
 

 

ZÁPIS PRACOVNÍ SKUPINY 
 

MAP II Vysokomýtsko 

15. setkání pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost 

7.12. – 13.12.2021, online e-mailová korespondence 
 
 

Zúčastěni: Petra Smutná, Martina Krsková, Petra Chválová 
 
Za realizační tým: Petra Čejková, Veronika Pažinová 

Body jednání: 

 Vyhodnocení proběhlých aktivit na podporu čtenářské gramotnosti 

 Seznámení s výstupy SWOT analýzy 

 Aktualizace Akčního plánu – plánování aktivit  

 Plánování aktivit a spolupráce  

 Diskuse 

Na základě aktuální situace bylo rozhodnuto uskutečnit setkání pracovní skupiny v online prostředí. 
Účastnice byly s touto formou setkání seznámeny a padla shoda na této variantě. 

Dne 7.12.2021 byl členům pracovní skupiny odeslán informační e-mail s podklad k jednání. Členové byli 
seznámeni s výstupy z předchozí pracovní skupiny, byla představena souhrnná analýza SWOT a nastíněna 
aktualizace Akčního plánu. Dále byly souhrnně vypsány jednotlivé aktivity, které vzešly z předchozího 
setkání, tj. spolupráce s knihovnou v Chocni a přehled podpůrných aktivit do škol. 

V termínu zaslali své návrhy tři členové pracovní skupiny. Bylo navrženo promyslet koncepci pořádání 
historicko-literárních her vázajících se přímo ke konkrétním událostem. Dále se účastníci shodli, že je třeba 
cílit nejen na děti a pedagogy, ale též na rodiče.  

 

Skupina se shodla na návrhu analýzy SWOT: 

 
SWOT analýza ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST 

SILNÉ STRÁNKY: 

Volitelná četba na 1. stupni 

Programy pro ZŠ i MŠ v knihovně 

Dostatek pomůcek v ZŠ i MŠ 

Zapálený pedagog – použití metod pro rozvoj ČG, využití hodinové dotace ČJ pro čtení 

Školní knihovna – pravidelně využívaná, aktualizovaný knižní fond 

Široká nabídka současné literatury na trhu 

Motivace ke čtení formou her – v knihovně, ve třídě 

 



 

 

SLABÉ STRÁNKY: 

Malá hodinová dotace na 2. stupni ZŠ – není časový prostor pro čtenářské aktivity, včetně návštěvy knihovny 

PŘÍLEŽITOSTI: 

Možnost rozšíření spolupráce škol s městskou knihovnou 

Kluby – realizace ze Šablon 

Možnost rozšíření zázemí školní knihovny a čtenářských koutků – realizace z PRV 

Sdílení zkušeností mezi pedagogy MŠ, ZŠ 

Nastavení spolupráce knihovny s pedagogy ZŠ 

HROZBY: 

Covid 

Počet dětí v MŠ nad 24 dětí 

 

 

Návrh termínu dalšího setkání pracovní skupiny únor-březen 2022 v knihovně Choceň 

 

 

 

 

Zapsala: Petra Čejková dne 17. 12. 2022. 


