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ZÁPIS 6. 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 18. května 2021, 18 – 19:00 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. Autorská čtení – besedy se spisovateli – nový školní rok 
2. Koncept čtenářského maratonu 
3. Diskuse, různé 

Ad 1. Od dubna proběhlo několik on-line a osobních besed se spisovatelkami (pí. Smolíková, 
pí. Krolupperová, pí. Březinová) za účasti garantky PS ČG jako spolumoderátorky. Účastnily se 
třídy 1. stupně z různých škol Prahy 7. Žáky i paní učitelkami byly besedy hodnoceny velmi 
kladně. Besedy budou probíhat i v měsíci červnu a pokračovat pak v novém školním roce, se 
zapojením dalších autorek a autorů se zaměřením na aktivizaci žáků 2. stupně. (Matocha, 
Seifertová, Stará, Driverová…). 

Ad 2. Garantka PS oslovila provozovatele míst, kde bude probíhat čtení (Galerie Scarabeus, 
NZM, Štvanice, Výstaviště). 

Byl doladěn koncept čtenářského maratonu (každý týden jedno místo, čtení 8 - 13 hodin, 1 
třída = 1 hodiny čtení, doprovodný program pro nejmenší čtenáře, drobné odměny, tabulka 
na sdíleném disku, charitativní příspěvek pro Centrum Locika, účast garantky a zástupce RT 
MAP na maratonu). Nebude se jednat o čtení na čas ani o rekordy, ale o setkávání na 
zajímavých místech Prahy 7 a pokus o vytvoření tradice pro příští roky. V následujících letech 
by mohl být maraton zaměřen tematicky. 
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Ad 3. D. Pražák navrhuje ve spolupráci s Přírodní školou uspořádání setkání zájemců o výuku 
venku. V případě zájmu o spolupráci s MAP zašle realizačnímu týmu informace ke sdílení 
učitelům. 

M. Kaderka realizuje Letní školu mediální výchovy pro děti, učitele, seniory. Informaci bude 
sdílet na FB skupině Učitelé ze Sedmičky, MAP nasdílí na svém FB a webu. 

Na badatelku by bylo možné využít D. Stacha. 

Byly dohodnuty termíny dalších setkání.  

 

Výstup Zajistí 

Zajištění letáků a sdílené tabulky pro učitele, 

informování učitelů – Čtenářský maraton + 

publicita přes MČ 

RT MAP 

Upřesnění míst a časů čtení – Čtenářský 

maraton 

Garantka PS 

Zajištění návrhu a výroby upomínkových 

předmětů – Čtenářský maraton 

RT MAP 

     Zapojení Lociky - příjemce daru Garantka PS a RT MAP 

    Seznamovací setkání s “mladými autory v rámci   
další PS 

Garantka PS a RT MAP - 19. 10. osobně 
v Letce 

     Kurzy RWCT - prověření a zjištění nabídky RT MAP 

     Další setkání PS 19. 10. 2021, vánoční setkání – bude 
upřesněno - 2. 12. 2021, 22. 2. 2021, 
závěrečné setkání – bude upřesněno - 
18. 5. 2022 

 

 


