
 

                                                                                                        

 

ZÁPIS ZE 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: Městská knihovna, org. s. Města Nový Bor, B. Egermanna 

Datum a Čas: 25. 11. 2019, 16:00 - 18:00 hod 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

 

Program: 

1. Odsouhlasení programu 

2. Informace ze setkání PS 

3. Seznámení s Městskou knihovnou v Novém Boru 

4. Evaluace akce 

5. Plán příštích aktivit PS 

6. Termín příštího setkání  

 

 

Ad 1) Program pracovní skupiny byl schválen. 

 

Ad 2) Informace ze setkání leadrů PS – potřeba evaluace. 

 

Ad 3) Seznámení s Městskou knihovnou v Novém Boru 

Úvod - paní Pavla Kleinová, vedoucí. MK NB je druhou největší, byť malou, knihovnou 

v okrese ČL, stávající počet 3 zaměstnanců. Snížení stavu knižního fondu z pův. stavu 50 tis. 

Svazků knih na 33,5 tis. Knih. V roce 2018 celkem 750 čtenářů, z toho cca 150 dětí. 

Výpůjček cca 14 tis./rok. Prodloužená výpůjční doba na 56 kal. Týdnů. Roční výpůjčka 40 tis. 

svazků. Z uvolněného prostoru vznikla místnost pro setkávání a realizaci akcí.  

Představení sekce dětského oddělení – paní Radka Zemancová. Vedení besed po domluvě 

s učiteli na vybraná témata – podle ročních období, témata a oddělení knihovny – beletrie, 

naučná a další členění. Aktuálně děti mají zájem o main craft, youtubery, ale také knihy s akcí 

– práce s lupou, dále novinka - spisovatelka Lenka Válková – Kouzelný atlas, skoky do 

minulosti, vhodné pro 6. třídu. Zkušenost se zastaralými seznamy povinné četby na ZŠ. Děti 

nemají zájem o staré knihy, chtějí nové s moderním designem. Pro SŠ seznámení s knihovnou 

a pak následně samostatná práce v knihovně. Spolupráce s Rodinou v centru, společné 

muzicírování zjm. pro kluby s maminkami, s malými dětmi v miniškolce. Malé děti i čtenáři 

si často vybírá podle ilustrací. Pasování prvňáčků na čtenáře v knihovně. 

 

Ad 4) Evaluace akce 



 

                                                                                                        

Volba akce k evaluaci: workshop „Jak udělat školní časopis?“ doplněno v tabulce. 

 
 

Ad 5) plán příštích aktivit PS 

 

Pro MŠ i ZŠ – přenos, sdílení zkušeností o aktivizaci k četbě ZŠ, přenos zkušeností o 

akcích a aktivitách dle ročních období (MŠ), které se osvědčují – ve spolupráci 

s knihovnami – společný workshop, nabídka uskutečnit na ZŠ Špičák, odpolední cca 4 hod, - 

na příštím setkání vydiskutovat obsah – výstupem seznam doporučené literatury a práce s ní, 

předpoklad 4/2020, odhad 20 000 Kč. 

 

Pohádkový týden – ČG, dramatizace, spojování školek, generační setkávání, multikulturalita 

– vzájemné setkání, přehlídka, kostýmy – odhad 50 tis. Kč – termín listopad 2020. 

 

Shoda zopakovat workshop „Jak udělat školní časopis?“ a také v MŠ! – doporučení pro 

pedagogy, jak postupovat, na co nezapomenout…pozvat ředitele ZŠ Říčany, vhodné upravit 

obsah semináře po vyhodnocení workshopu z r. 2019 – návrh realizovat na podzim 2020 – 

20 000 Kč 

 

V rámci diskuze byla probírána i témata aktivit dle jmenovaných cílů PS z předchozích 

setkání – doplnění z dnešního setkání: 

a) sdílení zkušeností se čtenářskou gramotností – projekt NIDV Čtenářská gramotnost – více 

info podává paní I. Honsnejmanová, MŠ Bílý králík ČL, zjm. semináře ke ČG pro pedagogy 

MŠ – zájem o zaslání seznamu nabídky akcí a jejich termínů – dotaz zašle MN 

c) chybí setkávání pedagogů pro ČJ a Dě 2. stupeň – nabídnuté metodické kabinety projektu 

SYPO – aktuálně upřesněno metodičkou pro ČJ pí Brychovou – pozvání na příští 

setkání PS ČG 

e) práce s informacemi – ověřování zdrojů, tvůrčí psaní, kritické myšlení, práce s chybou, 

s poezií, lateralita, formativní hodnocení aj. je potřeba podporovat pedagogy v rozvoji těchto 

témat a zajistit tak přenos k žákům -  návrh realizovat v dalším období projektu MAP dílčí 

semináře na uvedená témata – odpolední čas – exkurs do tématu/problematiky a ukázka 

možností dalšího rozvoje pedagoga v rozličných tématech souvisejících s čtenářskou 

gramotností – zrušeno, nahrazeno výše uvedenými akcemi 

f) žáci cizinci a jejich výuka ČJ – diskuze na uvedené téma se budeme věnovat i na příštím 

jednání, je to široká problematika, která dnes ve školách v ČL a okolí narůstá a je 

nekoncepčně řešena – žáci cizinci nerozumějí, nekomunikují, obtížně se zapojují, ne vždy 
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Implementace MAP 
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jsou podpoření ze strany PPP doporučením asistenta pedagoga pro individuální přístup – 

připravován samostatný seminář – ponechat mimo PS 

 

Ad 5) Termín příštího setkání 

V pondělí 17. 2. 2020 od 16 hod - ZŠ Špičák ČL (ul. 28. října) 

 

 

V České Lípě, dne 25. 11. 2019 Zapsala: Milena Nováková 

 


