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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“  

18. 6. 2020 v 15,00 h v Městském kulturním středisku Horní Slavkov  

 

Dne 18. 6. 2020 se sešli v knihovně MKS Horní Slavkov na svém 9. 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.  

2) Poté si vzala slovo Mgr. Lucie Procházková, garant PS, a shrnula jednání PS za uplynulý 

školní rok.  

3) Následně proběhla diskuse nad tématem uzavření škol v rámci epidemie, a především dopad 

na čtenářskou gramotnost dětí a žáků. Členové PS sdíleli své dobré i špatné zkušenosti a 

možná řešení, jak děti a žáky podporovat a jakou formou u nich probíhalo distanční 

vzdělávání. Všichni členové pracovní skupiny se shodli na nutnosti sjednotit platformu pro 

on-line vzdělávání, zároveň také uznali, že se tímto vyzkoušela nová možnost, jak na dálku 

vyučovat dlouhodobě nemocné žáky.  

4) Dále proběhla diskuse nad formou hodnocení v tomto školním roce.  

5) Následně představila Mgr. Procházková možné soutěže a projekty, do kterých by se mohly 

školy, na podporu čtenářské gramotnosti, zapojit. Přítomní tento přehled doplnili o své 

zkušenosti a proběhla diskuse nad jednotlivými možnostmi. Jako možné soutěže byly 

jmenovány např.: Celé Česko čte dětem, nebo Souboj čtenářů.  

6) Závěrem proběhla diskuse nad možnostmi motivace dětí a žáků k čtenářské gramotnosti. 

Jako možný příklad bylo jmenováno darování knihy na konci školního roku vždy jednomu 
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žákovi z třídy (za studijní, sportovní či umělecké výsledky, aktivitu apod.). Na úplný závěr 

proběhla ještě diskuse nad čtenářskými kluby/kroužky na školách a došlo k sdílení 

zkušeností v této oblasti.  

 

Dne 22. 6. 2020 

Zapsala: Mgr. Anna Maria Schröcková a Mgr. Lucie Procházková  

 

 

 


