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Zápis z jednání pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ll Vysokomýtsko 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009710 

 
 

Místo konání: městská knihovna Choceň 
Datum a čas: 21. 1. 2020, 16:00 – 18:00 
Přítomni: dle prezenční listiny – viz příloha zápisu 
 
 
Zápis: 
 
Za RT byla přítomna Lenka Pelinková a Petra Čejková 
 

16,00 h – Lenka Pelinková zahájila setkání. Přivítala zúčastněné a shrnula body 
jednání. 
Předneseny základní informace k plánované akci/ přednášce paní Pexové – 
Práce s komiksem pro 1. stupeň ZŠ. Termín konání akce byl stanoven na  
4.2.2020, místo knihovna Choceň. Proběhla věcná diskuse k přípravě 
přednášky, rozdány letáky a základní informace všem zúčastněným. Byl dán 
námět na přednášku Práce s komiksem pro 2. stupeň ZŠ. ?? Prověří někdo 
zájem??  
Dále byla představena plánovaná beseda – Výchova dětí v digitální krajině. 
Pořádá knihovna Choceň a MAP Vysokomýtsko. 
Účastníci diskutovali nad vhodnými termíny konání akcí pro studenty i 
veřejnost. Shodli se na optimálním termínu konání akcí do Velikonoc. Poté již 
mají školy program naplněn. 
Otevřelo se téma potřebnosti sdíleného kalendáře pořadateli akcí ve městě 
Choceň. 
Lenka Pelinková účastníky seznámila s plánovanou akcí MAP Kostelecko…. – 
Festival vzdělávání. Představila program konference. Úkol: zaslat všem 
zapojeným školám informace o konání akce. 
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Lenka Pelinková otevřela téma o užitečnosti formativního hodnocení žáků. V té 
souvislosti nabídla možnost zajištění semináře na toto téma.  Proběhla diskuse. 
Padla shoda, že formativní hodnocení by učitelé rádi používali zejména na 1. 
stupni ZŠ. Avšak zkušenosti z praxe dokazují, že rodiče po několika týdnech 
sami požádají o hodnocení známkami. O seminář projevila zájem pí učitelka 
z Knířova a Tisové. 
Dále byli účastníci seznámeni s aktivitou MAP – podpora psychologů do MŠ. 
Skupina vyzvala MAP k prověření možnosti financování této služby do ZŠ. 
Zástupci Městské knihovny Choceň informovali o rozšíření výpůjční služby o 
didaktické pomůcky. 
Námět z knihovny – uspořádat akci pro veřejnost, na které budou moci čtenáři-
děti prezentovat knihy, které je zaujaly. 
Byla otevřena diskuse, jak dostat děti ke čtení. Oslovit rodiče? 
 
Pavel Suchý představil výstupy z dotazníku Čtenářská gramotnost… 
Byla provedena analýza SWOT 
 
V 18:00 Lenka Pelinková poděkovala členům skupiny a ukončila setkání. 
Příští setkání 28.4.2020 v MěK Choceň. 
 
Silná stránka                                                                    Slabá stránky 

• Dostatečně vybavená školní 
knihovna 

• Proškolení pedagogové 
• Spolupráce ZŠ s městskou knihovnou 
• Existence čtenářských klubů 
• Skvělá nabídka na knižním trhu 

• Ve školách je malá časová dotace 
pro výuku ČJ a litaretury 

• Nezájem o četbu – celospolečenský- 
rodiče se nepodílí na četbě , 
nezajímá je to 

Příležitost: Hrozba 

• Avizovaná změna RVP  
• Využití moderní techniky 
• Propojení knih s divadelním 

představením, návštěva výstav 

• Nedostatek financí na kulturní akce 
• Mobilní prostředí – děti tráví mnoho 

času na telefonech 
• Nastavení společnosti na čtení 

krátkých a rychlých zpráv tzv. 
mediální slepota 
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