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Zápis ze zasedání PS pro čtenářskou gramotnost 
 

Místo konání: Velká zasedací místnost na MěÚ – Havlíčkův Brod 

Datum konání: 7.11.2019 od 13:00  

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

Program: 

 Úvodní slovo, cíle projektu  

 Informace o projektu  

 Aktivity realizačního týmu a pracovní skupiny 

 Tematické celky a zaměření skupiny  

 Připravované aktivity, dotazování a diskuze 

 Vystoupení speciálního hosta – Mgr. Zuzana Pavelcová  

 Závěr 

 

Stálí členi pracovní skupiny:  

 Paní Ilona Lacinová  

 Paní Lucie Švástová  

 Paní Martina Brychtová  

 Paní Marie Brabcová  

 Paní Marcela Hájková  

 

1. Úvodní slovo, cíle projektu 

Paní Karolína Kovářová zahájila a přivítala přítomné na zasedání Pracovní skupiny pro čtenářskou 

gramotnost na MěÚ v Havlíčkově Brodě ve 13:00 hodin. Cílem setkání Pracovní skupiny pro 

čtenářskou gramotnost bylo seznámit členy PS s připravovanými aktivitami v rámci podpory 

čtenářské gramotnosti a získání zpětné vazby na aktivity již proběhlé. Dílčím dílem bylo také zahájení 

diskuse k problematice ohledně čtenářské gramotnosti.  

 

2. Informace o projektu 

Paní Karolína Kovářová přítomným členům stručně připomenula základní informace o projektu MAP 

ORP Havlíčkův Brod II.  
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3. Aktivity realizačního týmu a pracovní skupiny 

Členové PS byli informováni o implementačních aktivitách, které již proběhly nebo se připravují na 

základě podnětů, informací a zkušeností (které vyplynuly zejména z přechozích čtyřech setkání 

Pracovní skupiny).  

V rámci čtenářské gramotnosti proběhl na začátku školního roku seminář, který se zabýval 

„ochutnávkou metodu kritického myšlení“. Učitelé českého jazyka se tak seznámili s metodami, které 

vedou děti k hlubšímu porozumění textům. Objevilo se zde například využití metod kritického 

myšlení napříč předměty, lepší práce s textem ve čtenářských dílnách a také tipy, jak děti motivovat 

ke čtení. Učitelé českého jazyka si tento seminář pochvalovali a projevili zájem o jeho pokračování.  

Na konci září proběhlo také hojně poptávané autorské čtení se spisovatelkou Ester Starou, pořádané 

v klubu Oko v Havlíčkově Brodě. Přínos pro cílovou skupinu tkví především ve zvýšení povědomí o 

různých metodách, které podporují čtenářskou gramotnost. Pedagogům českého jazyka se líbilo 

spojení čtení, důraz na výslovnost a práce s knihou.  

 

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.  Realizační tým využívá místních lídrů či expertů 

prostřednictvím jejich zapojení do pracovní skupiny. Dalším výstupem bude podpora a zavádění 

nových výukových metod a zavádění nových pomůcek do výuky českého jazyka, a to tak, aby byl 

podpořen zájem dětí/žáků o ČJ.  

 

5. Připravované aktivity, dotazování a diskuze  

- semináře, besedy a workshopy 

- vzdělávání pedagogů 

- autorská čtení 

Paní Karolína Kovářová zahajuje diskusi na různá témata – podněty, nápady a inspirace: 

- Čtenářské listy  

- Záznamy z četby pomocí grafických organizérů  

- Pracovní listy pro žáky (čteme s porozuměním každý den) 

- Plánované semináře v oblasti čtenářské gramotnosti (beseda s herci z Horáckého divadla na 

téma „rétorika“, divadelní centrum Zlín a jejich představení apod.). 
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- Informování o webových stránkách KS (záložka MAP II) a facebokové stránce MAP 

Havlíčkobrodsko a Světelsko 

- Zájem o regionální historii – témata z historie, zejména minulé století (spolupráce s Muzeem 

Vysočiny v Havlíčkově Brodě) 

- Literární workshopy a výtvarné dílny 

- Informace o literární soutěži „prázdninový příběh“, která probíhala do konce října 2019 

- Zájem o další autorské čtení  

 

6. Vystoupení speciálního hosta – Mgr. Zuzana Pavelcová  

Následovala přednáška se speciálním hostem – psycholožka Zuzana Pavelcová. Ta členům PS 

vysvětlila například rozdíl mezi nadužíváním vs. závislostí na digitálních technologiích z dětí/žáků. 

Pedagogům doporučila také tzv. „offline zóny“ (například zákaz používání telefonu/tabletu ve 

školních jídelnách). Paní psycholožka doporučuje tyto zóny zavést do každé školy. Zuzana Pavelcová 

také apelovala na členy PS, aby nepodléhali tzv. „digitálnímu stresu“. Závěrem doporučuje členům 

Pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost knihy „digitální demence“ a „Budhovy pohádky“ (pro 

menší děti).  

 

7.Závěr 

Zástupci MAS společně s paní psycholožkou Zuzanou Pavelcovou poděkovali za diskusi a účast na 

listopadovém zasedání a rozloučili se. 

 

V Havlíčkově Brodě dne 7. listopadu 2019 

Zapsala: Klára Urbanová  

 

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 

 


