
 
Zápis z 2. setkání pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost 

 
 

Termín: 13. 5. 2020, 16:00-17:00 
Místo konání: on-line platforma Google Meet 
Účastníci: Kateřina Pecharová, Andrea Jandová, Vlasta Tvrdíková, Anežka Grimová  
Program: 
 
 

1. Sdílení praxe on-line výuky za aktuální situace 
 

- Na úvod setkání byla posdílena momentální praxe on-line vzdělávání. Za školu           
SMART byla doporučena aplikace Padlet, přes který si žáci mohou sdílet reporty ze             
svých čtenářských aktivit, vytvářet portfolia atd. Dále škola využívá webovou stránku           
Čtení pomáhá, která žáky motivuje k četbě skrze pomoc potřebným. 
 

- Čtenářské besedy v MŠ a ZŠ na Roudnicku se momentálně nerealizují, všechny byly             
posunuty na podzim. 

 
- Byla diskutována nadcházející Minikonference na podporu čtenářské gramotnosti        

projektu Podpora práce učitelů, která je plánovaná na 18. 5. 2020. Této konference             
se zúčastní tým MAP a specialista pro čtenářskou gramotnost Anežka Grimová.           
Následně budou předány tipy a inspirace z konference. 
 

- Projednány byly zaslané materiály, které sloužily jako příprava na Minikonferenci          
společně s dotazníkem, které bylo třeba před účastí vyplnit a zaslat. Dotazník byl            
vyplněn ve spolupráci všech účastníků pracovní skupiny. Dotazovány byly zejména          
aktuální úspěchy u žáků v návaznosti na čtenářskou gramotnost, problémy se          
kterými se v území setkáváme a jiné. Pozitivně poukázáno bylo na rozvinuté kritické            
myšlení žáků. Co se týče problémů, vyvstává zde zejména problém zbytečně           
rozsáhlého učiva gramatiky a tím pádem malý prostor pro individuální četbu. 

 
- Další konference na podporu čtenářské gramotnosti by se ze strany PPUČ měla            

uskutečnit v říjnu/listopadu 2020, a to prezenční formou v Praze. 
 
 
 
 
 
 
 

Akce je podpořena projektem MAP ORP Roudnice nad Labem II, registrační číslo projektu 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/000915 . 
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2. Informování o odložených akcích  

 
- Účastníci jednání byli informováni o odložení veškerých naplánovaných akcí projektu          

MAP, které se měly konat do konce školního roku. Vše se momentálně přesouvá a              
nejdříve se začne s realizací vzdělávacích aktivit na začátku nového školního roku, tj.            
podzim 2020. 

 
 

3. Diskuze o dalších setkáních pracovní skupiny 
 

- Termín dalšího jednání byl stanoven na čtvrtek 21. 5. 2020 od 16:00 hod., jakožto              
reflexe na Minikonferenci na podporu čtenářské gramotnosti. Sdíleny budou nápady          
a poznatky z tohoto jednání. 

- Doporučení členů PS do budoucna: bylo by příhodné uspořádat setkání pracovní           
skupiny na půdě některé školy, což je komfortní pro pedagogy a přínosné pro členy              
projektu MAP, kteří se tak budou moci blíže seznámit s prostředím a prohlédnout si              
čtenářské zázemí, kterým škola disponuje. Předchozí pokusy projektového týmu o          
využití prostor ve školách nebyly vždy úspěšné, pro školu se jedná o určitou zátěž,              
ale např. pí Tvrdíková vyjádřila za ZŠ SMART, že by setkání zde nebylo nijak              
problematické pro vedení školy ani provozní zaměstnance. Osobní setkání, které          
bude zároveň čtvrtým pro tuto pracovní skupinu, bude v budoucnu naplánováno a            
místo konání definitivně potvrzeno. 
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