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Zápis ze setkání PS čtenářská gramotnost SO ORP Stod 
(setkání proběhlo v rámci Letní školy ve Strašíně dne 21. srpna 2020 - přítomní viz. prezenční 

listina) 
(reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008597) 

 
 
 

1. Aktuality MAP SO ORP Stod 
 
 Mgr. Tomáš Svoboda (MAS Radbuza) přivítal přítomné a seznámil je s realizovanými                                         
a plánovanými aktivitami   MAP SO ORP Stod.  V rámci   čtenářské gramotnost se jedná                                  
o následující:  
 

Název aktivity Popis aktivity Doba realizace 

Projekty 

Čtení - nejlepší učení (ZŠ) Obsahem aktivity je spolupráce 
škol při práci s knihou 
prostřednictvím pracovních 
listů a rozšíření knižního fondu 
zapojených škol.  

červen 2020 – červen 2021 
 

Setkání pedagogů MŠ 
k prohlubování čtenářské 
pregramotnosti 

Obsahem setkávání je výměna 
zkušeností ohledně práce 
s knihou v předškolním 
vzdělávání 

leden 2021 – květen 2021  

Posouzení vývoje čtení a psaní   Seminář pro pedagogy 1. 
stupně ZŠ, pedagogické 
pracovníky školních 
poradenských pracovišť 

-  Mgr. Bednářová. 

Říjen 2020 

Semináře prohlubující 
čtenářskou gramotnost  
 

Čtenářské dílny a rozvoj 
čtenářské gramotnosti, Práce 
s textem v hodinách literatury, 
Oborové čtení, Tvoření laptopů 
na 1. stupni, čtenářské lekce, 
ČG pro spec.tř. atp. – Mgr. 
Vlasáková, Mgr. Sučková, Mgr. 
Opltová, Mgr. Černá, Mgr. 
Mouleová  

Září 2020 – červen 2021 
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2. Diskuse a možná témata dalších PS 

V rámci diskuze přítomní účastníci zhodnotili dosavadní postupy PS a vyjádřili spokojenost nad 
realizovanými i plánovanými aktivitami. Z dalších aktivit zmiňovali účastníci možnost modifikace 
projektu Čtení – nejlepší učení, který má v současné podobě před sebou poslední ročník. Diskuse 
k podobě dalšího pokračování projektu proběhne na dalším setkání PS. 
 
Kontakt: 
Ivana Štenglová: 720 021 960 (stenglova@mas-radbuza.cz)  
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