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Zápis ze zasedání PS pro čtenářskou gramotnost 
 

Místo konání: Velká zasedací místnost MěÚ, Světlá nad Sázavou 

Datum konání: 17. června 2020, od 12:00 hodin 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

Program: 

 Úvodní slovo 

 Aktuální informace o projektu, realizované aktivity  

 Zhodnocení situace v době nouzového stavu 

 Připravované aktivity, 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. Zhodnocení situace a 

distanční výuky v době nouzového stavu.  

 

1. Úvodní slovo 

Slečna Tereza Chalupová 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, realizované aktivity  

Tereza Chalupová v úvodu setkání zrekapitulovala informace o projektu Místní akční plány vzdělávání 

II pro ORP Světlá nad Sázavou. Všichni členové pracovní skupiny byli informováni o akcích, které již 

proběhly na začátku roku.  

Začátkem měsíce března proběhl seminář na téma „Novinky v právních předpisech pro školy a 

školky“ pod vedením Mgr. Pavla Zemana a Radky Šlégrové. Tímto semináře skončili a do konce 

března, dubna a částečně května se musely zrušit  veškeré semináře z důvodu uzavření škola a 
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vyhlášení nouzové stavu a veškerých opatřeních s ním spojených. Realizační tým se snažil pedagogům 

co nejvíce pomoci  a průběžně aktualizoval webové stránky, na kterých  návštěvníci mohli najít 

spoustu užitečných rad jak zprostředkovat žákům výuku na dálku. 

 

3. Zhodnocení situace v době nouzového stavu 

V další části setkání vyzvala slečna Chalupová přítomné členy, aby se vyjádřili k současné situaci a 

nastínili ostatním, jakým způsobem probíhala výuka na jejich školách či zařízeních. Nejčastějším 

problémem, který pedagogové zaznamenali během nouzového stavu, byla komunikace se žáky přes 

různá komunikační zařízení. Ti žáci, kteří měli možnost online připojení k některým z platforem pro 

online výuku, spolupracovali s učiteli bez problému. Problém nastal, pokud žák neměl možnost online 

připojení, poté si museli pedagogové poradit, jak tuto situaci vyřeší. Jeden člen pracovní skupiny 

zmiňoval, že tuto situaci vyřešili pravidelným dodáváním materiálů a učiva žákům přímo domů nebo 

v pravidelných intervalech si žáci chodili pro učivo do škol. Ostatní zmiňují, že se žáky především 1. 

stupně respektive s jejich rodiči, převážně komunikovali prostřednictvím platforem WhatsApp a 

Skype. 

 

4. Připravované aktivity, dotazování, diskuze 

Na minulém setkání pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost projevili někteří členové zájem o 

vytvoření tzv. balíku knih, který by sloužil pedagogům při výuce českého jazyka nebo čtenářských 

dílen v rámci knihovny. Členové PS měli za úkol domluvit se na publikacích, které by byly vhodné pro 

žáky MŠ a obou stupňů ZŠ. V průběhu měsíce března a dubna probíhala výměna korespondence mezi 

RT a členy realizačního týmu a domluva na konečném seznamu knih. Poté RT zakoupil vybrané 

publikace do jednotlivých zařízení a následovala také předávka knih. Na setkání pracovní skupiny se 

pak členové PS domluvili na vytvoření tzv. čtenářského metru, tedy výběru knih a jejich stručný popis 

pro žáky 1. stupně. Čtenářský metr budou jednotliví členové konzultovat s RT a výsledkem bude 

vytvoření jakéhosi seznam publikací v podobě metru. Jeho využití bude především ve školách, kde si 

žáci mohou metr vyvěsit a využít tak jeho obsahu pro rozhodnutí, co by měli přečíst v rámci svého 

studia na ZŠ.  

- informování o projektu SYPO a jeho další rozšíření o metodické kabinety (předškolní 

vzdělávání, prvostupňové vzdělávání, přírodovědné vzdělávání) – na úrovni krajské i oblastní 

- RT informoval přítomné o možnosti vyzvání žáků k online čtení ostatním, jak v českém jazyce 

tak také v anglickém jazyce 
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6. Závěr 

Závěrem slečna Chalupová všem přítomným poděkovala za podnětnou diskuzi členů PS a pozvala je 

na další setkání, které se uskuteční koncem října.  

 

Ve Světlé nad Sázavou dne 17. června 2020 

 

 

Zapsala: Nikola Krupičková 

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 


