ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO ČTENÁŘSKOU
GRAMOTNOST
Datum a čas konání: 22. října 2019, 16:00
Místo konání: přednášková místnost jičínského zámku, Valdštejnovo nám. 1
Přítomni: dle prezenční listiny, 17 členů PS + 2 pracovníci MAP
Zápis:
Program jednání:
1. Zahájení setkání
2. Sdílení zkušeností
3. Příprava semináře o metodách výuky čtení
4. Různé
5. Zakončení

1. Zahájení setkání:
Vedoucí skupiny R. Koníř přivítal všechny členy PS. Dále pak představil novou členku Mgr.
Helenu Jandovou, profesorku českého jazyka na VOŠ a SPŠ Jičín.

2. Sdílení zkušeností
B. Podhajská vznesla dotaz na H. Jandovou: „Jaké jsou její zkušenosti s připraveností dětí
z českého jazyka při přestupu na střední školu?“
H. Jandová odpovídala dle svých zkušeností.
Pozitiva – děti jsou poměrně dobře pravopisně vybavené, je znát dril. Morfologie také
celkem dobrá. V syntaxi je to horší.
„Je potřebné, aby děti uměly větný rozbor?“ Na průmyslovce to není nezbytné. Potřebují jej
k maturitě. Na ZŠ je kladen důraz na větné rozbory, ale stačilo by to až na středních školách.
Občas je potřeba posílit literární terminologii. Mezi dětmi jsou velké rozdíly. Jen pár světlých
výjimek. Bojujeme s dovednostmi - neumí psát souvislý delší text, těžkopádná ruka. Psaní je
důležité pro rozvoj hemisfér. Mají problémy s formulováním myšlenky, formulace
komunikace…. Není čas na práci s textem.
B. Podhajská doporučuje semináře „kritického myšlení“ včetně letních škol (mezioborové
čtení, poezie, dílny čtení a psaní)
R. Koníř oceňuje snahu implementovat do RVP věci z praxe.

3. Příprava semináře o metodách výuky čtení
Tři základní okruhy důležité v ČG
 Jak naučit děti číst - metody
 Čtení s porozuměním – rozumím tomu, co čtu
 Nabídka dostatečné literatury a následná práce s textem
2 denní seminář zaměřený na podporu čtenářské gramotnosti
Termín: 14. - 16. 2. 2020, pátek od 16 hodin do neděle po obědě
Místo: Bukvice u Jičína
Kapacita: max 40 osob, pro ubytování max. 24 osob, nabídnout nejprve členům PS a
ostatním při volné kapacitě
Obsah: dle dostupnosti lektorů
Úkoly: R. Koníř (J. Portyková – poezie), B. Podhajská, M. Sehnalová (Bubeníčková –
terapeutické čtení), L. Stillerová – osloví jednotlivé lektory.
Termín: Do 15. listopadu 2019 podají zprávu vedoucímu skupiny R. Koníři v kopii na L.
Veselou. Dle dostupnosti lektorů bude vytvořen harmonogram semináře.

4. Různé


B. Podhajská - nabídka akce „Festival pedagogických inspirací“ v ZŠ Kunratická Praha
ve dnech 22. 11. 2019 a 23. 11. 2019. V nabídce je až 130 dílen, akce je určena pro
pedagogy MŠ a ZŠ, kteří předvádějí na festivalu inspirace. Je zde i prezentace různých
nakladatelství, Elixír do života a další…



B. Podhajská - člen krajských kabinetů – dvouletá pilotáž – zjistit, co školy chtějí a
nechtějí, co změnit v RVP. Řeší se didaktika českého jazyka, matematiky a
informatiky. Případné podněty ke změně může paní Podhajská předat dál.
Podněty posílat e-mailem na brona.podhajska@seznam.cz.



M. Sehnalová - pozvánka na seminář – „Fake news“ určeno pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ.



Sdílení a doporučení knih.

5. Zakončení
R. Koníř poděkoval všem za aktivní účast a rozloučil se.

Další schůzka se uskuteční dne 14.1.2020 od 16 hodin.

Zapsala: Lenka Veselá, DiS.

