Zápis z jednání Pracovní skupiny
pro rozvoj čtenářské gramotnosti v SO ORP Žamberk a Králíky

Datum a čas konání:

14. 10. 2019 od 15:00 hodin

Místo konání:

zasedací místnost MAS ORLICKO, z. s.

Přítomni:

Mgr. Hana Hrdinová (ZŠ Letohrad, Komenského)
Mgr. Jitka Moskvová (ZŠ a MŠ Mistrovice)
Mgr. Veronika Výborná (MAS ORLICKO, z.s.)
Bc. Lucie Osuská (MAS ORLICKO, z.s.)
Michaela Boková (MAS ORLICKO, z.s.)

Omluveni:

Mgr. Bc. Hana Pavlíčková (ZŠ Letohrad, U Dvora)
Bc. Iva Pražáková (MŠ Čtyřlístek Žamberk)
Mgr. Květoslava Stejskalová (ZŠ a MŠ Písečná)

Mgr. Veronika Výborná přivítala všechny přítomné a zahájila jednání v 15:00 hodin. Nejprve byla
představena nová členka této pracovní skupiny, kterou je paní Mgr. Jitka Moskvová a následně
přítomné členy PS seznámila s body dnešního jednání, které byly zvoleny následovně:
1. Místní lídři
2. Aktivity akčního plánu
3. Implementační aktivity v prvním roce projektu
4. Příklady dobré praxe

1. Místní lídři
➢ Prvním bodem jednání byl výběr místních lídrů. Místním lídrem by měl být člověk, který je
kapacitou ve svém oboru, člověk se zkušenostmi a praxí a také člověk, na kterého se ostatní

mohou obrátit. V. Výborná seznámila členy pracovní skupiny o potřebě a využitelnosti lídrů v
projektu. Členové mezi sebou vzájemně diskutovali a navrhovali lídry.
➢ Ředitelé škol se mezi sebou občas scházejí a radí, ale ne v rámci konkrétního předmětu.
➢ Jako místní lídři byli často navrhovaní členové pracovních skupin, na základě čehož se dospělo
k závěru, že i členové pracovních skupin by měli být uvedeni jako místní lídři.
➢ Pokud učitelé potřebují konzultaci ohledně dětí s IVP obracejí se na PPP (dle toho, pod koho
daný žák spadá).
➢ Za místní lídry v oblasti matematické a čtenářské gramotnosti byli kromě členů pracovních
skupin označeni tito lidé:
o

V. Šembera

o

V. Hebrová Hovorková

o

M. Marková

o

Š. Pohanková

o

P. Pupík

2. Aktivity akčního plánu
➢ Veronika Výborná informovala přítomné o stavu aktualizované analytické části. Aktuálně bude
následovat sběr neinvestičních aktivit, které povedou k naplnění cílů SR. Jedná se o aktivity
škol a aktivity spolupráce. Ohledně zjišťování těchto aktivit Veronika Výborná jednotlivé školy
zkontaktuje, přičemž budou využity kontakty z aktivity popis potřeb škol a příště budou
jednotlivé návrhy jednotlivé PS diskutovat. ŘPS stanoví přesnou formu sběru aktivit.
3. Implementační aktivity v prvním roce projektu
➢ V dalším bodě shrnula Michaela Boková 1. rok projektu. Prošla jednotlivé implementační
aktivity a shrnula, co se v projektech uskutečnilo. Zmínila, jaké jsou na akce ohlasy a
informovala, co je naplánováno v příštích měsících. Členové zapojení do jednotlivých
implementačních aktivit sdíleli své postřehy a dojmy z 1. školního roku projektu.
4. Příklady dobré praxe
➢ V posledním bodě jednání Michaela Boková navázala na realizované aktivity a seznámila členy
pracovní

skupiny

se

sběrem

příkladů

dobré

praxe.

Na

webových

stránkách:

https://www.maporlicko.cz/inspirace-pro-vas/co-se-podarilo názorně ukázala, jak vypadají již
zaslané a zveřejněné příklady dobré praxe a požádala přítomné, zda by mohli své příklady

dobré praxe také zaslat, aby se jejich příkladem mohli inspirovat i další zájemci. Příklady dobré
praxe nemusejí být pouze realizace a čerpání financí z určitého grantu nebo projektu, ale také
dobře nastavený systém, který ve škole funguje, a díky kterému se škola rozvíjí a posouvá.
➢ Příklady

dobré

praxe

je

možné

vyplnit

na

tomto

odkaze:

https://docs.google.com/forms/d/1Vdi13mCsSUIolTg7KJNprKsHZpqZmJv_HCLdEslA464/edit
a fotografie zaslat na e-mail: michaela.bokova@centrum.cz.
Veronika Výborná poděkovala všem přítomným a jednání Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské
gramotnosti ukončila v 16:30 hodin.

Příští jednání Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti se uskuteční v zasedací místnosti
MAS ORLICKO, z.s., termín jednání bude domluven na základě hlasování členů, které probíhá na
tomto odkaze:

https://forms.gle/tQuUjsybuq6PZ3Dp9

Zapsala: Bc. Lucie Osuská

