
 

                                                                                                        

ZÁPIS Z 

DRUHÉHO 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: fara CČE v České Lípě, ul. Chelčického na Svárově 

Datum a Čas: 03. 12. 2018, 16:00 - 18:00 hod 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Program: 

1. Odsouhlasení programu a cílů podle minulého zápisu 

2. Inspirace z Centra podpory čtenářské pregramotnosti 

3. Co budeme řešit? Diskuze 

4. Hledání dalších finančních zdrojů a možností pro financování knih a pomůcek 

pro čtenářskou gramotnost. 

5. Návrhy pro téma na příští setkání 

 

 

1) Program setkání byl jednomyslně odsouhlasen. Cíle dle minulého zápisu byly 

odsouhlaseny a schváleny. 

3) Ivana Honsnejmanová představila inspiraci Centra podpory čtenářské pregramotnosti. 

4) Hledání dalších finančních zdrojů a možností pro financování knih a pomůcek pro 

čtenářskou gramotnost. 

 

Z cílů skupiny byl vybrán k diskuzi tento 

 

1. 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.  

 

A doplněný cíl: 

 

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. 

 

 

Po diskuzi, kde se řešily problémy zejména velkých škol s nedostatkem stejné knihy 

pro sociálně slabé žáky, bylo domluveno:  

 

Bude vyzkoušena tato pilotní zkouška: 

 

Zatím pro členy pracovní skupiny: 

 

1) 

- Každá z 12 škol v pracovní skupině MŠ I.st. ZŠ a II. st. ZŠ získá 5000 Kč na nákup 

knih z projektu MAP II při splnění těchto podmínek: 

o Uspořádá pro jiné školy nebo účastníky z jiných škol 4x do roka některou 

z těchto možností 

 Setkání dětí z různých školních zařízení na téma čtení a čtenářská 

gramotnost, nebo čtenářská pregramotnost 

 Sdílení zkušeností pedagogů s vedením čtenářských klubů 

 Sdílení zkušeností na jiné téma (workshop, minikonference) 

 Sdílení zkušeností na téma, jak motivovat děti ke čtení a jak pracovat se 

čtenářskými deníky 

 Setkání dětí z různých škol na společné učení se a hraní si na rozvíjení 

motivace ke čtení a čtenářské gramotnosti 

 

Každá ze škol nebo mateřských škol, která se bude chtít zúčastnit, se musí nahlásit Mgr. Janě 

Panáčkové Feixové a poslat 4 akce, které uspořádá pro rok 2019 do konce února 2019. 

 

Co bude vyhodnoceno? 

- Zlepšil nákup knih výuku? Jak konkrétně? Co se tímto krokem podařilo? 

- Jak probíhalo sdílení zkušeností? 

- Kolik dalších škol má o podobnou aktivitu zájem? 

- Našli jsme další zdroje, z nichž můžeme financovat stále nový nákup nových 

atraktivních knih do školních knihovniček? 

- Je možnost, jak v tomto ohledu spolupracovat s knihovnami? 

- Jak motivovat ředitele, že ze šablon je důležité nakupovat stále nové knihy do výuky a 

školních motivačních knihovniček. 

 

2) 

 

- Každá z 12 škol v pracovní skupině MŠ, I.st. ZŠ a II. St ZŠ získá 5000 Kč na nákup 

pomůcek pro rozvoj čtenářské pregramotnosti nebo čtenářské gramotnosti z projektu 

MAP II při splnění těchto podmínek: 



 

                                                                                                        

o Uspořádá pro jiné školy nebo účastníky z jiných škol 4x do roka některou 

z těchto možností 

 Sdílení zkušeností pedagogů s rozvíjením čtenářské gramotnosti a 

pregramotnosti za využití těchto pomůcek = praktický workshop pro 

další školy a mateřské školky 

 Sdílení zkušeností na téma práce s důležitými tématy jako smrt a 

narození pomocí nových pomůcek (workshop, minikonference) 

 Sdílení zkušeností na téma (workshop, minikonference), jak motivovat 

děti ke čtení a jak pracovat se s pomůckami za účelem motivace  

 

Každá ze škol nebo mateřských škol, která se bude chtít zúčastnit, se musí nahlásit Mgr. Janě 

Panáčkové Feixové a poslat 4 akce, které uspořádá pro rok 2019 do konce února 2019. 

 

Co bude vyhodnoceno? 

- Zlepšil nákup pomůcek výuku? Jak konkrétně? Co se tímto krokem podařilo? 

- Jak probíhalo sdílení zkušeností? 

- Kolik dalších škol má o podobnou aktivitu zájem? 

- Našli jsme další zdroje, z nichž můžeme financovat stále nový nákup nových pomůcek 

do školních knihovniček? 

- Je možnost, jak v tomto ohledu spolupracovat s knihovnami? 

- Jak motivovat ředitele, že ze šablon je důležité nakupovat pomůcky pro čtenářskou 

gramotnost? 

 

NA PŘÍŠTÍM SETKÁNÍ BUDE PROJEDNÁNO: 

 

3. Sdílení zkušeností s vydáváním školních časopisů 

 

Skupina navrhne konkrétní pilotní zkoušku 

 

 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. 

 

ÚKOL: 

Přizveme na jednání skupiny zástupce knihovny ČL, s nimiž je spolupráce předjednaná. 

 

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

Lípě, ul. Chelčického na Svárově v pondělí 18. 3. 2019 od 16 do 18 hodin. 

 

 

V České Lípě, dne 03. 12. 2018                 Zapsala: Jana Panáčková Feixová 


