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Zápis ze zasedání PS pro čtenářskou gramotnost 
 

Místo konání: Velká zasedací místnost na MěÚ – Havlíčkův Brod 

Datum konání: 18. června 2020 od 12:00 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

Program: 

 Úvodní slovo 

 Aktuální informace o projektu, realizované aktivity  

 Zhodnocení výuky v době uzavření škol, distanční výuka, sdílení zkušeností 

 Připravované aktivity, dotazování, diskuze 

 Závěr 

Stálí členi pracovní skupiny:  

 Paní Ilona Lacinová – ZŠ Přibyslav 

 Paní Lucie Švástová – ZŠ a MŠ Okrouhlice 

 Paní Martina Brychtová – ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová 

 Paní Marie Brabcová – ZŠ Štáflova 

 Paní Marcela Hájková – ZŠ a MŠ Herálec 

 

1. Úvodní slovo 

Setkání Pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost zahájila slečna Nikola Krupičková a přivítala 

přítomné členy.  Setkání se uskutečnilo na městském úřadě v Havlíčkově Brodě od  12:00 hodin. Cílem 

bylo seznámit členy PS s připravovanými aktivitami, informovaní o realizovaných aktivitách, 

zhodnocení výuky v době uzavření škol, distanční výuka, sdílení zkušeností a informování o 

plánovaných aktivitách.  

 

2. Aktuální informace o projektu, realizované aktivity 

Na začátku setkání připomněla slečna Krupičková základní informace o projektu a významu rozvoje 

čtenářské gramotnosti v projektu Místní akční plány vzdělávání II pro ORP Havlíčkův Brod.  Následně 

informovala o přesunutých implementačních aktivitách, z důvodu epidemie koronaviru např. 

Čtenářské dílny s Ninou Rutovou, které byly přesunuty na září 2020 nebo exkurze do škol v Plzni, který 

byla přesunuta na říjen.  Od posledních pracovních skupin proběhly pouze dva semináře.  První seminář 
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byl trochu neobvyklý vzhledem k situaci a proběhl online. Jednalo se o seminář, který byl zaměřen 

právě na situaci při uzavření škol. Lektorka Marika Kropíková během semináře přednesla důležité 

informace související především s legislativní stránkou a upravení smluv pedagogů v průběhu uzavření 

škol z důvodu koronaviru. Na konci května proběhl seminář již jako obvykle prezenční formou. Seminář  

„Aspekty sociální a emoční zralosti pro pedagogy MŠ a ZŠ“ lektoroval pan Mgr. Jiří Halda.  

 

3. Zhodnocení výuky v době uzavření škol, distanční výuka, sdílení zkušeností 

Hlavním bodem programu zasedání pracovních skupin bylo především zhodnocení situace, která byla 

způsobena epidemií koronaviru. Pedagogové si navzájem sdíleli, jakým způsobem vedli výuku nebo 

jaké využívaly metody.  Shodli se, že děti na tento způsob výuky reagovali velmi rychle a celkem snadno 

se přizpůsobili. Nejčastěji na školách využívali výuku přes Skype. Paní Brychtová, zase zhodnotila situaci 

z pozice ředitelky, kdy zmínila problémy a rizika, která musela řešit.  

 

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

Realizační tým na závěr informoval o spolupráci pedagogů a zaměstnanců knihoven (Pracovní skupiny 

čtenářská gramotnost v ORP SNS) při tvorbě „Čtenářského metru“ v projektu MAP II v  ORP Světlá nad 

Sázavou.  Zde se spojili členové pracovní skupiny, vybrali 30 knižních titulů, které jim byly z projektu 

zakoupeny. Po  zakoupení výukových pomůcek začali společně pracovat  na tomto projektu. Výsledkem 

by měl být tzv. „Čtenářský metr“ který by dětem pomohl se orientovat při výběru knih. Realizační tým 

navrhl členům, že by se na tomto projektu mohli také zapojit. Například vymyslet grafické zpracování 

či jakým způsobem co nejvíce využít tento projekt ve školách.  

 

Plánované aktivity:  

- exkurze (říjen 2020)  

- semináře (workshopy, besedy) – Čtenářské dílny, Dvojjazyčné divadelní představení  

- vzdělávání pedagogů 

 

 

 

 

Slečna Krupičková zahajuje diskusi, kdy detailně představuje jednotlivé aktivity, které jsou plánovány 

na nový školní rok.  Pedagogové navrhují náměty na další implementační aktivity.  



 

Podpora vzdělávání – MAP ORP Havlíčkův Brod II 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009029 

 

6. Závěr 

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

Další setkání je plánováno na začátek říjen 2020.   

 

V Havlíčkově Brodě dne 18. června 2020. 

 

Zapsala: Tereza Chalupová  

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 

 


