
 

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

Zápis ze zasedání PS pro čtenářskou gramotnost 
Místo konání: Velká zasedací místnost na MěÚ – Havlíčkův Brod 

Datum konání: 9. ledna 2020 od 13:00 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

Program: 

 Úvodní slovo 

 Informace o projektu  

 Aktivity realizačního týmu a pracovní skupiny 

 Tematické celky a zaměření skupiny  

 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, cíle projektu 

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

gramotnost ve 14:00 hodin. Cílem setkání Pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost bylo seznámit 

členy PS s připravovanými aktivitami, získání zpětné vazby, seznámení s aktualizací analytické části 

MAP a výsledky dotazníkových šetření MŠMT v oblasti pro čtenářskou gramotnost a jazykové 

vzdělávání.  

 

2. Informace o projektu 

Paní Kovářová připomenula základní informace o projektu MAP II pro ORP Havlíčkův Brod a významu 

rozvoje čtenářské gramotnosti.  
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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 a které byly členům pracovní skupiny pro 

čtenářskou gramotnost řádně představeny.  

 

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 a volnočasového vzdělávání.  

 

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

- exkurze a semináře (workshopy, besedy)  

- vzdělávání pedagogů 

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

- Pokračování semináře na kritické myšlení s paní Ninou Rutovou – bude realizováno v roce 

2020 

- Probírán zájem o regionální historii – o různá témata z historie, zejména minulé století – 

spolupráce s Muzeem Havlíčkův Brod + práce na regionální učebnici  

- Literární workshopy a výtvarné dílny – realizována literární soutěž, včetně vyhodnocení 

(odměna pro první tři místa – komiksový workshop) 

- Seznámení s implementačními aktivitami na nový školní rok 2020, dotaz na návrhy a nápady 

na další aktivity 

- Zájem o Horácké divadlo – návštěva a beseda s herci z jihlavského divadla ve školách - 

realizováno 

6. Závěr 

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

Další setkání bude realizováno na začátku března 2020. 

V Havlíčkově Brodě dne 9. ledna 2020. 

 

Zapsala: Tereza Chalupová 

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 

 


