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ZÁPIS  
7. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY (PS)  

PRO ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI  
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: středa 2. listopadu 2021, 18:00 - 19 hod.  

Místo konání:   Café Collection 

Účastníci jednání:  dle PL 

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. Informace z MAP II 

2. Příprava MAP III 

3. Reflexe Čtenářského maratonu 

4. Nabídka akcí na podporu ČG 

5. Diskuse, různé 

 

Ad 1. Informace z MAP II 

o 19.10. seminář Zavádění formativního hodnocení pro vedení škol 
o 9. 11. Mozek v pohybu pro MŠ 
o 11.11. ŘV 
o Termíny setkání PS (v tabulce na GD) 
o Tematika šikany a kyberšikany  
o Nabídka sdílení v oblasti polytechniky – robotika, 3D tisk, meteorologické sondy – R. 

Konopa, řed. ZS Bratrská 
o Plánované focusní skupiny s rodiči, oslovení spolků rodičů 
o Představení projektu Sociální poradenství na Praze 7 (dále CM III) a jeho propojení 

s MAP 
o Dokumentace 
o Sběr potřeb – dotazníky a doplnění karet 
o Aktualizace Strategického rámce 



 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM                                                                                                                                                          
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 

 

Ad 2. Příprava MAP III 

● Schválení záměru proběhne na ŘV 11.11. 
● Aktualizace ŘV, složení PS – více učitelů, aktualizace Komunikačního plánu 
● Podpora škol v plánování 
● Redukce počtu PS 
● Agregovaný popis potřeb škol III 
● Není možné realizovat implementační aktivity 
● Podpora školních poradenských pracovišť 
● Pokračování v osvědčených aktivitách dle možností 

Ad 3. Reflexe Čtenářského maratonu 

 

● Požádat učitele, aby upřednostnili ve výběru času první a druhé třídy 

● Delší časová dotace ? 

● zajištění organizace - každý rok jiná škola? 

● Organizace – Ty-já-tr s podporou MAP či MČ podle situace, bude oslovena PS FIN 

● Spolupracovat jako lektoři by měli učitelé, např. každý den z jedné školy 

● Čtení na klidnějších místech 

● Vynikající ohlasy od učitelů 

 

Ad 4. Nabídka akcí na podporu ČG 

 

● Představení Knihoborec aneb Kde je ta knížka – možnost finanční podpory pro školy z MČ – p. 

Fátor 

● Pokračování v besedách s autory dětské literatury - dtto 

Ad 5. Různé 

● Učitelské večery – iniciativa Otevřeno, v případě realizace MAP zajistí DPP pro lektora, prostory 
a občerstvení 

● ZUŠ – zájem o seminář Formativní hodnocení 
● Plánovaná tisková beseda s novináři – podněty (TV Praha, Eduzín, Pražské Právo nebo MF, 

Učitelský měsíčník, Sama doma, Řízení školy, silné téma - např. fokusní skupiny s rodiči, rovné 
příležitosti napříč aktivitami/školami, podpora MAP v rámci pandemie, robotika, fungování 
sociálního pedagoga ve školách, forma rozhovoru, příběh) 

 

 

 


