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Zápis ze zasedání PS pro čtenářskou gramotnost 
 

Místo konání: Malá zasedací místnost na MěÚ – Havlíčkův Brod 

Datum konání: 24. srpna 2021 od 12:00 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

Program: 

 Úvodní slovo 

 Informace o projektu  

 Aktivity realizačního týmu a pracovní skupiny 

 Tematické celky a zaměření skupiny  

 Připravované aktivity, dotazování, diskuze 

 Závěr 

 

Stálí členi pracovní skupiny:  

 Paní Ilona Lacinová – ZŠ Přibyslav 

 Paní Lucie Gregorová – ZŠ a MŠ Okrouhlice 

 Paní Martina Brychtová – ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová 

 Paní Marie Brabcová – ZŠ Štáflova 

 Paní Marcela Hájková – ZŠ a MŠ Herálec 

 

1. Úvodní slovo, cíle projektu 

Slečna Tereza Chalupová v 12:00 zahájila zasedání pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost. 

Přivítala přítomné a seznámila je s programem setkání. Hlavním cílem bylo informovat členy PS o 

aktuální situaci v projektu, o plánovaných aktivitách a připomenout hlavní cíle projektu.  

 

2. Informace o projektu 

Slečna Chalupová připomenula základní principy  projektu MAP II pro ORP Havlíčkův Brod a významu 

rozvoje čtenářské gramotnosti.  V rámci této části proběhla diskuze o významu podpory čtenářské 

gramotnosti v pocovidové době. 
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3. Aktivity realizačního týmu a pracovní skupiny 

Členové PS byli informováni o akcích, které již proběhly nebo se připravují na základě podnětů, 

informací a zkušeností, které vyplynuly z minulých sezení PS a které byly členům pracovní skupiny pro 

čtenářskou gramotnost řádně představeny.  Pedagogům byl představen projekt, který byl zpracován 

v rámci PS pro čtenářskou gramotnost v projektu MAP II Světlá nad Sázavou.  Jedná se o výběr 

literatury pro žáky 1. stupně, který slouží jako inspirace pro děti při výběru knihy, kterou budou číst. 

Zároveň čtenářský metr může sloužit jak o učební pomůcka, se kterou mohou pracovat v hodině ve 

spolupráci s pedagogem. Dále RT informoval pedagogy o aktuálním dění ohledně regionální učebnice 

Havlíčkovbrodska, která by měla být hotová koncem letošního roku. V současné době probíhají 

finální korektury a grafické úpravy. V rámci PS bylo zjišťováno, kolik výtisků budou školy chtít do 

výuky.  Menší školy by uvítali v průměru cca 10 výtisků a větší školy cca 30 výtisků.   

Slečna Chalupová informovala členy PS o přípravě navazujícího projektu MAP III, který se bude 

realizovat od září příštího roku.  

Z pracovní skupiny vzešel návrh realizovat seminář s paní Ditou Olchavovou a paní Petrou 

Žallamannová, které realizují semináře zaměřené na téma Moderní literatury pro děti.    

Pracovní skupina zmiňovala nutnost intervence ve třídách. Vzhledem k dlouhému uzavření škol došlo 

k odcizení mezí žáky a také k vyššímu výskytu kyberšikany.  

 

4. Tematické celky a zaměření skupiny 

Obsahem práce je rozvoj a podpora výuky čtenářské gramotnosti na území ORP Havlíčkův Brod, a to 

jak na úrovni pregramotnosti MŠ, tak na úrovni ZŠ a volnočasového vzdělávání.  

 

5. Připravované aktivity, dotazování, diskuze – možnosti a náměty 

- v rámci diskuze navrhují členové PS uspořádat workshop pro žáky a pedagogy se spisovatelkou 

Klárou Smolíkovou 

- exkurze a semináře (workshopy, besedy) – RT informoval pedagogy o plánovaném setkání ředitelů a 

zřizovatelů, kde vystoupení PaedDr. Zdeněk Souček s tématem „Dobrá spolupráce ředitele a 

zřizovatele“ 

- vzdělávání pedagogů – v období září – listopad bude probíhat online webinář zaměřený na logopedii 

v MŠ (cyklus pěti seminářů – Dechová cvičení, Diagnostika vývoje řeči,  Sluchovné vnímání, Zrakové 

vnímání, Hrubá a jemná motorika a Grafomotorika)   
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- RT informoval pedagogy o Středním článku vzdělávání a o jeho realizaci, dále představil a pedagogy 

informoval o zajímavých publikacích pro školy – Gramotnosti pro život 1. a 2. stupeň a na závěr je 

seznámil s portálem EMA, kde mohou najít mnoho výukových materiálů  

 

6. Závěr 

Zástupci realizačního týmu poděkovali zástupcům PS za účast a rozloučili se. Další setkání je 

plánováno na listopad 2021.  

V Havlíčkově Brodě dne 24. srpna 2021 

 

Zapsala: Nikola Krupičková  

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 

 


