
 

 

ZÁPIS PRACOVNÍ SKUPINY 
 

MAP II Kostelecko, Třebechovicko a Černilovsko 
5. setkání pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost 

3. 10. 2019 od 14 hodin v ZŠ Gutha-Jarkovského v Kostelci nad Orlicí 
 
 

Přítomni: Lucie Morávková, Veronika Špačková, Pavel Poklop 
Za realizační tým: Jan Kučera, Petra Hrdličková 
Omluveni: Hedvika Hloupá, Renata Horká, Iveta Eliášová 
 
 

Úvod: Na úvod setkání informoval RT účastníky, jak již o proběhlých, tak o nadcházejících 
akcích realizovaných v projektu MAP. Bylo zmíněno setkání učitelek mateřských škol, kterého 
se zúčastnilo 36 učitelek. Účastníci hodnotili setkání jako přínosné a je velký zájem v tom 
pokračovat. Setkání učitelů pro základní školy bylo zrušeno z důvodu malého zájmu. Zde se 
účastníci shodli na tom, že je potřeba větší a včasnější propagace, nejen od RT, ale i od 
samotných členů PS. 
 

Diskuze nad tématem: 
 

Ve skupině se rozproudila diskuse nad tématem asistent pedagoga. Konkrétně nad 

náplní práce, spolupráce ve třídě při vyučování, jak budovat vztah pedagog – asistent. 

V souvislosti s tématem asistenta se diskuse posunula k dětem, které jsou na pomyslné hranici 

mezi základní školou a praktickou školou. Členové PS se shodli na tom, že některé děti, sice 

tabulkově patří na ZŠ, ale bylo by pro ně lepší, aby byly v praktické škole. Z pohledu úspěchu 

pro žáka je pro tyto děti velice obtížné zažít úspěch na základní škole. Naopak v praktické škole 

by vynikaly.  

 V dalším bodu  členové RT společně s členy PS domlouvali potřebné detaily k práci na  

povinné aktivitě aktualizaci akčního plánu MAP.   

Následně RT informoval o výsledcích  dotazníků ke zjišťování potřeb škol. Vzhledem 

k rozpracovanosti dotazníků se účastníci domluvili, že do konce října bude dokončena práce 

na zpracování dotazníků. Ty budou následně zaslány členům PS. 

Nakonec RT představil vizi konference, která se uskuteční v termínu 31.3. – 2.4.2020 

v novém zámku v Kostelci nad Orlicí, kde bude jejím cílem podpořit projekt Komenský 2020 

včetně návrhu z PS pro financování, aby měly školy možnost prezentace a prezentaci 

pomůcek, materiálů, knih do škol a školek. 

Odkaz je:  http://www.komensky2020.cz/   

 

Příští setkání: 

Kde: ZŠ a MŠ Častolovice 

Kdy: 20. 11. 2019 

Vyhotovil: Jan Kučera 

http://www.komensky2020.cz/

