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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:   12.3.2019 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. Diskuse a různé 

 

 

1. Zahájení a úvodní slovo 

Jednání PS zahájil Ing. Pavel Elšík, přivítal všechny přítomné a seznámil je s předpokládaným 

programem jednání.  

 

2. Aktualizace SWOT analýzy MAP II. 

Členové PS postupně procházeli jednotlivé body v oddílech analýzy a hodnotili, zda stávající 

bod stále platí, či nikoliv. Co se týká obecných podmínek definovali členové PS jako slabou 

stránku samostatnost dětí v MŠ a 1. třídě ZŠ. Jako ohrožení pak vidí hodně akcí mimo výuku 

– koncerty, projektové dny – žáci přichází o výuku a pedagogové se tomu musí věnovat.  

V tabulce č. 2 Čtenářská a matematická gramotnost jako silnou stránku definovali  širokou 

nabídku kulturních a divadelních představení přímo v prostorách škol. Naopak již nevidí jako 

solnou stránku spolupráci s místními knihovnami a rozvoj logického myšlení. Shodli se na 

tom, že mládež v současnosti nejeví zájem o čtení, má problém se čtením s porozuměním. 

Dále, že jsou nedostatečně odměňováni pedagogové věnující se dětem ve školních klubech. 

Také definovali jako slabou stránku nedostatečnou znalost práce a informovanost o 

možnostech a využití moderních technologií pedagogy. Jako problém se jeví schopnost 

aplikace poznatků do praktického života. Příležitost vidí např. také v modernizaci jazykových 

učeben, dovybavení školních knihoven a použivání motivace k rozšiřování slovní zásoby 

prostřednictvím mediálních postav. Jako vhodné bylo definováno prohloubení spolupráce 

s místními knihovnami, včasná logopedická prevence, možnost dovzdělávání pedagogů v MŠ 

v oblasti logopedické prevence skrze Šablony, dobrá motivace k účasti v soutěžích a 

olympiádách a využití internetu jako zdroje inspirace a metodické podpory. Jako ohrožení 

v oblasti ČG shledávají klesající slovní zásobu a přechody mezi školami i stupni. Ohrožení 

spatřují v nedostatečně rozvinuté schopnosti čtení s porozuměním, přemýšlením nad obsahem 

textu a jeho intepretace. Dále také málo podnětné prostředí v rodinách a přibývající počet dětí 

s logopedickými vadami.  

V oblasti jazykového vzdělávání vyřadili ze silných stránek např. přítomnost rodilého 

mluvčího na školách a označili tento bod spíše jako příležitost. Stejně tak možnost žáků získat 

certifikát. Další příležitost vidí v modernizaci a novém vybavení jazykových učeben. 
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Ohrožení spatřují v zavedení povinného druhého jazyka z důvodu snížení hodinové dotace 

jiných předmětů.  

 

 

3. Diskuse a různé  

Proběhla krátká diskuse k tématu.  

V 17:45 Ing. Elšík jednání ukončil. 

 

Zapsal: Ing. Pavel Elšík 

 

 


