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

3. 5. 2018

Čas zahájení jednání

16:15

Místo konání

Kuchyňka Masarykovy ZŠ Broumov,
Komenského 312, 550 01 Broumov

Program jednání:
1) Zahájení, představení odborníka na čtenářskou gramotnost
2) Seznámení s programem setkání
3) Shrnutí z minulé schůzky pracovní skupiny – SWOT analýza
4) Stanovení priorit v oblasti čtenářské gramotnosti a rozvoje potenciálu každého žáka
5) Identifikace dalších místních lídrů v oblasti čtenářské gramotnosti
6) Navržení rozšíření aktivit spolupráce v oblasti čtenářské gramotnosti
7) Společná diskuse
8) Ukončení

Účastníci jednání:
Mgr. Marta Lelková – Městská knihovna v Broumově
Mgr. Stanislav Kujal – ZŠ Hradební Broumov
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+
Mgr. et Bc. Jana Stejskalová – Job – spolek pro inovace

MAS Broumovsko+, z. s.
telefon:

491 521 281

e-mail:

mas@broumovsko.cz

web:

mas.broumovsko.cz

Omluveni:
Mgr. Marie Hanzlíková – ZŠ a MŠ Jetřichov
Mgr. Václava Buchtová – ZŠ Hradební Broumov
Hosté:
Taťána Loudová – MŠ Broumov
Marie Mešková – Městská knihovna v Broumově
Jana Lacina Jenková – Městská knihovna v Broumově
Mgr. Šárka Rambousková – Gymnázium Broumov

1) Zahájení, představení odborníka na čtenářskou gramotnost
Mgr. et Bc. Jany Stejskalové
Mgr. Michaela Baxová zahájila pracovní skupinu v 16:15, uvítala přítomné členy pracovní
skupiny a představila jim odborníka na čtenářskou gramotnost Mgr. et Bc. Janu Stejskalovou.
Mgr. Stejskalová byla v předstihu obeznámena s obsahem práce pracovní skupiny a zápisem
z úvodního setkání pracovní skupiny. Mgr. Stejskalová poté řekla několik vět o své osobě a
dosavadních pracovních zkušenostech.

2) Seznámení s programem setkání
Mgr. Baxová uvedla všechny body dnešního jednání, zeptala se přítomných na případné
dotazy. Nikdo se připomínky neměl, proto přešla k jednotlivým bodům programu.

