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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK II 

Zápis 

 

 

Akce:   jednání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost 

Termín konání: úterý 4. června 2019, od 9:00 hod. 

Místo konání: Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvková organizace 

Přítomni:  viz prezenční listina 

PROGRAM 

1. Informace o projektu 

2. Aktivity spolupráce 

3. Ostatní 

ÚVOD 

Jednání pracovní skupiny (dále jen „PS“) zahájil David W. Novák, který přivítal přítomné členky a představil pro-
gram jednání. Z jednání PS byl s vědomím přítomných pořízen audiozáznam pro potřeby zápisu a fotodokumenta-
ce pro potřeby dokladování. Zápisem byla pověřena Lenka Bury, jeho ověřením Alena Lévová. 

INFORMACE O PROJEKTU 

Zdeňka Platošová a David W. Novák krátce informovali přítomné o aktivitách, které na projektu proběhly od po-
sledních jednání PS: o proběhnuvším dotazníkovém šetření a jeho aktuálním vyhodnocování, o průběžně připra-
vovaných a realizovaných aktivitách spolupráce a posezení nad šálkem kávy na téma kariérového poradenství. 

Zdeňka Platošová dále seznámila přítomné s proběhnuvším workshopem s rodiči, který se uskutečnil 6. března 
2019 v Mateřské škole Frýdek-Místek, Anenská 656. O závěrech tohoto workshopu (zápis z něj je přílohou tohoto 
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zápisu) se rovněž krátce diskutovalo. Zopakovala nabídku na realizaci dalších workshopů a zdůraznila, že nosným 
tématem těchto workshopů sice musí být kvalita společného vzdělávání, ale současně lze s rodiči řešit i další 
potřebná témata (pravidla pro rodiče, mobilní telefony apod.). Informovala, že další workshop s rodiči proběhne 
v Mateřské škole Pohádka, Frýdek-Místek, Třanovského 404. 

Zdeňka Platošová seznámila přítomné s faktem, že místní akční plán musí být komplementární k šablonám, čehož 
lze využít k tomu, aby byly aktivity hrazené ze šablon doplněny o nástavbu, kterou ze šablon hradit nelze, např. 
projektové dny hrazené ze šablon lze podpořit místním akčním plánem hrazeným lektorem. 

Zdeňka Platošová informovala přítomné o besedě místního akčního plánu Třinec, která se v knihovně pořádala pro 
rodiče a pedagogy. Tématem besedy byly různé přístupy k základnímu vzdělávání. Pozváni byli zástupci různých 
alternativních vzdělávacích přístupů. PS může zvážit, zda obdobnou akci nepořádat za podpory místního akčního 
plánu Frýdek-Místek. 

Markéta Kološová, Renáta Kovalová, Irena Liberdová a Zdeňka Platošová se navzájem postupně informovaly 
o aktuálním stavu aktivity spolupráce Tematické kufříky pro čtenářskou gramotnost II. Markéta Kološová přinesla 
na ukázku své tematické kufříky. 

Alexandra Filarová informovala o aktivitě spolupráce Setkání s knihou a spolupráci s Irenou Ardely na přípravě 
metodik. 

AKTIVITY SPOLUPRÁCE 

David W. Novák připomněl 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. Sběrem námětů na mimoškolní aktivity a další aktivity spolupráce byla na minulém jednání PS pověřena 
její vedoucí, Alena Lévová. 

David W. Novák uvedl, že tímto jednáním se uzavírá možnost aktualizace ročního akčního plánu 2019 a příprava 
ročního akčního plánu 2020. Buď se PS na místě rozhodne o přípravě konkrétních mimoškolních aktivit spolupráce 
a v druhém sledu ostatních aktivit spolupráce, nebo bude v těchto ročních akčních plánech bez aktivit (kromě již 
běžících). 

Markéta Kološová v prezentaci (viz příloha zápisu) představila přítomným vlastní návrh aktivity spolupráce, nazva-
né Vdechni život knize.1 Nad aktivitou se krátce diskutovalo, řešily se především praktické stránky aktivity. Pří-
tomné zástupkyně základních škol a knihoven vyslovily předběžný zájem se aktivity zúčastnit. 

Zdenka Platošová představila aktivitu REUSE, kterou garantuje Barbara Vojvodíková z Vysoké školy báňské – 
Technické univerzity Ostrava. V rámci této aktivity se pořádají workshopy na téma, jak recyklovat starý materiál 
a udělat z něj knihobudku. PS může zvážit, zda Barbaru Vojvodíkovou oslovit a požádat o spolupráci. 

Společně se zápisem bude rozeslán formulář podkladů pro aktivitu spolupráce. Sběrem námětů je i nadále pově-
řena vedoucí PS, Alena Lévová. Obsahovou náplň námětů lze konzultovat se Zdeňkou Platošovou. 

