
 

 

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

 

Datum a čas konání:  16. 06. 2020 od 15:30 do 17:30 hodin 

 

Místo konání:   Obecní úřad České Libchavy  

 

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

Mgr. Soňa Applová (Obec České Libchavy) 

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.) 

Mgr. Věra Stožická (MAS ORLICKO, z.s.) 

 

Mgr. Bednářová zahájila jednání Řídící pracovní skupiny v 15:30 hodin. Nejprve představila novou 

posilu týmu MAP pro ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová, dále informovala členky ŘPS o chystaných 

akcích MAP ORLICKO (jak o těch, co se uskuteční ještě do konce školního roku, tak i o těch, které 

proběhnou v příštím školním roce) a následně seznámila přítomné s programem jednání, který byl 

následující: 

Program jednání: 

1. Příprava otázek pro vzdělávání Řídícího výboru; 

2. Seznámení s výstupy z distančního jednání pracovních skupin na téma Online výuka; 

3. Příprava podkladů pro projektovou fichi na téma Podpora čtenářské gramotnosti u dětí a žáků 

do 15 let. 

 

1. Příprava otázek pro vzdělávání Řídícího výboru 

➢ Na úvod této části Mgr. Bednářová stručně představila hosta, který se zúčastní vzdělávání 

Řídících výborů za obě území, Ing. Pavla Kysilku, CSc. Ten bude členům Řídících výborů nejen 

přednášet, ale i s nimi diskutovat. Poté jim pustila záznam „Pavel Kysilka - Mind the gap!“ 

(https://www.facebook.com/eduin.cz/videos/1180002238866476). Členky Řídící pracovní 

https://www.facebook.com/eduin.cz/videos/1180002238866476


 

 

skupiny měly na základě tohoto seznámení s osobou Ing. Kysilky připravit otázky, které mu 

budou položeny na společném jednání obou Řídících výborů MAS ORLICKO dne 30.09.2020. 

 

➢ Otázky, které členky ŘPS připravily pro Ing. Kysilku: 

 

❖ Jakými metodami a obsahy vzdělávání dle Vás lze naplnit jednotlivé klíčové 

kompetence? 

 

❖ Má změna ve vzdělávacím systému přijít „seshora“ nebo „zezdola“? 

 

❖ Jak hodně u dnešních dětí trénovat paměť, když lze většinu informací dohledat…                                                                  

(digitální amnézie) 

2. Seznámení s výstupy z distančního jednání pracovních skupin na téma Online výuka: 

➢ K jednotlivým cílům Strategického rámce bylo celkem 29 komentářů/námětů/nápadů – bude 

se s nimi dále pracovat při dalších jednáních pracovních skupin, kdy budou s odstupem času 

zohledňovány tyto poznatky při aktualizaci dokumentace MAP (zejm. Analytické části MAP). 

 
3. Příprava podkladů pro projektovou fichi na téma Podpora čtenářské gramotnosti u dětí a žáků             

do 15 let. 

➢ Na základě mentální mapy pro čtenářskou gramotnost, kterou ŘPS řešila na únorovém setkání, 

vznikla aktivita spolupráce, která byla společně s „Podporou spolupráce škol a zákonných 

zástupců“ a „Neformálním propojováním dětí a žáků s dětmi a žáky ohroženými školním 

neúspěchem“ předložena Řídícímu výboru na jeho dubnovém zasedání. 

➢ Řídící výbor na výše zmíněném jednání vybral aktivitu spolupráce, která má být rozpracována 

do projektové fiche, a to aktivitu „Podpora čtenářské gramotnosti u dětí a žáků do 15 let“.  

➢ Základní teze: Projekt se bude zaměřovat na další vzdělávání pedagogických pracovníků 

v oblasti čtenářské gramotnosti, podporu spolupráce, propojování aktérů formálního a 

neformálního vzdělávání a na školní aktivity k rozvoji čtenářské gramotnosti. 
 

➢ ŘPS se dále věnovala práci na logickém rámci projektu:  

Cíl = co chceme na konci projektu: vzdělaní pedagogové, spolupracující motivované subjekty, vzdělané 

dítě v oblasti ČG 

Účel = důvod, proč daný projekt realizujeme: správná interpretace informací, kritické myšlení, příjem 

a zisk dovedností ze všech možných zdrojů, rozvoj čtenářské dovednosti, komunitní spolupráce 

Výstupy = co zůstane po ukončení projektu: sborník příkladů dobré praxe, katalog zdrojů, z čeho čerpat, 

platforma, proškolení pedagogové 

Aktivity = co je třeba vykonat: DVPP, podpora spolupráce, školní aktivity, mimoškolní aktivity 



 

 

Rizika = co ohrožuje dosažení: neochota se zapojit, nedostatek financí, časová zaneprázdněnost, časová 

vytíženost, nedostatek kvalitních lektorů 

Předpoklady = za jakých podmínek lze projekt realizovat: pedagogové, děti, zapojení aktéři, schopní 

lektoři, finanční kapitál, čas, ochota, materiální zabezpečení, prostory. 

Mgr. Bednářová poděkovala všem přítomným a ukončila jednání v 17:30 hodin. 

 

Příští jednání ŘPS se uskuteční v říjnu 2020. 

 

 

Zapsala: Mgr. Věra Stožická 


