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Mgr. Libuše Přikrylová,MBA manažer PS ČG

Pracovní skupina čtenářská gramotnost
• čtenářská gramotnost
• rozvoj kompetencí a používání cizích jazyků
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Pracovní skupina čtenářská gramotnost

Manažer PS:  
Mgr. Libuše Přikrylová, MBA         (ředitelka ZŠ)
Členové  PS:                                            
doc. PhDr. Gabriela Rykalová (VŠ pedagog)
Mgr. Milada Božeková (ředitelka SVČ)
Mgr. Miroslava Sabelová (ředitelka KMO)
Mgr. Šárka Thibaud (pedagog)
doc. PhDr. Ivana Gejdušová, Phd.  (VŠ pedagog)
Ing. Marta Chýlová                        (specialista pro oblast školství)

Pracovní skupina čtenářská gramotnost

Revize SWOT analýzy - výchozí materiál k návrhům opatření a
stanovení strategických cílů MAP II
• Podmínky pro inkluzi a integraci žáků se speciálními

vzdělávacími potřebami
• Materiální podmínky vzdělávání
• Průběh a výsledky vzdělávání
• Spolupráce školy a rodiny
• Lidské zdroje
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Pracovní skupina čtenářská gramotnost

Vytyčení 3 prioritních oblastí rozvoje, stanovení 
strategických cílů, definování priorit a indikátorů 

1. Podpora infrastruktury – zajištění stavebních úprav, 
prostorových a materiálních podmínek škol a školských 
zařízení

2. Podpora odborníků v oblasti cizích jazyků, čtenářské 
gramotnosti a specializovaných pozic  ve školách 
a školských zařízeních

3. Podpora spolupráce rodiny a školy a dalších partnerů

Pracovní skupina čtenářská gramotnost

Návrh ročního akčního plánu a jeho realizace 
• Spolupráce – speciální pedagog, psycholog, asistent

pedagoga aj.
• Právní minimum pro pedagogické pracovníky
• Výměna zkušeností – příklady dobré praxe
• Šikana ve škole (žáci, pedagogové)
• Kulaté stoly se zástupci PF OU
• Krizová komunikace ve škole
• Volnočasové aktivity
• Vzdělávání pedagogů
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Pracovní skupina čtenářská gramotnost

Další aktivity pracovní skupiny

• Přehled příčin problémů ve školství a jejich vliv
na rozvoj a podporu vzdělávání v cizích jazycích

• Pozitiva a nedostatky absolventů VŠ oboru učitelství
• Chybějící aprobace učitelů ve školách a jejich příčiny
• Příprava dotazníku k šetření v oblasti vzdělávání

– ZŠ, MŠ

Pracovní skupina čtenářská gramotnost

Pozitiva spolupráce v pracovních skupinách 

a její dopad na oblast vzdělávání

• Navázání úzké spolupráce s odborníky 

• Pokračování diskusí a výměny zkušeností se zástupci PF OU,

• Podpora  a rozvoj spolupráce různých stupňů vzdělávání (MŠ, 
ZŠ, SŠ, VŠ)

• Získání cenných poznatků  a zkušeností všech zúčastněných

• Získání podkladů k řešení problémů  v oblasti vzdělávání

• Příprava podkladů pro další čerpání financí z evropských dotací 
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Děkuji za pozornost

Mgr. Libuše Přikrylová, MBA
manažer PS ČG
libuse.prikrylova@seznam.cz


