ZÁPIS PRACOVNÍ SKUPINY
MAP II Vysokomýtsko
13. setkání pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost
13.5. 2021, 16:00 hod, Google Meet
Přítomni: Martina Krsková, Kateřina Mimrová
Za realizační tým: Petra Čejková
K tomuto setkání jsme zvolili formu online setkání na Google Meet.
Body jednání:
-

Finalizace dotazníků
Přehled zrealizovaných aktivit na podporu ČG
Projekty škol
Výzvy MAS
Evaluace PS
Návrh dalšího setkání

Finalizace dotazníků:
Jedním z hlavních úkolů setkání, byla finalizace dotazníku, kterým potřebujeme monitorovat situaci
čtenářské gramotnosti za období covidu, tedy od jara 2020 do jara 2021. Výstupy z tohoto dotazníku
na podzim 2021 zpracujeme do analýzy SWOT, na základě které upravíme či doplníme místní akční
plán vzdělávacích aktivit.
Petra Čejková poděkovala za podněty a připomínky, které členové pracovní skupiny zaslali e-mailem
v předstihu ke zpracování. Na jejich základě je dotazník dopracován. Zúčastnění členové se shodli, že
dotazník je takto finalizován a není třeba jej dále upravovat. Jelikož se někteří členové omlouvali, že
se nemohou z nenadálých důvodů online setkání zúčastnit, proběhla následně individuální
konzultace, při které jsme si i s těmito členy potvrdili, že k dopracovanému dotazníku nemají další
připomínky.
Dotazník budeme rozesílat na začátkem června 2021 do ZŠ a MŠ v našem území, tak aby školy
(pedagogové) měli první polovinu června prostor na odpovědi. Dále bude třeba zmapovat návrat dětí
do škol. Shodli jsme se, že toto provedeme krátkým dotazníkovým šetřením či řízenými rozhovory
v říjnu 2021.
Výstupy z dotazníků a řízených rozhovorů zpracujeme do té formy, abychom při podzimních
pracovních skupinách byli schopni vydefinovat silné, slabé stránky, příležitosti a hrozby v území
v době distanční výuky a jejího přechodu na prezenční formu. Na jejich základě zaktualizujeme
dokument Místní akční plán podpory škol. Ten bude podkladem k plánování vzdělávacích aktivit pro
další plánovací období. Výstupy budou také sloužit naší mateřské organizaci NAD ORLICÍ k plánování
zapojení se do operačních programů, které budou vyhlašovat ministerstva.

Přehled zrealizovaných aktivit na podporu ČG
Účastníci byli seznámeni s přehledem zrealizovaných aktivit, které se uskutečnily od září 2020 do
května 2021:
Klára Smolíková: Návštěva 8 tříd (ZŠ Knířov, MŠ a ZŠ Vraclav, ZŠ a MŠ Nové Hrady), 6 x online vstup
do hodin (90minut), 1x online seminář pro pedagogy MŠ, 1x pro ZŠ, 1 x pro rodiče), spolupráce dále
pokračuje.
Lucie Seifertová: ZŠ Knířov a ZŠ Sv.Č.Choceň
Ivona Březinová a Jitka Vítová – spolupráce naplánována
Nina Rutová – 25. – 27.8.21 Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Plán a výhled: pokračování spolupráce se spisovateli přímo do tříd, spolupráce s knihovou v Chocni –
společné pořádání akcí.
Projekty škol:
Aktuálně MŠ Pod Smrkem vytváří projekt Etická výchova – literární texty. Práce s literaturou je
rozdělena do šesti oblastí rozvoje prosociálních vztahů a environmentální výchovy dětí.
Prostřednictvím naší organizace jsme pro tento projekt zakoupili sadu literárních textu z distribuce
pana Vavříka z nakladatelství Advent Orion.
S paní ředitelkou jsme domluveni, že v případě zájmu se o tento projekt rády podělí s dalšími školami
či školkami.
Výzvy MAS NAD ORLICÍ:
Naše organizace MAS NAD ORLICí podpořila několik projektů z Programu rozvoje venkova. Např.
rekonstrukci dvou místních knihoven - Sruby a Hemže u Chocně. ZŠ Choceňského si přes tento
program zrekonstruovala školní knihovnu.
Naše organizace bude další výzvy z Programu rozvoje venkova a IROP vyhlašovat nejdříve v lednu
2021. Zde bude možné žádat na tzv. tvrdé projekty: opravy, rekonstrukce budou, školních zahrad.
V té souvislosti byla připomenuta výzva na podávání Investičních záměrů škol do organizace NAD
ORLICÍ.
Evaluace pracovní skupiny Čtenářská gramotnost:
Členům pracovní skupiny byl v předstihu zaslán evaluační dotazník, který otevřel diskusi nad prací
naší skupiny. S účastníky jsme se shodli, že forma práce je velmi dobrá. Vstupy i výstupy pracovní
skupiny jsou srozumitelné. Vzdělávací aktivity, které navrhla pracovní skupina mají očekávaný přínos.
Podpůrné pomůcky, které byly pořízeny, přináší žádanou podporu. Dotčené školy a školky připravují
metodické materiály ke svým projektům. Tyto materiály budou k dispozici dalším školám v území.
Bude-li příznivá pandemická situace, plánujeme osobní sdílení zkušeností mezi jednotlivými aktéry
vzdělávání v území.

Návrh setkání další skupiny: září/ říjen 2021

Zapsala Petra Čejková, dne 21.5.2021

