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Projekt „Místní akční plán II v ORP Třinec“ 

 
Zápis z 8. jednání dne 5.6.2019 od 15:00 hod. 

 

PRACOVNÍ SKUPINA PRO ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI 
A K ROZVOJI POTENCIÁLU KAŽDÉHO ŽÁKA 

 

 

místo konání:  

Cukrárna Cake Art 

 

účastníci jednání: 

viz prezenční listina 

 

Program setkání: 

 Informace ze setkání z Prahy, kde byla minikonference pro skupiny ČG z celé ČR. Účastnil 

se Tomáš Otisk. Informoval, že cíle MAP a činnost čtenářského panelu mají společnou vizi 

a tou je podpořit ve školním vzdělávání systematický rozvoj čtenářské gramotnosti 

a to pro každé dítě a každého žáka. První odborné setkání obou platforem mělo za účel 

navázání kontaktu a zahájení dlouhodobé spolupráce, nikoliv pouhé koexistence subjektů. 

Hlavním účelem a cílem setkání byla společná práce na precizaci vize odborného panelu: 

systematického rozvoje čtenářské gramotnosti pro každé dítě a žáka v ČR. V další fázi 

setkání byl prostor pro diskuse o kvalitě práce ve třídě: jaký charakter mají vyučovací hodiny 

ve školách a co to znamená pro rozvoj čtenářské gramotnosti žáků. Tato část setkání 

proběhla v koordinaci s ČŠI.  Za čtenářský panel vystoupila Hana Košťálová, Štěpánka 

Klumparová, Miloš Šlapal, Petr Koubek   

 

 Na setkání se prezentovalo několik MAP a jejich činnosti (např. Kutná hora). Pak probíhalo 

sdílené zkušeností ve skupinách, ve kterých byli zástupci MAPů, NIDV, ale také ČŠI 

a MŠMT. Ve skupinách se nejprve vyjasňovalo, jaké máme v MAPech pro ČG cíle, co je 

cílem naší činnosti a kam směřujeme. V další části programu se sdílely konkrétní aktivity, 

které realizujeme pro naplnění našich cílů. Na závěr byly formulovány potřeby do budoucna, 

které by nám pomohly k rozvoji ČG v našich MAPech. Seznam formulovaných závěrů a 

potřeb by měl být předán zástupcům MŠMT, ČŠI apod. Další obdobné setkání je plánováno 

na podzim 2019. 

 

 Finalizace dotazníkového šetření a grafiky čtenářského metru. 

 

 Mgr. Lačíková informovala o průběhu první náslechové hodiny Dílen čtení na ZŠ Vendryně, 

která se uskutečnila 4.6.2019. Účastnilo se 5 pedagogů. 
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Rozdělení úkolů a termíny plnění:  
Identifikace místních lídrů, kontaktování spisovatelů a nakladatelů k čtenářskému festivalu. 

Finalizace grafiky čtenářského metru. 

 

 

Termín dalšího setkání: 

Není upřesněn (září) 

 

 

 

Zapisovatel: 

Mgr. Tomáš Otisk 

 


