Jednání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti
zápis č. 2
Základní škola a Mateřská škola Horní Maršov, 29. 8. 2019, od 10:00
Program:
1. Metodické nastavení fungování PS
2. Formulování témat pro řešení v rámci PS
3. Plán aktivit na rok 2019
4. Různé, diskuze

1. Metodické nastavení fungování PS
• PS se bude scházet dle metodiky 4x do roka:
• PS bude spoluorganizovat pravidelná inspirativní setkání učitelů nejen z území MAP II
(ORP Trutnov), ale napříč ČR – zde vidí přidanou hodnotu.
• Dlouhodobým cílem PS je propojit učitele napříč regionem, sdílet dobrou praxi, vzájemně
se inspirovat a zdokonalovat v této oblasti.
• PS bude podporovat zapojení žáků do vybraných aktivit.
• PS chce svými náměty oslovit učitele i z MŠ a 1. stupně ZŠ.
• PS se nebrání spolupracovat i s dalšími organizacemi v území – zástupci neformálního a
zájmového vzdělávání.
• PS je stále otevřená i pro další zájemce, s aktivními členy bude sepsána dohoda o
provedení práce na práci v PS.
2. Formulování témat pro řešení v rámci PS
Proběhla startovací diskuze k formulování témat, která by mohla oslovit učitelé z území ORP.
Okruhy témat:
• výchova čtenářské pregramotnosti – Čteme dětem – zapojení MŠ
• ukázkové čtenářské dílny – zapojení širšího okruhu škol, konání v prostorách škol,
knihovnách apod.
• odpolední workshopy:
– setkání lidí zabývajících se literaturou, knihovnictvím apod. Vzájemné sdílení jejich
zkušeností
– ukázková hodina
• práce s médii – informace a dezinformace, rozhlas, televize, tisk, web, Facebook, tisková
zpráva, natáčení, focení atd.
• lokální učebnice – tvorba až z výstupů viz. výše (pozn. - prostor na tvorbu učebnice je
ještě 3,5 roku)
3. Plán aktivit na rok 2019
Seznámení s implementačními aktivitami:
• Implementační aktivity MAP Trutnovsko II – aktivita dle akčního plánu, popis aktivity, cíl
aktivity – vše v příloze č. 2
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4. Různé, diskuze
Proběhla diskuze k formulovaným tématům:
• Čtenářská dílna
a) ukázka praxe – zkrácená forma (0,5 – 1 hodina)
b) ukázka čtenářské dílny od začátku do konce / dospělá osoba si
vyzkouší činnost a roli žáka
• Ukázky čtenářských dílen pořádá i Jana Žaludová – Stejskalová z JOB sekce vzdělávání ve
školství Týniště nad Orlicí – informace od T. Laube.
• Akreditované kurzy čtenářské gramotnosti – kontakty dodá M. Urbánek.
• Oslovení pracovnic knihoven:
- Jana Kopecká (vedoucí oddělení pro děti) – Městská knihovna Trutnov
- Jana Šimková (ředitelka) – Městská knihovna Úpice
• Zapojení i členů PS pro rozvoj ČG ostatních krajů (možná setkání, výjezdy).
• Zasíťování regionu – prostřednictvím členů PS (rozšíření působnosti a aktivit PS).
• Vytvoření platformy v rámci Trutnovska – pro MŠ, 1. stupeň a 2. stupeň ZŠ.
• Všichni členové PS se budou podílet na vytvoření databáze navrhovaných aktivit. Vytvoří
se tabulka, která bude obsahovat:
a) téma
b) jméno lektora
c) kontakt
d) realizace ve škole
e) kdo doporučuje
Členové PS do 14 dnů zašlou svoje aktuální návrhy a následně se bude databáze průběžně
doplňovat – příloha č. 3

Příští setkání PS se bude konat v úterý 22. 10. 2019 od 14:00 v ZŠ a MŠ Horní Maršov.
Prezenční listina z jednání je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Zapsala: Barbora Procházková
Dne 29. 8. 2019
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