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Zápis z jednání Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti 

a k rozvoji potenciálu každého žáka „MAP ORP Sokolova a ORP 

Kraslice II“  

17. 10. 2019 v 14,30 h v ZŠ Horní Slavkov, Školní 786 

 

Dne 17. 10. 2019 se sešli v ZŠ Horní Slavkov na svém 7. setkání členové Pracovní skupiny pro 

rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka „MAP ORP Sokolov a ORP 

Kraslice II“ (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008574). 

 

Přítomní členové pracovních skupin: viz prezenční listina   

 

1) Mgr. Anna Maria Schröcková, věcná manažerka projektu, přivítala přítomné a ve stručnosti 

představila náplň jednání. Dále informovala členy pracovní skupiny, že nově povede pracovní 

skupinu garant PS – Mgr. Lucie Procházková.  

2) Po krátkém úvodu zahájila Mgr. Procházková svou činnost a vedla diskuzi týkající se potřeb 

jednotlivých pracovních členů v oblasti čtenářské gramotnost. Každý účastník měl možnost 

přispět do diskuze a představit své dovednosti, zkušenosti a obecné problémy týkající se 

čtenářské gramotnosti.  

3) Následně pronesla jedna členka PS svůj příspěvek. Představila projekt, kterým podporují 

čtenářskou gramotnost na základní škole – Čteme společně. Jedná se o vrstevnické vzdělávání, 

kdy žáci II. stupně ZŠ dělají „tutora“ žákům na I. stupni. Společně čtou, vyrábějí, ale také se 

vzájemně podporují ať již v oblastí vlastního vzdělání, či v oblasti mezilidských vztahů. 

Zároveň jezdí žáci II. stupně na návštěvu do domu seniorů, kde jim předčítají. Doplnění celého 

cyklu tvoří návštěva MŠ, kdy si žáci I. stupně ZŠ vyzkoušejí „tutorskou“ roli na dětech MŠ. 

Jedná se o velice promyšlený projekt, do kterého je postupně zapojena škola, a který má i 

spoustu dalších pozitiv než pouhou podporu čtenářské gramotnosti.  
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4) Poté proběhla diskuze o projektu samotném, ale také o dalších projektech na dané škole. 

Členové PS poté v rychlosti představili podobné projekty na vlastních školách, či doplnili 

diskuzi vlastními zkušenostmi a postřehy.  

5) Po diskuzi si opět vzala slovo Mgr. Procházková, která představila další projekt na podporu 

ČG. Hlavním cílem bylo poukázání na metody kritického myšlení a jejich využití v oblasti 

čtenářské gramotnosti. Každý člen dostal materiály obsahující pracovní listy a také odkazy, aby 

se mohl metodami dále zabývat.  

6) Na závěr poprosila Mgr. Procházková všechny přítomné, aby si také připravili nějaký 

příspěvek, který by mohl obohatit členy PS.  

 

Další setkání pracovní skupiny proběhne v lednu 2020. 

Dne 21. 10. 2019 

Zapsala: Mgr. Anna Maria Schröcková 

 

 


