Jednání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti
zápis č. 3
Základní škola a Mateřská škola Horní Maršov, 22. 10. 2019, od 14:00
Program:
1. Představení nových členů PS
2. Formulování témat pro řešení v rámci PS – nové inspirace
3. Příprava první společné akce – čtenářská dílna
4. Plán aktivit na rok 2019/2020
5. Různé, diskuze

1. Představení nových členů PS
• PS již pracuje v celkovém počtu pěti členů.
• Zatím posledním posílením pracovní skupiny je J. Šimková, ředitelka Městské knihovny
Úpice, jejíž znalosti a činnost je a bude pro práci PS velice přínosná.
• PS je stále otevřená i pro další zájemce.
2. Formulování témat pro řešení v rámci PS – nové inspirace
Proběhla diskuze k novým tématům, která by mohla oslovit učitelé z území ORP.
Okruhy témat:
• Na čerpání a inspirace z ukázkových besed s názvem OKNA, určených pro knihovníky i
žáky ZŠ, poukázala J. Šimková s kladným hodnocením z vlastních zkušeností.
• E. Hloušková i J. Šimková seznámily PS s pozitivními ohlasy z vlastní praxe na pořádání
STORITELLINGU.
- Storitelling je vyprávění příběhu, je to návrat a znovuobjevování hluboce zakořeněné
tradice vyprávění
- význam pro učitele – získají návod, jak příběh vyprávět, jak děti/žáky zaujmout
- význam pro děti/ žáky – získají zábavnou a poutavou formou vyprávěných příběhů
informace týkající se např. probírané látky a zároveň si díky uměleckému zpracování
příběhů odnesou vlastní prožitek, který je velmi motivující pro zájem o probíranou látku.
• Vzdělávací program pro učitelky MŠ – ZAČÍT SPOLU (v mezinárodním označení Step by
Step) je otevřený metodický model nabízející učitelům a školám konkrétní postupy, jak
realizovat požadavky a cíle Rámcového vzdělávacího programu pro ZV i MŠ
- informace od E. Hlouškové.
• Vyhledaná informace o STORITELLINGU, ZAČÍT SPOLU http://www.sbscr.cz/
3. Příprava první společné akce
1. setkání – Příklady dobré praxe – Burza nápadů
Možné varianty:
a) 4 až 5 prezentací od oslovených přednášejících (např. učitelé škol, zaměstnanci
knihoven, antikvariátů). Prezentace v časovém prostoru 10-15 minut na jednu
prezentaci.
+ práce ve skupinách „Bouře mozků“, členové PS se dle svého profesního zaměření
připojí k dané skupině
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b) Nebo jako „výstřel“ úplně prvního setkání Příkladů dobré praxe a Burzy nápadů by
v rámci tohoto setkání vystoupili i určení členové PS pro rozvoj ČG, co by lektoři a
přednášející a prezentovali by svoji činnost (10-15 min):
- za 1. stupeň ZŠ – Michal Šafránek
- za 2. stupeň ZŠ – Tomáš Laube
- Knihovna – Jana Šimková
a domluvený zástupce MŠ a zástupce SŠ
+ práce ve skupinách „Bouře mozků“, členové PS se dle svého profesního zaměření
připojí k dané skupině
Navrhované termíny:
a) úterý 17. 3. 2019 od 15:00 Městská knihovna Úpice
b) úterý 24. 3. 20219 od 15:00 Městská knihovna Úpice
•

2. setkání – čtenářská dílna (pro učitele, knihovníky apod.)
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

4. Plán aktivit na rok 2019/2020
- viz. bod 3. zápisu
Databáze navrhovaných aktivit
- tvorba DATABANKY
5. Různé, diskuze
Úkoly z minulého jednání:
- Členové PS doplní do stávající Databáze aktivit svoje navrhované aktivity uvedené v
zápisu č. 2 (2. jednání PS 29. 8. 2019) a zašlou B. Procházkové – příloha č. 2
Při dnešním jednání byly podané i tyto návrhy/ úkoly:
- Možnost oslovit koordinátory škol při jejich výjezdu do Radvanic – koordinátoři by zaslali
svoje nápady „jak co dělají“ – čerpání inspirace od koordinátorů.
- Získávat informace i přes síť knihoven (J. Šimková).
- Tvorba DATABANKY – J. Šimková – zašle podklady – mustr, osnovu.
- Informace od M. Urbánka – jak věci řeší ve vydavatelství, možnost nabídky knížek.
- Možnost návštěvy škol, kde mají aktivní činnost a dobré výsledky.
- Nové inspirace navržené v dnešním jednání (OKNA, STORITELLINGG, ZAČÍT SPOLU) zapíší
členové PS, kteří je navrhli, dle požadovaných údajů do průběžně doplňované Databáze
aktivit a zašlou B. Procházkové – příloha č. 2

Při příštím jednání „doladit“:
- 1. setkání – Příklady dobré praxe – Burza nápadů.
- Návrh – oslovit ředitelé e-mailem, aby doporučili učitelé ze svých škol, kteří zašlou
písemné zpracování jejich výuky PS.
- Tvorbu pozvánky (zájemci si mohou přinést svoje odborné materiály, se kterými pracují).
- Stanovení pravidel pro tvorbu DATABANKY.
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6.

Příští setkání PS se bude konat v úterý 26. 11. 2019 od 15:00 v Městské knihovně Úpice.

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

Zapsala: Barbora Procházková
Dne: 22. 10. 2019
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