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Zápis ze zasedání PS pro čtenářskou gramotnost 
 

Místo konání: Velká zasedací místnost MěÚ, Světlá nad Sázavou 

Datum konání: 4. března 2020, od 12:00 hodin 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

Program: 

 Úvodní slovo 

 Aktuální informace o projektu  

 Aktivity realizačního týmu a pracovní skupiny 

 Tematické celky a zaměření skupiny  

 Připravované aktivity, dotazování, diskuze 

 Závěr 

Stálí členi 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 další možné náměty.  

 

1. Úvodní slovo 

Slečna Nikola Krupičková zahájila a přivítala přítomné na zasedání pracovní skupiny pro čtenářskou 

gramotnost v 12:00 hodin v zasedací místnosti na MěÚ ve Světlé nad Sázavou. 

 

2. Aktuální informace o projektu 

Nika Krupičková zrekapitulovala informace o projektu Místní akční plány vzdělávání II pro ORP Světlá 

nad Sázavou.  

 

3. Aktivity realizačního týmu a pracovní skupiny 
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Členové PS byli informováni o akcích, které již proběhly a které se teprve připravují. Zmínila také 

informaci o webových stránkách, kde mohou členové PS nalézt veškeré potřebné informace. 

 

4. Tematické celky a zaměření skupiny 

Hlavní náplní pracovní skupiny je podpora výuky v oblasti čtenářské gramotnosti na území ORP Světlá 

nad Sázavou v Mateřských školách, Základních školách a také podpora čtenářské gramotnosti ve 

volnočasových zařízeních. Dalším bodem je zavádění nových výukových metod, pomůcek do výuky 

Českého jazyka, tak aby se rozvinul zájem žáků o jejich mateřský jazyk a obecně o literaturu, včetně 

cizích jazyků.  

 

5. Připravované aktivity, dotazování, diskuze  

V této části setkání proběhla diskuze mezi členy PS a realizačním týmem. Realizační tým zmínil, jaké 

budou připravované aktivity v průběhu 2. poloviny školního roku 2019/20 a také další plánované 

semináře a vzdělávací programy nejen pro pedagogy na nový školní rok 2020/21. 

Slečna Krupičková zahájila volnou diskuzi a dala tak členům PS prostor na dotazy. Z diskuze vyplynuly 

tyto skutečnosti: 

- Paní Roženská, Milfaitová a Vlčková projevili zájem o spolupráci a vytvoření tzv. balíku knih, 

který by podpořil více školských zařízení a využívali by jej především pedagogové při výuce, 

jak českého jazyka, tak například čtenářských dílen a obohatili by tak své školní knihovničky. 

Na výběru literatury by spolupracovali všichni členové PS společně s RT. Členové PS dostali za 

úkol domluvit se na konkrétních publikacích, které by byli vhodné pro děti z MŠ až po žáky 

obou stupňů ZŠ.  

- informování o projektu SYPO 

- Informace o dobročinném projektu „Čtení pomáhá“ 

- Zájem pedagogů o logopedický workshop 

 

6. Závěr 

Zástupci RT poděkovali za zajímavou diskuzi se členy PS a rozloučili se.  

 

Ve Světlé nad Sázavou dne 4. března 2020 
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Zapsala: Tereza Chalupová 

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 


