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Zápis ze setkání Pracovní skupiny  Čtenářská a matematické 

gramotnosti  

MAP II SO ORP Nýřany ze dne 17. 8. 2021 

(R. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008596) 

(setkání se uskutečnilo 17. srpna  2021 v Úborsku v rámci Letní školy  – přítomní viz. Prezenční listina) 

Téma setkání: „Projednání možných aktivit do akčního plánu“ 

Společné setkání pracovních skupin čtenářská a matematická gramotnost vedl Mgr. Tomáš Svoboda a  

Bc. Pavla Adamcová, setkání proběhlo v rámci  Letní školy pro pedagogy v Úborsku u Klatov. 

Tématem setkání bylo projednání možných aktivit do akčního plánu v rámci čtenářské a matematické 

gramotnosti. 

Zásadní diskutovaná téma byla: 

Čtení – nejlepší učení – aktivita, která probíhá již pátým rokem, a velmi přispěla k podpoře  čtenářské 

gramotnosti v zapojených školách.  

Čtení – nejlepší učení – varianta pro MŠ – varianta aktivity ozkoušené v ZŠ uzpůsobená pro mateřské 

školy.  

CLIL  - aktuálně probíhá příprava pracovních listů pro danou aktivitu pro 1.stupeň ZŠ, v rámci školního 

roku 2021/22 bude aktivita představena dětem i pedagogům. 

Půjčovna digitálních pomůcek pro rozvoj matematické gramotnosti  -  půjčovna vznikla ve školním 

roce 2020/21, je hojně využívána a v dalším období je plánováno její rozšíření. 

Seminář „Když se v matematice nedaří“ – seminář s Mgr. Bednářovou pro pedagogy 1. stupně.  

Účastnici o aktivitách diskutovali, vznášeli doplňující dotazy a ti, kteří již byli v některých z aktivit 

zapojeni, sdíleli a předávali svoje zkušenosti ostatním. 

Výstupem ze setkání bylo: 

- pokračovat ve Čtení – nejlepší učení pro ZŠ 

- připravit soubor knih pro pilotáž obdobné aktivity pro MŠ  

- pokračovat v ostatních uvedených aktivitách 

- připravit další semináře na téma „učíme se venku“, „badatelské učení“ apod. (ukázka těchto 

aktivit proběhla právě v rámci Letní školy. 
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Informace o projektu MAP II: https://www.mas-radbuza.cz/projekty-map 

 

Kontakt:  

Zuzana Štychová: 725 909 846 (stychova@mas-radbuza.cz)  

Pavla Adamcová: 720 021 961 (adamcova@mas-radbuza.cz) 

 

mailto:info@mas-radbuza.cz
http://www.mas-radbuza.cz/
http://www.mas-radbuza.cz/
https://www.mas-radbuza.cz/projekty-map
mailto:stychova@mas-radbuza.cz

