
 

 

Zápis z jednání Řídící pracovní skupiny MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová II 

Datum a čas konání:  12. 12. 2019 od 16:15 do 18:15 hodin 

Místo konání:   Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Pod Lesem  

Přítomni:   Mgr. Miroslava Kroulíková (Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská) 

Bc. Iva Vávrová (Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Pod Lesem) 

Mgr. Veronika Vaňousová (Základní škola a mateřská škola Libchavy) 

Mgr. Ludmila Zapletalová (Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí) 

Bc. Andrea Tenenková, DiS. (Mateřská škola Česká Třebová, U Koupaliště) 

Mgr. Adéla Bednářová (MAS ORLICKO, z.s.) 

Bc. Lucie Osuská (MAS ORLICKO, z.s.) 

 

Omluveni:   Mgr. Soňa Applová (Obec České Libchavy) 

 

Mgr. Bednářová zahájila jednání Řídící pracovní skupiny v 16:15 hodin a poděkovala paní Bc. Vávrové 

za poskytnutí prostor v Mateřské škole Ústí nad Orlicí, Pod Lesem. 

Program jednání: 

1. Definování Místního lídra 

2. Příprava konkrétních aktivit pro implementační část projektu MAP 

 

1.) Definování místního lídra 

Mgr. Bednářová informovala členy ŘPS o definici místního lídra, kterou nám udává metodika (Postupy 

MAP II) a navrhla, že bychom si mohli definovat, co znamená místní lídr pro nás. 

➢ Místní lídr dle metodiky (Postupů MAP II) je člověk, který je zapojený do jedné z následujících 

aktivit: 

o SYPO 

o Centrum kolegiální podpory 

o PPUČ 

 

➢ Místní lídr, dle členů ŘPS je člověk, který: 

o Je vzdělaný v daném oboru a zároveň má i praktické zkušenosti s výukou. 

o Je aktivní, vyhledává nové příležitosti, rád zkouší nové věci a aktivity, nebojí se 

experimentovat. 

o Umí pracovat s lidmi, zaujmout je, motivovat, vést je. 



 

 

o Nebojí se rizika, zkouší i netradiční věci. 

o Má dostatek času na nadstavbové aktivity. 

o Dokáže svůj entuziazmus přenést i na ostatní. 

o Je realista, dokáže o nových nápadech kriticky přemýšlet. 

 

➢ Člověka, který by měl všechny výše uvedené vlastnosti a dovednosti je velice obtížné najít. 

Úkolem pracovních skupin pro čtenářskou a matematickou gramotnost je v území identifikovat 

místní lídry, jejichž seznam bude zveřejněn na webových stránkách projektu MAP. 

 

➢ ŘPS došla k závěru, že by bylo vhodné vytvořit celý tým místních lídrů – každý by splňoval jinou 

funkci a požadavek a lidé by se na ně mohli obracet dle toho, co zrovna potřebují. 

 

➢ Na příštích jednáních pracovních skupin, které proběhnou v lednu 2020 budeme hledat 

konkrétní jména lidí, kteří by se mohli místními lídry stát. 

 

2.) Příprava konkrétních aktivit pro implementační část projektu MAP 

o Mgr. Bednářová představila členům ŘPS aktivitu spolupráce, která má potenciál být podrobněji 

pracovními skupinami rozpracována pro další fáze realizace projektu. Jedná se o aktivitu 

spolupráce, jejichž námět vznikl na základě Popisů potřeb škol a zaměřuje se na podporu 

čtenářské gramotnosti u dětí a žáků do 15 let. 

 

o Členové ŘPS se shodli, že důležitým prvkem, který je potřeba rozvíjet a podporovat jsou školní 

knihovny. Následně se věnovali diskuzi nad myšlenkovou mapou námětu zaměřující se na 

podporu školních knihoven. 

 

o V prvním návrhu členové ŘPS vytvořili 3 základní osy: 

o První osa – investiční aktivity, které by se týkaly knižních koutků, žákovských knihoven, 

obnovy vybavení a obnovy knižního fondu včetně periodik a didaktických her. 

o Druhá osa – další vzdělávání pedagogických pracovníků – kurz kritického myšlení, 

podpora žáků s poruchami učení, podpora vzdělávání i pro pedagogy MŠ (např. jakým 

způsobem děti a žáci nejlépe přijímají informace). 

o Třetí osa – metodická podpora a spolupráce. Metodická podpora = centra kolegiální 

podpory, sdílení zkušeností, příklady dobré praxe. Podpora širší spolupráce v území = 

vydavatelství, knihkupectví, obecní knihovna, tutorské čtení. 

 

o Další postřehy a náměty členů ŘPS: 

o V ČT městská knihovna pořádá různé akce pro děti zdarma (MŠ, ZŠ i SŠ). 

o Centra kolegiální podpory by měla vzniknout ideálně 2 – pro MŠ a pro ZŠ. 

o V MŠ i v knihovnách je často možné vypůjčit i deskové hry. 

o Zapojení do projektu nabídneme více školám, ale podmínkou bude zapojení do všech 

částí projektů (investiční i neinvestiční aktivity popsané výše). 



 

 

o V souvislosti se zřízením nových čtenářských koutků a školních knihoven nesmíme 

zapomínat na zajištění dozoru a koordinátora aktivit. 

 

 

Mgr. Bednářová poděkovala všem přítomným a ukončila jednání v 18:15 hodin. 

 

Příští jednání ŘPS se uskuteční v únoru 2020, přesný termín jednání bude upřesněn e-mailem. 

 

 

 

Zapsala: Bc. Lucie Osuská 


