
 

Zápis z jednání organizačně pracovního setkání pracovní skupiny 

čtenářská gramotnost v rámci projektu  

„Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov II“  

č.p. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009114  

Kdy: 23. 02. 2021  

Kde: on-line prostřednictvím Google meet 

Čas: 14:00 hod 

Zúčastněné osoby: dle prezenční listiny  

Program:  

1. Úvodní slovo vedoucí skupiny Mgr. Machalové L.  

2. Představení nové manažerky projektu MAP II   

3. Činnost, dosavadní zhodnocení PS čtenářská gramotnost  

4. Projednání zakoupení her pro rozvoj čtenářské, matematické gramotnosti 

5. Dohodnutí setkání členů pracovní skupiny 

6. Stanovení předběžného termínu příští schůzky 

  

Záznam z jednání:  

1. Vedoucí pracovní skupiny Mgr. Machalová L. zahájila setkání a seznámila účastníky s programem 

setkání.   

2. Vedoucí PS představila novou manažerku MAS Krušné hory o.p.s. Bc. Moniku Vrchotickou a také 

zároveň projektovou manažerku MAP II a předala jí slovo. 

3. M. Vrchotická (MV) řekla pár slov ke svému dosavadnímu působení a vyzvala jednotlivé členy PS 

ČG ke krátkému představení a zhodnocení toho, jak vidí sebe, jako přínos v této PS a jakou 

navrhují aktivitu, která by byla zaměřena na výměnu zkušeností a odborných znalostí,  

o metodách, pomůckách a postupech, které by vedli k rozvoji ČG/MG a k rozvoji potenciálu 

každého žáka. 

3.1. Zároveň dala členům prostor k vyjádření, jaká mají očekávání spolupráce v PS ČG, kde jejich 

zkušenosti a odborné znalosti se aktivně přenáší do projektů a aktivit, které se budou 

společně realizovat. Vyzvala členy k větší aktivitě, iniciativě a produktivitě. Výsledkem 

realizace této PS je funkční a činná PS navrhující aktivity k nastavení příležitostí ke 

kvalitnímu vzdělávání v území ORP Ostrov a ve školách.  

3.2. Zároveň shrnula šetření z rozeslaných Dotazníků ze dne 20.+21.01. 2021, které vychází ze 

závazných postupů projektu MAP II z Průběžné sebehodnotící zprávy projektu č. 2 za období 

10/2019-9/2020 (provádí se každých 12 měsíců). 

3.3. Všechny členky se shodly na tom, že očekávají především předávání praktických zkušeností 

pro svou práci. Nadále by chtěly pokračovat především ve sdílení zkušeností různých 



pedagogů a odborníků, představování nových nápadů, učebních pomůcek, her apod., které 

by podporovaly čtenářskou gramotnost dětí. Ocenily by i besedy s autory či ilustrátory 

dětských knih na školách. Nadále by chtěly úzce spolupracovat s městskou knihovnou 

3.4. MV v závěru poděkovala všem členům PS za dosavadní práci na projektu MAP II  

a s velkým očekávání a pozitivním přístupem se těší na další společnou práci při realizaci 

projektu a aktivit. 

4. Dle zaslaného zájmu zapojených členů pro zakoupení deskových her pro PS 

čtenářská/matematická gramotnost se shodli na třech titulech a to: 

1. Pohádkové divadlo, zaměřeno na slovní zásobu, distributor Kvido, pořizovací cena cca 400,- Kč, 

počet zájemců 3. 

2. ADC Blackfire Dixit hra, zaměřeno na slovní zásobu, distributor Libellud, pořizovací cena cca 

650,- Kč, počet zájemců 2. 

3. Obchod, zaměřeno na finanční gramotnost, matematika, distributor Kvido, pořizovací cena cca 

500,- Kč, počet zájemců 2. 

Přítomní členové PS se jednomyslně shodli na jejich zakoupení. Pořízení těchto her bude od MAS 

Krušné hory o.p.s. v rámci projektu MAP II. 

5. Do příštího setkání si všechny členky připraví jakékoli materiály či aktivity, které 

by mohly představit ostatním, pro obohacení jejich práce. Paní manažerka se zase pokusí dle 

pandemické situace a možnostech přednášejícího zajistit autora či ilustrátora dětských knih pro 

besedu ve školách.  

6. Předběžný termín schůzky byl stanoven na 15. 06. 2021.  

 

 

 

 

             

  

 

 

 

 
  
  
  
  

 

 

 

 
  
  
  
  
 

 

https://www.mall.cz/albi-kvido/albi-kvido-pohadkove-divadlo-pirati?gclid=Cj0KCQiAhP2BBhDdARIsAJEzXlGZENcN99YajIi_abwaHiIvAYRb48MQIC1DJIkl1HUHvG-0Rith1gkaAjgjEALw_wcB
https://www.mall.cz/party-hry/adcblackfire-dixit?gclid=Cj0KCQiAhP2BBhDdARIsAJEzXlFLeFEQgfc00cmFkBsy14hkFjMk3i1pbFowIUV90WM1e9DGnn84VioaAip1EALw_wcB
https://www.mall.cz/vzdelavaci-logicke-hry/albi-kvido-obchod?gclid=Cj0KCQiAhP2BBhDdARIsAJEzXlFKaM57k3FpivaZicgjm73rHJByW2I2XtyMVx7cwZ27ebOTMWre5WIaAgO3EALw_wcB

