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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. Téma pracovní 
skupiny bylo zapojení škol v projektu Čtení – nejlepší učení. 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. Projekt v předchozích 
letech již obsáhl všechny ročníky 2. stupně základní školy. Letošní ročník projektu se nevěnuje jen jedné 
věkové skupině čtenářů, jako tomu bylo dosud, ale je zaměřen žánrově s doporučením věku čtenářů dle 
probíraného učiva. Ke každému žánru připravila Mgr. Vlasáková pracovní listy a doporučila titul. V rámci 
projektu bylo pro každou zúčastněnou ZŠ pořízeno 8 titulů vždy po 3 kusech. 
 
1. Komiks – Jaroslav Foglar – Rychlé šípy na Stínadlech 
2. Komiks - Václav Šorel – Prokletí 
3. Dobrodružná literatura – Petra Soukupová – Klub divných dětí 
4. Detektivka – Daniela Krolupperová – Past na korunu 
5. Bajka – Jiří Dvořák – Slepice a televize 
6. Fantasy – Petra Stehlíková – Naslouchač 
7. Román – Ivona Březinová – www.bez-bot.cz 
8. Povídka – kolektiv autorů – Město mezi zelenými kopci 
 
Pracovní listy s doporučenými tituly byly připraveny i pro žánry Pověst a Pohádka. 
 
Na závěr setkání proběhla diskuse k podobě pátého ročníku projektu. Mgr. Vlasáková navrhla, že by bylo 
možné, aby si knihy navrhovaly zapojené školy. Po vytvoření seznamu navržených knih by proběhla diskuse, 
jejímž výstupem by bylo 8 – 10 knih, které by MAS Radbuza školám zakoupila. Pracovní listy by se ke knihám 
nevytvářely. Mgr. Vlasáková nabídla školám, že by bylo možné, aby přijela do zapojených škol a ukázala tam 
modelovou hodinu čtenářských dílen. Tento návrh bude diskutován na závěrečném setkání ke čtvrtému 
ročníku projektu. 
 
Termín setkání a vyhodnocení čtvrtého ročníku projektu byl domluven na 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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