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Společné zasedání pracovních skupin 
(Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Rovné příležitosti, Financování, Polytechnika) 

 

Místo konání: MÚ Světlá nad Sázavou – velká zasedací místnost  

Datum konání: 27. 4. 2022 

Seznam účastníků: dle prezenční listiny 

Program: 

14:00 - Úvodní slovo  
14:00 – 15:30 – Vystoupení hostů 
15:30 – 16:00 – Rekapitulace projektu a aktivit MAP II  

 novinky 

 představení Regionální učebnice 

 představení pracovních listů na FG pro 8. a 9. ročník 

 plánované aktivity do konce školního roku 

 pozvánka na další setkání pracovních skupin – 8. června 2022 
 

Hosté:  

1) Mgr. Lucie Dostálková (člen kabinetu Českého jazyka a literatury) - představení a 

informace z kabinetu (14:05 – 14:30) 

2) Bc.Lucie Škrdlová (vedoucí centra na podporu integrace cizinců) – Možnosti podpory při 

vzdělávání dětí/žáků cizinců (14:30 – 15:00) 

3) Mgr. Lukáš Válka (koordinátor NPI) – Podpora pedagogických pracovníků vzdělávající 

děti/žáky cizince (15:00 – 15:15) 

4) Bc. Soňa Baueršímová, DiS. (NPI - konzultantka MAP) – novinky v rámci NPI a MŠMT 

 (15:15 – 15:30) 

 

Stálí členové pracovní skupiny Financování: 

 Bohuslava Vondrušová 

 Jan Mikeš 

 Petra Vondrová 

 Jaroslava Chládová 

 Vlastimil Špatenka 

 

Stálí členové pracovní skupiny Čtenářská gramotnost: 

 Marie Hanzálová 

 Eva Vlčková 

 Pavlína Nulíčková 
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 Eva Milfaitová 

 Jiřina Roženská 

Stálí členové pracovní skupiny Matematická gramotnost: 

 Petra Holatová 

 Hana Lacinová 

 Veronika Havlová 

 Petra Hálová 

Stálí členové pracovní skupiny Polytechnika: 

 Miroslav Hánečka 

 Olga Fialová 

 Pavel Ešner 

 Hana Štercová 

 David Šorm 

 Monika Poulová 

 

Stálí členové pracovní skupiny Rovné příležitosti: 

 Jan Mikeš 

 Hana Nejedlá 

 Jitka Muzikářová 

 Lenka Kahounová 

 Lucie Škrdlová 

 

 Úvodní slovo – zahájení 

 

Slečna Krupičková přivítala všechny přítomné členy pracovních skupin. Na úvod společného setkání 

pracovních skupin představila program schůzky. Poté upozornila všechny přítomné, aby s dotazy 

vyčkali vždy po každém výstupu daného hosta. Slečna Krupičková také přivítala hosty a požádala 

prvního, kterým byla paní Lucie Dostálková, aby se ujala slova. 

 

1) Lucie Dostálková – představení kabinetů při projektu SYP a informace z kabinetu 

Českého jazyka a literatury  

Paní Dostálková se ujala slova jako první a představila všem přítomným členům PS své 

působení v kabinetu Českého jazyka a literatury v rámci projektu SYPO. Projekt SYPO 

realizuje metodické kabinety na oblastní, krajské a národní úrovni. Kabinety o kterých 

mluvila paní Dostálková, a ve kterých zároveň také působí, jsou na oblastní úrovni a 

krajské. Nyní jsou v činnosti tyto kabinety: Českého jazyka a literatury, Matematiky, ICT, 

Přírodovědného vzdělávání, Předškolního a prvostupňového vzdělávání. Paní Dostálková 
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představila především činnost svého kabinetu a jeho aktivity. Zmínila také cíle a smyl 

jednotlivých metodických kabinetů, kterými jsou vytvoření sítě aktivních učitelů a jejich 

propojení napříč všemi stupni a typy škol, sdílení příkladů dobré praxe, vzdělávací akce 

cílené na dané potřeby oblasti, podpora začínajících učitelů a podpora ředitelů škol, 

poskytnutí ICT podpory. V rámci vzdělávacích akcí se mohou i nečlenové kabinetu účastnit 

online i prezenčních akcí. Ze strany pedagogů je také možná účast jako lektor nebo využít 

skupinové intervize. Paní Dostálková upozornila také účastníky na vytvořené metodické 

příručky, které mohou při své práci využít. Jedná se například o příručku „Možnosti 

integrace ve výuce českého jazyka“; „V říši poezie aneb Jak číst s žáky poezii“; Příklady 

dobré praxe výuky českého jazyka a literatury distančním způsobem. V rámci kabinetu 

českého jazyka a literatury vznikla online myšlenková mapa, která je interaktivní a skrývá 

mnoho užitečných odkazů. V další části svého přestavování paní Dostálková sdělila všem i 

termíny nejbližších vypsaných vzdělávacích aktivit napříč všemi kabinety. Na závěr vyzvala 

členy PS, aby se zapojili také do činnosti metodických kabinetů nebo předali informace 

svým kolegům. Tím že pedagog vstoupí do jakéhokoliv kabinetu, nevyplývají pro něj žádné 

závazky a povinnosti. Je zcela na něm, zda bude mít zájem se aktivit účastnit. Členům 

kabinetů jsou nabízeny bezplatné akreditované akce a zaslány novinky z oboru. Svou 

půlhodinku zakončila paní Dostálková odpovídáním na dotazy.  

