Zápis z jednání Pracovní skupiny MAP Holicko
„ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST“
v rámci projektu: Spolupráce na rozvoji kvalitního vzdělávání na území Holicka
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008624
Místo: zasedací síň Městského úřadu v Holicích (2. patro), Holubova 1, 534 14 Holice
Datum: 10. 12. 2018 od 13:45 hod
Počet přítomných členů pracovní skupiny: 7
Délka trvání: 13:45 – 15:45

Program:
1. Vzájemné představení členů pracovní skupiny
2. Seznámení s projektem a obsahem práce v pracovní skupině
3. Shrnutí závěrů a výstupů z Místního akčního plánu I, týkajících se zaměření PS – možnosti a
okruhy další činnosti PS
4. Představení dotazníku k potřebám škol a k aktualizaci výstupů MAP I v MAP II
5. Připomínky k návrhu nezávazné osnovy materiálu Potřeby škol
6. Hledání možných společných témat k diskuzi – příprava podrobnějších informací na další
setkání
7. Návrh termínu dalšího setkání v roce 2019
8. Závěr

1. Manažerka MAP Ing. Vendula Maříková přivítala přítomné, představila vedoucí pracovní
skupiny Mgr. Petru Bubeníčkovou, Ph.D. a vyzvala členy PS ke krátkému představení.
2. Manažerka MAP stručně seznámila přítomné s aktivitami v projektu MAP II Holicko, který je
realizován v období 9/2018 – 6/2022 a v rámci kterého se bude pracovní skupina scházet.
Dále představila, na co by se měla pracovní skupina zaměřit a čemu by se měla věnovat.
3. Specialistka na strategie Ing. Alena Brožková, Ph.D. představila prezentaci, ve které shrnula
závěry/výstupy z MAP I týkající se matematické gramotnosti, viz. přiložená prezentace.
V průběhu představování výstupů se k jednotlivým bodům diskutovalo.
Témata diskuze k výstupům z MAP I :
Čtenářská gramotnost vychází v ORP Holice velmi dobře, ale je na prvním místě v potřebách
oblastí, které se mají rozvíjet – diskuze ke sběru dat MŠMT a jejich vyhodnocování.
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Čtenářská gramotnost byla řešena ve výzvě č. 56 (ZŠ Holubova) upravená knihovna a
nakoupeny knihy.
MŠ Holubova probíhá čtení babiček/dědečků, spolupráce s Domovem seniorů Holice i Horní
Jelení. Dětem se líbí, že jim čte zase někdo jiný.
Spolupráce škol a knihoven (univerzitní, krajská…)
Univerzita HK dělá akce pro školy ve spolupráci s knihovnami – předvánoční akce 1. a 3. třída,
lze se přijet podívat, akce v zimě pro 1. stupeň a v létě pro 2. stupeň, akce jsou dopoledne,
aby nebyla otevřená knihovna pro veřejnost. Pokud by byl zájem Městská knihovna Hradec
Králové, Wonkova ulice lze přijet se třídou, učitel si dopředu řekne jaké téma připravit a
studenti zpracují a pak v knihovně s dětmi pracují.
Pro předškolní děti bude akce od příštího roku 2019.
Pokrývají se 2 třídy najednou, akce je zdarma, je to propagace chození dětí do knihovny,
hlavně pro 1. stupeň, hradecká knihovna má ve všech pobočkách půjčovné zdarma pro děti
do 15 let.
4. Specialistka na strategie představila dotazník realizačního týmu, který je sestaven pro
aktualizaci dokumentů zpracovaných v MAP I. Dotazník je sestaven dle jednotlivých
aktualizovaných oblastí a sbírá data uvedená v Metodice rovných příležitostí ve vzdělávání.
Dotazník realizačního týmu měli členové k dispozici před jednáním PS v materiálech
zaslaných mailem.
Proběhla diskuze k formě připraveného dotazníku a připomínky budou zapracovány.
Proběhla diskuze k formě sběru dat. Dotazník bude zaslán školám mailem v 12/2018, termín
vyplnění je do 11.2.2019 a manažerka projektu zjistí, které školy vyplní a zašlou mailem a
které budou chtít podporu ze strany realizačního týmu MAP.
