
 

 

 

Zápis ze společného jednání 

„Čtenářská a matematická gramotnost“ 

 

Termín setkání: 11. 09. 2019, 15:30 

Místo setkání: Rýmařov, nám. Míru 215/2 (sídlo MAP Rýmařovsko) 

Program a hlavní témata k diskusi: 

1.) Představení a uvítání nových členů prac. Skupin 

2.) Podoba příštích setkání prac. Skupin 

3.) Dvoudenní setkání MAP 

4.) „Jak připravit předškoláka?“ 

5.) „Kyberšikana“ 

6.) Scénické čtení 

7.) Zámecká sezóna 2020 

8.) „Samet“ na Rýmařovsku 

9.) Hrad Sovinec 

Pracovní skupiny se sešly ve složení: 

Jméno Kontakt Instituce 

Mgr. Markéta Míčková Mickova.marketa@centrum.cz ZŠ Rýmařov 

Mgr. Iveta Volková volkova.iveta@email.cz ZŠ Rýmařov 

Michaela Ihnátová ms.velkastahle@seznam.cz MŠ Velká Štáhle 

Ivana Cafourková ivanacafourkova@seznam.cz MŠ Malá Morávka 

Mgr. Marcela Tauferová marcela.tauferova@zsrymarov.cz ZŠ Rýmařov 

Mgr. Hana Dobrozemská hanka.dobrozemska@tiscali.cz ZŠ Břidličná 

Bc. Růžena Zapletalová muzeum@inforymarov.cz Městské muzeum 

Rýmařov 



 

Ing. Ivana Lukešová lukesova.ivana@rymarovsko.cz Realizační tým MAP 

II 

Bc. Pavlína Tušková tuskova.pavlina@rymarovsko.cz Obec Velká Štáhle 

Marcela Štěpaníková marcela@stepanik.eu ZŠ Školní nám.1 

Mgr. Eva Tomovová tomovova@gymsosrym.cz Gymnázium 

Rýmařov 

Tereza Oujezdská  ZŠ Malá Morávka 

K bodu 1.) Představení stávajících a nových členů, vedoucích skupin - mezi novými členy 

jsme přivítali: 

Mgr. Hana Dobrozemská (ZŠ Břidličná – výuka Čj na 1. stupni) 

Ing. Tereza Oujezdská (ZŠ Malá Morávka – výuka Aj, 1.stupeň) 

Omluveným novým členem skupiny MG je paní Mgr. Barbora Strnadelová (ZŠ Malá 

Morávka – výuka matematiky a jiných předmětů, 1.stupeň) 

 

- vedoucí pracovních skupin zůstávají nemění, čili: 

Čtenářská gramotnost (Mgr. Iveta Volková – ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1) 

Matematická gramotnost (Mgr. Markéta Míčková – ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1) 

 

K bodu 2.) Další setkávání pracovních skupin – návrh pro společné setkávání s pracovní 

skupinou Matematická gramotnost (Mgr. Volková). 

Jelikož se v minulém období MAP I setkávaly tyto pracovní skupiny společně a spousta 

stávajících i nových projektů se prolíná, bylo by vhodné v této spolupráci pokračovat, pokud 

by se projednávaly projekty týkající se výlučně jedné konkrétní pracovní skupiny, vytvořily 

by se pouze uzavřené skupinky, místo a čas setkávání by však zůstávaly shodné. Dále padl 

návrh na realizaci setkání v úterky od 15:30, a to s ohledem na pracovní vytíženost 

jednotlivých členů pracovních skupin. 

 

K bodu 3.) Dvoudenní setkání všech MAS - je potřeba zoraganizovat tuto akci, na které se 

bude projednávat akční plán pro rok 2020. 

Předpokládaný termín realizace setkání byl stanoven na 19. - 20. listopadu 2019. Setkání 

proběhne ve spolupráci s MAP Šumpersko. Inspiraci by členky chtěly získat ve Středisku 

ekologické výchovy Švagrov (i s možností ubytování) a v Lesní školce v Novém Malíně 

(zajistí Mgr. Míčková). O ubytování se postará Bc. Tušková. Dále padl návrh na setkání s 

rodilým mluvčím MAP Šumpersko (domluví Ing. Lukešová). Z tohoto návrhu vznikl nápad 

na vytvoření spolupráce pro rýmařovské a okolní zš s rodilým mluvčím z Olomouce, který 

dojíždí dvakrát týdně do SOŠ a Gymnázia Rýmařov (zjistí Mgr. Tomovová), případně pak 

další možný rodilý mluvčí, na kterého má kontakt Mgr. Dobrozemská. 

 

K bodu 4.) Seminář pro pedagogy a rodiče „Jak připravit předškoláka“ - termín 19. 4. 

