Zápis ze zasedání PS pro čtenářskou gramotnost
Místo konání: Velká zasedací místnost na MěÚ – Havlíčkův Brod
Datum konání: 28. srpna 2019 od 14:00
Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu)
Program:


Úvodní slovo



Informace o projektu



Aktivity realizačního týmu a pracovní skupiny



Tematické celky a zaměření skupiny



Připravované aktivity, dotazování, diskuze



Závěr

Stálí členi pracovní skupiny:


Paní Ilona Lacinová – ZŠ Přibyslav



Paní Lucie Švástová – ZŠ a MŠ Okrouhlice



Paní Martina Brychtová – ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová



Paní Marie Brabcová – ZŠ Štáflova



Paní Marcela Hájková – ZŠ a MŠ Herálec

1. Úvodní slovo, cíle projektu
Paní Klára Urbanová zahájila a přivítala přítomné na zasedání Pracovní skupiny pro čtenářskou
gramotnost ve 14:00 hodin. Cílem setkání Pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost bylo seznámit
členy PS s připravovanými aktivitami, získání zpětné vazby, seznámení s aktualizací analytické části
MAP a výsledky dotazníkových šetření MŠMT v oblasti pro čtenářskou gramotnost a jazykové
vzdělávání.

2. Informace o projektu
Paní Klára Urbanová připomenula základní informace o projektu MAP II pro ORP Havlíčkův Brod.
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3. Aktivity realizačního týmu a pracovní skupiny
Členové PS byli informováni o akcích, které již proběhly nebo se připravují na základě podnětů,
informací a zkušeností, které vyplynuly z minulých sezení PS a které byly členům pracovní skupiny pro
čtenářskou gramotnost řádně představeny.
Pracovní skupinu pro rozvoj čtenářské gramotnosti zajímají zejména autorská čtení, která RT ve
spolupráci se spisovateli (které si vybrali nebo doporučili členové PS), pořádá v klubu Oko
v Havlíčkově Brodě. Autorská čtení jsou zaměřená na předškoláky, žáky prvního a druhého stupně
základních škol a samostatným vystoupením poté na pedagogy.

4. Tematické celky a zaměření skupiny
Obsahem práce je rozvoj a podpora výuky čtenářské gramotnosti na území ORP Havlíčkův Brod, a to
jak na úrovni pregramotnosti MŠ, tak na úrovni ZŠ. Využíváme místních i externích lídrů/expertů a
jejich zapojením do práce PS podporujeme projekty obsažené v Akčním plánu MAP I. Dalším
výstupem bude podpora zavádění nových výukových metod, zavádění nových pomůcek do výuky ČJ,
případně jazyků tak, aby byl podnícen zájem dětí a žáků.
Členové pracovní skupiny dostávají podkladová analytická data, která sloužila k výstupům aktualizace
analytické části MAP. Dostávají prostor pro prostudování dat, jejich připomínkování a případné
doplnění.
Na základě následné diskuse se členové PS shodují, že z výsledků analytické části MAP
(aktualizované), není třeba zatím z jejich pohledu, aktualizovat vize a priority, neboť stanovené cíle a
priority jsou stále pro území aktuální.

5. Připravované aktivity, dotazování, diskuze – možnosti a náměty
- exkurze, výstavy
- semináře, besedy
- vzdělávání pedagogů
- autorská čtení
Paní Klára Urbanová zahajuje diskusi na různá témata – podněty, nápady a inspirace:
-

Seznámení členů PS s daty od RT KAP, jedná se o data z dotazníkového šetření pro výroční
zprávu, jsou vyhodnocena dle jednotlivých ORP, každý soubor obsahuje výstupy šetření pro
obecní MŠ, obecní ZŠ a na žádost i údaje o počtu asistentů pedagoga na jednotlivých školách
v rámci dané ORP – logopedická péče a vzdělání pedagogů v této oblasti, počet dětí
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z menšinových etnik, počet dětí narušujících svým chováním průběh vyučování, zájmové
aktivity pro žáky, inovace vzdělávacího procesu a další
-

Seznámení s výsledky dotazníkového šetření MŠMT v oblasti pro čtenářskou gramotnost a
jazykové vzdělávání

-

Plánovaný seminář na kritické myšlení - Nina Rutová - 20. 9. 2019

-

Z nabídky seminářů a besed pro rodiče bylo na minulém setkání PS vybíráno téma, o kterém
se členové PS domnívají, že by rodiče oslovil. Nejvíce zaujala přednáška Pavly Koucké –
beseda pro rodiče je naplánovaná na 1. října 2019 a bude se věnovat tématu „rodič není
sluha“.

-

Informování o nových webových stránkách KS

-

Probírán zájem o regionální historii – o různá témata z historie, zejména minulé století

-

Příklady dobré praxe ze zahraničí, inspirace z léta, prázdnin, dovolených

-

Zájem o exkurze do škol s jinými přístupy ke vzdělávání – je naplánovaná exkurze do Brna
v říjnu 2019 do ZŠ Staňkova – škola zaměřená na vzdělávání cizinců, dále do Základní a
praktické školy v Hustopečích

-

Od září budou plánovány individuální exkurze do Montessori školy v Okrouhlici

-

Literární workshopy a výtvarné dílny

-

Seznámení s implementačními aktivitami na nový školní rok 2019/2020, dotaz na návrhy a
nápady na další aktivity

-

Zájem o Horácké divadlo – návštěva a beseda s herci z jihlavského divadla ve školách
(realizační tým se pokusí zajistit)

6. Závěr
Zástupci realizačního týmu poděkovali za podnětnou diskusi s ostatními členy zasedání a rozloučili se.

V Havlíčkově Brodě dne 28. srpna 2019.

Zapsala: Květa Lutnerová
Přílohy k zápisu:
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