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Zápis ze setkání PS čtenářská gramotnost SO ORP Nýřany 
(setkání proběhlo dne 24. září 2019 v ZŠ v Dobřanech   - přítomní viz. prezenční listina) 

 
Setkání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost proběhla odděleně pro 1. a 2. stupeň ZŠ. Téma 
pracovní skupiny bylo zapojení škol v projektu Čtení – nejlepší učení. Ve školním roce 2019/2020 je 
projekt určen pro 4. a 9.  ročníky ZŠ.  
 
Tato pracovní skupina byla orientovaná na 1. stupeň základních škol, byla realizována na 1. stupni ZŠ. 
 
Setkání zahájila za MAS Radbuza Bc. Pavla Adamcová, přivítala účastníky a seznámila je 
s harmonogramem projektu a dalšími plánovanými aktivitami v rámci MAP: 
 

1. Školy obdrží knihy, pracovní listy a návodná doporučení k práci s knihami v nejbližším 

možném termínu dle možnosti dodavatelů – předpokládáme přelom října a listopadu 2019. 

Konečné setkání proběhne na konci školního roku, květen – červen 2020, zapojené školy 

doloží ukázku pracovních listů či jinou formu zpracování za každou publikaci. 

 

2.  Chystané aktivity MAP pro následující období: 

- PS MG s tématem Ozobotů 

- PS RP pro asistenty pedagoga  

- Semináře s Mgr. Michalem Dubcem 

- Náslechy v hodinách u Mgr. D. Černé v 2. ročníku v ZŠ Nýřany  

- PS MG zaměřená na aktivity ve školních družinách  

Následně předala slovo Mgr. Štěpánce Opltové, lektorce projektu „Čtení – nejlepší učení“ pro první 
stupeň, která představila knihy pro 4. ročníky, vysvětlila princip práce s pracovními listy a poté 
předvedla inspirativní ukázku práce s jednopříběhovou knihou „Kam se poděl můj sýr“ – čtení 
s předvídáním.  
 
Pro vlastní projekt byly zvoleny následující tituly: 
 
1, Miloš Kratochvil, Prázdniny blbce 13 

2, Helena Žižková, Přece to nevzdáš 
3, Roland Dahl, Jakub a obří broskev 
4, Jennie K. Brownová, Poppy Borůvková narozená v pondělí 
5, Petra Braunová, Ztraceni v čase 
6, Michaela Fišarová, Kája a Claudie: Hra na štěstí  

 
Knihy budou dodávány na školy po pěti kusech, tzn. v celkovém počtu 30 ks na školu. Dle společné 
dohody budou na některé z knih budou zpracovány podrobné pracovní listy po kapitolách, s ostatními 
knihami budou pedagogové pracovat dle svých zkušeností s vlastními třídami a čtenáři. 
 
Na závěr setkání proběhly diskuze mezi přítomnými účastníky o zkušenostech se čtenářstvím na jejich 
školách. 
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Kontakty: 
Zuzana Štychová: 725 909 846 (stychova@mas-radbuza.cz)  
Pavla Adamcová: 720 021 961 (adamcova@mas-radbuza.cz)  
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