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Zápis ze setkání PS Čtenářská gramotnost ze dne 4.10.2022 
 

 (reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023010) 
(přítomní viz. prezenční listina) 

 
Program setkání: 

1. Činnost pracovní skupiny a představení projektu 
2. Diskuze k aktivitám do Akčního plánu MAP SO ORP Stod  

 
Náplň pracovní skupiny čtenářská gramotnost  
Pavla Adamcová  seznámila účastníky s obsahem projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání III ve 
správním obvodě ORP Stod  a s náplní Pracovní skupiny Čtenářské gramotnosti. Výstupy projektu by 
měly být: 

− SWOT analýza za ČG 

− Dokument MAP pro období 2023 – 2025 (analytická i strategická část) 

− Akční plán na období 2023, 2024 a 2025 

− Popis potřeb škol 

− Výstupy z pracovních skupin 

− Evaluace procesů MAP realizovaných v rámci SO ORP Stod 
 

Výstupy setkávání pracovních skupin budou aktivity do Akčního plánu MAP SO ORP Stod. 
 
Diskuze k aktivitám do Akčního plánu MAP SO ORP Stod 2023/2024 
 
Pilotním projektem partnerství MAP v oblasti čtenářské gramotnosti byla aktivita Čtení – nejlepší 
učení. Pavla Adamcová seznámila všechny přítomné se souhrnem projektu za předchozích šest 
ročníků a ti pak následně sdíleli svoje postřehy a zkušenosti s projektem ze své pedagogické praxe 
či praxe na svých školách. Projekt je všeobecně hodnocen jako velmi přínosný, podařilo se díky němu 
výrazně rozšířit výběr knižních titulů v zapojených školách a podnítit zájem o čtení u mnoha žáků. 
Všechny zapojené školy by v projektu rády pokračovaly v dalších letech. 
Zároveň se účastníci shodli na zájmu o náslechy v hodinách na čtenářských dílnách, které využívají 
knihy z projektu. Též probíhala diskuze o metodách čtenářských dílen a účastníci si sdíleli tipy na 
práci s knihami. Odkazy a publikace pro inspiraci: www.knižnikluby, www.ctenarska-gramotnost.cz, 
Klára Smolíková – Zakousněte se do knihy (pro 1. stupeň), Vstupte do literárního doupěte (pro 2. 
stupeň), Fantastické psaní.  
 
Shrnutí diskuse: 
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Do akčního plánu MAP SO ORP Stod na období 2023 – 2024 zapracovat: 
- Pokračování v projektu Čtení – nejlepší učení 
- Zařadit mezi knižní tituly poezii (1.stupeň) 
- Pořídit sadu jednoho titulu vždy pro celý ročník (1. stupeň) 
- Zajistit realizaci ukázkové čtenářské dílny pro pedagogy v roli dětí 
- Zajistit ukázkovou hodinu ve třídě – čtenářská dílna s dětmi  

 
Zapsala Pavla Adamcová, koordinátor MAP  SO ORP Stod  
adamcova@mas-radbuza.cz, 720 021 961  
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