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Záznam z jednání Pracovní skupiny č. 2.4a – Čtenářská gramotnost v rámci projektu „MAP II 

rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov“ 

 

Kdy: 20. 2 .2020 

Kde: ZŠ Myslbekova, Ostrov 

Čas: 14,00 

Účastníci: dle prezenční listiny 

 

 

Program: 

1. Informace z MAP II a ostatních PS 

2. Představení pomůcek ze souboru „Hravá čeština“ 

3. Aktualizace MAP 

4. Diskuze na téma podpora ČG 

Záznam z jednání: 

1) Na úvod byla připomenuta minulá schůzka a její výstupy.  

a) PS se snaží najít formu podpory čtenářské gramotnosti na školách.  

b) V rámci ORP běží velmi dobrá spolupráce ZŠ a MŠ s knihovnami, probíhá 

„pasování na čtenáře“, „autorská čtení“.  

c) Návrh z minulé schůzky na práci s pracovními sešity na podporu ČG s názvy 

„Víš co čteš“ a „Čtu a vím o čem“, „První čtení s počítáním“, „Počítej a 

lušti“ byl realizován, v prosinci byly tituly předány učitelkám ze ZŠ Májová 

Ostrov a ZŠ Myslbekova Ostrov, na konci školního roku budou jimi 

vypracovány výstupy jaké jsou výhody a přednosti těchto pracovních sešitů a 

proč bychom je měli doporučit i ostatním učitelům ZŠ v ORP. 

d) 1. 4. 2020 je plánován v Městské knihovně Ostrov seminář „Líný učitel“ 

lektora Roberta Čapka.                      

2) Představeny učebnice a pracovní sešity Češtiny pro 2. ročník z kolekce Hravá 

čeština. Byly předány Mgr. Machalové k prohlédnutí a ke zhodnocení. 

Výstupem bude posouzení proč tyto učebnice doporučit či nedoporučit 

ostatním učitelům.  

3) V rámci aktualizace MAP byly projednány východiska pro Strategickou část z 

analytických dat, z dotazníkových šetření MŠMT(agregovaná data z MŠMT), 

z dotazníků zjišťování popisu potřeb škol. 

Ing. Urbánková znovu vysvětlila smysl zpracování a aktualizace MAP 

v území, jeho důležitost, potřebnost a návaznost ve vazbě na plánování potřeb 

a zaměření budoucích intervencí do vzdělávání v území ORP Ostrov 

4) Formou volné diskuze byly komunikovány  tyto návrhy PS na podporu ČG: 
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     a) p. Aiznerová - návrh z minulé schůzky – exkurze do Albatrosu je stále v řešení, 

je nutné zjistit zájem škol. 

     b) p. Machalová  

- předat seznamy s knižními novinkami, které má knihovna pedagogům a 

doporučit je žákům 2. stupně,  

- zkusit se domluvit na soutěž ve čtenářské gramotnosti mezi školami ve 

spolupráci s městskou knihovnou 

 

     c) p. Radová  

– Uspořádat  workshop v městské knihovně pro pedagogy a nepedagogy věnující 

se žákům ve čtenářských klubech formou představení knih, představení 

nových titulů, oblíbených spisovatelů aj.  

– Dále navrhuje, aby další schůzka PS proběhla v knihovně, kde by chtěla 

předvést podpůrné materiály, které je možné využít na podporu ČG.  

– Dále dala tip na Mgr. Petru Bubeníčkovou z univerzity Hradce Králové, která 

dělá zajímavé semináře na témata podpory ČG. 

      

 

 

Výstup z jednání 

Zjištění kontaktů na pedagogy čtenářských klubů, předání p. Radové – S. Aiznerová 

 
Termín dalšího jednání:  

Místo Městská knihovna Ostrov, termín bude upřesněn 

 



 
 

S údaji bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Údaje 
budou archivovány minimálně po dobu 10 let. Třetím osobám budou předány pouze za účelem 
kontroly.  
 
 

                    

 

 

 

 

 

  


