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Program:  
 

Bod programu 

1. Zahájení  

2. Kompletace „Sborníku literatury“ obsahujícího metody vhodné k využití v rámci čtenářských dílen 

3. Informace o dvoudenní akci „Literární putování“ (cesta, ubytování, počty žáků, program, pracovní 

listy) 

4. Srovnávací testy mezi zúčastněnými školami v předmětech ČJ, AJ, NJ, RJ 

5. Různé 

6. Závěr 

 
Podkladové materiály:  

- 
 
 

 

Z Á P I S 
PS-

čg01_2019 

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: 6. 2. 2019 

Místo konání: Staré Město, zasedací místnost Města 

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 primárně konkretizace programu k plánované akci 
pod názvem „Literární putování“ vč. projednání stavu prací na zpracování Sborníku 
literatury.  

Bod 2. Kompletace „Sborníku literatury“ obsahujícího metody vhodné k využití v rámci 

čtenářských dílen 

Popis:  

Mgr. Milošová, garant Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost projektu MAP II: 
- Zahájení diskuse k rozpracovaným metodám pro výuku čtenářských dílen dle předchozího 

rozdělení s uvedením příkladů a praktických ukázek práce žáků: 
o seznámení s aktuálním stavem rozpracovanosti metod pro výuku čtenářských dílen 

jednotlivými členkami Pracovní skupiny, vzájemná diskuse a obeznámení s postupy 
prací a náměty vč.  problémů, se kterými se při zpracování metod potýkají. 

 
Shrnutí námětů, které vzešly ze společné diskuse přítomných členů Pracovní skupiny Čtenářská 
gramotnost k tvorbě Sborníku: 
- Pokračování v úpravách a dopracování metod pro výuku čtenářských dílen s uvedením praktických 

ukázek práce žáků. Kompletně vypracované metody se stanou součástí Sborníku. 
- Následně bude rozhodnuto o formě a finální grafické podobě Sborníku (např. možné doplnění 

Sborníku ilustracemi aj.). 
- 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. Informace o dvoudenní akci „Literární putování“ (cesta, ubytování, počty žáků, 

program, pracovní listy) 

Popis:  

Mgr. Milošová, garant Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost projektu MAP II: 
- Shrnutí aktuálního stavu připravenosti plánované dvoudenní akce „Literární putování“: 

o termín konání: 29. 4. 2019 až 30. 4. 2019 
o doprava: v současné době zajištěna 
o ubytování: v současné době rezervováno, bude potvrzeno po upřesnění konkrétních 

počtů účastníků akce 
o z projektu MAP II hrazena: doprava, ubytování, strava (1x snídaně, 1x oběd, 1x večeře) 
o vlastní náklady účastníků akce: vstupné do muzeí 

- Zahájení diskuse k programu plánované dvoudenní akce „Literární putování“. 
 
L. Chaloupková, manažer projektu MAP II, Ing. Pavelová, projektový a finanční manažer projektu MAP 
II: 
- Z důvodu efektivity a úspory času doporučení využít pro registraci žáků i pedagogů na plánovanou 

akci „Literární putování“ jednoduchý registrační formulář (odpovídá Ing. Pavelová). 
- Doporučení úhrady veškerých služeb v rámci projektu MAP II (tj. doprava, ubytování, stravování) 

prostřednictvím faktur s vazbou na vystavené objednávky (nikoliv prostřednictvím hotovostních 
plateb) – objednatelem bude MAS Staroměstsko, z.s. coby nositel projektu MAP II. 

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

- Maximální kapacita: 54 osob, z toho max. 45 žáků a pedagogický doprovod  
- Další organizační záležitosti: 

o s sebou vydatnou svačinu, pití, pohodlný oděv a obuv do terénu s přihlédnutím na 

http://www.mapuh.cz/
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aktuální počasí, teplé oblečení na spaní, kapesné na vstupy a další výdaje dle uvážení 
(minimálně 500 Kč), hygienické potřeby, léky, karta pojišťovny 

o prohlášení o zdravotním stavu žáka a souhlas rodičů zajistí daná škola. 
 

- Stanovení úkolů a postupu prací:  
o zpracování přípravy a podkladů ke každému místu v rámci Literárního putování 

s vazbou na zajímavé prohlídky - každá členka Pracovní skupiny zpracuje jednu oblast 
vč. pracovních listů pro účastníky akce 

o prověření možnosti zajištění polopenze v rámci ubytování (odpovídá Mgr. Milošová) 
o zpracování pozvánky s registračním formulářem k akci vč. evaluačního dotazníku a 

dalších podkladů nezbytných k doložení do projektu v rámci Zprávy o realizaci 
(odpovídá Ing. Pavelová) 

o vystavení objednávek (odpovídá L. Chaloupková) 

Bod 4. Srovnávací testy mezi zúčastněnými školami v předmětech ČJ, AJ, NJ, RJ 

Popis:  

Mgr. Milošová, garant Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost projektu MAP II: 
- Projednání možnosti vypracování srovnávacích testů z českého a anglického jazyka (5. , 8. ročník), 

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: 
- Vybrané školy, které byly osloveny, projevily zájem účastnit se vypracování srovnávacích testů 

z českého a anglického jazyka. 
- Podrobnosti k navrhované aktivitě budou probrány na dalších jednáních Pracovní skupiny. 
- Doporučení zapojit i pedagogy ruského jazyka. 
 
L. Chaloupková, manažer projektu MAP II: 
- Zavedení srovnávacích testů z českého a anglického jazyka, případně matematiky, bude nabídnuto 

všem školám zapojeným do projektu MAP II na území ORP Uherské Hradiště. 

Bod 5. Různé 

Popis:  

Shrnutí námětů a závěrů, které vzešly ze společné diskuse přítomných členů Pracovní skupiny 
Čtenářská gramotnost: 
- Stále přetrvávající zájem Pracovní skupiny o zajištění zajímavých přednášek/seminářů pro 

učitele českého jazyka pod vedením lektorky Mgr. Lucie Čechové či PaedDr. Hany 
Mühlhauserové popř. dalších. 

Bod 6. 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 

10. 4. 2019 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Města Staré Město.  

 
 

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. 


