
 

 

OBČASNÍK k rozvoji gramotností na MŠ a ZŠ pro realizátory IPo MAP/IPo MAP II 

Červenec 2018 
 

Vážené realizační týmy projektů místního akčního plánování!  

 

Za systémový projekt Podpora práce učitelů, který se v rámci OP VVV věnuje matematické, čtenářské a digitální 

gramotnosti v praxi MŠ a ZŠ, si Vám dovolujeme nabídnout několik podnětů k vaší činnosti a k činnosti vašich 

pracovních skupin pro matematickou a čtenářskou gramotnost, pro rozvoj digitálních dovedností učitelů v rámci 

území, kde působíte, a pro implementační aktivity v oblasti gramotností Vašeho MAP v rámci současných i budoucích 

projektů a aktivit. 

 

Nabízíme také prostor k oboustranné komunikaci - uvítáme vaše reakce, postřehy, náměty i zkušenosti z praxe 

na ppuc@nuv.cz, které rádi v dalším občasníku zveřejníme. V případě zájmu kontaktujte přímo pracovníka pro 

koordinaci aktivit spolupráce projektu, Dagmar Vorlíkovou (dagmar.vorlikova@nuv.cz, 737 138 221).  

 

Tímto občasníkem navazujeme zejména na podněty publikované a průběžně aktualizované v Inspiromatu IPs SRP 

„Příklady realizace aktivit projektu MAP II“ (ke gramotnostem str. 4 a str. 12). Část inspiromatu o gramotnostech 

připravilo NIDV mimo jiné z našich podkladů. Rádi bychom také směřovali dílčí informace k rozvoji gramotností přímo 

členům vašich pracovních skupin, nabídněte jim prosím registraci odběru tohoto občasníku a předání jejich 

kontaktu do IPs PPUČ -  http://bit.ly/gramotnostiMAP.  

 

Upozorňujeme, že inspirativní aktivity v oblastech gramotností pro MŠ a ZŠ zasíláme v Newsletteru PPUČ, k jeho 

odběru je možné se přihlásit na stránce https://gramotnosti.pro/#newsletter. 

 

Krásné léto přejí týmy projektu IPs PPUČ a IPs SRP 
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PPUČ a Gramotnosti.pro MAPy   
 

PŘEDSTAVENÍ projektu PPUČ - informace o jeho činnosti:   
 Základní informace o projektu, sekce Aktuality z projektu – www.ppuc.cz 
 Informační kampaň k rozvoji gramotností na MŠ a ZŠ – gramotnosti.pro 

 
Podstránky k dílčím tématům:  

 Gramotnosti v praxi (BLOG) - gramotnosti.blogy.rvp.cz – články a inspirace do výuky k rozvoji gramotností 
žáků napříč aktivitami s žáky v MŠ a ZŠ 

 Konkrétní gramotnosti „v kostce“ (http://www.gramotnostiproucitele.cz) – ke každé projektem PPUČ 
sledované gramotnosti jsou k nalezení základní dokumenty a odkazy na podpůrné materiály  

 čtenářská gramotnost - https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=2935 
 matematická gramotnost - https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=13192 
 digitální gramotnost a informatické myšlení - https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=13123 
 web Strategie digitálního vzdělávání - http://sdv.msmt.cz 
 dotazy učitelů MŠ a ZŠ (nejen) k tematice gramotností ve výuce - http://www.nuv.cz/p/konzultacni-centrum 

 
VÝSTUPY projektu - aktuální dílčí materiály, se kterými mohou pracovní skupiny IPo MAP pracovat  

 Bit.ly/ppucUCITEL  
Učitel rozvíjející gramotnosti (pojetí základních gramotností, kompetence učitele pro rozvoj gramotností)  
Text obsahuje základní principy ve vzdělávání, ke kterým mají učitelé ve svých činnostech děti vést a usilovat 
o jejich naplňování. Součástí jsou i doporučení vztažená konkrétně k rozvoji čtenářské a matematické 
gramotnosti, včetně digitálních dovedností učitele. Materiál je v souladu s desaterem principů ve vzdělávání 
Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV) a principy, na kterých se zakládají kritéria hodnocení ČŠI 
nástrojem Kvalitní škola. 

 Bit.ly/ppucOVUGR  
Čtenářská, matematická a digitální gramotnost v uzlových bodech vzdělávání 
Úvodní text popisující doporučený způsob práce s metodickými materiály k pojetí čtenářské, matematické 
a digitální gramotnosti. 

 Čtenářská gramotnost v uzlových bodech vzdělávání 

 Matematická gramotnost v uzlových bodech vzdělávání 

 Digitální gramotnost v uzlových bodech vzdělávání 
Texty učitelům všech stupňů vzdělávání a předmětového zaměření pomohou v plánování dílčích, konkrétně 
zaměřených cílů vzdělávání v gramotnostech a umožní lépe sledovat pokrok dětí a žáků v oblasti daných 
gramotností. 

 

 
AKCE projektu PPUČ plánované na podzim 2018 

 Jednání odborných panelů pro jednotlivé gramotnosti a 11 setkání společenství praxe (termíny v jednání) 
 Spuštění pilotního provozu reputačního systému na RVP.CZ – IPo MAP a jejich pracovní skupiny se mohou 

zapojit do pilotního provozu systému a vyhodnocování kvality materiálů pro rozvoj gramotností na školách 
 Příprava nástrojů pro vedení mentorských/koučovacích aktivit ve školách navazujících na rámec digitálních 

dovedností učitelů (DigCompEdu) 
 Představení průvodce pro školy ke směřování projektů „šablon“ (jednoduché vykazování pro školy v OP VVV) 

v oblasti rozvoje základních gramotností  

 
PODNĚTY na milníky činnosti projektů IPo MAP a pro spolupráci s IPs projekty 

 Burza práce a spolupráce v činnosti pracovních skupin – využijte prostoru v našem občasníku a pro své plány 
a pracovní skupiny shánějte spojence napříč ČR; pište na ppuc@nuv.cz nebo využijte prostor burza.rvp.cz. 

 

DISKUZE k tématům projektu – diskutovat, reagovat, vyjádřit své názory, zkušenosti, postřehy, podněty můžete 

též v nově otevřeném prostoru pro vás - http://gramotnosti.pro/MAP. 
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