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Zápis 

IV. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY čtenářská gramotnost 

projektu MAP Semilsko II 

ZŠ I. Olbrachta Semily, 13. května 2019 

Přítomni: viz prezenční listina 

1. Zahájení, novinky v MAP Semilsko II 

L. Morávková – přivítání, novinky v projektu MAP Semilsko II, chystané akce MAP II na podzim 
2019 

2. Strategické řízení a plánování ve školách a v území 

L. Morávková – seznámení s dokumentem SRP – odkazy na weby a FB s podporou čtenářské 
gramotnosti 

3. Aktivity spolupráce PS 

L. Morávková – stanovení aktivit PS pro příští období – diskuze. 
Závěry:  

- předávání inspirací – jak se využívají jednotlivé šablony na školách, jak využívají 
v hodinách atd. – tandemová výuka, tablety ve výuce, doučování, čtenářský klub 

- prohlídky jednotlivých škol v regionu – jednání PS vždy v jiné škole 
- zapojení digitálních technologií do výuky – vytvoření seznamu digitálních zdrojů pro 

výuku – jedno ze setkání PS bude věnováno tomuto tématu – připraví I. Pekárková, 
L. Morávková – zapojení tabletů do výuky 

- sdílení nových metod, pomůcek 
- práce se žáky se SVP 
- typy na školení – sdílet na FB MAP Semilsko 

4. Identifikace lídrů v území 

L. Morávková – vytvoření seznamu lídrů z území 

5. Prohlídka školy 

V. Horáková – provedla nás po škole a seznámila s jejím fungováním 
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6. Ukázky deskových her na podporu čtenářské gramotnosti 

L. Morávková – typy na deskové hry do výuky a podporu čtenářské gramotnosti (např. 
Cestujeme po hradech a zámcích, Labyrint Česká republika, Česko junior) – mezipředmětové 
vztahy 

7. Závěr 

L. Morávková – ukončení jednání PS 
Další setkání v září 2019 – termín a místo bude upřesněno. 
 
 
 
Zapsala: Lenka Morávková 
Dne: 15. 5. 2019 


