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Zápis k zasedání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k 
rozvoji potenciálu každého žáka setkání PS  

 

Datum konání:  26. 3. 2019 

Přítomni:  Dle prezenční listiny 

 

Obsah jednání: 

- Informace k dotazníkům, které byly zaslány na školy 
- Předběžné získané výsledky z dotazníků  
- Informace k plánovaným aktivitám projektu  
- SWOT analýza – z projektu MAP I a z výsledků dotazníků  
- Diskuze 

 

Zápis: 

- Zahájení setkání manažerkou projektu a vedoucí pracovních skupin 
- Informace k programu jednání 
- Informace k dotazníkům – členům PS byly podány informace k dotazníkovému šetření, které 

probíhá ze strany projektu MAP II. K dnešnímu dni má RT záznamové listy cca od poloviny škol. 
Zbylé školy budou urgovány k dodání. Na základě tohoto faktu budou výsledky z dotazníků 
řešeny až na dalším setkání PS. 

- Informace k plánovaným aktivitám projektu – 2. dubna proběhne seminář na téma „Světové 
války 20. století“ určeno pro učitele dějepisu a občanské výchovy. 21. května proběhne 
ukázkový seminář metody Fie. 10. června proběhne celodenní konference pro podporu 
polytechnického vzdělávání. O dalších aktivitách budou členové informováni. 

- SWOT analýza – doplňování či odstraňování bodů ze SWOT projektu MAP I 
o Silnou stránkou PO 1 v rámci ČG je nabídka vzdělávacích programů knihovny, 

především pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. 
o Do slabé stránky lze zapsat nízkou podporu ČG z pohledu nabídky programů knihovny 

pro žáky 2. stupně ZŠ. Důvodem je menší zájem ze strany ZŠ a malá nebo žádná 
nabídka programů ze strany knihovny. Vyvstává otázka, jak zapojit 2. stupeň Š do 
knihoven? 

o Příležitostí je využití elektronických čteček a ICT, audioknih (pro děti s poruchou 
čtení, dyslektické děti – snížení stresu ze čtení knih, která by jim trvala déle) 

- Diskuze 
o Problémem je stále porozumění textu 
o Zaujmout čtením – více čtou na sociálních sítích apod., pak jsou unaveni a zahlceni a 

nemají potřebu a nechtějí ještě číst klasickou knihu 
o Návrh na uspořádání semináře pro školy – příprava žáka pro přednes, recitaci, ve 

spolupráci se ZUŠ a knihovnou. Navrhnutý termín 28. 5. 2019, 13.30. 
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