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Záznam z jednání Pracovní skupiny 2,4 a – Čtenářská gramotnost v rámci 

projektu „MAP II rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov“ 

 

Kdy: 22. 9. 2020 

Kde: restaurace Atlantis 

Čas: 14,00 

Účastníci: dle prezenční listiny 

Program: 

1. Aktualizace  RoAP ročního plánu  a MAP II (paní Aiznerová) 
2. Zhodnocení práce se sadou pracovních sešitů Čtu a vím o čem zakoupenou v rámci projektu MAP II 
3. Projednání možnosti zakoupení např. deskových her na podporu čtenářské gramotnosti, které nám 

v městské knihovně představila paní Radová 
4. Další návrhy na podporu ČG a její rozvoj v zapojených školách, informace o vystoupení ilustrátora p. 

Dudka 
5. Konkrétní formy úzké spolupráce s městskou knihovnou (např. další setkávání skupiny a dalších 

pedagogů v knihovně – cca 2x ročně s představením dalších pomůcek…) 
6. Závěrečné zhodnocení usnesení + zadání předběžného termínu další schůzky v listopadu 

 

Záznam z jednání: 

1. p. Aiznerová členy PS informovala o setkání PS financování a rovných příležitostí u 

kulatého stolu v Ostrově. Tématem bude metodické vedení a pomoc při řešení a předcházení 

problémů ve vzdělávání žáka ohroženého školním neúspěchem. 

              Dále informovala o průběhu aktualizace a zjišťování dat pro MAP II a RoAP.  

              Informovala o výstupu SWOT analýzy, která je podkladem pro cíle a vize v dokumentu  

 MAP II, které jsou také aktualizovány. Oba dokumenty budou ve finální verzi poslány 

k připomínkování. 

2. Členové skupiny zhodnotili sadu pracovních sešitů jako velmi úspěšnou. Dobře se jim s ní 

ve školách pracovalo, byla často využívána i ostatními kolegyněmi a děti práce s pracovními 

sešity velmi bavila. Písemnou zprávu zhotoví Mgr. Budaiová a Mgr. Machalová a odevzdají 

ji do příští schůzky paní Aiznerové. 

3. Po úspěchu sady pracovních sešitů se členky skupiny domluvily, že by chtěly do škol 

zakoupit sadu deskových her pro rozvoj čtenářské gramotnosti, které nám v knihovně 
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představila paní Radová. Paní Aiznerová slíbila, že zakoupení her pro rozvoj čtenářské 

gramotnosti zkusí projednat s městskou knihovnou. 

4. Dále bylo na schůzce navrženo, že by přednášky pana ilustrátora Adolfa Dudka, které 

proběhnou na tzv. kopečkových školách dne 9. 10. 2020, využily i další školy. Termín by 

mohl být na jaře (s ohledem na koronavirovou situaci). Přednášky ilustrátora Dudka se 

zapojením žáků jsou na podporu čtenářské gramotnosti. Děti velmi baví. 
5. Protože setkání členů v knihovně bylo velmi úspěšné, bylo dohodnuto, že by se ještě další 

alespoň dvě setkání mohla uskutečnit tam a paní Radová by mohla představit další 

pomůcky, které knihovna průběžně dokupuje. Termín setkání v knihovně domluví s paní 

Radovou Mgr. Machalová a včas ho oznámí ostatním členkám v zaslané pozvánce. 
6. Závěrem schůzky bylo domluveno, že další schůzka se uskuteční v listopadu. Pozvánku s 

programem a termínem zhotoví Mgr. Machalová a včas ji zašle ostatním členkám. Zároveň 

spolu s Mgr. Budaiovou do této schůzky vypracují písemnou zprávu o využití zakoupených 

sad pro rozvoj čtenářské gramotnosti. 
 

Termín dalšího setkání: 

Listopad 2020 
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