
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN  

(pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti) 

MAP SO ORP POHOŘELICE III 

Dne: 14. 12. 2022 

Čas zahájení: 14:30 h 

Místo konání: školicí místnost na staré radnici v Pohořelicích (Brněnská 2) 

Přítomni: viz prezenční listina 

_________________________________________________________________ 
PROGRAM JEDNÁNÍ 

 Prezence 

 Zahájení 

 Mateřské školy - edukační skupiny 

 Konference, stáže pedagogů v jiných školách 

 Nadaní žáci 

 Knihovna Pohořelice 

 Závěr 

_________________________________________________________________ 
1 ZAHÁJENÍ 

Paní Marie Jílková za MAP Podbrněnsko přivítala všechny přítomné, seznámila je s vedoucími jednotlivých 

pracovních skupin (skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti Mgr. Nikola Vykydalová, skupina pro rozvoj 

matematické gramotnosti Mgr. Helena Kloudová, Dis.). Připomněla témata z minulého setkání a společně se 

všichni přítomní pustili do diskuze o příležitostech a rizicích problematiky čtenářské a matematické 

gramotnosti pro SWOT analýzu. 

_________________________________________________________________ 
2 MŠ – edukační skupiny předškoláků 

Paní učitelky z mateřských škol poukazovaly na problematiku edukačních skupin předškoláků a slabým 

zájmem rodičů dětí účastnit se těchto aktivit, které napomáhají bezproblémovému vstupu dětí do 1. třídy. 

Zdůraznily, že pokud by edukační skupiny spoluorganizovali učitelé základních škol, rodiče předškolních dětí 

by přistupovali ke vzdělání zodpovědněji. Také navrhly návštěvu předškolních dětí nejbližší základní školy a 

seznámení se s budoucí paní učitelkou. 

 



_________________________________________________________________ 
3 Konference, stáže pedagogů v jiných školách 

Mgr. Helena Kloudová představila záměr znovu zorganizovat konferenci pro učitele. Jedna konference se už 

konala v Pohořelicích. Tentokrát by se spíše jednalo o setkání učitelů stejných oborů, sdílení dobré praxe a 

ukázky, jak lze vyučovací hodiny oživit zajímavými činnostmi. Také se probírala příležitost stáží učitelů na 

základních školách v okolí, kdy by učitel mohl navštívit konkrétní vyučovací hodiny a podívat se, jak se vyučuje 

dané předmět někde jinde. 

_________________________________________________________________

4 Nadaní žáci 
Další zajímavé téma pro diskuzi je práce s nadanými žáky. Učitelé přiznávají, že rozpoznat nadané žáky je 

velmi složité, mnohdy tito žáci nejsou vůbec identifikováni. Pokud pedagogicko-psychologická poradna nebo 

samotná základní škola označí žáka jako nadaného, rodiče mají dojem, že je pro dítě nejlepší odchod na 

gymnázia nebo školy zaměřené na práci s nadanými žáky. Je třeba se na takové žáky zaměřit a věnovat jim 

dostatečnou pozornost, aby zůstávali na našich základních školách. 

_________________________________________________________________ 
5 Knihovna Pohořelice 

Velký potenciál vidí účastníci pracovních skupin v Městské knihovně Pohořelice. Úkolem příštích setkání 

bude zjistit, jaké má knihovna možnosti a začít s ní intenzivněji spolupracovat. Pro rozvoj čtenářské 

gramotnosti mají velký vliv autorská čtení, setkání se spisovateli knih pro děti a mládež, čtenářské dílny, spaní 

dětí s knihou aj. Tyto aktivity by měly být upřednostněny pro budoucí plánování projektů zaměřených na 

čtenářskou gramotnost. 

_________________________________________________________________ 

6 ZÁVĚR 

Na závěr vedoucí pracovních skupin poděkovaly všem přítomným členům za účast a v 15:45 hod. jednání 

ukončily. Předběžný termín další schůzky je naplánován na konec února 2023. 

 


