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

24. 9. 2019

Čas zahájení jednání

15:00

Místo konání

Farma Wenet, Kladská 346, 550 01 Broumov

Program jednání:
1) Zahájení, seznámení s programem setkání
2) Posun v oblasti čtenářské gramotnosti v ORP Broumov
3) Vzdělávací blok
4) Různé
5) Téma pro další setkání pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost
6) Společná diskuse k tématu
7) Ukončení

Účastníci jednání:
Mgr. et Bc. Jana Stejskalová – JOB – spolek pro inovace
Mgr. Michaela Baxová – MAS Broumovsko+, z. s.
Mgr. Vlasta Humlová – MAS Broumovsko+, z. s.
Mgr. Stanislav Kujal – ZŠ Hradební Broumov
Mgr. Marie Hanzlíková – ZŠ a MŠ Jetřichov
Mgr. Monika Slavíková – ZŠ Meziměstí
Mgr. Květoslava Golová – Masarykova ZŠ, Broumov
Mgr. Helena Sekelská – Masarykova ZŠ, Broumov
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Hosté:
Taťána Loudová – MŠ Broumov
Jana Lacina Jenková – Městská knihovna v Broumově
Martin Slavík – Městská knihovna v Meziměstí

1) Zahájení, seznámení s programem setkání
Mgr. Baxová přivítala přítomné, seznámila je s programem jednání a požádala o případné
doplnění. Nikdo neměl připomínky.

2) Posun v oblasti čtenářské gramotnosti v ORP Broumov
Mgr. et Bc. Jana Stejskalová vyzvala členy, aby si připravili odpovědi na otázky pomocí
metody Pěti prstů a zároveň vysvětlila principy této metody.
1. Co bylo v oblasti čtenářské gramotnosti fajn, co se povedlo?
2. Co bylo důležité?
3. Co bylo důležité pro organizaci, ze které přicházím?
4. Co bych za sebe/organizaci potřeboval jinak?
5. Nápady do dalšího období?

1. Z odpovědí zaznělo:
-

hluboký zážitek, oboustranně přínosný ze Dnu gramotnosti pro předškoláky
v Teplicích nad Metují,

-

prohloubení spolupráce s knihovnou, přenos metod mezi Městkou knihovou
v Broumově a Městskou knihovnou v Meziměstí,

-

setkávání pracovní skupiny, volná diskuse po jednání pracovní skupiny,

-

sestavení námětů na čtenářské lekce (manželé Slavíkovi) na motivy Pohádek
z Broumovského dolíku (autorka Eva Kroupová).

2. Z odpovědí zaznělo:
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-

překrývání odpovědí na první otázku,

-

setkávání a sdílení zkušeností s dalšími lidmi v regionu,

-

ukázková hodina českého jazyka na Masarykově ZŠ – možnost vidět tandemovou
výuku v praxi.

3. Z odpovědí zaznělo:
-

ukázková hodina českého jazyka na Masarykově ZŠ – možnost vidět učit někoho
jiného, inspirace, jak udělat hodinu pro kolegu,

-

spolupráce s knihovnou, rozšíření čtenářských dílen, úspěšná akce v knihovně na
téma komiks,

-

možnost využití materiálu z různých zdrojů.

4. Z odpovědí zaznělo:
-

větší informovanost o plánovaných vzdělávacích akcích a seminářích, např. půl roku
dopředu,

-

předešlo by se tak dublování akcí, možnost dlouhodobějšího plánování pro školy.

5. Z odpovědí zaznělo:
-

více akcí pro nejmenší děti předškoláky.

Čtenářské bingo:
Na námět paní Slavíkové byla navržena akce ve spolupráci s knihovnami. Každé dítě,
zapojení do této akce, bude mít svou vlastní záznamovou kartu, na které budou různorodé
úkoly na podporu čtenářství. Principem je vyplnit celou záznamovou kartu, za kterou každý
účastník obdrží originální papírovou záložku, zároveň jednotlivec bude mít možnost vyhrát
hlavní cenu pro celou třídu. Akce proběhne v termínu od 1. 12. 2019 do 29. 2. 2020. Losování
o hlavní cenu proběhne 19. 3. v 16:00, místo bude upřesněno.

3) Vzdělávací blok
Vzdělávací blok byl součástí 2. bodu – metoda Pěti prstů.
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4) Různé + téma pro další setkání pracovní skupiny pro čtenářskou
gramotnost
Téma pro další jednání pracovní skupiny mohou členové a hosté pracovní skupiny zaslat emailem.
Co je nutné, aby se v oblasti čtenářské gramotnosti posunulo? A kam by se to mělo
posunout?

5) Společná diskuse k tématu
Diskuse byla vedena k plánované aktivitě čtenářské bingo a dalším tématům.

6) Ukončení
Mgr. Baxová poděkovala přítomným za účast na jednání a ukončila jej v 17:00. Další termín
setkání byl stanoven na 26. 11. 2019 od 15:00 ve škole v Jetřichově. Pozvánka s programem
jednání bude zaslána s předstihem.

V Broumově dne 29. 9. 2019
Zápis vyhotovila: Mgr. Michaela Baxová
Zápis ověřila: Mgr. et Bc. Jana Stejskalová

