POZVÁNKA NA
SPOLEČNÉ SETKÁNÍ PS ROZVOJ
MATEMATICKÉ A ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ
GRAMOTNOSTI
21. KVĚTNA 2020, 14:00 - 17:00 V SÍDLE MAS
RÝMAŘOVSKO, O.P.S., NÁM. MÍRU 2, RÝMAŘOV
Program jednání:
1.) Zrušené aktivity vlivem „koronavirové krize“
2.) E- bezpečí
3.) Propagační kalendář pro rok 2021
4.) Využití financí MAP ze zrušených aktivit
5.) Muzeum Rýmařov - tvorba pracovních listů
6.) Školení Heuréka

Odkaz na elektronické přihlášení:

https://www.conbri.com/event/setkani-pracovnich-skupinrozvoj-ctenarske-a-matematicke-gra

PRO VÍCE INFORMACÍ KONTAKTUJTE:
POHENALOVA.NIKOLA@RYMAROVSKO.CZ; 554 254 308

Zápis ze společného setkání pracovních skupin
„Rozvoj

čtenářské a rozvoj matematické gramotnosti“

Termín setkání: 21. 05. 2020, 14:00
Místo setkání: Rýmařov, nám. Míru 215/2 (sídlo MAS Rýmařovsko)
Přítomní: viz presenční listina
Program a hlavní témata k diskusi:
1.) Zrušené aktivity vlivem „koronavirové krize“
2.) E- bezpečí
3.) Propagační kalendář pro rok 2021
4.) Využití financí MAP ze zrušených aktivit
5.) Muzeum Rýmařov - tvorba pracovních listů
6.) Školení Heuréka

K bodu 1.) Zrušené aktivity vlivem „koronavirové krize“
Výčet zrušených aktivit a jejich předpokládaný náhradní termín:
 Turnaj v deskových hrách – přesunuto na DUBEN 2021
 Workshop ABAKU – přesunuto na 4. 6. 2020 ve 14:00 (sídlo MAP)
 Divadlo pro MŠ a 1. - 2. roč. ZŠ – pohádka od Václava Čtvrtka: Vodník Česílko
- pohádka o 5ti hercích
- pro 1. a 2. ročníky proběhne představení zvlášť
- náhradní termín představení 18. a 19. 11. 2020 (2 dny)
Financování proběhne poměrnou částkou MAP/dítě. Představení se uskuteční pravděpodobně ve
velkém sále SVČ (kapacita 200 dětí).
 Anglické divadlo- náhradní termín prozatím nestanoven, připadá v úvahu LISTOPAD 2020
- zajišťuje MAP
 Deskové hry pro učitele (včetně učitelů v MŠ) – náhradní termín ŘÍJEN 2020
 Regionální Den učitelů – nebude nahrazován, s původním programem se uskuteční v

příštím roce
- Dvoudenní zasedání členů pracovních skupin – pravděpodobně v LISTOPADU 2020
Mgr. Dobrozemská navrhuje region Opavska – ZŠ Hlučín Rovniny (ředitel Mgr. Miroslav
Všetečka)
Ing. Ivana Lukešová podala návrh na region Jižní Moravy.
 Etiketa – představení divadelního souboru ZUŠ Rýmařov pod vedením Silvie Jablončíkové
zrušeno
S ohledem na možné obměnění žákovského kolektivu v literárně-dramatickém oboru je třeba v
příštím školním roce zjistit možnosti náhradního termínu. Pokud se uskuteční v původní smluvené
formě, bude se jednat o interaktivní představení žáků na téma etiky/etikety vhodné pro 3. - 7.
ročníky ZŠ.

