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

30. 5. 2019

Čas zahájení jednání

15:00

Místo konání

Kuchyňka Masarykovy ZŠ, Komenského 312,
550 01 Broumov

Program jednání:
1) Zahájení, seznámení s programem setkání
2) Aktuální informace o projektu – aktivity projektu, doplnění do Akčního plánu
3) Různé
4) Téma pro další setkání pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost
5) Společná diskuse k tématu
6) Ukončení

Účastníci jednání:
Mgr. Stanislav Kujal – ZŠ Hradební Broumov
Mgr. Edita Flígerová–ZŠ Hradební, Broumov
Mgr. Květoslava Golová –MasarykovaZŠ, Broumov
Mgr. Helena Sekelská – Masarykova ZŠ, Broumov
Taťána Loudová – MŠ Broumov

Omluveni:
Mgr. Marie Hanzlíková – ZŠ a MŠ Jetřichov
Mgr. Monika Slavíková – ZŠ Meziměstí
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1) Zahájení, seznámení s programem setkání
Účastníci byli seznámeni s programem setkání, nikdo z přítomných neměl k program
připomínky.

2) Aktuální informace o projektu – aktivity projektu, doplnění do
Akčního plánu
Proběhla reflexe otevřené hodiny s Mgr. et Bc. Janou Stejskalovou a Mgr. Michaelou
Baxovou pro ostatní členy pracovní skupiny, kteří nebyli přítomni. Reflexi této hodiny
provedla Mgr. Květoslava Golová a Mgr. Helena Sekelská. Zodpověděly také dotazy
přítomných, které se týkaly další otevřené hodiny českého jazyka a literatury. Nabídka další
otevřené hodiny českého jazyka a literatury, která je předběžně plánována na podzim
vzbudila zájem.
Přítomní se zabývali výběrem a návrhy knih, které by učitelé uvítali v knihovně a
možností předplacení odborného časopisu. O předplatné odborného časopisu nebyl zájem,
paní Loudová sdělila, že časopisy pro MŠ odebírá a využívány jsou pouze v malé míře. ZŠ
Hradební a Masarykova ZŠ také odebírá odborné časopisy podle svých potřeb. Výběr knih,
které by rozšířily nabídku knihovny v oblasti pedagogiky, psychologie, didaktických a
tematických her, sborníků aktivit a námětů přítomní ocenili. Nechtěli být ve svém rozhodnutí
unáhlení, proto se dohodli, že návrhy přinesou na následující pracovní schůzku 24.9.2019.
Mobily pro učitele byly odpilotovány vyučujícími Masarykovy ZŠ při pobytu
v Krkonoších. Na jednání pracovní skupiny předaly Mgr. Golová a Mgr. Sekelská své
zkušenosti se svěřeným telefonem. Kladně ohodnotily tento krok, a i následně by chtěly tuto
možnost využívat. O pilotáž se také zajímala ředitelka MŠ Broumov, která by měla zájem o
více kusů telefonů, protože pod její správou je několik budov.
Knihovna v Broumově zařídila autorské čtení s Klárou Smolíkovou 27.-28. 11. 2019
v knihovně Broumov a členové PS o něm byli informováni.
Pracovní skupina se dále radila o možnosti vytvoření kalendáře jako jeden z výstupů
pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost. Členové pracovní skupina se shodli na tom, že
by bylo vhodné vytvořit kalendář ve formátu A3, 12 listů. Tento kalendář by byl vytvořen pro
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rok 2021. Rok 2021 byl zvolen, protože je nutné mít dostatek času na realizaci. Přítomní
navrhli následující postup realizace:
Téma: Broumovsko očima dětí (poezie, próza, ilustrace – pouze plošné velikosti max. A3)
Kategorie: MŠ, ZŠ – 1. st., ZŠ – 2. st.
Časový harmonogram:
Realizace: během školního roku 2019/20
Propozice: září 2019
Odevzdání prací: do konce dubna 2020
Vyhodnocení prací a výběr: květen 2020
Výstava: červen 2020 (nebo září 2020).
Účastníci vznesli dotaz na přesnou specifikaci úlohy grafika v procesu tvorby kalendáře.
Osobu zodpovědnou za tuto aktivitu se nepodařilo získat.

3) Různé
Proběhla diskuse o Abecedě peněz, programu České spořitelny.

4) Téma pro další setkání pracovní skupiny pro čtenářskou
gramotnost
Další jednání pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost se uskuteční 24. 9. 2019
s Mgr. et Bc. Janou Stejskalovou. Proběhne krátké vzdělávání/vstup.
Návrh tématu na další setkání pracovní skupiny: Prodejní výstava knih pro rodiče,
definitivní výběr odborných knih pro knihovnu, programy z nakladatelství TOFT a
FRAGMENT, Albatros. Přítomní se zamýšleli nad oblastí čtenářské gramotnosti, došli
k závěru, že k posunu již došlo a nadále by uvítali pokračovat v současné podobě a
aktivitách.

5) Společná diskuse k tématu
Společná diskuse proběhla k tématu aktivizace a zapojení žáků v hodinách za pomoci
využití didaktické techniky.
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6) Ukončení
Schůzka byla ukončena v 17.00 hodin.

V Broumově dne: 7. 6. 2019
Zápis vyhotovila: Mgr. Květoslava Golová, Mgr. Helena Sekelská

Zápis ověřil: Mgr. Stanislav Kujal
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