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Zápis z jednání pracovní skupiny  

„Rozvoj čtenářské gramotnosti“ 
 

6. jednání 
 

 
 
Datum a čas: pondělí 21. října 2019 v 13:00 hodin  
Místo:   v prostorách 1. Základní školy Holešov, Smetanovy sady 630 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Program: 
 

1. Zahájení 
2. Aktualizace dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Holešov 
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. Aktualizace dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Holešov 

Na základě rozeslaných podkladů členové PS ve spolupráci s RT připravili aktualizaci 
analytické části pro oblast čtenářské (pre)gramotnosti v rámci vyhodnocení dotazníkového 
šetření pro oblast předškolního vzdělávání a základního vzdělávání (srovnání úvodního 
šetření a šetření po realizaci k Šablonám I a vstupního šetření k Šablonám II), především 
ve specifické části analýzy. Podpora čtenářské pregramotnosti byla v aktuálním šetření 
z 10/2019 z hodnocených oblastí vyhodnocena jako 2. nejvíce rozvinutá, stejně jako 
v 1. šetření z přelomu 2015/2016. Se stejnými výsledky dopadlo i šetření čtenářské 
gramotnosti v oblasti základního vzdělávání. 

Analýza byla doplněna také o výstupy z šetření potřeb škol provedeného RT MAP. 

Pracovní skupina zpracovala obdobným způsobem také aktualizaci pro oblast jazykového 
vzdělávání. 

Dále bylo v rámci vymezení problémových oblastí a klíčových problémů doplněno propojení 
se Strategickým rámcem MAP/AP (šablony, aktivity spolupráce). 
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Členové PS se shodli, že třeba aktualizovat SWOT-3 analýza prioritních oblastí, konkrétně 
aktualizovat SWOT-3 analýzu PO2 + nově doplnit samostatnou SWOT-3 analýzu pro oblast 
čtenářské (pre)gramotnosti (dosud byla uvedena v rámci SWOT-3 analýzy k PO 3 Rozvoj 
klíčových kompetencí dětí a žáků). 

Aktualizovaná Analytická část za všechny PS (+ dopracování RT) je společnou přílohou 
zápisu.  
 
3. Různé 

Další PS by měla být v prosinci (začátek), zde na základě SWOT-3 analýz případná úprava 
strategické části (návrh opatření), popisu cílů. 

Začátkem prosince budou školy osloveny k aktualizaci investičních záměrů v SR MAP. 

 
4. Závěr 

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

 
V Holešově 21. 10. 2019 
Zapsala: M. Tesařová 
 
 
 
        Markéta Poláchová Kropáčková 
                          hlavní manažer projektu  
     
         


