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Zápis ze zasedání PS pro čtenářskou gramotnost 
 

Místo konání: Velká zasedací místnost MěÚ, Světlá nad Sázavou 

Datum konání: 9. 12. 2020, od 12:00 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

Program: 

 Úvodní slovo 

 Aktuální informace o projektu 

 Plánování implementačních aktivit na rok 2021, nové termíny seminářů 

 Zhodnocení realizovaných aktivit 

 Dotazování, diskuze 

 Závěr 

Stálí členové pracovní skupiny:  

 Marie Hanzálová 

 Eva Vlčková 

 Pavlína Nulíčková 

 Eva Milfaitová 

 Jiřina Roženská 

 

1. Úvodní slovo 

Slečna Krupičková zahájila a přivítala přítomné na zasedání pracovní skupiny pro čtenářskou 

gramotnost v 12:00 hodin v zasedací místnosti na MěÚ ve Světlé nad Sázavou. Setkání pracovní 

skupiny proběhlo za přísných hygienických opatření, účastníci měli roušky a rozestupy mezi sebou.  

 

2. Aktuální informace o projektu 

Členové pracovní skupiny byli informováni o aktuálních informacích v projektu. Slečna Krupičková 

zrekapitulovala přítomných uplynulá školení. V měsících září a říjnu proběhly následující školení. 

Seminář pro rodiče a veřejnost s paní Lenkou Bínovou na téma „I naše děti potřebují hranice a v říjnu 

se konal seminář s panem Jiřím Haldou na téma „Talent a jeho základní atributy“. Tyto semináře 

proběhly prezenčně a od listopadu veškerá školení přešla do online formy. V listopadu se 

pedagogové zúčastnili online semináře s panem Heřmanem na téma „Inovativní metody výuky cizích 
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jazyků“. Do konce roku měli někteří členové pracovní skupiny za úkol sestavit seznam knih vhodných 

pro žáky prvního stupně ZŠ a následně k 15 knihám napsat recenze. Na dalším setkání pracovní 

skupiny v novém roce by se tyto účastníci měli sejít a projednat finální podobu tzv. čtenářského 

metru. Následně bude čtenářský metr distribuován do všech škol zapojených v projektu. Pedagogové 

si ho pak mohou výtvarně ztvárnit ve svých třídách a dále s ním společně se žáky pracovat a dotvářet.  

 

3. Plánování implementačních aktivit na rok 2021, nové termíny seminářů 

Další implementační aktivity na nový rok 2021 pracovní skupina prodebatovala, návrhy témat 

členové předali realizačnímu týmu. Následně členové projevili více zájem o téma logopedie a dílny 

čtení. 

Realizační tým také předal pracovní skupině již domluvené termíny školení, které se budou konat 

v příštím roce. Převážně se jedná o přesunuté termíny z podzimních naplánovaných školení, která se 

kvůli pandemii koronaviru nemohla uskutečnit.  

 

4. Zhodnocení realizovaných aktivit 

Realizační tým společně s členy pracovního týmu zhodnotil proběhlé aktivity v roce 2020. 

Z hodnocení vzešlo, že většina seminářů byla vhodná a získané zkušenosti byli použitelné v praxi 

pedagogů.  

 

5. Dotazování, diskuze 

Nikdo z přítomných neměl žádné konkrétní dotazy.  

 

6. Závěr 

Závěrem slečna Krupičková všem přítomným poděkovala za účast a pozvala je na další setkání, které 

se uskuteční v novém roce, během února 2021. 

 

Ve Světlé nad Sázavou dne 9. prosinec 2020 

 

 

Zapsala: Lucie Šulcová 

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 


