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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK 

Zápis 

 

 

Akce:   jednání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost 

Termín konání: úterý 1. listopadu 2022, od 13:00 hod. 

Místo konání: učebna Městské knihovny Frýdek-Místek, Hlavní 112 

Přítomni:  viz prezenční listina 

PROGRAM 

1. Informace o projektu 

2. Sdílení zkušeností na téma Ukrajinští žáci v české škole 

3. Diskuse 

4. Ostatní 

ÚVOD 

Jednání pracovní skupiny (dále jen „PS“) zahájila Helena Peřinová, která přivítala přítomné členky a hosty a před-
stavila program jednání. Z jednání PS byla s vědomím přítomných pořízena fotodokumentace pro potřeby doklado-
vání. Zápisem byl pověřen David W. Novák, jeho ověřením Helena Peřinová. 
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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: 

• Stále probíhá podzimní kolo jednání PS. Jejich posláním je především nastartovat proces přípravy ročních 
akčních plánů 2023 a 2024. 

• Stále probíhají dokončovací práce na vyhodnocení ročního akčního plánu 2021 a celého projektu Místní akční 
plán Frýdek-Místek II. Závěry těchto vyhodnocení byly představeny na předchozím jednání PS. 

• Stále probíhá evaluace místního akčního plánování (povinná aktivita projektu). Zajištěna je externím evalu-
átorem a hodnotí všechny dosavadní inkarnace projektu (I, II a III; 2016–2023). 

• Kromě dokončení probíhajících aktivit nás čeká aktualizace veškeré dokumentace projektu, tj. přinejmenším 
analýzy. Stále platí možnost se do aktualizace zapojit (viz zápis z předchozího setkání). 

SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ … 

… na téma ukrajinští žáci v české škole 

Pod vedením Heleny Peřinové, Jitky Mikolášové a Martiny Plchové proběhlo sdílení zkušeností na témata: 

• Ukrajinci v české škole: úvod do problematiky 
• Děti / žáci cizinci a jejich začleňování do výuky, výuka češtiny, sdílení materiálů NPI, doporučené webové 

stránky, tištěné publikace a materiály, ze kterých je možno čerpat 
• Metodická podpora, kterou nabízí Meta: dvojjazyčné slovníčky, pracovní listy, podpůrný materiál k učebnici 

Levou zadní, materiály k tématům, stránky Inkluzivní školy 
• Ukázka práce s aplikací Wocabee: čeština pro cizince, sdílení balíčků slovní zásoby k předmětům (dějepis, 

přírodopis …), protože i tam si kolegové musí s ukrajinskými žáky nějak poradit, hodnotit 
• Diskuse: dotazy a odpovědi, sdílení zkušeností 

Přítomní živě diskutovali o jednotlivých tématech, kladli dotazy a navzájem sdíleli své zkušenosti. Shodli se na po-
třebě zohlednit přítomnost ukrajinských žáků v české škole v dokumentaci místního akčního plánování a načrtli 
základní kontury aktivit, které budou zařazeny do ročních akčních plánů 2023 a 2024 (případně dalších). 

DISKUSE 

Diskuse k jednotlivým tématům probíhala průběžně a její hlavní závěry jsou shrnuty v předchozích bodech. 
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OSTATNÍ 

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

ZÁVĚR 

Helena Peřinová poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání PS. 

 

 

Zapsal: David W. Novák 

Ověřila: Helena Peřinová 

PŘÍLOHY 

Prezenční listina z jednání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost 










