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Ad 1) Aktuální informace k aktivitám projektu 

Účastnice jednání pracovní skupiny byly seznámeny s aktuálně probíhajícími aktivitami v rámci tzv. 

implementace akčního plánu (dlouhodobé či opakující se aktivity): Putování krajem živých vod, 

Přístupy k vedení třídnických hodin, Podpora polytechniky na ZŠ, Paměť a efektivní učení. Aktivit se 

nyní účastní ty školy, které se v dotazníkovém šetření na jaře 2018 přihlásily. Na začátku příštího 

kalendářního roku proběhne další kolo diskuze k přípravě aktivit implementace pro školní rok 

2019/2020, dle toho, co se osvědčilo a dle nových námětů. 

Pro členky této pracovní skupiny je z připravovaných workshopů (podpora znalostních kapacit) 

aktuální zejména workshop „Jak vést efektivní dílny čtení“. Diskutováno, aby zda tento workshop 

není koncipován, jako příliš pokročilý, protože některé přihlášené paní učitelky s technikou 

čtenářských dílen dosud nepracovaly a chtěly by se ji naučit. Realizační tým projektu bude informovat 

lektorku, aby obsah workshopu přizpůsobila i pro začátečníky. 

Dále proběhla debata o dalším workshopu na téma vzdělávání cizinců. Členky pracovní skupiny by 

měly zájem o workshop s doc. Šindelářovou. Témata by byla: praktické nápady do výuky, hodnocení 

(co, jak, kdy), materiály (pro začátečníky, pro dospělé, zda je názorná učebnice pro výuku češtiny jako 

cizího jazyka), praktické zkušenosti. Realizační tým projektu bude kontaktovat doc. Šindelářovou. 

Od členky pracovní skupiny č. 5 „Výuka angličtiny a jazykové kompetence“ vzešel námět na workshop 

na téma projektové dny. Proběhla diskuze o vhodném lektorovi na toto téma. 

Dále bylo připomenuto, že v listopadu bude dvoudenní workshop „Paměť a efektivní učení pro 

učitele“. Další opakování stejného workshopu je v plánu na leden či únor. Od některých aktivních 

členů pracovních skupin projektu vzešly podněty, že by bylo vhodné dát toto druhé kolo na dvě 

soboty, aby nebyl problém se suplováním. Lektor má nabídnout termíny. 

 

 



Ad 2) Informace projektech SYPO a APIV B 

Ze strany zástupce realizačního týmu projektu MAP byl stručně představen projektu SYPO. Zájemci o 

zapojení do projektu se mohou obracet na Mgr. Peera na NIDV v K. Varech. V projektu SYPO mají 

vznikat metodické kabinety, nejprve na čtenářskou a matematickou gramotnost, později na další 

předměty.  Není žádoucí, aby si projekty MAP a SYPO mezi sebou přetahovaly aktivní učitele, 

nicméně členky pracovní skupiny se mohou zapojit do obou projektů v případě zájmu, nebo pouze 

informovat své kolegy na škole o vzniku metodických kabinetů v projektu SYPO. 

Projekt APIV B je také realizován ze strany NIDV, kontaktní osobou v K. Varech je Mgr. et Mgr. 

Ščerbová. V projektu je nabízena plná či částečná podpora pro školy k tématice inkluze. V projektu je 

ještě několik volných míst. Některé školy, kde pracují členky pracovní skupiny, jsou již do tohoto 

projektu zapojeny. 

Ad 3) Beseda k tématu vznik regionální knihy 

Na jednání pracovní skupiny proběhla beseda s panem Milanem Hlouškem, autorem knih „Letní dny 

bez konce“ a „Andělé usínají v New Yorku“. Část děje knih se odehrává také v Kraslicích, kde pan 

Hloušek bydlí. Knihy tedy mohou být pro čtenáře zajímavé i díky regionálnímu aspektu. V rámci 

besedy se mluvilo o tom, jak vydat napsanou knihu, jak knihu distribuovat, co všechno musí překonat 

začínající spisovatel apod. Ohledně otázky distribuce zaujala členky pracovní skupiny informace, že 

v Sokolově není knihkupectví a nejbližší opravdové knihkupectví od bydliště autora je až v K. Varech. 

Knihy lze prodávat také prostřednictvím infocenter, ale ne každé infocentrum umožňuje prodej knih.  

Proběhla také diskuze o regionální literatuře – odkud by měl vzejít podnět pro vznik či vydání 

regionální tvorby, např. v Moravskoslezském kraji vydal krajský úřad brožurky s pohádkami 

s regionální tématikou či od místních autorů.  

Diskutovalo se také o možnostech popularizace poezie. Mluvilo se o tom, zda přílišné využívání 

vulgarismů v moderní poezii není z důvodu podbízení se zejména mladým čtenářům, kdy a v jaké 

míře je vhodné či nevhodné použití vulgarismů v literatuře. 

Členky pracovní skupiny se bavily také o to, kdo jsou čtenáři půjčující si knihy v knihovnách a zda 

dojem o tom, které skupiny čtou či nečtou, nemůže být zkreslen třeba používáním elektronických 

čteček. 

Pan Hloušek také informoval o knize „Stíny nad Krušnými horami“. Jedná se o povídky vztahující se 

vždy k určitým městům v regionu, kniha vychází dvojjazyčně (česky a německy), v nedávné době vyšlo 

druhé pokračování. 

Ad 4) Termín příštího setkání 

Příští setkání bude začátkem prosince, bude se jednat o společné setkání všech pracovních skupin, 

kdy část bude také neformální. Další jednání pracovní skupiny proběhne v lednu nebo v únoru 

(analýza problémů a potřeb a možnosti projektu na základě sestavené SWOT analýzy). 

 

Zapsala: Hendrichová 


