
 

 

Zápis ze setkání Pracovní skupiny čtenářská 

gramotnost  

konaného dne 18. 12. 2019 

Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II 

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

Čas konání: 15:30 – 16:30 hodin 

Přítomni: 3 (dle prezenční listiny) 

Navržený program: 

1. Plnění úkolů z předchozího setkání 

2. Plánování soutěže Čtenáři v MASce na rok 2020 

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

řešení, diskuse priorit a cílů v oblasti, akční plán na rok 2020 

4. Diskuse návrhů aktivit spolupráce a aktivit škol ve čtenářské gramotnosti 

 

1. Plnění úkolů z předchozího setkání 

Lenka Šustrová, vedoucí projektová manažerka MAP ORP Hlinsko II, přivítala přítomné a shrnula plnění 

úkolů z předchozího setkání a požádala jednotlivé členky, aby sdělily, jak se podařilo naplnit úkoly 

z předchozí schůzky a zda se vyskytly nějaké problémy. Problémy nebyly identifikovány. Plnění úkolů 

přímo je popsáno v následujících bodech.  

 

2. Plánování soutěže Čtenáři v MASce na rok 2020 

Lenka Šustrová, vedoucí projektová manažerka MAP ORP Hlinsko II, požádala členky pracovní skupiny 

o náměty úprav soutěže Čtenáři v MASce pro rok 2020. Členky pracovní skupiny navrhly, že soutěž 

bude rozdělena na dvě části, jedna pro 5. a druhá pro 9. ročník. Je nutné zajisti co největší účast, proto 

soutěž bude trvat déle a každá škola bude mít omezený přístup po nějakou dobu, aby nedocházelo 

k problémům s přetížením serveru. Soutěž bude propagována jak ne webových stránkách 

http://www.mashlinecko.cz/ctenar/, tak i přes facebookové stánky projektu. Členky pracovní skupiny 

postupně probíraly, jaké úkoly a kdo pro žáky připraví, harmonogram soutěže, pravidla a ceny. 

Plánované spouštění soutěže je březen 2020. 

 

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

a způsoby řešení, diskuse priorit a cílů v oblasti, akční plán na rok 2020 

Druhým bodem byla následná řízená diskuse na téma dalších potřeb škol ke zlepšení čtenářské 

gramotnosti žáků na základních školách. Byly dále rozvíjeny problematické oblasti z předchozího 

setkání tak, je ji členky konzultovaly s kolegy ve svých školách.  



 

 

Na základě schválení pracovní skupinou pro Financování bylo doporučeno zorganizování těchto akcí:  

• scénické čtení Listování s hercem Lukášem Hejlíkem pro všechny školy ORP Hlinsko.  

• setkání pro pedagogy na téma, jak nevyhořet s lektorkou Mgr. Kateřinou Kábelovou,  

• setkání pro pedagogy na téma profesní únava hlasu s lektorkou PaedDr. Alenou Tichou Ph.D  

• a akci pro rodiče na téma, jak správně vychovávat dítě s psychologem PhDr. Janem Svobodou.  

Členky pracovní skupiny diskutovaly a možnostech organizace akcí a zapojení jejich školy. 

4. Diskuse návrhů aktivit spolupráce a aktivit škol ve čtenářské gramotnosti 

Posledním bodem byla výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, 

které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka na základních školách. 

Bylo domluveno, že do příštího setkání členky pracovní skupiny připraví návrhy aktivit spolupráce 

a aktivit škol ve čtenářské gramotnosti.  

 

Úkoly vyplývající ze setkání 

• Organizačně zajistit soutěž – Ing. Lenka Šustrová – projektová manažerka 

• Vytvoření úloh do soutěže – členky pracovní skupiny 

• Zajistit divadelní představení Listování Scénické čtení s hercem Lukášem Hejlíkem, lektory 

na setkání pro pedagogické pracovníky (Mgr. Kateřina Kábelová, PeadDr. Alena Tichá Ph.D.) 

zajistit lektora na workshop pro rodiče (PhDr. Jan Svoboda), vytvořit pozvánky, zajistit 

prostory, občerstvení a evidovat zájemce – Iva Groulíková, DiS. – koordinátorka projektu 

• Vytvoření návrhů aktivit spolupráce a aktivit škol ve čtenářské gramotnosti – členky pracovní 

skupiny 

 

Další setkání Pracovní skupiny čtenářská gramotnost bylo naplánováno dle potřeby. 

 

Zapsala dne 19. 12. 2020: Lenka Šustrová, vedoucí manažerka MAP ORP Hlinsko II 

 


