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Program:  
 

Bod programu 

1. Zahájení  

2. „Literární putování“ – informace o akci, sjednocení požadavků na účastníky akce, seznámení 

s časovým harmonogramem, pracovní listy pro žáky 

3. Sborník metod do čtenářských dílen 

4. Aktualizace SWOT 3 analýzy 

5. Závěr 

 
Podkladové materiály:  
 

Bod 4:  SWOT - 3 analýza pro povinné téma podpora čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu 
 každého žáka určená k revizi  
 
 

 

Z Á P I S 
PS-

čg02_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: 10. 4. 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 zúčastnily jako hosté i Mgr. Ivana Kocourková, 
pedagog ZŠ a MŠ Tupesy, a Mgr. Jarmila Balážová, pedagog ZŠ Staré Město: 

o cílem setkání Pracovní skupiny je primárně dořešení příprav plánované akce pod 
názvem „Literární putování“.  

Bod 2. „Literární putování“ – informace o akci, sjednocení požadavků na účastníky 

akce, seznámení s časovým harmonogramem, pracovní listy pro žáky 

Popis:  

Mgr. Milošová, garant Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost projektu MAP II: 
- Shrnutí základních informací o dvoudenní akci „Literární putování“, která se uskuteční ve dnech 29. 

4. 2019 až 30. 4. 2019 (doprava, ubytování, program akce). 
- Seznámení s předpokládaným časovým harmonogramem. 
- Sjednocení požadavků na účastníky akce – doladění počtů pedagogického doprovodu a žáků. 

 
Shrnutí námětů, které vzešly ze společné diskuse přítomných členů Pracovní skupiny Čtenářská 
gramotnost k přípravě plánované dvoudenní akce „Literární putování“: 
- Po domluvě členek Pracovní skupiny bude prvním společným a objednaným jídlem večeře dne 29. 

4. 2019. 
- Zpracování seznamu základních informací, se kterými je nutno žáky před odjezdem na dvoudenní 

akci seznámit. 
- Zpracování pracovních listů pro žáky: 

o každý žák bude mít své pracovní listy ve složce (složky na pracovní listy pro každého 
žáka zajistí Mgr. Piknerová) 

o pracovní listy se budou vypracovávat po skupinách, které pedagogové vytvoří napříč 
školami, 

- Povinným výstupem žáků z této dvoudenní akce „Literárního putování“ bude příprava prezentace 
z „Putování“ ve svých třídách.  

Bod 3. Sborník metod do čtenářských dílen 

Popis:  

Mgr. Milošová, garant Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost projektu MAP II: 
- V současné době probíhá zpracování metod pro výuku čtenářských dílen jednotlivými členkami 

Pracovní skupiny dle předchozího rozdělení s uvedením příkladů a praktických ukázek práce žáků, 
z časových důvodů bude dále tento bod předmětem dalšího setkání Pracovní skupiny. 

Bod 4. Aktualizace SWOT 3 analýzy 

Popis:  

L. Chaloupková, manažer projektu MAP II: 
- Projednání revize SWOT - 3 analýzy pro povinné téma podpora čtenářské gramotnosti a rozvoj 

potenciálu každého žáka v souladu s Postupy MAP II, verze 3, která obsahuje minimálně 3 slabé 
stránky, 3 silné stránky, 3 ohrožení a 3 příležitosti (viz podkladový materiál). 

- Zahájení diskuse k možné revizi a úpravám SWOT – 3 analýzy. 

Závěr:  
Pracovní skupina souhlasí s ponecháním SWOT – 3 analýzy pro povinné téma podpora 
čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka ve stávajícím znění, revize není nutná. 

Bod 5. Závěr 

Popis:  
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Mgr. Milošová, garant Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost projektu MAP II: 
- Poděkování všem přítomným za účast. 
- Další setkání Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost projektu MAP II nebylo stanoveno, bude 

upřesněno a s dostatečným předstihem sděleno všem členkám Pracovní skupiny: 
o na dalším setkání bude předmětem diskuse vyhodnocení uskutečněné akce „Literární 

putování“ vč. pokračování zpracování Sborníku metod do čtenářských dílen.  

 
 

 

 

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. 