                                                            
1 Pracovní název. 
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OSTATNÍ 

Realizační tým pozval vedoucí PS, Alenu Lévovou, na jednání řídícího výboru projektu, které se uskuteční 27. září 
2019 od 9:00 v restauraci a penzionu Pod lipami v Metylovicích. Zde Alena Lévová v krátkém vstupu představí 
práci PS a vizi pro další roky. 

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

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 

Zápis a další podklady z workshopu s rodiči, konaného 6. března 2019 

Návrh projektu „Vdechni život knize“ (prezentace) 
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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK II 

Zápis 

 

 

Akce:   Workshop s rodiči 

Termín konání: středa 6. března 2019, od 15:30 hod. 

Místo konání: Mateřská škola Frýdek-Místek, J. Trnky 63 

Přítomni:  viz prezenční listina 

PROGRAM 

1. Úvodní slovo (Jana Poulíčková – zástupkyně ředitelky mateřské školy Anenská, Frýdek-Místek) 

2. Výklad k problematice (Hana Poliaková – Pedagogicko-psychologická poradna) 

3. Diskuse k tématu 

ÚVODNÍ SLOVO 

Jana Poulíčková z mateřské školy Anenská, Frýdek-Místek přivítala všechny přítomné a představila cíl workshopu: 
informovat, co je to školní zralost u předškolních dětí a jaký je postup v případě, ţe rodič uvaţuje o odkladu školní 
docházky. 

VÝKLAD K PROBLEMATICE 

Po úvodním slovu Jany Poulíčkové vystoupila Hana Poliaková, pracovnice Pedagogicko psychologické poradny 
(dále jen „PPP“), pracoviště Ostrava. Představila pojmy jako je školní zralost, nezralost a doporučila literaturu 
a pracovní sešity, které mohou rodiče vyuţít v rámci předškolní přípravy dovedností svého dítěte. Informovala, 
ţe vyšetření zralosti v PPP probíhá většinou od měsíce března a zápisy do základních škol od měsíce dubna. Od-
klad školní docházky iniciuje zpravidla rodič, na základě zprávy z PPP a od pediatra. PPP pracuje s poruchami 
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chování a učení. Školní pedagogické centrum řeší uţ děti, které mají nějaký zdravotní či psychický handicap. Také 
pro vyšetření u klinického psychologa je potřeba razítka, doporučení z PPP. 

Ţádosti do PPP se posílají od konce ledna. Školská zařízení zpravidla vyţadují zprávu z PPP jiţ u zápisu dítěte 
k povinné školní docházce. Ze zákona však nemusí být. Lhůta pro doloţení zprávy je do konce srpna. PPP se snaţí 
zpracovat ţádosti do konce měsíce května. PPP vítá zprávu, podnět i z mateřské školy. Je třeba zmínit, ţe školka 
můţe navrhnout odklad, potaţmo vyšetření na PPP. Rodič můţe však vyšetření odmítnout a zapsat dítě k povinné 
školní docházce. V případě, ţe je dítě nezralé pro školní docházku, zaţívá neúspěch a ten můţe dítě doprovázet 
aţ do vyšších tříd. Stává se, ţe po prvním pololetí první třídy se vrací do školky, zejména v případě sociálně sla-
bých rodin. 

Každému doporučení dítěte k vyšetření u PPP ze strany mateřské školy by měla být tedy věnována 
dostatečná pozornost. 

Vyšetření dítěte provádí psycholog, bez rodiče. Sleduje se: 

 úchop tuţky (trojúhelníkové tuţky) – dobré neustále hlídat, trénovat psaní (vlnky) ve stoje na pevném 
podkladu 

 kresba postavy (obsahová stránka, synchronizace, geometrické tvary, navazování jednotlivých prvků) 
 všeobecný přehled (věk, datum narozenin, bydliště, barvy (základní i doplňkové), prostorová orientace, 

společenská konvence, matematické dovednost: počítání do pěti, sluchové rozlišování: první a poslední 
písmeno slova, zrakové rozlišování: zrcadlové tvary, úroveň verbálního projevu, vady řeči, vyjadřovací 
schopnosti, lateralita (střídání rukou) + dominance oka 

 a další podle potřeb a průběţných výsledků vyšetření 

Během celého vyšetření se pozoruje pracovní morálka, jestli vydrţí sedět, poslouchat nebo zda utíká za rodičem. 

O odkladu školní docházky rozhoduje ředitel školy na základě zprávy PPP, pediatra. 

DISKUSE K TÉMATU 

Proběhla diskuse k tématu, v níţ zaznělo následující: 

 Kde má být vyšetřeno dítě s poruchou zraku? Doporučena poradna v Opavě, která se vadám zraku věnuje. 
 Poruchy ADHD: ADHD se diagnostikuje na základě řádného vyšetření. Ostatní poruchy „pozornosti“ či 

ţivějšího projevu dítěte jsou většinou jen následky nedůsledné výchovy. 
 Výše pokuty za dodatečný odklad povinné školní docházky. V případě, ţe si rodiče vzpomenou, ţe by dítě 

mělo nastoupit do první třídy např. po půl roce, zaplatí finanční pokutu ve výši 2 000 Kč. O dodatečném 
odkladu povinné školní docházky rozhoduje opět pouze ředitel školy. 

