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Záznam 

ze společného setkání pracovních skupin 
 
 
Den a místo setkání: v pondělí 10. září 2018, v 14:00 hodin 

velká zasedací místnost Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem,  
Příční 405, přízemí 

 
Program setkání:  
 

1. Zahájení, představení hosta, členové skupin, změny, Ing. Zelená 
2. Místostarosta města, krátký proslov, Mgr. Vojta 
3. ŘV, SR, AP, aktuálně o projektu MAP II – Mgr. Víchová, J. Štěpánková 
4. Harmonogram 2018-2021 
5. K diskuzím na PS: WEB a Infopanely 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6. Mnemotechniky pro lepší paměť, Mgr. Fruhwirtová 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7. Práce v jednotlivých skupinách, povede vedoucí skupiny 
8. Závěr 

 

 
Přítomni:    viz prezenční listina   
 
 
Realizační tým MAP II: Ing. Zelená, manažerka 

J. Štěpánková, koordinátorka 
 

 
Host:    Mgr. Josef Vojta 

Mgr. Eva Fruhwirtová 
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Zápis vedoucí PS ČG č. 03/09_2018 
 

 

Téma: Priority PS ČG pro další období 

Vypracovala: Mgr. Iva Ostrá 

Termín další schůzky: 26. 11. 2018 v 14:00 hod., ZŠ T. G. Masaryka v Bystřici nad 
Pernštejnem  

 

Reflexe 
na  setkání PS  

Během našeho třetího setkání jsme si především vytyčily priority, na které se 
zaměříme, a cíle, kterých bychom chtěly dosáhnout. Jasně jsme určily témata 
na další setkání a úkoly pro jednotlivé členy PS. 

 Námět ke 
zpracování a 
příprava na 
další setkání: 
 

materiály nakladatelství Šafrán – Chudobová L. + 
prostudovat návrhy členů PS (viz návrh témat) 

Návrh témat a 
okruhů do 
programu na 
další setkání 

Témata z minulých setkání, na která nezbyl čas. 

● inkluze v praxi,  

● 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  

● 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  
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● předávání zkušeností z pedagogické praxe v oblasti čtenářské 
gramotnosti a výuky AJ se členy PS  

● 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 

● 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 

http://www.rostemesknihou.cz/cz/o-kampani/spisovatele-do-skol/
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http://www.nakladatelstvi-safran.cz/index.php
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● 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/ 

● 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_Bud
ějovice_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. 

Návrh aktivit a 
opatření pro 
PS financování 
k diskuzi 

Seminář zaměřený na kritické myšlení a rozvíjení čtenářské gramotnosti 
(nakladatelství Šafrán) – podrobnosti budou upřesněny po dalším setkání PS  

Poznámky a 
připomínky 
ostatních 
členů skupiny 

 

 

-  
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