Zápis z jednání Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti
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: 27. 2. 2020
Počet účastníků: 6 členů pracovní skupiny + 2 členové RT
Čas: 13.30 – 15.30 hodin
Místo konání: MAP – společenská místnost, Olivova 1800/2, Říčany

Program:
1) Přivítání všech účastníků
2) Informace o projektu MAP, zhodnocení konference Společně pro úspěch našich škol
3) Informace z realizace projektu MAP – aktuální informace k dotačním možnostem pro školy
4) Výstup z jednání PS – příprava evaluace priorit a cílů
5) Příprava jednání ŘV
6) Čtenářská dílna s Daliborem Dudkem, sdílení a výměna zkušeností v oblasti čtenářské
gramotnosti
7) Plánované aktivity MAP
8) Závěr (diskuze, termín dalšího setkání)
Zápis:

1) Přivítání všech účastníků
Koordinátorka klíčových aktivit MAP Ing. Monika Žilková s vedoucím pracovní skupiny
Mgr. Daliborem Dudkem přivítali členy pracovní skupiny a ostatní účastníky setkání. Na úvod
jednání byl představen jeho program a členové skupiny byli vyzváni k návrhu dalších bodů
jednání. Hlavním očekávaným výstupem bylo projednání aktivit a jejich harmonogram pro výstup
Evaluace plnění priorit a cílů MAP.

2) Informace o projektu MAP, zhodnocení konference Společně pro úspěch
našich škol
M. Žilková pokračovala shrnutím níže uvedených aktivit (období prosince 2019 do února 2020):
•

Semináře s Mgr. Jiřinou Bednářovou a Mgr. Michaelou Veselou

•

Workshop pro rodiče Výchova kluků s Petrem Suchým

•

Odborný panel SRP – střední článek řízení

•

Učící se síť ZŠ – zástupci s PhDr. Václavem Trojanem

•

Příprava letní školy pro pedagogy a PNS

•

Zpracování ZOR a ŽOP MAP

Dále vyzvala všechny přítomné, aby zhodnotili konferenci školství Společně pro úspěch našich
škol, která se uskutečnila 20.2.2020 v Říčanech.
Všichni členové pracovní skupiny ohodnotili konferenci velmi kladně. Kvitovali dobře sestavený
program panelové diskuze, různorodá témata workshopů a přátelskou atmosféru. Pokud by
měla být někdy v budoucnu konference, tak členové PS navrhují, aby se probíralo jedno téma.
Třeba by se mohlo téma týkat „čtenářské gramotnosti“ dodal vedoucí pracovní skupiny.
Faktem zůstává, že na ranní konferenci bylo přítomno přes 200 účastníků a bylo zapojeno přes
90 organizací.
Koordinátorka implementačních aktivit M. Kučerová při shrnutí realizovaných aktivit projektu
informovala o postupu a pokroku plnění aktuálního Ročního akčního plánu MAP 2019/2020.
Na závěr tohoto bodu jednání pozvala koordinátorka implementačních aktivit všechny
spoluúčastníky konference na tzv. „Dožínky konference“, které se uskuteční 31. 3. 2020
v restauraci U Labutě. Hlavním bodem jednání bude zhodnocení konference, nastavení další
spolupráce v regionu a zjišťování potřeb našich pedagogů, vč. využití potenciálu pedagogů
na Říčansku k lektorování a sdílení zkušeností s ostatními kolegy.

3) Aktuální informace k dotačním možnostem pro školy
Manažerka projektu informovala všechny přítomné o plánovaných níže uvedených dotačních
výzev pro školy, vzdělávací organizace a jejich zřizovatele.
•

Ministerstvo

financí

-

odstraňování

havarijních

stavů,

opravy,

modernizace

a rekonstrukce, případně výstavba nových kapacit základních a mateřských škol v

majetku v působnosti obcí či dobrovolných svazků obcí, včetně zázemí, vyjma
venkovních hřišť (do 15. března 2020)
•

MAS – článek 20 v rámci PRV (doprovodné technické zázemí škol), seminář 10. 03. 2020
v MAS Říčansko

•

ŠABLONY III – pravděpodobné datum vyhlášení 16. března 2020, bez ŠD, klubů a ZUŠ

•

Středočeský kraj - PODPORA ROZVOJE A OBNOVY ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH
ŠKOL (podpora projektů z MF a MMR)

4) Výstup z jednání PS – příprava evaluace priorit a cílů
Jednání pracovní skupiny pokračovalo zpracováním výstupu – příprava evaluace plnění priorit
a cílů MAP. Koordinátorka klíčových aktivit představila pracovní skupině návrh dílčích výstupů:

Při následné diskuzi byl dohodnut následující postup:
•

Sběr a zpracování podkladů zajistí RT MAP (duben 2020)

•

Příprava dotazníku zajistí RT MAP ve spolupráci s experty (duben/květen 2020)

•

Dotazník bude v kvalitativní formě – 1. fáze proběhne v květnu 2020 se zapojením členů
pracovní skupiny.

5) Příprava jednání ŘV
Dalším bodem jednání byla příprava jednání členů Řídicího výboru MAP (26. 03. 2020). Členům
pracovní skupiny byly představeny tyto výstupy, které budou předloženy Řídicímu výboru ke
schválení:

•

zpráva o činnosti MAP

•

evaluace priorit a cílů

•

evaluace plnění RAP 2019/2020

•

nové projektové záměry v území

•

změna struktury Strategického rámce

K obsahu dokumentů neměl žádný člen pracovní skupiny připomínky.
6)

Čtenářská dílna s Daliborem Dudkem, sdílení a výměna zkušeností v

oblasti čtenářské gramotnosti
Dalším bodem jednání byla čtenářská dílna s vedoucím pracovní skupiny, kde pan
Dalibor Dudek předal své zkušenosti z výuky z oblasti čtenářské gramotnosti ostatním
členům. Pan Dudek ukázal několik praktických her se zápalkami. Doporučil nám knihy:
Klíč ke slohu a Dech duch a duše češtiny. Věnoval všem přítomným pracovní listy
zaměřené na slohová cvičení a představil způsoby, jak motivovat žáky, aby dokázali
sami a s chutí napsat slohové cvičení. Děti se lépe rozepisují na základě obrázků než
na základě slov.
Na závěr zazněla věta: „Děti to mají těžké s námi, ne mi s nimi“
Příklady dobré praxe:
Paní Svobodová doporučila obchod HRAŠ ().
Paní Šárka Skůpová (ředitelka MŠ Čtyřlístek) – akce jejich MŠ – „Tatínkové a

dědečkové čtou dětem“.
Pan Dalibor Dudek doporučil Dyslektické čítanky – pracovní listy do výuky.
7) Plánované aktivity MAP

8) Závěr (diskuze, termín dalšího setkání)

K závěru proběhla diskuze na téma:
• Vznik speciálních tříd v MŠ.
• Střední článek řízení.
• 12. 3. 2020 – proběhne konference na území MAP Benešovsko.

Setkání bylo ukončeno společnou domluvou data dalšího setkání, které se uskuteční

4. června 2020 od 13.30 hod.
Zapsala: M. Kučerová
Ověřila: Ing. Žilková

