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ZÁPIS 2. SETKÁNÍ 
PRACOVNÍ SKUPINY (PS) 

PRO ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ A K ROZVOJI POTENCIÁLU KAŽDÉHO ŽÁKA 

v rámci klíčové aktivity č. 2 Aktualizace a rozvoj MAP 
„Místní akční plány rozvoje vzdělávání II - správní obvod Praha 7“ 

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011690 
 

Datum konání: čtvrtek 21. ledna 2019, 18 – 19:30 hod.  

Místo konání:   MČ P7, Veletržní 33, Praha 7 (zasedací místnost) 

Účastníci jednání:  dle prezenční listiny 

Klíčová aktivita/podaktivita: 02 Aktualizace a rozvoj MAP/KA 02C Pracovní skupiny pro 
rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a k rozvoji 
potenciálu každého žáka 

Zapsal/a: Romana Růžičková 

 

Program: 

 

1. Představení účastníků 
2. Aktuální informace o projektu 
3. Plán aktivit na 1. poletí 2020 
4. Činnost pracovní skupiny v rámci MAP II pro nově zapojené členy PS 
5. Informace o sběru potřeb škol 
6. Různé (postřehy / podněty účastníků apod.) 
7. Shrnutí výstupů setkání 

Ad 1. Představení účastníků  

Po přivítání všech účastníků setkání hlavní manažerkou projektu, Michaelou Svobodovou, 
byla představena nová členka realizačního týmu projektu: Romana Růžičková, odborný garant 
komunikace, projektový manager, a nový garant pracovní skupiny ČG Michal Kaderka. 

Hlavní managerka informovala, že bude PS pravděpodobně potřeba doplnit o dalšího člena 
(zaměření digitální gramotnost) a požádala přítomné o případné návrhy. 

Ad 2. Aktuální informace o projektu  

V úvodu hlavní manažerka projektu informovala o proběhlých jednáních PS a také o tom, že 
byl dokončen sběr potřeb škol, ze kterého je v současné době zpracována pracovní verze 
Agregovaného popisu potřeb škol (APPŠ), která bude ještě konzultována s jednotlivými 
školami a poté bude popis poskytnut členům řídícího výboru a pracovním skupinám. Další sběr 
a vyhodnocení posunu proběhne na podzim 2021.  
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Ad 3. Činnost pracovní skupiny v rámci MAP II pro nově zapojené členy PS 

Aktuálním úkolem PS je poskytovat návrhy na zajištění naplňování potřeb škol, diskutovat 
opatření, kterými je možné podpořit školy v jejich snaze o zkvalitňování předškolního a 
základního školství v oblasti čtenářské gramotnosti, dále poskytovat tipy na odborníky, které 
lze do procesu zapojit apod. 

Ad 4. Plán aktivit na 1. poletí 2020 

Hlavní manažerka projektu informovala účastníky o dosavadních a plánovaných činnostech 
projektu MAP II. V případě plánované konference pro MŠ je možnost, aby se při vyšším počtu 
účastníků konala přímo v Praze 7.  

Připravované aktivity v období 01-03/2020:  

 II. zasedání Řídícího výboru MAP II Praha 7 – 23. 1. 2020 

 seminář – Strategické plánování aktivit škol - 5. 2. 2020 

 setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti – 6. 2. 2020 

 seminář – Žákovské parlamenty – 12. 2. 2020 

 představení možností spolupráce s gymnáziem Přírodní škola v rámci porady ředitelů- 
13. 2. 2020 

 setkání školních koordinátorů – 18. 2. 2020 

 seminář – Řečové poruchy ovlivňující vzdělávání - 20. 2. 2020 

 seminář – Prevence syndromu vyhoření pro učitele ZŠ a MŠ – březen 2020 

 seminář – Kariérové poradenství - březen 2020 

 seminář – Práce zástupce ředitele školy – 12. 3. 2020 

 pro MŠ - legislativa a kontrola ČSI – březen 2020 

 workshop – Výuka finanční gramotnosti – 15. 3. 2020 

 seminář – Děti a žáci s PAS v běžné škole – 23. 4. 2020 

V dalším období MAP plánuje zorganizovat setkání u kulatého stolu pro zástupce OSPOD, PPP, 
zástupců Asociace školské sociální práce a dalších relevantních aktérů za účelem diskuse o 
možném modelu pilotního projektu na téma školské sociální práce v Praze 7. 

