Zápis z 8. setkání PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti
dne 26. 11. 2020 (čtvrtek) v 16:00 on line, google meet
Přítomni: Dagmar Pospíšilová, Ilona Adámková, Jana Zábilková, Marie Hajdová,
Marie Jemelková, Martina Hollasová, Hana Gaďurková, Jana Zichová
Omluvena: Lucie Mynářová – webinář

PROGRAM:
1) Vyhodnocení současné situaci ve vzdělávání
2) Klady a zápory distančního vzdělávání
3) Vliv nouzového stavu a uzavření škol na rozvoj čtenářské gramotnosti
4) Kontinua pro matematickou a čtenářskou gramotnost – rozbor zprávy
5) Plánované akce:
Den s knihou – návrh Jany Zábilkové – darovat knihu svému kamarádovi. Rozvinula se
diskuse a dopracovali jsme se k, myslím, hezké akci – pošli KRABICI KNIH svým
kamarádům z jiné školy. Bude se jednat o zánovní knihy, které přinesou děti do školy a
budou ochotny je věnovat kamarádům. Ve škole bude připravena krabice
T: od 14. 12. 2020, jedna se přiveze, předá, druhá vyzvedne a odveze na jinou školu.
Úkoly: 1. Po konzultaci se členy PS D.P. osloví ředitele a vyučující ČJ (o rozeslání v
ORP požádám H. Gaďurkovou) T: 30.11., nejpozději 1.12.2020)
2. Podle počtu přihlášených škol T: 4.12.2020 rozdělíme náhodného „pavouka“
pro předávání KRABICE KNIH do jednotlivých škol a po dohodě s členkami
PS určíme distributora:
● Ilona Adámková + Dagmar Pospíšilová zpracují „pavouka“ T: do 9.12.2020
● Marie Jemelková dodá knihy, pokud by se v některých školách nasbíral malý
počet dárků? Možno z nasbíraných dárků Měk?
● Jana Zichová, Jana Zábilková, Marie Hajdová a Martina Hollasová se nabídly zajistit
rozvoz, popř. i další členky PS. T: Rozvozu do čt.17.12.2020
Účast jistá: Drahotuše, Struhlovsko, 1. máje, Poštát

6) Metodické kabinety – Jana Zichová – 23 přihlášených, po Novém roce, pokud to
situace dovolí, začneme s realizací.
Témata: Co potřebujeme řešit, s čím potřebujeme pomoci, náměty na distanční
výuku….
7)Regionální tematické plány Čj a literatury – rozpaky nad tím, že je máme vypracovat,
námitky, že se jedná o velmi složitou práci pro celý tým odborníků na několik let
8) Různé:
● Akce MAS – MŠ posílají vánoční pozdrav do Domova seniorů v Hranicích
● Zpravodaj MAS – Poděkování za aktivní přístup při zpracování příspěvků
● Poděkování za aktivní přístup, přání všeho dobrého v novém roce

Dagmar Pospíšilová, vedoucí PS pro rozvoj ČG

