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Zápis z jednání Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a 

k rozvoji potenciálu každého žáka a Pracovní skupiny pro rozvoj 

matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáky „MAP ORP 

Sokolova a ORP Kraslice II“  

28. 5. 2019 v 14,30 h v ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská 19. 

 

Dne 28. 5. 2019 se sešli v ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská na svém 6. setkání členové Pracovní skupiny 

pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka a členové Pracovní skupiny pro 

rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka „MAP ORP Sokolov a ORP 

Kraslice II“ (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008574) v rámci rozšířeného setkání pracovních 

skupin a semináře ČŠI „Jak na čtenářskou a matematickou gramotnost“. 

Přítomní členové pracovních skupin: viz prezenční listina   

 

Po krátkém úvodu započal seminář ČŠI na téma „Jak na čtenářskou a matematickou gramotnost“ pod 

vedením lektorky Mgr. Zdenky Spalové. Členové pracovních skupin měli možnost, seznámit se 

s výsledky testování a kontrol ČŠI, a především měli možnost získat náměty, jak pracovat se čtenářskou 

a matematickou gramotností. Gramotnosti se netýkají pouze výuky českého jazyka a matematiky, rozvoj 

obou gramotností lze podporovat také v ostatních předmětech. Tento seminář byl zároveň motivační, 

jednak měli účastníci možnost získat nové poznatky, ale zároveň byli motivováni k vlastnímu rozvoji, 

aneb spokojený pedagog má vliv na spokojené dítě/žáka. Byly představeny konkrétní webové odkazy 

jako např. na stránkách ČŠI v sekci dokumenty, kde mají pedagogové možnost, najít inspiraci, pracovní 

listy a další podklady pro rozvoj čtenářské či matematické gramotnosti ve školách. V rámci semináře 

byla zmíněna také inkluze a s tím související vlivy na výuku. Seminář a doprovodná diskuse byla 

věnována také tématu, co by bylo možné realizovat, bez nutných systémových změn. Tedy jak lze hledat 

možnosti řešení problémů, aniž by byla realizována změna shora. Během celého semináře probíhala 

diskuse a byly zodpovídány konkrétní otázky.  

 

Další setkání pracovní skupiny proběhne v září/říjnu 2019. 

Dne 4. 6. 2019 

Zapsala: Mgr. Anna Maria Schröcková 
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