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Zápis z jednání pracovní skupiny “Čtenářská gramotnost“                                  

 projektu Lepší KLIMA pro Bohumínsko III  

 

 

Termín: 15. 12. 2022 v 17 hodin  

Místo: Kavárna a Restaurace Na náměstí; nám. T. G. Masaryka 938, 735 81 Nový 

Bohumín 

 

1. Přivítání, novinky v oblasti ČG a na jednotlivých školách 

Marcela S. přivítala přítomné v salonu Maryška a předala slovo Vilmě Valentové, 

která představila nově nainstalovanou výstavu fotografií k příležitosti 110. výročí ZŠ 

Beneše a 50. výročí FIT školky. Zmínila skvělou spolupráci s fotografkou Nikol 

Liberdovou. Po prohlídce se všichni přesunuli do kavárny, kde proběhlo další jednání. 

2. Gabriela Adámková navrhla nový počin v oblasti čtenářské gramotnosti, a to otevřít 

svou školu ostatním školám zapojeným do projektu MAS III.  

Pomáháme školám k úspěchu – projekt, který podporuje čtenářskou gramotnost a 

ve kterém je ZŠ Beneše zapojena již třetím rokem.  Skvělé metody i materiály. Škola 

nabízí ostatním školám otevřené hodiny, kde se účastníci seznámí, jak se čtenářstvím 
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a pisatelstvím pracovat, jaké volit texty apod. Jednotlivé bloky se skládají z úvodu, 

lekce a reflexe, lekci vede jedna učitelka či pracují v tandemu. Hlavním smyslem je 

prosadit čtenářství.  

Bylo dohodnuto, že během ledna a února se stanoví termíny a nabídnou se hodiny.  

3. Výsledky dotazníkových šetření MŠMT pro jednotlivé oblasti 

Marcela Suchánková seznámila přítomné s výsledky dotazníkového šetření. 

4. SWOT-3 analýza pro jednotlivé oblasti – aktualizace. Byla projednána poslední verze 

SWOT analýzy, nedošlo ke změnám. 

5. Implementační aktivity – „Tak sie u nas opowiado“ – v lednu by měla proběhnout 

beseda pro češtináře o nářečí v oblasti Těšínského Slezska (dvojjazyčná publikace 

obsahující anekdoty, pohádky, příběhy). 

6. M. Rosík seznámil účastníky jednání s dalšími publikacemi, které se zabývají 

problematikou českého a polského příhraničí. Více na www.tesinskego.cz/e-mapa, a 

www.pctesin.cz  - dvojjazyčné texty i s mapou Těšínského Slezska včetně tradic 

během roku a namluvených ukázek. 

7. Výměna a sdílení zkušeností  

Suchánková stručně seznámila přítomné s doporučením ČŠI při řešení stížností – více 

informací na www.iprev.cz  

8. Organizační a personální záležitosti – pracovní výkazy  

9. Návrhy, podněty, připomínky 

http://www.tesinskego.cz/e-mapa
http://www.pctesin.cz/
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a/ Problematika zápisu, požadavky na dovednosti dětí, poruchy řeči, držení tužky 

b/ Příprava a realizace vánočních vystoupení na jednotlivých školách 

10. Přátelské posezení a diskuze  

 

 

   Marcela Suchánková 

 Vedoucí pracovní skupiny Čtenářská gramotnost 

 

 


