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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK II 

Zápis 

 

 

Akce:   jednání pracovních skupin Čtenářská gramotnost a Matematická gramotnost 

Termín konání: pondělí 15. listopadu 2021, od 15:15 hod. 

Místo konání: hotel Sepetná, Ostravice 

Přítomni:  viz prezenční listiny 

PROGRAM 

1. Informace o projektu 

2. Aktualizace složení pracovních skupin 

3. Nosná témata a vize pracovních skupin 

4. Aktualizace dokumentace místního akčního plánování 

5. Ostatní 

ÚVOD 

Jednání pracovních skupin (dále jen „PS“) se uskutečnilo na závěr prvního dne závěrečné konference projektu Místní 
akční plán Frýdek-Místek II. Z důvodu průniků ve složení obou PS bylo jejich jednání spojeno, přičemž každá PS 
dostala v programu svůj prostor. Jednání zahájily Lucie Butkovová a Karla Peterková, které přivítaly přítomné členy 
a představily program jednání. Z jednání byla s vědomím přítomných pořízena fotodokumentace pro potřeby do-
kladování. Zápisem byly pověřeny Lucie Butkovová a Karla Peterková. 
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INFORMACE O PROJEKTU 

Aktuální informace o projektu byly členům PS podány ve společné prezentaci Davida W. Nováka a Zdeňky Platošové, 
která proběhla před jednáním PS. 

AKTUALIZACE SLOŽENÍ PRACOVNÍCH SKUPIN 

Stávající členky PS Čtenářská gramotnost potvrdily svůj zájem v členství pokračovat. Nově byla navržena Irena 
Sučková (Městská knihovna Frýdek-Místek). 

V PS Matematická gramotnost jsou v současné době aktivní dvě členky. Hlavním bodem jednání bylo zapojit další, 
nové členy a pokračovat v aktivní spolupráci metodického klubu (viz níže). Do PS byly navrženy: 

• Lucie Butkovová (Základní škola Paskov, okres Frýdek-Místek; stávající členka), 
• Alexandra Filarová (Základní škola Fryčovice, okres Frýdek-Místek), 
• Ivana Grygarová (Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek), 
• Jana Oprštěná (Základní škola Paskov, okres Frýdek-Místek), 
• Karla Peterková (Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek; stávající členka), 
• Jiřina Sikorová (Základní škola a Mateřská škola Dolní Domaslavice, okres Frýdek-Místek), 
• Silvie Šachová (Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy). 

NOSNÁ TÉMATA A VIZE PRACOVNÍCH SKUPIN 

V oblasti čtenářské gramotnosti v nadcházejícím období proběhnou následující aktivity: 

• Festival čtení knihovny Frýdek-Místek: 22. až 28. listopadu 2021 (pátý ročník festivalu; http://festivalc-
teni.knihovnafm.cz/festivalcteni/), 

• Čtenářský metr: aktivita třinecké knihovny, 
• Almanach 2022: aktivita spolupráce škol a knihoven v příštím roce, 
• soutěž Tvoříme vlastní vydavatelství: soutěž městské knihovny Frýdek-Místek a knihoven v Žilině a Biel-

sko-Białej, 
• setkání učitelské části PS v knihkupectví Kapitola ve Frýdku-Místku. 

Členky PS dále sdílely tipy na knihy: 

• Berne, Jennifer: Kamil neumí lítat (na stránkách KVIC Nový Jičín k tomu pracovní list), 
• Carle, Eric: Tuze hladová housenka, 
• Horáček, Petr: Papuchalk Petr (skvělý!), 
• Reviláková, Naďa: Deník Dory Grayové (pro druhý stupeň), 
• Smolík, Tobiáš a Smolíková, Klára: Cha cha chá, zasmál se Mordechaj, 
• vánoční čtení: 

o Čech Pavel: O čertovi, 
o Rowling, Joanne K.: Vánoční prasátko. 

V oblasti matematické gramotnosti se přítomné shodly na potřebě zachovat metodický klub matematiky, který 
se zaměří na podporu učitelů. Úkolem bude zajistit workshopy zaměřené na matematickou gramotnost, příklady 
dobré praxe a knižní nabídku logických úloh ve spolupráci s městskou knihovnou Frýdek-Místek. Zázemí pro konání 
PS a metodických klubů nabídla městská knihovna Frýdek-Místek. 

http://festivalcteni.knihovnafm.cz/festivalcteni/
http://festivalcteni.knihovnafm.cz/festivalcteni/
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Přítomné se shodly také na stěžejních aktivitách spolupráce pro nadcházející období: 

• metodický klub českého jazyka, 
• metodický klub cizích jazyků, 
• Almanach 2022, 
• Metodický klub matematiky, 
• Projekt stavby domu, 
• deskové hry. 

AKTUALIZACE DOKUMENTACE MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

PS v návaznosti na svá předchozí jednání k aktualizaci analýzy a strategického rámce priorit a konceptu ročního 
akčního plánu a na dříve zaslané části těchto dokumentů doporučily ke schválení finální místní akční plán (soubor 
uvedených dokumentů a části Řízení procesu MAP, souboru provozně-organizačních dokumentů). 

OSTATNÍ 

Další jednání PS se uskuteční na přelomu února a března 2022. Termíny i místa budou upřesněny v předstihu. 

ZÁVĚR 

Lucie Butkovová a Karla Peterková poděkovaly přítomným za účast a ukončily jednání PS. 

 

 

Zapsaly: Lucie Butkovová a Karla Peterková 

PŘÍLOHY 

Prezenční listina z jednání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost 

Prezenční listina z jednání pracovní skupiny Matematická gramotnost 


















