
Zápis z 1. jednání pracovní skupiny 

projektu MAP II ORP Nové Město na Moravě

Název skupiny: PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu 
každého žáka

Den a místo jednání: 12.2.2019, Gobelínový salonek (Kulturní dům, Tyršova 1001, 
592 31 NMnM)

Přítomní členové: Mgr. Lenka Šmardová – odborný garant II. úrovně

Mgr. Eva Pešková – člen PS

Mgr. Jana Láchová – člen PS

Mgr. Šárka Končená – člen PS

Mgr. Renata Slámová – člen PS

Omluvení členové: Mgr. Jitka Preislerová – člen PS

Nepřítomní členové: -

Den a místo následného 
jednání:

2.4.2019 (15:00), K Club (Tyršova 1001, 592 31 NMnM)

Program jednání:

1. Seznámení členů PS

2. Náplň činnosti PS

3. Diskuse

4. Závěr

Průběh jednání:

1. seznámení členů PS

V prvé řadě došlo k představení jednotlivých členek pracovní skupiny. Členky zastupují vyučující

českého jazyka na 2. stupni, vyučující  na prvním stupni,  vyučující  malotřídní školy a vyučující

mateřské školy. Členkám byly rozdány DPP.

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v území dopadu ORP Nové Město na Moravě“, 
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2. Náplň činnosti PS 

Mgr. Šmardová seznámila členky s činností pracovní skupiny a s jejich úlohou v projektu MAP II.

PS  pro  rozvoj  čtenářské  gramotnosti  a  rozvoj  potenciálu  každého  žáka  by  měla  být  místem

sdělování  zkušeností  z  praxe  a  propojovat  jednotlivé  subjekty  na  území  ORP Nové  Město  na

Moravě. Bude navrhovat konkrétní aktivity spolupráce, řešení problémů a aktivity škol v oblasti

čtenářské gramotnosti.

3. Diskuze

Členky se shodly,  že je velmi důležité podporovat u dětí  zájem o literaturu i  dění kolem sebe,

rozvíjet kritické myšlení. 

V rámci diskuze byly navrhovány možné konkrétní aktivity v rámci projektu: 

 konání seminářů, konkrétně například seminář p. Sovové, seminář H. Křížové ( pověsti o

regionu, vznik názvu místa konání semináře)

 zapojení rodičů do čtení v MŠ

 pozvat autory knih pro mládež-tato aktivita je  v našem  městě nedostatečná

 zapojit dětského čtenáře, rodiče i pedagogy do akce Noc literatury

 možnost  vydání  autorských děl  dětí.  Mgr.  Pešková vidí  zájem dětí  v  této  oblasti,  Mgr.

Láchová uskutečnila podobný projekt, vzbudil velký ohlas-děti napsaly vánoční pohádky,

herci Horáckého divadla je poté četli v rádi

 posilování  kulturního  povědomí  dětí-návštěva  divadel,   zvát  divadla  do  našeho  města,

spolupráce s KD

 úniková hra v rámci regionální literatury – možné zapojení týmů ze všech škol v území

dopadu

 podpora  vzniku  čtenářských  koutků  v  přírodním  prostředí  i  v  rámci  budov  školských

zařízení
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4. Závěr

Další setkání PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka se uskuteční

2.4.2019 v 15:00 v K klubu. Obsah schůzky bude jak vyřešit informovanost o projektu, posílení

zapojení rodičů, zapojení všech učitelů druhého stupně ZŠ do rozvíjení čtenářské gramotnosti.

V Novém Městě na Moravě, 19.2.2019

Vypracovala: Mgr. Lenka Šmardová, odborný garant II. úrovně

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v území dopadu ORP Nové Město na Moravě“, 

registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009720