3) Shrnutí z minulé schůzky pracovní skupiny – SWOT analýza
Pracovní skupina na svém úvodním setkání komentovala podobu SWOT analýzy a
navrhovala její aktualizaci. Mgr. Baxová poděkovala všem, kteří zaslali připomínky k analýze.
Připomínky byly zapracovány a skupině tak byla představena aktuální podoba analýzy. Členové
měli možnost přednést další komentáře k analýze. Nikdo se nevyjádřil, proto Mgr. Baxová
předala slovo Mgr. Stejskalové.
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4) Stanovení priorit v oblasti čtenářské gramotnosti a rozvoje
potenciálu každého žáka
Mgr. Stejskalová na základě předložené analýzy vyzvala přítomné, aby se společně
zamysleli nad konkrétními aktivitami spolupráce v rámci čtenářské gramotnosti mezi
jednotlivými aktéry ve vzdělávání v území.
Paní Loudová poznamenala, že v minulosti oslovila prarodiče dětí v souvislosti se
čtením dětem v MŠ. Aktivitu se podle jejích slov nepodařilo uskutečnit. Vhodnou variantou se
jeví možnost, aby žáci 2. stupně chodili číst seniorům do Domova důchodců.
Paní Loudové v území schází divadelní představení pro nejmenší (dvouleté) děti, pro
které je obtížná cesta do divadla a zpět do MŠ. Uvítala by tak krátké představení přímo v MŠ.
Mgr. Rambousková uvedla, že dramatická výchova existuje na gymnáziu pod vedením pana
Hejdánka. Paní Loudová jej osloví, zda by byla reálná možnost krátkého představení pro děti.
Mgr. Stejskalová se zeptala, co schází v knihovnách ve spolupráci se školami.
Mgr. Lelková obeznámila členy pracovní skupiny s aktivitami, které pro školy
připravují. Proběhl komiksový workshop, dětem se velice líbil.
Z diskuse vyplývá, že v území je jasně patrný potenciál pro řešení konfliktních situací
mezi školami.
Mgr. Stejskalová reagovala, že je to jedinečná příležitost na podporu spolupráce a
mohou se pořádat společné programy pro všechny školy. Výzvou je překonat rozpory,
protože primárně jde o nastavení spolupráce.
Mgr. Golová navrhla workshop pro rodiče v knihovně, kde by byli rodiče seznámeni
s knihami a tématy vhodnými pro děti jednotlivých věkových kategorií.
Mgr. Golová a Mgr. Sekelská připomněly úspěšnou aktivitu z loňského školního roku,
kdy se setkaly děti MŠ Broumov a 1. tříd Masarykovy ZŠ Broumov. Akce byla zaměřena na
četbu, hudební a hudebně pohybovou činnost. Jako možnost se jeví pokračování
v obdobných aktivitách, v případě zájmu i se žáky se ZŠ Hradební.
Mgr. Golová jako další možnost aktivit uvedla spolupráci se školou v Meziměstí,
konkrétně s jejich dramatickým kroužkem, který vedou manželé Slavíkovi.
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Mgr. Rambousková seznámila členy s tzv. čtenářským maratonem. Navrhla možnost,
aby se v ORP Broumov zaměřil na regionální autory. Aktivita je vhodná pro starší děti, které
na stanovišti čtou části textu z jedné knihy a tato kniha se předává dalším dětem, které
v textu plynule navazují. Možností je připojit další aktivity – medailon se základními údaji o
autorovi atd.
Mgr. Rambousková vnesla do skupiny další návrh aktivit na podporu rozvoje čtenářské
gramotnosti - tzv. LiStOVáNí. Jedná se o cyklus scénických čtení, cílem je představit zajímavé,
aktuální knihy na trhu. Přibližně hodinové divadelní vystoupení, ve kterém je přenášen děj
knihy, jazyk autora a v neposlední řadě atmosféra dané literatury na obecenstvo.

5) Identifikace

dalších

místních

lídrů

v oblasti

čtenářské

gramotnosti
Z hlediska práce průběhu jednání v pracovní skupiny nebyli identifikováni další místní
lídři. V území aktuálně probíhá vytipování dalších místních lídrů a jejich zapojení do aktivit
v rámci MAP II.

6) Navržení rozšíření aktivit

spolupráce v oblasti čtenářské

gramotnosti
Mgr. Stejskalová zopakovala všechny navržené aktivity a vyzvala skupinu k doplnění
aktivit a jejich rozšíření. Uvedla několik dalších návrhů, které by se daly realizovat a požádala
přítomné, aby případné další návrhy zaslali Mgr. Baxové.

7) Společná diskuse
Mg. Baxová vyzvala přítomné, aby se vyjádřili k jednotlivým bodům jednání. Diskuze
byla vedena k výše zmíněným tématům.
Mgr. Baxová vyzvala účastníky, aby případné další dotazy zaslali e-mailem, případně
telefonicky. Odpovězeno na ně bude na dalším jednání pracovní skupiny pro čtenářskou
gramotnost.

MAS Broumovsko+, z. s.
telefon:

491 521 281

e-mail:

mas@broumovsko.cz

web:

mas.broumovsko.cz

8) Ukončení
Mgr. Baxová poděkovala účastníkům za účast na jednání. Mgr. Stejskalová se rozloučila
s přítomnými a ukončila jednání v 17:15.

Následující setkání pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost se uskuteční v září 2018
v Broumově. O přesném termínu setkání budou účastníci s dostatečným časovým předstihem
informováni.

V Broumově dne 4. 5. 2018
Zápis vyhotovila: Mgr. Michaela Baxová
Zápis ověřila: Mgr. et Bc. Jana Stejskalová

