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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:   24. 9. 2018 od 15:00 hodin 
Místo setkání:  Zasedací místnost kanceláře MAS VaS, nad restaurací Retro,  

Masarykovo nám. 650, Vizovice 
  

Program: 

1. Zahájení a úvodní slovo 

2. Volba předsedy PS 

3. Seznámení s Klíčovými aktivitami v oblasti ČG 

4. Situace v jednotlivých školách v oblasti ČG 

5. Diskuse 

 

 

1. Zahájení a úvodní slovo 

Úvodní slovo a přivítání se ujala hlavní manažerka projektu, Ing. Renata Bednářová a 

poděkovala přítomným za spolupráci. Společně s věcným manažerem vysvětlila cíle MAP a 

představila jeho obsah. Následně byla představena práce pracovní skupiny, která spočívá v 

identifikaci problémových oblastí spojených s čtenářskou gramotností, prioritizace možných 

cílů a řešení. Další důležitou částí pracovní skupiny je diskuze a předávání zkušeností se 

zapojením IT do výuky a práce s dětmi/žáky s podpůrnými opatřeními a dětmi/žáky s nadáním. 

 

2. Volba předsedy PS 

Po představení jednotlivých členů realizačního týmu byli přítomni vyzváni k představení a 

jejich očekáváním od PS a účasti v projektu. Po představení věcný manažer sdělil přítomným, 

že členství v PS je finančně odměněno, vysvětlil očekávání od vedoucího pracovní skupiny a 

požádal přítomné, aby si vybrali svého zástupce. Jednohlasně byla zvolena ředitelka MŠ 

Držková, paní Lucie Köglerová. 

 

3. Seznámení s Klíčovými aktivitami v oblasti ČG 

Ing. Bednářová připomněla, že cílem Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti je 

výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k 

rozvoji gramotnosti (a s tím souvisejících pregramotností) a k rozvoji potenciálu každého žáka. 

Nedílnou součástí práce této Pracovní skupiny je začlenění oblasti digitální gramotnosti a 

využívání ICT ve vzdělávání. Ing. Bednářová a Bc. Rasochová představili aktivity spolupráce 

ze Strategického rámce MAP do roku 2023 vytvořeného v rámci projektu MAP I (Naše škola-

naše radost). Následně také aktivity, které byly definovány při sepsání žádosti o podporu. 

 

4. Situace v jednotlivých školách v oblasti ČG 
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Přítomní byli vyzváni k diskuzi nad situací v rozvoji čtenářské gramotnosti na jednotlivých 

školách. Proběhla také diskuze nad tím, zda je vhodné ve výuce ve větším množství používat 

tablety/čtečky či jiná zařízení.  Následně se shodli, že děti/žáci používají tato zařízení více než 

je zdrávo a že důležitější je umět se bavit s kamarády či učiteli nahlas. Zároveň také, že  důležité 

je, aby děti/žáci uměli text nejen číst, ale aby mu rozuměli. Zástupkyně ZŠ uvedla příklad 

propojení čtenářské gramotnosti s ICT, kdy žáci devátých ročníků musejí na konci roku 

vypracovat písemnou práci na téma, které je zajímá, připravit prezentaci a obhájit svoji práci 

před kolektivem učitelů (malá bakalářská práce). 

Následně proběhla diskuze nad možnými způsoby spolupráce mezi mateřskými a základními 

školami, kdy by žáci vyšších ročníků mohli vytvářet ve spolupráci s učitelem didaktické 

materiály pro děti z nižších tříd nebo mateřských škol.  

 

5. Diskuse 

V závěru jednání proběhla diskuze k již probíraným možnostem spolupráce. Přítomní členové 

PS se domluvili na termínu dalšího setkání, které bude ve čtvrtek 6. 12. 2018 v 16 hodin. 

Následně manažeři poděkovali přítomným za spolupráci a jednání ukončili. 

 

Zapsal: Ing. Pavel Elšík 

 

 


