
 

                                                                                                        

 

ZÁPIS Z 

PRVNÍHO SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO 

ČTENÁŘSKOU GRAMOTNOST A ROZVOJ POTENCIÁLU 

KAŽDÉHO ŽÁKA 

 
k projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008645 

 

 

Místo: Sokolovna, Zahrádky 

Datum a Čas: 05. 11. 2018, 16:00 - 18:00 hod 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Program: 

1. Odsouhlasení programu 

2. Představení účastníků pracovní skupiny  

3. Představení projektu MAP 

4. Brainstorming -cíle, metody, možnosti = co chceme 

5. Diskuze  

6. Návrhy pro setkávání a fungování pracovní skupiny 

7. Volba leadera skupiny 

 

 

1) Program setkání byl jednomyslně odsouhlasen. 

2) Všichni členové pracovní skupiny se vzájemně představili, představili svá očekávání. 

3) Jana PF představila cíle projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II. 

4) Proběhl brainstorming na téma: co chceme dělat, jaké jsou cíle pracovní skupiny. 

 

 

Očekávání: 

 Sdílení zkušeností a očekávání nové inspirace 

 Čtenářské dílny 

 Spolupráce redakcí školních časopisů 

 Sdílení zkušeností se čtenářskou pregramotností 

 Získávání tipů, jak zpracovávat různá témata v MŠ (narození, smrt) 

 Jak financovat pomůcky pro čtenářskou gramotnost 

 

Cíle byly pracovní skupinou vydefinovány takto: 



 

                                                                                                        

 

1. Podpora spolupráce mezi školami a sdílení zkušeností v regionu. 

 Podporovat spolupráci v oblasti čtení a čtenářské gramotnosti. 

 Podporovat spolupráci mezi MŠ, I. St. ZŠ, II.st. ZŠ. 

 Podporovat předávání informací mezi jednotlivými projekty (systémovými a 

individuálními). 

 Spolupráce s knihovnami. 

 Sdílet a předávat si kontakty a doporučení na specialisty. 

 Uspořádat místní konference sdílení dobré praxe. 

 

 

2. Motivovat děti a celé rodiny ke čtení. 

 Vzájemně se konkrétně inspirovat, jak motivovat ke čtení a čtenářské gramotnosti. 

 Rozvíjet knihovničky ve školách. 

 Čtení ve škole pod lampou = čtení jinak, než-li v hodině. 

 Zajistit stálý přísun nových a zajímavých knih do škol a školních knihovniček 

 Spolupráce s knihovnami. 

 

 

3. Získávat nové inspirace 

 Získávat tipy, jak konkrétně zpracovávat určitá témata (narození, smrt). 

 Získávat konkrétní tipy pro dobré metody práce (Jak pracovat s ilustracemi, jak si 

vyrobit knihu, jak rozvíjet čtenářskou pregramotnost, práce s říkadly, 

dramatizace), 

 spolupracovat mezioborově, 

 sdílet ukázkové hodiny, 

 sdílet kontakty, 

 využívat mentoring, 

 sesbírat nápady, sdílet kontakty a inspiraci. 

 

4. Podporovat mezigenerační spolupráci. 

 Spolupráce s rodiči, prarodiči, společné čtení. 

 

5. Sdílení zkušeností s vydáváním školních časopisů 

 Sdílení zkušeností s vedením redakcí 

 Uspořádat společný workshop mladých novinářů jako víkendovou mimoškolní 

akci, kam přijedou děti a žáci z různých škol. 

 Uspořádat konferenci školních časopisů (příspěvky budou mít žáci). 

 Sdílet zkušenosti učitelů. 

 Sdílet zkušenosti dětí a žáků. 

 

 

6. Využívat více dramatizace 

 



 

                                                                                                        

7. Sdílet seznam dobré literatury 

 Pro pedagogy a rodiče 

 Pro děti a žáky 

 

8. Hledání dalších finančních zdrojů a možností pro financování knih a 

pomůcek pro čtenářskou gramotnost. 

 Hledání dalších finančních zdrojů pro financování knih a motivaci žáků při 

vzdělávání.  

