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Zápis z pracovní skupiny 

pro čtenářskou gramotnost 

 

 

 

 

 

 

Program jednání:  

1) Zahájení, seznámení s programem setkání  

2) Posun v oblasti čtenářské gramotnosti v ORP Broumov 

3) Čtenářské bingo – informace ze schůzky    

4) Aktualizace Ročního akčního plánu vzdělávání 2021  

5) Závěrečné vyhodnocení evaluace MAP 

6) Téma pro další setkání pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost 

7) Společná diskuse k tématu 

8) Ukončení  

 

 

Účastníci jednání dle prezenční listiny 

 

 

 

Identifikace pracovní skupiny 

Datum jednání 14. 6. 2021 

Čas zahájení jednání 15:00  

Místo konání  
Kreslírna kláštera Broumov, Klášterní 1, 550 01 

Broumov 
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1) Zahájení, seznámení s programem setkání  

Paní Wilkeová přivítala přítomné, seznámila je s programem jednání a požádala případné 

doplnění. Nikdo neměl připomínky. Zapisovatelem zápisu byla navržena Mgr. Květoslava 

Golová a ověřovatelem zápisu byla navržena Lenka Wilkeová, DiS.. 

2) Posun v oblasti čtenářské gramotnosti v ORP Broumov 

Paní Wilkeová zahájila tento bod informací o natáčení loutkového divadla na video. Jedná se 

o jednu z pohádek z knížky Pohádky z broumovského dolíku od paní Evy Kroupové (konkrétně 

pohádka Tango pod Lípou). Spolupráce probíhala přímo s autorkou knihy a s divadelníky 

z broumovského divadla Brum. Nyní je pohádka natočena na video a manželé Slavíkovi pracují 

na tvorbě námětů pro učitele, jak pracovat s tímto videem při výuce (určeno pro děti z MŠ a 

žáky z 1. a 2. tříd ZŠ). Tyto náměty (dá se to brát i jako zjednodušená čtenářská lekce) budou 

doplněny o kresby od paní Černohousové, která již graficky doplňovala několik čtenářských 

lekcí pro projekt MAP II. Předpokládané zaslání do MŠ je zhruba během prázdnin a do ZŠ na 

začátku školního roku. Na minulé PS se řešilo, zda by vydání této lekce nemohl předcházet 

seminář na tvorbu lekcí, což členové vnímají jako přínosné, ale je třeba se domluvit, kdo by 

tento seminář zajistil. Navrhováni jsou manželé Slavíkovi, kteří mají s tvorbou lekcí zkušenosti, 

ale jsou časově vytížení.  

Dále navázala paní Stejskalová s otázkou, jak členové PS vnímají čtenářství nyní po návratu 

dětí do škol? Členové sdíleli své pohledy na celou pandemickou situaci a návrat dětí do škol a 

ohledem na čtenářskou gramotnost.  

3) Čtenářské bingo – informace ze schůzky 

K setkání se online připojili manželé Slavíkovi. Paní Wilkeová představila informace 

k programu předávání výhry v soutěži Čtenářské bingo. Program vymyšlen tak, že předávání 

výhry proběhne 21. 6. 2021 od 8:30, kdy je naplánována návštěva klášterní knihovny a Skriptoria 

(ukázka zajímavých knih, zkouška knihtisku apod.), poté předpokládán přesun do klášterní 

zahrady, kde by se uskutečnil výběr knih dle vlastního výběru žáků. Paní Wilkeová se zeptala 

členů PS, jak tento výběr nejlépe uskutečnit, zda v klášterní zahradě, jakou formou apod. 

Členové navrhli předání knih v jednotlivých knihovnách, které byly do soutěže zapojené 
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(Broumov a Meziměstí). Domluveno, že výherci z Meziměstí se dostaví na prohlídku klášterní 

knihovny a Skriptoria jako první (kvůli dopravě) a poté si budou moci vybrat knihy 

v meziměstské knihovně. Výherci z Broumova půjdou nejdříve vybírat knihy do broumovské 

knihovny a poté se vystřídají a půjdou na prohlídku do klášterní knihovny a Skriptoria. 

