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ZÁPIS 
 

z Pracovní skupiny čtenářská gramotnost 

v rámci projektu „Naše škola – naše radost II“  
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009726 

 
Datum a čas:   27.5.2019 od 16:00 hodin 
Místo setkání:  Zasedací místnost kanceláře MAS VaS, nad restaurací Retro,  

Masarykovo nám. 650, Vizovice 
  

Program: 

1. Zahájení a úvodní slovo 

2. Prioritizace cílů pro další období, vize ideální školy 

3. Návrh aktivit pro další období 

4. Diskuse a různé 

 

1. Zahájení a úvodní slovo 

Jednání PS zahájil Ing. Pavel Elšík, přivítal všechny přítomné a seznámil je v krátkosti 

s předpokládaným programem jednání.  

 

2. Prioritizace cílů pro další období, vize ideální školy  

Ing. Elšík poté seznámil členy pracovní skupiny s výsledkem dosavadního průběhu 

dotazníkového šetření ke stanovení cílů a priorit pro další období realizace projektu. Vyzval ty 

členy, kteří ještě dotazník nevyplnili, aby tak učinili co nejdříve. PS dále pracovala na vytvoření 

společné vize ideální školy, kterou by sami chtěli navštěvovat, kde by chtěli učit, nebo do ní 

přihlásit své děti. Výstup této aktivity bude rovněž sloužit jako podklad při tvorbě AP. Mimo 

jiné členové zmiňovali bezpečné a rodinné prostředí školy, pestrou vzdělávací nabídku, 

fungující komunikaci všemi směry, dobré vztahy na pracovišti, dobré finanční ohodnocení 

pedagogů, atd. Jak podotkla Bc. Rasochová, v některých aktivitách může MAP školy podpořit 

– např. semináře pro pedagogy a ředitele, nápomoc při komunikaci se zřizovatelem a dalšími 

aktéry ve vzdělávání, ale ve většině případů situaci v rámci projektu podpořit nemůžeme.  

 

3. Návrh aktivit na další období 

Jednotliví členové podávali návrhy aktivit, které by bylo možno realizovat v rámci naplňování 

implementačních aktivit. Některé návrhy na aktivity : další seminář pro podporu ČG, pořízení 

didaktických her a knih, podpora vzdělávacích programů v knihovnách, vytvoření regionální 

učebnice, databáze divadélek, literární soutěže, atd… 

 

4. Diskuse  

Drobné diskuse byly součástí definování jednotlivých bodů jak při vytváření vize ideální 

školy, tak při navrhování aktivit. 

Ing. Elšík na závěr poděkoval všem přítomným za návrhy k vytváření vize a navrhovaných 

aktivit, popřál úspěšné zakončení školního roku a v 17:55 hod jednání PS ukončil. 

  

Zapsala: Bc. Alena Rasochová 


