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Program:  
 

Bod programu 

1. Zahájení  

2. Zhodnocení dvoudenní vzdělávací akce „Literární putování“ 

3. Sborník metod do čtenářských dílen 

4. Konkretizace srovnávacích testů mezi zúčastněnými v předmětech ČJ, AJ, NJ, RJ  

5. Zajištění přednášek zajímavých lektorů – Mgr. Lucie Čechová, PaedDr. Hana Mülhauserová 

6. Závěr 

 

 
Podkladové materiály:  
 

- 
 
 

 

Z Á P I S 
PS-

čg03_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: 25. 9. 2019 

Místo konání: Staré Město, zasedací místnost Města 

Čas konání: 14:00 – 16:00 hodin 

Zapsal: Mgr. Milošová, garant 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“) s cílem projednat další plánované aktivity Pracovní skupiny v oblasti podpory 
čtenářské gramotnosti v rámci naplňování klíčových aktivit projektu MAP II. 

- Informování o změně ve složení Pracovní skupiny, od 1. 9. 2019 dochází k následujícím změnám, 
přičemž celkový počet členů Pracovní skupiny zůstává nezměněn: 

o Mgr. Pavlu Piknerovou (ZŠ Buchlovice) nahradí Mgr. Ivana Kocourková (ZŠ a MŠ 
Tupesy),  

o Mgr. Miroslavu Oharkovou Foltýnovou (ZŠ Staré Město) nahradí Mgr. Petra Magdálková 
(ZŠ Staré Město). 

 
Ing. Pavelová, projektový a finanční manažer projektu MAP II: 
- Prosba o spolupráci při evaluaci činnosti a fungování Pracovní skupiny v kontextu naplňování 

klíčové aktivity 3. Evaluace a monitoring projektu MAP II v souladu s Metodikou tvorby místních 
akčních plánů v oblasti vzdělávání „Postupy MAP II, verze 3“, jejímž cílem je vyhodnocení přínosů a 
stávajícího fungování činnosti Pracovní skupiny, přínosů vč. návrhů na zlepšení a návrhů a plánů 
aktivit: 

o Cílovou skupinou evaluačního šetření jsou členové Pracovní skupiny. Samotné 
evaluační šetření proběhne celkem 2x (1x v polovině realizace projektu a 1x v závěru 
projektu). 

o Evaluace bude probíhat prostřednictvím anonymního dotazníku, který je připraven 
k vyplnění jak v tištěné, tak i elektronické podobě, výstupy z evaluačního šetření budou 
předloženy Řídícímu výboru ke schválení na jeho dalším zasedání a doloženy řídícímu 
orgánu ke Zprávě o realizaci. 

Bod 2. Zhodnocení dvoudenní vzdělávací akce „Literární putování“ 

Popis:  

Mgr. Milošová, garant Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost projektu MAP II: 
- Zhodnocení dvoudenní vzdělávací akce Literární putování: 

o Náročnost přípravy a realizace akce po organizační stránce (akce se zúčastnilo celkem 
54 osob z 5 zapojených škol, z toho 45 žáků, zbývající byl pedagogický doprovod).  

o Žáci pro své spolužáky připravili prezentace z putování, měli k dispozici pracovní listy a 
pedagogický doprovod metodické listy. 

o Shrnutí kladů: aktivita a motivace ze strany přítomných žáků, vzájemná komunikace, 
výborná práce s pracovními listy, ze strany žáků je zájem o pokračování akce 
podobného charakteru, přičemž sami navrhovali další možná témata.  

o Shrnutí záporů: nevyhovující ubytování i s ohledem na deštivé a chladné počasí, časově 
náročný program akce. 

o Návrhy na zlepšení: kvalitnější ubytování, zúžení věkové cílové skupiny (zvlášť I. stupeň 
a zvlášť II. stupeň), rozvolnit program akce s ohledem na danou cílovou skupinu.  

o Dle zpětné vazby přítomných žáků i pedagogů byla akce hodnocena jako přínosná a 
zdařilá, dobře naplánovaná a zorganizovaná, celková spokojenost. 

 
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 3. Sborník metod do čtenářských dílen 

Popis:  



 

Projekt Místní akční plán ORP Uherské Hradiště II, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008649 3 

Mgr. Milošová, garant Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost projektu MAP II: 
- V současné době jsou metody pro výuku čtenářských dílen do Sborníku zpracovány jednotlivými 

členkami Pracovní skupiny dle předchozího rozdělení s uvedením příkladů a praktických ukázek 
práce žáků: 

o Předpokládaný termín dokončení Sborníku nejpozději do konce roku 2019.  
o Sborník bude k dispozici pouze v elektronické podobě ke stažení na webových 

stránkách projektu MAP II v zalogované části, přičemž všem školám na území ORP 
Uherské Hradiště zapojeným do projektu MAP II bude zaslán odkaz ke stažení 
Sborníku. 

o Dle společné shody všech členek Pracovní skupiny nebude Sborník opatřen ilustracemi 
a nebude zjištěn jeho tisk. 
 

