
            
 

Název projektu: MAP Trutnovsko II 

Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009402 

 

Jednání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti 

zápis č. 13 

Zasedací místnost MAS KJH v Úpici, 1. 2. 2022, od 15:00 

 

Program: 

1. Příprava KULATÉHO STOLU učitelů ZŠ a SŠ s cílem efektivně zacílit výuku  

- 15. 2. 2022 Národní dům Trutnov 

2. Plánování dalších aktivit PS pro rozvoj ČG 

3. Diskuze, různé 

 

1. Příprava KULATÉHO STOLU učitelů ZŠ a SŠ s cílem efektivně zacílit výuku 

- 15. 2. 2022 Národní dům Trutnov 

• E. Hloušková, moderátorka kulatého stolu – představila členům PS připravený program akce 

k následnému projednání a finálnímu zpracování 

•  Diskuze bude rozdělena do tří základních okruhů: 

- ČESKÝ JAZYK a PŘECHOD z 2. na 3. stupeň vzdělávání, DISTANČNÍ VÝUKA 

- UČIVO/VÝSTUPY 

- PŘÍJÍMACÍ TESTY a 9. ročník 

• V rámci kulatého stolu je třeba prodiskutovat i povinnou četbu 

 

2. Plánování dalších aktivit PS pro rozvoj ČG 

• Cca 14 dní po uskutečnění kulatého stolu svolat PS pro rozvoj ČG a vypracovat výstupy, které 

by byly podkladem pro: 

- tvorbu Zpravodaje MAP Trutnovsko II 

- případné změny v RVP – pro p. Huškovou (SYPO) 

• Nadále platí snaha zaměřovat se i na regionální literaturu a questing 

 

3. Diskuze, různé 

• Na jednání PS pro rozvoj ČG byla pozvána paní Hušková Miroslava, učitelka ZŠ a MŠ 

Bernartice a členka SYPO (Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů) za 

Královéhradecký kraj – Metodický kabinet Český jazyk a literatura  

               - bude i přítomna na kulatém stolu 15. 2. 2022 

               - přes SYPO budeme směřovat na Národní kabinet výstupy z kulatého stolu 

               - p. Huškovou zvát na jednání PS jako čestného hosta a prohloubit vzájemnou spolupráci 

• Proběhla diskuse k jednotlivým bodům programu 

• Diskuse o tom, že je třeba s žáky pracovat na porozumění textu. V budoucnu se školáci budou 

muset umět zorientovat v textu smluv…apod. 

 

Termín dalšího jednání PS pro rozvoj ČG byl stanoven na 15. 2. 2022.  

 

Prezenční listina z jednání je přílohou č. 1 tohoto zápisu.  

 

Zapsala: Barbora Procházková 

Dne 1. 2. 2022 


