
 

Podpora vzdělávání – MAP ORP Světlá nad Sázavou II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008981 

Zápis ze zasedání PS pro čtenářskou gramotnost 
 

Místo konání: malá zasedací místnost MěÚ, Světlá nad Sázavou 

Datum konání: 24. 8. 2022, od 12:00 hodin 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

Program: 

 Úvodní slovo 

 Informace o projektu 

 Zhodnocení realizovaných aktivit, zhodnocení projektu (dotazník) 

 Schválení finální dokumentace MAP II, připomínkování 

 Dotazování, diskuze 

 Závěr 

Stálí členové pracovní skupiny:  

 Marie Hanzálová 

 Eva Vlčková 

 Pavlína Nulíčková 

 Eva Milfaitová 

 Jiřina Roženská 

Cílem setkání Pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost bylo seznámit členy PS s připravovanými 

aktivitami, získání zpětné vazby na již proběhlé aktivity a jiné možné podněty.   

 

1. Úvodní slovo 

Paní Krupičková přivítala přítomné členy PS na  posledním zasedání pracovní skupiny pro čtenářskou 

gramotnost  v rámci projektu MAP II. Schůzka byla zahájena ve 12:00 hodin v zasedací místnosti na 

MěÚ ve Světlé nad Sázavou. 

 

2.  Informace o projektu 

Slečna Krupičková na úvod schůzky shrnula veškeré informace k ukončení projektu Místní akční plány 

vzdělávání II pro ORP Světlá nad Sázavou. Zmínila se také o navazujícím projektu MAP III, který začne 

svou realizaci od 1. 9. 2022 a bude ukončen 30. 11. 2023. 
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3. Zhodnocení realizovaných aktivit, zhodnocení projektu (dotazník) 

Společně s členy PS zhodnotila poslední uběhlé aktivity v projektu. Na předchozím setkání PS paní 

Roženská navrhla přizvání lektorky Kláry Smolíkové  a tato aktivita byla splněna. Spisovatelka Klára 

Smolíková byla pozvána na workshop pro žáky a následně na přednášku pro pedagogy. Akce se 

uskutečnila 26. května. Dopoledne proběhl worskhop pro žáky ze ZŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou a ZŠ 

Hněvkovice. Workshop byla na téma Bublifuk: Jak se dělají komiksy?. Odpoledne se pak lektorka 

věnovala pedagogům a připravila si přednášku na téma Práce s knihou a čtenářská gramotnost. 

V průběhu schůzky členové také hodnotili celý projekt MAP II pomocí hodnotících dotazníků. Po 

vyplnění probíhalo sdílení a krátké slovní hodnocení.  

Paní Roženská hodnotí jako přínosné získání nových informací. Naopak negativně hodnotí pasivitu 

některých členů. Celkově projekt hodnotila kladně, ale bohužel ze zdravotních důvodů nemůže dále 

pokračovat v projektu MAP III, proto navrhuje jako svého zástupce Zuzanu Kalfusovou, knihovnici 

KyTICe, Světlá nad Sázavou. Paní Milfaitová zhodnotila projekt také kladně, využila v rámci výuky 

nejrůznější získané materiály a schůzky ji vyhovovali. Přeje si i nadále být součástí dalšího projektu. 

Ostatní členové se vyjádřili spíše kladně a přejí si pokračovat nebo nominovali za sebe zástupce. 

 

4.  Schválení finální dokumentace MAP II, připomínkování 

Členům PS byly předloženy aktualizované dokumenty MAP II nutné k připomínkování. Všichni členové 

se vyjádřili kladně a neměly k dokumentům žádné připomínky a doporučili dokumenty ke schválení.  

 

5. Dotazování, diskuze 

Diskuze členů s Realizačním týmem probíhala během celého setkání. Slečna Krupičková dodatečně 

vyvolala diskuzi na nominace členů do pokračujícího projektu MAP III.  

 

6. Závěr 

Závěrem slečna Krupičková všem přítomným poděkovala za podnětnou diskuzi a zhodnocení projektu 

MAP II.  

Ve Světlé nad Sázavou dne 24. 8. 2022 

Zapsala: Gustav Charouzek 

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 