K bodu 2) E-bezpečí
 v letošním školním roce se semináře uskutečnily pro 6. a 7. ročníky ZŠ
 v příštím roce se počítá se stejným konceptem, tedy 2x 45 minutový seminář, tentokrát pro
5. a 6. ročníky a 7. ročníky s ohledem na „obnovu“ žákovských kolektivů
 bylo by dobré oslovit i rodiče, i přes letošní nezájem z jejich strany
 v září 2020 řeší Bc. Zapletalová

K bodu 3) Propagační kalendář pro rok 2021
Téma: Historie školství v mikroregionu Rýmařovska do roku 1945
 oslovení široké veřejnosti prostřednictvím výzvy uveřejněné v Rýmařovském horizontu
(zajistí MAP)
 sběr historických dokumentů (především dobových fotografií), které během měsíců
červenec/srpen Muzeum Rýmařov vyhodnotí a vybere nejvhodnější materiál
 v kalendáři by měly být zastoupeny všechny obce, proto bude jejich počet limitován na 10
fotografií pro každou obec
 kalendáře budou použity ve třídách a jako případná odměna pro žáky, dostupné budou však i
pro širokou veřejnost

K bodu 4) Využití financí MAP ze zrušených aktivit
Propagační předměty byly realizátory MAP rozděleny do 3 oblastí:
1.) vzdělávací (propisky, pastelky atd.)
2.) hygiena/zdraví/bezpečnost (antibakteriální gely, odrazky na aktovky pro děti atd.)
3.) volnočas/sport (skákací gumy, flash disky atd.)
Návrhy zasílali prostřednictvím emailů členové pracovních skupin, vedení MAP všechny návrhy
vyhodnotí a vybere dle finanční dostupnosti ty nejvhodnější.

K bodu 5) Muzeum Rýmařov - tvorba pracovních listů
Muzeum Rýmařov se rozhodlo usnadnit pedagogům na Rýmařovsku výuku na 1. stupni vzdělávání
(v případě úspěšnosti později i na stupni 2.) pomocí pracovních listů, které by žáci obdrželi při
návštěvě Muzea (zvýšení návštěvnosti), část pracovních listů by žáci zpracovávali přímo v Muzeu a
s další částí by pak pracovali ve škole dle zhodnocení samotného pedagoga (zefektivnění
výuky/užší spolupráce se školou).
Muzeum prosí pedagogy 1. stupně vzdělávání o spolupráci při tvorbě těchto listů, aby byla jejich
využitelnost ve výuce co nejefektivnější. Mgr. Tauferová navrhuje, aby pracovní listy nebyly
zpracovány po jednotlivých ročnících, ale ve dvou okruzích: pro 1. - 3. ročníky
4. - 5. ročníky
 největší využitelnost shledává v kooperaci se vzdělávacím okruhem Můj domov
 dále odkazuje na Mgr. Čajanovou, která je odborníkem na ŠVP pro 1. stupeň ZŠ Rýmařov,
1. Máje

K bodu 6) Školení Heuréka
Jedná se o školení pro pedagogy o normativním hodnocení žáků.
V případě zájmu se mohou jednotlivé školy obracet na vedení MAP, které podá bližší informace,
případně poskytne kontakty na školitele.

! Příští jednání MAS proběhne až v dalším školním roce !

Úkoly plynoucí ze setkání:
1.) Divadlo pro MŠ – místo konání představení, upřesnění termínu, financování (MAP II)
2.) Anglické divadlo – zajištění náhradního termínu konání (MAP II)
3.) Dvoudenní zasedání – možnost navštívit ZŠ Hlučín Rovniny na Opavsku (Mgr.
Dobrozemská)
- případné další návrhy od členů MAS (všichni)
4.) Etiketa – zjištění změn žákovského kolektivu v literárně dramatickém kroužku (S.
Jablončíková)
- dohodnutí náhradního termínu konání akce (MAP II)
5.) E-bezpečí – v září zajistit termíny seminářů pro nový školní rok (Bc. Zapletalová)
6.) Propagační kalendář Rýmařovska – oslovení veřejnosti v RH (MAP II)
- poskytnutí dobových fotografií Muzeu (všichni)
7.) Propagační předměty – vyhodnocení a následná selekce návrhů (MAP II)
8.) Pracovní listy Muzea Rýmařov – spolupráce při tvorbě, především při volbě témat
(pedagogové 1. stupně)
9.) Školení Heuréka – zjištění zájmu u pedagogů jednotlivých školských zařízení (všichni)

