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Program:  
 

Bod programu 

1. Zahájení  

2. Konkretizace srovnávacích testů mezi zúčastněnými v předmětech ČJ (AJ, NJ, RJ) 

3. Mladý Démosthenés – soutěž v mluveném projevu 

4. Autorské čtení – Kateřina Dubská 

5. Závěr 

 
 
Podkladové materiály: (k dispozici na setkání v tištěné podobě) 
 
 

Bod 2:  Srovnávací testy z předmětu ČJ pro 5. a 7. ročníky ZŠ  

Bod 3:  Mladý Démosthenés – konkretizace soutěžních témat  
 

 
 

 

Z Á P I S 
PS-

čg01_2020 

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: 13. 2. 2020 

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 provést korektury a finalizovat obsah srovnávacích testů v předmětu 
český jazyk (dále jen „ČJ“) a projednat přípravu dalších aktivit Pracovní skupiny v oblasti podpory 
čtenářské gramotnosti v rámci naplňování klíčových aktivit projektu MAP II, jejichž realizace je 
plánovaná na 1. pololetí 2020. 

 
Mgr. Milošová, garant Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost projektu MAP II: 
- Projednání korektur a finálních úprav zkompletovaného Sborníku metod pro výuku čtenářských dílen 

na ZŠ: 
o Vrácení praktických ukázek žáků ZŠ ze samostatných příloh ke každé metodě tak, aby 

jedna zpracovaná metoda byla kompletní se vším všudy. 
o Úprava metody Mgr. Vaculíkové „Povídej o knize“ vč. doplnění praktických ukázek 

v termínu nejpozději do 20.2.2020. 
o Doplnění metod zpracovaných Mgr. Piknerovou, které v současné době ve Sborníku 

chybí - podklady k zapracování do Sborníku zašle Mgr. Milošová. 
- Zkompletovaný Sborník ve finální podobě bude k dispozici všem ZŠ na území ORP Uherské 

Hradiště, které jsou zapojeny do projektu MAP II v elektronické podobě - bude zaslán elektronickou 
poštou k možnému využití, a to v termínu nejpozději do 21. 2. 2020 (odpovídá Ing. Pavelová). 

Závěr:  

Pracovní skupina souhlasí s finálními úpravami zkompletovaného Sborníku vč. jeho distribuce 
elektronickou poštou všem ZŠ na území ORP Uherské Hradiště, které jsou zapojeny do projektu 
MAP II. 

Bod 2. Konkretizace srovnávacích testů mezi zúčastněnými v předmětech ČJ 

Popis:  

Mgr. Milošová, garant Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost projektu MAP II: 
- Projednání zpracovaného návrhu srovnávacích testů v ČJ pro 5. a 7. třídu ZŠ (dále jen „srovnávací 

testy“): 
o Provedení korektur a konkretizace obsahu srovnávacích testů. 
o Vytvoření bodového hodnocení jednotlivých úkolů vč. bodového rozhraní pro udělení 

známek. 
- Vytvoření a odsouhlasení finální verze srovnávacích testů, které budou zaslány na ZŠ. V současné 

době potvrdily zapojení do srovnávacích testů následující ZŠ: 
o ZŠ a MŠ Osvětimany, p.o. 
o ZŠ Polešovice, p.o. 
o ZŠ Staré Město, p.o. 
o ZŠ a MŠ Tupesy, p.o. 

 

- Stanovení dalšího postupu prací k finalizaci a distribuci srovnávacích testů do ZŠ: 
o Finalizace srovnávacích testů vč. zpracování tabulky se správnými výsledky a 

hodnocením pro pedagogy a odeslání členkám Pracovní skupiny k nahlédnutí (odpovídá 
Mgr. Milošová). 

o Doplnění povinné publicity projektu MAP II do finální verze srovnávacích testů a jejich 
následná distribuce na všechny ZŠ v území ORP Uherské Hradiště, které jsou zapojeny 
do projektu MAP II (odpovídá realizační tým projektu MAP II). 

o Zapojení ZŠ do srovnávacích testů je na bázi dobrovolnosti. ZŠ, které se do srovnávacích 
testů zapojí, musí v termínu nejpozději do 15. 6. 2020 Mgr. Milošové, coby uvedené 
kontaktní osobě, zaslat výsledky srovnávacích testů za jednotlivé ročníky společně 
s nejčastějšími chybami, které žáci ve srovnávacích testech dělali. 

