Jednání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti
zápis č. 7
zasedací místnost MAS KJH v Úpici, o.p.s., 31. 8. 2020, od 13:00
Program:
1. Rekapitulace uplynulého období
2. Plán implementačních aktivit pro školní rok 2020/2021 a dalších aktivit na rok 2020
3. Diskuze, různé

1. Rekapitulace uplynulého období
• Proběhla rekapitulace činnosti PS v uplynulém období – doby před COVID 19 – nouzový
stav a období uvolnění opatření
2. Plán implementačních aktivit pro školní rok 2020/2021
• PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti se domluvila na novém termínu, čase a místě konání
odložené IA „Jak přivést děti do světa mezi řádky“ – 22. 9. 2020 – od 14:00 do 16:00
hodin – v Městské knihovně Úpice
Program:
I. členové PS pro rozvoj ČG, coby 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
d) 4. skupina – knihovna – J. Šimková – 10 minut
Po každé prezentaci bude menší prostor na dotazy.
II. Přestávka – 10 minut
III. Diskuse společná nebo ve skupinách (viz. výše), bude se odvíjet dle počtu
přihlášených zájemců.
Cílem akce je vzájemná inspirace + náměty, jak přispět k rozvoji ČG
Úkol – znovu se osloví školy zapojené v MAP Trutnovsko II (e-mail + pozvánka), včetně
v minulosti přihlášeným zájemcům – učitelům škol.
Členové se shodli na uskutečnění aktivity fyzicky, ne on-line.
• Chystaná platforma – žáci 2. stupně ZŠ čtou vytipované knihy spisovatelky Zuzany
Pospíšilové dětem v MŠ, propojení MŠ a ZŠ
3. Diskuze, různé
• Diskuze členů PS k plánované platformě viz. bod 2 zápisu
• P. Záliš – informace o obdržení e-mailu od Daniela Vydry – nabídka tvorby komiksů
- možnost jeho pozvání – aktivita určená pro učitele Vv a Čj, kteří hledají náměty pro
výuku
• E. Hloušková – návrh aktivity – čtení žáků 2. stupně ZŠ prvňáčkům ve školní družině
- knížka 1 ks pro ZŠ, 1 ks pro MŠ
- výzva pro MŠ a ZŠ
- možnost uskutečnění i v době opatření (COVID-19)
• Nadále doplňovat databázi aktivit, nápadů a kontaktů i inspirace pro on-line vzdělávání
Název projektu: MAP Trutnovsko II
Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009402

Termín 8. jednání PS pro rozvoj ČG bude 3. 11. 2020 v zasedací místnosti MAS KJH, o.p.s, čas
se upřesní.

Prezenční listina z jednání je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Zapsala: Barbora Procházková
Dne: 31. 8. 2020
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