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Zápis z pracovní skupiny 

pro čtenářskou gramotnost 

 

 

 

 

 

Program jednání:  

1) Zahájení, seznámení s programem setkání 

2) Návrhy připravovaných aktivit, vzdělávacích akcí v oblasti čtenářské gramotnosti 

3) Další možnosti rozšíření aktivit spolupráce a procesů v oblasti čtenářské 

gramotnosti v regionu 

4) Připomínkování webové platformy 

5) Připomínkování aktivit realizovaných v MAP I 

6) Identifikace místních lídrů v oblasti čtenářské gramotnosti  

7) Společná diskuse k tématu 

8) Ukončení  

 

Účastníci jednání: 

Mgr. Stanislav Kujal – ZŠ Hradební Broumov 

Mgr. Monika Slavíková – ZŠ Meziměstí 

Mgr. Květoslava Golová – Masarykova ZŠ, Broumov 

Mgr. Helena Sekelská – Masarykova ZŠ, Broumov 

 

Omluveni: 

Mgr. Michaela Baxová – MAS Broumovsko+, z. s. 

Mgr. Edita Flígerová – ZŠ Hradební Broumov 

Identifikace pracovní skupiny 

Datum jednání 2. 10. 2018 

Čas zahájení jednání 15:00  

Místo konání  
Kuchyňka Masarykovy ZŠ Broumov, 

Komenského 312, 550 01 Broumov 
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Mgr. Marta Lelková – Městská knihovna v Broumově 

Mgr. Marie Hanzlíková – ZŠ a MŠ Jetřichov 

Taťána Loudová – MŠ Broumov 

 

1) Zahájení, seznámení s programem setkání 

Přivítání členů, určení času – schůzka od 15:00, konec přibližně 16:00. Ověřovatel zápisu 

Mgr. Monika Slavíková. 

2) Návrhy připravovaných aktivit, vzdělávacích akcí v oblasti 

čtenářské gramotnosti 

Informace o termínu PS ČG dne 13. 11. 2018. Připomínka k termínu – více vyhovovaly 

čtvrtky vzhledem k pracovní době a dalším aktivitám účastníků. Posun v tuto chvíli není možný 

vzhledem k dalším aktivitám projektu a odborníků na čtenářskou a matematickou gramotnost. 

• Spolupráce s UHK 

- Možnost podílet se na přípravě budoucích učitelů, praxe studentů ve školách – 

v případě souhlasu vedení školy a provádění praxe u zkušených učitelů je toto 

přínosné a účastníci nemají s touto aktivitou problém. 

• Zapojení studentů do aktivit podporujících gramotnost 

• Gramotnost pro život – občasník s náměty bude zaslán účastníkům mailem 

• Brain and Breakfast – informace předána účastníkům 

• Den gramotnosti v Teplicích nad Metují 

- Po jednání PS MG bylo doporučeno, vzhledem k organizačním záležitostem, 

omezit počet účastníků na MŠ a 1. ročník ZŠ. 

- V souvislosti s věkovou kategorií účastníků se tedy bude jednat o 

pregramotnost a o aktivity směřující ke čtenářské gramotnosti pro 1. ročník ZŠ. 

• Účastníci byli informováni o souhlasu pana Slavíka se setkáním s veřejností 

v knihovně v Meziměstí 

• Pan Slavík zaslal seznam autorů vhodných pro práci s dětmi v knihovně v Meziměstí 

- Přijeli by ti autoři, kteří se připravují lekce pro děti (např. M. Rezková). 

• Zlatá stuha – podána informace 
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3) Další možnosti rozšíření aktivit spolupráce a procesů v oblasti 

čtenářské gramotnosti v regionu 

Informace o pracovní skupině v listopadu a otevřené hodině. 

Nabídka zapůjčení tříd pro otevřenou hodinu – nabídnuty třídy K. Golové, H. Sekelské, M. 

Slavíkové. Návrh, aby byla v případě zájmu akce uskutečněna 2x – v tuto chvíli není možné 

vzhledem k pracovní vytíženosti Mgr. et Bc. Jany Stejskalové a Mgr. Baxové. V tomto bodě 

jednání bylo prodiskutování, z čeho mají učitelé obavy v případě náslechu v jejich hodině. 

• Nervozita 

• Nečekané reakce dětí 

• S čím přicházejí pozorovatelé – zda pro inspiraci nebo kritiku – i v případě 

správného nastavení cíle pozorování může k takovému jevu dojít 

• Organizace a domluva o struktuře hodiny 

Stejně tak bylo diskutováno, jaká pozitiva přinese odučená hodina. 

• Zpětná vazba 

• Podpora a inspirace 

• Vlastní posun kupředu 

Zároveň však PS ČG dospěla k závěru, že předvedená hodina však nikdy nemůže být 

vypovídající – jsou tam cizí lidé, děti reagují jiným způsobem (neboť, dle zkušeností pedagogů, 

stejně tak to funguje i při hospitacích vedení, inspekce). 

4) Připomínkování webové platformy 

Představení webu, který vytvořil Mgr. Kujal. Nikdo ze zúčastněných neměl k webu 

připomínky. 

5) Připomínkování aktivit realizovaných v MAP I 

Reakce zúčastněných – nemůžeme hodnotit, protože jsme se těchto akcí nezúčastnili. 
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6) Identifikace místních lídrů v oblasti čtenářské gramotnosti 

Na pracovní skupině nebylo prodiskutováno. 

7) Společná diskuse k tématu 

Výjezd do Kunratic – učitelé potřebují vědět, jak mají spolupracovat s asistenty pedagoga. 

Na akci by měl jet asistent + učitel, aby nebyl jednostranný pohled na práci. Je těžké přebírat 

informace od třetí osoby. 

Role učitele a jejich spolupráce – během studia na pedagogické fakultě by byl vhodný 

semestrální kurz zaměřený na spolupráci učitele s asistentem pedagoga. 

 

8) Ukončení 
 

Ukončení schůzky po závěrečné diskusi v 17:00. 

 

Následující setkání pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost se uskuteční 13. listopadu 

2018 v Broumově za přítomnosti Mgr. et Bc. Jany Stejskalové. 

 

 

V Broumově dne 16. 10. 2018 

 

Zápis vyhotovily: Mgr. Květoslava Golová, Mgr. Helena Sekelská 

 

Zápis ověřila: Mgr. Monika Slavíková 
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