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Zápis ze zasedání PS pro čtenářskou gramotnost 
 

Místo konání: Velká zasedací místnost na MěÚ – Havlíčkův Brod 

Datum konání: 8. prosince 2020 od 12:00 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

Program: 

 Úvodní slovo 

 Aktuální informace o projektu, realizované aktivity, nové termíny seminářů 

 Plánování implementačních aktivit na rok 2021 

 Zhodnocení realizovaných aktivit 

 Dotazování, diskuze 

 Závěr 

 

Stálí členi pracovní skupiny:  

 Paní Ilona Lacinová – ZŠ Přibyslav 

 Paní Lucie Švástová – ZŠ a MŠ Okrouhlice 

 Paní Martina Brychtová – ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová 

 Paní Marie Brabcová – ZŠ Štáflova Havlíčkův Brod 

 Paní Marcela Hájková – ZŠ a MŠ Herálec 

 

1. Úvodní slovo 

Setkání Pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost zahájila slečna Tereza Chalupová a přivítala přítomné 

členy.  Setkání se konalo od 12:00 hodin na městském úřadě v Havlíčkově Brodě.  Hlavním cílem setkání 

bylo především informovat o aktuálním dění v projektu, které bylo velmi  ovlivněno epidemií koronaviru 

a vyhlášením nouzového stavu. Dále realizační tým představil realizované aktivity a informoval o nových 

termínech přesunutých seminářů.  Zásadním tématem bylo především plánování implementačních aktivit 

pro další rok.  V druhé části setkání bylo naplánováno  zhodnocení dosavadní realizace projektu.  
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2. Aktuální informace o projektu, realizované aktivity, nové termíny seminářů 

 

Realizace implementačních aktivit byla v tomto roce velmi ovlivněně pandemií koronaviru. 

Téměř celý rok nebylo možné realizovat prezenční semináře, protože se pedagogové nemohli 

seminářů účastnit. Velká část seminářů byla odložena nebo dokonce zrušena. Několik seminářů bylo 

realizováno také online formou přes různé komunikační platformy. Slečna Tereza Chalupová 

přítomné členy informovala o realizovaných aktivitách a zmínila i nové termíny přesunutých 

seminářů. Vyzvala také pedagogy k diskuzi, jakým způsobem by mohl realizační tým podpořit školy 

a to i v období, kdy musí být uzavřeny.  Pedagogové diskutovali na různá témata především nad 

klady a zápory distanční výuky.  
 

Akce realizované od září – prosinec 2020 

 Žák s potřebou podpůrných opatření – podpůrná opatření 1. stupně 

 (Dana Svobodová) 

 Matematická gramotnost – tipy a triky (Lukáš Heřman) 

 I naše děti potřebují hranice (Lenka Bínová) – seminář pro rodiče a veřejnost 

 Talent a jeho základní atributy (Jiří Halda) 

 Inovativní metody výuky cizích jazyků na ZŠ (Lukáš Heřman) – ONLINE 

 Agrese a agresivity - Diagnóza spratek (Zdeněk Martínek) – ONLINE 

 Novely právních předpisů od 1. 1. 2021 – (Pavel Zeman, Radka Šlégrová) 

 

3.   Plánování implementačních aktivit na rok 2021 

Nejprve realizační tým představil zajímavé aktivity, který by bylo možné realizovat v novém roce. 

Pedagogové také navrhovali témata seminářů, o které by měli zájem. Plánování je bohužel v současné 

době velmi těžké, protože někteří lektoři nerealizují semináře online nebo se neustále posouvají 

termíny, což je nepříjemné pro obě strany. Byl předložen také seznam již domluvených seminářů.  

 

4. Zhodnocení realizovaných aktivit 

Účastníci spolu s realizačním týmem zhodnotili realizované aktivity proběhlé v uplynulém roce. 

Někteří si schválili online formu různých školení. Především je tato forma vhodná pro pedagogy 

z malotřídních nebo vesnických škol, kteří mívají problém s dojížděním na semináře. Výhodou je také 

úspora času. Ovšem většina zúčastněných se shodla na tom, že osobní forma je nenahraditelná. Sami vidí 

nutnost osobního kontaktu právě v době, kdy sami musí učit žáky online.  
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5. Dotazování, diskuze 

Pedagogové vzájemně diskutovali a případně se doptávali RT.  

 

6. Závěr 

Zástupci realizačního týmu poděkovali za podnětnou diskusi s ostatními členy zasedání a rozloučili se. Další 

setkání je plánováno únor 2021.   

 

V Havlíčkově Brodě dne 8. prosince 2020. 

 

Zapsala: Nikola Krupičková 

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 

 


