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

Datum konání:

20. – 25. března 2020

Forma konání:

elektronicky, prostřednictvím e-mailové komunikace a dotazníků

Účastnící se členové PS:

Mgr. Bc. Hana Pavlíčková (ZŠ Letohrad, U Dvora)
Mgr. Květoslava Stejskalová (ZŠ a MŠ Písečná)
Mgr. Jitka Moskvová (ZŠ a MŠ Mistrovice)
Bc. Iva Pražáková (MŠ Čtyřlístek Žamberk)
Mgr. Hana Hrdinová (ZŠ Letohrad, Komenského)
Mgr. Veronika Výborná (MAS ORLICKO, z.s.)
Mgr. Věra Stožická (MAS ORLICKO, z.s.)

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu v ČR, který byl platný v době konání jednání Pracovní
skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti v SO ORP Žamberk a Králíky, se toto jednání uskutečnilo
elektronickou formou prostřednictvím e-mailové komunikace. Zúčastnili se jej všichni členové Pracovní
skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti.
Mgr. Výborná rozeslala všem členům 20.03.2020 e-mail, jehož součástí byla prezentace s kontextem
k pracovní části. V prezentaci byly na čtvrtém slidu odkazy na jednotlivé dotazníky, které sloužily jako
podklad k tvorbě konkrétních aktivit spolupráce.

Program jednání (resp. prezentace):
1. Strategická část MAP – aktivity spolupráce
2. Aktivity spolupráce v rámci Implementační části MAP – rozpracování
3. Pracovní část – dotazník

1. Strategická část MAP – aktivity spolupráce
•

V úvodu prezentace bylo připomenuto, že aktivity spolupráce jsou neinvestičními aktivitami a jsou
součástí Strategické části MAP. Z neinvestičních aktivit pak vznikají aktivity implementační části
MAP.

2. Aktivity spolupráce v rámci Implementační části MAP
•

Aktivity spolupráce (resp. sborník aktivit škol a aktivit spolupráce) byly schváleny Řídícím výborem
v únoru formou per rollam, kde bylo stanoveno, že se tyto aktivity mj. zaměří na podporu a rozvoj
čtenářské gramotnosti.

•

Schváleny byly také priority, které byly vytvořeny v rámci ŘPS (1/2020) – čtenářské kavárny,
kritické myšlení, dramatizace.

3. Pracovní část – dotazník
•

V této části měli členové pracovní skupiny pro každou prioritu vyplnit krátký dotazník umístěný na
Google Disku, jehož cílem bylo konkretizovat vybrané oblasti do jednotlivých aktivit spolupráce a
Akčního plánu MAP.

•

Cílem bylo vytvořit typové aktivity spolupráce v daných prioritách:
Čtenářské kavárny
Kritické myšlení
Dramatizace

ÚKOL: OM zpracuje navrhnuté aktivity spolupráce do implementační části MAP, pokud bude nutná
součinnost členů PS, osloví je s prosbou vytvoření poznámek k daným aktivitám. Navrhnuté aktivity
budou poskytnuty veřejnosti k vytvoření připomínek během konzultačního procesu a posléze
předloženy ŘV ke schválení (4/2020).
Termín příštího jednání PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti proběhne v září 2020 v zasedací
místnosti MAS ORLICKO, z.s. v Žamberku. Jednání bude společné pro všechny 3 pracovní skupiny
(matematická gramotnost, čtenářská gramotnost a rovné příležitosti).
Mgr. Výborná v prezentaci rovněž uvedla termín setkání ŘPS, které se uskuteční 14.4.2020
elektronickou formou (a to opět vzhledem ke stávající situaci v ČR).

Zapsala: Mgr. Věra Stožická

