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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: 16. 10. 2019 
Přítomní: dle prezenční listiny 
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ad 1) Sdílení – oblíbená kniha 
Na dubnovém setkání pracovní skupiny bylo domluveno, že si příště účastníci přinesou knihy 
dle zadání: 

 Moje oblíbená knížka z dětství (beletrie pro děti), kterou mám rád i v dospělosti. 

 Moje oblíbená knížka (beletrie pro dospělé), ke které se rád vracím, je pro mne 

inspirativní, mám k ní obzvlášť vřelý vztah. 

 Kniha autora, jehož knihy jsem objevila až díky svým dětem, jsou pro mne inspirativní 
a baví mne. 

Na začátku setkání proběhlo kolečko přestavení těchto oblíbených knížek. Probíhala zároveň 
také diskuze o knížkách, diskutovalo se např. o vhodných knížkách pro čtenářské dílny či 
kluby. Společné povídání o knížkách bylo pro účastníky inspirativní. 
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ad 2) Informace o dokumentu MAP II a výstupech ze strukturovaných rozhovorů s řediteli 
škol 
 
Manažerka projektu připomněla, že členové pracovní skupiny mají možnost připomínkovat 
dokumentu MAP II, jehož pracovní návrh je na webu projektu. Na webu je také zveřejněn 
dokument Výstupy ze strukturovaných rozhovorů s řediteli škol. Na příštím jednání se 
členové pracovní skupiny budou zabývat tím, jak zjištěné výstupy využít k rozvoji čtenářské 
gramotnosti na školách (např. příklady dobré praxe, náměty od ředitelů škol). 
 
ad 3) Informace k aktivitám implementace MAP 
 
Manažerka projektu stručně shrnula dosavadní průběh aktivit implementace tohoto školního 
roku. 
 
ad 4) Informace ke vzdělávacím aktivitám v projektu 

Manažerka projektu sdělila informaci o průběhu semináře s doc. Šindelářovou na téma 

sociokulturní aspekt vzdělávání a nabídla, že materiály od lektorky může zaslat také členům 

pracovní skupiny. Bylo také sděleno, že se nepodařilo kontaktovat paní Hanu Košťálovou, 

které realizační tým projektu zkusil oslovit ohledně lektorování další vzdělávací aktivity 

navazující na čtenářské dílny. Dále manažerka projektu informovala o tom, že bude rozeslána 

pozvánka na další vzdělávací aktivitu, a to seminář na téma motivace, aktivizace a hodnocení 

žáků na ZŠ lektorovaný panem Tomášem Kotenem. 

Zapsala: Hendrichová 
 
 


