
 

                                                                                                        

ZÁPIS Z 

TŘETÍHO 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: 18. 3.  2018, 16:00 - 18:00 hod 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Program: 

 

1. Odsouhlasení programu a cílů podle minulého zápisu 

2. Knihy, financování z MAP 

3. Vydávání školních časopisů, sdílení zkušeností redakcí 

4. Návrhy pro téma na příští setkání 

 

 

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

odsouhlaseny a schváleny.  

2) Financování z MAP (akce na podporu čtenářské gramotnosti) 

 

Po velké diskuzi uvnitř realizačního teamu, v rámci pracovní skupiny pro financování a 

v rámci pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost bylo domluveno, že postup z minulého 

zápisu bude zneplatněn a obrácen. 

Nyní platí:  

Školy a organizace, které chtějí pro jiné uspořádat aktivitu ke čtenářské gramotnosti – pošlou 

návrh akce s termínem a rozpočtem na LAG v podobě tabulky k upřesnění akcí. 

Akce budou následně schváleny, lépe zpropagovány do regionu a poté, co se uskuteční, budou 

do projektu fakturovány od dané školy, kde se budou konat. 

Mgr. Iveta Honzejková, Mgr. Pavlína Lomičová, Mgr. Dominika Holubová pošlou svoje 

navrhované akce včetně data konání a rozpočtu ke schválení a následné propagaci v obou 

ORP. 



 

                                                                                                        

Všichni další ze skupiny, kteří chtějí realizovat akce sdílení zkušeností se čtenářskou 

gramotností, pošlou svoje návrhy dopředu též. 

 

3) Sdílení zkušeností s vydáváním školních časopisů 

 

Prvotní motivace 

 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. 

 Časopisy se vydávají měsíčně, někde jednou za čtvrt roku. 

 Otázka? Mohou či nemohou se školní časopisy prodávat, aby je škola měla zase 

z čeho tisknout? 

 Diskuze: Jaké kdo vydává formáty. 

 Tipy: Časopisy tvoří většinou druhý stupeň.  Obsahují zajímavosti a rozhovory 

s učiteli. 

 

Brainstorming o společné akci – WORKSHOPU: 

 

 Workshop s odborníky pro školní redakce. Pozvat odborníky, rozdělit skupinky cca po 

10 dětech, 5 workshopů. 

 

 Maximálně 50 účastníků 

 Workshopu by měl předcházet seminář učitelů. Ten se bude konat 29. 4. 2019 u 

Knihomila od 16-do 18h, aby sdíleli, jak kdo časopisy dělají, a jak chtějí, aby probíhal 

workshop. 

 Učitelům dát osvědčení o dalším vzdělávání. 

 Z každé školy 5 zástupců žáků. 

 

 Navrhované termíny: (Členové skupiny se vyjádří do 30. 3. 2019, které termíny by jim 

lépe vyhovovaly.) 

 

- 23.5. 2019 – 24. 5. 2019  

- 30. – 31. 5. 2019 
(po vyjádření v tyto 2 květnové termíny může: ZŠ OKNA, ZŠ KRAVAŘE, ZŠ LADA)  

 

- 12 - 13.  9. 2019 
- TERMÍN VCE VYHOVUJE ŠKOLE KLÍČ A LAG PODRALSKO  

 

 

 

 



 

                                                                                                        

NAVRHOVANÁ FORMA WORKSHOPU: 

 

Žáci a učitelé ze škol budou promíchání a rozděleni do 5 skupin. Každá skupina bude 

pracovat s určitým odborníkem. 

 

Odborníci: 

- Tvorba komiksu 

- Grafik 

- Šéfredaktor - novinář (koncepce) 

- Tvůrčí psaní 

- Fotografie  

 

 

Navrhované místo pro uskutečnění workshopu 

- Český ranč 

 

ÚKOL na přípravu jedné z dalších akcí: 

 

V průběhu května domluví Jana Panáčková s knihovnou a Markétou Mížovou z ASZ , která 

chce přednést příspěvek o dobré spolupráci s knihovnami.  

Markéta Mížová je ovšem do konce dubna nemocná. Termín bude domluven až po skončení 

její nemoci. Na toto další setkání přizveme na jednání skupiny zástupce knihovny ČL, s nimiž 

je spolupráce předjednaná. 

 

 

Další setkání skupiny pro čtenářskou gramotnost se uskuteční 29. 4. 2019 16-18h u ve 

škole Klíč I stupeň, IV. třída první patro. 

 

Na tomto setkání PS proběhne pracovní workshop pracovní skupiny a učitelů, kteří 

v daných školách vedou redakce školních časopisů. Cílem jednání bude stanovit obsah 

workshopu pro školní redakce. 

 

 

 

 

 

 

 

V České Lípě, dne 18. 3. 2019                 Zapsala: Mgr. Jana Panáčková Feixová 


