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Jednání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti 

zápis č. 4 

Městská knihovna Úpice, 26. 11. 2019, od 15:00 

 

Program: 

1. Shrnutí činnosti a plnění úkolů 

2. Příprava společné akce v roce 2020 

3. Plán aktivit na rok 2020/2021 

4. Diskuze, různé 

 

 

1. Shrnutí činnosti a plnění úkolů 

• Průběžné doplňování návrhů aktivit od členů PS do Databáze aktivit. 

• Z důvodu pracovní vytíženosti členů PS lze návrhy zasílat mailem, B. Procházková doplní 

do Databáze aktivit. 

• PS pracuje na přípravě první společné akce – aktivity, viz. bod 2 zápisu. 

• PS je stále otevřená i pro další zájemce. 

 

2. Příprava společné akce v roce 2020 

PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti se domluvila na pevném termínu, čase a místě konání 

první společné akce – 17. 3. 2020 – od 14:00 do 16:00 hodin – v Městské knihovně Úpice. 

• Členové PS se shodli na programu: 

I. členové PS pro rozvoj ČG jako lektoři a přednášející – prezentace svoji činnosti  

  a) 1. skupina – 1. stupeň ZŠ – M. Šafránek – 10 minut 

  b) 2. skupina – 2. stupeň ZŠ – T. Laube – 10 minut 

  c) 3. skupina – MŠ – 10 minut   

Úkol: J. Balcar osloví zástupce MŠ (D. Kultová, Z. Jirků…) 

d) 4. skupina – knihovna – J. Šimková – 10 minut 

II. Přestávka – 10 minut 

III. Diskuze společná nebo ve skupinách (viz. výše), bude se odvíjet dle počtu  

přihlášených zájemců. 

     Cílem diskuze je i zjistit, zájem o: 

a) možnosti zhlédnutí výše jmenovaných přednášejících při jejich práci s dětmi, práci 

dětí (nejlépe uskutečnit ve škole přednášejícího)  

b) možnosti dospělé osoby vyzkoušet činnost a roli žáka atd. 

Celková doba trvání akce cca 2 hodiny. 

 

• Organizace: 

- Pozvánka: a) poutavý název akce na pozvánku – dodá T. Laube 

  b) „nástřel“ pozvánky – B. Procházková 

  c) korektura – J. Balcar 

  d) grafika po domluvě 

  e) rozesílat v lednu 2020, za 14 dní připomínku 

-  Diskuze s účastníky: papír A3 pro každou skupinu (skupina č., nápad-idea, odkaz na:) 

 – připraví B. Procházková  
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- Rozmístění a typ stolů a židlí – bude se odvíjet od počtu přihlášených zájemců. 

- Občerstvení – zajištění po domluvě MAS KJH x Městská knihovna. 

Příprava lektorů jednotlivých skupin proběhne 10. 3. 2020 v 15:00 v Městské knihovně 

Úpice. 

 

• Výstupy: 

Cílem je, a to je i aktivita další činnosti PS: 

a) zpracovávat výstupy (zpracované nápady), tvorba databáze výukových hodin 

v podobě: 

- tištené – papírová podoba – KARTY 

- databáze a fotodokumentace (ke stažení na webu) 

 b)  zasíťování a propojování lidí z oboru  

 c) udržet zájem o toto téma a být ve spojení a spolupráci i po skončení projektu 

 

3. Plán aktivit na rok 2020/2021 

• viz. bod 2 zápisu   Výstupy 

• čtenářské dílny pro: 

- 1. stupeň ZŠ 

- 2. stupeň ZŠ 

- MŠ 

- knihovny s češtináři 

• gramotnost v oblasti médii – informace a dezinformace, rozhlas, televize, tisk, web, 

Facebook, tisková zpráva, natáčení, focení atd. 

• výchova čtenářské pregramotnosti – Čteme dětem – zapojení MŠ 

• Databáze navrhovaných aktivit 

 

4. Různé, diskuze 

Proběhla diskuze k tématům a aktivitám, viz výše. 

 

Termín příštího setkání bude 10. 3. 2020 v 16:00 v Městské knihovně Úpice. 

 

Prezenční listina z jednání je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

 

 

Zapsala: Barbora Procházková 

Dne: 26. 11. 2019 


