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Nevíte, jak na čtenářskou gramotnost? Jeďte se podívat do Kunratic!
Jako první projekt nastartovali ve votickém MAPu podporu čtenářské gramotnosti.
Votice, 27. června – Inspirace a možnost vidět práci jiných učitelek a učitelů v praxi. To byl hlavní
důvod, proč dvacet učitelek ze škol votického MAPu navštívilo základní školu v pražských
Kunraticích. Ta se podporou čtenářské gramotnosti zabývá už mnoho let a na prvním stupni tu učí i
Jana Kopecká, učitelka, která byla za svou práci oceněna v roce 2017 cenou Global Teacher Prize
ČR. I ji měli učitelé možnost vidět přímo v hodině.
Návštěva školy v Kunraticích proběhla začátkem dubna a byla startem série setkání a návštěv škol,
které by měly od září umožnit start čtenářských koutků a čtenářských dílen ve všech školách
votického MAPu. Aktuálně už na podpoře pracuje koordinátorka čtenářské gramotnosti, jejím úkolem
je spolupracovat na výběru knih pro čtenářské koutky a školní knihovny. Od září by měla probíhat i
mentorská podpora učitelek a učitelů zapojených do podpory čtenářství.

Během jednodenní návštěvy v Kunraticích bylo možné navštívit hodiny čtenářství a čtenářské dílny na
prvním i druhém stupni a pak odpoledne s pedagogy rozebírat podobu hodin, smysl jednotlivých
aktivit a vlastní zkušenosti s podporou čtenářství. Reakce většiny učitelek byla jednoznačně pozitivní.
Nejvíce si cenily inspirace a možnosti vidět jiné učitele při práci a vnímat pracovní atmosféru školy.
Viktor Liška, manažer MAP Votice, řekl: „Výhoda je, že čtenářství a čtenářskou gramotnost už dnes
považují naše školy za klíčovou dovednost. Proto bylo relativně snadné se s nimi právě na další
podpoře čtenářských dovedností domluvit. Po prvních měsících práce máme v každé škole vytipované
místo na čtenářský koutek a objíždíme školy s truhláři, abychom od září koutky mohli zprovoznit. A od
září počítáme i s prací externí lektorky a mentorky, která by měla našim učitelkám a učitelům
pomáhat při co nejefektivnějším zavádění čtenářství do škol.“
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O fotografie z návštěvy učitelů v ZŠ Kunratice v tiskové kvalitě si pište na
tomas.fertek@eduin.cz.
Informace o Janě Kopecké, oceněné učtelskou cenou GTP ČR, najdete ZDE.
Nově otevřený FB profil MAP Votice najdete ZDE.
Starší tiskovou zprávu o plánech votického MAPu najdete ZDE.
Práce MAP Votice se účastní ZŠ a MŠ Votice, ZŠ a MŠ Vrchotovy Janovice, ZŠ a MŠ
Olbramovice, ZŠ a MŠ Miličín, ZŠ a MŠ Jankov, ZŠ Smetanova Votice, ZUŠ Votice a
MŠ Ratměřice. Kromě základních, mateřských a uměleckých škol v rámci MAP spolupracují i
neformální vzdělávací instituce YMCA, Oříšek a Jazyková škola Votice.

