
 

 

ZÁPIS PRACOVNÍ SKUPINY 
 

MAP II Vysokomýtsko 

9. setkání pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost 

30. 9. 2020 od 14 hodin v sídle MAS NAD ORLICÍ v Kosteleckých Horkách 
 
 

Přítomni: Petra Chválová, Magdaléna Kučerová 
Za realizační tým: Anna Plocková, Petra Čejková 
Omluveni: Petra Smutná, Lenka Svobodová, Ludmila Borovcová, Šárka Víchová, Martina 
Krsková, Alena Plháková, Michaela Jaklová. Na základě e-mailu ze dne 30.9.2020 členství 
v pracovní skupině čtenářská gramotnost ukončila paní Šárka Víchová. 

Úvod:  
Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost MAP Vysokomýtsko se spojila s Pracovní 
skupinou pro čtenářskou gramotnost MAP Kostelecko, důvodem byla přítomnost váženého 
hosta, spisovatelky, lektorky, scénáristky a metodičky Kláry Smolíkové.  

RT přivítal členy obou pracovních skupin, následně přivítal a členům představil Kláru 
Smolíkovou. RT krátce informoval Kláru Smolíkovou o činnosti pracovní skupiny, o výstupech 
ze SWOT-3 analýz, jejichž tvorbě se pracovní skupina věnovala, a z nichž pak RT vychází při 
plánování aktivit pro dané území. 

RT předal slovo paní Smolíkové, která členům popsala informační gramotnost, pod níž 
čtenářská gramotnost patří.  

Zmínila mezinárodní šetření PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) a PISA 
(Programme for International Student Assessment), jejichž prostřednictvím se měří také 
čtenářská gramotnost na mezinárodním poli. Z výsledků vyplývá, že jsme sice čtenáři, ale 
nejsme čtenářsky gramotní. Klára Smolíková popsala také několik důvodů, jedním z nich je 
feminizovaná literatura a s tím související podvědomé preferování ženských témat, a tím 
pádem menší počet mužských čtenářů. Dalším je preferování pouze jednoho typu literatury 
(ve školách), a to knih, přitom do literatury spadají i další média. Dalším problémem je 
neexistence školních knihoven, které jsou všude po světě naopak celkem běžné. 

Následovala diskuze na téma čtenářská gramotnost na školách. 

Po pracovní skupině následoval seminář na téma Práce s knihou a čtenářská gramotnost. Na 
základě setkání a velké poptávky z řad učitelů po lektorčiných seminářích byly domluveny další 
termíny setkání na rok 2021. Vzhledem k aktuální situaci budou některé termíny přeloženy do 
online prostředí. RT bude o změnách včas informovat formou e-mailové korespondence, www 
a facebooku. 

Další setkání proběhne formou e-mailové korespondence v první polovině listopadu 2020. 

Vyhotovila: Anna Plocková  


