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Zápis z otevřeného setkání členů PS čtenářská gramotnost   

MAP III ORP Bučovice 

 

Datum a čas konání: 15. 9. 2022 od 15:30 hod. do 17:30 hod.  

Místo konání: místnost školní družiny ZŠ a MŠ Nesovice, Nesovice 154,  

Přítomní členové: 

Andrea Kupková, ZŠ a MŠ Nesovice 
Lucie Draganová, ZŠ a MŠ Brankovice 
Vladislava Vaněčková, MAS Slavkovské bojiště 
Eva Kreizlová, MAS Slavkovské bojiště 

Přizvané učitelky a rodiče, kteří mají vztah k ZŠ a MŠ Nesovice, dle prezenční listiny 
 

Omluveni:  

Pavlína Otrubová, MŠ Bučovice 
Michaela Bodečková, MŠ Nevojice 
 
Zahájení 

Setkání členů všech pracovních skupin zahájila E. Kreizlová. Přítomné přivítala a představila projekt 

MAP Bučovice. Setkání bylo zařazeno do evaluačního šetření jako součást evaluačního plánu.  

 

Genetická metoda čtení  

Ředitelka ZŠ a MŠ Nesovice a členka PS ČG seznámila přítomné s genetickou metodu čtení, čtení 

s porozuměním, která se v ZŠ Nesovice, jako jedné školy v regionu, realizuje už druhou desítku let. 

Popsala výhody i nevýhody této přirozené metody; doporučila náměty na pomůcky a hry tipy na knihy 

pro čtení genetickou metodou. Následně učitelky uváděly konkrétní příklady a srovnání znalostí a 

dovedností u dětí z jiných škol, kde tuto metodu neuplatňují.  

Podpora digitálních kompetencí 

Hana Sedláková navázala na setkání 13. 6. 2022 o digitálních kompetencích, a to ve smyslu názorných 

pomůcek a her na podporu těchto kompetencí. H. Sedláková předvedla názornou ukázku uplatnění 

kompetencí ve vyučovací hodině a zapojení žáků, konkrétně v hodině českého jazyka. 

Návaznost na cíle MAP III ORP Bučovice  

Setkání navazuje na cíle MAP, a to konkrétně: 

• vytvoření stabilní platformy pro otevřenou komunikaci mezi všemi aktéry vzdělávání pro to, 

aby žáci dosahovali maximálních vzdělávacích úspěchů.  

• zvyšování informovanosti veřejnosti o konkrétních inovacích v regionálním školství,  

• podpora komunitního plánování a připravenosti projektů spolupráce v území, 

• podpora pedagogických, didaktických a manažerských kompetencí pracovníků, které následně 

vede k rozvoji základních gramotností u žáků. 
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Genetická metoda čtení vychází z přirozeného učení dětí a pracuje s jejich vnitřní motivací. Setkání 

sloužilo jako inspirace pro přítomné, jak je možné naučit děti rychleji číst slova, věty i krátké texty 

s porozuměním.  

Infografika ze setkání bude zveřejněna na FB profilu projektu pro využití rodičů a široké veřejnosti. 

Součástí zápisu je prezentace A. Kupkové na téma Genetická metoda čtení. 

 

 

Výstup z diskuse, nabídka aktivit do akčních plánů 

Pro rozvoj čtenářské gramotnosti vidí členové PS jako vhodné pořízení kvalitní literatury a pro žáky 

vhodných a čtivých knižních titulů, a to zejména pro I. vzdělávací stupeň. Tato aktivita může být 

uplatněna v implementační fázi projektu, bude předložena školám k posouzení a výběru.  

Školy od projektu MAP očekávají pomoc při vzdělávání pedagogů v oblasti čtenářské gramotnosti. Jsou 

také otevřené různým aktivitám pro žáky na podporu čtenářské gramotnosti, ať už jde o besedy 

s autory, nebo různé soutěže. Tato možnost bude předmětem dalšího zkoumání a projednání všech 

pracovních skupin a případně uplatněna v implementační fázi projektu.  

S podporou rozvoje čtenářské gramotnosti nutně souhlasí i zástupci obecních knihoven, v některých 

z nich se uskutečnila Informační kampaň o projektu. MAP Bučovice hodlá pokračovat v zapojení 

místních knihoven do projektu.  

Školy považují za důležité zlepšování čtenářských dovedností žáků ve školách. Kromě dobré znalosti 

mateřského jazyka doporučují dobrou znalost minimálně jednoho cizího jazyka. MAP jako pomoc při 

znalosti dalšího jazyka může v implementační fázi projektu nabídnout aktivitu tandemové výuky 

sdíleného rodilého mluvčího s pedagogem, jako občasné zpestření výuky a zvýšení motivace k učení 

cizího jazyka. 

obecně jako velký problém vidí školy v nedostatku odbornosti pro práci s dětmi se SVP – psycholog, 

speciální pedagog a logoped.  

Další informace jsou uvedeny ve zprávě o evaluačním šetření.  

 

 
Zapsala Eva Kreizlová. V Nesovicích 15. 9. 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


