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ZÁPIS ze setkání 
Pracovní skupiny čtenářská gramotnost 

 
 

MAP III Vysokomýtsko 
1. 2. 2023, 16:00 – 18:00 hod., ZŠ Knířov 

 

Přítomni za pracovní skupinu: Kateřina Novotná, Ludmila Borovcová, Jana Tomášková, Tereza Dejdarová, 
Martina Krsková 
Omluveni za pracovní skupinu: Petra Smutná, Alena Plháková 
 
Za realizační tým: Veronika Pažinová, 
 
Body jednání: 

• Uvítání 

• Místní lídři/experti 

• Plánování aktivit na podporu čtenářské gramotnosti v území 

• Evaluace 

• Sdílení zkušeností 

• Diskuse 

• Závěr 
 
Průběh jednání: 
Veronika Pažinová zahájila jednání v 16:00 hod. Představila program setkání.  
 
Místní lídři/experti 
První bodem programu byla definice místních lídrů/expertů v čtenářské gramotnosti pro území 
Vysokomýtsko. Přítomní členové se shodli, že jako místního lídra vnímají členku pracovní skupiny Alenu 
Plhávkovou. Alena Plháková je knihovnice Městské knihovny Choceň, kde má na starosti dětské oddělení. 
Dále je také lektorkou literárních besed, a to jak pro mateřské a základní školy, tak pro rodiny s dětmi. 
 
Plánování aktivit na podporu čtenářské gramotnosti v území Vysokomýtska 

• Národní pedagogická knihovna J. A. K. v Praze 
o Na základě spolupráce s knihovnicí Editou Vaníčkovou Makosové z Národní pedagogické 

knihovny J. A. Komenského v Praze by členové pracovní skupiny rádi využili nabídky paní 
Vaníčkové a navštívili Národní pedagogickou knihovnu. Realizační tým domluví návštěvu 
s programem pro členy pracovní skupiny na konec dubna 2023. Cílem návštěvy je inspirace a 
sdílení zkušeností, které budou skrze členy přeneseny do území. 

• Mediální gramotnost 
o Se čtenářskou gramotností úzce souvisí mediální výchova. Členové by rádi na setkání PS 

pozvali odborníka na mediální výchovu pana Bedřicha Musila z Mediagramu. Cílem pozvání 
by bylo dozvědět se o mediální výchově více informací, zjistit, co by obnášelo její 

https://www.npmk.cz/knihovna/sluzby/edukacni-programy/odborne-celozivotni-vzdelavani
https://mediagram.cz/
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implementaci do škol, jak se v této oblasti vzdělávat a jak získané dovednosti přenášet na 
žáky. 

• Tvůrčí psaní 
o Tématem, kterým by se členové pracovní skupiny chtěli dále zabývat je tvůrčí psaní. V této 

oblasti vidí pro žáky převážně 2. ročníku ZŠ velký potenciál. Jako jednoho z předních 
odborníků na toto téma vnímají Reného Nekudu. Rádi by ho pozvali na setkání pracovní 
skupiny s cílem dozvědět se o tomto tématu více, pro případné zanesení této aktivity do SR 
MAP pro navazující projekt MAP IV. 

• Spisovatelé 
o V rámci projektu MAP II byly realizovány besedy s českými dětskými spisovateli. Tato aktivita 

byla v území velmi žádaná, a to jak v mateřských školách, tak v základních školách a 
knihovnách. Členové pracovní skupiny by rádi vytipovali další české spisovatelé, kteří nabízí 
literární besedy, autorská čtení a semináře. 

• Největší přání, které nikde nekoupíš 
o Projekt, který Městská knihovna Choceň realizuje ve spolupráci s MAP III Vysokomýtsko. 

Cílem projektu je posílení čtenářské gramotnosti a etiky u žáků 3. – 5. tříd. Do projektu se 
přihlásilo 13 tříd. Knihovnice Alena Plháková realizuje pro každou třídu besedu, poté paní 
učitelky s dětmi na téma „Největší přání, které nikde nekoupíš“ vytvoří výtvarnou práci nebo 
literární text. Všechna tato díla budou vystavena v Chocni v Panském domě, kam si žáci 
přijdou výstavu prohlídnout. 

 
Evaluace 
Veronika Pažinová informovala členy o probíhající evaluaci. Dle harmonogramu aktuálně probíhají řízené 
rozhovory s řediteli škol. Evaluace pracovní skupiny čtenářská gramotnost bude probíhat na následujícím 
setkání PS. 
 
Informace z činností ostatních pracovních skupin 

o Pracovní skupina mateřské školy 
o 26. 1. 2023 proběhlo setkání pracovní skupiny mateřské školy na téma Etika v MŠ. Paní 

Tomášková s paní Lipavskou představili členům vypracovanou metodiku Primární prevence 
rozvoje osobnosti a sociálních vztahů 

o Pracovní skupina matematické gramotnosti 
o 21. 2. 2023 inspirativní setkání v ZŠ Litomyšl U Školek na téma Výuka digitálních gramotností 

na 1. stupni ZŠ 
o Pracovní skupina základní školy 

o 14. 3. inspirativní setkání v Technologickém klubu Albrechtice. 
o Pracovní skupina financování 

o 21. 3. setkání k Mapě vzdělávacího ne/úspěchu 
 
Sdílení zkušeností 
Další témata, kterých se pracovní skupina během setkání dotkla: 

o Jeden svět na školách v Chocni a Vysokém Mýtě 
o Zajišťuje spolek z Ústí nad Orlicí – SPOUSTÍ 
o Bude probíhat 20. – 24. 3. 2023 

https://www.renenekuda.cz/kurzy-tvurciho-psani/
https://map.nadorlici.cz/src/Frontend/Files/FileExtend/source/52_1637066488.pdf
https://map.nadorlici.cz/src/Frontend/Files/FileExtend/source/52_1637066488.pdf
https://www.mapavzdelavani.cz/
https://www.jsns.cz/
https://js.spousti.cz/
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o Komenský 2020 
o Nabídka aktivit pro školy zde 
o Metodiky Úcta k životu - Projekt se zaměřuje na principy demokratické kultury. Zabývá se 

především rozvojem kompetencí, které se projevují v oblasti osvojování znalostí a kritického 
porozumění, dovedností a upevňování hodnot a postojů. Naším základním mottem je Úcta k 
životu. 

o Nabídka MAPu – zapůjčení výstavy Timeline Komenský 
o Knihovna Vysoké Mýto 

o Jako přínosné by členové pracovní skupiny viděli navázání spolupráce s Městskou knihovnou 
Vysoké Mýto. Doposud se nepodařilo RT navázat s touto knihovnou spolupráci. Členové 
přislíbili pomoc. 

 
Prohlídka školy 
Na závěr setkání proběhla prohlídka základní školy Knířov.   
 
Následující setkání pracovní skupiny čtenářské gramotnosti se uskuteční v úterý 28. 3. od 16:00 hod. 
v městské knihovně v Chocni. 
 
Zapsala: Veronika Pažinová dne 2. 2. 2023 

https://komensky2020.cz/
https://komensky2020.cz/nabidka/
https://eu.uctakzivotu.cz/#metodiky
https://map.nadorlici.cz/src/Frontend/Files/FileExtend/source/5_1611729928.pdf

