
1. Souhrnný zápis z jednání PS ČG, duben 2018 
 
 
Poznámka: Zpracuje vedoucí pracovní skupiny, následně zašle na členy realizačního týmu  
do 30. 4. 2018. Tato forma zápisu bude podkladem pro zveřejnění na webových stránkách projektu. 
 
 

Pracovní skupina: Čtenářská gramotnost a cizí jazyky 

Datum jednání: 9. dubna 2018 

Místo jednání: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem 

Přítomni: Mgr. Kateřina Fučíková, Mgr. Lucie Holá, Mgr. Ludmila Chudobová, Mgr. Anna 
Knoflíčková, Mgr. Iva Ostrá, Mgr. Jana Šustalová 

Vypracoval: Mgr. Iva Ostrá 

 
Datum a místo následné schůzky: 11. června 2018, Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem 
 

 
1. Program 

 
- Úvodní slovo, cíl projektu 

- Základní informace o projektu MAP II 

- Realizační tým, řídící výbor, pracovní skupiny 

- Představení jednotlivých účastníků a škol, které zastupují 

- Harmonogram projektu, manuál pro PS 

- Tematické celky a zaměření skupiny 

- Náměty a nápady (myšlenkové mapy, Letní žurnalistické škola, kritická gramotnost 

o praxi, textech a kontextech – elektronický časopis) 

- Zvolení nosného tématu na příští setkání (Kodex školy, Metodika rovných 

příležitostí ve vzdělávání, sdílení dobré praxe) 

- Stanovení konkrétních termínů odevzdávání výkazů práce 

- Přenos informací z PS do škol 

- Diskuze, závěr 

 
2. Diskuze - reflexe na 1. setkání PS ČG 

 
 

3. Návrh témat a okruhů do programu na další setkání 
 
- Přijímací řízení na střední školy – zadání testů, příprava na testy, školní učebnice 

- Jak školy hodnotí výstupy vzdělávání svých žáků v průběhu školního roku 



- Příklady účinných aktivit ve čtenářské gramotnosti  

- Dílna čtení 

- Hry na podporu ČG 

- Kritické myšlení 

- Poruchy učení 

- Inkluzivní vzdělávání 

- Domácí úkoly – s odkazem na medializovaný případ otce, který vymohl synovi 

domácí úkoly jako nepovinné 

- Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti práce s různými skupinami 

žáků s podpůrnými opatřeními, workshopy s typy na vhodné pracovní materiály 

pro práci se žáky s podpůrnými opatřeními 

- Sdílené zapojení rodilého mluvčího angličtiny formou tandemové výuky 

- Vytvoření čtenářských koutků na chodbách škol spojených s relaxačním místem a 

místem pro odpočinek, čajovnu 

- Projekt Noc s Andersenem – program na podporu čtenářské gramotnosti ve 

spolupráci s místní či školní knihovnou, beseda s regionálním spisovatelem, 

ilustrátorem – podpora rozvoje vztahu k místu, kde děti žijí 

http://nocsandersenem.cz/   

http://www.rostemesknihou.cz/cz/o-kampani/spisovatele-do-skol/ 

- Náměty pro čtenářské dílny - Seminář pro učitele Nakladatelství Šafrán: Čteme 

s porozuměním každý den – seznámení s principem postupného rozvíjení 

čtenářských dovedností a strategií s využitím kritického myšlení 

http://www.nakladatelstvi-safran.cz/seminare.php 

- Zakoupení výukových materiálů Nakladatelství Šafrán: Píšeme příběh, Čteme 

s porozuměním každý den, Záznamy z četby pomocí grafických organizérů, Čteme 

a píšeme naučné texty http://www.nakladatelstvi-safran.cz/index.php 

- Seminář pro pedagogy: Čtenářská gramotnost – nabídka kurzů Nová škola, o.p.s. 

pro MŠ a ZŠ: Jak založit čtenářský klub, formy práce s knihou ve výuce čtení a 

literatury http://www.novaskolaops.cz/s-knihou-ve-skole-formy-prace-s-knihou-

ve-vyuce-cteni-a-literatury-na-zakladni-skole 

- Dílna Jany Holubové věnovaná poezii Shela Silversteina aneb Jak děti básně baví, 

pro děti 1. stupně, učitele, knihovníky – podpora aktivit zapojující veřejnost 

https://www.youtube.com/watch?v=SG3Wxu1KcG0 

- Workshop Jak na poezii, aby děti bavila https://olchavova.cz/terminy-skoleni/jak-

