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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: 12. 11. 2020 

Kde: Kancelář MAS, Brigádnická 709, Ostrov 

Čas: 12,00 – 14,30 

Účastníci: dle prezenční listiny 

Program: 

1. Výsledky aktualizace Ročního plánu 2020/2021 a Místního akčního plánu (paní Aiznerová) 

 

2. Zhodnocení práce se sadou pracovních sešitů Čtu a vím o čem zakoupenou v rámci projektu 

MAP II, předání písemné zprávy (p. Machalová, p. Budaiová) 

 

3. Projednání zakoupení deskových her na podporu čtenářské gramotnosti, které nám v městské 

knihovně představila paní Radová (p. Aiznerová a p. Radová) 

 

4. Další případné návrhy na podporu ČG a její rozvoj v zapojených školách 

 

5. Závěrečné zhodnocení usnesení + zadání předběžného termínu další schůzky v únoru 

Záznam z jednání: 

- p. Aiznerová informovala o dokončení aktualizace MAP a RoAP a termínu schválení těchto 

dokumentů Řídícím výborem.  

- Zhodnocení pracovních sešitů, doporučení ostatním školám zapojeným v MAPu 

- Projednání s pracovníkem knihovny o vybrání deskových her na podporu čtenářské a 

matematické gramotnosti, které je možné z projektu zakoupit školám. – Výběr provede p. 

Radová do 5.12.2020, zašle manažerovi MAP a ten rozešle k připomínkování členům skupiny. 

Následně zašleme manažerům škol, zda budou chtít balíček her či nikoliv. 

- Podle situace by bylo vhodné další schůzku uspořádat v městské knihovně s další prezentací her 

a knih na podporu ČG. 

- Pokusit se uspořádat pro ostrovské školy besedu např. s ilustrátorem panem Dudkem či jiným 

autorem dětských knih, pokud to situace dovolí. 
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Termín dalšího setkání: 

   únor 2021 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


