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Záznam 

z PS pro čtenářskou gramotnost a cizí jazyky č. 02/06_2018 

 
 

Datum setkání:   12. 6. 2018 

Místo:    MěÚ Bystřice nad Pern., zasedací místnost v přízemí 

 

Program setkání 

 

1. Reflexe na 1. setkání PS ČG, představení hosta: Ing. R. Hudečková 

2. Konference ředitelů škol v ORP Bystřice nad Pernštejnem – diskuze nad tématy 

3. Akční plán jednotlivých škol 

4. Kodex školy – shrnutí k povinnému materiálu, následná diskuze části  

5. Výuka cizích jazyků - tandem, burza učebnic? 

6. Kritické myšlení, mediální výchova ve školách 

7. Náměty, sdílené portály kvalitních a doporučených materiálů, vzdělávání, exkurzí 

apod. 

8. Diskuze, závěr 

 

 

Přítomni:    Mgr. Ostrá, vedoucí skupiny 

Mgr. Šustalová 

Mgr. Knoflíčková 

Mgr. Fučíková 

Mgr. Chudobová 

Mgr. Holá 

 

Realizační tým MAP II: Ing. Zelená, manažerka 

J. Štěpánková, koordinátorka 

 

 

Host:    Ing. R. Hudečková,Ph.D.,  MAP II Žďár nad Sázavou 
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Zápis vedoucí PS ČG č. 02/06_2018 
 

 

Téma: Akční plány škol – návaznost aktivit 2018-2019 

Vypracovala: Mgr. Iva Ostrá  

 

Reflexe 
na  setkání PS  

Během našeho druhého setkání jsme se věnovaly tématům, která byla 
diskutována na konferenci ředitelů škol. Seznámily jsme se s Akčním plánem 
škol v našem regionu a věnovaly se Kodexu školy, o kterém jsme diskutovaly. 
Z následných debat vzešlo několik nápadů, které bychom chtěly uskutečnit. 
Patří mezi ně burza učebnic nebo sdílení příkladů dobré praxe. V průběhu 
dalších setkání si každý člen PS připraví prezentaci osvědčených aktivit ze své 
pedagogické praxe. Hostem tohoto setkání byla paní Ing. R. Hudečková za 
MAP II ve Žďáru nad Sázavou.  

Námět ke 
zpracování a 
příprava na 
další setkání: 
 

- více se zaměřit na naši PS ČG - dílna čtení, kritické myšlení 
- představení učebnic, které používáme, a jak jsme s nimi spokojeny 
- jazykové portfolio v cizím jazyce 
- sdílení zkušeností – texty zaměřené na kritické myšlení a vnímání 

mediálních sdělení, tvorba školního časopisu 
- výběr vzdělávacích kurzů a jejich realizace 
- formy zvyšování úrovně čtenářské gramotnosti žáků 
- příprava burzy učebnic 
- předávání zkušeností z pedagogické praxe v oblasti čtenářské 

gramotnosti a výuky AJ se členy PS 
- náměty z minulého setkání, na které nezbyl čas 

 

Návrh témat 
a okruhů do 
programu na 
další setkání 

- inkluze v praxi, výběr seminářů se zaměřením na kritické myšlení, 
čtenářské kluby na ZŠ, školní časopis 

- doporučené učebnice pro výuku jazyků, sdílet s druhými osvědčené 
metody a postupy výuky jazyků, konkrétně: Metody hodnocení 
výsledků vzdělávání žáků - zvládání očekávaných výstupů 
vzdělávání se zaměřením na Jazyk a jazykovou komunikaci, 
například využití  testových úloh z portálu ČŠI https://set.csicr.cz, 
Způsoby sumativního a formativního hodnocení v jazycích 

- návrh uspořádání kurzu Čteme s porozuměním každý den - metodika 
s principem postupného rozvíjení čtenářských dovedností, kurz je 
metodický a lze pak pracovat s materiály uvedeného nakladatelství 

- uspořádat kurz - Čtením a psaním ke kritickému myšlení – 
ochutnávka, oba kurzy nabízí Kritické myšlení z.s. 
http://www.kritickemysleni.cz/nabidka.php?co=kurzy_skoly 

- semináře pro učitele z  Nakladatelství Šafrán: Čteme s porozuměním  

https://set.csicr.cz/
http://www.kritickemysleni.cz/nabidka.php?co=kurzy_skoly
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- kurzy kritického myšlení v našem regionu 
- jazykové kurzy pro učitele - kdy, kde, jak často, financování, 

akreditace, atd. 
- témata z prvního zápisu, na která nezbyl čas (viz zápis z prvního 

setkání) 

Návrh aktivit 
a opatření 
pro PS 
financování 
k diskuzi 

- semináře zaměřené na metody a aktivity v ČG (získat více informací a 
nápadů do vyučovacích hodin) 

- hledat zdroje financování tandemové výuky s rodilým mluvčím v 
cizích jazycích do dalších let 

- diskutovat o směru toku financí  
- příprava učitele cizího jazyka, se kterým bude rodilý mluvčí učit 
 

Subjektivní 
názor a 
zhodnocení 
setkání 

Druhé setkání bylo hodnoceno kladně a probíhalo v přátelské atmosféře. 
Ocenily bychom, aby se probíraná témata více zaměřovala na naši PS. Každý 
člen navrhuje několik námětů, kterými bychom se měly více zabývat. Jako 
velký přínos je hodnoceno získání rodilého mluvčího.  
 

Doporučení 
do budoucna 
pro 
organizátory 

- věnovat se více tématům, která se týkají naší PS a která navrhují její 
členové 

- zavést pracovní setkání ředitelů (organizace výuky a učební plány, 
hodnocení žáků, metody výuky atd.) 

- setkání více strukturovat 
- jasnější výstupy ze setkání - toto jsme prodiskutovaly, takto jsme se 

domluvily, toto se bude realizovat atd. 

 
  


