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Zápis z jednání pracovní skupiny  

„Rozvoj čtenářské gramotnosti“ 
 

8. jednání 
 

 
 
Datum a čas: pondělí 6. ledna 2020 v 13:00 hodin  
Místo:   v prostorách 1. Základní školy Holešov, Smetanovy sady 630 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Program: 
 

1. Zahájení 
2. Akční plán aktivit spolupráce na školní rok 2020/2021 
3. Různé  
4. Závěr 

 

1. Zahájení 

Hlavní manažerka projektu Markéta Poláchová Kropáčková přivítala přítomné a seznámila 
je s programem jednání pracovní skupiny „Rozvoj čtenářské gramotnosti“. 
 
2. Akční plán aktivit spolupráce na školní rok 2020/2021 

Členové PS byli seznámeni s aktivitami škol na školní rok 2020/2021 v rámci Šablon II. 
Dále se pracovní skupina zaměřila na tvorbu Akčního plánu (AP) na školní rok 2020/2021, 
konkrétně na aktivity k rozvoji čtenářské gramotnosti. 

Členové pracovní skupiny zhodnotili dosavadní realizované aktivity, způsob, jak byly 
jednotlivé aktivity v rámci Implementace MAP řešeny, požadované výstupy pro 
dokladování, výstupy evaluace AP – aktivit spolupráce na školní rok 2019/2020 a na 
základě zhodnocení se prostřednictvím skupinové práce dohodli na aktivitách pro školní 
rok 2020/2021, včetně upřesnění nákladů k akcím (pro PS Financování), zpřesnili popisy 
akcí.  

Termíny akcí budou upřesněny na základě zájmu a možností zapojených škol. 

Na jednání pracovní skupiny byl přítomen garant okruhu aktivit implementace pro 
čtenářskou gramotnost, který bude akce dál připravovat ve spolupráci s koordinátorem 
IMAP. 
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PS řeší také aktivity pro oblast jazykové gramotnosti. Rodilá mluvčí bude ve své práci 
nadále pokračovat na všech 4 úplných školách a ve SVČ TYMY.  

Navržené aktivity v AP na školní rok 2020/2021 budou PS Financování z hlediska 
přiměřenosti finančních nákladů a vhodnosti zdroje financování a PS Rovné příležitosti 
z hlediska nastavení rovných příležitostí. 

Výstup z jednání PS „Rozvoj čtenářské gramotnosti“ je zpracován společně s výstupy 
dalších pracovních skupin a je společnou přílohou zápisu. 
 
 
4. Různé 

Členům PS byly předány základní informace o podobě „Šablon 3“. 
 
 
4. Závěr 

M. Poláchová poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání PS. 
 

 
V Holešově 6. 1. 2020 
Zapsala: M. Tesařová 
 
 
 
        Markéta Poláchová Kropáčková 
                          hlavní manažer projektu  
     
         


