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ZÁPIS  
I. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY (PS)  

PRO ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI  
A K ROZVOJI POTENCIÁLU KAŽDÉHO ŽÁKA 

 
Místní akční plány rozvoje vzdělávání III - správní obvod Praha 7,  

reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023081 
 

 
Datum konání: 24. 11. 2022 

Místo konání:   Café Collection 

Účastníci jednání:  dle prezenční listiny 

Zapsal/a: Romana Růžičková 

  

Program: 

1. Seznámení členů pracovní skupiny a realizačního týmu MAP III 
2. Cíl a zaměření projektu MAP III 
3. Činnost pracovní skupiny dle projektu MAP III 
4. Konkrétní směrování aktivit pracovní skupiny, nápady na akce pro školy, tipy na 

odborníky apod.  
5. Různé 
6.  

Ad 1. Představení účastníků  

Po přivítání všech účastníků setkání metodičkou PS Romanou Růžičkovu byl představen 
realizační tým projektu a jednotliví členové PS. 

 

Ad 2. Cíl a zaměření projektu MAP III 

Informace o navázání projektu MAP III na projekt MAP III, úspěšné akce z projektu MAP II. 
Spolupráce s Otevřeno – Učitelská setkání. Sdílený prostor – Share Point. 

 

Ad 3. Činnost pracovní skupiny dle projektu MAP III 
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Cílovou skupinou jsou především pedagogové a rodiče, nelze realizovat implementační 
aktivity, podpořeno bude sdílení a spolupráce škol, je možné zvát odborníky, experty na 
témata, která školy zajímají a která potřebují. 

 

Ad 4. Konkrétní směrování aktivit pracovní skupiny, nápady na akce pro školy, tipy na 
odborníky apod.  

- zacílení na zlepšení spolupráce mezi MŠ a ZŠ – možné aktivity (žáci vyšších ročníků 
připraví akce pro děti z MŠ (např. únikovky, předčítání pohádek, vzájemné návštěvy ve 
školách apod.) 

- tipy na realizaci čtenářských dílen 
- možnost spolupráce s nakladatelskými domy 
- pokračování besed s autory dětských knih – pokus proniknout na 2. stupeň 
- čtenářský maraton – komunikace termínu, návrhy na prostory (Alza, Sparta, 

Planetarium…), formy propagace 
- dramaturgická dílna – jak pracovat s dětskými recitátory – nabídka pro učitele (RT) 
- tipy: M. Herman – symbolika v dětských pohádkách, akce v Knihovně Václava Havla – 

2. stupeň, Replug me, Kyberpohádky, Vodafon 
- BH a ME předjednají možnosti spolupráce tříd ZŠ a MŠ 
- možnost realizace představení Knihoborec pro 2. stupeň 
- v plánu divadelní představení na téma Řeka ve městě 

 

Ad 5. Různé 

Nabídka představení Knihoborec – v MK 

Nabídka představení Chlapec v pruhovaném pyžamu (d.s. Ty-já-tr) 

Termín dalšího setkání bude členům zaslán. 

 

 

 


