
 

MAP Karlovarsko III (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20.082/0019936) 

Pracovní skupina č. 1 čtenářská gramotnost 

Místo konání: ZŠ J. A. Komenského Karlovy Vary 
Datum: 15. 2. 2023 od 15:00 
Přítomní: dle prezenční listiny 
 
Obsah:  

1) Akční plánování - aktivity k rozvoji gramotností v letech 2024 a 2025 
2) Prezentace Daniela Švece o literatuře  

 
Ad 1) Akční plánování - aktivity k rozvoj gramotností v letech 2024 a 2025 
 
Manažerka projektu uvítala přítomné členy pracovní skupiny. První část jednání se týkala akčního 
plánování. Členové pracovní skupiny byli seznámeni s aktuálními termíny a postupem projednávání 
akčního plánu, v dubnu bude on-line představení jednotlivých aktivit a následovat bude hlasování škol. 
Výsledky hlasování budou jedním z podkladů pro tvorbu finálního akčního plánu, dále je potřeba 
zohlednit různé typy škol a vyjít z pravidel výzvy OP JAK na akční plánování (nyní jen avízo termínu a 
rámcový návrh zaměření). Členové realizačního týmu také připomněli plánovací setkání v březnu, které 
se bude týkat škol a sociální problematiky. Vše na webu projektu: https://www.mas-
sokolovsko.eu/projekty/aktualni/map-karlovarsko-iii/map-karlovarsko-iii-aktuality/ 
 
Dále se členové pracovní skupiny zabývali tím, jak podpořit čtenářskou gramotnost (případně další 
gramotnosti) v MAP (a prostřednictvím dalších zdrojů) v letech 2024 a 2025. K práci byly použity 
motivační kartičky s kolážemi. 
 
Výstup: 

• Mezipředmětové vztahy. 

• Propojování gramotností. 

• Propojení ICT do předmětů. 

• Humor. 

• Prevence syndromu vyhoření. 

• Jak probudit zájem dětí. 

• „Tužka, papír, kniha“. 

• Zajímavé aktivity do hodin, ale učitelé říkají, že nemají čas (přijímací zkoušky). 

• Vzájemné sdílení. 

• Inspirace, pohledy jiných. 

• Jiný přístup, ptát se dětí, co by se jim líbilo. 

• Hledání cest, jak děti motivovat ke čtení. 

• Relaxace. 

• Propojení literatury a pohody, dát dětem přitažlivou literaturu. 

• Zvýšit informovanost o kvalitní moderní dětské literatuře. 

• Postupné kroky ke zlepšování. 

• Mediální gramotnost, relevance informací. 

https://www.mas-sokolovsko.eu/projekty/aktualni/map-karlovarsko-iii/map-karlovarsko-iii-aktuality/
https://www.mas-sokolovsko.eu/projekty/aktualni/map-karlovarsko-iii/map-karlovarsko-iii-aktuality/


Ad 2) Prezentace Daniela Švece o literatuře 
 
Ve druhé polovině setkání pan Daniel Švec seznámil přítomné s příběhy a literaturou o českých letcích 

z doby druhé světové války. Pan Švec nabízí přednášky pro školy a umí prezentovat opravdu poutavě. 

Pro tyto činnosti na školách lze využít šablony (např. projektový den, odborník do výuky, tandemová 

výuka). 

http://danielsvecraf.webnode.cz/ 

 

Příští setkání pracovní skupiny: 22. 3. 2023 od 14:30 v ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19 (prezentace paní 

Dany Chladové: kniha „Nezbednice Mona“ a moderní dětská literatura). 

 

Zapsala Hendrichová 

 

 

 

http://danielsvecraf.webnode.cz/

