
 
 

ZÁPIS 4. 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 

 

 

Program: 

 

1. Informace o činnosti v projektu MAP II 

2. Koncept e-knihovny 

3. Potřeby pedagogů v on-linu 

4. Semináře pro pedagogy - možnosti 

5. Seznámení s on-line možností interaktivních besed se spisovateli pro děti + diskuze, 
možnosti 

6. Čtenářský maraton – koncepce 

7. Diskuse a rozdělení úkolů 

Ad 1. Informace o činnosti v projektu MAP II 

Manažerka projektu informovala o aktuálním stavu realizace projektu. Byla prioritizována a           
schválena SWOT3 analýza, bylo shrnuto plnění úkolů z posledního setkání PS.  

Ad 2. Koncept e-knihovny 

 

P. Kaderka zveřejnil výzvu k diskusi o e-knihovně na FB skupinách, odezva nebyla            
konstruktivní, prozatím je koncept e-knihovny odložen. 

 

Ad 3. – 4. Potřeby pedagogů v on-line prostoru 
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Datum konání: Úterý 25. ledna 2021, 18 – 18:45 hod.  
Místo konání:  On line 

Účastníci jednání:  Dle PrtScr 
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 



 
 
Pedagogové jsou vyčerpaní, ulevila by jim nyní spíše edukace rodičů, které mají na on-line              
výuku a učitele nepřiměřené a často protichůdné názory. Informace o webinářích pro            
pedagogy a jejich nabídka jsou dostatečné.  

Lze realizovat on-line semináře na téma syndrom vyhoření (Nevypusť duši). 

Kurzy RWCT je doporučeno realizovat prezenčně. 

 

Ad 5. Seznámení s on-line možností interaktivních besed se spisovateli pro děti + diskuze, 
možnosti 

Garantka RT oslovila cca 10 autorů dětské literatury – jejich seznam a základní informace o               
nabídce (on-line besedy/workshopy) RT MAP poskytne školám tak, aby bylo možné           
realizovat akce co nejdříve. MAP se bude podílet na financování akcí dle možností rozpočtu              
projektu (pozn. může být potřeba i technik). Na ZŠ Stross je možné realizovat i besedy               
osobní (proti prohlášení o bezinfekčnosti). 

 

Ad 6 Čtenářský maraton – koncepce 

Čtenářský maraton by mohl být spojen s poznáváním Prahy 7 – čtení na zajímavých místech, 
čtení po jednotlivých třídách, skupinách, neměřit délku čtení, ale počet knih. 

Konkrétní plán bude stanoven na příštím setkání PS, termín maratonu – květen/červen 
2021. 

Zapojení Škol bez hranic prozatím odloženo. 

 

Ad 7. Diskuse a rozdělení úkolů 

 

Informace o výtvarné soutěži Knihoborec 

Informace o divadelním projektu Peníze nerostou na stromech 

Problematika formativního hodnocení 

Info o nabídce Ty-já-tru pro 1. stupeň 

Termíny setkání PS byly dohodnuty: 

● 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.  

Shrnutí výstupů setkání, úkoly apod. 
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Výstup Zajistí 
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● zaslání seznamu autorů + info pro      

autorská čtení a jeho distribuce 

pí Tesárková + RT MAP 

● koncept čtenářského maratonu PS ČG na dalším setkání 

● zjistit zájem pedagogů o kurz RWCT RT MAP 

● zjistit zájem o seminář G-suite RT MAP 


