Zápis ze setkání pracovní skupiny:
ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST K ROZVOJI POTENCIÁLU KAŽDÉHO ŽÁKA
v rámci projektu ORP Říčany - Místní akční plány rozvoje vzdělávání II
(zkráceně MAP II v ORP Říčany)
reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643

Datum konání platformy: 30. 5. 2019
Počet účastníků: 8 členů pracovní skupiny + 3 členové RT
Čas: 13:30 – 15:30 hodin
Místo konání: MAP (společenská místnost), Olivova 1800, Říčany
Program:
1)

Zahájení PS

2)

Informace z projektu MAP v ORP Říčany

3)

Informace k podaktivitě 2.7 podpora škol v plánování – popis potřeb škol,

dotazníkové šetření ŘO OP VVV
4)

Roční akční plán 2019-2020 (plnění)

5)

Aktualizace analytické části

6)

Aktivita – workshop

„Netradiční metody na podporu čtenářské gramotnosti“ s Mgr. Daliborem Dudkem (šifrování,
kolážování, práce s fotografií, obrázky a střípky z tématu tvůrčího psaní)
7)

Závěr

Zápis:
Koordinátorka klíčových aktivit a komunikace MAP Miroslava Kučerová projektu MAP s
vedoucím pracovní skupiny Mgr. Daliborem Dudkem přivítali účastníky na setkání pracovní
skupiny čtenářské gramotnosti k rozvoji potenciálu každého žáka a představili program a
jeho cíl. Tím je projednání postupu při realizaci podaktivity 2.7 Podpora škol v plánování,
seznámení přítomných s dosavadními výstupy a tvorba podnětu pro druhý cyklus této aktivity
v rámci projektu. Dále je třeba nastavit způsob vyhodnocení plnění RAP a jeho aktualizaci,
která je plánována (vč. konzultačního procesu na červen až srpen 2019. Mgr. Dudek vyzval
přítomné k doplnění témat programu jednání.

2) Informace o projektu MAP v ORP Říčany
Manažerka projektu MAP Ingr. Linda Kůstková informovala o postupu realizace projektu od
posledního jednání PS, které proběhlo 14. května 2019 a dále byly předány informace o plánovaných
aktivitách na druhé pololetí roku 2019. Zároveň byli přítomní členové PS vyzváni k sestavení
harmonogramu jednání pracovní skupiny do konce roku.

3) Informace k podaktivitě 2.7 podpora škol v plánování – popis potřeb škol,
dotazníkové šetření ŘO OP VVV
Aktuálně probíhá realizace klíčové podaktivity 2.7 Podpora škol v plánování aktuálně jsou
odevzdávány výstupy Popis potřeb jednotlivých škol realizačnímu týmu. Jednou ze sledovaní oblastí
je popis stavu aktivit škol v oblasti čtenářské gramotnosti konkrétně jsou zjišťovány metodiky rozvoje
žáků, existence koordinátorů pro čtenářskou gramotnost na školách, používané metody, vzdělávání
pedagogů, překážky pro rozvoji této oblasti a vybavení škol. K celkovému vyhodnocení výstupů
budou využity agregovaná data poskytovaná ŘO OP VVV. Konkrétní výstupy budou projednány
během listopadového jednání PS.

4) Roční akční plán 2019-2020 (plnění)
Jednou z povinných aktivit projektu je aktualizace Ročního Akčního Plánu a vyhodnocení plnění jeho
obsahu. Přítomní členové PS byli seznámeni s obsahem plánů v oblasti čtenářské gramotnosti, byli
vyzváni k jejich prioritizaci a doplnění dalších aktivit na základě zkušeností z posledního roku.
Navrhovanými aktivitami mají být aktivity spolupráce, jejichž náplní je plnění cílů Strategického rámce
(aktualizace proběhla na konci roku 2018). Realizačním týmem bude sestaven in-line dotazník, ve
kterém budou členové pracovních skupin rozdávat své preference k jednotlivým aktivitám. Aktivity
s nejvyšším počtem preferencí budou zařazeny do návrhu Ročního Akčního Plánu a tento návrh
bude projednán s Pracovní skupinou pro financování, tak aby vybrané aktivity byly reálně splnitelné
a jejich realizací by došlo k plnění cílů Strategického rámce.

5) Aktualizace analytické části
V rámci klíčové podaktivity místní akční plánování probíhá příprava aktualizace analytické části MAP
(část 3. Obecná část analýzy). Podklady pro aktualizaci zpracovává expertka projektu Ing. Barbora
Hájková ve spolupráci s manažerkou MAP. Po dokončení návrhu bude dokument předán do

konzultačního procesu v rámci, kterého budou členové PS zpracovávat připomínky a komentáře.
Zároveň je plánovaná další aktualizace analytické části, jejímž cílem bude zařazení agregovaných
dat dotazníků ŘO OP VVV. Konečné schválení aktualizací proběhne buď při hlasování per rollam,
nebo při zářijovém presenčním jednání.

6) Aktivita – workshop
7) „Netradiční metody na podporu čtenářské gramotnosti“ s Mgr. Daliborem
Dudkem
Setkáni pracovní skupiny pokračovalo částí určenou pro společné sdílení dobré praxe a síťování
v rámci regionu formou interaktivního workshopu pod vedení vedoucí PS Mgr. Dalibora Dudka.
Workshop byl zaměřen na tato témata:

•

šifrování

•

Kolážování

•

práce s fotografií,

•

obrázky a střípky z tématu tvůrčího psaní

8) Závěr
Setkání bylo ukončeno společnou domluvou data dalšího setkání, které se uskuteční 11.
června 2019.

Zapsala: M. Kučerová

Ověřila: Ing. Žilková

