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Zápis ze zasedání pracovní skupiny 

PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu 

každého žáka 
 

Místo konání: MěÚ Havlíčkův Brod – velká zasedací místnost  

Datum konání: 23. srpna 2022 od 12:30 

Seznam účastníků: viz příloha 

Program: 

 Úvodní slovo  

 Aktuální informace o projektu  

 Hodnocení projektu, shrnutí 

 Informace o navazujícím projektu 

 Diskuze, dotazy 

 Závěr 
 

 

Stálí členi pracovní skupiny:  

 Paní Ilona Lacinová – ZŠ Přibyslav 

 Paní Lucie Gregorová – ZŠ a MŠ Slunečnice Okrouhlice  

 Paní Martina Brychtová – ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová 

 Paní Marie Brabcová – ZŠ Štáflova Havlíčkův Brod 

 Paní Marcela Hájková – ZŠ a MŠ Herálec 
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 Úvodní slovo 

 

Poslední setkání v rámci projektu Místní akční plány vzdělávání II se uskutečnilo na konci srpna 

v přípravném týdnu.  V úvodu slečna Chalupová přivítala přítomné členy. Poté přednesla program 

setkání, jehož hlavním cílem bylo zhodnotit přínosy a případné nedostatky projektu.   

 

 Aktuální informace o projektu  

 Hodnocení projektu, shrnutí 

 

Nejprve slečna Chalupová zrekapitulovala cíle projektu a podstatu projektu. Poté společně se členy 

pracovních skupin hodnotili jednotlivé části realizace projektu a bylo diskutováno, zda byla naplněna 

podstata projektu.  Každý z členů pracovní skupiny dostal prostor, aby projekt zhodnotil z vlastního 

pohledu.  

Paní Ilona Sýkorová zhodnotila projekt jako velmi přínosný, díky němuž načerpala novou inspiraci a 

získala povědomí o nových možnostech využitelných při výuce. Za nejpřínosnější považuje získané 

informace od hostů, kteří setkání zpestřili a obohatili setkání zajímavými podněty.  

Paní Martina Brychtová nejprve poděkovala ostatním účastníkům za aktivní účast na pracovní skupině 

a za společné setkávání. Nejpřínosnější pro ni byly právě zkušenosti kolegů a předávání inspirace do 

výuky. Také poděkovala členům realizačního týmu za aktivní působení na facebookové skupině MAP 

Havlíčkobrodsko a Světelsko. Jako poslední dostala slovo paní Marcela Hájková, pro niž bylo setkávání 

pracovní skupiny také především inspirací. Současně si chválila pestrou nabídku vzdělávacích aktivit a 

akcí. Tu využívali jako škola velmi aktivně a účastnili se mnoho workshopů. Paní Hájková současně 

přislíbila i nadále předávat informace z metodického kabinetu Českého jazyka a literatury (aktivně se 

účastní pořádaných akcí).  

Všechny účastnice se shodly, že by měly i nadále zájem být členy pracovní skupiny pro čtenářskou 

gramotnost a navzájem si sdílet získané dovednosti a metodiky.  

Slečna Chalupová poděkovala přítomným za otevřenost a součinnost při hodnocení projektu.  Poté 

následovala diskuze nad realizovanými aktivitami, kterých proběhlo v průběhu projektu celkem 

devadesát pět.  

Mezi nejvíce kladně hodnocené aktivity z oblasti čtenářské gramotnosti byly řazeny všechny semináře 

s paní Ninou Rutovou. Ty se týkaly především kritického myšlení nebo vedení dílen čtení. Další často 

zmiňovanou aktivitou bylo setkání s  lektorkou Ester Starou (autorka dětských knížek) nebo semináře 
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s panem Zdeňkem Martínkem, který se věnuje poruchám chování u dětí.  Nedostatky na kterých se 

spolu pracovní skupiny shodla, jsou především nízká aktivitu ostatních členů PS (možnost hodnotit 

z důvodu společných setkání).  V samotném závěru byly s pracovní skupinou prodiskutovány finální 

dokumentace MAP. Ze strany PS nebyly připomínky.  

 

 Informace o navazujícím projektu 

 

V závěru setkání byla pracovní skupina informována o navazujícím projektu Místní akční plány 

vzdělávání III (Podpora vzdělávání - MAP ORP Havlíčkův Brod III), který bude realizován od 1. 9. 2022 – 

30. 11. 2023. Byly předneseny základní náležitosti projektu, cíle a jeho podstata.  Současně byla PS 

informována o dalším průběhu a realizaci setkávání  pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost.  

 

Diskuze, dotazy 

Dotazy a diskuse probíhala v průběhu setkání. Na závěr již žádné dotazy nebyly.  

  

Závěr 

Na závěr účastnice poděkovali za aktivní přístup realizačního týmu a předávání aktuální informací 

z oblasti čtenářské gramotnosti a přesahem do dalších oblastí z oblasti vzdělávání.  

 

V Havlíčkově Brodě dne 23. srpna  2022 

Zapsala: Eliška Matulová 

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 


