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Program:  
 

Bod programu 

1. Zahájení  

2. Příprava na vytvoření Sborníku obsahujícího metody vhodné na využití v rámci čtenářských 

dílen 

3. Kompletace nápadů na „Literární putování“ (cílová místa jednodenní v okolí bydliště i 

dvoudenní) 

4. Diskuze 

5. Závěr 

 
Podkladové materiály:  
- 
 
 

 

Z Á P I S 
PS-

čg04_2018 

Pracovní skupina: Pracovní skupina ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST 

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

Přítomni: Počet: viz prezenční listina 

Datum konání: 28. 11. 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 další kroky k vytvoření Sborníku literatury 
vč. kompletace nápadů k akci pod názvem „Literární putování“. 

Bod 2. Příprava na vytvoření Sborníku obsahujícího metody vhodné na využití v rámci 

čtenářských dílen 

Popis:  

Mgr. Milošová, garant Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost projektu MAP II: 
- Zahájení diskuse k podkladům obsahující informace k různým druhům metod, podle kterých se 

dá s žáky efektivně pracovat v hodinách čtenářských dílen - tyto podklady přinesly všechny 
přítomné členky Pracovní skupiny za účelem kompletace Sborníku literatury. 

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

- Bližší rozpracování metod pro výuku čtenářských dílen s uvedením praktických ukázek: 
o každá členka Pracovní skupiny blíže rozpracuje 3 metody s uvedením praktického 

příkladu, 
o stanovení jednotného formátování: font Times New Roman, velikost písma 12, 

zarovnání do bloku, řádkování 1,15. 
- Sborník bude k dispozici ke stažení na webových stránkách projektu MAP II (www.mapuh.cz) a 

bude graficky zpracován pro použití na interaktivní tabule. 

Bod 3. Kompletace nápadů na „Literární putování“ (cílová místa jednodenní v okolí 

bydliště i dvoudenní) 

Popis:  

Mgr. Milošová, garant Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost projektu MAP II: 
- Zahájení diskuse ke kompletaci nápadů týkajících se výběru vhodných a zajímavých míst 

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

- Předpokládaný termín konání: 25. 4. 2019 až 26. 4. 2019 (nebo 29. 4. 2019 až 30. 4. 2019). 
- Předpokládaná trasa: 

o 1. den:  Litomyšl – Náchod – Ratibořice – Česká Skalice  - nocleh u rybníka 
Rozkoš (autocamp).  

o 2. den: Jičín – Dětenice – Doksy (Muzeum Čtyřlístek, Máchovo jezero) – návrat 
domů.  
(Praha bude řešena jako samostatný okruh). 

- Součástí putování po těchto lokalitách budou také pracovní listy, soutěže a následné prezentace 
účastníků v dalších třídách jejich školy.  

- Zapojené školy: ZŠ a MŠ Tupesy, ZŠ Polešovice, ZŠ Staré Město, ZŠ a MŠ Buchlovice, ZŠ a 
MŠ Osvětimany. 

- Počet účastníků na školu: 10 - 12 žáků II. stupně ZŠ + 2 pedagogové. 
- Způsob dopravy: autobus (v návaznosti na dosavadní zkušenosti bude oslovena autodoprava 

Sedláček z Hluku www.sedlacek-racing.cz) 
- Postup prací:  

o zjištění předběžných nákladů na dopravu a ubytování s průběžným informováním 
realizačního týmu projektu MAP II a Pracovní skupiny (odpovídá Mgr. Milošová), 

o na dalším setkání Pracovní skupiny bude předmětem diskuse již konkrétní program 
literárního putování (každá členka Pracovní skupiny zpracuje jednu oblast). 

 

http://www.mapuh.cz/
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Mgr. Kocourková: 
- Z důvodu zahájení návštěvnické sezóny doporučení prověřit otevírací hodiny na místech, které 

budou v rámci literárního putování navštíveny. 
 
Bc. Gregorová, manažer pro IMAP: 

- Doporučení zpracovat v rámci plánované aktivity „Literární putování“ návod tzv. „kuchařku“ 
obsahující doporučení na trasy, místa vhodná k návštěvě atd., která se bude moci nabídnout 
k možnému využití ostatním školám zapojeným do projektu MAP II.  

Bod 4. Diskuse 

Popis:  

Mgr. Milošová, garant Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost projektu MAP II: 
- Zahájení diskuse k navrženému tématu týkající se možnosti vypracování srovnávacích testů 

z českého a anglického jazyka, na kterých by se podílely vybrané školy.  
 
Shrnutí námětů a závěrů, které vzešly ze společné diskuse přítomných členů Pracovní skupiny 
Čtenářská gramotnost k navrženému tématu: 

- Zájem ze strany přítomných členů Pracovní skupiny o vypracování srovnávacích testů 
z českého a anglického jazyka, na kterých by se podílely vybrané školy: 

o do dalšího setkání Pracovní skupiny, na kterém budou projednány detailní informace a 
podrobnosti k navrhované aktivitě, prověří členové Pracovní skupiny zájem ze strany 
vyučujících o tuto aktivitu na svých školách. 

o doporučení přednést možnost vypracování srovnávacích testů i z matematiky na setkání 
Pracovní skupiny Matematická gramotnost, 

- Doporučení přizvat na další setkání Pracovní skupiny i pedagogy ruského jazyka za účelem 
výměny a sdílení zkušeností, informací a dobré praxe (popř. připravit pro ně neformální setkání 
– v současné době zcela chybí). 

- Stále přetrvávající zájem Pracovní skupiny o zajištění zajímavých přednášek/seminářů pro 
učitele českého jazyka pod vedením lektorky Mgr. Lucie Čechové či PaedDr. Hany 
Mühlhauserové. 

 
Bc. Gregorová, manažer pro IMAP: 

- V návaznosti na prověření zájmu o navrženou aktivitu týkající se zavedení srovnávacích testů 
z českého a anglického jazyka, případně matematiky, bude tato nabídnuta všem školám 
zapojeným do projektu MAP II. 

Bod 5. 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 6. 2. 2019 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Města Staré Město: 
o na dalším setkání budou projednány podrobnosti k vypracování srovnávacích testů z 

českého a anglického jazyka vč. konkretizace programu na plánované dvoudenní 
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. 


