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Zápis ze setkání PS čtenářská gramotnost SO ORP Nýřany 
(setkání proběhlo dne 9. září 2020 v ZŠ Dobřany   - přítomní viz. prezenční listina) 

 
 
Setkání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost proběhla odděleně pro 1. a 2. stupeň ZŠ. Toto dělení se 
osvědčilo již v předchozích ročnících, jelikož každý stupeň využívá jiné formy práce s knihami.  Tématem  
pracovní skupiny bylo zapojení škol v projektu Čtení – nejlepší učení. Ve školním roce 2020/21 je projekt 
určen pro 5. ročníky 1. stupně  a napříč ročníky 2. stupně.  Tento zápis je z pracovní skupiny z 1. stupně.  
 
Setkání zahájila Bc. Pavla Adamcová z MAS Radbuza, přivítala  účastnice  a seznámila je s novinkami                                
a plánovanými aktivitami v rámci projektů MAP II SO ORP Nýřany  pro školní rok 2020/21. Zároveň proběhla 
diskuze ke konkrétním aktivitám plánovaným v oblasti čtenářské gramotnosti.  Následně proběhlo uvedení 
do projektu Čtení – nejlepší učení pro daný školní rok a slovo si převzala lektorka Mgr. Štěpánka Opltová.  
 
Mgr. Opltová představila účastnicím všechny knihy, se kterými budou v rámci projektu ve svých třídách 
pracovat. Jedná se celkem o 30 knih na každou školu, konkrétně o tyto tituly: 
 
   
 
1.) Papoušková Eva – Cílovníci       
2.) Martin Baltscheit – Jediný den      
3.) Rundellová Katherine – Dobrodruh      
4.) Čech Pavel – A        
5.) Cogginová Linda – Psí hvězda      
6.) Braunová Petra – Dům doktora Fischera     
7.) Rowlingová Joanne – Harry Potter a kámen mudrců    
8.) Šlik Petr Hugo – Tajemství jeskyně pokladů  
 
Zároveň představila pracovní listy k daným knihám a možnost jejich variability a přizpůsobení konkrétní 
třídě a složení čtenářů. 
Větší prostor dostala kniha „A“ od Pavla Čecha, komiks, se kterou si účastnice vyzkoušely v roli dětí realizaci  
čtenářské dílny.  Závěrem proběhla diskuze nad knihami a dalšími možnostmi práce ve třídách. Mgr. Opltová 
též nabídla účastnicím, že může v případě potřeby přijet realizovat čtenářské dílny přímo na jejich školu.

    

 

Termín závěrečného setkání bude upřesněn aktuálně, předpokládáme druhou  polovinu května 2021. 
 
 
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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