
 

 
 

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti 

MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová II 

 

Datum a čas konání:  19. 11. 2019, od 15:00 do 17:00 hodin 

Místo konání:   Obecní úřad České Libchavy 

Přítomni:   Mgr. Miroslava Kroulíková (ZŠ Ústí nad Orlicí, Třebovská) 

Bc. Iva Vávrová (MŠ Ústí nad Orlicí, Pod Lesem 290) 

Mgr. Andrea Hůlková (veřejnost) 

   Mgr. Adéla Bednářová (MAS ORLICKO, z.s.) 

   Bc. Lucie Osuská (MAS ORLICKO, z.s.) 

Mgr. Veronika Výborná (MAS ORLICKO, z.s.) 

 

Omluveni:   Mgr. Petra Blaško (ZŠ Česká Třebová, Habrmanova ulice) 

Mgr. Kateřina Kapounová (Škola pro mě, z.s.) 

 

Mgr. Bednářová přivítala všechny přítomné, poděkovala pí. Applové za poskytnutí prostor, pozvala pří-

tomné na plánované akce v rámci MAP a zahájila jednání v 15:00.  

Nejprve představila program dnešního jednání, který byl následující: 

1. Teoretická část: rozdíl mezi aktivitami škol a aktivitami spolupráce 

2. Praktická část: Co vše může být aktivita spolupráce? 

 

Následně vznesla Mgr. Bednářová dotaz, zda mají přítomní členové nějaký tip na nového člena PS MG, 

který by byl pro skupinu přínosný, neboť navržená pí. Chaloupková z časových důvodů účast odmítla.  

 

Dále Mgr. Bednářová prošla se členy PS web maporlicko.cz, kde jsou již zveřejněné aktuální výzvy pro 

školy a příklady dobré praxe, pro jejichž sběr vytvářeli členové PS strukturu formuláře. 

 

 

1.  Teoretická část: rozdíl mezi aktivitami škol a aktivitami spolupráce 



 

 
 

➢ Hlavním rozdílem je to, že v aktivitě spolupráce musí být více aktérů zapojených na aktivní 

rovině (nestačí, aby žákům přijel na ZŠ někdo přednášet). V aktivitách spolupráce jsou zapo-

jené subjekty aktivní, nestačí proto pasivní rovina spolupráce.  

➢ Mgr. Bednářová představila vzorový příklad aktivity spolupráce a ukázala na něm jednotlivé 

důležité prvky. 

➢ Možné zdroje financování jednotlivých aktivit spolupráce bude následně vyhledávat Pracovní 

skupina pro financování. 

 

2.  Praktická část: Co vše může být aktivita spolupráce? 

➢ Ve druhém bodě jednání členové pracovní skupiny hledali různé příklady aktivit spolupráce, 

které se týkají čtenářské gramotnosti. Mgr. Bednářová během této části odpovídala na různé 

dotazy vyplývající z konkrétních situací a upřesňovala, zda a v jakém případě se jedná o aktivity 

spolupráce a kdy pouze o aktivitu školy. 

➢ Při hledání aktivit spolupráce se členové PS zaměřovali na tyto dva hlavní body: 1.) kdo je do 

aktivity zapojen, 2.) stručný popis aktivity. 

➢ Seznam aktivit spolupráce týkající se čtenářské gramotnosti: 

 

o Aktivity s knihovnou 

1. MŠ/ZŠ + knihovna (městská) 

2. návštěva spojená s programem, který připravuje pro děti knihovna 

 

o Partnerská škola 

1. ZŠ Třebovská + ZŠ (z Polska) 

2. Návštěva místa s historií (ČR/PL) – výsledkem je společná práce na komiksu, 

oživení podzimních tradic – výroba draka, placky. Důležitá je komunikace. 

 

o Škola „nanečisto“ 

1. ZŠ + MŠ  

2. Předškolní děti navštíví 1. třídu ZŠ – společná interakce, vysvětlování, povídání 

 

o Společné čtení 

1. MŠ + ZŠ 

2. Žáci ze ZŠ čtou dětem v MŠ 

 

o Spolupráce se Střední zdravotnickou školou 

1. MC/MŠ + SZŠ 

2. Studenti SZŠ připravují program (pohádku) pro děti z MC/MŠ 

 

o Sopotničáci čtou dětem 

1. MŠ + osobnosti z obce Sopotnice 

2. Různé osobnosti z obce chodí cca týden číst dětem do MŠ 

 

o Jak se dělá divadlo 



 

 
 

1. Roškotovo divadlo + ZŠ 

2. prohlídka zákulisí, práce na jevišti 

 

o Jak se dělají noviny 

1. ZŠ + Orlický deník + GRANTIS 

2. exkurze a dílny pro žáky ZŠ 

 

o Jak se dělá kniha 

1. ZŠ + muzeum (LA) + Knihařství SOU Lanškroun 

2. exkurze, psaní knihy 

 

o Nebojte se klasiků 

1. Gymnázium Letohrad + studenti SŠ + žáci ZŠ + děti MŠ 

2. Recitační soutěž „Nebojte se klasiků“ zakončená galavečerem pro rodiče a ve-

řejnost. 

 

o Záložka do knihy 

1. žáci ZŠ + žáci zahraniční ZŠ + učitelé 

2. výměna ručně vytvořených záložek a informací o škole i obci 

 

o Příběhy našich sousedů – post bellum 

1. žáci + studenti + pamětník + fotograf + střihač + dokumentarista 

2. tvorba dokumentu 

 

o Regionální učebnice 

1. žáci + učitelé + další školy + žákovský parlament 

2. vytvoření regionální učebnice 

 

 

Příští jednání Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti proběhne 16. ledna 2020 

Zapsala: Bc. Lucie Osuská 


