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Program:  
 

Bod programu 

1. Zahájení  

2. Příprava akce „Literární putování“ 

3. Začátek kompletace zajímavých pracovních listů z různých čtenářských dílen – možnost 

vytvoření sborníku pro sborovny 

4. Seznámení s různými materiály k výuce literatury a slohu za účelem sdílení zkušeností 

5. Možnost neformálního setkání pedagogů českého jazyka 

6. Diskuze 

7. Závěr 

 
 
Podkladové materiály:  
Bod 4:  Vlastní materiály členů Pracovní skupiny k výuce literatury a slohu za účelem vzájemné  
 inspirace a sdílení zkušeností. 
 
 

 

Z Á P I S 
PS-

čg03_2018 

Pracovní skupina: Pracovní skupina ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST 

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

Přítomni: Počet: 9 osob, viz prezenční listina 

Datum konání: 3. 10. 2018 

Místo konání: Staré Město, zasedací místnost 

Čas konání: 14:00 – 16:00 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 dalším společném setkání členů Pracovní skupiny Čtenářská 
gramotnost (dále jen „Pracovní skupina“) projektu Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II 
(dále jen „projekt MAP II“), kterého se kromě stálých členů zúčastnila jako host i Mgr. Ivana 
Kocourková, pedagog ZŠ a MŠ Tupesy: 

o cílem setkání Pracovní skupiny je projednat návrhy na vytvoření Sborníku literatury jako 
metodické pomůcky pro pedagogy vč. přípravy akce pod názvem „Literární putování“. 

 
L. Chaloupková, manažer pro MAP, Bc. Gregorová, manažer pro IMAP: 

- Seznámení s výsledky hodnocení předložené projektové žádosti (žádost podána v únoru 2018) 
ze strany MŠMT coby poskytovatele dotace, je navrhováno: 

o krácení nastavených sazeb u Dohod o provedení práce (dále jen "DPP") uzavíraných s 
odborníky, 

o v důsledku navrhovaného krácení došlo k výraznému snížení celkového rozpočtu 
projektu MAP II o 2,5 mil. Kč, což má za následek i snížení paušální částky rozpočtu 
projektu MAP II o 720 tis. Kč, do kterého spadá i finanční podíl města Uherské Hradiště 
coby partnera projektu MAP II ve výši 1,5 mil. Kč. Z paušální částky rozpočtu projektu 
jsou hrazeny plánované aktivity v rámci Implementace projektu MAP II (dále jen 
„IMAP“). 

- V září 2018 vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
- Období realizace projektu MAP II je od 1. 2. 2018 do 30. 11. 2021, tj. 46 měsíců. 
- V současné době jsou v přípravě DPP, způsob vyplácení DPP bude jednorázový, a to 2x za rok 

z důvodu snížení administrativní náročnosti: 
o každá Pracovní skupina má svého garanta a zpravidla 4 členy,  
o četnost setkávání Pracovních skupin je 4x za rok (z každého setkání je nutné vyhotovit 

zápis). 
- Seznámení se závěrem Pracovní skupiny Pro financování ze dne 31. 8. 2018, která předběžně 

schválila předložený návrh rozpočtu projektu MAP II: 
o každá Pracovní skupina projektu MAP II má na realizaci svých aktivit v rozpočtu 

projektu alokovánu částku ve výši 100 tis. Kč / 4 roky (tj. na celou dobu realizace 
projektu MAP II). 

- Projekt MAP II má zřízen své webové stránky (www.mapuh.cz) a současně i facebookový profil 
(www.facebook.com/maporpuh/) 

o na webových stránkách projektu jsou zveřejňovány informace o veškerých aktivitách 
projektu MAP II vč. Kalendáře akcí, současně budou probíhat pravidelné ankety za 
účelem prověření zájmu o plánované aktivity v rámci IMAP  

- Poděkování za pozornost a předání slova Mgr. Milošové, garantovi Pracovní skupiny k zahájení 
jednání Pracovní skupiny dle stanoveného programu. 

Bod 2. Příprava akce „Literární putování“ 

Popis:  

Mgr. Milošová, garant Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost projektu MAP II: 
- Zahájení diskuse k přípravě plánované akce „Literární putování“. 

