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Zápis ze 7. setkání PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti 
a potenciálu každého žáka 

Projekt MAP II ORP Žďár nad Sázavou 

Datum setkání: 25. září 2019, od 15.00 hodin 

Místo setkání: Knihovna M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou 

Přítomní: 
Mgr. Lucie Topinková (vedoucí PS), Mgr. Taťána Partlová, Mgr. Roman 
Kratochvíl, Miroslava Buďová, Mgr. Milena Mikysková, Ing. Drahomíra 
Doležalová (člen PS pro financování), Ing. Radka Hudečková, Ph.D. 
(manažerka projektu), Mgr. Veronika Klimešová 

Omluven: Mgr. Petra Musilová 

Vypracoval: Mgr. Veronika Klimešová, Mgr. Lucie Topinková 

Program setkání: 

1. Úvodní slovo 
2. Informace o chystané akci Víkend plný seminářů 
3. Informace o chystané akci Nakladatelství 
4. Informace o projektu SYPO – metodické kabinety 
5. Aktivity k podpoře rozvoje čtenářské gramotnosti 
6. Různé 
7. Diskuze a závěr 

1. Úvodní slovo 

Manažerka projektu přivítala přítomné členy a sdělila aktuální informace o dění v projektu MAP. 
Od října na základních školách poběží tandemová výuka ruského jazyka s rodilou mluvčí, od září 
na mateřských školách probíhá vzdělávací program Povídálek, tedy logopedický kroužek 
pro rodiče a děti vedený speciálním pedagogem – logopedem. 

2. Informace o chystané akci Víkend plný seminářů 

Mgr. Lucie Topinková představila plánovanou aktivitu, a to Víkend plný seminářů, který bude 
určený pro pedagogy základních škol. Vizí je během únorového víkendu (14. – 16. 02. 2020) 
uspořádat na Vysočině vzdělávací, ale také odpočinkový víkend. Představou je, že poběží 
současně dva semináře (např. matematika pro 2. stupeň a český jazyk pro 1. stupeň), aby si každý 
našel to své. Současně by došlo ke sdílení dobré praxe, ale také k relaxaci a prevenci syndromu 
vyhoření. 
Lektoři, o kterých se uvažuje: Mgr. Kateřina Šafránková, RNDr. Hana Lišková, Eva Fruhwirthová, 
PhDr. Jeroným Klimeš, Ph.D., Mgr. Michaela Veselá, nebo Ing. Jitka Zelená. 
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3. Informace o chystané akci Nakladatelství 

Mgr. Roman Kratochvíl se podělil o informace, v jaké fázi je plánování festivalu dětské knihy 
a učebnic. Bylo osloveno celkem 40 nakladatelství, z nichž od 8 se obdržela kladná odpověď. 
V současné době je přibližně domluven termín (květen 2020) a místo konání (Zámek Žďár 
nad Sázavou). Nadále se bude pracovat na bližší koncepci a názvu této aktivity – prozatím 
největší úspěch má označení Tramtadadá. Členové PS budou panem Kratochvílem kontaktováni 
po 15. říjnu, aby byly sděleny nové poznatky a rozděleny úkoly. 

4. Informace o projektu SYPO – metodické kabinety 

Projekt SYPO reaguje na současný stav, který postrádá ucelený systém profesní podpory učitelů 
a ředitelů. Další vzdělávání obou cílových skupin je až na výjimky nesystematické, chybí koncepční 
podpora pro různé fáze profesní dráhy. (zdroj: projekty.nidv.cz/sypo/1222-o-projektu). 

NIDV pod záštitou MŠMT vytvořilo projekt SYPO (www.projektsypo.cz), do kterého patří i nově 
sestavené metodické kabinety napříč celou republikou. Nyní se pilotují tři předměty – ČJ, MAT, 
ICT. V budoucnu i všechny ostatní. Vytváří síť češtinářů, matematiků a učitelů ICT na národní 
úrovni, krajské i oblastní. Mgr. Topinková (místopředseda KMK ČjL a předseda OK Žďársko) 
do projektu vstoupila proto, že chce, aby naše školství prošlo změnou, a tady se nabízí cesta, 
po které se mohou vydat všichni aktivní učitelé. Hlavními úkoly MK jsou návrhy, potřeby plynoucí 
od samotných učitelů, které budou následně přeneseny do KMK a poté do NMK k projednání, 
a dále připomínkování materiálů plynoucích z vrchu, aby byly použitelné v praxi. KMK ČjL má 
5 členů, každý člen má na starosti jednu oblast. Vize je taková, že by se vytvořila oblastní síť, 
na školách by byli zapojení aktivní U, kteří by získávali info od předsedy OMK a dále je šířili 
ve svém metodickém sdružení ve škole. Tito zapojení učitelé by se několikrát do roka sešli 
k debatě, v níž by vznikly podněty pro další práci KMK, NMK a MŠMT, tzv. skupinové intervize. 

Výhody: 
 

 získat info z první ruky, co „se vaří nahoře“ (chystaná změna RVP), v NK i v KK 
 

 nabídka kvalitních webinářů, oblastních workshopů 
 

 info o vzd. akcích SYPO v předstihu 3 dnů, přihlášení dříve 
 

 podávat návrhy, kritické podněty, náměty a připomínky z dané oblasti a předmětu – 
posun směrem KK → využití při jednání s politickými představiteli  
 

 členství v OMK je prestižní záležitostí pro školu, ve které daný zapojený učitel 
pracuje, a také osobně pro samotného kantora. Pedagogický pracovník dostane 
jmenovací dekret o členství v oblastním kabinetu.  Škola bude moci zveřejnit na svých 
stránkách: „Jsme škola, která je zapojená v síti metodických kabinetů“. 
 

 možnost účasti na jednání na KMK, případně na dalších akcích pořádaných KMK 
 

 navazovat v rámci struktury metodických kabinetů mezipředmětovou spolupráci 
(např. ČJL a ICT) 
 

 v rámci akcí KMK seznámit se s možnostmi konkrétního zapracování inovací 
v  didaktice daného předmětu do výuky 

http://www.projektsypo.cz/
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5. Různé 

Mgr. Milena Mikysková představila ostatním členům svoji oblíbenou práci s knihou.  Tato aktivita 
by se dala použít na festivalu. Jak funguje v praxi, bude představeno na dalším setkání PS. 

6. Diskuze a závěr 

Termín příštího setkání byl stanoven na 20. 11. 2019 od 15:00 v budově Knihovně MJS ve Žďáře 
nad Sázavou. 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 30. září 2019 

Zapsala: Mgr. Veronika Klimešová, Mgr. Lucie Topinková 

_______________________________________________________________________________
Přílohy k zápisu: 
Prezenční listina 