 PPP Ostrava má na svých webových stránkách desatero pro rodiče. Rodiče zde mohou najít inspiraci. 
 Účastníkům workshopu byly předány pracovní materiály k samostudiu (co je vhodné u předškoláka rozví-

jet, tipy na vhodnou literaturu či pracovní sešity, na vhodné cvičení a hry, které rozvíjí dovednosti předško-
láka). 

 

 

Zapsala: Zdeňka Platošová 

Ověřila: Lenka Izsóvá 
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PŘÍLOHY 

Prezenční listina  

Pracovní materiály k samostudiu pro rodiče 















Návrh projektu 

„Vdechni život knize“ 



Cíle v rámci MAP: 

 posílení čtenářské gramotnosti 

 rozvoj polytechnických dovedností 

(organizace práce ve skupince, 

rozdělení rolí, stanovení si plánu 

práce…) 

 kariérové poradenství (exkurze, 

výroba, příprava k psaní odborných 

textů, propagace, report…) 

 spolupráce mezi zapojenými školami a 

skupinkami, společné exkurze 



Pro koho je projekt určen: 

 žáci 2. stupně ZŠ 

 vytvoří týmy 6 – 10 osob 

 každý tým bude mít jednoho garanta 

(koordinátora) z řad pedagogů 

 alespoň 5 týmů (stanovit maximum?) 

 už při tvorbě týmů hledat různě 

zaměřené typy (výtvarný, praktický, 

organizačně zdatný, psavec…) 



Hlavní cíl 

 vlastními silami dát život nové knize 

 téma knihy: libovolné odborné (ne 

beletrie) 

 forma zpracování – libovolná, důraz 

na originalitu a nápad 

 



Průběh pro skupinky: 

 sestavení skupiny a přihlášení se do 

projektu 

 výběr tématu (zařadit proces 

schvalování?) 

 absolvování exkurzí (tiskárna, beseda 

s knihkupcem, autorem…, přednáška 

na téma psaní odborného textu, 

návštěva dílen a výroba přebalu na 

knihu…),  

 cca3-4 aktivity 

 



 samostatná práce na textu a 

zpracování své knihy (mimo dobu 

vyučování) 

 odevzdání hotového výrobku v 

požadovaném datu 

 průběžná fotodokumentace veškeré 

činnosti 

 výstup formou prezentace – foto a text 

– o průběhu projektu (přednést 

spolužákům – seznámení s 

načerpanými informacemi 

 článek o projektu v místním 

zpravodaji, popř. alespoň na webu 

školy 



Vyhodnocení projektu 

 skupinky předloží do soutěže 

výslednou knihu, prezentaci v PP, 

článek o projektu 

 komise (knihovníci?) vyhodnotí první 

tři místa 

 ohodnotit i ostatní odevzdané 

publikace (cena za originalitu, za 

zpracování, za obsah…) – aby každá 

skupinka byla za snahu ohodnocena 

 garant odevzdá zprávu, jak to viděl ze 

své pozice (hodnocení spolupráce 

apod.) 



Úkoly pro garanta 

 zorganizovat skupinku a přihlášku, 

namotivovat 

 domlouvat schůzky skupiny při vlastní 

tvorbě knihy 

 doprovod při exkurzích apod. 

 nezasahovat příliš do vlastního 

tvůrčího procesu 

 dohlédnout na dodržení termínu 

odevzdání všech náležitostí 

 pomoc v případě nouze 

 závěrečné zhodnocení projektu 

(formou odpovědi na připravené 

otázky – krátké  ) 

 (uspořádat společné představení 

projektu pro garanty? ) 



Odměny: 

 pro první tři místa: aktivita pro celou 

třídu (návštěva Světa techniky, Jump 

centra, Kina, bazén, zoo…) + menší 

dárky pro hlavní účastníky 

 pro ostatní místa (za obsah, za 

zpracování apod.) – věcné ceny pro 

aktéry – knihy, společenské hry,  

 něco atraktivního? 



Harmonogram: 

 Leden 2020 – vyhlášení projektu, 

přihlášky 

 Únor – školení garantů? 

 Březen – Duben – exkurze pro 

skupinky (3-4x) – průběžná vlastní 

tvorba 

 Květen (ke konci)– odevzdání knihy 

do soutěže + zaslání článku, 

prezentace a představení projektu 

spolužákům 

 Červen – polovina – slavnostní 

vyhodnocení projektu, předání cen 

 Vlastní čerpání výher – je možno i v 

září? 



Rozpočet: 

 zajištění exkurzí (tiskárna, beseda, 

přednáška, dílna) včetně dopravy? 

 materiál (dílna), občerstvení? 

 lektorné pro garanty, besedující 

 realizátor projektu 

 ceny pro účastníky 

 (aktivity, hmotné) 


