaných aktivit spolupráce. 
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AKTIVITY SPOLUPRÁCE 

Zdeňka Platošová připomněla podmínky podpory aktivit spolupráce pro případnou aktualizaci ročního akčního plánu 
2019 a přípravu ročního akčního plánu 2020. Každá PS má pro potřeby „svých“ aktivit spolupráce alokováno 150 000 
Kč za podmínky, že z ní (z každé) vzejde jedna polytechnická a jedna jiná mimoškolní aktivita spolupráce pro děti.  

 

Zdeňka Platošová připomněla možnost pořádání posezení na různá témata v rámci aktivity Posezení nad šálkem 
kávy. Paní Liberdová navrhla možné téma posezení s psycholožkou a personální poradkyní Mgr. et Ing. Soňou 
Plhákovou, dále téma pro knihovníky a knihovnice – sdílení zkušení a zážitků z oboru. Paní Liberdová přepošle na 
Zdeňku Platošovou kontakt na paní Plhákovou. Paní Lévová vyslovila návrh, že by se mohlo opět konat školení 
ředitelů, tak jak tomu bylo posledně na Sepetné. Danou akci hodnotila jako velmi zdařilou a potřebnou pro sdílení 
zkušeností mezi řediteli a udržování právního povědomí v organizačních a řídících záležitostech školy. 

 

Paní Liberdová informovala o připravované akci Festival čtení, který se uskuteční v týdnu od 4. do 8. listopadu 2019 
a poprosila přítomné o šíření této informace na školách. 

 

AKTUALIZACE ROČNÍHO AKČNÍHO PLÁNU 2019 

Zdeňka Platošová představila aktivity spolupráce, které budou předloženy ke schválení pracovní skupině Zázemí a 
na řídícím výboru dne 27. září 2019 a následně po schválení budou zařazeny do ročního akčního plánu 2019. 
 
Jednalo se o tyto 4 aktivity: Polytechnika je zábava, Šikovné ruce, Dřevěné památky regionu, BESKOS (Beskydský 
korespondenční seminář) – viz příloha zápisu. Beskydský korespondenční seminář byl představen pouze částečně, 
neboť kompletní podklady garant nedodal. K představeným aktivitám spolupráce nebyly žádné dotazy.  
 
Dále Zdeňka Platošová představila připravované aktivity spolupráce na rok 2020. Všechny aktivity jsou v přípravné 
fázi, částečně rozpracované. Garanti aktivit budou vyzváni, aby na svých námětech pracovali, aby byly připravené 
pro schvalování řídícího výboru v prosinci 2019. 
 
Pracovní skupina čtenářská gramotnost připravuje jednu aktivitu spolupráce do RAP 2020 s názvem „Vdechni život 
knize“ – viz prezentace v příloze. Po představení aktivity proběhla diskuze k tématu. Proběhl brainstorming na téma 
jak odměnit účastníky aktivity, aby odměna byla dostatečně motivační. Prozatím domluveny poukázky do knihku-
pectví, či závěrečné vyhodnocení s hostem. Návrh na hosta představila paní Lévová. Navrhla nadaného žáka z Hu-
kvald (Oliver). Paní Liberdová doporučila návštěvu workshopu – historický knihtisk, kde si studenti zkouší, jak se 
kdysi knihy vyráběly včetně kostýmů.  
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ZÁVĚR 

Další jednání PS se uskuteční 2. prosince 2019 od 9:00 v Modrém salónku Městské knihovny Frýdek-Místek. 

 
Zdeňka Platošová poděkovala přítomným za účast, za příjemné zázemí Městské knihovny Frýdek-Místek a ukončila 
jednání PS. 
 
 

 

 

Zapsala: Lenka Bury 

Ověřila: Alena Lévová 

PŘÍLOHY 

Prezenční listina z jednání pracovní skupiny Šance 

Prezentace aktivity spolupráce „Vdechni život knize“  

Seznam aktivit spolupráce ke schválení do ročního akčního plánu 2019 a plán aktivit spolupráce na rok 2020 

 


