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Zápis vedoucí PS Čtenářská gramotnost a cizí jazyky 

 

Téma:  Literární výchova na ZŠ 

 

Den a místo setkání:  

 

17. 2. 2020, ZŠ Strážek 

 

Program setkání: 

1. MAP II – aktuální dění v projektu – Jana Štěpánková 

2. Lída Chudobová – workshopy 

- předběžné termíny 7. května a 11. června 2020 (čtvrtky) v knihovně v Bystřici nad 

Pernštejnem 

- možná témata: 

a) dílna čtení:Ve škole s knihou,  

b) čtenářské lekce: Bordelář a Překlep, Recitovat může každý.  

 

Moc se mi líbí pojetí žďárského festivalu knih, tak mě ještě napadá jedno řešení, 

udělat květnový workshop třeba Dílny, ten druhý workshop posunout na festival knih 

na podzim + bych domluvila výbornou lektorku na festival knih k tématu Recitace – 

Ivonu Čermákovou z Nového Města. 

 

3. Nový člen PS – student Lukáš Coural – informace týkající se studentů programu 

Erasmus +, možnost uspořádání setkání s těmito studenty pro veřejnost, diskuse, zpětná 

vazba pro učitele i studenty 

 

4. Literární výchova na ZŠ 

- současné knihy pro děti a mládež  

- projektové vyučování  

- práce s prozaickými texty i s poezií – zkušenosti, tipy 

 

5. Knižní veletrhy a další blížící se akce zaměřené na čtenářskou gramotnost:  

- Svět knihy – 17. - 17. května 2020, Praha https://sk2020.svetknihy.cz/ 

(datum konání je myslím od čtvrtka nebo středy do neděle) 

- Festival knihy – zámek ve Žďáru nad Sázavou – 22. – 23. 5. 2020 

http://festival.knihzdar.cz/?link=2 

 

- Dětská scéna- 49. celostátní přehlídka dětského divadla a 49. celostátní přehlídka 

dětských recitátorů, 12. – 18. června 2020, Svitavy https://www.nipos.cz/detska-

scena-2020-propozice/ 

 

- Webináře SYPO jaro 2020: http://www.projektsypo.cz/webinare.html 
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6. Diskuse – prevence, mediální výchova – filmy Na hory, V síti  

Aktualizace MAP II a 

připomínkování 

Strategického rámce 

Na setkání proběhlo předávání konkrétních informací 

k aktualizování analytické části MAP II, konkrétně k oblasti 

Podpory čtenářské gramotnosti a  rozvoje potenciálu každého žáka 

a Rozvoje kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího 

jazyka. Zdroj: 

https://www.bystricenp.cz/data/File/MAPII/RV/FINAL%20MAP

%20II_web.pdf 

Se členy pracovní skupiny proběhla diskuze nad aktualizací 

Strategického rámce, který bude předložen Řídícímu výboru 

v květnu 2020 na řádném zasedání. Zde budou schvalovány nově 

zařazené projekty. V souvislosti s tím byla předána informace 

z MAS Zubří země, o.p.s., Ing. Zemanová informovala o navýšení 

finančních prostředků pro oblast školství do nové výzvy, která bude 

zveřejněna pravděpodobně v dubnu 2020.  

Stávající znění Strategického rámce k náhledu a případným 

připomínkám zde: 

https://www.bystricenp.cz/data/File/MAPII/RV/SR_09_2019_web

.pdf 

Výstupy z pracovní skupiny financování jsou k náhledu zde: 

https://www.bystricenp.cz/data/File/MAPII/PS/FIN/8%20PS_%20

FIN_ZAP_02_2020.docx.pdf 

 

K diskuzi jsou aktivity do Akčního plánu 2020-2021, tzn. do konce 

realizace projektu MAP II, které byly PS FIN revidovány. 

Vypracovala:  Mgr. Iva Štouračová 

Termín další schůzky:  Další schůzka proběhne buď 7. 5., nebo 11. 6. 2020 u příležitosti 

workshopů, které plánuje Lída. Prosím o komentář, kdy by se Vám 

to více hodilo + můžete připsat i nějaká témata, o kterých bychom 

mohli dále diskutovat. 

  

Příloha: 

Semináře a workshopy z nabídky Asociace pro sociální zabezpečení – zřejmě v příštím školním roce 

proběhnou tyto tři semináře, které získaly nejvyšší počet hlasů: 

Kritické myšlení a jak ho rozvíjet  

Kooperativa učení  

Jak zvládnout komunikaci s rodiči 

 

https://www.bystricenp.cz/data/File/MAPII/RV/FINAL%20MAP%20II_web.pdf
https://www.bystricenp.cz/data/File/MAPII/RV/FINAL%20MAP%20II_web.pdf
https://www.bystricenp.cz/data/File/MAPII/RV/SR_09_2019_web.pdf
https://www.bystricenp.cz/data/File/MAPII/RV/SR_09_2019_web.pdf
https://www.bystricenp.cz/data/File/MAPII/PS/FIN/8%20PS_%20FIN_ZAP_02_2020.docx.pdf
https://www.bystricenp.cz/data/File/MAPII/PS/FIN/8%20PS_%20FIN_ZAP_02_2020.docx.pdf


 

MAP  II  rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem, reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008577 

 

Připomínky členů: 

Iva Štouračová 

Pro další schůzku bych se přikláněla k termínu 7. 5. 2020.  

Téma: fungování školních knihoven, spolupráce s knihovnami v obci, projektová a kooperativní výuka 


