Zápis
Jednání pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost
projektu Místní akční plán ORP Kopřivnice II
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008634
ze dne 11. ledna 2021
Místo a čas konání: online setkání
Seznam účastníků: Mgr. Frendlová Blanka
Mgr. Hýžová Vlasta
Bc. Jarolímová Bohdana
Mgr. Machynová Martina
Mgr. Rašková Klára
Ing. Zvaríková Veronika
Mgr. Žallmanová Petra
Bc. Žárská Hana, DiS
Mgr. Bartoňová Lenka - omluvena
Čas jednání: 15:00 – 15:30

Program:
1. zahájení,
2. dotazníkové šetření pro rodiče a pedagogy - informace o průběžném stavu,
3. MAP III,
4. činnost PS ČG za uplynulé období, výhled aktivit a činností na nejbližší období,
5. ostatní, diskuze.

Ad 1) Vedoucí PS ČG zahájila setkání a seznámila účastníky s programem. Představila nové
členky PS ČG.
Ad 2) Vedoucí PS ČG informovala členky PS ČG o průběžném stavu dotazníkového šetření na
základě informací z jednání RT. Poděkovala členkám za aktivní zapojení do tvorby dotazníků.
Ad 3) Členky byly krátce informovány o vydané výzvě týkající se navazujícího projektu Místní
akční plánování III. Vedoucí PS ČG zjistila předběžný zájem pokračovat v práci v MAP III –
převážná většina je ochotna v práci pokračovat.
Ad 4) Vedoucí PS ČG předala členkám informaci ze setkání RT o plánování vzdělávacích akcí
vzhledem ke koronavirové situaci, kdy se aktuálně s lektory domlouvá a uzpůsobuje forma
vzdělávání, případně se plánované akce přesouvají na jiný termín, nebo ruší. Informace o
aktuálních vzdělávacích a rozvojových aktivitách jsou zasílány všem koordinátorům na
školách v rámci ORP. Plánované akce lze také najít v kalendáři MAP II na stránkách města
Kopřivnice. Paní Jarolímová podala bližší informace o akci Veselé šití, která měla u žáků MŠ

velký
Členky

úspěch.
také

diskutovali akci „Za kamarády s příběhem“, která byla plánována a připravována na červen
2020, avšak z důvodu pandemické situace ji nebylo možno uskutečnit. Členky rovněž
diskutovaly možnost přípravy náhradní akce za PS ČG.
Úkol
Aktivita spolupráce za PS ČG

Zodpovídá
všichni

Termín
21. 1. 2021

Ad 5) Členky PS ČG diskutovaly o současné situaci v zajištění vzdělávacího procesu na
školách, zkušenostech s distanční výukou, digitálních kompetencích pedagogů a také o
komunikaci se žáky a rodiči.
Vedoucí PS ČG avizovala další setkání PS ČG v rámci setkání všech PS – pravděpodobně konec
března – začátek dubna, termín bude upřesněn.
V závěru setkání pak vedoucí PS ČG seznámila novou členku PS ČG paní Žallmanovou s náplní
práce pracovní skupiny.

Zapsala: V. Zvaríková 15. 1. 2021

