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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: 10.6.2020 

Kde: Městská knihovna Ostrov 

Čas: 13,30 

Účastníci: dle prezenční listiny 

 

 

Program: 
1. Informace z MAP II a ostatních PS 

2. Konzultace SWOT analýzy pro aktualizaci 

3. Konzultace aktualizace RoAP na rok 2020/2021 

4. Představení knižních novinek a pomůcek pro rozvoj gramotností 

5. Diskuze 

 

Záznam z jednání: 

- V rámci předávání informací a výměny zkušeností jsme schůzku pracovní 

skupiny matematické a pracovní skupiny čtenářské gramotnosti uspořádali 

dohromady. Před zahájením jednání byli členové seznámeni s novou členkou 

pracovní skupiny čtenářské gramotnosti paní Mgr. Olgou Ševčíkovou a 

seznámeni s programem schůzky. 

- Na úvod byla připomenuta minulá schůzka a její výstupy.  

- Manažer MAP II zrekapituloval a informoval o postupu aktualizace 

dokumentu RoAP, který PS budou v následujících měsících připomínkovat. 

- Dále byli členové PS seznámeni se zapracováním jejich poznatků a potřeb, 

které zaslali e-mailem manažeru MAP, v rámci aktualizace SWOT analýzy, 

která je součástí aktualizace Priorit a cílů dokumentu MAP II. 

- PS se snaží najít formu podpory čtenářské gramotnosti na školách.  

- Paní Radová, člen PS čtenářské gramotnosti a pracovnice Městské knihovny 

připravila na dnešní schůzku novinky knih pro žáky a pro podporu 

matematické gramotnosti připravila ukázku logistických her. 

           Seznámila nás s obsahem nových zajímavých knih, doporučila věkové 

kategorie   a ukázala logické hry, které jsou mezi dětmi oblíbené. 

-  Hru Dobble, při které si formou hry zapamatujete vyjmenovaná slova 

posílám v příloze zápisu. Je možnost šíření hry dále mezi učiteli. 



 
 

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.  
 
 

- Seznamte své žáky s Kouzelným čtením https://www.kouzelnecteni.cz/. 

Knihy s elektronickou tužkou se staly věrným kamarádem dětí a 

nepostradatelným pomocníkem rodičů v mnoha rodinách.  
-  PS se shodla na termínu setkání matematiků 2 stupně na 22.10.2020. 

 
Termín dalšího jednání:  

Místo Městská knihovna Ostrov, 22. 9.2020 

 

Ukázky některých nových knih a her: 

Autor   Název knihy a her 
Petra Štarková:   Lukáš a profesor Neptun 
Ivona Březinová: Řád sladkého sněhuláka 
Viktor Svoboda:  Pravidla skutečných ninjů 
Tony Buzan:  Myšlenkové mapy pro děti 
Aligames  Povídačka s předškoláky – Rodinná komunikační hra 
Kvído od Albi  Zdravouš a mlsanda – Rodinná hra o zdraví 
Kvído od Albi  OBCHOD – Hra o nakupování 
Loris game  Ypsilonie 
Midok   ABAKU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


