
 

 

Zápis ze setkání Pracovní skupiny čtenářská 

gramotnost  

konaného dne 29. 1. 2019 

Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II 

Místo konání: Kancelář MAS Hlinecko, Máchova 1121, Hlinsko 539 01 

Čas konání: 16:00 – 17:00 hodin 

Přítomni: 4 (dle prezenční listiny) 

 

Navržený program: 

1. Seznámení členů s projektem a činností pracovní skupiny 

2. Problémy v základních školách v oblasti čtenářské gramotnosti, jejich příčiny a způsoby 

řešení 

 

1. Seznámení členů s projektem a činností pracovní skupiny 

Lenka Šustrová, vedoucí projektová manažerka MAP ORP Hlinsko II, přivítala přítomné a požádala je 

o krátké představení a sdělení, co od zapojení do projektu očekávají. Následně účastnice informovala 

o jednotlivých bodech programu a krátce shrnula aktivity, které již byly v rámci projektu MAP I 

realizovány a které jsou připravovány v projektu MAP II.  

 

2. Problémy v základních školách v oblasti čtenářské gramotnosti, jejich příčiny 

a způsoby řešení 

Druhým bodem byla řízená diskuse na téma potřeb škol k zlepšení čtenářské gramotnosti žáků 

na základních školách. Z diskuse vyplynuly dva základní nedostatky, a to ze strany učitelů a ze strany 

žáků.  

Prvním nedostatkem, který byl identifikován, bylo vyhoření pedagogů a určitá profesionální slepota 

k novým metodám ve výuce. Jako nejlepší způsob k jejímu částečnému řešení bylo nalezení vhodných 

lektorů, kteří by mohli pedagogy motivovat k pozitivnímu přístupu ke svému zaměstnání a využívání 

nových metod ve výuce. Pracovní skupinou byla doporučena Mgr. Stanislava Emmerlingová 

pro lektorování semináře na téma rozvoj čtenářské gramotnosti pro pedagogy prvního stupně a Mgr. 

Helena Wiesenbergová pro vedení semináře na téma zvládání stresu v zaměstnání.  

Druhým nedostatkem byl identifikován přístup žáků ke čtení a porozumění textu celkově. Pracovní 

skupina narazila na nedostatek informací o tom, jaké jsou rozdíly v této oblasti mezi školami v regionu, 

které by ukázaly, jestli jsou některé školy výrazně lepší nebo některé výrazně horší. Na základě těchto 

informací by bylo možné sdílet dobrou praxi nebo pomoci slabším. Jako nejlepší metoda pro sběr 



 

 

těchto dat je organizace soutěže pro první a druhý stupeň základních škol. Následně bylo dohodnuto, 

že soutěž bude probíhat přes internet, jaké úlohy budou žáci řešit, její harmonogram, pravidla a ceny.  

 

Úkoly vyplývající ze setkání 

 Zajistit lektorky (Mgr. Stanislava Emmerlingová, Mgr. Helena Wiesenbergová) na seminář 

pro pedagogické pracovníky, vytvořit pozvánky, zajistit prostory a občerstvení a evidovat 

zájemce – Iva Groulíková, DiS. – koordinátorka projektu 

 Organizačně zajistit soutěž – Ing. Lenka Šustrová – projektová manažerka 

 Vytvoření úloh do soutěže – členky pracovní skupiny 

 

Další setkání Pracovní skupiny čtenářská gramotnost bylo naplánováno na 12. 2. 2019. 

 

Zapsala dne 31. 1. 2019: Lenka Šustrová, vedoucí manažerka MAP ORP Hlinsko II 

 


