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ZÁPIS ZE 6. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST 

 

Místo konání: Středisko volného času, Ostrčilova ul., Ostrava 

 

Datum a čas: 13. 9. 2019, 9.00 hod. 

 

Přítomni:  viz prezenční listina  

 

Program:  1. Úvodní slovo 

                                             2. Příprava dotazníku pro školy – otázky plynoucí z   

                                                  „Dotazníkového šetření v rámci MAP ORP Ostrava II“ 

                                               3. Diskuse 

                                               4. Závěr 

 

1. Úvod – vedoucí PS Mgr. Přikrylová  

-     přivítala přítomné, seznámila členky pracovní skupiny s programem setkání a s úkoly pro 

nejbližší dobu 

 

2. Dotazník pro školy 

-     na základě prostudované „Dotazníkového šetření v rámci MAP ORP Ostrava II“ 

formulovaly členky skupiny nejpalčivější problémy, které školy limitují při zlepšování 

čtenářské gramotnosti žáků. Z diskuse jako nejvýraznější problém vyplynula přebujelá 

administrativa a byrokracie, která výrazně komplikuje a znechucuje pedagogům jejich 

práci. Administrativa pojící se se Šablonami II mnohdy odrazuje pedagogy od zapojení se a 

využití finančních prostředků, které se nabízejí. K problémům, které vnímají pedagogové 

v souvislosti se Šablonami II, byly formulovány otázky do chystaného dotazníku. Materiál 

bude členkám skupiny rozeslán. 

 

3. Diskuse 
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Mgr.Sabelová – 

- Existuje mnoho výborných zdrojů, které nabízí materiály pro rozvoj čtenářské 

gramotnosti. Kvalitní materiály často nejsou využívány, protože si k nim učitelé 

obtížně hledají cestu.  Do budoucna by bylo vhodné připravit souhrnný materiál 

s užitečnými odkazy a radami a dát je učitelům k dispozici (úkol do budoucna pro 

pracovní skupinu). 

- Knihovny využívají pro nákup knih výhodné e-nákupy příp. spojování se do větších 

skupin tak, aby takto dosáhly na zajímavé obchodní rabaty. Je ke zvážení, zda by toto 

nebyla také cesta pro školy pro nákup knih do školních knihoven (z Analýzy vyplynul 

problém škol v nedostatku finančních prostředků pro doplňování školních knihoven). 

- Elektronické čtečky knih se pro nákupy do školních knihoven nehodí, technologie 

zastarává, ceny e-knih jsou srovnatelné s klasickými knihami, různé formáty e-knih 

nejsou vhodné pro všechny značky čteček. Častěji se nyní využívají jiná média 

(telefony, tablety). Čtečky se hodí jen jako alternativa pro mimořádné situace 

(cestování apod.) 

 

4. Závěr: 

Příští schůzka pracovní skupiny se uskuteční v pátek 4. 10. od 9.00 hod. na PF ul. Fr. 

Šrámka, Ostrava v místnosti č. SA 107 (přízemí). Možno využít parkoviště fakulty, do  

kterého se vjíždí přímo z ulice Fr. Šrámka. 

Na další PS se bude projednávat Akční plán rozvoje vzdělávání OPR Ostrava 2019-2020. 

 

 

Zapsala: Šárka Thibaud 
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