Jednání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti
zápis č. 5
Městská knihovna Úpice, 10. 3. 2020, od 15:00
Program:
1. Shrnutí činnosti a plnění úkolů
2. Příprava IA „Jak přivést děti do světa mezi řádky“, 17. 3. 2020
3. Plán aktivit na rok 2020/2021
4. Diskuze, různé

1. Shrnutí dosavadní činnosti a plnění úkolů
• Zhodnocen průběh příprav na plánované akce.
• PS je stále otevřená i pro další zájemce – jako nová členka přijata ředitelka MŠ Rtyně
Zdeňka Jirková
• Výměna zkušeností s lektory.
2. Příprava IA „Jak přivést děti do světa mezi řádky“, 17.3. 2020
PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti se domluvila na pevném termínu, čase a místě konání
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, 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 – Z. Jirková – 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.
3. Plán aktivit na rok 2020/2021
• Ukázka výuky – učitelé a členové PS se jí zúčastní jako žáci.
- délka 45 minut + rozbor, celkem cca 90 minut
- termín spíše odpoledne, ředitelé pak neřeší suplování
• Vytváření databáze nápadů a kontaktů, měl by to být tištěný výstup.
• Na závěr projektu vznikne sdílený prostor s přípravami pro učitele v území.
• Od příštího roku mediální výchova – učí se psát zprávy, dělat PR. Eva Hloušková zkusí
sehnat lektora.
• Shromažďování informací o lektorech + rešerše na ně.
4. Diskuze, různé
• Proběhla diskuze k tématům a aktivitám, viz. výše.
• Další aktivity – cca jednou za půl roku s cílem propojit se, ukázat svou práci…
Koordinátor projektu: MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.
Název projektu: MAP Trutnovsko II
Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009402

•
•

V září nebo říjnu 2020 bude 7. jednání PS a IA u Michala Šafránka v Mraveništi, z. s.
8. jednání PS bude součástí setkání všech pracovních skupin koncem roku 2020.

Termín 6. jednání PS pro rozvoj ČG bude 12. 5. 2020 od 15:00 v Městské knihovně Úpice.
Prezenční listina z jednání je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Zapsal: Petr Záliš
Dne: 10. 3. 2020
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