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Zápis vedoucí PS Čtenářská gramotnost a cizí jazyky č. 11 

 

Téma:  Ve škole s knihou a rád 

Den a místo setkání:  8.9.2020, Městská knihovna Bystřice nad Pernštejnem 

Program setkání: 

 

Workshop na dané téma - Ve škole s knihou a rád 

Aktuality z MAP II/RT MAP 

Diskuze 

Rozvoj a aktualizace 

MAP  

 

1. Aktualizovaný kalendář akcí 2020-2021zde: 

https://www.bystricenp.cz/map-mistni-akcni-plan-rozvoje-

vzdelavani-uzemi-orp-bystrice-nad-pernstejnem 

 

2. Strategické rámce, v listopadu 2020 aktualizace stavem 

Žádáme všechny členy o připomínkování Strategického rámce, je-li 

to relevantní/odladění chyb, konzultace s ředitelem školy 

https://www.bystricenp.cz/data/File/MAPII/RV/Dokumenty_2020/

Strategick%C3%BD%20r%C3%A1mec_05_2020_finalni%20doku

ment.pdf 

 

3. Schváleny 4 investiční záměry na školách v ORP Bystřice nad 

Pernštejnem, realizace 2020-2022 

 

Diskuze 

1. Příprava na nový školní rok/diskuze k distančnímu vzdělávání 

v případě reagování na aktuální stav v ČR/COVID 19 

 

2. Proinkluzivní výchova a vzdělávání  

Děti, žáci s odlišným mateřským jazykem/OMJ v MŠ a ZŠ regionu, problém 

s komunikací – jak můžeme v dané situaci pomoci? Situaci vnímáme jako 

velký problém, často děti, žáci neumí naprosto nic.  

Tady bych požádala o náměty, spolupráci – Mgr. Moncmanovou za MŠ, 

Mgr. Benešovou a Mgr. Pokorného – téma pro další schůzku 

 

 

Aktivity spolupráce 

Návrh dalšího tematického setkání na téma KRITICKÉ MYŠLENÍ, pod 

vedením Mgr. Fučíkové 

- Zjistíme zájem dotazníkovým šetřením/nyní již v příloze 

- Podzim/zima 2020 

Návrhy, k diskuzi:  

Poznámky členů 

K. Fučíková 

P. Benešová 

J. Šustalová 

https://www.bystricenp.cz/map-mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-uzemi-orp-bystrice-nad-pernstejnem
https://www.bystricenp.cz/map-mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-uzemi-orp-bystrice-nad-pernstejnem
https://www.bystricenp.cz/data/File/MAPII/RV/Dokumenty_2020/Strategick%C3%BD%20r%C3%A1mec_05_2020_finalni%20dokument.pdf
https://www.bystricenp.cz/data/File/MAPII/RV/Dokumenty_2020/Strategick%C3%BD%20r%C3%A1mec_05_2020_finalni%20dokument.pdf
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Z. Pokorný - omluven 

P. Homolková – omluvena, studium 

 

Hodnocení schůzky 

Co se povedlo - Setkání pracovní skupiny proběhlo standardním způsobem, 

z workshopu vyplynula témata vhodná k dalším setkáním – děti a žáci 

s OMJ, pomůcky, výukové materiály a metodiky pro práci s nimi. 

Kladně hodnocena změna prostředí – v místní knihovně v Bystřici nad 

Pernštejnem – inspirativní, příjemné. 

Co by se mohlo zlepšit – komunikace RT se členy, termíny 

Vypracovala:  Ing. Zelená, Mgr. Fučíková 

Termín další schůzky:  Dle K. Fučíkové 

. 

 