2) Lucie Škrdlová - Možnosti podpory při vzdělávání dětí/žáků cizinců 

Jakou druhý přednášející byla paní Lucie Škrdlová, která působí v  Centru pro integraci 

cizinců pro Kraj Vysočina. Paní Škrdová představila téma „Možnosti podpory při vzdělávání 

dětí/žáků cizinců“, a protože toto téma je velmi aktuální z důvodu války na Ukrajině, 

představila paní Škrdlová činnost i služby Centra. Věnovala se také aktuální situaci na 

Ukrajině a konkrétním číslům pro dané ORP. Probrala také problematiku nejčastějších 

situací týkající se žáků cizinců ve školství. Centrum pro integraci cizinců pro Kraj Vysočina 

(CPIC) sídlí v Jihlavě a má působnost po celém kraji. Kontaktní místo se také nachází 

v Havlíčkově Brodě. Hlavními službami centra je především odborný sociální poradenství, 

právní poradenství, tlumočení a překlady. Mimo jiné také zajišťují kurzy českého jazyka a 

kurzy sociokulturní orientace. Paní Škrdlová se ve své prezentaci věnovala konkrétním 

číslům příchozích Ukrajinců ve Světlé nad Sázavou a dále probíhala diskuze o současné 

situaci a rizika spojená s hledáním práce pro nově příchozí Ukrajince. Probíhala také debata 

o situaci ve školství v ORP Světlá nad Sázavou. Na závěr doporučila paní Škrdlová možnosti 
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podpory. Upozornila  také na portál META o.p.s., kde najdou pedagogové různé metodiky a 

pracovní listy. 

 

3) Mgr. Lukáš Válka (koordinátor NPI) – Podpora pedagogických pracovníků vzdělávající 

děti/žáky cizince 

Na paní Škrdlovou navázal pan Válka z Národního pedagogického institutu a představil 

možnosti podpory právě v rámci institutu. Nejprve vyzval účastníky, aby se představili a 

sdělili, z jaké organizace přicházejí. Pan Válka potépředstavil NPI a základní informace 

z oblasti podpory pedagogických pracovníků, kteří vzdělávají děti/žáky cizince. Další službu, 

kterou NPI v rámci podpory pedagogů nabízí, nejrůznější vzdělávání. Dále mohou školy 

využít překlady dokumentů, samozřejmě v určité míře, podotkl pan Válka. Závěrem nabídl 

školám také možnost tlumočení, například ve spojení s blížícími se zápisy Ukrajinských dětí 

do MŠ a ZŠ. Pan Válka představil především webové stránky NPI, a to www.cizinci.npi.cz a 

www.ukrajina.npi.cz . Na úplný konec ještě upozornil na možnost online konzultací 

k adaptaci UA žáků (cizinců), které se konají každou středu. Dále ještě pozval přítomné na 

blížící se webináře na podporu procesů adaptace a integrace dětí/žáků z Ukrajiny (cizinců).  

 

4) Bc. Soňa Baueršímová, DiS. (NPI - konzultantka MAP) – novinky v rámci NPI a MŠMT 

Na závěr dostala slovo paní Baueršímová, která je konzultantkou MAP také v rámci NPI. 

Představila účastníkům souhrn aktuálních informací v rámci NPI. Jednalo se především o 

nabídku plánovaných vzdělávacích aktivit, podpora procesu digitalizace na školách, 

podpora společného vzdělávání na školách a nastavení projektu Šablon v rámci OP JAK. 

Další důležitou informací bylo, že CRR pořádá IROP TOUR, kde účastníci získají ucelené 

aktuální informaci k IROP 2021 – 2027. Tato informace byla především věnována ředitelům 

škol a pracovníkům z odboru školství v rámci Městského úřadu. Poslední informací ze 

strany paní Baueršímové bylo, že MŠMT vyhlásilo výzvy na podporu adaptačních skupin.  

 

 

 

 

 

 

http://www.cizinci.npi.cz/
http://www.ukrajina.npi.cz/
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Závěr 

Paní Krupičková na závěr účastníkům rozdala materiály od paní Baueršímové. Po setkání byly veškeré 

podklady zaslány všem členům všech PS s podrobnými a doplňujícími informacemi. 

V úplném závěru se paní Krupičková rozloučila a všem přítomným poděkoval za účast. Dále je pozvala 

na další setkání, které se uskuteční na začátku června a hostem bude paní Eva Fruhwirtová a její 

mozkohrátky.  

 

Ve Světlé nad Sázavou dne 27. 4. 2022 

 

Zapsala: Lucie Šulcová 

 

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina  


