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Zápis ze zasedání PS pro čtenářskou gramotnost 
 

Místo konání: malá zasedací místnost MěÚ, Světlá nad Sázavou 

Datum konání: 25. 8. 2021, od 12:00 hodin 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

Program: 

 Úvodní slovo 

 Aktuální informace o projektu 

 Plánování implementačních aktivit na rok 2022, nové termíny seminářů 

 Zhodnocení realizovaných aktivit 

 Dotazování, diskuze 

 Závěr 

Stálí členové pracovní skupiny:  

 Marie Hanzálová 

 Eva Vlčková 

 Pavlína Nulíčková 

 Eva Milfaitová 

 Jiřina Roženská 

Cílem setkání Pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost bylo seznámit členy PS s připravovanými 

aktivitami, získání zpětné vazby na již proběhlé aktivity a jiné možné podněty.   

 

1. Úvodní slovo 

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

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

 

2. Aktuální informace o projektu 

Nikola Krupičková v úvodu setkání zrekapituloval informace o projektu Místní akční plány vzdělávání 

II pro ORP Světlá nad Sázavou. Sdělila, že navazující projekt MAP III je touto dobou v přípravné fázi.  
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3. Plánování implementačních aktivit na rok 2022, nové termíny seminářů 

Slečna Krupičková nastínila členům PS, jaké implementační aktivity jsou připraveny na další školní rok 

a zároveň se doptávala, zda mají členové nějaké náměty na aktivity. Paní Roženská – pracovnice 

knihovny Světlá nad Sázavou, se ujala slova a představila Realizačnímu týmu své návrhy. Dlouho 

plánované aktivity, jako je nocování žáků v knihovně s příběhem a autorské čtení bylo odloženo na 

dobu neurčitou, kvůli přísným opatřením v rámci konání těchto akcí. Další aktivitu, kterou paní 

Roženská navrhla, je prezentace knihy místní spisovatelky slečny Lucii Hrochové. Jako další aktivitu, 

kterou navrhla pracovnice knihovny, byla soutěž, která by probíhat celý školní rok, bez ohledu na 

distanční či prezenční výuku. Nazvala tuto soutěž „Hra o poklad krále Knihoslava“. Soutěž by měla mít 

několik dílčích úkolů, které by plnili žáci, kteří se do soutěže zapojí. V žácích by měla soutěž vyvolávat 

kreativitu a kritické myšlení. Realizační tým se s paní Roženskou domluvil na případné realizaci této 

aktivity pro žáky ZŠ v ORP Světlá nad Sázavou.  

V další debatě se Realizační tým doptával členů na nějaké lektory, které by rádi přizvali do svého 

území. Paní Roženská navrhla přizvání paní lektorky Kláry Smolíkové, která by zrealizovala dva 

semináře a dílny čtení pro žáky. Jelikož je tato lektorka velmi vytížená Realizační tým přislíbil, že 

čtenářské dílny pro žáky domluví na jaro 2022. 

 

4. Zhodnocení realizovaných aktivit 

V rámci předchozích setkání PS vznikl tzv. Čtenářský metr. Tento nástroj byl finálně předložen na 

nynějším setkání. Čtenářský metr bude zveřejněn na webu a bude distribuován do škol ve formě PDF. 

Každý pedagog, který o tento nástroj bude mít zájem, může si ho vytisknout a společně s žáky s ním 

pracovat.  

 

5. Dotazování, diskuze 

Diskuze členů s Realizačním týmem probíhala během celého setkání. 

6. Závěr 

Závěrem slečna Krupičková všem přítomným poděkovala za podnětnou diskuzi a pozvala je na další 

setkání, které se uskuteční koncem letošního roku.   
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Ve Světlé nad Sázavou dne 25. 8. 2021  

 

 

Zapsala: Lucie Šulcová 

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 


