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Zápis z pracovní skupiny 

pro čtenářskou gramotnost 

 

 

 

 

 

 

Program jednání:  

1) Zahájení, seznámení s programem setkání 

2) Oblast čtenářské gramotnosti v ORP Broumov 

3) Dokument MAP 

4) Evaluace projektu MAP II 

5) Různé + společná diskuse 

6) Téma pro další setkání pracovní skupiny 

7) Ukončení 

 

Účastníci jednání dle prezenční listiny 

 

1) Zahájení, seznámení s programem setkání  

Lenka Wilkeová, DiS. zahájila pracovní skupinu ve 15:00, uvítala přítomné členy pracovní 

skupiny a seznámila je s programem setkání – uvedla všechny body dnešního jednání, zeptala 

se přítomných na případné dotazy, připomínky k programu, případně doplnění programu. 

Nikdo z přítomných neměl námitky. Zapisovatelkou zápisu z pracovní skupiny byla navržena 

paní Meisnerová a jako ověřovatelka zápisu byla navržena paní Wilkeová. 

Identifikace pracovní skupiny 

Datum jednání 30. 11. 2021 

Čas zahájení jednání 15:00 

Místo konání  
Městská knihovna v Broumově, oddělení pro 

děti 
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2) Oblast čtenářské gramotnosti v ORP Broumov 

 Skupina si na posledním setkání dala za úkol přivést kolegu z druhého stupně ZŠ. Tento úkol 

se povedlo splnit a ve svém středu jsme přivítali paní učitelku Felgrovou, která učí český jazyk 

na ZŠ Hradební, Broumov. Učitelky 1. stupně si pochvalovaly, že je znát připravenost prvních 

ročníků v oblasti čtenářské gramotnosti a poděkovaly tak přítomným učitelkám z MŠ. Ve 

stejném duchu oslovily paní učitelku Felgrovou, aby jim do budoucna pomohla vyjasnit, jaká 

očekávání ve čtenářské gramotnosti mají učitelé na druhém stupni, a že by rády své žáky dobře 

připravily.  

3) Dokument MAP 

Paní Wilkeová představila Dokument Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku. Tento 

dokument je základním dokumentem MAP II, který je nyní potřeba aktualizovat do finální verze 

ke konci projektu.  

Tento dokument je dělen na část Řízení procesu MAP (kapitola 2), na analytickou část 

(kapitola 3), strategickou část – Strategický rámec, který byl aktualizován a takto schválen na 

Řídícím výboru dne 4. 12. 2019 (kapitola 4) a akční plán (kapitola 5). Akční plán byl aktualizován 

ke dni 4. 12. 2019 a doplňován o nové aktivity naplňující cíle stanovené ve Strategickém rámci. 

Důležitou součástí je i revize SWOT-3 analýzy. Tato analýza obsahuje minimálně 3 slabé 

stránky, 3 silné stránky, 3 ohrožení a 3 příležitosti v území. Příležitosti a hrozby jsou myšleny ty, 

co přijdou zvenčí a nejsou tolik ovlivnitelné, silné a slabé stránky jsou uvnitř území, které lze 

lépe ovlivnit. Paní Wilkeová předala podklady členům PS, aby viděli předpřipravenou tabulku 

s výstupy SWOT-3 analýzy z posední aktualizace, kterou je nutné znovu aktualizovat na nynější 

situaci v území.  

Členové diskutovali nad jednotlivými body a říkali své náměty, které paní Wilkeová 

doplňovala do tabulky. Výstupem práce členů pracovní skupiny byla revidovaná SWOT-3 

analýza, která byla doplněna do aktualizovaného dokumentu MAP vzdělávání na Broumovsku. 
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4)  Evaluace projektu MAP II 

Wilkeová, DiS. připomněla členům PS informace o komplexní vnější evaluaci v rámci 

projektu MAP II. Představila výsledky z dotazníkových šetření, které byly získány od několika 

různých cílových skupin (vedoucí pracovníci škol, pedagogičtí pracovníci, rodiče a veřejnost, 

členové PS, členové ŘV apod.) na fungování, vnímání přínosu projektu MAP II apod. Tyto 

výsledky byly zapracovány do Závěrečné sebehodnotící zprávy, která byla členům PS 

představena. Paní Wilkeová se zeptala přítomných členů, zda jsou nějaké připomínky či 

doplnění k evaluaci, nikdo z členů se nevyjádřil. Konečná podoba Závěrečné hodnotící zprávy 

bude schválena na jednání Řídícího výboru v prosinci 2021.  

5) Různé + společná diskuse 

Pracovnice knihovny v Teplicích nad Metují seznámila účastníky s projektem 

podporovaným krajem, kdy se spojí spolupráce obecního úřadu a knihovny. Rodiče při vítání 

občánků dostávají první leporelo a možnost využívat městskou knihovnu. V tomto programu 

se dále pokračuje, dokud dítě nenastoupí na ZŠ. 

6) Téma pro další setkání pracovní skupiny 

 Účastníci nadnesli možné projekty, kdy by rádi v knihovně přivítali také žáky druhého 

stupně. Paní Slavíková vyprávěla o projektu, který druhostupňoví žáci připravili pro prvňáčky. 

Tento nápad zaujal i další učitele, kteří nadnesli vlastní nápady. Mezi dalšími zmíněnými byla 

akce „křeslo pro hosta“, kdy chodili do škol číst rodiče žáků a dětí.  

7) Ukončení  

Lenka Wilkeová, DiS. vzkázala pozdravení od paní Stejskalové a všichni se rozloučili vánočně 

a prozradili, jak dalece jsou v přípravách na nadcházející Vánoce. Lenka Wilkeová, DiS., 

poděkovala přítomným za účast na jednání a ukončila jej v 17:00. 
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V Broumově dne 1. 12. 2021 

Zápis vyhotovila: Mgr. Michaela Meisnerová 

Zápis ověřila: Lenka Wilkeová, DiS. 
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