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Zápis z pracovní skupiny 

pro čtenářskou gramotnost 

 

 

 

 

 

 

Program jednání:  

1) Zahájení, seznámení s programem setkání  

2) Oblast čtenářské gramotnosti v ORP Broumov 

3) Den gramotnosti pro předškoláky V + VI 

4) Zhodnocení projektu MAP II (příprava na další období) 

5) Informace o projektu – aktivity projektu, Roční akční plán 

6) Různé + společná diskuse 

7) Téma pro další setkání pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost 

8) Ukončení 

 

Účastníci jednání dle prezenční listiny 

 

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 jednání, zeptala se 

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

Identifikace pracovní skupiny 

Datum jednání 03. 11. 2021 

Čas zahájení jednání 15:00 

Místo konání  Třída (1.A) Masarykovy ZŠ, Broumov 
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z přítomných neměl námitky. Jako zapisovatelka zápisu z pracovní skupiny byla navržena Mgr. 

Michaela Meisnerová a ověřovatelka zápisu byla navržena Lenka Wilkeová, DiS. 

2) Oblast čtenářské gramotnosti v ORP Broumov 

Wilkeová, DiS. se zeptala přítomných, jak se jim vede a jak fungují v do. Členové PS 

prezentovali jejich situaci, např.: 

Květa Golová (Masarykova ZŠ): opět se prohloubila spolupráce školy s knihovnou, žáci si to 

doporučují navzájem, chodí více maminek a roste počet dětí, kterým maminky čtou. Přikládáme 

to také dobrému vedení dětí ze školek.  

3) Den gramotnosti pro předškoláky V + VI 

Wilkeová DiS. předala informace o proběhlých akcích pro předškoláky (Den gramotnosti). 

Jednalo se o 2 akce, které se konaly za sebou na začátku října. Akce se povedly a pro tento 

školní rok máme zajištěnou účast všech předškolních ročníků, které měly o akci zájem.  

Vznikla otázka, jak naložit s naposledy vytvořeným dotazníkem pro učitelky. Jak umožnit 

většímu počtu učitelek pozorovat děti při práci a vyplnit dotazník, který nakonec vyhodnotí.  

Byly předány nápady z PS pro matematickou gramotnost, která se konala dříve, např.: sportovní 

chvilka pro děti, aby měly učitelky čas na zpětnou vazbu, oddělit dotazník od zpětné vazby – 

alespoň vizuálně. Další důležitá otázka je, čím chceme inspirovat učitele. Dodat dotazník 

předem, udělat prostor pro vlastní poznámky atd. Členové PS souhlasili s náměty z PS pro 

matematickou gramotnost a přidali své nápady (využití pauzy na svačinu k vypracování 

dotazníku apod.).  

Dále vyvstala otázka, jak dále zachovat tuto úspěšnou akci i do budoucna (bez finanční 

podpory projektu MAP), členové pracovní skupiny navrhovali různé alternativy, jak akci 

uskutečnit pouze v rámci spolupráce aktérů ve vzdělávání v území (např.: navržena místa 

konání, která by se střídala a tím by se zapojila většina MŠ z území, vlastní doprava, občerstvení 

apod.).  
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4) Zhodnocení projektu MAP II (příprava na další období) 

Wilkeová, DiS. seznámila členy PS s dalším bodem jednání, který se zaměřuje na zhodnocení 

projektu MAP II a tím se připraví na budoucí realizaci úspěšných aktivit i do budoucna. Členům 

se položily 3 otázky („Co jsme udělali, realizovali?, Co se nám povedlo?, Co chceme zachovat?“), 

na které odpovídali. Tyto odpovědi se zapsaly na flipchart a vedla se diskuse k jednotlivým 

odpovědím.  

5) Informace o projektu – aktivity projektu, Roční akční plán 

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

uskutečnily a dále ještě uskuteční v roce 2021. Dále představila Akční plán do roku 2022. U 

obou dokumentů je třeba udělat aktualizaci aktivit, takže společně s představením aktivit 

vyzvala paní Wilkeová členy PS k doplnění. Členové PS prošli aktivity a byla provedena 

aktualizace.  

6) Různé + společná diskuse 

Paní Stejskalová provedla závěrečnou reflexi k celému setkání pracovní skupiny. Každý 

zhodnotil, proč přišel a co mu setkání přineslo. 

7) Téma pro další setkání pracovní skupiny 

Znovu naplánovat opakování ukázky tandemové výuky v otevřené hodině českého jazyka a 

literatury. 

8) Společná diskuse k tématu 

 Členové dále diskutovali nad aktivitami projektu.  

9) Ukončení  

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

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

podle Mgr. et 
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Bc. Stejskalové a bude zaslán s pozvánkou a místem jednání s dostatečným 

časovým předstihem. 

 

V Broumově dne 5. 11. 2021 

Zápis vyhotovila: Mgr. Michaela Meisnerová 

Zápis ověřila: Lenka Wilkeová, DiS. 
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