- Stanovení dalšího postupu prací vedoucí k dokončení Sborníku: 
o Kontrola a kompletace Sborníku vč. grafického sjednocení. 
o Oddělení praktických ukázek žáků od metod pro výuku čtenářských dílen, nejlépe 

zařadit jako přílohu Sborníku.  

Diskuse:  

V rámci volné diskuse byl projednáván návrh Mgr. Magdálkové (ZŠ Staré Město) na uspořádání soutěže 
Mladý Démosthenés v mluveném projevu na dané téma coby další možné aktivity v oblasti podpory 
čtenářské gramotnosti žáků. 
 
Shrnutí námětů a závěrů, které vzešly ze společné diskuse přítomných členů Pracovní skupiny 
Čtenářská gramotnost: 
- Po vzájemné dohodě členek Pracovní skupiny bude pro žáky II. stupně ZŠ (8. a 9. ročník) 

připravena soutěž Mladý Démosthenés v mluveném projevu: 
o Na dané téma budou žáci hovořit 1 min.  
o Soutěž proběhne ve dvou kolech: a. školní kolo, b. klání vítězů školních kol 
o Pro vítěze školních kol budou připraveny hmotné ceny. 
o Předpokládaný termín realizace: duben / květen 2020.  

- Do příštího setkání každá členka Pracovní skupiny vymyslí 10 vhodných témat a popřemýšlí o 
kritériích soutěže. Na dalším setkání Pracovní skupiny budou projednány detaily i co se týče 
administrativního a organizačního zajištění. 

Závěr:  

Pracovní skupina souhlasí: 
- s navrhovaným postupem prací vedoucí k dokončení Sborníku metod do čtenářských dílen. 
- se zařazením navrhované soutěže Mladý Démosthenés v mluveném projevu pro žáky II. 

stupně ZŠ do plánovaných aktivit Pracovní skupiny i do návrhu rozpočtu projektu MAP II. 
- se zahájením příprav a zajištěním soutěže Mladý Démosthenés. 

Bod 4. Konkretizace srovnávacích testů mezi zúčastněnými v předmětech ČJ, AJ, NJ, RJ 

Popis:  

Mgr. Milošová, garant Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost projektu MAP II: 
- Projednání přípravy srovnávacích testů v předmětech Čj, Aj, Nj a Rj  pro 5. a 7. ročník ZŠ, na 

jejichž vypracování by se podílely vybrané školy, které byly osloveny (ZŠ a MŠ Tupesy, ZŠ a MŠ 
Osvětimany, ZŠ Polešovice, případně ZŠ Staré Město – zapojení do aktivity bude ještě potvrzeno): 

o S ohledem na existenci velkého množství srovnávacích testů (INSPIS, Calibro, Cermat, 
SCIO aj.) projevily oslovené školy zájem zapojit se vypracování vlastních srovnávacích 
testů z výše uvedených jazyků. 

o Časová dotace: 45 minut tj. 1 vyučovací hodina. 
 
Shrnutí námětů a závěrů, které vzešly ze společné diskuse přítomných členů Pracovní skupiny 
Čtenářská gramotnost k navrženému tématu: 
- Na příští setkání Pracovní skupiny přinesou členky pracovní skupiny učební plány z daných 

ročníků, podle kterých se vytvoří vzorové srovnávací testy, které budou k dispozici na webových 
stránkách projektu MAP II. 

- Ke společným konzultacím budou pozváni i vyučující Aj, Rj, a Nj. 

Závěr:  
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Pracovní skupina souhlasí s navrženým postupem prací na přípravě a vypracování srovnávacích 
testů v předmětech Čj, Aj, Nj, Rj. 

Bod 5. Zajištění přednášek zajímavých lektorů – Mgr. Lucie Čechová, PaedDr. Hana 
Mülhauserová 

Popis:  

Mgr. Milošová, garant Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost projektu MAP II: 
- Projednání zajištění přednášek/vzdělávacích seminářů pro pedagogy českého jazyka a výběr 

zajímavých témat, např. Mgr. Lucie Čechová (www.contexta.cz), PaedDr. Hana Mülhauserová, 
Kruh přátel českého jazyka, nabídky pedagogických fakult, aj. 

- Následně pak vzdělávací semináře na vybraná témata budou nabídnuty všem školám na území 
ORP Uherské Hradiště, které jsou zapojené do projektu MAP II. 

- Bude předmětem diskuse na dalším setkání Pracovní skupiny. 

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: čtvrtek 

28. 11. 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. 

http://www.contexta.cz/

