
 

 

 

 

Zápis ze setkání pracovní skupiny Rozvoj čtenářské 

gramotnosti a Rozvoj matematické gramotnosti 

 

Termín setkání: 4. 2. 2020, 15:00 

Místo setkání: Kancelář MAS Rýmařovsko, o.p.s. 

Program a hlavní témata k diskusi:  

1.) Zámecká sezóna 2020 

2.) Plánované akce pro MŠ a ZŠ 

3.) Pozvaní hosté (paní Slaná a paní Křenková) 

4.) Den učitelů 2020 

5.) Podzim 2020 

6.) Téma Etika a etiketa 

7.) Metodické setkání k využití metody Abaku 

8.) Různé  

 

K bodu 1) Zámecká sezóna 2020 

Na úvod jednání byla představena nová kastelánka zámku Janovice Mgr. Jitka Slaná 

(kontakt: 777 427 002, slana.jitka@npu.cz). 

Dále bylo probíráno zahájení Zámecké sezóny, které letos připadne na 30. 5. 2020 (tedy poslední 

sobotu v měsíci). Členky pracovní skupiny upozornily, že zahájení koliduje se Dnem dětí v Horním 

Městě. Následně paní Zapletalová upřesnila informace týkající se instalace žákovských prací a 

programu, vše bude ještě zpřesněno na březnovém setkání pracovní skupiny, konkrétní problémy či 

dotazy kolem instalace či programu budou připraveni zodpovídat buď kastelánka zámku (viz 

kontakt výše), případně pracovník Muzea Rýmařov Mgr. Tomáš Lašák (kontakty: 554 254 383, 

+420 739 915 679, lasak.muzrym@seznam.cz ). Dále ředitelka Muzea avizuje, aby každá školská 

organizace, která na Zámku vystavuje práce svých žáků, zvolila jednoho zástupce, který bude mít 

výstavu na starosti, a ten se zúčastnil plánované schůzky přímo v prostorách Zámku, která je 

naplánována na 17. 2. 2020 od 15:00 do 17:00. Ředitelka Zapletalová zde bude v těchto hodinách k 
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dispozici, aby zmiňované zástupce provedla prostory, které se vlivem probíhající rekonstrukce od 

prostor z loňských let značně omezily. Tato informace byla ještě přeposlána na emaily členů/členek 

MAS a ředitelům místních školských organizací. Také byl obnoven materiál určený pro instalaci, 

konkrétně sítě, které Muzeum Rýmařov v letošním roce pro tyto účely zakoupilo. Na závěr byl 

vznesen návrh (Ivana Lukešová) na pokračování tradice tištěných kalendářů, ve kterých se 

vystavené práce žáků objeví. ZUŠ Rýmařov byl přidělen v této věci speciální úkol, aby vymysleli 

vhodné téma kalendáře. Některé obce si však nechávají tisknout kalendáře vlastní, je tedy na místě, 

aby manažeři MAP toto prodiskutovali s místními starosty, ať má kalendář MAP co nejširší využití. 

 

K bodu 2) Akce pro MŠ a ZŠ 

25. 2. Cimbálovka – hudební program (pro MŠ/ZŠ z okolních obcí) 

představení proběhnou v časech 9:15/10:15/11:15 (cca 200 dětí/45 min) dle domluveného rozpisu 

                                                            - MAP platí představení, školy si hradí dopravu 

                    6. 3. Cimbálovka pro rýmařovské MŠ/ZŠ 

                    

Den her pro MŠ – regionální akce, která se pravděpodobně uskuteční  13. 5. 2020 a to ve 

venkovních prostorách (po dohodě členů skupiny ve Flemichově zahradě v Rýmařově). Nutno ještě 

dohodnout přesnou podobu a název akce. Herní část akce bude mít na starosti společnost 

Deskových her, sportovní program pak Tréninkové centrum Praděd z.s. z Malé Morávky. Začátek 

akce byl členkami dohodnut na 9:00, ale z důvodu velkého množství dětí bude vhodné na místo 

dorazit již v 8:30 a děti si rozdělit do družstev (ta budou 5ti členná) a označit (každá MŠ si zvolí 

svůj název a označení dětí). ZŠ Rýmařov Jelínkova 1 pak na konci března zvolí mezi svými žáky 

patrona pro každé zúčastněné družstvo (cca se počítá s 37-40 družstvy) po domluvě z ředitelstvím 

školy. Dále je potřeba přesně stanovit hodnocení, počet stanovišť (herních disciplín), ZŠ a MŠ 

Horní Město navrhuje rozdělení disciplín dle 5 barevných olympijských kruhů. ZŠ Rýmařov Horní 

nám. se nabídla, že upeče pro děti medaile. Dále padly návrhy na výrobu cen v 3D tiskárně, které by 

vyrobilo SVČ Rýmařov. Pro první 3 družstva by odměnou byla desková hra, pro první družstvo 

zazněl návrh na ocenění putovním pohárem. Co se týká občerstvení, budou rodiče dětí dopředu 

informování, aby byly děti vybaveny svačinami a dostatečným množstvím tekutin. Je třeba také 

zajistit hygienické zázemí (WC), domluví Mgr. Eva Tomovová. 

