
Zápis ze setkání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost (21. června 2022) 

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

Krumlová, Dagmar Hutařová, host: Jitka Rutschová 
 

NÁPLŇ SCHŮZKY 
 

1) analýza čtyř lekcí zaměřených na mediální výchovu (pracovní verze lekcí přiložena v e-mailu) 

• děkujeme Jarce M. za její skvělou a pečlivou práci!!! Oceněno bylo zejména praktické a akční 

zaměření lekcí a množství materiálů, které musela prostudovat. 

• připomínky se týkaly praktické realizace (obzvl. časová dotace) a obsahového vytříbení (zkušenosti 

a nápady ostatních pedagogů) - Jarka zapracuje připomínky, v případě potřeby pomůže Lucka D. 

• je třeba ještě společně (ideálně do poloviny září) projít další dvě Jarčiny hotové lekce + vypracovat 

zbývající 4 lekce (Jarka M.) 

• Jarka nás seznámila s plánem dvou bonusových lekcí – vliv pornografie na vnímání sexuality u 

dospívajících chlapců / vliv facebookových a instagramových profilů na vnímání vlastního těla u 

dívek, jejím nápadem byli účastníci nadšeni  

• od září 2022 budou hotové lekce nabídnuty spřízněným pedagogům k „pilotáži“ (jedna lekce 

minimálně 2 pedagogové), během školního roku 2022/2023 by měly být v praxi vyzkoušeny 

všechny lekce 

• na jaře 2023 by lekce měly být hotovy včetně zapracování připomínek z pilotáže 

 

2) plán akcí na školní rok 2022/2023 
 

2022 
 

• Přípravný týden/začátek září – setkání pracovní skupiny zaměřené na pověsti + rozbor dalších 

hodin mediální výchovy 

• konec září/začátek října (8.10.?) – sobotní terénní exkurze Ve stopách Karla Havlíčka 

Borovského s Mgr. Míšou Frűhbauerovou (Havlíčkova Borová, Havlíčkův Brod?) 

• 21. 9. – setkání pod vedením  Mgr. Lenky Čurdové na tíma recitace, od 15:00 (3 hod.)  

• 14. 10. – celodenní setkání k tématu Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet (8 hod., Mgr. 

Květa Krűg, Mgr. Kateřina Šafránková) – vhodné pro MŠ A 1. st. ZŠ 

• podzim 2022 – setkání s řízeným vstupem Mgr. Lucií Dostálkovou – komiks při výuce literatury 

na 2. st. ZŠ a SŠ 

• podzim 2022 – setkání s řízeným vstupem s Mgr. Veronikou Peslerovou – novinky v současné 

literatuře pro 2. st. ZŠ (3 hod.) 

2023 

• únor 2023 – celodenní setkání Čtenářská dílna (8 hod., Mgr. Nina Rutová) 

• jaro 2023 – prohlídka malečského zámku pro pedagogy + následná analýza didaktického 

potenciálu tohoto místa v Krámku s dobrotami       →(pracovní listy/metodika pro učitele – Mgr. 

Jitka Rutschová???)  

• jaro 2023 – sobotní terénní exkurze Petrkov Bohuslava Reynka s Mgr. Lucií Dostálkovou 

 

3) regionální pověsti (pověsti, které máme jsou přiloženy v e-mailu) 

• děkujeme Vlastě a Marii za jejich práci při shánění a zapsání pověstí! 

• nyní je potřeba vybrat deset pověstí, které zpracujeme + popř. doplnit další pověsti z míst, která 

chybí (např. Ždírec nad Doubravou) 

• lekce na principu E-U-R (lze zapracovat i Učíme venku) vypracují – Lucka D., Jana M., Míša F., Marie 

K., Dáša H. + Vlasta - ? (tzn. každá cca 2 pověsti) 

• pročtěte si pověsti a promyslete si, jaké z nich byste chtěly zpracovat a jakým způsobem  

• na schůzce do poloviny září si pověsti rozebereme a probereme způsob jejich zpracování (je třeba 

dbát na rozmanitost) 
 

 



PLÁN PRÁCE 

 

- Jarka M. – zapracování připomínek ke čtyřem lekcím + zpracování zbývajících lekcí mediální 

výchovy (může pomoci Lucka D. - v případě potřeby stačí napsat) 

- Lucka M. – komunikace s Veronikou Peslerovou ohledně workshopu, oslovení René Nekudy – 

zájem o workshop týkající se tvůrčího psaní (https://www.renenekuda.cz), komunikace s Lenkou 

Čurdovou – specifikace recitačního workshopu v září, tvorba pozvánky 

- Jana M. – komunikace s Ninou Rutovou a zajištění termín na workshop, ideálně v únoru 

- Míša F.  – stanoví datum havlíčkovské exkurze, promyslí realizaci a náplň 

- Všichni vyjma Jarky M. – analýza pověstí, které máme (viz příloha e-mailu), popř. vyhledání 

dalších pověstí; výběr pověstí, které byste chtěly zpracovat + konkrétní nápady na to, jak vybrané 

pověsti zpracovat – do konce srpna! (pokud narazíte na další pověsti z regionu, zašlete mi je 

prosím) 

 

PROJEKT MAP III TRVÁ DO PODZIMU 2023!  

(do té doby je třeba všechny aktivity ukončit a dotáhnout o konce) 

 

Sepsala 

Lucka Dostálková 

 

https://www.renenekuda.cz/

