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7. Zápis vedoucí PS Čtenářská gramotnost a cizí jazyky 
 

 
Téma:  Hodnocení žáků, aktivity projektu MAP II/KA4 pro školní rok 

2019-2020 

 

Den a místo setkání:  

 

30. 9. 2019 v ZŠ Rožná 

Účastníci: Viz Prezenční listina 

 

Program setkání: 

1) Stručné shrnutí minulé schůzky  
2) SWOT3 analýza – závěry za PS ČG 

● Prioritizace témat, diskuze, propojení s oblastí PS MG 

3) Aktuální dění v projektu MAP II: 

● uskutečněné aktivity 
● dobrovolníci z projektu Erasmus 
● připravované akce, nabídka seminářů pro učitele – J. Zelená 
● podpora inkluzivního vzdělávání, krátké seznámení s budoucími projekty Úřadu 

vlády, asociace pro sociálně vyloučené lokality 
● reflexe škol, prioritní oblasti ve Strategickém rámci 
● SWOT – 3 analýzy, příčiny a opatření 

4) Zhodnocení seminářů od nakladatelství Šafrán 
5) Hodnocení žáků 

6) Diskuze k aktualizaci Strategického rámce/povinná – investiční záměry škol 
7) Organizace další schůzky 
8) Témata pro příští setkání: 

- kritické myšlení (K. Fučíková) 

- Čtenářské kontinuum, Kreativní slovník Aj (L. Chudobová) 
- seznámení s projektem SYPO (L. Chudobová) 
- doporučená četba – osvědčené tituly, tipy do výuky 

Vypracovala:  Mgr. Iva Štouračová 

Termín další schůzky:  28. 11. 2019 od 14:00 hod., ZŠ Nádražní Bystřice nad 

Pernštejnem 

  

Případné komentáře členů: 

Mgr. Iva Štouračová 

Naše pracovní skupina dlouho usilovala o uskutečnění vzdělávací akce se zaměřením na 

kritické myšlení od nakladatelství Šafrán. Jsem ráda, že díky podpoře MAP II se uskutečnily 

4 semináře, které hodnotím jako velmi inspirující a přínosné. I nadále se budeme touto 

problematikou zabývat. Cením si toho, že všichni členové pracovní skupiny jsou 

opravdovými odborníky a z každého setkání si odnáším spoustu nových poznatků, které mohu 

využít v praxi. 
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Mgr. Kateřina Fučíková 

Setkání bylo příjemné a přínosné, jsem ráda, že se se všemi ze skupiny mohu setkávat. 

Slíbila jsem napsat několik her využívaných v naší škole: 

Smart Games - hry pro jednoho - např. Safari, Tučňáci na ledu, Barevný kód, Letiště Piráti … 

Kdo páruje vyhraje (Dino) - 3 a více hráčů - logika, předvídání názorů ve skupině 

Mozkovna Cortex - více druhů - logické myšlení, paměť, postřeh 

Ovce - Boj o pastviny - strategická 

Dooble - postřeh 

Numerabis - matematická, je třeba hrát s dětmi 

Kuřecí olympiáda - paměť, děti hodně baví 

Labyrinth 

Fantom  

Umí prase létat? - o zvířatech, dobré do prvouky 

Dixit - kreativita, fantazie, vyprávění - karty je možné využít i v hodinách slohu, komunikační 

výchovy, čtení 

Her máme ve škole více, toto je výběr her vyzkoušených a oblíbených u dětí. Klidně se ptejte, 

doma máme kromě toho opravdu mnoho dalších her. Kdybyste chtěli nějakou konkrétní vidět, 

mohu příště vzít s sebou. 

 

Mgr. Ludmila Chudobová 

Diskuse a sdílení zkušeností z praxe s kolegy pracujícími v jiných školách a zástupci města je 

pro mne velice inspirující a obohacující. Důkazem naší fungující spolupráce jsou nejen 

společně plánované a realizované semináře, ale i fakt, že se na schůzky vždy těším. 

Potvrzuji další setkání na ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 28.11.2019 v 14.00 h. v jazykové 

učebně 3? ještě upřesním… Občerstvení si beru na triko...  

Na schůzku jsem pozvala krajskou metodičku českého jazyka a literatury Mgr. Lucii 

Topinkovou, která nás seznámí s pilotním projektem NIDV SYPO (Systémová podpora 

učitelů) a možností spolupráce aktivních učitelů z praxe. 

Mohla bych připravit semináře pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ a odpovídajícím ročníkům 

víceletých gymnázií na téma Čtenářské dílny  aneb Aby děti rády četly - praktické návody a 

aktivity. 

Jako host by se k nám ráda připojila Mgr. Dita Kabelková, vyučující českého jazyka na ZŠ 

Nádražní. 

 

Mgr. Zdeněk Pokorný 

Moje první setkání v pracovní skupině hodnotím ryze pozitivně. Příjemné prostředí, přátelská 

atmosféra, zajímavá témata, podnětné tipy do výuky.  

 

Mgr. Jana Šustalová 

Nemohu jinak než se všemi kolegy souhlasit. Katce děkuji za seznam her, na další setkání se 

budu moc těšit. 

 

Ing. Jitka Zelená 

Díky všem za spolupráci, přínosné setkání. Skupina si žije svým životem, témata jsou 

konstruktivní a do praxe využitelná. 

 


