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Zápis z 5. setkání PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti 
a potenciálu každého žáka 

Projekt MAP II ORP Žďár nad Sázavou 

Datum setkání: 10. dubna 2019, od 14.30 hodin 

Místo setkání: Knihovna M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou 

Přítomní: 
Mgr. Taťána Partlová (vedoucí PS), Mgr. Roman Kratochvíl, Mgr. Petra 
Musilová, Miroslava Buďová, Mgr. Milena Mikysková, Mgr. Lucie 
Topinková, Ing. Radka Hudečková, Ph.D. (manažerka projektu), 
Mgr. Veronika Klimešová, 

Vypracoval: Mgr. Veronika Klimešová 

Program setkání: 

1. Úvodní slovo 
2. Workshop Čtení není nuda aneb Dílna čtení v praxi (Mgr. Lucie Topinková) 
3. Hodnocení workshopu 
4. Aktivity k podpoře rozvoje čtenářské gramotnosti 
5. Různé 
6. Diskuze a závěr 

1. Úvodní slovo 

Pan Mgr. Roman Kratochvíl přivítal všechny členy v prostorách KMJS. Všichni členové PS 
se setkali společně na workshopu - Čtení není nuda aneb Dílna čtení v praxi, kterého se rovněž 
účastnili jako frekventanti. 

2. Workshop Čtení není nuda aneb Dílna čtení v praxi (Mgr. Lucie Topinková) 

Mgr. Lucie Topinková představila osnovu setkání/workshopu – Čtení není nuda aneb Dílna čtení 
v praxi. Přítomné účastníky workshopu seznámila s tím, co to čtenářská dílna je (moderní výuka 
čtení, vytváření si emočního prožitku ze čtení, tvorba čtenáře apod.) a jaký je její význam (podpora 
kritického myšlení, rozvoj slovní zásoby). Všichni účastníci workshopu mohli získat nejen 
teoretické poznatky, ale především měli možnost vyzkoušet si tuto metodu na vlastní kůži 
a prožít tak emoce a zážitky, které Dílna přináší a vyvolává v žácích. 

3. Hodnocení workshopu 

Členové PS se shodli na tom, že workshop pro ně byl přínosný, neboť každý si v něm mohl něco 
najít, co ho určitým způsobem motivovalo či inspirovalo. Workshopu se účastnilo 18 zájemců 
z řad pedagogů, kterým byl rozdán dotazník. Jeho výsledky budou probrány na dalším setkání PS. 
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4. Aktivity k podpoře rozvoje čtenářské gramotnosti 

Členové se zamyslí na příští setkání, jak uskutečněnou aktivitu dále využít (např. workshop 
na téma Čtenářská lekce apod.), či jak rozpracovat další návrhy aktivit, které padly na minulých 
setkáních. 

5. Různé 

Paní Mgr. Lucie Topinková se stala členkou PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti.  

6. Diskuze a závěr 

Závěrem byly shrnuty informace ze setkání. 

Na 29. 05. 2019 je naplánováno 6. setkání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti. 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 15. dubna 2019 

Zapsala: Mgr. Veronika Klimešová 

_______________________________________________________________________________
Přílohy k zápisu: 
Prezenční listina 


