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MAP Karlovarsko II(reg. č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008557) 

Pracovní skupina č. 1 „Čtenářská gramotnost, pregramotnosti“ 

 
Místo konání: ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19 
Datum: 13. 2. 2019 
Přítomní: dle prezenční listiny 
 
Obsah: 

1. projekt SYPO – možnosti využití ICT při výuce českého jazyka 
2. čtenářské dílny  
3. nabídka semináře ČŠI 
4. místní lídři 
5. akční plán šk. rok 2018/2019 a plán na šk. rok 2019/2020 

 
ad 1) Projekt SYPO – možnosti využití ICT při výuce ČJ 
 
Mgr. Kubová (krajská ICT koordinátorka v projektu SYPO) představila účastníkům projekt 

SYPO. Zapojené školy mohou čerpat metodickou podporu. Mgr. Kubová dále seznámila 

účastníky s možnostmi využití ICT ve výuce českého jazyka. Přítomní členové pracovní 

skupiny měli možnost si prakticky vyzkoušet některé webové aplikace využitelné při výuce. 

Představené programy či aplikace: 

 Trimino: aplikace na webu, lze vytvořit trojúhelníky, které pak žáci skládají k sobě 

např. dle souvislostí mezi pojmy, 

 sudokuweb.org: generátor na osmisměrky, 

 Wordart (wordart.com): lze vytvářet např. shluky slov, třídění slov, např. namíchat 

dvě věty, vytisknout, žáci barevně odlišují slova z každé věty. 

 QR kódy: goqr.me, qr-code-generator.com 

 LearningApps (learningapps.org/createApp.php): tvorba různých interaktivních 

cvičení, např. křížovky, šibenice, puzzle, třídění slov, doplňovačky, 

 Quizizz – lze si vytvořit vlastní kvízy a ty používat při výuce, 

 Quizlet – týmová hra, 

 Padlet.com – lze vytvářet nástěnky, lze používat QR kódy, lze přes mobily a tablety, 

 Mindmeister.com – myšlenkové mapy. 

Zdroje využitelné pro český jazyk (doplněno členkou PS): 

 ujc.cas.cz – Ústav pro jazyk český, internetová jazyková příručka, 



 

2 
 

 skolakov.eu – např. vysvětlení významu vyjmenovaných slov, vhodné i pro žáky-

cizince, 

 trida-u-mufa.webnode.cz 

 becko-tc-stistkove.webnode.cz – pracovní listy ke stažení, 

 www.vesela-chaloupka.cz – pro první stupeň ZŠ nebo pro žáky-cizince, 

 decko.ceskatelevize.cz – také materiály na gramotnosti, 

 umimecesky.cz, 

 rysava.websnadno.cz, 

 rozhlas.cz/ctenarskydenik/portal – testy, kvízy 

 eknihyzdarma.cz – příklad webových stránek na elektronické knihy zadarmo, 

 ctenipomaha.cz – např. celoroční projekt ke čtenářským dílnám, jsou zde doporučené 

knížky, po přečtení knížky se otevře test s kvízovými otázkami. 

 

ad 2) Čtenářské dílny 
 
Manažerka projektu se dotazovala na zkušenosti ze semináře čtenářských dílen pod vedením 
paní Hanky Košťálové. Vzhledem k tomu, že lektorka musela minulý seminář předčasně 
ukončit ze závažných rodinných důvodů, lektorka nabídla možnosti náhrady. Bylo 
diskutováno o návrzích. Členové pracovní skupiny se shodli na náhradě formou prodloužení 
posledního semináře o individuální konzultace s lektorkou. Manažerka projektu bude 
informovat lektorku. 
 
ad 3) Nabídka semináře ČŠI 
 
Manažerka projektu informovala o nabídce ČŠI na uspořádání semináře pro členy pracovních 
skupin MAP k tématům čtenářské a matematické gramotnosti (doporučení ČŠI na základě 
provedených šetření). Seminář by byl společně pro více projektů MAP (K. Vary, Sokolov, 
Kraslice, Ostrov). Manažerka projektu se domluví s kolegy z ostatních MAPů ohledně termínu 
a bude zaslána společná objednávka prostřednictvím NS MAS ČR. 
 
ad 4) Místní lídři 
 
Byla diskutována otázka místních lídrů (požadavek metodiky Postupy MAP II). Bylo 
diskutováno o tom, co má být náplní činnosti lídrů a jak by mělo zapojení lídrů fungovat 
(teorie x praxe). Do příštího jednání pracovní skupiny si mají členové rozmyslet nápady, jak 
uchopit otázku místních lídrů k tématu čtenářské gramotnosti v MAP KV II. 
 
ad 5) Akční plán šk. rok 2018/2019 a plán na šk. rok 2019/2020 
 
Stručně byly připomenuty aktivity implementace akčního plánu na šk. rok 2018/2019 
(přístupy k vedení třídnických hodin, putování krajem živých vod, paměť a efektivní učení, 

http://www.vesela-chaloupka.cz/
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podpora polytechniky na ZŠ). Pro příští školní rok bude nejprve diskutováno o aktivitách, 
které již proběhly. Dále budou představeny nové aktivity (kurz podnikavosti) a dle hlasování 
škol a rozpočtu projektu budou vybrány konkrétní aktivity pro další školní rok. 
 
Členové pracovní skupiny byli dále stručně seznámeni s připravovaným kurzem podnikavosti. 
 
Realizační tým MAP vítá, že členové pracovních skupin sami přicházejí s nápady na vzdělávací 
aktivity, např. projektové vyučování. Členové pracovní skupiny byli seznámeni s termíny 
připravovaných vzdělávacích aktivit na jaro. 
 
Další jednání: dle termínu semináře ČŠI, ještě jedno setkání na jaře k tvorbě analýzy 
problémů a potřeb. 
 

 
Zapsala: Hendrichová 
 
 


