Zápis z jednání Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské
gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka „MAP ORP
Sokolova a ORP Kraslice“ konané dne 4. 4. 2018 ve 15,00 h v ZŠ
Horní Slavkov, Školní 786.
Dne 4. 4. 2018 se sešly v ZŠ Horní Slavkov, Školní 786 na svém 1. setkání členky Pracovní
skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka „MAP ORP
Sokolov a ORP Kraslice“ (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008574).
Přítomní členové pracovní skupiny: Mgr. Marie Dondová – ZŠ Sokolov, Běžecká, Mgr.
Lucie Procházková, ZŠ Horní Slavkov, Školní, Mgr. Hana Kadlecová – ZŠ Březová, Dana
Kučerová– ZŠ Březová, Bc. Pavlína Zábranská – MŠ Horní Slavkov, Sportovní, Veronika
Budajová – MŠ Krásno, Jindřiška Sedláčková – MŠ Sokolov, Alšová, Mgr. Iveta Svobodová –
MŠ Horní Slavkov, Dlouhá, Mgr. Anna Maria Schröcková, MAS Sokolovsko
Program pracovní skupiny:
1) základní informace o projektu MAP II
2) volba garanta pracovní skupiny, zajištění odborníka ICT a pedagoga s pětiletou praxí
3) představení základních povinností členů PS
4) vyjasnění pojmu gramotnost
5) příspěvky členů pracovní skupiny
6) návrhy výměn odborných znalostí/zkušeností
1) Mgr. Anna Maria Schröcková, věcná manažerka projektu, přivítala přítomné a ve stručnosti
shrnula důležité body o projektu. Přítomné projednaly a schválily jednací řád pracovní skupiny.
Dále představila facebookový profil projektu, který lze dohledat pod zkratkou MAP SOKRA.
Zmínila také, že zápisy z pracovních skupin jsou po proběhnutí pracovních skupin rozesílány
členům emailem a zveřejňovány na webu mas-sokolovsko.eu, na kterém jsou také k dispozici
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veškeré informace k projektu. Manažerka projektu dále vysvětlila strukturu MAP a proces
komunikace mezi jednotlivými složkami.
2) Po úvodních slovech pokračovala volba garanta pracovní skupiny, garantkou se stala paní
Mgr. Lucie Procházková ze ZŠ Horní Slavkov, Školní. Expertem ICT byl jmenován paní
Veronika Budajová z MŠ, Krásno. Pětiletou praxi doloží životopisem paní Mgr. Lucie
Procházková ze ZŠ Horní Slavkov, Školní.
3) Dále byly věcnou manažerkou projektu představeny základní povinnosti členů pracovní
skupiny a další náplň pracovní skupiny. Mezi které patří např. aktualizace SWOT-3 analýzy,
spolupráce s PS pro financování či podílení se na procesu společného plánování a aktualizace
dokumentace MAP.
4) Následně proběhla mezi členkami pracovní skupiny debata nad pojmem čtenářská
gramotnost, tato debata byla ukončena představením definice NÚV.
5) Členky pracovní skupiny souhlasili, že si v průběhu projektu každý člen pracovní skupiny
připraví krátký příspěvek, který bude o dobrých či špatných zkušenostech ve výuce či
navržených tématech k projednání. Bylo dohodnuto, že na další pracovní skupině bude mít
příspěvek garantka pracovní skupiny.
6) Jednání dále pokračovalo debatou, týkající se návrhů, potřeb a doporučení pro výměnu
odborných znalostí a zkušeností. Hovořilo se například o metodě Sfumato (splývavé čtení),
která byla doporučena také jako návrh na vzdělávací aktivitu. Dále se hovořilo o přechodu z MŠ
na ZŠ, neschopnosti vyjadřovat se, zralost dětí v MŠ (pravolevá orientace, mluvení, popis),
rozvoji komunikačních dovedností u dětí, vhodných a nevhodných aktivitách v rámci využití
ICT v MŠ a ZŠ, nekonkrétních výstupech RVP pro MŠ, nových a mladých učitelích a jejich
nepřipravenosti na praxi, časové dotaci pro činnost MŠ.
Na závěr navrhly členky datum setkání další pracovní skupiny. Druhá pracovní skupina pro
čtenářskou gramotnost se uskuteční 24. 5. 2018, místo konání bude ještě upřesněno.

Dne 6. 4. 2018
Zapsala: Mgr. Anna Maria Schröcková
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