Zápis ze 3. jednání pracovní skupiny MAP v ORP Znojmo
Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
Datum a místo konání: 6. 12. 2017 – 13:00, místnost č. 115, Dvořákova 21, 669 02 Znojmo
Přítomni: přiložena prezenční listina

Zahájení:
Jednání pracovní skupiny zahájil manažer MAP Bc. Petr Příkazský přivítáním přítomných
členů a seznámil je s náplní jednání, které bylo zaměřeno na naplánování aktivit pro Akční
plán v souladu s potřebami území.
Diskutované návrhy aktivit:
Podpora čtenářské gramotnosti - Realizace aktivity na podporu lokálního čtenářství
pro veřejnost např. "Čteme s rodiči", "Čteme kamarádům v knihovně", „Listováni povinnou
četbou“
Podpora pedagogických pracovníků - sdílení dobré praxe ve čtenářské gramotnosti na
1. stupni, 2 odpolední setkání pedagogických pracovníků v neformálním prostředí, nad
kávou, popř. v jednotlivých školách - 2x za školní rok pedagogové prvního stupně - 1 schůzka
= jedno pololetí - sdílení dobré praxe ve čtenářské gramotnosti na 2. stupni, 2 odpolední
setkání pedagogických pracovníků v neformálním prostředí, nad kávou, popř. v jednotlivých
školách - 2x pedagogové druhého stupně - 1 schůzka = jedno pololetí

Soutěže a olympiády pro žáky - literární a výtvarná soutěž MAS - kategorie - kresba =
MŠ a 1. a 2. ročník; text, slohová práce - 3. - 5. ročník, 6. - 7. ročník a 8. - 9. ročník (možnosti
zadání - úryvek a dokončit nebo téma fantasy literatury či science fiction, téma 2. sv. v.)
Čtenářská gramotnost - Podpora přechodu dětí mezi stupni vzdělávání - vytvoření
metodického materiálu ke čtenářské gramotnosti - podklad sloužící k přechodu žáků mezi
stupni vzdělávání mezi ZŠ a SŠ, konkrétně rozpracované oblasti v bodech, co vše a v jakém
rozsahu musí žáci znát ze ZŠ

Regionální učebnice - vydání knihy, regionální učebnice (e-booku) - nejprve setkání se
spisovatelem, který zpracovává publikace pro obce, představení jeho činnosti, následně děti
sesbírají podklady od svých prarodičů ke konkrétnímu tématu nebo ke konkrétnímu období
Matematická gramotnost - Podpora přechodu dětí mezi stupni vzdělávání - vytvoření
metodického materiálu k matematické gramotnosti - podklad sloužící k přechodu žáků mezi
stupni vzdělávání mezi ZŠ a SŠ, ucelené nároky na to, co by žáci měli znát ze ZŠ
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro
ZŠ) –
Soutěže a olympiády pro žáky - soutěž pro děti 1. stupně mezi školami v MAT, logice
a kritickém myšlení: regionální soutěž pro školy na Znojemsku, jejíž zadání připraví a na
vyhodnocení se podílejí studenti PedF, místo konání na některé z místních škol, soutěž bude
mít školní kolo a regionální kolo, vítězové školních kol se setkají a stráví den matematickými
soutěžemi mimo běžný provoz školy. Vyhodnocení soutěže proběhne ještě v rámci téhož dne,
slavnostní, aby zúčastněné děti zažily úspěch v rámci regionu, ne jen dostaly diplom před
vlastní třídou.

Shrnutí a závěr:
Manažer MAP zrekapituloval vzešlé návrhy aktivit a seznámil přítomné s dalším postupem a
úpravami aktivit po stránce obsahové a formální (tj. financování, zdroje, atd.), které budou
nápní dalšího jednání PS. Jednání ukončeno v 16:00

Zapisovatelka: Bc. Alžběta Nesnídalová, DiS.

