MAS Broumovsko+, z .s.
telefon:
491 521 281
e-mail:
mas@broumovsko.cz
web:
mas.broumovsko.cz

Zápis z pracovní skupiny
pro čtenářskou gramotnost
Identifikace pracovní skupiny
Datum jednání

22. 3. 2018

Čas zahájení jednání

od 16:15

Místo konání

Kuchyňka Masarykovy ZŠ Broumov,
Komenského 312, Broumov

Program jednání:
1. Představení členů pracovní skupiny
2. Seznámení s programem
3. Stanovení priorit v oblasti čtenářské gramotnosti a rozvoje potencionálu každého žáka
4. Identifikace dalších místních lídrů v oblasti čtenářské gramotnosti
5. Navržení aktivit spolupráce v oblasti čtenářské gramotnosti
6. Diskuse
7. Shrnutí, závěr

Účastníci jednání:
Mgr. Marta Lelková – Městská knihovna v Broumově
Mgr. Stanislav Kujal – ZŠ Hradební Broumov
Mgr. Marie Hanzlíková – ZŠ a MŠ Jetřichov
Mgr. Edita Flígerová – ZŠ Hradební Broumov
Mgr. Monika Slavíková – ZŠ Meziměstí
Mgr. Květoslava Golová –Masarykova ZŠ, Broumov
Mgr. Helena Sekelská – Masarykova ZŠ, Broumov
Mgr. Michaela Baxová – MAS Broumovsko+
Hosté: RNDr. Marie Kupčáková, PhD.
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1) Zahájení, představení členů pracovní skupiny
Mgr. Michaela Baxová zahájila pracovní skupinu v 16:15 a představila její členy a
seznámila je s programem pracovní skupiny.

2) Seznámení s programem práce pracovní skupiny pro čtenářskou
gramotnost
Mgr. Baxová seznámila členy s programem úvodního setkání a cílem, metodikou a úkoly,
které se k práci pracovní skupiny vztahují.
Pracovní skupina bude sloužit jako platforma pro sdílení zkušeností a příkladů dobré
praxe a také jako diskusní fórum na podporu spolupráce jednotlivých subjektů v území.
Pracovní skupina se také bude podílet na aktualizaci dokumentu MAP a navrhne konkrétní
aktivity spolupráce, řešení problémů a aktivity škol v oblasti čtenářské gramotnosti.
Členové pracovní skupiny měli možnost se vyjádřit ke stávající SWOT-3 analýze a
navrhnout body k její aktualizaci. Proběhla diskuse k jednotlivým bodům SWOT-3 analýzy,
kterou koordinovala Mgr. Baxová. Výstupy této diskuse poslouží jako podklady pro revizi
SWOT-3 analýzy a dokumentu MAP.
Do pracovní skupiny bude 2x ročně pozván odborník na čtenářskou gramotnost a
k rozvoji potenciálu každého žáka Mgr. et Bc. Jana Stejskalová, se kterou byla navázána
spolupráci již v předchozím projektu MAP I.

3) Stanovení priorit v oblasti čtenářské gramotnosti a rozvoje
potenciálu každého žáka
Priority v této oblasti nebyly v průběhu setkání stanoveny.

4) Identifikace dalších místních lídrů v oblasti čtenářské gramotnosti
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Mgr. Baxová uvedla důležitost potřeby identifikace místních lídrů v oblasti čtenářské
gramotnosti. Proběhla krátká diskuse a následně tento úkol zůstal členům pracovní skupiny
k promyšlení do příštího setkání.

5) Navržení aktivit spolupráce v oblasti čtenářské gramotnosti
Jako formy spolupráce byly navrženy společné workshopy vedené zkušenými lektory pro
jednotlivé stupně vzdělávání. Účastníci také projevili zájem o setkání se sdílením dobré praxe.
Další formy spolupráce budou stanoveny z následujících setkání pracovní skupiny.
V rámci MAP II vzdělávání na Broumovsku jsou navrženy aktivity spolupráce v oblasti
čtenářské gramotnosti, a to pracovní listy pro knihovny, muzeum na podporu ČG a regionální
identity, workshopy pro děti a žáky v knihovně, čtenářské a předčtenářské lekce. Veškeré
aktivity budou realizovány ve spolupráci s učiteli a pracovníky zapojených institucí,
s přihlédnutím k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.

6) Diskuse
Host pracovní skupiny paní RNDr. Marie Kupčáková, PhD. seznámila členy PS s tvorbou Z.
Pospíšilové „Hádanky pro školáky“, která propojuje čtenářskou i matematickou gramotnost.
Účastníci velmi otevřeně diskutovali o problémech čtenářství a sdíleli své přístupy ke čtení
z hlediska svých dosavadních zkušeností a znalostí. Z problémů byla uvedena například obava
z nedostatečné motivace dětí staršího školního věku ke čtení, nedostatečná podpora ze
strany rodičů a následná ztráta zájmu o čtení. Ve školních knihovnách chybějí nové tituly a
pomalá je výměna knižního fondu.
Dále si vyměňovali zkušenosti s návštěvami knihoven, kdy vidí problém v motivaci žáků
2. stupně. Vedoucí knihovny v Broumově Mgr. Marta Lelková informovala ostatní o zaslání
programové nabídky Městské knihovny pro jednotlivé ročníky, o možnostech zapůjčování
knih pro žáky i třídy, o nabídce lekcí pro základní školy a zároveň byl domluven způsob
sdílení a předávaní informací o aktivitách knihovny, kdy se vedoucí knihovny zavázala
s předstihem rozesílat nabídku knihovny na jednotlivé školy v území.
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7) Shrnutí, Závěr
Mgr. Baxová shrnula náměty vyplývající s pracovní skupiny, poděkovala účastníkům za
účast na jednání a ukončila jednání v 17:15.
Účastníci velmi ocenili diskusi, která se rozpoutala v závěru setkání a která pro ně byla
velmi přínosná. Diskuse pokračovala až do 18.30 hodin.
Následující setkání pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost se zaměří na stanovení
priorit a identifikaci místních lídrů.

V Broumově dne 23. 3. 2018
Zápis vyhotovily: Mgr. Květoslava Golová, Mgr. Helena Sekelská
Zápis ověřila: Mgr. Michaela Baxová