 

Seminář pro rodiče předškoláků – z důvodu nezájmu ze strany rodičů v letošním roce nebude 



MAP pořádat seminář pro rodiče předškoláků na téma Školní zralost u dětí. 

 

K bodu 3) Pozvaný host – Vladimíra Křenková z Farmy ve Stránském 

 Paní Křenková nabízí školským organizacím využití Šablon pro financování projektového 

dne na jejich farmě ve Stránském u Rýmařova, je schopna připravit program pro nejmladší děti z 

MŠ až po dospívající žáky 2. stupně ZŠ, všichni zde najdou zábavu a zaujetí nenucenou formou. V 

současnosti nabízejí oblíbený program Devatero řemesel, kde se žáci naučí např. tkát vlnu na 

tkalcovském stavu. Školy často navštěvují se svými žáky farmy na Olomoucku či v jiných 

regionech, přitom zde máme doslova „na dosah ruky“ takovou možnost, tak proč ji nevyužít. Navíc 

je paní Křenková ochotná přijet i s připraveným programem do škol. Kontakty: Vladimíra 

Křenková 723 040 535, krenkovavladimira@seznam.cz. 

 

K bodu 4) Den učitelů 

 Dlouho plánovaná akce Den učitelů proběhne 25. 3. 2020 cca 17:30 - 18:00(bude ještě 

upřesněno v pozvánce) ve velkém sále SVČ Rýmařov, opět pouze pro pedagogické pracovníky. 

Program: hudební vstup (ZUŠ Bruntál), iluzionista Tomasiano (mimo jiné finalista soutěže 

Československo má talent). Pověřené osoby za školu napíší do elektronické pozvánky počet 

účastníků akce za svou organizaci. 

 

K bodu 5) Podzimní akce 

V rámci diskuze o zajištění podzimních představení pro děti padly následující podněty a 

návrhy: 

ZŠ – Divadlo v anglickém jazyce – po úspěchu v loňském roce se akce bude opakovat 

MŠ – proběhla diskuze o vhodném přestavení, jmenovitě například představení Spejbl a Hurvínek 

(dále paní Jablončíková, která vede místní dramatický kroužek, nabídla, že se svými žáky může 

sehrát pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků; padl i návrh na loutkové divadlo) 

– detaily a případné další návrhy budou probrány na příštích setkáních Pracovních 

skupin 

K bodu 6) Etika a etiketa 

Dětský divadelní soubor pod vedením paní Jablončíkové nacvičil cca 45 minutové pásmo na 

toto téma. Představení bude určeno pro žáky 2. - 7. tříd a uskuteční se pravděpodobně v měsíci 

dubnu, případně květnu. Nutno ještě doladit detaily. 
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K bodu 7) Metodické setkání k využití metody Abaku 

V rámci setkání proběhlo předvedení a vysvětlení metody Abaku. Tato metoda se již používá 

na cca 250 základních a mateřských školách. Vedoucí pracovní skupiny Rozvoj matematické 

gramotnosti - paní Markéta Míčková seznámila přítomné učitele matematiky formou praktické 

ukázky s možnostmi využití této metody ve výuce. Abaku pomáhá rozvíjet dobrou představivost, 

paměť, schopnost kombinovat a logicky uvažovat, doufejme tedy, že se v našich školách začne 

využívat. Projekt MAP zajistí dřevěné kostičky pro jednotlivé školy, Středisko volného času 

Rýmařov již dříve přislíbilo pomoc při šití látkových obalů na kostičky. 

 

K bodu 8)  

Paní Lukešová informovala přítomné o možnostech využití NIDV – Národního institutu 

dalšího vzdělávání se sídlem v Ostravě například při možnosti zajištění IT specialistů a poradců na 

jednotlivé školy. Od ledna pod novým názvem: Národní pedagogický institut České republiky. Více 

info naleznete na https://www.nidv.cz/  

Příští setkání pracovních skupin Rozvoj čtenářské gramotnosti a Rozvoj matematické 

gramotnosti proběhne 1. dubna v 15:00! Místo bude upřesněno. 

 

Úkoly plynoucí ze setkání: 

1.) Detaily k plánované akci Zámecká sezóna 2020 (Bc. Zapletalová) 

2.) Schůzka se starosty obcí – kalendáře MAP (manažeři MAP) 

3.) Průběh akce Den her pro MŠ (Ing. Ivana Lukešová) 

4.) Název akce Den her pro MŠ (všichni) 

5.) Počet družstev za každou MŠ (všechny zúčastněné MŠ) 

6.) Zajištění - volba patronů pro družstva ze ZŠ (Mgr. Markéta Míčková/Mgr. Marcela Tauferová) 

7.) Ceny pro vítěze akce Den her pro MŠ (všichni) 

8.) Návrhy na podzimní divadelní akce pro MŠ (zástupci z pracovních skupin z MŠ) 

9.) Upřesnění termínu a doladění představení na téma Etika a etiketa (manažeři MAP, ZUŠ) 

     10.) Zajištění hygienického zázemí pro akci Den her pro ZŠ (Mgr. Eva Tomovová) 

 


