
Zápis z 9. jednání pracovní skupiny

projektu MAP II ORP Nové Město na Moravě

Název skupiny: PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a  
rozvoj potenciálu každého žáka

Den a místo jednání: 11. 11.2020   online Google meet

Přítomní členové: Mgr. Lenka Šmardová – odborný garant II. 
úrovně

Mgr. Eva Pešková – člen PS

Mgr. Šárka Končená – člen PS

Mgr. Renata Slámová – člen PS

Mgr. Jitka Preislerová – člen PS

Mgr. Jana Láchová -člen PS

Omluvení členové:

Nepřítomní členové:

Den a místo následného jednání: 20. 1. 2021 14:30 kancelář MAP

Program jednání:

1. Přivítání členů PS, RT, technické detaily připojení

2. Zhodnocení proběhlých aktivit

3. Nouzový stav-přesouvání aktivit na jiný termín, do online prostředí

4. Projekty ke schválení

5. Úkoly pro příští jednání

6. Termín příštího setkání



1. Přivítání členů PS, RT, technické detaily připojení

      Mgr. Šmardová přivítala členky PS, dále Ing. Kateřinu Kondýskovou, manažerku 
projektu a PhDr. Ludmilu Slánskou, garanta pracovních skupin. Byly upřesněny 
technické detaily připojení-kamera, mikrofon. Mgr. Slámová byla přítomna na chatu 
skupiny z důvodu nepřipojení mikrofonu a kamery.

2.  Zhodnocení proběhlých/ probíhajících aktivit

Mgr. Šmardová zhodnotila proběhlou aktivitu Noc literatury jako úspěšnou. Členky se
shodly na tom, že pokud se bude jaře konat další ročník, PS se opět zapojí do 
organizace.

Aktivity, které probíhají 

Hanin kufřík-členky diskutovaly možnost posunutí termínu odevzdání herního listu z 
důvodu uzavření knihoven. 

Literární výzva Místo kroužku napiš knížku-zapojeni žáci a dospělí

Výzva Mozkohraní-trénink mozku pro DPS-osloveny MŠ a veřejnost. Po otevření 
škol budou osloveni i žáci

3. Nouzový stav-přesouvání aktivit na jiný termín, do online prostředí

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost-dílna čtení s p. Žežulovou – seminář přesunut na 
16.12. 2020. V případě nemožnosti uspořádat seminář, bude workshop přesunut do 
online prostředí.

Zážitková angličtina-přesunutí po skončení opatření

Logopedie- přednáška pro rodiče-přesunutí po skončení opatření

Kritické myšlení-přesunutí po skončení opatření

Sdílení dobré praxe: Čtenářská gramotnost-přesunutí po skončení opatření

4. Projekty ke schválení

• Doučování-Portimo

Členky PS byly informovány o plánované spolupráci PS pro rovné příležitosti a 



Portima v oblasti doučování žáků dobrovolníky. Členky se shodly na tom, že budou 
na této aktivitě spolupracovat a podílet se na propagaci a aktivním vyhledávání 
dobrovolníků.

• Výzva-materiály pro učitele na podporu distanční výuky

Termín konání: podzim, zima 2020, 2021

Cílová skupina: pedagogové

Zodpovědná osoba: Mgr. Pešková

Členky PS se shodly, že by bylo přínosné pro učitele vytvořit sdílený dokument s náměty do 
výuky, výukovými videi a jinými zdroji.

• Materiály na podporu žáků s poruchami učení, nadaných žáků

Termín konání: podzim 2020, zima 2020, 2021

Cílová skupina: pedagogové ZŠ, MŠ, žáci, děti

Zodpovědná osoba: Mgr. Pešková

Členky PS se shodly, že v současné době, kdy není možno uspořádat aktivity v 
prezenční formě, by bylo možné nabídnout pedagogům zakoupení materiálů na 
podporu žáků s poruchami učení, nadaných žáků či materiálů, které pedagog 
postrádá při své práci či by obohatily výuku. Např. ze stránky edupraxe.cz.

http://www.edupraxe.cz/index.php/materialy-podle-predmetu?fbclid=IwAR0-
S13WXhUVhKU3CJUP4HOzgyn8FATK5t5V-EZnRU5DsvGpDhtVcqY9P_Y

Po skončení opatření by pak byli pedagogové vyzvání ke sdílení dobré praxe, jak 
využili materiály ve výuce. 

Cenová kalkulace:

ZŠ: 3 000 Kč na stupeň (*23)

• MŠ: 2 000 Kč na školku (*14)

CELKEM: 97 000 Kč

• Podpora žáků devátých ročníků

Termín konání: zima, jaro 2021

Cílová skupina: žáci 9. tříd

Zodpovědná osoba: Mgr. Slámová

Mgr. Slámová navrhla, že by bylo vhodné podpořit žáky devátých ročníků v přípravě 



na přijímací zkoušky. Žáci se cítí znevýhodněni distanční výukou a mají obavy, že se
nestihnou včas připravit na přijímací řízení. Členky si proto daly za úkol zjistit, zda by 
některý z pedagogů-důchodců (matematika, český jazyk) nebyl ochoten na jaře 
uspořádat cca 4 kurzy s přípravou na přijímací zkoušky – cvičné testy. Aktivita by se 
dala realizovat i online v případě, že by zde bylo zdravotní riziko (připojení na 
internet by mohlo být poskytnuto v kanceláři MAP). Pedagogům by se uhradila 
příprava a přímá pedagogická činnost, dohromady 8 hodin.

Cenová kalkulace:

Lektorné pro dva pedagogy: 195x16

CELKEM: 3120 Kč

5. Úkoly pro příští jednání

➔ Pedagog-senior na doučování žáků devátých tříd

➔ Porota na hodnocení Místo kroužku napiš knížku

➔ Aktivita vhodná pro pedagogy MŠ

6. Termín příštího setkání

20. 1. 2021 kancelář MAP

Zápis vypracovala Mgr. Lenka Šmardová, odborný garant II. úrovně


