
 

 

Zápis 

z 6. setkání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti, 

konaného dne 19. 2. 2020 od 14:30 v Městské knihovně v Hranicích 

v rámci projektu MAP pro Hranicko II CZ.02.3.68/0.0/17_047/0009162 
 

 

Přítomni: 

Mgr. Dagmar Pospíšilová, ZŠ a MŠ Drahotuše, vedoucí PS 

Mgr. Ilona Adámková, Ph.D., ZŠ a MŠ Drahotuše  

Mgr. Marie Hajdová, ZŠ a MŠ Struhlovsko 

Mgr. Martina Hollasová, ZŠ a MŠ Potštát 

Marie Jemelková, vedoucí MěK Hranice 

Mgr. Lucie Mynářová, ZŠ a MŠ Ústí 

Mgr. Jana Strnadová, ZŠ a MŠ Struhlovsko 

Mgr. Jana Zábilková, ZŠ a MŠ Struhlovsko 

Program: 

1. Úvod, přivítání členů PS 

2. Regionální školní vzdělávací plán  

3. Kontinua pro čtenářskou gramotnost  

4. Úroveň čtenářské gramotnosti na Hranicku 

5. Lokální metodické kabinety  

6. Propagace činnosti PS a MAP 

7. „Hlášky“ žáků pro kalendář MAP 

8. Uspořádání akce Den s knihou 

9. Závěr 

Ad 2. – oslovení základních škol na Hranicku, žádost o zaslání jejich ŠVP za účelem zpracování 

regionálního ŠVP (D. Pospíšilová) 

Ad 3. – využití kontinuí zpracovaných PAPUČ, doporučení zaměřit se na jejich aplikaci ve školní 

praxi 



 

 

Ad 4. – pro měření a vyhodnocení úrovně ČG na Hranicku použití testu srovnatelného s jinými 

regiony/kraji, event. ČR; vyhledání uvolněných testů na internetu (M. Hajdová, J. Zábilková) 

 

Ad 5. – navržená vedoucí lokálního metodického kabinetu: J. Zichová – zajištění fungování a 

funkčnosti kabinetu (navržení personálního obsazení, náměty pro jednání o činnosti, 

workshopu, kulatého stolu), zaslat vedoucí PS T: 6.3.2020 

 

Ad 6. – příspěvky do květnového vydání Zpravodaje MAS, event. Hranického zpravodaje: 

- podpora ČG, spolupráci MAP a MěK na Hranicku … (M. Jemelková) 

- recitační soutěže v regionu (J. Zábilková) 

 

Ad 7. – shromáždění, sepsání „hlášek“ ze ZŠ i MŠ – poslat mailem vedoucí PS (všichni členové 

PS) T: konec března 

 

Ad 8. – Den s knihou – 29. 5. 2020 ve dvoraně hranického zámku a v místnostech v 1. patře 

(pro žáky základních škol i pro veřejnost): 

- povolení akce, ozvučení, domluva se spisovatelkou (beseda/y) a s lektorkou (dílna/y 

tvůrčího psaní), zajištění stánků, panelů, stolů apod. – jednání s MěÚ Hranice, 

EKOLTES, koordinace celé akce (D. Pospíšilová) 

- možnost otevření doprovodného programu – model města, historické zbraně … 

(M. Jemelková)  

- spolupráce se spisovatelkou Petrou Braunovou (M. Hajdová) 

- spolupráce s lektorkou tvůrčího psaní Marií Henslovou (J. Strnadová) 

- stánky: nakladatelství Velryba, knihkupectví Ezop, Knihář (V. Závrská), bazar knih 

(J. Zábilková) 

- panely: čtenářské karty – ZŠ Potštát (M. Hollasová), tvorba P. Braunové – ZŠ 

Struhlovsko (J. Zábilková), práce čtenářského klubu – ZŠ Drahotuše (I. Adámková), 

literární soutěž (?) – ZŠ 1. máje (J. Zichová), prezentace MěK Hranice (M. Jemelková) 

- tvořivá dílnička – výroba záložky (L. Mynářová, M. Hollasová) 

- harmonogram návštěv jednotlivých škol – bude upřesněn na dalším setkání PS 



 

 

- plakát + malé pozvánky – návrh J. Zichová 

 

Zapsala: Mgr. Ilona Adámková, Ph.D. 

Zkontrolovala/upravila: Mgr. Dagmar Pospíšilová 

 


