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Zápis ze zasedání PS pro čtenářskou gramotnost 
 

Místo konání: Velká zasedací místnost na MěÚ – Havlíčkův Brod 

Datum konání: 4. června 2019 od 13:00 

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:  

 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 

 

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 13:00 hodin.  

2. Základní informace o projektu 

Paní Klára Urbanová připomenula základní informace o projektu MAP II pro ORP Havlíčkův Brod.  

 

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.  

Pracovní skupinu pro rozvoj čtenářské gramotnosti zaujalo zejména autorské čtení v klubu Oko v HB, 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 Havlíčkův Brod, 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. 

 

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: 

- Lektorka p. Košťálová – dlouhodobý kurz na kritické myšlení, krátkodobé kurzy nestačí – pouze 

jako seznámení 

- Paní ředitelka Martina Brychtová navrhuje uspořádat metodické semináře pro začínající učitele 

(pedagogy) pro podporu jejich začínající pedagogické praxe 

- Paní Lucie Švástová hovoří o metodě SFUMATO, kterou nově praktikují u nich v ZŠ Slunečnice 

v Okrouhlici a metodu si chválí (nápad na realizaci školení na metodu Sfumato zúčastnění 

podporují)  

- Zájem o p. Hejlíka na autorské čtení 

- Horácké divadlo – zajímala by je návštěva herců z divadla s praktickou besedou 

- Vyplnění online dotazníku na literaturu, o kterou se děti zajímají a čtou – lepší než formou 

návštěvy pracovníků KS ve škole 

- Zájem o četbu u dětí se zvýšila, domnívají se členové PS, nicméně pro ověření je potřeba 

provést na celém území ORP 
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- Projekty formou soutěže dětem lépe vyhovují – př. pro 6. třídu, rozdělení do skupin po pěti 

žácích, každá skupina jednu knihu, následuje sada otázek, projekt „Rosteme s knihou“ 

- 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 17. září 2019 

- Předány informace z české školní inspekce a diskuse nad tématy ČŠI 

- Nápad na výlet – po památkách v Havlíčkově Brodě v podání pověstí a bájí – realizovala Krajská 

knihovna ve spolupráci s Muzeem Vysočina (podpora čtenářské gramotnosti a regionální 

identity) 

- Členové PS mají zájem o exkurze do škol školy s jinými přístupy ke vzdělávání 

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

- Také by rádi navštívili školu, kde mají kritické myšlení a kritické čtení uvedeno do praxe 

- Členové PS si chválí za sebe i pedagogický sbor proběhlé i plánované aktivity KS 

- Email – předání kontaktů na soukromé emaily pro lepší komunikaci a informovanost o akcích 

- Členové PS by byli rádi, kdyby se schůzky pracovních skupin konaly pravidelně v určitý den 

v týdnu, navrženo úterý – od školního roku 2019/2020 

 

6. Závěr 

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

V Havlíčkově Brodě dne 4. června 2019. 

 

 

Zapsala: Květa Lutnerová 

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 

Zapsala: Květa Lutnerová 


