
Zápis z 4. setkání pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost

Termín: 15. 12. 2020, 14:00 - 16:10 hod.

Místo konání: on-line platforma Microsoft Teams

Účastníci: Kateřina Pecharová, Andrea Jandová, Ivana Votroubková, Lenka Burganová, Petra Černá,

Anežka Grimová, Zuzana Francová, Sabina Madunická

Program:

1. Představení projektu, odkazy na zajímavé osobnosti, odkazy a tipy

Paní Burganová představila projekt SYPO a nabídku aktivit pro MŠ i ZŠ ve čtenářské gramotnosti

i pregramotnosti. Následně bylo předáno slovo mentorkám pro Ústecký kraj z ústecké MŠ Větrná

paní Votroubkové a Madunické. I. Votroubková a S. Madunická informovaly o svých dosavadních

zkušenostech a cestě k prohlubování rozvoje čtenářské pregramotnosti ve své každodenní praxi.

Inspiraci nacházejí zejména na workshopech význačných osobností čtenářské pregramotnosti u

nás:

● Mgr. Hana Švejdová - doporučeny workshopy pro pedagogy, literatura. Zaměřuje se na

prožitek, osobnost dítěte

● Mgr. Eva Svobodová - pomůcka Pohádkový kufřík -

https://www.infracek.cz/pohadkovy-kufrik-samostatny

Obsahuje 5 klasických pohádek, které budou v budoucnu dále doplňovány, je také možné si

doplňovat a upravovat samostatně i se zapojením dětí.

● Mgr. Hana Nádvorníková - pracuje s formativním hodnocením v MŠ, zaměřuje se na

individualizaci, práci s příběhy

● Bc. Zuzana Kupcová - představuje nové autory dětské literatury, koncept Bildebuch (využití

ilustrací ve čtenářské pregramotnosti)

● Miloš Kratochvíl - autor dětské poezie

Nakladatelství zabývající se rozvojem osobnosti dětí:

Pasparta, Svojtka

Doporučené odkazy, tipy:

https://www.databazeknih.cz/

https://www.ctenarskymetr.cz/

https://www.rostemesknihou.cz/cz/o-kampani/aktuality/

https://www.nejlepsiknihydetem.cz/ - pouze čeští autoři
https://knihy.heureka.cz/pohadka-o-velike-repe_2/
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2. Příklady dobré praxe z MŠ Větrná

● Kvalitní knihovna
● Propojení textu s prožitkovým učením
● Motivace učitelek – důležitost pregramotnosti
● Pozitivní zpětná vazba od dětí
● Opakování – děti si vše lépe zapamatují

Dítě se musí učit prožitkem (podpora tvořivosti, fantazie…), při čtení příběhu je třeba zaujmout
a zapojit.

Není třeba číst celý text, lze pracovat jen s kouskem příběhu (celý příběh může být náročný na
pozornost).

Je dobré do příběhu vstupovat otázkami – dětem přerušení nevadí, naopak celý příběh lépe
prožijí a trénují pozornost a paměť.

Není třeba děti zahlcovat dalšími a dalšími tématy, osvědčilo se opakování.

Úlohou MŠ je mimo jiné také socializace, komunikace s dospělou osobou, projevit potřeby, city –
příprava na ZŠ.

3. Další aktivity v rozvoji čtenářské pregramotnosti:

Řada aktérů se soustředí také na zavádění formativního hodnocení do předškolního vzdělávání,

účastnice setkání obdrží proto také pozvánku na chystaný lednový seminář “Formativní

hodnocení v praxi”, který pravděpodobně proběhne v online formě.

Účastnice vyjádřily velmi pozitivní zpětnou vazbu na konzultaci s oběma mentorkami, vzájemná

spolupráce bude tudíž i nadále pokračovat a zabývat se již pomůckami, jednotlivými dětskými

knížkami a uzpůsobením prostředí pro plnění rozvoje čtenářské pregramotnosti. Ještě není

upřesněno, zda po novém roce ředitelky MŠ z Roudnicka navštíví MŠ Větrná, či bude situace

opačná. Prezenční konzultace je ovšem považována za nezbytnou, aby mohly být

implementovány skutečné změny v MŠ. Organizační zajištění bude spočívat zejména na MAP

Roudnicko ve spolupráci se SYPO.

4. Aktivity projektu MAP Roudnicko

Ke konzultaci již nebyly další dotazy, A. Jandová proto vyzvala ještě roudnické přihlášené ke

krátkému zdržení na platformě a projednání aktuálních informací z MAPu. Referovala o krocích

spojených s aktualizací dokumentace MAP a byly shrnuty dosavadní obdržené informace z území.

Přihlášení nevyjádřili náměty k doplnění či upřesnění. Byla připomenuta strategie a vize rozvoje

vzdělávání a předán odkaz, na kterém je možné uvést své připomínky:

https://docs.google.com/forms/d/1Rx5-U_HeTffgeZUjIrfWb_YWACiKojQjKPz62euS2Mw/edit

Akce je podpořena projektem MAP ORP Roudnice nad Labem II, registrační číslo projektu
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Stávající priority ve vzdělávání a k nim navázané cíle aktéři vnímají jako srozumitelné a soustavně
platné, realizační tým po posouzení dat ze škol, problematických oblastí a možných nápravných

opatření navržených všemi skupinami navrhuje jako vhodné doplnění zejména priority Spolupráce

všech aktérů ve vzdělávání o následující cíle:

Osvětové aktivity se zapojením všech sociálních skupin;

Sdílení dobré praxe napříč vzdělávacími organizacemi.

Díky záměrům škol naplňujícím tyto cíle by bylo možné také lépe předcházet problémům, se kterými

se všechny školy potýkaly od začátku koronavirové krize (nezapojení mnoha žáků, omezené

možnosti jejich domácího vzdělávání).

Podklady z MAP jsou standardně umístěny na našem webu a na tým je možné se obracet také

telefonicky, emailem nebo prostřednictvím messengeru.

O dalším setkání pracovní skupiny budou účastníci předem informováni zaslanou pozvánkou.
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