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Zápis ze zasedání PS pro čtenářskou gramotnost 
 

Místo konání: Zasedací místnost MěÚ, Světlá nad Sázavou 

Datum konání: 11. června 2019 od 14:00 

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 

 Závěr 

Stálí členi pracovní skupiny:  

 Ivana Chládová 

 Eva Vlčková 

 Pavlína Nulíčková 

 Eva Milfaitová 

 Jiřina Roženská 

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

připravovanými aktivitami, získání zpětné vazby na již proběhlé aktivity a další možné náměty.  

1. Úvodní slovo, cíle projektu 

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

gramotnost ve 14:00 hodin.  

 

2. Základní informace o projektu 

Paní Klára Urbanová připomenula základní informace o projektu MAP II pro ORP Světlá nad Sázavou a 

cíle pracovní skupiny (včetně náplně).  

 

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. Projekt započal v září roku 2018 a od té 
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doby již bylo realizováno mnoho aktivit, které byly členům pracovní skupiny pro čtenářskou 

gramotnost řádně představeny. Někteří členové PS se realizovaných akcí účastnili a mohou tak podat 

zpětnou vazbu.  

Pracovní skupinu pro rozvoj čtenářské gramotnosti zaujalo zejména autorské čtení v knihovně 

kulturního zařízení KyTice ve Světlé nad Sázavou, a to s paní spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou. 

Autorské čtení bylo zaměřeno na předškoláky a žáky prvního stupně základních škol, samostatným 

vystoupením poté na pedagogy.  

 

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/expertů a 

jejich zapojením do práce PS podporujeme projekty obsažené v Akčním plánu MAP I. Dalším 

výstupem bude podpora zavádění nových výukových metod, zavádění nových pomůcek do výuky 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 

- vzdělávání pedagogů 

- autorská čtení 

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

- Workshopy na tvůrčí psaní s paní Práškovou – děti se aktivně podílejí na práce s textem, děti 

hodně píší, zajímají se o psaní povídek, knih  

- Nabídka seminářů a besed pro rodiče – proběhl výběr témat, o kterých se členové PS 

domnívají, že by rodiče oslovil – beseda pro rodiče je naplánovaná na 1. 10. 2019 a členy PS 

nejvíce oslovilo téma „rodič není sluha“, který se dotýká i tématu čtenářství. Členové PS pro 

čtenářskou gramotnost doporučují dobrou propagaci akce, aby přišlo co nejvíce rodičů. 

- Zájem o regionální historii – zájem o různá témata z historie – např. besedy o osvobození ve 

spolupráci s Muzeem Vysočiny v Havlíčkově Brodě (ředitel a autor pan Michal Kamp) 

- kulturní zařízení KyTiCe nabízí školám a školkám k dispozici kinosál, taneční sál a další 

prostory na besedy, semináře, školení… 
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- Členové PS mají zájem o exkurze do škol školy s jinými přístupy ke vzdělávání – např. 

Montessori školy (v nedaleké Okrouhlici – možnost od září 2019)  

- Paní Jiřina Roženská z kulturního zařízení Kytice navrhuje workshopy na tvůrčí psaní, které by 

rozvíjeli čtenářskou gramotnost  

- Zájem o Ester Starou – nejen o její knihy, ale i o besedy 

- Beletrie, ve které se prolíná např. matematika – do příštího PS zkusit vyhledat příklady  

- MC „Rolnička“ – přednášky a besedy pro rodiče ke vzdělávání, výchově, inkluzi 

- Členové PS se domnívají, že akce v knihovně jsou lepší než v prostorách mimo knihovnu – 

děti a rodiče si prohlédnou prostředí a nemají poté ostych z neznámého prostředí 

- Bc. Dana Šimková – programy Titanic, Marie Terezie, Napoleon (propojení literatury, 

dramatické výchovy, polytechniky) – využívá pohybové prvky ve spojitosti s naučnou 

literaturou – velice dobře propracované programy pro děti 4. a 5. třídy 

- Členové PS by měli zájem o besedy s herci z Horáckého divadla  

- Literární workshopy – periodická akce – knihovny vymýšlejí tyto akce pro žáky ZŠ 

- Spojit akce malých vesnic, inspirovat se (např. logopedický workshop) 

 

6. Závěr 

Zástupci MAS poděkovali za podnětnou diskusi s ostatními členy zasedání a rozloučili se. 

Ve Světlé nad Sázavou dne 11. června 2019. 

 

 

Zapsala: Květa Lutnerová 

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 


