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ZÁPIS 3. 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: Úterý 13. října 2020, 18 – 19:30 hod.  

Místo konání:   Cafe Collection, OC Stromovka, Veletržní 24, Praha 7 

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: Michaela Svobodová 

 

Program: 

 

1. Informace o činnosti v projektu MAP II 
2. Vyhodnocení focus group mezi učitelkami a učiteli ČjL 
3. Možnosti intervence 
4. Diskuse a rozdělení úkolů 
5. Změna garanta skupiny 
6. Stanovení termínů setkání PS v roce 2021 
7. Shrnutí výstupů setkání, úkoly apod. 

Ad 1. Informace o činnosti v projektu MAP II 

Manažerka projektu a metodička PS informovaly o aktuálním stavu realizace projektu, 
plánovaných aktivitách, nucených omezeních v souvislosti s nouzovým stavem apod.  Byla 
představena nová členka PS, pí K. Ročková, učitelka ZŠ Strossmayerovo nám.  

Ad 2. – 4 

V rámci vyhodnocení výstupů z FG na téma čtenářská gramotnost byla postupně řešena 
následující témata, která byla spjata s diskusí: 

 e-knihovna – na jaře v rámci realizované FG nebyla tato forma podpory čtenářské 
gramotnosti přijímána ze strany pedagogů pozitivně, nicméně vzhledem ke změně 
situace by mohl být aktuálně přijímána pozitivněji, koncept využívaný v SŠ by mohl být 
využit i v rámci ZŠ 
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 díky p. Pražákovi vznikla na začátku 09/2020 FB skupina „Učitelé ze Sedmičky“, která 
by mohla být využita i pro sdílení informací, viz výše 

 RT MAP má k dispozici kontakty na pedagogy všech zapojených ZŠ, s výjimkou  ZUŠ 

 semináře týkající se kritického myšlení se obtížně realizují on-line formou, většinou 
byly přesunuty do jiné - snad příznivější – doby (pí Kafková promyslí možnosti on-line 
forem pro semináře kritického myšlení) 

 Další témata vhodná k podpoře z MAP II by byla:  
 formativní hodnocení (RT MAP II plánuje, ale až na duben 2021, pokusí se 

uspíšit, EduLab by poskytl, ale pouze prezenčně) 
 sdílení informací ohledně fungování specpedů, výchovných poradců nebo 

asistentů pedagoga v rámci distanční výuky 
 podpora učitelů při „udržení“ dětí v diskusi, které z distanční výuky 

z nějakého důvodu vypadnou 
 duševní hygiena – psychologickou podporu poskytuje Člověk v tísni, MČ P7 

má poradny na dvou ZŠ pro rodiny, ale mohou je využít i pedagogové 
(návrh spolupráce s organizací Nevypusť duši – poskytují i on-line 
programy) 

 jak učit svůj obor distančně (propojení s https://cesko.digital/) + 
mezipředmětová výuka (např. zeměpis vs. čeština) 
sdílení zkušeností z on-line výuky, viz FB výše 

 možnost realizovat opět „Čtenářský maraton“, příp. propojení se Dnem 
evropských jazyků (26. 9.) – zapojení organizace Česká škola bez hranic 
(https://csbh.cz/),  zaměřit mj. na poznávání míst v Praze 7 (T. Rafoth) 

 důležitá je v rámci distanční výuky podpora žáků ze strany rodičů, nicméně je zřejmé, 
že kvalita vzdělávání se - díky on-line formě - snižuje 

 možnosti doučování – studenti PeF jsou přetíženi, mají povinnou výuku, těžko je využít 

 důležitá je také pro pedagogy role ICT technika/metodika v rámci jednotlivých škol  

 PS se dotkla také problematiky rodilých mluvčí v rámci výuky cizích jazyků: využití 
platformy Učitelé +, rodičů – spousta z nich by mohla v této problematice pomoci, p. 
Lze využít i programu Erasmus – pedagogové jiné národnosti vyučující cizí jazyky na 
školách (jsou hrazeni z programu). Dohoda možná s EDUCA International, o.p.s. JUDr. 
Josef Vochozka (kontakt přes M. Kuldová) a p. Syka (organizátor anglických letních 
táborů Summer Time  - možnost propojení s PS pro výuku CJ 

Ad 5. Změna garanta PS 

Na základě žádosti p. Kaderky, který zastával funkci „dočasného“ garanta PS, RT MAP II dohodl 
výměnu s pí Tesárkovou, která od 1. 11. 2020 tuto funkci přebírá. P. Kaderka zůstává členem 
PS. 

Ad 6. Stanovení termínů setkání PS v roce 2021 

Termíny setkání PS byly dohodnuty: 

https://cesko.digital/
https://csbh.cz/
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 pondělí 25. ledna 2021 od 18 hod. 

 úterý 23. března 2021 od 18 hod. 

 úterý 18. května 2021 od 18 hod.  

Místo setkání bude upřesněno v pozvánkách, které RT MAP II zasílá vždy před jednáním.  

Ad 7. Shrnutí výstupů setkání, úkoly apod. 

Výstup Zajistí 

 koncept e-knihovny p. Kaderka, po rozeslání odkazu na FB 
skupinu „Učitelé ze Sedmičky“ a 
informování ředitelů zapojených základních 
škol na poradě ředitelů 15. 10. (zajistí RT 
MAP II) 

 mailing list na učitele ZUŠ pí Tesárková 

 seznam autorů pro autorská čtení pí Tesárková 

 propojení RT MAP II s EduLab p. Pražák 

 možnosti on-line forem pro semináře 
kritického myšlení 

pí Kafková 

 sdílení informací ohledně fungování spec. 
pedů, výchovných poradců nebo 
asistentů pedagoga v rámci distanční 
výuky 

RT MAP II na poradě ředitelů 15. 10.  

 navázání spolupráce s „Nevypusť duši“ RT MAP II 

 zajištění semináře na formativní 
hodnocení  

RT MAP II 

 navázání spolupráce s Česko Digital 
https://cesko.digital/  

Propojení p. Pražák, RT MAP II 

 koncept čtenářského maratonu Pí Tesárková na dalším jednání PS 

 seminář G Suite pro pedagogy p. Pražák dle dohody s pí radní Šiškovou 

 

https://cesko.digital/

