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Zápis vedoucí PS Čtenářská gramotnost a cizí jazyky 

 

Téma:  Dětský sólový přednes 

 

Den a místo setkání:  

 

29. 4. 2019 v ZŠ Štěpánov nad Svratkou 

 

Program setkání: 

1) Stručné shrnutí minulé schůzky  

2) Informace k plánovanému semináři nakladatelství Šafrán 

3) Aktuální dění v projektu MAP I: 

● dotazníkové šetření - prvotní dotazníky rozeslány: REFLEXE ŠKOL 2018-2019, i 

členové PS a ostatní pedagogové by měli spolupracovat na výstupech, zprávy se 

budou zasílat na zřizovatele škol (JZ) 

● vzdělávací aktivity - pozor, nesmí se křížit se Šablonami na školách, byli jsme 

upozorněni důrazně Řídícím orgánem 

● zhodnocení Burzy učebnic - na školy šly jednoduché dotazníčky ohledně zpětné 

vazby, prosím o připomenutí kolegům, ředitelé měli rozesílat všem, co byli na akci 

přítomni 

● organizace PS pro další období – G. Vítková/ ve skupině končí k poslednímu 

červnu Mgr. L. Holá, tímto jí děkujeme za spolupráci a přejeme hodně zdraví, štěstí 

a spokojenosti v další životní etapě. Setkávání na PS bylo vždy velmi přínosné a 

obohacující pro všechny zúčastněné, již minulou skupinu jsme navrhovali Mgr. 

Holou jako lídra za čtenářskou gramotnost, paní Holá souhlasila. Budeme rádi, 

pokud přijde do PS ČG jako host, pozvánky jí budeme rozesílat jako všem ostatním 

členům. 

Pokud máte ještě jiné návrhy, napište je: za ZŠ Strážek se zapojí do práce PS Mgr. 

Zdeněk Pokorný. 

4) Recitace - postup a práce s textem (základní body a úskalí), složky a stránky výkonu, 

ukázky vhodných textů a knih, sdílení zkušeností s Celostátními přehlídkami dětských 

sólových recitátorů Dětská scéna Svitavy a krajských kol v Třebíči - L. Chudobová 
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5) Organizace další schůzky  

6) Témata pro příští setkání  
- hodnocení a zkoušení žáků, zadávání domácích úkolů 
- kritické myšlení (K. Fučíková) 
- sdílení zkušeností z knižního veletrhu Svět knihy 2019, anglický Kreativní slovník - 

ukázka  (L. Chudobová) 

- prioritní oblasti strategické části MAP II 
- evaluační dotazníky, reflexe škol v oblasti čtenářské gramotnosti 

 

Vypracovala:  Mgr. Iva Ostrá 

Termín další schůzky:  27. 5. 2019 od 14:00 hod., ZŠ Rožná 

Toto bude poslední setkání této sestavy PS? - navrhuji na září v 

novém složení, teď je akcí mnoho a počet setkání máte již 

splněný. 

SETKÁME SE TEDY AŽ V ZÁŘÍ - NAVRHUJI NOVÝ 

TERMÍN - PONDĚLÍ 23. V ROŽNÉ. PROSÍM O VYJÁDŘENÍ - 

IVA OSTRÁ 

Jsem moc ráda, že tato skupina funguje a žije si svým životem dle 

vašich představ, klidně se můžete setkávat častěji než povinně 4x 

za rok, frekvence není nijak omezena. JZ 

Milé kolegyně, s novým termínem souhlasím, 23.9. ve 14:00 v 

Rožné. K poslednímu setkání: opět velmi milé a příjemně strávené 

odpoledne. Moc děkuji Ivě za občerstvení a Lídě za velmi 

přínosné informace o recitaci. Jana Šustalová 

Souhlasím a beru na vědomí termín schůzky 23. září 2019. K. 

Fučíková 

Zatím v kalendáři nic nemám, píši si 23.9. Rožná. Klidné 

prázdniny! L. Chudobová 

  


