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ZÁPIS 5. 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 23. března 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 

 

 

Program: 

1. Shrnutí plnění úkolů z předchozích PS 
2. Autorská čtení – besedy se spisovateli 
3. Koncept čtenářského maratonu 
4. On-line náslechy 
5. Diskuse, různé 

Ad 1. – 5. 

● Byla rozeslána nabídka besed s autorkami a autory dětské literatury, garantka 
koordinuje akce s jednotlivými zájemci z řad pedagogů a besed se také bude účastnit, 
nyní se ladí termíny 

● Není velký zájem o moderní autory, učitelé dávají přednost velmi známým jménům – 
na podzim bude možné realizovat představení – workshopy mladých autorů s učiteli 
pro navázání další spolupráce 

● Čtenářský maraton – diskuse o formě a termínu – červen 2021, garantka připraví návrh 
k připomínkám PS, proběhne pilotní maraton, v případě úspěchu mohou být další 
ročníky tematicky zaměřené, nyní spojeno s poznáváním zajímavých míst (Štvanice, 
skatepark apod.) 

● Maraton může podpořit PS FIN (placky, ceny, pasování prvňáků na čtenáře atd.) 
● Knihoborec - čeká se na možnost představení „naživo“ 
● Diskuse ohledně on-line vzájemných náslechů pedagogů - problematika GDPR, 

doplnění jména pedagoga, nikoliv jen kontakt (diakritika) 
● Odkazy na materiály v rámci RWCT inspirace pro učitele v době onlinu:  

https://kritickemysleni.cz/inspirace-pro-ucitele/lekce-a-texty/zadani-pro-on-line-vyuku/
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https://kritickemysleni.cz/inspirace-pro-ucitele/lekce-a-texty/zadani-pro-on-line-
vyuku/; náměty pro společné čtení dětí a rodičů, to by třeba také mohlo někoho 
inspirovat:https://kritickemysleni.cz/inspirace-pro-ucitele/lekce-a-texty/spolecne-
cteni-rodicu-a-deti/ 

 

 

Shrnutí výstupů setkání, úkoly apod. 

Výstup Zajistí 

● Besedy s autorkami - probíhá Garantka PS 

● Koncept čtenářského maratonu – 

rozeslání PS 

Garantka PS 

● Zahájení on-line náslechů RT MAP 

Další setkání PS úterý 18. května 2021 od 18 hod.  
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