 

 

5) Diskutováno bylo: 

 Je čtení od rodičů a prarodičů ve škole vhodné? Nebo naopak demotivující, 

protože rodiče neumí hezky předčítat? 

 Přestože se nakoupí nové knížky, je jich pro děti málo a motivace je stále slabá. 

 Málo peněz na nové knížky – nápady: burza knížek, výměny knížek s kamarádem 

ve třídě. 

 Vánoční stromeček ve třídách. Děti s učitelem napíší na ozdoby přání a rodiče je 

pod stromeček nakoupí. 

 Lze z MAP nakoupit knihy, které si budeme mezi sebou půjčovat? Lze realizovat 

spolupráci s knihovnou? Jak přesně? 

 

 

6) Po návrzích bylo domluveno, že pracovní skupina se bude setkávat pravidelně  

v pondělí 16 -18h.  

 

Místo je možné střídat po školách členů pracovní skupiny. Jak často, zatím nebylo přesně 

definováno. Bylo stanoveno, že na začátku se bude setkávat častěji, aby mohla přispět k řešení 

definovaných cílů. 

 

Další setkání skupiny pro čtenářskou gramotnost se uskuteční na faře CČE v České 

Lípě, ul. Chelčického na Svárově v pondělí 3. prosince od 16 do 18 hodin. 

 

7) Po domluvě byla leaderem pracovní skupiny zvolena DOMINIKA HOLUBOVÁ. Všichni 

členové PS byli pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. 

 

 

Ivana Honsnejmanová pozvala členy na sdílení zkušeností: Centra kolegiální podpory 

v oblasti čtenářské pregramotnosti. Pozvánka byla následně rozeslána emailem. 

 
TERMÍNY CENTRA KOLEGIÁLNÍ PODPORY VE ŠKATULCE NA ROK 2018/2019 

 

Září 

24.9.2017 od 9 hodin   

„RYTMICKO- POHYBOVÉ HRY S ŘÍKADLY “  

UKÁZKA S DĚTMI 

POMŮCKY: ZAKOUPENÉ POMŮCKY CENTRA: BAREVNÉ ŠÁTKY, VELKÉ LÁTKOVÉ KRUHY 



 

                                                                                                        

HOST: MILUŠE PILNÁČKOVÁ 

 

 

Říjen 

30.10.2018 OD 16 HODIN   

„JAK NA POHÁDKU V MATEŘSKÉ ŠKOLE –ČTYŘI KRÁLOVSTVÍ“ 

POMŮCKY: ZAKOUPENÉ POMŮCKY CENTRA: LÁTKOVÉ BALDACHÝNY, LÁTKOVÉ KRUHY 

A ČTVERCE, ŠÁTKY, ZAKOUPENÁ LITERATURA 

POVEDE  MGA. IVANA HONSNEJMANOVÁ 

Listopad 

22.11.2018 OD 16 HODIN 

PŘÍBĚH (POHÁDKA) JAKO  VÝCHODISKO K ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ   

ANEB „ MRAVENCI“ 

POMŮCKY: ZAKOUPENÉ POMŮCKY CENTRA: INTERAKTIVNÍ PANEL 

KYTARA 

HOST: BC. ANDREA NOVOTNÁ 

 

Prosinec 

4.12.2018 OD 15 HODIN  (ÚTERÝ) 

„DELFIN DILO A PODMOŘSKÝ SVĚT“ 

ZAKOUPENÉ POMŮCKY CENTRA: DELFÍNÍ HEDVÁBNÝ KOKON 

UKÁZKA S DĚTMI 

EXPERT: Valpurga Hozáková 

Leden 

31.1.2018 ( termín zatím nepotvrzen lektorkou) 

SETKÁNÍ NEJEN SE ČTENÁŘSKOU PREGRAMOTNOSTÍ, ALE TAKÉ S HANKOU  

ŠVEJDOVOU ANEB “ JAK JEDNODUŠE S PŘÍBĚHEM“ 

 HOST: MGR. HANA ŠVEJDOVÁ 

 
 

 

 

 

V Zahrádkách, dne 05. 11. 2018                  Zapsala: Jana Panáčková Feixová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


