Jednání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti
zápis č. 12
Zasedací místnost MAS KJH v Úpici, 14. 12. 2021, od 15:00
Program:
1. Upřesnění data a místa konání „kulatého stolu“ učitelů ZŠ a SŠ s cílem efektivně zacílit výuku
v posledních ročnících ZŠ
2. Náplň setkání
3. Další plánované aktivity v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti
4. Různé, diskuse

1. Upřesnění data a místa konání „kulatého stolu“ učitelů ZŠ a SŠ s cílem efektivně zacílit
výuku v posledních ročnících
• Sděleny informace o tom, jak myšlenka uspořádat kulatý stůl vznikla. Inspirovali jsme se
podobným setkáním učitelů matematiky, které se uskuteční 5.1.2022.
• S nápadem uspořádat něco podobného pro češtináře přišla vedoucí pracovní skupiny pro
rozvoj ČG Eva Hloušková.
• Akce se uskuteční v Národním domě v Trutnově v úterý 15.2.2022 (náhradní termín
22.2.2022).
• Přípravná pracovní skupina se uskuteční v úterý 1.2.2022.
2.
•
•
•

•

Náplň setkání
Bylo by dobré kulatý stůl zaměřit na porozumění textu.
Dalším tématem může být diskuse o doporučené povinné četbě.
Moderaci akce by mohla obstarat učitelka p. Hušková ze ZŠ Bernartice. Je členkou
meziškolních kabinetů učitelů ČJ, s moderací předběžně souhlasí. Paní Huškovou pozveme na
přípravnou pracovní skupinu 1.2.
Cílem akce je mj. diskuse o úpravě ŠVP ve školách, aby byly žáci lépe připraveni na přijímačky
a studium na SŠ.

3. Další plánované aktivity v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti
• Eva Hloušková navrhuje zaměřit se na regionální literaturu.
• Výroba prezentací použitelných na 1. i 2. stupni ZŠ.
• Práce na něčem, co lze nazvat multimediální učebnicí.
• Jana Šimková: trendem současné doby je tzv. questing. Je to něco jako šipkovaná,
spojená například s poznáváním místa.
• Cíl ohledně questingu – vytipovat někoho, kdo to dělá zajímavě a pozvat ho, aby byl pro
učitele v našem ORP inspirací. Dáme dotaz do FB platformy Místní akční plány v Česku.
• Questing dělá Jáchym Škoda ze SEVERu Horní Maršov. Eva Hloušková se ho zeptá, jestli o
šikovném lektorovi neví.
4. Různé, diskuse
• V závěru jednání proběhla diskuse k jednotlivým bodům popsaným výše.
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•

Michal Šafránek připojený online nápad s questingem ocenil, podle něj by to šlo pojmout i
mezipředmětově.

Termín dalšího jednání PS pro rozvoj ČG byl stanoven na 1.2.2022. Uskuteční se v salonku MAS KJH
v Úpici.
Prezenční listina z jednání je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Zapsal: Petr Záliš
Dne 14. 12. 2021
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