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Jednání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti 

zápis č. 9 

videokonference – Google Meet, 9. 2. 2021, od 13:00 

 

Program: 

1. Zhodnocení výstupů ze SWOT analýzy 

2. Rekapitulace uplynulého období 

3. Plánování implementačních aktivit a platforem na rok 2021 

4. Diskuze, různé 

 

 

1. Zhodnocení výstupů ze SWOT analýzy 

Provedena rekapitulace a zhodnocení výstupů ze SWOT analýzy: 

• Silné stránky 

• Slabé stránky 

• Příležitosti 

• Hrozby 

 

2. Rekapitulace uplynulého období 

Proběhla rekapitulace činnosti PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti za rok 2020. 

 

3. Plánování implementačních aktivit a platforem na rok 2021 

• Návrh na implementační aktivitu – audiokniha pohádek 

Náležitosti pro danou IA: 

 žáci ZŠ 1. i 2. stupně čtou pohádky – 1 škola / 1 dějový příběh pohádkového typu 

 výběr přiměřeně dlouhé pohádky nechat na dětech / školách 

 délka pohádky 15 minut 

 školy zašlou: audiozáznam, foto knížky, obrázky z dané pohádky 

   seznam čtenářů, třída, škola 

      Odměna školám / čtenářům – poukaz do knihkupectví – návrhy (upřesní se): 

- Knihkupectví Horová, Náchod 

- Antikvariát Knihkupectví Trutnov 

- Knihy Kanzelsberger Trutnov 

Doba realizace: březen 2021 

• Návrh na platformu – audiokniha – otevíráme čtení pro naše školky – čtení před spaním 

(rozvojová aktivita vedoucí k rozvoji kompetencí) 

Náležitosti pro danou platformu: 

 zveřejnění audioknihy na youtube 

 nabídka MŠ v území ORP – zapojení se do platformy  

 dořešení technického zázemí MŠ pro přehrání pohádek 

 poslech audioknihy v přihlášených MŠ ve třech až čtyřech blocích + administrativní 

náležitosti platformy 
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4. Diskuze, různé 

• Modelová hodina on-line výuky na 1. stupni ZŠ (ČJ, vlastivěda...): 

- cílem modelové hodiny je předvést výuku v praxi, podat informace o výuce, pomůcky, 

nápady na vylepšení hodiny 

- typ na učitele, kolegu (i z jiných škol) 

- lze i člen PS pro ČG 

- předběžně – M. Šafránek přislíbil zapojení – výuka 4. ročníku – ČJ, vlastivěda 

• Ukázková činnost on-line v rámci knihovny / knihovníci 

- J. Šimková zjistí možnosti zapojení z okruhu známých knihovníků 

 

 

Termín 10. jednání PS pro rozvoj ČG bude před odesláním výzvy k tvorbě audioknihy, a ještě po 

domluvě upřesněn. 

 

 

Prezenční listina dokladovaná formou čestného prohlášení zúčastněných je přílohou č. 1 tohoto 

zápisu a Print Screen obrazovky je přílohou č. 2. 

 

 

Zapsala: Barbora Procházková 

Dne: 9. 2. 2021 


