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 ZÁPIS 

z jednání 

Pracovní skupiny ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST 

v rámci projektu „Naše škola – naše radost III“ tj. místního akčního plánu 
rozvoje vzdělávání na území Vizovicka a Slušovicka 

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023003 

 
 

Datum a čas:  29.11.2022 od 15:00 hodin 
 
Místo setkání:  Zasedací místnost kanceláře MAS VaS,  

Masarykovo náměstí 650, 763 12 Vizovice  
 

Program: 
 

1. Zahájení a úvodní slovo 

2. Aktualizace SWOT analýzy  

3. Identifikace konkrétních návrhů aktivit k realizaci, inspirace do výuky 

4. Diskuse, závěr  

 
1. Zahájení a úvodní slovo 

Přivítání a úvodního slova se ujal analytik projektu Pavel Elšík, zároveň poděkoval všem 
přítomným za účast a představil program dnešního setkání.  
 
2. Aktualizace SWOT analýzy 

Členové PS postupně zhodnotili aktuálnost SWOT analýz – obecnou, čtenářskou a 
matematickou gramotnost, jazykové vzdělávání a podpora ICT. U každé kategorie – silné a 
slabé stránky, příležitosti a ohrožení procházeli členové jednotlivé body a diskutovali nad jejich 
aktuálností, popřípadě definovali do tabulky nové body dané problematiky. 
 

3. Identifikace konkrétních návrhů aktivit k realizaci, inspirace do výuky 

▪ Diskuze k nabídce projektových dní od nadačního fondu „Řemeslo pomáhá“. Ve 
spolupráci s touto organizací je na březen 2023 plánována akce – Festival řemesel. 

▪ Práce s Albi tužkou s předškoláky, popřípadě se žáky po včasném dokončení učiva 
v hodinách. Možnost škol zapojit se do Albi B2B programu (nižší ceny vzdělávacích 
pomůcek) 

▪ Půjčování knižních sad z krajské knihovny 
▪ Využívaní virtuální nástěnky Padlet ke sdílení a doporučování knih mezi studenty  
▪ Místo tvorby referátů žáci vyrábí v programu Canva filmové plakáty k dané knize 
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Na závěr navrhl pan Elšík možnost workshopu grafického programu Canva pro učitele, a také 
oznámil plánované osobní návštěvy škol na našem území a představení metodiky Valašsko 
v kostce.  
 
Další setkání pracovní skupiny je naplánováno v průběhu března 2023. 
 
 
Vizovice, 29. 11. 2022 
 
Zapsala: Marie Ponížilová  
 

 
 
 
 

 


