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Zápis z 2. setkání PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti  

a rozvoj potenciálu každého žáka 

Projekt MAP II ORP Žďár nad Sázavou 

 

Datum jednání: 6. listopadu 2018 od 15:00 

Místo jednání: zasedací místnost Rady Města (RM), Městský úřad Žďár nad Sázavou 

Přítomni: Mgr. Taťána Partlová (vedoucí PS), Miroslava Buďová, Mgr. Roman Kratochvíl, Mgr. 

Milena Mikysková, Ing. Radka Hudečková, Ph.D. (hl. manažerka projektu) 

Omluvena: Mgr. Petra Musilová  

Vypracovala: Ing. Radka Hudečková, Ph.D. 

 

Program: 

1. Úvodní slovo 

2. Aktivity k podpoře rozvoje čtenářské gramotnosti 

3. Sdílené úložiště PS – google disk 

4. Různé 

5. Diskuze a závěr 

 

1. Úvodní slovo 

Manažerka projektu přivítala přítomné členy a vedoucí pracovní skupiny a informovala o vydání 

právní aktu - Rozhodnutí o poskytnutí dotace - ze dne 2. 11. 2018. V průběhu první poloviny prosince 

by měla na účet města přijít 1. část dotace (1. zálohová platba). Od té chvíle se intenzivně rozjede 

realizace implementačních aktivit projektu, které naplánují jednotlivé pracovní skupiny a které 

vyplynou z potřeb škol v území.  

 

2. Aktivity k podpoře rozvoje čtenářské gramotnosti 

Vedoucí PS nejprve pohovořila o tom, co to vlastně je čtenářská gramotnost a jaká je situace v současné 

době. Poté se rozpoutala debata o možných aktivitách, které by podpořily nejen čtenářskou 

(pre)gramotnost, ale vůbec chuť číst – jak u dětí, tak rodičů.  

 

Název aktivity/projektu Cíle, náplň 

Táto, mámo, pojď si číst - Zapůsobit pomocí paní učitelek na děti, 

aby „donutily“ rodiče vyrazit s nimi do 

knihovny 
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- V knihovně si dítě vybere tu nejlepší 

knížku, která se mu bude nejvíc líbit 

- Doma s rodiči knížku přečíst 

- Nakreslit obrázek (udělat z nich výstavu 

ve škole, v knihovně…?) 

- Ve škole převypráví spolužákům o čem je 

knížka, kterou četli s rodiči 

- Soutěž, kdo s rodiči přečte nejvíc knížek 

Výlet do knihovny - Nabídnout školám, které nemají 

možnost veřejnou dopravou zajet na 

lekci do knihovny dopravu zaplaceným 

autobusem (financováno z MAP II) 

- Možnost spojit s návštěvou Muzea nové 

generace, Regionálního muzea, Zelené 

hory, bazénu… 

Čtení na pokračování - Každé dítě dostane za úkol doma přečíst 

10 stránek (kapitolu?) vhodně vybrané 

knihy 

- V hodině českého jazyka vyprávěním po 

kapitolách děti poskládají celý příběh 

knihy 

Děti čtou seniorům - Po domluvě se sociálními službami 

udělat něco pro seniory v domově 

klidného stáří 

Beseda o trendech v dětské literatuře - Připravit pro učitele ČJ povídání o tom, 

co děti čtou nejraději, co se nejvíc 

prodává, jak vybírat vhodnou literaturu 

do povinné četby 

- oslovit někoho z Pedagogické knihovny 

v Praze 

 

3. Sdílené úložiště PS – google disk 

Manažerka projektu MAP II seznámila přítomné se sdíleným google diskem vytvořeným pro Pracovní 

skupinu pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka: 

https://drive.google.com/drive/folders/1fD2NtFP_5F7w7RnmwrBlx9gAqpP4hKij, kam se budou 

vkládat náměty na setkání PS i implementační aktivity, zápisy ze setkání PS, užitečné odkazy atd.  

 

4. Různé 

Přítomní byli seznámeni s financováním projektu MAP II (viz příloha zápisu). 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1fD2NtFP_5F7w7RnmwrBlx9gAqpP4hKij
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5. Diskuze a závěr 

V závěru setkání pokračovala živá diskuze nad vznesenými nápady a možnými aktivitami k podpoře 

čtenářské gramotnosti. Členové PS i manažerka projektu si rozdělili úkoly, co, kdo zajistí. 

Byl stanoven termín příštího setkání PS: 16. 1. 2019 od 15:00 v Knihovně M. J. Sychry ve Žďáře nad 

Sázavou.   

V závěru vedoucí PS ukončila setkání a poděkovala všem přítomným za jejich účast a spolupráci. 

 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 9. listopadu 2018 

 

 

Zapsala: Ing. Radka Hudečková, Ph.D. 

 

 

Přílohy k zápisu: 

Prezenční listina 

Financování projektu MAP II ORP Žďár nad Sázavou 


