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Zápis z 9. setkání pracovní skupiny MAP II 

pro čtenářskou gramotnost 

7. 12. 2020 16:00 – 19:00 

Přítomní:  

- realizační tým (RT MAP II): Jana Černoušková, Kateřina Langerová 

- členové pracovních skupin (PS): viz printscreen (setkání proběhlo formou 

videokonference) 

Body jednání: 

1. Úvodní informace od facilitátorky Jany Černouškové 

- Informace o online seminářích proběhlých v listopadu a prosinci pro rodiče 

a pedagogy. Facilitátorka dala k dispozici odkazy na různé online výukové nástroje 

ze semináře Roberta Kostnera ze dne 4. 12.2020 a shrnula obsah semináře. 

- Informace o plánovaných online seminářích na prosinec: 10. 12. seminář psycholožky 

na téma „Základy efektivního učení pro rodiče a pedagogy“. 

- Stručná informace o cílech projektu MAP a činnosti PS pro čtenářskou gramotnost pro 

novou členku PS (viz bod 2). 

- Tématem dnešního setkání PS je revize a aktualizace dokumentu „Místní akční plán 

vzdělávání MČ Praha 20 – aktualizace k 19. 4. 2018“. Facilitátorka představila obsah 

dokumentu. Důležitá je priorita č. 2.  

- Náměty k aktualizaci lze posílat na projektový email nebo vpisovat přímo do sdíleného 

dokumentu, na který účastníci PS obdrží odkaz. Smyslem je vypracovat návrhy na 

konkrétní aktivity včetně investičních. Na co všechno bychom se měli zaměřit při práci 

s dětmi? Důležité je aktivity jednotlivých aktérů zviditelnit. 

 

2. Účastníci PS 

- Na setkání byly přítomny paní učitelky ze ZŠ Stoliňská, ZŠ Ratibořická a MŠ Spojenců. 

Dále byla na setkání PS poprvé přítomna zástupkyně ZŠ Bártlova speciální pedagožka 

Veronika Loukotová. 

 

3. Diskuse k aktuálním tématům  

- Byly diskutovány cíle a opatření v rámci dokumentu Místní akční plán vzdělávání. 

- Facilitátorka oslovila paní učitelku Jungwirthovou ze ZŠ Ratibořická se žádostí 

o uspořádání online semináře pro pedagogy z MŠ na téma čtenářské gramotnosti.  
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- Dotaz facilitátorky na novou členku PS: jaké téma z oblasti čtenářské gramotnosti 

by bylo přínosné pro žáky ze ZŠ Bártlova?  

 

4. Různé 

- Představení nové členky PS ze ZŠ Bártlova. 

- Dotaz paní učitelky Jungwirthové: bylo by možné angažovat někoho z Učitelské 

platformy jako lektora? 

 

Úkoly pro členy PS  

Do konce ledna 2021: 

- Aktualizace dokumentu „Místní akční plán vzdělávání MČ Praha 20 – aktualizace 

k 19. 4. 2018“. 

Dlouhodobé úkoly: 

- Nápady, jak personálně posílit PS. 

- Kam PS dále směřovat a jaké aktéry (vč. lektorů) oslovit? 

 

 

Praha, 11. 12. 2020  

Zapsala: Kateřina Langerová, členka RT MAP II 

 


