Zápis z jednání pracovních skupin – PS Čtenářská gramotnost
Datum, čas jednání: 10.2.2020, 14.00 - 15:30
Místo: Malá zasedací místnost MěÚ Frenštát pod Radhoštěm
Seznam účastníků: viz prezenční listina

Jednání je organizováno v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Frenštát pod
Radhoštěm II CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010667

Průběh jednání:
1. Zahájení
2. Diskuze nad jednotlivými aktivitami
Aktivita 1.4 – Práce s knihou a čtenářská gramotnost pro pedagogy
● formou metodického dne, představení navrhovaného programu, viz příloha
● datum: 13. května, lektor: Klára Smolíková
● členové PS souhlasí s návrhem
Aktivita 1.6 – Knihovník na cestách
● aktivita již probíhá
● představení aktivity v rámci metodického dne ČG
● úkol pro realizační tým: odkaz na aktivitu přidat na webové stránky projektu
Aktivita 1.3 – Logopedie pro MŠ
● tip na lektora: Kuncová – kurz logopedické prevence/seminář na logopedické
chvilky – až v příštím školním roce – ideálně září/říjen – časově náročné pro
školky
● Návrh: supervize pro školky, metodická pomoc přímo v MŠ – člověk, který by
školky objel, byl by účasten dopoledního programu a následně by dal zpětnou
vazbu. Je už na školkách, zda si domluví s logopedem další spolupráci.
● Tip: KVIC Nový Jičín (Fiurášková Ilona – dá tip na lektora, doptat se na paní
Kuncovou), SPC Ostrava (Dedrle Vavrošová – čerstvá důchodkyně)
● Otázkou zůstává podoba přednášky pro rodiče, návrh: přednáška v rámci
„předškoláčků“ v jednotlivých školkách + centrální přednáška v listopadu –
kontaktovat už nyní lektory.
● Kontaktní osoba PS pro tuto aktivitu – návrh: paní Bryknárová
● Stálé místo pro školního logopeda je náročnější aktivita – zůstává ke zvážení do
dalšího období

Aktivita 1.7 – Klokanův kufřík
● Školky si nedokážou představit, že by kufřík koloval – ztrácení dílků apod. Návrh:
chtějí koupit do jednotlivých školek. V tuto chvíli to nemůžeme slíbit, je to
finančně náročné. 27 000 Kč/ks. Aktivita bude předložena PS pro financování a
bude zjištěno, zda nákup umožňují pravidla financování projektu.
● Kontaktní osoba PS: Klapetková
Aktivita 1.8 – Čtenářské kufříky
● První krok – vyjádření, zda to školky chtějí – bod k diskuzi na platformu
vedoucích učitelek MŠ
● Bod k diskuzi – proveditelnost, zájem, financování
● Je třeba vytvořit seznam témat
● Tip: každá školka vytvoří jeden kufřík, otestuje na dětech, dále otestuje druhá
školka, zapracují se zkušenosti – předá se do knihovny, která to bude půjčovat
Aktivita 1.5 – Arteterapie – workshop
● Časová náročnost – pro jednu třídu 4 setkání
● Tip: každá škola vytipuje jednu třídu, která má problém
● Odkládáme do příštího období
● Zjistit finanční náročnost
● Lektor: Paní Číhalová
Aktivita 1.9 – Nákup flipchartů pro MŠ
● Není to potřeba, aktivita je vyřazena

