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Program:  
 

Bod programu Přednesl 

1. Zahájení  Mgr. Milošová 

2. Představení členů Pracovní skupiny Mgr. Milošová 

3. Diskuze Všichni přítomní 

4. Závěr  Mgr. Milošová 

 

 
Podkladové materiály:  

-  
 

 

Z Á P I S 
PS-

čg02_2018 

Pracovní skupina: Pracovní skupina ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST 

Název akce: 
Společné setkání členů Pracovní skupiny ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST 
PROJEKTU MAP II 

Přítomni: Počet: 3 osoby, viz prezenční listina 

Datum konání: 6. 6. 2018 

Místo konání: Komorní sál Reduty v Uherském Hradišti 

Čas konání: 16:00 – 17:00 hodin 

Zapsal: Ing. Pavelová ve spolupráci s Mgr. Milošovou, garantem Pracovní skupiny 
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Záznam průběhu jednání: 
 

Bod 1. Zahájení 

Popis: 
Mgr. Milošová, garant Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost projektu MAP II: 

- Přivítání všech přítomných na prvním společném setkání členů Pracovní skupiny Čtenářská 
gramotnost projektu Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II (dále jen „projekt MAP II“): 

o cílem Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti je výměna zkušeností a 
odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji 
čtenářské gramotnosti (a s tím souvisejících pregramotností) a k rozvoji potenciálu 
každého žáka, 

o nedílnou součástí práce této Pracovní skupiny je začlenění oblasti digitální gramotnosti 
a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou čtenářské gramotnosti a 
rozvojem potenciálu každého žáka. 

Bod 2. Představení členů Pracovní skupiny 

Popis:  

Mgr. Milošová, garant Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost projektu MAP II: 
- Představení členů PS Čtenářská gramotnost projektu MAP II: 

o Mgr. Nedorostková, pedagog – ZŠ Polešovice 
o Mgr. Oharková - Foltýnová, pedagog -ZŠ Staré Město 
o Mgr. Piknerová, pedagog – ZŠ a MŠ Buchlovice 
o Mgr. Vaculíková, pedagog – ZŠ a MŠ Osvětimany 

- Otevření diskuse k podnětům a návrhům k řešení rozvoje oblasti čtenářské gramotnosti. 

Bod 3. Diskuse 

Popis:  

Shrnutí námětů, které vzešly ze společné diskuse přítomných členů Pracovní skupiny Čtenářská 
gramotnost: 

- Zkompletovat zajímavé pracovní listy z různých čtenářských dílen a vytvořit jejich 
sborník jako inspiraci pro pedagogy – v současné době taková pomůcka pro pedagogy není 
vůbec k dispozici a nikdo ji nenabízí. 

- Zorganizovat pro šikovné děti „Literární putování“ (s 1 noclehem) – důvodem je skutečnost, 
že se většina zájmu věnuje dětem s podpůrnými opatřeními a dětem problémovým, ale je 
nezbytné vyzdvihnout i děti šikovné a ocenit jejich pracovitost. 

- Zajistit možnost náslechů v hodinách jiných pedagogů v souladu s legislativou (do hodin 
nemůže chodit cizí člověk bez souhlasu všech rodičů žáků v dané třídě). 

Bod 4. Závěr 

Popis:  
Mgr. Milošová, garant Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost projektu MAP II: 

- Poděkování všem přítomným za účast. 
- Další setkání Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost projektu MAP II je stanoveno ke dni: 

středa 3. 10. 2018 ve 14:00 hodin, místo konání bude upřesněno (zřejmě Uherské Hradiště 
popř. Staré Město): 

o na dalším setkání budou k dispozici od všech členů jejich vlastní materiály k výuce 
literatury a slohu za účelem vzájemné inspirace a sdílení zkušeností. 
 

 
 
 
V rámci jednání byly pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace jednání, které budou následně zveřejněny na 

webových stránkách projektu Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II. Realizační tým projektu Místní akční plán ORP Uherské 

Hradiště II nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty. 

 


