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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK 

Zápis 

 

 

Akce:   jednání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost 

Termín konání: úterý 10. května 2022, od 9:00 hod. 

Místo konání: Základní škola Fryčovice, okres Frýdek-Místek 

Přítomni:  viz prezenční listina 

PROGRAM 

1. Informace o projektu 

2. Seznam místních lídrů 

3. Pomáháme školám k úspěchu 

4. Diskuse 

5. Ostatní 

ÚVOD 

Jednání pracovní skupiny (dále jen „PS“) zahájila Lucie Butkovová, která přivítala přítomné členy a představila 
program jednání. Z jednání PS byla s vědomím přítomných pořízena fotodokumentace pro potřeby dokladování. 
Zápisem byl pověřen David W. Novák, jeho ověřením Lenka Bury. 
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INFORMACE O PROJEKTU 

David W. Novák krátce informoval přítomné o aktivitách, které v projektu proběhly od posledních jednání PS, aktu-
álně probíhají a plánují se: 

 31. března a 1. dubna 2022 proběhl na hotelu Sepetná na Ostravici seminář pro ředitele a vedoucí pracovníky 
škol a školek, na kterém se tito měli možnost vzdělávat v právních a ekonomických oblastech řízení školy, 
sdílet zkušenosti a čerpat energii pro další práci. V současnosti seminář vyhodnocujeme a připravujeme další, 
který se bude konat v říjnu 2022 (přesný termín zatím není stanoven). Financováno z dotace Statutárního 
města Frýdek-Místek 

 Připravuje se další ročník festivalu inspirace v přírodních vědách. Ten se uskuteční 31. srpna 2022 ve Frý-
dku-Místku. Financováno z dotace Statutárního města Frýdek-Místek 

 Samostatně probíhají vzdělávací aktivity metodických klubů (uvedené v ročním akčním plánu 2022). Přehled 
témat jednotlivých akcí bude v předstihu rozesílán v pravidelném harmonogramu akcí. 

 Probíhá aktualizace strategického rámce priorit a seznamu investičních priorit. Podklady k seznamu a pří-
padné podněty, připomínky a komentáře k oběma dokumentům je možné zasílat do 13. května 2022 Da-
vidu W. Novákovi. 

 Probíhá sběr námětů na aktivity, které budou zahrnuty do ročních akčních plánů 2023, 2024 a 2025. Tipy 
lze zasílat členům realizačního týmu nebo vznášet přímo na jednáních PS, kde budou (tak jako tak) probrány. 

SEZNAM MÍSTNÍCH LÍDRŮ 

David W. Novák poděkoval přítomným za tipy na osoby, které by měly figurovat na seznamu místních lídrů projektu. 
Seznam je stále otevřený a osoby do něj lze stále přidávat. 

POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU 

Alexandra Filarová, ředitelka fryčovické školy, předávala své zkušenosti s projektem Pomáháme školám k úspěchu. 
Škola je roky zapojena do tohoto projektu, který je zaměřen na rozvoj čtenářství a pisatelství a který je financován 
nadací The Kellner Family Foundation. Do projektu je zapojeno více než sto škol po celém Česku. Aby mohli peda-
gogové žákům účinně pomáhat, potřebují sami být dobrými čtenáři i pisateli a vědět, co dělat, když každému chtějí 
účinně pomoci. Podporováno je společné profesní učení pedagogů, jak v jedné škole, tak mezi školami. 

Přítomní si mohli vyzkoušet průběh ukázkové hodiny, načerpat informace a klást Alexandře Filarové dotazy a dis-
kutovat. Na jednu hodinu se stali žáky a vyzkoušeli si čtenářskou lekci s knihou O stromu, který dával (Shel Sil-
verstein). Lekce měla několik cílů: samostatně vyvodit názor, další vývoj, činit závěry o pocitech postav a argumen-
tovat. Na závěr byli přítomní seznámeni s některými dětskými výstupy a s možnostmi dalšího využití ve výuce 
(tvorba akrostichu, úvaha na téma štěstí apod.). 

Přítomní se shodli na potřebě zohlednit nového způsoby rozvoje čtenářství a práce s knihou v dokumentaci místního 
akčního plánování a načrtli základní kontury aktivit, které budou zařazeny do ročních akčních plánů 2023 a 2024 
(případně dalších). Důraz je kladen na vzájemnou výměnu zkušenosti učitelů, představení nových metod učení a 
rozvoj aktivit (např. soutěží) v čtenářství a čtenářské gramotnosti pro žáky. 
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DISKUSE 

Diskuse k jednotlivým bodům programu probíhala průběžně. 

OSTATNÍ 

Další jednání PS se uskuteční na podzim 2022. Termín a místo budou upřesněny dodatečně. 

ZÁVĚR 

Na závěr byl věnován čas prohlídce školy. Přítomní navštívili Fry Relax Centrum s bazénem a obecní knihovnou a 
školní knihovnu. 

Lucie Butkovová poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání PS.  

 

 

Zapsal: David W. Novák 

Ověřila: Lenka Bury 

PŘÍLOHY 

Prezenční listina z jednání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost 


