Závěr:  

Pracovní skupina souhlasí s finální verzí srovnávacích testů v ČJ pro 5. a 7. třídu ZŠ a jejich 
následnou distribucí do ZŠ na území ORP Uherské Hradiště, které jsou zapojeny do projektu MAP 
II.   
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Bod 3. Mladý Démosthenés – soutěž v mluveném slově 

Popis:  
Mgr. Milošová, garant Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost projektu MAP II: 
- Projednání přípravy okresního kola soutěže v mluveném projevu Mladý Démosthenés, které se 

zúčastní žáci 8. a 9. tříd ZŠ: 
o Datum konání: pondělí, 4. 5. 2020, od 8:30 – 11:30 hodin. 
o Předpokládané místo konání: ZŠ Staré Město, Komenského 1720, Staré Město (bude 

ještě potvrzeno) 
o Cílová skupina: žáci 8. – 9. tříd ZŠ, kteří se do soutěže zapojí (je na bázi dobrovolnosti). 
o Témata: soutěžící budou vybírat z 30ti soutěžních témat, v současné době je vybráno a 

odsouhlaseno 18 témat, zbylá témata budou ze strany Pracovní skupiny doplněna. 
o Osloveni členové poroty, kteří svoji účast na soutěži přislíbili, a to: 

 Zástupci Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti. 
 Anna Pospíchalová, herečka Slováckého divadla. 
 Jan Dudek, ředitel J. D. Production, s.r.o. (na soutěži bude přítomný i 

kameraman). 
o Pravidla soutěže: žák si náhodně vybere téma, 15 vteřin bude mít na přípravu a 1 minutu 

musí o tématu souvisle hovořit. Hodnotí se plynulost, smysluplnost, spisovné a slušné 
vyjadřování, hlasitost a originalita uchopení daného tématu. 

o Všechny ZŠ, které se budou chtít okresního kola soutěže zúčastnit, musí do 27. 4. 2020 
poslat potvrzení a jména řečníků na e-mailovou adresu magdalkova@zsstmesto.cz. 

o Náklady z rozpočtu projektu MAP II - paušál: drobné občerstvení pro členy poroty, 
hmotné ceny pro vítěze (zajistí Mgr. Milošová).  
 

- Stanovení dalšího postupu prací: 
o Zpracování stručné anotace do pozvánky vč. upřesnění pravidel soutěže a zaslání Ing. 

Pavelové (odpovídá Mgr. Magdálková). 
o Ověření u zástupce školy dostupnost prostor na ZŠ Staré Město v termínu konání akce 4. 

5. 2020 (odpovídá Mgr. Magdálková). 
o Zpracování pozvánky s registračním formulářem vč. propagace akce elektronickou 

poštou, na webových stránkách projektu MAP II a FB (odpovídá Ing. Pavelová). 
o Příprava objednávky na komplexní zajištění soutěže. (odpovídá L. Chaloupková). 

Závěr:  

Pracovní skupina souhlasí postupem přípravy soutěže v mluveném projevu Mladý Démosthenés, 
s navrhovanými tématy, termínem i místem konání. 

Bod 4. Autorské čtení – Kateřina Dubská 

Popis:  

Mgr. Kocourková, člen Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost projektu MAP II: 
- V návaznosti na oslovení vytipovaných publikujících autorů s pozváním na besedu spojenou 

s autorským čtením, potvrdila svoji účast spisovatelka PhDr. Kateřina Dubská, spoluzakladatelka 
nakladatelství a vydavatelství Computer Press a zakladatelka vydavatelství ERA. 

o Datum konání: úterý 24. 3. 2020, od 16:00 – 18:00 hodin 
o Předpokládané místo konání: prostory SŠPZH Uherské Hradiště (aula popř. zasedací 

místnost v 1. patře – bude upřesněno). 
o Cílová skupina: pedagogové ZŠ a MŠ. 
o Náklady z rozpočtu projektu MAP II - paušál: honorář a drobné občerstvení pro 

spisovatelku.  
 

- Stanovení postupu prací: 
o Zpracování stručné anotace do pozvánky a zaslání Ing. Pavelové (odpovídá Mgr. 

Kocourková). 
o Zpracování pozvánky s registračním formulářem vč. evaluačního dotazníku pro účastníky 

autorského čtení a propagace akce elektronickou poštou, na webových stránkách 
projektu MAP II a FB (odpovídá Ing. Pavelová). 

o Příprava objednávky na zajištění autorského čtení. (odpovídá L. Chaloupková). 

Závěr:  

Pracovní skupina souhlasí s výběrem spisovatele na plánované autorské čtení vč. další postupu 
přípravných prací. 
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Bod 5. Závěr 

Popis:  

Mgr. Milošová, garant Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost projektu MAP II: 
- Poděkování všem přítomným za aktivní účast a spolupráci. 
- Další setkání Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost projektu MAP II se uskuteční ve středu 20. 5. 

2020 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. 


