
 

 

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost  

MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová II 
 

Datum a čas konání:  10. 09. 2020, od 16:00 do 18:00 hodin 

Místo konání:   Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí 

Přítomni:   Mgr. Petra Blaško (ZŠ Česká Třebová, Habrmanova ulice) 

Mgr. Kateřina Kapounová (Škola pro mě, z.s.) 

Alžběta Macková (MAS ORLICKO, z.s.) 

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

 

Omluveni:   Mgr. Miroslava Kroulíková (ZŠ Ústí nad Orlicí, Třebovská) 

Bc. Iva Vávrová (MŠ Ústí nad Orlicí, Pod Lesem 290) 

Mgr. Andrea Hůlková (veřejnost) 

 

Odborná manažerka nejprve přivítala všechny přítomné a zahájila jednání v 16:00 hodin. Na tomto 

jednání pracovaly členky Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti společně se členkami 

Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a Pracovní skupiny pro rovné příležitosti. 

Alžběta Macková představila program jednání, který byl následující: 

1. Informace z implementačních projektů, plán akcí do konce roku 2020; 

2. Aktualizace popisů potřeb škol; 

3. Aktualizace analytické části MAP; 

4. Diskuze. 

 

1.  Informace z implementačních projektů, plán akcí do konce roku 2020  

➢ Odborná manažerka nejprve informovala přítomné členky pracovní skupiny o akcích, které 

jsou naplánované až do konce kalendářního roku 2020 a které jsou zveřejněny na stránkách 

maporlicko.cz zde: https://www.maporlicko.cz/planovane-aktivity.  

 

➢ Zároveň představila členkám pracovních skupin plakátky ke všem implementačním projektům, 

které probíhají na území Orlickoústecka a Českotřebovska. Členky všech 3 pracovních skupin 

byly dále odbornou manažerkou vyzvány k tomu, pokud je jejich organizace (školka/škola/…) 

do některého z implementačních projektů zapojena, aby zkontrolovaly publicitu projektu 

https://www.maporlicko.cz/planovane-aktivity


 

 

(měly by mít v elektronické podobě zveřejněný příslušný plakátek na svých webových 

stránkách ve formátu .pdf nebo .jpeg; anebo nebo jej mít v papírové podobě zveřejněný                

na nástěnce/vývěsce školky/školy) – je to doklad o zapojení do projektu. Pokud jejich 

organizace nemá příslušný plakátek k dispozici, mohou se na nás obrátit a my jim ho rádi 

poskytneme. 

 

2. Aktualizace popisů potřeb škol  

➢ V dalším bodě jednání byl členkám všech pracovních skupin představen Dotazník k Popisu 

potřeb škol, který je rozdělen do 5 částí: Popis potřeb, Rovné příležitosti, On-line výuka, 

Evaluace MAP II a Evaluace SCLLD. 

 

➢ V praktické části jednání se členky zamýšlely nad jednotlivými otázkami v části Popis potřeb. 

Řešily společně, co vše by měl Dotazník obsahovat, příp. co by se do něj ještě dalo doplnit nebo 

co by se mělo formulovat jinak. Z této diskuze vyplynula témata, na která by se bylo vhodné 

zaměřit při aktualizaci Popisů potřeb škol: 

• Čtenářská gramotnost 

❖ Školní knihovna 

❖ Spolupráce s obecní knihovnou 

❖ Logopedie 

❖ Návštěvy divadla 

• Matematická gramotnost 

❖ IT technika při výuce matematiky  

❖ Olympiády, soutěže 

❖ Doučování ze strany školy 

❖ Finanční gramotnost žáků 

• Ostatní oblasti 

❖ DVPP 

❖ Volnočasové aktivity 

❖ Spolupráce se zřizovatelem, rodiči, … 

❖ Dostatek vybavení a pomůcek 

❖ Projekty, projektové dny, exkurze, akce, výlety 

❖ Výchovné a kariérové poradenství 

❖ Pedagogičtí asistenti 

❖ Podpora nadaných žáků 

❖ Pedagogický sbor 

3. Aktualizace analytické části MAP  

➢ Členky dále pracovaly s částmi Dotazníku Rovné příležitosti, On-line výuka, Evaluace MAP II a 

Evaluace SCLLD, kdy se především zabývaly dotazníkovým šetřením finanční náročnosti 

vzdělávání. 

 



 

 

4. Diskuze 

➢ Na závěr jednání proběhla diskuze týkající se termínů příštího jednání Pracovních skupin a 

termínu příštího jednání Řídící pracovní skupiny. 

 

 

Společné jednání všech 3 pracovních skupin ukončila odborná manažerka v 18:00 hod. 

 

 

 

Příští jednání Pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost proběhne 
3. listopadu 2020 od 16:00 hod. v Pedagogicko-psychologické poradně v Ústí nad Orlicí. 

 
 

Příští jednání Řídící pracovní skupiny proběhne 
15. října 2020 od 17:00 hod. na Obecním úřadu v Českých Libchavách (České Libchavy 220). 

 

 

Zapsala: Mgr. Věra Stožická 

 


