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Zápis ze setkání Pracovní skupiny čtenářská gramotnost MAP SO ORP Klatovy 

Datum:  23. června 2020 

Čas:  15:00-17:00 

Místo:  Klatovy, Segafredo, Pavlíkova 6 

Přítomno:  dle prezenční listiny  

 

Program: 

1) Představení aktivit na podporu čtenářské gramotnosti, které jsou plánovány 
2) Projednání dokumentů MAP 
3) Zkušenosti s aktivitami v území  
4) Diskuze a plánování dalších možných aktivit nad kávou 

 

Ad 1 Představení aktivit na podporu čtenářské gramotnosti, které jsou plánovány 

RT stručně seznámil přítomné s aktivitami, které jsou plánovány v rámci projektu MAP  

Ad 2 Projednání dokumentů MAP 

Přítomní byli seznámeni s aktualizací dokumentů MAP. V rámci pracovní skupiny byly projednány 

aktualizované analytické a strategické dokumenty projektu MAP. Případné další připomínky k 

dokumentům je možné písemně zaslat RT do 31.8.2020  na mail kadlecova@ekoregiom-uhlava.cz.  

Projednán byl také návrh Akčního plánu na rok 2021.  

 Ad 3 Zkušenosti s aktivitami v území 

V rámci setkání byly vyhodnoceny aktivity, které v území proběhly na podporu čtenářské gramotnosti  

a diskutovány podobné aktivity na příští rok. Setkání se zaměřilo především na již proběhlou 

spolupráci,  výměny sad knih, ale i zájem škol v podobných aktivitách pokračovat a na jakého autora 

či knihy se následně v dalším roce zaměřit. 

Ad 4 Diskuze 

ZŠ Dolany, p. Jiříková: Zatím by škola pokračovala ve výpůjčce knihy „Ema a kouzelná kniha“, možní 

jsou i jiní autoři 

ZŠ Běšiny: Od září by se ráda škola zaměřila na jinou knihu, nejlépe pro 4. - 5. třídu (spíše pro kluky) 

ZŠ Předslav,  p. Kroupová: Děti stihly přečíst již všech 6 knížek. Ve škole by se rádi  zaměřili od září na  

jinou knihu/jiného autora, škola má zkušenosti s  pracovními listy, které pro své žáky učitelé 

připravovali 

ZŠ Mochtín, p. Dvořáková: Přečetli dvě knihy, knihy od paní Braunové předtím neměli, knihy se 

dětem hodně líbily, proto by v září pokračovali, návrh na průvodce v Praze/čeští klasici podle knihy 

Tramvaj plná strašidel 

ZŠ Vrhaveč: v září chtějí pokračovat ve čtení knih od p. Braunové, připravují si také pracovní listy 
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Shrnutí diskuze: 

Zástupkyně škol se shodly, že chtějí pokračovat ve výpůjčce knížek. Navrhují tyto další aktivity, na 

které by bylo možné se zaměřit v projektu: 

- návštěva Prahy a Vyšehradu s průvodkyní paní Braunovou, podle knížky Tramvaj plná 

strašidel, dopravu pro děti by si školy zajistily samy 

- zajištění nové knížky „Kuba nechce číst“ od P. Braunové pro druhou třídu 

- pokračovat v návštěvách knihovnice (Janovice n. Úhlavou) v MŠ + besedy s paní Vítovou 

- nahradit příští školní rok plánované besedy s paní Braunovou - termíny září a prosinec 

- návštěva muzea knihtisku Plzeň 

- čtenářská dílna  

- čtenářský deník – sešit s návodnými otázkami (Předslav) 

- výkresy, výstava putovní nebo na Facebookových stránkách MAP 

- návrhy knížek jiných autorů rozmyslí a tipy zašlou do září 2020 

Zapsala: Jitka Babková 

 