5. Specialistka na strategie představila osnovu materiálu pro zjišťování potřeb škol, kterou
mohou školy využít při sestavování potřeb škol, které má proběhnout do 6 měsíců od začátku
realizace projektu. Dokument měli členové k dispozici před jednáním PS v materiálech
zaslaných mailem.
Proběhla diskuze k srozumitelnosti jednotlivých částí dokumentu a připravené legendě.
6. Diskuze ke vzdělávání
Diskuze nad nastavením Šablon pro družiny.
Diskuze na zaslanými tématy, vedoucí PS Mgr. Petra Bubeníčková, Ph.D., pro řešení v dalších PS:
Katalog knih školní knihovny
Účastnice byly dopředu požádány, aby si přinesly katalog knih školní knihovny, aby se paní
doktorka mohla podívat, jaké knihy mají školy v knihovně, hlavně se zajímala o novinky a
současné česká tvorba. Kdo nepřinesl, slíbil zaslat mailem.
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Pro první stupeň ZŠ a mateřské školy máme v českých titulech špičkové autory, špičková
umělecká kvalita i ilustrace, pro druhý stupeň ZŠ je úroveň již horší, zde je již nutné kombinace
se světovými autory.
Dílny čtení, zájmový kroužek věnovaný psaní
Dílna čtení – 2. hodina literatury, zkušenosti ze škol, z 9. tříd, ruší hodiny literatury a hodně
pracují na gramatice, kvůli přijímačkám. Lze propojit hodiny literatury se slohem. Nutné dobře
nastavit.
Popis spolupráce s knihovnou města
Nabídka již proběhla u bodu 3.
Spolupráce s rodiči
Velká akce na UHK, využívají noci vědců. Motivace dětí. Spolupráce s rodiči na této akci.
Současně prezentace moderní literatury, lze i koupit knížky, aby rodiče viděli, jak knížka vypadá a
mohli si ji koupit i sami, protože knížek vychází hrozně (1 600 – 1900 titulů ročně pro děti a
mládež) a moc a velmi těžké se zorientovat v kvalitě.
Hodně se ruší doporučená literatura, protože staré tituly nejsou pro dnešní děti zajímavé a
v nových se málokdo orientuje. Je důležité dětem knížky vizuálně představovat a bavit se o
nových knížkách, aby si to spojily, když jdou třeba do knihovny nebo do knihkupectví.
Důležitá je vybavenost knihovny.
Např. knížky Pavla Čecha jsou výborné.
Čtení tatínků ve školkách – tatínkovské pohádky.
Mimoškolní čtenářské akce
Využití nových metod v práci učitele v hodinách čten, literární výchovy
Propojení klasiky a alternativy. Propojení textu a ilustrace. Statický text je pro děti těžký, špatně
se na to soustředí, jsou hodně zvyklé na blikající obrazovky, neudrží pozornost, snižuje se
čtenářská gramotnost.
Tvůrčí psaní pro druhý stupeň.
Literární kulturní mapy – ukázka na období secese. Vychází z myšlenkových map – interpretace
textu, tvorba příběhu. Písňové texty. Práce s gamebookem – práce s textem, vytváření nového
děje.
Paměťové háčky
Práce s komiksovým okem
Využití biblioterapie/bibliofiletiky ve školní praxi
Aplikace témat do školy na první a druhý stupeň.
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Návrh témat členy PS
Nákup nových knih doporučení nakladatelství Kosmos – alternativní knihy, Megaknihy…,
seznámení s alternativními servery.
Kurz kritické myšlení.
Další návrhy:
Nové knihy: Komiksová kytice Erben, Nový Foglar s novými ilustracemi, A Čech, Poštou havraní,
Pro tebe…
Fakenews – dezinformace, napojení na historii…
Řešení zdrojů – zpráva na facebooku, veřejnoprávní zdroj, mediální výchova
Archetypy – co pohádky představují
Pro mateřinky pro nejmenší pro podporu kreativity – představíme si, návaznost herních
systémů.
7. Návrh termínu dalšího setkání pracovní skupiny je pondělí 11.3.2019 od 13.45 hodin.
8. Závěrem poděkovala manažerka MAP všem přítomným za účast.

Zapsala: Ing. Vendula Maříková
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