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 17. února 2021
Místo a čas konání: online setkání
Seznam účastníků: Mgr. Hýžová Vlasta
Bc. Jarolímová Bohdana
Mgr. Machynová Martina
Mgr. Rašková Klára
Mgr. Svobodová Hana
Ing. Zvaríková Veronika
Bc. Žárská Hana, DiS.
Mgr. Frendlová Blanka – omluvena
Mgr. Žallmanová Petra - omluvena
Čas jednání: 14:00 – 15:00

Program:
1. zahájení,
2. aktivita spolupráce Příběhy nás baví – aktuální informace,
3. podklady pro plakát,
4. e-mail učitelům/učitelkám MŠ,
5. ostatní, diskuze.

Ad 1) Vedoucí PS ČG zahájila setkání, přivítala účastníky a seznámila je s programem.
Ad 2) Návrhy na aktivity spolupráce za zrušenou aktivitu Za kamarády s příběhem zasílaly
členky e-mailem vedoucí PS ČG podle domluvy z předchozího online setkání. Zvolena byla
aktivita s názvem Příběhy nás baví. Vedoucí informovala členky o aktuálním stavu
k této aktivitě na základě informací, které získala e-mailovou a telefonickou komunikací
s jednotlivými členkami PS ČG a koordinátorkou aktivit MAP II. Příběhy budou v první fázi
načítat žáci 2. ročníků ZŠ a vybraní žáci 3. ročníků ve spolupráci s družinou a učitelkami z řad
členek PS ČG, které jsou ochotny se do projektu v této fázi zapojit. Do budoucna plánujeme
zapojení dalších ZŠ z ORP Kopřivnice, se zapojením žáků 4. a 5. ročníků.
Ad 3) Na základě podkladů, které členky v předstihu zaslaly vedoucí PS ČG, byla diskutována,
vybrána a upravena hesla pro plakát na propagaci aktivity spolupráce.
Ad 4) Informace o chystané aktivitě spolupráce je potřeba zaslat učitelkám MŠ. Podklady
pro tento e-mail zašlou členky vedoucí do 24. 2. 2021. Ta pak odešle finální verzi
koordinátorce aktivit MAP II.
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Ad 5) Členky PS ČG diskutovaly o výběru příběhů pro aktivitu spolupráce. Paní Žallmanová
předem provedla širší výběr. Na jeho základě každá členka vybere cca 4 – 6 příběhů. Finální
výběr doladí vedoucí PS s paní Žallmanovou.

Úkol
Zodpovídá
Příprava e-mailu pro učitelky Zvaríková
MŠ o aktivitě spolupráce
Finální výběr cca 6 příběhů
Žallmanová

Termín
25. 2. 2021
24. 2. 2021

Zapsala: V. Zvaríková 17. 2. 2021
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