 
Shrnutí námětů, které vzešly ze společné diskuse přítomných členů Pracovní skupiny Čtenářská 
gramotnost přípravě plánované akce „Literární putování“: 

- Literární putování/exkurze po místech spjatých s významnými českými autory, jehož součástí by 
byla prezentace účastníků v dalších třídách jejich školy vč. soutěží, tvorby metodických listů pro 
pedagogy a pracovních listů pro žáky. 

- Návrh na uspořádání jednodenního putování/exkurze pro 1. stupeň ZŠ a dvoudenního 
putování/exkurze pro 2. stupeň ZŠ. 

- Na dalším setkání Pracovní skupiny bude předmětem diskuse k vytipovaným místům vhodných 
k návštěvě v rámci dvoudenního putování/exkurze vč. možností jednodenních exkurzí (např. po 
pověstech, možné zapojení knihoven). 
 

Bod 3. Začátek kompletace zajímavých pracovních listů z různých čtenářských dílen – 

http://www.mapuh.cz/
http://www.facebook.com/maporpuh/
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možnost vytvoření sborníku pro sborovny 

Popis:  

Mgr. Milošová, garant Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost projektu MAP II: 
- Zahájení kompletace zajímavých pracovních listů z různých čtenářských dílen za účelem 

vytvoření Sborníku, který by představoval inspirační pomůcku pro pedagogy. 
- Zahájení diskuse. 

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

- Tvorba Sborníku, ve kterém se pedagogové budou moci inspirovat při výběru knih na 
čtenářskou dílnu (se zaměřením pro žáky od 4. do 9. třídy, pro každou třídu cca 3 návodné 
plány), dále si budou moci vybrat z daných námětů, jakým způsobem dílnu vést, k dispozici 
budou i různé metody práce (ve Sborníku nebudou uvedeny práce dětí). 

- Sborník bude k dispozici ke stažení na webových stránkách projektu MAP II (www.mapuh.cz). 

Bod 4. Seznámení s různými materiály k výuce literatury a slohu za účelem sdílení 

zkušeností 

Popis:  

Mgr. Milošová, garant Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost projektu MAP II: 
- Zahájení „burzy“ vlastních zajímavých materiálů členů Pracovní skupiny týkajících se 

čtenářských dílen, které pořádají na kmenových školách za účelem vzájemné inspirace a sdílení 
zkušeností s cílem tvorby Sborníku jako inspiraci pro pedagogy.  

- K dispozici byly jak pracovní listy žáků, tak i plány jednotlivých dílen.  
- Vítané byly také seznamy knih vhodných pro čtenáře určitých věkových kategorií. 

Bod 5. Možnost neformálního setkání pedagogů českého jazyka 

Popis:  

Shrnutí námětů, které vzešly ze společné diskuse přítomných členů Pracovní skupiny Čtenářská 
gramotnost k možnostem neformálního setkání pedagogů českého jazyka: 

- Zajištění seminářů/školení pro pedagogy českého jazyka – navržení lektoři: 
o Mgr. Lucie Čechová, ředitelka jazykové školy Contexta, koordinátorka německého 

jazyka, didaktické semináře pro učitele, koordinátorka projektů (bližší informace na 
www.contexta.cz) 

o PaedDr. Hana Mühlhauserová 
- Možná témata ke školení, např. práce s chybou. 

Bod 6. Diskuse 

Popis:  

Bc. Gregorová, manažer pro IMAP: 
- Návrh nechat Sborník zpracovat po grafické stránce tak, aby byl lehce stažitelný z webových 

stránek projektu MAP II, na kterých bude Sborník k dispozici a popř. také i pro interaktivní 
tabule. 

- Doporučení připravit v rámci plánované aktivity „Literární putování“ návod tzv. „kuchařku“ i pro 
ostatní školy, s ohledem na finanční možnosti v souladu s navrhovaným rozpočtem projektu 
MAP II návrh zrealizovat „Literární putování“ v rámci projektu MAP II pilotně pro pedagogy 

Bod 7. 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 28. 11. 2018 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Města Staré Město: 
o na dalším setkání bude projednán seznam zajímavých metod použitelných do Sborníku 

o čtenářské gramotnosti vč. vytipování zajímavých míst vhodných na literární putování. 

 
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. 

http://www.mapuh.cz/

