
Zápis ze setkání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost (12. ledna 2022) 

 

- Účastníci: Lucie Dostálková, Jana Motlová, Míša Frűhbauerová, Jaroslava Motyčková, Marie 

Krumlová, Dagmar Hutařová, Vlasta Šrámková, Jaromíra Valehrachová 
 

- podepsány DPP (50 hodin do prosince 2022), výkazy se vyplňují vždy na konci měsíce, lze si 

vykázat i vzdělávací akce, kterých se kvůli projektu zúčastníte 

 

 

NÁVRH REALIZOVANÝCH AKTIVIT NA JARO 2022 

 

- metodicky zpracované hodiny pro pedagogy: 

• 10 lekcí zaměřených na mediální výchovu ( + digitální gramotnost) – představen a 

odsouhlasen plán lekcí - v průběhu jara 2022 zpracuje Jarka Motyčková 

• 10 lekcí zaměřených na regionální pověsti (pověsti z Chotěboře, Uhelné Příbrami a 

Lipnice zpracovala Marie Krumlová) – hodiny zpracujeme dle zásad RWCT poté, co 

absolvujeme workshopy 

• Spolupráce s asistenty pedagoga v MŚ v oblasti rozvoje logopedických dovedností – 

pilotní program – Hana Nováková 
 

- nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogy: 

• série workshopů k rozvoji čtenářské gramotnosti:  

 → 10. března, 15:00 – 18:00 – Veronika Peslerová: Čtenářství a jak ho rozvíjet 

 → 31. března, 15:00 – 18:00 – Lucie Dostálková: Metody RWCT (Čtením a psaním ke 

kritickému myšlení) a jejich využití při výuce literatury na 1. a 2. st. ZŠ 

 → termín neručen – Aktivity rozvíjející čtenářskou gramotnost a kritické myšlení při 

výuce vlastivědy a dějepisu (L. Dostálková) 

  → termín neurčen – Současná česká poezie pro děti na 1. st. ZŠ (L. Dostálková)   
 

- exkurze:  

• K. Havlíček Borovský – Havlíčkova Borová / Havlíčkův Brod – připraví Míša 

Frűhbauerová, realizace jaro 2022  

• ? - B. Reynek a Petrkov – realizace jaro 2022 - ? – promyslí L. Dostálková 

 

                      ÚKOLY 

 

- Míša Frűhbauerová zjistí možnost uspořádání workshop na přednes/recitaci 

- L. Dostálková promyslí realizaci a případný termín dvou workshopů + exkurze do Petrkova 

- vyhledání zajímavých regionálních pověstí – všichni, obzvl. Míša (Krucemburk, Borová, Maleč), 

Vlasta (Havlíčkův Brod, Vilémov, Golčův Jeníkov) 

- Dáša prozkoumá Jeníkovy pohádky Jana Zrzavého – mají potenciál? 

- Nováková rozjede pilotní program pro asistenty pedagogů zaměřený na logopedické 

procvičování s dětmi 

 

Sepsala 

Lucka Dostálková 


