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ZÁPIS 
 

z pracovní skupiny Čtenářská gramotnost 

v rámci projektu „Naše škola – naše radost II“  
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009726 

 
Datum a čas:   6.12. 2018 od 16:00 hodin 
Místo setkání:  Zasedací místnost kanceláře MAS VaS, nad restaurací Retro,  

Masarykovo nám. 650, Vizovice 
  

Program: 

1. Zahájení a úvodní slovo 

2. Aktualizace SWOT analýzy MAP II. 

3. Identifikace konkrétních návrhů aktivit k realizaci v rámci ČG 

4. Diskuse a různé 

 

 

1. Zahájení a úvodní slovo 

Jednání PS zahájila Bc. Rasochová, přivítala všechny přítomné a seznámila je v krátkosti 

s předpokládaným programem jednání. Poté požádala členy, aby se vyjádřili k zápisu 

z minulého jednání – nebyla vznesena žádná připomínka. Byla diskutována situace ohledně 

zapojení škol v našem ORP do projektu Krajského akčního plánu KABINETY – Mgr. 

Košárková a Mgr. Šindelářová se zapojují a shledávají projekt jako užitečný. 

 

2. Aktualizace SWOT analýzy MAP II. 

Přítomní byli seznámeni se stávající SWOT analýzou a byli vyzvání k jejímu podrobnému 

prostudování a připomínkování do příštího jednání pracovní skupiny, které proběhne 

pravděpodobně v půli měsíce března 2019. SA bude poté aktualizována a mělo by také dojít 

k aktualizaci strategického rámce.  

 

3. Identifikace konkrétních návrhů aktivit k realizaci v rámci ČG 

Bc. Rasochová seznámila členy PS s návrhem z PS MG na uspořádání srovnávacích testů a 

vyzvala přítomné k vyjádření, zda uspořádat podobnou aktivitu o v ČJ. Dle informací se ZŠ 

Kašava účastní SCIO testů, které jsou přístupné na internetu.  

ZŠ Trnava vydala časopis s komiksem – 9. třída  

Návrhy na aktivity :  

- Vzdělávání pedagogů 1. a 2. třídy ZŠ v oblasti identifikace dys funkcí 

- PS ČG nepovažuje za nutné organizovat dovzdělávání pedagogů v oblasti počítačové 

gramotnosti  

- Adaptační program  

- Kronika čtení dětem – děti/žáci si půjčí knihu domů, po přečtení rodiče zapíší pohádku 

a hodnocení, děti namalují obrázek 

- Noc s Andersenem – děti přinesou jakoukoliv knihu do školy a pak ji představí třeba 

na spaní ve škole 

- Dědeček, babička doporučí dítěti knihu, přečtou z ní a povídají si o ní 
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- Vytvořit a dát k dispozici databázi odkazů 

 

 

4. Diskuse 

Úkol do příštího jednání PS : navrhnout další aktivity v rámci PS ČG  

 

Zapsal: Ing. Pavel Elšík 

 

 