na-poezii-aby-deti-bavila.html 

- Workshop Tajemství knihy pro žáky 2. stupně – podpora aktivit zapojující 

veřejnost http://klarasmolikova.cz/programy-pro-1-stupen 

- Workshop Storytelling aneb Výuka příběhem http://www.story-telling.cz/ 

- Workshop pro pedagogy Dílny psaní v praxi na ZŠ – přirozený způsob výuky jazyka 

https://www.ucimrada.cz/dilna-psani/ 
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- Účast na festivalu knihy Svět knihy Praha – inspirace pro pedagogy 

sk2018.svetknihy.cz/cz/home/program/program-v-pdf/ 

- Účast na workshopech a seminářích v rámci celostátní přehlídky a dílen dětských 

recitátorů a divadel Dětská scéna Svitavy – praktické ukázky a rozbor interpretace 

textů http://www.nipos-mk.cz/?p=32668 

- Metoda Komunitního kruhu jako prostředku pro zlepšení vyjadřování a formování 

svých pocitů či myšlenek slovy, což přímo souvisí se čtenářskou gramotností 

http://files.rozarkarc.webnode.cz/200000064137ab1476c/České_Budějovice_RC_

Rozárka_KKaP.pdf 

- Metoda Kooperativního učení – vede žáky k pozitivní sociální interakci 

http://www.vys-edu.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=600139&id=6269 

- Workshop pro zavedení redakce školního časopisu + materiální podpora 

http://www.ctenarska-gramotnost.cz/o-projektu/workshop-vary 

- Pořízení výukového materiálu např. čtenářské kostky, pexesa, obrázkové slovníky, 

cizojazyčné knihy (J. K. Rowling: Harry Potter Box Set), metodiky pro učitele: 

English Primary Teachers, 100 aktivit pro výuku angličtiny aj. 

 

 
4. Návrh aktivit a opatření pro PS financování k diskuzi 

 
- Financování rodilého mluvčího v hodinách cizího jazyka v základní škole 

- Školení 

- Rodilý mluvčí v hodinách AJ 

- Nákup vhodných pomůcek a her na podporu ČG  

- Rodilý mluvčí 

- Podpora kulturního vyžití žáků (kino, divadlo, výstavy, besedy…) 

- Kurz zaměřený na výuku literatury na ZŠ a dílny čtení 

- Seminář pro žáky zaměřený na kritické posuzování různých informačních zdrojů 

- Sdílený rodilý mluvčí pro malé školy  

- Supervize jako jedna z forem podpory pedagogických pracovníků ve školách – 

prevence vyhoření, sebereflexe, podpora profesního chování, prevence napnutých 

vztahů na pracovišti 

- Specifické problémy málotřídních škol – např. GDPR, reforma financování – 

podpora ředitelů málotřídek, s problematikou se musí vypořádat, ale málokdo jim 

dokáže poradit. (Konkrétně GDPR – pomoc při nastavování systému) 

- Kurzy kritického myšlení pro pedagogické pracovníky z okolí – 

„ochutnávkový“ kurz, nejlépe tak, jak je nabízí Kritické myšlení z. s.  

http://www.kritickemysleni.cz/oprogramu.php 

- Financování školního psychologa na školách 

- Úhrada (mzda) rodilému mluvčímu angličtiny 

- Vybavení školní redakce, čtenářského koutku (relaxační pytle, police na knihy, 

nábytek) 
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- Úhrada honorářů pro vedoucí workshopů, besed, metodických dílen 

- Finance pro zakoupení pomůcek, knih, her podporujících čtenářskou gramotnost 

či zdokonalení v cizím jazyce 

- Finanční podpora projektů podporující dětské čtenářství 

- Nákup cizojazyčných knih, metodických materiálů 

- Nákup odměn pro potřeby zapojených dětí 

 

 

5. Téma na příští setkání 
 
KODEX ŠKOLY 
METODIKA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ VE VZDĚLÁNÍ 
 

6. Úkoly, delegování jmenovitě: 
 
Prostudování materiálů z bodu číslo 3, 4, 5 a následná reflexe, příprava na diskuzi 
 
 

Přílohy 
 
Kodex školy:  
file:///C:/Users/map/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbw

e/TempState/Downloads/Kodex%20skoly.pdf 
 

Metodika rovných příležitostí ve vzdělávání: 

file:///C:/Users/map/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbw

e/TempState/Downloads/Metodika%20rovnych%20prilezitosti%20ve%20vzdelavani_web

.pdf 
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