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Zápis z pracovní skupiny 

pro matematickou gramotnost 

 

 

 

 

 

 

Program jednání:  

1) Zahájení, seznámení s programem setkání  

2) Posun v oblasti čtenářské gramotnosti v ORP Broumov v době nouzového stavu 

3) Čtenářské bingo – informace ze schůzky 

4) Čtenářské dílny a lekce 

5) Téma pro další setkání pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost 

6) Společná diskuse k tématu 

7) Ukončení  

 

Účastníci jednání dle printscreenu obrazovky z on-line setkání 

 

1) Zahájení, seznámení s programem setkání  

Lenka Wilkeová, DiS. zahájila pracovní skupinu ve 15:00, uvítala přítomné členy pracovní 

skupiny a seznámila je s programem setkání – uvedla všechny body dnešního jednání, zeptala 

se přítomných na případné dotazy, připomínky k programu, případně doplnění programu. 

Nikdo z přítomných neměl námitky. Jako ověřovatel zápisu z pracovní skupiny byla navržena 

Lenka Wilkeová, DiS. a jako zapisovatelka Mgr. Michaela Meisnerová.  

Identifikace pracovní skupiny 

Datum jednání 1. 3. 2021 

Čas zahájení jednání 15:00 

Místo konání  On-line setkání pomocí nástroje Zoom 
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2) Posun v oblasti čtenářské gramotnosti v ORP Broumov v době 

nouzového stavu 

Wilkeová, DiS. předala slovo Mgr. Stejskalové, která se zeptala přítomných: Do jaké míry 

považujeme distanční výuku jako provizorium a kdy už je to realita? 

Účastníci se nad touto otázkou zamysleli a hodně účastníků se shodlo, že svým způsobem 

už to vlastně není jen provizorium, ale učitelé se snaží udělat online výuku plnohodnotnou. I 

když samozřejmě v mateřských školách jsou děti přítomny ještě prezenčně.  

 

3) Čtenářské bingo – informace ze schůzky 

Lenka Wilkeová seznámila členy s dosavadním průběhem příprav závěrečného losování a 

odměňování účastníků soutěže Čtenářské bingo. Pracuje se na natáčení videí a sestřihu. Všichni 

souhlasili s návrhem, aby video bylo jedno a losování zvlášť v broumovské a meziměstské 

knihovně. Výhra již byla stanovena a postup předání také. 

 

4)  Čtenářské dílny a lekce 

Členové PS shrnuli předchozí kroky, ve kterých je klíčová práce paní Slavíkové, která 

bohužel dnes není přítomna. Byla nadnesena otázka, zda chceme a máme chuť udělat 

čtenářské lekce nebo dílny jako ukázkovou hodinu pro učitele online? Není možné plánovat 

překlopení dílen a lekcí do online prostředí bez paní Slavíkové. Ale bylo by určité řešení oslovit 

lektory z Nové školy, kteří se již čtenářské gramotnosti v online hodinách věnovali. Čtenářské 

lekce, tak jak je máme navržené, by potom zůstaly na dobu návratu žáků do škol. 

 

5) Téma pro další setkání pracovní skupiny pro čtenářskou 

gramotnost 

Pohádky z broumovského dolíku. Náměty na čtení s autorkou. 

Naším úkolem je vybrat formu předčítání z knížky od Mgr. Evy Kroupové Pohádky 
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z broumovského dolíku tak, aby se dala využít v online hodinách. Nápady jsou natočit video 

jedné pohádky celé a jedné například ukázku. Padl návrh, že by se to dalo pojmout jako lekce 

čtenářské gramotnosti. Proběhnout by mohlo více takovýchto lekcí a můžeme měnit formu. 

Další nápad byl spojit předčítání s loutkovým divadlem z Broumova. Následně by se 

k takovému předčítání připojil návod, jak online předčítání zpracovat jako čtenářskou lekci pro 

různé věkové skupiny. Všemu by předcházel seminář o čtenářských lekcích a následně by mohli 

učitelé nabytých zkušeností využít. 

6) Společná diskuse k tématu 

Mluvilo se znovu o možnostech čtenářských lekcí a dílen. Pro přípravný ročník by se dala 

připravit lekce pro rodiče „Jak pracovat s knížkou“, mohly se by připravit čtenářské lekce do 

mateřských škol a z MAPu pořídit balíčky knih. Mohlo by se střídat místo konání lekcí, aby se 

mohlo zúčastnit co nejvíce lidí. Zdůraznila se také tandemová práce učitel-knihovník, a 

učitel/knihovník-rodič, aby se rodiče naučili, jak s dětmi o knihách mluvit.  

7) Ukončení  

Wilkeová, DiS. poděkovala přítomným za účast na jednání a ukončila jej v 17:00. Další 

termín setkání byl stanoven na červen 2021. Domluva s přítomnými, že se stanoví termín podle 

Mgr. et Bc. Stejskalové a bude zaslán s pozvánkou a místem jednání členům PS.  

 

V Božanově dne 5. 3. 20201 

Zápis vyhotovila: Mgr. Michaela Meisnerová  

Zápis ověřila: Lenka Wilkeová, DiS. 
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