
            
 

Koordinátor projektu: MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. 

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. 15 

Zasedací místnost MAS KJH v Úpici, 10. 3. 2022, od 15:00 

 

Program: 

1. Vyhodnocení kulatého stolu ze dne 15. 2. 2022  

2. Plán aktivit na 1. pololetí 2022 

3. MAP III 

4. Diskuze, různé 

 

1. Vyhodnocení kulatého stolu ze dne 15. 2. 2022 

• E. Hloušková, moderátorka kulatého stolu a vedoucí PS pro rozvoj ČG provedla vyhodnocení 

kulatého stolu ze dne 15. 2. 2022 

• Zrekapitulovala nejdůležitější problémy a požadavky ZŠ a SŠ  

• Z řad pedagogů ZŠ a SŠ zazněl požadavek se v tomto formátu scházet se cca 1x ročně. 

 

2. Plán aktivit na 1. pololetí 2022 

• PS pro rozvoj ČG společně s Miroslavou Huškovou, učitelkou ZŠ Bernartice a členkou SYPO 

(Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů) za Královéhradecký kraj – Metodický 

kabinet Český jazyk a literatura, zpracuje výstupy z kulatého stolu jako podklad pro podání 

k zapracování do SYPA – případné změny v RVP (podklady lze použít ze zápisu č. 15 PS pro ČG) 

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

 

3. MAP III 

• členové PS byli informováni o podání žádosti MAP III, který je navazujícím projektem na MAP 

II v trvání 11 měsíců (leden až listopad 2023) 

• nebude implementační, ale přechodový s přípravou na MAP IV 

• opět bude zapojeno všech 46 škol 

• žádost prošla formálním hodnocením 

 

4. Diskuze, různé 

• Tématem k diskuzi byla plánovaná setkání projektu MAP: 

✓ Setkání učitelů z 1. a 2. stupně ZŠ za účelem předání zkušeností s doporučenou 

četbou – nabídka knih pro děti a metodická práce s četbou, výstupem by byl seznam 

knih 

✓ Setkání zástupců středních a základních škol – učivo a znalosti potřebné při přestupu 

na SŠ a příprava na přijímací zkoušky 

• Proběhla diskuse k jednotlivým bodům programu 

 

Termín dalšího jednání PS pro rozvoj ČG bude po dohodě upřesněn.  

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

 

Zapsala: Barbora Procházková 

Dne 10. 3. 2022 


