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Zápis z pracovní skupiny 

pro čtenářskou gramotnost 

 

 

 

 

 

Program jednání:  

1) Zahájení, představení odborníka na čtenářskou gramotnost Mgr. et Bc. Jany 

Stejskalové 

2) Seznámení s programem setkání  

3) Seznámení s plánovanými vzdělávacími akcemi k rozvoji čtenářské gramotnosti a 

potenciálu každého žáka 

4) Aktivity vzájemné spolupráce škol a dalších aktérů ve vzdělávání a jejich 

konkretizace 

5) Společná diskuse k tématu 

6) Ukončení  

 

Účastníci jednání: 

Mgr. Marta Lelková – Městská knihovna v Broumově 

Mgr. Stanislav Kujal – ZŠ Hradební Broumov 

Mgr. Marie Hanzlíková – ZŠ a MŠ Jetřichov 

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+, z. s. 

Identifikace pracovní skupiny 

Datum jednání 13. 11. 2018 

Čas zahájení jednání 16:00  

Místo konání  
Kreslírna kláštera Broumov, Klášterní 1, 550 01 

Broumov 
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Hosté:  

Mgr. et Bc. Jana Stejskalová – Job – spolek pro inovace 

Mgr. Naděžda Dvořáková – ZŠ Hradební, Broumov 

Marie Mešková – Městská knihovna v Broumově 

Jana Lacina Jenková – Městská knihovna v Broumově 

Martin Slavík – Městská knihovna v Meziměstí 

 

1) Zahájení, představení odborníka na čtenářskou gramotnost 

Mgr. et Bc. Jany Stejskalové 

Mgr. Michaela Baxová zahájila pracovní skupinu v 16:10, uvítala přítomné členy pracovní 

skupiny a odborníka na čtenářskou gramotnost Mgr. et Bc. Janu Stejskalovou.  

2) Seznámení s programem setkání  

Mgr. Baxová uvedla všechny body dnešního jednání, zeptala se přítomných na případné 

připomínky a doplnění programu jednání. Protože nikdo z přítomných neměl námitky, přešla 

k jednotlivým bodům. Jako ověřovatel zápisu z pracovní skupina byla navržena Mgr. Květoslava 

Golová. 

3) Seznámení s plánovanými vzdělávacími akcemi k rozvoji 

čtenářské gramotnosti a potenciálu každého žáka 

4) Aktivity vzájemné spolupráce škol a dalších aktérů ve vzdělávání 

a jejich konkretizace 

Body jednání číslo 3 a 4 byly diskutovány společně. Účastníci jednání obdrželi v papírové 

podobě přehled navrhovaných aktivit podporujících rozvoj ČG v ORP Broumov. Společně 

okomentovali jednotlivé body. 

• Pozitivně byla hodnocena dosavadní spolupráce MK Broumov, Meziměstí, Jetřichov 

(školy navštěvují programy v knihovnách). 

• Dramatický kroužek v Meziměstí 

- možnost drobného příspěvku na kulisy, kostýmy, 

- příprava 2 představení (po 40 minutách) v květnu/červnu 2019 pro I. a II. stupeň, 
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- dramatický kroužek by mohl vystoupit i na Konferenci v Broumově ve dnech 

19.-20.9. 2019. 

• Dramatický kroužek gymnázia v Broumově 

- Mgr. Baxová osloví pana Hejdánka v rámci spolupráce. 

• Workshop/beseda pro rodiče o aktuálních trendech v literatuře pro děti 

- na základě požadavků rodičů bude akce opakována na jaře (cca březen) 2019, 

- akci by bylo vhodné opakovat cca každých 6 měsíců. 

• Autorské čtení 

- v knihovně Broumov v červnu 2019 autorka Petra Dvořáková, v září/říjnu 2019 

výstava a autorka Klára Smolíková, 

- seznam vhodných autorů na debatu dodal p. Slavík a podal, společně s Mgr. 

Slavíkovou, bližší informace a své dosavadní zkušenosti s autory knih pro děti. 

• Listování 

- finančně náročná aktivita, 

- osloví knihovna v Broumově. 

• Výjezdní akce  

- informace o výjezdní akci pro AP do Kunratic, 

- možnost výjezdu do 5. ZŠ v Kolíně – učí etickou výchovu, čtenářské kluby,  

- Muzeum romské kultury v Brně (p. Horváthová) – seznámení učitelů a široké 

veřejnosti s romskou literaturou, dopoledne pro školy, odpoledne pro veřejnost, 

- Městská knihovna v Broumově nabídla prostory pro tuto akci, 

- Mgr. Baxová osloví Muzeum romské kultury. 

• Den gramotnosti v Teplicích nad Metují  

- omezeno na MŠ a 1.třídy, 

- účastníci jednání byli vyzváni, aby navrhli možné aktivity a poslali je Mgr. Baxové, 

- účast přislíbili manželé Slavíkovi. 

• Otevřená hodina na Masarykově ZŠ, Broumov 

- 28. 3. 2019 od 14:30 příprava otevřené hodiny (stanovení cíle, metod 

pozorování, obsah hodiny, pozorovací archy), 

- přítomní projevili zájem o možnost vidět dílnu čtení, jak učit klasickou hodinu  
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českého jazyka, aktivizující metody, jaké jsou způsoby uchopení hodiny, 

diferenciované úkoly čtenářství, 

- 10. 4. 2019 od 9:55 otevřená hodiny na Masarykově ZŠ. 

5) Společná diskuse k tématu 

Mg. Baxová vyzvala přítomné, aby se vyjádřili k jednotlivým bodům jednání. Diskuze byla 

vedena k výše zmíněným tématům. V závěru proběhla volná diskuse. 

 

6) Ukončení 

Mgr. Baxová vyzvala účastníky, aby návrhy na Den gramotnosti a případné další dotazy, 

zaslali e-mailem, případně telefonicky. Odpovězeno na ně bude na dalším jednání pracovní 

skupiny pro čtenářskou gramotnost. Mgr. Baxová poděkovala účastníkům za účast na jednání 

a ukončila jednání v 17:45. 

 

Následující setkání pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost se uskuteční v březnu 

2019 v Broumově. O přesném termínu setkání budou účastníci s dostatečným časovým 

předstihem informováni. 

 

 

 

V Broumově dne 15. 11. 2018 

 

Zápis vyhotovila: Mgr. Michaela Baxová 

 

Zápis ověřila: Mgr. Květoslava Golová 

mailto:mas@broumovsko.cz
http://mas.broumovsko.cz/

