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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. třídy ZŠ. Tento zápis je z pracovní skupiny, která byla orientovaná na 2. stupeň 
základních škol.  
 
Setkání zahájil za MAS Radbuza Mgr. Tomáš Svoboda, přivítal účastníky a seznámil je s projektem. 
Přítomné seznámil i s dalšími aktivitami v rámci MAP II SO ORP Nýřany. Následně předal slovo lektorce 
Mgr. Naděždě Vlasákové. 
 
Mgr. Vlasáková krátce shrnula předchozí ročníky projektu Čtení – nejlepší učení. Podrobněji pak 
popsala pracovní listy a možnosti práce s nimi, protože některé ze zapojených škol pro školní rok 
2019/2020 se neúčastnily předchozích ročníků projektu. Následovalo představení knih a doporučení 
pro jaký typ čtenářů je titul vhodný (slabý x silný čtenář, podle zájmu čtenářů, …). 
Tituly: 

1. Atticus – Láskou ji nespoutáš (poezie) 

2. Michael Part - Lionel Messi: úžasný příběh 

3. Steven Moffat - Sherlock Holmes: Studie v růžové (komiks) 

4. Emanuel Bergmann – Trik 

5. Jonathan Destin – Ten den jsem se rozhodl zemřít 

6. Jennifer Niven – Tíha vesmíru 

7. Ivona Březinová – Holky na vodítku: Jmenuji se Ester – Jsem gamblerka 

 
Celkem bude do každé zapojené školy objednán soubor 30 knih. Po krátké diskuzi se zástupci 
zapojených škol dohodli na počtu jednotlivých titulů. Tituly „Steven Moffat - Sherlock Holmes: 
Studie v růžové“ a „Michael Part - Lionel Messi: úžasný příběh“ po 5 ks, ostatní tituly po 4 ks. 
 

Tento ročník projektu je určen pro 9. třídy ZŠ, z toho důvodu se přítomní pedagogové se shodli, že 
vyhodnocení a závěrečné setkání k projetu uskuteční až začátkem června 2020, kdy už budou mít žáci 
po přijímacích zkouškách. 
 
Na závěr setkání pozvala Mgr. Vlasáková na náslechy ve svých hodinách. Nabídku náslechů bude 
jednotlivým školám posílat MAS Radbuza. 
 
Informace o projektu MAP II: https://www.mas-radbuza.cz/projekty-map 
 
Kontakty: 
Zuzana Štychová: 725 909 846 (stychova@mas-radbuza.cz)  
Pavla Adamcová: 720 021 961 (adamcova@mas-radbuza.cz) 
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