Zápis z jednání pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ll Vysokomýtsko
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009710

Místo konání: městská knihovna Choceň
Datum a čas: 17. 9. 2019, 16:00 – 18:00
Přítomni: dle prezenční listiny – viz příloha zápisu
Zápis:

Za RT byli přítomni Lenka Pelinková a Pavel Suchý.
Lenka Pelinková zahájila přivítáním nové členky skupiny ze ZŠ Knířov.
Členky pracovní skupiny se vzájemně představili. L. Pelinková vysvětlila funkci
pracovní skupiny její přínos a její vnitřní fungování.
- Zvolení vedoucího skupiny
- Byla vysvětlena definice místních lídrů – oslovení odborníků
L. Pelinková promluvila o uskutečněném semináři Kritického myšlení.
L. Borovcová představila seznam doporučené literatury pro 2. stupeň ZŠ a nižší
stupeň víceletých gymnázií, který byl vytvořen Městskou knihovnou Choceň.
Seznamy jsou i na webových stránkách, stejně jako plánované akce pro MŠ a
ZŠ. Byla zaznamenána pozitivní reakce od dětí na doporučenou současnou
literaturu pro děti a mládež od Městské knihovny Choceň.
A. Plháková zmínila „náladu“ mezi dětmi, kdy neaktuální literatura může vést
k nechuti ke čtení. Knihy a čtení jsou spíš „mus“ než chtění. Na Gymnáziu je
„nešvar“ kdy od 6. třídy jsou nuceni číst knihy „k maturitě“.
L. Borovcová sdělila, že učitelům byly zaslány seznamy. Zpětná vazba od učitelů
však nebyla.
Je naplánovaná aktualizace seznamu pro další roky.
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Následovala diskuze:
- audiokniha vs. knihy – význam pro čtení, rozpor z důvodu citového zabarvení
při čtení a poslechu hercova čtení.
- doporučená, povinná a doporučeně povinná. Rozpory ve výkladu jaké číst
knihy ve škole?
- výměnné návštěvy učitelů ze sousedních vesnic?

Úkoly: RT – se pokusí představit seznamy, vytvořené MěK Choceň ve
sborovnách, kontaktuje navržené lektory p. Ruthovou, Sedláčkovou, Pexovou,
Kořenáře.
Termín příštího setkání: 12. 11. 2019
Zapsal: Pavel Suchý
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