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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK 

Zápis 

 

 

Akce:   jednání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost 

Termín konání: úterý 27. září 2022, od 9:30 hod. 

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

Přítomni:  viz prezenční listina 

PROGRAM 

1. Informace o projektu 

2. Vyhodnocení MAPu II 

3. Aktualizace analýzy a strategického rámce priorit 

4. Aktivity spolupráce 

5. Informace o semináři Tvůrčí psaní 

6. Ostatní 

ÚVOD 

Jednání pracovní skupiny (dále jen „PS“) zahájil David W. Novák, který přivítal přítomné členky a představil program 
jednání. Z jednání PS byla s vědomím přítomných pořízena fotodokumentace pro potřeby dokladování. Zápisem byl 
pověřen David W. Novák, jeho ověřením Lucie Butkovová. 
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INFORMACE O PROJEKTU 

Lenka Bury krátce informovala přítomné o aktivitách, které v projektu (i mimo něj) proběhly od posledních jednání 
PS, aktuálně probíhají a plánují se: 

 31. srpna 2022 proběhl na základní škole národního umělce Petra Bezruče ve Frýdku-Místku třetí ročník 
festivalu inspirace v přírodních vědách. Financováno z dotace Statutárního města Frýdek-Místek 

 Proběhla aktualizace seznamu investičních priorit a v souvislosti s ní technická aktualizace strategického 
rámce priorit. 

 Probíhá podzimní kolo setkání PS. Jejich posláním je především nastartovat proces přípravy ročních akčních 
plánů 2023 a 2024 (viz níže). 

 Před dokončením je vyhodnocení ročního akčního plánu 2021 a celého projektu Místní akční plán Frýdek-Mís-
tek II (viz níže). 

 Probíhá evaluace místního akčního plánování (povinná aktivita projektu). Zajištěna je externím evaluátorem 
a hodnotí všechny dosavadní inkarnace projektu (I, II a III; 2016–2023). 

 13. a 14. října 2022 se ve Wellness & Restaurantu U Fandy ve Lhotce uskuteční další seminář pro ředitele. 
Financováno z dotace Statutárního města Frýdek-Místek 

 Kromě dokončení probíhajících aktivit nás čeká aktualizace veškeré dokumentace projektu, tj. přinejmenším 
analýzy (viz níže).  

VYHODNOCENÍ MAPU II 

David W. Novák seznámil přítomné se závěry vyhodnocení projektu Místní akční plán Frýdek-Místek II, který probíhal 
v letech 2018–2021. Jeho prostřednictvím bylo podpořeno 43 aktivit spolupráce částkou 5,925 mil. Kč. Pod PS 
Čtenářská gramotnost spadalo osm aktivit spolupráce, podpořených částkou 1,013 mil. Kč: 

 Metodický klub jazyků 
 Tematické kufříky pro čtenářskou gramotnost 
 Setkání s knihou 
 Tematické kufříky pro čtenářskou gramotnost II 
 Netradiční formy práce s literaturou 
 Biblioterapeutické workshopy se sbírkou povídek pro žáky z 2. stupně ZŠ 
 Předávání zkušeností v dramatické výchově III 
 Výuka angličtiny na 1. stupni ZŠ metodou J. B. E. (Jolly Body English)1 

Tyto aktivity naplnily sledované indikátory v následující výši: 

Tabulka č. 1: Indikátory aktivit spolupráce2 

Indikátory Všech 43 aktivit 8 aktivit PS 

Počet zapojených škol 527 55 

Počet zapojených partnerů (organizací mimo školy) 164 27 

Počet zapojených lektorů 183 28 

 

1 Další aktivity (např. Vdechni život knize), iniciované PS, jsou řazeny tematicky pod jiné PS. 
2 Veškeré údaje v tabulce jsou kumulativní. V případě, že se např. jedna škola, dítě, žák, dospělý atp. zapojili do více 
aktivit spolupráce, jsou započteni vícekrát. Ve skutečnosti se do všech aktivit spolupráce zapojilo 111 škol (z toho 
63 ze správního obvodu obce s rozšířenou působností Frýdek-Místek) a 89 dalších organizací. Rozklíčovat podobně 
děti, žáky a dospělé přesahuje možnosti vyhodnocení. 
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Indikátory Všech 43 aktivit 8 aktivit PS 

Počet podpořených dětí a žáků 9 051 2 217 

Počet podpořených dospělých osob 1 872 230 

Počet podpořených prostor, ploch a souborů vnitřního vyba-
vení 

180 83 

Počet podpořených publikací, databází, nástrojů komunikace 
a sdílení informací 

50 6 

Počet podpořených akcí 420 88 

 

Téměř ve všech indikátorech se podařilo výrazně překonat stanovené plány. Indikátory, které se (těsně) naplnit 
nepodařilo, byly ovlivněny především pandemií COVID 19 a souvisejícími protipandemickými opatřeními (zejména 
počet podpořených akcí). Je nutné připomínat, že za úspěch aktivit spolupráce a celého projektu vděčíme garantům 
aktivit spolupráce a jejich partnerům, bez nichž by projekt nemohl probíhat a nedával by smysl. 