2019 v čase 16:00 – 19:00 ve SVČ. Rétorem semináře je Mgr. Hana Otevřelová (rodinná 

terapeutka a speciální pedagožka) 

 

K bodu 5.) Vzdělávací kurz „Kyberšikana“ (zajišťuje Bc. Zapletalová) – kapacita 60 žáků 

Kurz proběhne pro ZŠ Břidličnou v termínech 4. - 8. 11. 2019 

Nutno dohodnout termíny pro ostatní školy na Rýmařovsku, vyřčen návrh, aby odpoledne byl 



 

kurz dostupný také pro rodiče (Ing. Lukešová). 

 

K bodu 6.) Scénické čtení  – Bc. Přikrylová z Městké knihovny Rýmařov zajišťuje 

představení od Karla Čapka – Pohádka pošťácká, které proběhne 22. 10. 2019 a to v těchto 

časech:    

8:15 – první ročníky Zš Rýmařov 

9:15 – dojíždějící malotřídní školy 

10:15 – druhé ročníky Zš Rýmařov 
 

Další scénické čtení organizuje MAP ve spolupráci s Mgr. Tauferovou: 

 

Divadlo v anglickém jazyce – termín 23. 10. 2019 
Nutno dořešit do příštího setkání počty žáků (všichni) a místo konání (Bc. Zapletalová), 

kapacita dostupných míst konání: kinosál (108 míst), kinosál s výsuvem (170 míst), staré kino 

(364 míst), velký sál (226 míst při plesové sezóně). 

 

 

Předpokládané časy představení: 8:30 – pro 1. stupeň ZŠ 

                                                   10:15 – pro 2. stupeň ZŠ 
pro malotřídní školy se předpokládá čas mezi těmito dvěmi představeními (dořeší MAP) 

 

Financování: malotřídní školy si zaplatí dopravu, představení hradí MAP 

                    : pro rýmařovské školy návrh na 20 Kč/žák, zbytek MAP (nutno dořešit) 

Listování (Hejlík): z důvodu výstavby bezbariérového vstupu na Zš Jelínkova 1 bylo 

představení pro 2. stupeň zrušeno, návrh vrátit se k této akci na jaře 2020. 

 

K bodu 7.) Zámecká sezóna Janovice – i přes probíhající rekonstrukci zámku se v měsících 

duben – září 2020 zámek opět otevře veřejnosti. 

Téma pro tuto sezónu: baroko 

V říjnu 2019 by si jednotlivé školy měly odinstalovat stávající výstavu žákovských prací 

(obracet se na Bc. Zapletalovou). Mš/Zš Stará Ves se s ohledem na rekonstrukci zmenší 

prostory pro výstavu. Nová instalace bude probíhat v měsíci květnu. Vymyslet, jak dále 

pracovat s vystavovanými pracemi (v minulých letech kalendář) – všichni. 

 

K bodu 8.) „Samet“ – v souvislosti s výročím 30 let od Sametové revoluce proběhnou tyto 

akce: 

Štreit: výstava fotografií na místní radnici a SOŠ/Gymnáziu Rýmařov – 23. 10. 

výstava v Městském muzeu Rýmařov – 14. 11. 

knihovna zrealizuje pro 2. stupeň Zš Rýmařov Jelínkova 1 a SOŠ a Gymnázium akci s 

názvem Pamflet samizdat 

Městské divadlo Rýmařov uspořádá „Sametový večer“ s průvodem městem – 18. 11. 2019 

dále proběhnou koncerty ZUŠ, v Městském muzeu Rýmařov se uskuteční beseda a ve SVČ 

proběhne promítání filmu a jazzové koncerty 

 

K bodu 9.) Možnost navštívt hrad Sovinec s programem i v pracovním týdnu (pí 

Ihnátová) – dohodne Bc. Zapletalová 

 

Úkoly plynoucí ze setkání: 

1.) Zjistit volné termíny pro navštívení Lesní školy a ekologického centra ve Švagrově 

(Mgr. Míčková) 



 

2.) Zajistit ubytování pro dvoudenní setkání (Bc. Tušková) 

3.) Dohodnout setkání s rodilým mluvčím na dvoudenním setkání (Ing. Lukešová) 

4.) Zjistit ochotu rodilého mluvčího ze SOŠ a Gymnázia Rýmařov spolupracovat s 

místními školami (Mgr. Tomovová) 

5.) Dohodnout termíny kurzu „Kyberšikana“ pro rýmařovské školy a rodiče (Bc. 

Zapletalová) 
6.) Zjistit počty žáků pro akci Divadlo v anglickém jazyce (všichni) 

7.) Zjistit kapacitu velkého sálu SVČ pro scénické čtení (Bc. Zapletalová) 

8.) Dořešit poslední čas scénického čtení pro malotřídní školy (MAP II) 

9.) Upřesnit financování scénického čtení (MAP II) 

10.) Odinstalování stávající výstavy na zámku Janovice (všichni) 

11.) Vymyslet, jak dále pracovat s vystavovanými objekty (všichni) 

12.) Dohodnout s hradem Sovinec návštěvy škol s programem v pracovním týdnu 

(Bc. Zapletalová) 

 

Další termín setkání byl stanoven na 15.10.2019 od 15:30, ZŠ Dolní Moravice. 


