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Zápis ze zasedání PS pro čtenářskou gramotnost 
 

Místo konání: Velká zasedací místnost MěÚ, Světlá nad Sázavou 

Datum konání: 31. října 2019 od 13:00 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

Program: 

 Úvodní slovo, cíle projektu  

 Základní informace o projektu  

 Aktivity realizačního týmu a pracovní skupiny 

 Tematické celky a zaměření skupiny  

 Připravované aktivity 

 Dotazování, diskuze 

 Vystoupení speciálního hosta – Mgr. Zuzana Pavelcová  

 Závěr 

 

Stálí členi pracovní skupiny:  

 Ivana Chládová  

 Eva Vlčková 

 Pavlína Nulíčková 

 Eva Milfaitová 

 Jiřina Roženská 

 

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

aktivitami na další období, získání zpětné vazby a další možné náměty na semináře. Ve druhé části 

zasedání vystoupla psycholožka Zuzana Pavelcová.  

 

1. Úvodní slovo, cíle projektu 

Paní Klára Urbanová Baumová zahájila a přivítala přítomné na zasedání Pracovní skupiny pro 

čtenářskou gramotnost v 13:00 hodin.  
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2. Základní informace o projektu 

Paní Klára Urbanová Baumová připomenula základní informace o projektu MAP ORP Světlá nad 

Sázavou II a cíle setkávání pracovní skupiny.  

 

3. Aktivity realizačního týmu a pracovní skupiny 

Realizační tým informoval členy PS o akcích, které se uskutečnily nebo se připravují na základě 

podnětů, informací a zkušeností, které vyplynuly z minulých zasedání PS.  

V průběhu projektu bylo realizováno již mnoho aktivit, které byly členům pracovní skupiny pro 

čtenářskou gramotnost podrobně představeny. Někteří členové PS se realizovaných akcí účastnili a 

mohou tak podat zpětnou vazbu.  

Dle podnětů z minulého zasedání pracovní skupiny se uskutečnilo autorské čtení s paní Ester Starou 

v kulturním zařízení KyTice ve Světlé nad Sázavou.  Paní Ester Stará se zaměřila nejen na žáky 

základních škol, ale především na pedagogy. Těm předala své zkušenosti související s motivací dětí ke 

čtení.  

 

4. Tematické celky a zaměření skupiny 

Obsahem práce je rozvoj a podpora výuky čtenářské gramotnosti na území ORP Světlá nad Sázavou, a 

to jak na úrovni pregramotnosti MŠ, tak na úrovni ZŠ. Využíváme místních i externích lídrů a jejich 

zapojení do práce Pracovní skupiny. Dalším výstupem je podpora zavádění nových výukových metod, 

zavádění nových pomůcek do výuku ČJ, případně jazyků tak, aby byl podnícen zájem dětí a žáků o 

literaturu a její prvky. 

 

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

- exkurze, výstavy 

- semináře, besedy 

- školení 

- vzdělávání pedagogů 

- autorská čtení 

Paní Klára Urbanová Baumová zahajuje diskusi na různá témata – podněty, nápady a inspirace: 

- Členové mají zájem o semináře paní Paskové. Zejména však o semináře zaměřené na 

výtvarné techniky, které se zaměřují na děti předškolního věku  
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- Zájem o čtenářské dílny s Ninou Rutovou, kterou někteří členové znají již z předchozích 

seminářů 

- Paní Pavlína Nulíčková informuje o zajímavém workshopu – vytváření LAPBOOKŮ  

- Logopedický workshop – Ester Stará 

- Členové si chválí semináře pro rodiče, řeší, zda budou v příštím roce pokračovat v těchto 

seminářích a navrhují různá témata 

- Paní Milfaitová zmínila webový portál UČITELNICE, kde mohou pedagogové čerpat inspiraci 

nebo zakoupit výukové materiály 

- Členové zmínili moderní pomůcky do výuky, které podporují čtenářskou gramotnost (Chytrá 

tužka) 

- Zájem o literaturu Ester Staré a další autorské čtení - Markéta Prášková (místní autorka)  

- Proběhla také krátká diskuse nad prosincovou akcí „Mikulášský den“, kterou bude 

připravovat Královská stezka společně s Kulturním zařízení Kytice  (cílem akce bude rozvoj 

polytechnického vzdělávání).  

- Členové PS diskutovali o nabídce paní Belingerové z Montessori školky v Okrouhlici, která jim 

nabídla možnost exkurze (inspirovali by se tak ve výuce českého jazyka).  

 

6. Přednáška  - psycholožky Zuzany Pavelcové  

Paní Zuzana Pavelcová je spoluzakladatelku webu Re-life, který se zaměřuje na problematiku 

nadužívání digitálních technologií. Je také lektorkou a psycholožkou. Přednáška byla zaměřena 

především na dopady online komunikace a nadměrného užívání internetu na děti.   Lektorka mluvila 

o závislosti na internetu, což zahrnuje u dětí především hraní her nebo užívání sociálních sítí.  

Vysvětlila, jaké jsou dopady na dětských organismus při zvýšeném používání IT technologií.  Zmínila, 

jakými způsoby lze předcházet nežádoucím dopadů nebo jak s dětmi mluvit o tomto tématu. 

Pedagogům a členům pracovních skupin na závěr předala několik rad, jak tyto závislosti řešit. 

Pedagogové diskutovali o tom, jak řeší používání mobilních telefonu ve výuce v jejich škole a 

předávali si příklady dobé praxe.   
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7.  Závěr 

Zástupci MAS poděkovali za podnětnou diskusi s ostatními členy zasedání, poděkovali paní lektorce a 

rozloučili se. 

Ve Světlé nad Sázavou dne 31. října 2019. 

 

Zapsala: Nikola Krupičková 

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 


