
Zápis z dvanáctého jednání pracovní skupiny ČG pro MAP II. 

Pracovní skupina: Čtenářská gramotnost 

Datum jednání:     6.5.2020 v 17 hodin 

Místo jednání:       Městská knihovna Mělník 

Přítomni:   Regina Svobodová, Jana Basařová, Kateřina Sálová, Věra Hofmanová,   
                     Iva Hořejší  
Omluvena: Marcela Žižková                                                              

Vypracovala:  Jana Basařová 

Datum a místo následné schůzky: 13.5.2020 v 15 hodin – místo bude upřesněno 

 

Program: 

1. Příprava plánu aktivit pro příští školní rok 

2. Zpracování SWOT analýzy k současnému stavu oblasti ČG pro ORP Mělník 

3. Návrhy na realizaci DVPP v oblasti ČG 

4. Závěr 

 

1. Příprava plánu aktivit pro příští školní rok 

1. Aktivita čtenářská gramotnost a společenské chování 

    Cílová skupina: žáci 1. st. ZŠ a děti z MŠ 

    Na základě četby dětské knihy (např. Ladislav Špaček: Dědečku, vyprávěj, 

                                                                       Ivona Březinová:   Neotesánek) 

    žáci z 1. st. vyplní pracovní list, děti z MŠ vytvoří leporelo o společenském chování. 

    Termín realizace: září – listopad 2020 

 

2. Tvořivé psaní  

     Cílová skupina: žáci 1. a 2. st. ZŠ 

     Na základě zadaných témat zpracovat vlastní příběh. 

     Vyhodnocení nejlepších příběhů odbornou porotou. 

     Termín realizace: prosinec 2020 – únor 2021 

 

 



3. Čtení  v dětském rádiu Mělník 

     Vítězné příběhy z aktivity tvořivé psaní budou publikovány v DRM. 

     Termín realizace: březen – květen 2021 

 

2. SWOT analýza ČG 

Silné stránky: 
- Vybavení školních knihoven 
- Čtenářské kluby, kroužky, dílny 
- Aktivní pedagogové 
- Spolupráce s městskou knihovnou 
- Besedy v městské knihovně od MŠ – 

2.st.ZŠ 
- Spolupráce ZŠ a MŠ 

 
 

Slabé stránky: 
- Nedostatek času pro čtenářské 

aktivity 
- Nezájem o četbu především u žáků 

2.st. ZŠ 
- Nezájem o četbu ze strany některých 

rodičů 
- Nevyužívání knih regionálních autorů 

k četbě 

Příležitosti: 
- Sdílení příkladů dobré praxe 
- Rozvoj čtenářských aktivit – kroužky, 

kluby 
- Využívání knih od regionálních 

autorů 
- Rozvoj vybavenosti škol – počítače, 

čtečky, knihy 
- Spolupráce s regionálním rozhlasem 

Dětské rádio Mělník 
- Další rozvíjení spolupráce ZŠ + MŠ + 

Městská knihovna 
 
 

Hrozby: 
- Finanční ohodnocení pedagogů a 

knihovníků 
- Nedostatek stabilní finanční podpory 

pro rozvoj čtenářské gramotnosti 
- Nezájem dětí o četbu 
- Negativní příklad v rodině – nezájem 

o čtení 
- Neznalost klasické české četby  

(klasické české pohádky) 

 

  

3. Návrhy na realizaci DVPP v oblasti ČG 

Semináře pořádané VISK a NIDV 

Klára Smolíková – spisovatelka, scénáristka, lektorka. Programy pro MŠ, ZŠ, dospělé čtenáře, 

rodiny s dětmi, učitele – různorodý okruh témat týkající se především ČG 

Ondřej Hník 

Roman Musil 



 

4. Závěr 

Termín příští schůzky: 13.5.2020 v 15 hodin – místo bude upřesněno. 

Rozloučení, ukončení schůzky v 19 hodin.            


