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Zápis ze setkání Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost  

SO ORP Stod – 2. stupeň 

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

(9. září 2020, budova 2. stupně ZŠ Dobřany, přítomni viz prezenční listina) 

 

Setkání účastníků projektu Čtení – nejlepší učení, konané v rámci pracovní skupiny Čtenářská gramotnost 

proběhlo odděleně pro 1. a 2. stupeň. Pro školní rok 2020/2021 byly vybírány knihy pro 5. ročník a pro průřez 

druhým stupněm ZŠ. 

Úvod 

Toto setkání bylo orientováno na 2. stupeň. Metodik projektu Mgr. Tomáš Svoboda přivítal účastníky, představil 

jim plánované aktivity z témat čtenářské gramotnosti a harmonogram aktivit projektu MAP II. Nastínil program 

úvodního setkání ke čtvrtému ročníku projektu Čtení – nejlepší učení. Dále již předal slovo lektorce projektu pro 

2. stupeň Mgr. Naděždě Vlasákové. 

Projekt Čtení – nejlepší učení 

Mgr. Naděžda Vlasáková po krátkém shrnutí předchozích tří ročníků představila vybrané tituly pro jednotlivé 

ročníky druhého stupně s věkovým doporučením, včetně k nim náležících pracovních listů a praktické ukázky 

práce s nimi.  

Vybrané tituly na školní rok 2020/2021: 

1. Kolektiv autorů – Město mezi zelenými kopci (povídka) 

2. Krolupperová Daniela – Past na korunu (detektivka) 

3. Březinová Ivona – www.bez-bot.cz (román) 

4. Foglar Jaroslav – Rychlé šípy na Stínadlech (komiks) 

5. Dvořák Jiří – Slepice a televize (bajka) 

6. Stehlíková Petra – Naslouchač (fantasy) 

7. Soukupová Petra – Klub divných dětí (dobrodružná literatura) 

8. Šorel Václav – Prokletí (komiks) 

Do každé ze zapojených škol byly knihy distribuovány po třech kusech od každého titulu. Do škol, jejichž zástupci 

se účastnili setkání, byly knihy předány přímo na místě, do ostatních budou distribuovány v nejbližší možné 

době. Na základě vzájemné dohody budou k některým z titulů vypracovány pracovní listy. 

Pracovní listy byly vypracovány i pro další, zde nezmíněné žánry, konkrétně pro pohádky a pověsti. Účastníci se 

předběžně dohodli na termínu dalšího setkání a vyhodnocení projektu na 5/2021. 
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Závěr 

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. 

 

Informace o projektu MAP II: https://www.mas-radbuza.cz/projekty-map 

 

Kontakt: Ivana Štenglová, stenglova@mas-radbuza.cz , 720 021 960 

     Kamila Opl Hackerová, oplova@mas-radbuza.cz , 725 909 836 
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