Navrženo, že mezi střídáním tříd bude pauza na svačinu v klášterní zahradě. Dále bylo se členy 

PS domluveno, že výběr knih bude uzpůsoben tak, že hlavní výherce soutěže si knihu bude 

moci odnést domů a knihy, které si vyberou ostatní žáci, budou po odchodu žáků do dalšího 

ročníku předány do školní/třídní knihovny. Po výběru knih samotnými žáky, knihovníci vypracují 

seznamy knih a předají je paní Wilkeové, která všechny knihy objedná a zajistí termíny předání. 

Předání bude probíhat v jednotlivých třídách a žáci si budou moci do svých vybraných knih 

napsat věnování.  

4) Aktualizace Ročního akčního plánu vzdělávání 2021 

Paní Wilkeová představila Roční akční plán na rok 2021, kde jsou aktivity, které se 

uskutečnily a dále ještě uskuteční v roce 2021. Je třeba udělat aktualizaci aktivit, takže společně 

s představením aktivit vyzvala paní Wilkeová členy PS k doplnění. Vyvstala diskuse nad semináři 

paní Vaníčkové, kdy se řešilo, zda by se mohly ještě do konce roku tyto semináře uskutečnit 

(téma reklamy, příp. gramotnosti). Shoda, že vzdělávací akce pro rodiče (Chceme, aby děti četly) 

neměly u rodičů takový ohlas, takže se nepředpokládá jejich opakování. Naopak akce Den 

gramotnosti by se mohla opakovat znovu na podzim. Členové PS prošli jednotlivé aktivity a 

byla provedena jejich aktualizace. 

5) Závěrečné vyhodnocení evaluace MAP  

Wilkeová, DiS. sdělila členům PS, že již na předchozích jednáních bylo informováno o 

povinné evaluaci v rámci projektu MAP II, kdy bude realizována jedna komplexní vnější 

evaluace, která bude rozdělená na dílčí části.  

Wilkeová, DiS. představila aktualizovaný harmonogram evaluace a podobu Závěrečné 

sebehodnotící zprávy, která je konečným výstupem celkové evaluace MAP II. Členům bylo 

připomenuto, že již proběhla evaluace na jednotlivých pracovních skupinách (členové hodnotili 

fungování PS, implementační aktivity, přínos MAP), byly zaslány dotazníky do škol ohledně 

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


 

MAS Broumovsko+, z. s. 

telefon: 491 521 281 

e-mail: mas@broumovsko.cz 

web: mas.broumovsko.cz 

 

 

vzdělávacích akcí, hodnocení ředitelů a členů ŘV na společných setkáních a dále zaslán 

dotazník, kdo se na setkáních nevyjádřil. Nyní probíhá zpracování výsledků, které budou 

projednány na další schůzce PS a dále pak bude schválena konečná podoba Závěrečné 

sebehodnotící zprávy na jednání ŘV, které se uskuteční v prosinci.  

6) Téma pro další setkání pracovní skupiny pro čtenářskou 

gramotnost 

Náměty pro další setkání pracovní skupiny: 

a) další možné natočení pohádky na video (loutkové divadlo)  

b) Den gramotnosti pro předškoláky 

7) Společná diskuse k tématu 

Proběhla diskuse na téma možnosti přípravy čtenářských lekcí do MŠ. 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.  

8) Ukončení 

Paní Wilkeová s paní Stejskalovou poděkovaly přítomným za účast na jednání a ukončily jej 

v 17:15. Další termín setkání byl stanoven na listopad 2021. Na jednání bude přítomna Mgr. et 

Bc. Jana Stejskalová. Účastníci obdrží pozvánku s programem setkání v časovém předstihu.  

 

V Broumově dne 14. 6. 2021 

Zápis vyhotovila: Lenka Wilkeová, DiS.  

Zápis ověřila: Mgr. Květoslava Golová 
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