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Pracovní skupina č. 1 čtenářská gramotnost 

Místo konání: ZŠ jazyků Karlovy Vary 
Datum: 27. 4. 2022 od 14:30 
Přítomní: dle prezenční listiny 
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Ad 1) Prezentace Mgr. Lenky Samcové 
 
Manažerka projektu uvítala přítomné členy pracovní skupiny. Na jednání pracovní skupiny 
prezentovala Mgr. Lenka Samcové své aktivity v oblasti rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti. 
Vysvětlovala, co ji přimělo k této činnosti a jak postupovala. Na rozvoj čtení se dívala z pohledu učitele, 
ale i rodiče. Kladla si otázku, co motivuje děti ke čtení? Prezentovala vznik osobních knih a tzv. 
gamebook (čtenář si může do jisté míry děj sám vytvářet prostřednictvím výběru z volby možností při 
nějakém rozhodnutí, např. mám jet autem nebo autobusem). Účastníkům představila proces tvorby 
knihy, a to včetně knižní vazby, kterou sama také umí vyrobit. Prezentace byla doplněna ukázkami knih 
Lenky Samové. 
 
K tématu rozvoje čtenářství proběhla diskuze o spolupráci školy a rodiny a o typech knih, které dnešní 
žáky baví. Diskutovalo se také o možnostech práce v hodině, např. třída může vytvářet vlastní 
gamebook nebo soubor příběhů. Pro žáky je motivující personalizace textu. Žáci mohou také debatovat 
nad svou oblíbenou knihou, např. co má žák společného s hlavním hrdinou, vybrat místa, kde by se 
hlavní hrdina nějakým způsobem rozhodl, proč se tak rozhodl, rozhodl by se vůbec jinak.  
 
Aktivita „Radost ze čtení“ Lenky Samcové je dostupná na webu: www.radostzecteni.cz 
 

 
Ad 2) Aktuální informace z projektu MAP 
 
Na prezentaci navázali přítomní manažeři projektu tím, že některé prezentované aktivity (např. vznik 

knihy, včetně knižní vazby) lze využít v rámci šablon projektový den ve škole a mimo školu. Informovali 

také o aktualitách k šablonám v OP JAK. Výzva na šablony pro ZŠ a MŠ je jednou z časových priorit OP 

JAK a měla by být vyhlášena mezi prvními výzvami, snad hned v květnu. 

Ohledně projektu MAP shrnuli manažeři, že nyní probíhá otevřený sběr námětů, nápadů a potřeb a 

vyzvali přítomné k vyplňování formuláře pro tento sběr.  

https://1url.cz/@KVplan 

http://www.radostzecteni.cz/
https://1url.cz/@KVplan


 

Aktuální termíny aktivit v projektu MAP: 

27.5.2022 setkání k akčnímu plánu a tréninku paměti s Ing. Alešem Procházkou 

31.5.2022 rozšířené setkání pracovních skupin čtenářská a matematická gramotnost s PhDr. Michaelou 

Kaslovou, hlavním tématem bude propojování čtenářské a matematické gramotnosti 

 

Ad 3) Sdílení, další 

Poslední bod byl věnován diskuzi a vzájemnému sdílení. Proběhlo sdílení zkušeností se vzděláváním 

žáků z Ukrajiny. 

 

Zapsala Hendrichová 

 

 


