
 

                                                                                                        

 

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: ZŠ Špičák, Česká Lípa 

Datum a Čas: 17.2.2020, 16:00 - 18:00 hod 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

 

Program: 

1. Odsouhlasení programu 

2. Informace L-Brychová – kabinet pro ČJ – projekt SYPO 

3. Evaluace akce 

4. Příprava aktivit PS 

5. Termín příštího setkání  

 

 

Ad 1) Program pracovní skupiny byl schválen. 

 

Ad 2) Informace L-Brychová – kabinet pro ČJ – projekt SYPO 

- Kabinet sypo pro ČJ od 1. do 3. st. Vzdělávání 

- Síťování pedagogů a spolupráce s MAP 

- Metodické kabinety nabízejí: 

o 1 workshop hrazený na téma dle domluvy v České Lípě 

 Návrh od členů PS 

o Uspořádání intervize v rámci předmětových komisí 

o Témata pro webináře a vzdělávání NIDV (nově NPI) v Liberci 

 Zájem lektorovat 

 Doporučit jiné již vyzkoušené lektory 

 Navrhnout témata 

o Doporučení k revizi RVP – nyní pozastavena – předpoklad pro ZŠ 2022-23 

 Je možné vznést návrhy doporučení pro 1. i 2. st. 

 Předpoklad snížení objemu učiva ze ZŠ 2. st. na 3. st 

 Zvážení změny obsahu maturity z ČJ 

o Didaktická podpora v ČJ  

Úkol pro členy PS:  

- navrhnout, jaké učivo z gramatiky i literatury má být obsaženo na I.st a na II. st, zjm. 

z pohledu dosažených výstupů, znalostí NEBOLI co by se mělo učit v češtině ve 21. 

století – T. do 20.3.2020 



 

                                                                                                        

 

Seznamy literatury vhodné pro čtenáře dle věkových kategorií 

- vypracované seznamy dle svých zkušeností předala paní Honzejková 

 

Úkol pro členy PS – doplňte své návrhy knih oblíbených dle žáků pro obnovení seznamů 

 

 

 

Ad 3) Evaluace akce 

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

 
Paní Holubová zhodnotila odpovědi v dotaznících – na příští jednání bude zpracována 

hodnotící zpráva k projednání v PS.  

 

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 

- pro MŠ a I.st ZŠ – čteme s nečtenáři (Kateřina Šafránková, Květa Krüger) – kritické 

myšlení – termín dle domluvy s lektory (možná až podzim) – rozsah cca 3 hod – 

upoutávka na téma a vzdělávání 

- pro ZŠ – dílna psaní (Radka Hubálková) 

Účast na setkáních bude prioritně nabídnuta pedagogům škol se zástupem v PS pro ČG pro 

prvotní ověření nastavení modulu – odborných exkurzí do tématu a v druhé části sdílení. 

 

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. 

Zatím v PS odloženo projednání a příprava tohoto tématu až na dalším setkání bude 

projednáno po vyhodnocení dotazníků, zpětné vazby.  
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Návrh na změnu podpory  - vrstevnické vzdělávání – týden historie v regionu – jednotlivé 

školy/žáci budou průvodci pro ostatní skupiny ze škol v tématu historie/regionální památky 

apod. Podrobnosti připraví na příští jednání PS pí Tesárková, ZŠ Kravaře. 

 

 

 

Ad 5) Termín příštího setkání 

Ve středu 29. 4. 2020 od 15,30 hod - ZŠ Lada ČL (ul. Šluknovská 2904) 

 

 

V České Lípě, dne 17.2.2020 Zapsala: Milena Nováková 

 


