ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské
gramotnosti

Datum

12. 9. 2019

Název projektu

Místní akční plán vzdělávání II na území obce s rozšířenou působností
Hradec Králové

Registrační číslo

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009124

Přítomni

Zapsal

Viz. Prezenční listina

Magdalena Hojná

Omluveni /
Nepřítomni
Místo konání

Knihovna města
Hradce Králové

Pořadové číslo
zápisu

4.

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Úvod, představení přítomných
Pozvání na akci (P)o škole v Bio Central Hradec Králové
Dílny čtení – nabídka workshopu p. Žežulové
Nakladatelství Fraus – nabídka spolupráce s jejich nakladatelstvím
Agregovaný popis potřeb ZŠ malotřídní
Agregovaný popis potřeb MŠ, ZUŠ
Příští setkání a závěr

Úvod, představení přítomných
Daniela Rejlová přivítala přítomné členy na pracovní skupině pro čtenářskou gramotnost.
Představila realizační tým a vyzvala k představení i ostatní přítomné členy.

Pozvání na akci (P)o škole v Bio Central Hradec Králové
Přítomní byli pozváni na akci, která se uskuteční v Bio Centralu již 17.9.2019 od 18.00 hodin.
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Dílny čtení – nabídka workshopu p. Žežulové
Na minulém setkání byl navrhnut seminář z oblasti Dílen čtení pro mateřské a základní školy.
Paní lektorka navrhla 8 hodinový seminář pro 20 pedagogů z území. Přítomní souhlasí s
obsahem a zaměřením.

Nakladatelství Fraus – nabídka spolupráce s jejich nakladatelstvím
– nabízí několik seminářů na čtenářskou gramotnost, semináře ke čtenářským klubům, knihy
z edice ČTI+ pro čtení s porozuměním (úzké malé knížečky)
– lze vytvořit zajímavější nabídku k nákupu knih pro školy
- mají v nabídce také cizojazyčné knihy pro základní školy
- pro MŠ mají pouze jedinou knihu jako přípravu na nástup do ZŠ
- dotaz, zda se dají připravit texty s otázkami k porozumění v interaktivní podobě pro MŠ –
spousta školek má interaktivní tabuli – proběhla diskuze ,,Proč je učitelky nepoužívají?, Jaké
je technické vybavení školek? Proč je dobré/špatné, aby děti na PC pracovaly už v MŠ?“
- program Barevné kamínky pro MŠ – pozitivní hodnocení a doporučení pro práci dětí, hezké
ilustrace
- samostatná tvorba učitele interaktivního programu pro využití na tabuli

Agregovaný popis potřeb ZŠ malotřídní
diskuze, výstupy a návrhy na základě popisů potřeb:
-

-
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Pojízdná knihovna – knihy v autobusu, který jezdí až za dětmi – podpora knihoven
Čtečky – v knihovně nejsou úplně žádané a mnoho lidí si raději vezme knihu
papírovou, pro děti je skupina spíše nedoporučuje
Do městské knihovny chodí hodně základních škol – podpořit v návštěvách i
mimohradecké školky – v příštím roce udělat společné výjezdy školek do
knihovny – letos už je kapacita plná
Vybavení školních knihoven – zájem o časopisy upadá, někde děti nosí knihy do
školy a půjčují si je vzájemně
Děti demotivuje povinná četba, která je často volena špatně – knihovna pořádá
setkání na toto téma, vést učitele i rodiče k moderním publikacím, na webových
stránkách Knihovny města Hradce Králové jsou seznamy kvalitní moderní

-

literatury, důležitá je podpora rodiny – střídat se ve čtení s rodičem, volit vhodné
knihy, nenutit děti násilím a nechat tomu čas
Podpora čtenářství jde nejvíce od rodičů – podporovat rodiče, ale není zájem ze
strany rodičů
Dobré je motivovat děti a ty přivedou rodiče do knihovny nebo nabídka knih
k nákupu – dá se využít třeba v šatničce a mohou i děti by vybrat
Knihovny prodávají knížky – v místech, kde není knihovna; lze to v knihovnách s
programem Koha
Oslovit firmy, které mohou přispět školám nějakou částkou peněz k nákupu
interaktivního programu
Knížky ve třídě nebo na chodbě – děti si často vezmou knížku o přestávce nebo se
dají využít v hodinách

Agregovaný popis potřeb MŠ, ZUŠ
diskuze, výstupy a návrhy na základě popisů potřeb:
-

-

Nákup knih pro předškoláky – problém je sehnat levnou a pěknou knihu pro
odcházející děti – v 1. třídě to funguje s programem z projektu S knížkou do
života (SKIP), vydají vždy jednu pěknou a cenově dostupnou knihu, která se
slavnostně předává a pasuje se na čtenáře
Problém dostat rodiče do školy – nechce se jim číst dětem, spolupracovat

Příští setkání a závěr
-

proběhne v průběhu listopadu v Knihovně města Hradec Králové

Seznam nových úkolů:
Číslo
úkolu
1.
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Za plnění úkolu
zodpovídá

Úkol
Dílny čtení – zrealizovat seminář

RT

Termín splnění