AKTUALIZACE ANALÝZY A STRATEGICKÉHO RÁMCE PRIORIT 

V průběhu projektu Místní akční plán Frýdek-Místek III máme za povinnost aktualizovat nejméně jednou veškerou 
dokumentaci místního akčního plánování, tj. analýzu (visí zde) a strategický rámec priorit (visí zde). Technická 
aktualizace strategického rámce priorit již letos proběhla, přesto mohly v mezidobí nastat okolnosti, které stojí 
za zohlednění i v něm (ukrajinské děti, energetická krize atp.). 

V této souvislosti David W. Novák požádal členky PS o zamyšlení nad tím, co aktuálně hýbe oblastmi její působnosti 
(výzvy, problémy, slabé stránky, silné stránky atp.), a zanesení alespoň tří takových hesel do anket na Mentimeteru: 

 pro čtenářskou gramotnost zde, 
 pro jazykovou gramotnost zde. 

Jakékoli další podněty k aktualizaci obou dokumentů lze řešit na dalším setkání PS, případně je lze zaslat e-mailem 
na adresu novak@pobeskydi.cz. 

AKTIVITY SPOLUPRÁCE 

Ani v roce 2023 nebude možné aktivity spolupráce významně finančně podpořit. Navazující projekt s finančními 
prostředky na implementaci se s největší pravděpodobností nespustí dříve než na konci roku 2023. Aktivity spolu-
práce však lze podpořit i jinak (organizačně např.). Měli bychom se tudíž v roce 2023 soustředit primárně na fi-
nančně nenáročné aktivity a na přípravu aktivit, které bude možné podpořit navazujícím projektem Místní akční plán 
Frýdek-Místek IV. 

Celý proces se administrativně ještě více zjednoduší tak, aby každá PS garantovala jednu nebo dvě aktivity spolu-
práce (buď pro celou prioritu: čtenářská a jazyková gramotnost, nebo pro cíle, v případě PS Čtenářská gramotnost 
pro čtenářskou gramotnost a jazykovou gramotnost). Do takto široce koncipovaných aktivit spolupráce by se mohlo 
zapojit více škol a dalších organizací a zahrnovaly by více ad hoc připravovaných podaktivit se společným účelem. 
Příprava takových aktivit a podaktivit, zejména pro roky 2024 a 2025, by měla být jádrem práce v roce 2023. 
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INFORMACE O SEMINÁŘI TVŮRČÍ PSANÍ 

Lucie Butkovová informovala přítomné o semináři tvůrčího (volného slohového) psaní, kterého se zúčastnila v rámci 
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků při Národním pedagogickém institutu České republiky (zařízení pro 
další vzdělávání pedagogických pracovníků). Doporučila tento seminář k proškolení pedagožek. 

OSTATNÍ 

Lenka Bury informovala přítomné, že PS stále disponuje částkou 29 tisíc Kč ke sdílení zkušeností či k jiné podpoře 
své akceschopnosti. Přítomné navrhly pořízení knih k podpoře čtenářské gramotnosti: 

 KOLEKTIV (2019): Černobílé pohádky. Praha: Albatros. 
 KOLEKTIV (2022): Kapuce od mikiny. Ostrava: Celé Česko čte dětem o.p.s. 

V souvislosti s těmito knihami lze uskutečnit semináře (nabízené zdarma), jak pro účely sdílení zkušeností na PS, 
tak přímo na školách a v knihovnách. Koordinátorkou projektů Společnosti pro ranou péči je Kristina Mezníková 
(+420 607 993 749; kristina.meznikova@ranapece.cz; www.ranapece.cz/ostrava). Lenka Bury ověří dostupnost 
knihy Kapuce od mikiny a související nabídky přímo u vydavatele. 

Helena Peřinová předběžně pozvala přítomné na projektový den, který se na jaře příštího roku uskuteční ve Starém 
Městě. 

Zazněly další tipy: 

 Hra Lovci perel k podpoře čtenářské gramotnosti. Více zde. 
 Projekt Čtenářská výzva. Více zde. 
 Vzdělávací sada Literární výchova pro život nakladatelství Didaktis. Více zde. 
 BUBENÍČKOVÁ, Petra et al. (2022): Kouzelná cesta – čtenářské karty. Plzeň: Nakladatelství Fraus, s.r.o. Více 

zde. 
 FIALA, Daniel (2022): Čtenářský diář. Praha: CPress. Více zde. 
 Některé z dalších setkání PS by se mohlo uskutečnit v knihkupectví KAPITOLA, případně by se jeho zástupce 

mohl jednání PS zúčastnit. 

Další jednání PS se uskuteční 1. listopadu 2022 od 13:00 v Městské knihovně Frýdek-Místek a tematicky se zaměří 
na problematiku vzdělávání a výchovy ukrajinských dětí. Odbornou garantkou akce bude Helena Peřinová, organi-
začně ji zajistí Lenka Bury a David W. Novák. Přítomné doporučily pozvat Jitku Mikolášovou (frýdecko-místecká 
základní škola Československé armády) a Martinu Plchovou (META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých 
migrantů. 

Přespříští jednání PS se uskuteční 29. listopadu 2022 od 9:30 v Modrém salónku Městské knihovny Frýdek-Místek. 

ZÁVĚR 

Lucie Butkovová poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání PS. 

 

Zapsal: David W. Novák 
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Ověřila: Lucie Butkovová 

PŘÍLOHY 

Prezenční listina z jednání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost 


