Ad 5. Informace o sběru potřeb škol 

Na setkání obdrželi garanti pracovních skupin sumarizovaný seznam výstupů 
v anonymizované podobě. Hlavní manažerka představila sumarizovaný přehled potřeb škol, 
které byly rozděleny do dvou skupin – MŠ a ZŠ zvlášť a do několika kategorií: stavební úpravy, 
vybavení a pomůcky, personální oblast, DVPP a sociální oblast, sociálně komunitní oblast, 
bezpečnost a systémové potřeby. Zároveň byly potřeby rozděleny do průřezových témat MAP 
II, kterými jsou: 
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- matematická gramotnost 
- čtenářská gramotnost 
- podnikavost a iniciativa dětí a žáků 
- inkluze 
- digitální kompetence 
- polytechnické vzdělávání včetně EVVO 
- kompetence pro používání cizího jazyka 
- investice do kapacit škol 

Ad 6. Různé (postřehy / podněty účastníků apod.) 

Další témata a potřeby: 

 PS se shodla na tom, že čtenářská gramotnost (ČG) bývá často mylně spojována pouze 
s výukou českého jazyka a literatury, nicméně ČG se promítá do všech předmětů stejně 
jako do všech oblastí každodenního života 

 DDM – otázka kvality poskytovaných možností trávení volného času dětí 

 žáci s OMJ – projekt MČ, který počítal s realizací intenzivních kurzů ČJ, byl zrušen, MČ 
vyčká do legislativního vyjasnění MŠMT 

 problematika školních knihoven, čtenářské kufry, čtenářské vozíky, čtenářské koutky 
ve třídách, na chodbách 

 výběr kvalitní literatury pro děti a mládež, obnova knižního fondu – sdílení inspirace 
zejména pro učitele 2. stupně 

 čtenářské soutěže apod. – motivace ke čtení – předpoklad nové kvalitní knihy, výběr a 
motivující učitel  

 každá škola by mohla udělat např. 1 x ročně akci pro ostatní, již to na P7 fungovalo 

 navázání spolupráce s nakladatelstvími, autory literatury pro děti a mládež 

 nutnost propojování „klasické“ výuky a digitálních technologií (tablety, čtečky) 

 propojování ČG s naukovými předměty 

 vzájemné hospitace učitelů, náslechy externích odborníků 

 seminář – podpora práce s nadanými dětmi – možná spolupráce s Centrem nadání 
o.p.s. (Václav Fořtík), s PPP apod. 

 kurzy RWCT, možnost využití testů na webu Cermatu, Digifolio apod. 

 spolupráce s prarodiči, seniory 

 deskové hry a jejich využití 

Ad 7. Shrnutí výstupů setkání 

Výstup Zajistí 

 organizační zajištění focus group 5. 3. 
2020, 14 hod., zajištění facilitátora 

RT MAP II 

 návrh okruhů k diskusi na focus 
group 

RT MAP II k připomínkám a doplnění 
členům PS 
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 možnosti autorských besed 
v dopoledních hodinách, spolupráce 
s nakladatelstvími 

členka PS - RT 

 nabídka náslechů – mediální výchova 
(zaslání témat) 

Garant PS - FF UK, Gymnázium Na 
Zatlance 

 možnost náslechů na ZŠ Stross – D. 
Pražák 

Ověří RT MAP II 

 zápis bude zaslán k připomínkám RT MAP II 

 Ověřit zájem o oblast kritického 
myšlení 

Bude diskutováno na focus froup 

 

 Další společné setkání PS: 14. 4. 2020 od 18:00 - MČ P7, Veletržní 33, Praha 7 
(zasedací místnost) 

 
 


