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

26. 11. 2019

Čas zahájení jednání

15:00

Místo konání

ZŠ a MŠ Jetřichov, Jetřichov 126, 549 83
Meziměstí u Broumova

Program jednání:
1) Zahájení, seznámení s programem setkání
2) Posun v oblasti čtenářské gramotnosti v ORP Broumov
3) Čtenářské dovednosti – kontinuum
4) Společné plánování výuky, Čtenářské bingo
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. Edita Flígerová – ZŠ Hradební, Broumov
Mgr. Marie Hanzlíková – ZŠ a MŠ Jetřichov
Mgr. Monika Slavíková – ZŠ Meziměstí
Mgr. Květoslava Golová – Masarykova ZŠ, Broumov
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Mgr. Helena Sekelská – Masarykova ZŠ, Broumov
Hosté:
Marie Mešková – Městská knihovna v Broumově
Martin Slavík – Městská knihovna v Meziměstí
Taťána Loudová – MŠ Broumov
Andrea Spíchalová – ZŠ a MŠ Jetřichov
Lenka Wilkeová – DSO

1) Zahájení, seznámení s programem setkání
Mgr. Baxová přivítala přítomné, seznámila je s programem jednání a požádala o případné
doplnění. Nikdo neměl připomínky. Ověřovatelem zápisu byla navržena Mgr. et Bc Jana
Stejskalová.

2) Posun v oblasti čtenářské gramotnosti v ORP Broumov
Mgr. Slavíková a Mgr. Golová se zúčastnily semináře RWCT v ZŠ Pod Montací – byly
vyzvány, aby seznámily ostatní s obsahem semináře:
-

lektorka učitelka 1. stupně,

-

ukazovali si, jakou metodou čtení dělají, inspirace pro další účastníky,

-

z lektorů RWCT vybočuje p. Rutová.

Zúčastněným semináře byla nabídnuta možnost uspořádat motivační workshop pro další
pedagogické pracovníky z území ORP Broumov, kteří by se tak mohli seznámit s obsahem
semináře RWCT a inspirovat se – účastníci si tuto nabídku musí promyslet. Mgr. Flígerová
poznamenala, že na některých školách vznikne přirozené prostření ke sdílení zkušeností
(zpravidla menší školy), na mnohých se však toto neděje.
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3) Čtenářské dovednosti – kontinuum
Mgr. Stejskalová představila Čtenářské kontinuum (Hanka Košťálová) – podpora učitelů na
formulování cílů a nabídla členům PS možnost dostat k tomuto dokumentu přístup (musí zaslat
Mgr. Stejskalové mail).
Mgr. Stejskalová přiveze a bude prezentovat na dalším jednání PS pomůcky pro podporu
čtenářství a zároveň budou členům PS poslány odkazy na zajímavé pomůcky pro hodiny a dílny
čtení.

4) Společné plánování výuky, Čtenářské bingo
Znovu se uskuteční otevřená hodina českého jazyka (v ZŠ Meziměstí v lednu 2020) – metody
aktivního učení, možnosti spolupráce pedagogického pracovníka s asistentem pedagoga (jak
na společné plánování), propojení čtenářství do jiných předmětů), tématem skloňování
podstatných jmen.
Mgr. Baxová představila a zástupcům knihoven předala materiály na Čtenářské bingo. 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.

5) Téma pro další setkání pracovní skupiny pro čtenářskou
gramotnost
Do dalšího jednání PS si členové mají promyslet, o co konkrétního by ze seminářů RWCT
stáli, kdo by se zapojit, jaký by byl přínos pro území.
Zástupce realizačního týmu zajistí termín semináře RWCT pro rok 2020, případně 2021.
Dalším tématem je možnost vzdělávacích aktivit pro MŠ – předčtenářské lekce, sdílení
aplikací pro předškoláky.

6) Společná diskuse + 7) Ukončení
V závěru setkání pracovní skupiny se rozvinula diskuse ke tématům z oblasti čtenářské
gramotnosti.
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Mgr. Baxová poděkovala přítomným za účast na jednání a ukončila jej v 17:00. Další termín
setkání byl stanoven na 26. 3. 2020 od 15:00. Pozvánka s programem a místem jednání bude
zaslána s předstihem.

V Broumově dne 29. 11. 2019
Zápis vyhotovila: Mgr. Michaela Baxová
Zápis ověřila: Mgr. et Bc. Jana Stejskalová

