
 

                                                                                                        

 

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 Šluknovská 

Datum a Čas: 21.9.2020, 16-18 hod 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

 

Program: 

1. Odsouhlasení programu 

2. Příprava aktivit PS – úpravy nutné s ohledem na nouzový stav a nové náměty 

3. Termín příštího setkání  

 

 

Ad 1) Program pracovní skupiny byl schválen. 

 

Ad 2)  Projednání aktuálního stavu a náhledu plán příštích aktivit PS -  

 

a) 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, odhad 20 000 Kč – náměty projednány – budeme pokračovat na 

příštím setkání – realizace sdílení na jaře 2021 

b) Akce ze strany PS zrušena -  realizována v 9/2020 prostřednictvím kabinetu SYPO - 

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 a pro ZŠ – dílna psaní (Radka Hubálková) – 

z oslovených reagovala pouze lektorka Kateřina Šafránková a nabídla celodenní 

seminář o rozsahu 8 hod, což nekoresponduje s původním záměrem PS a možnostmi 

MAP – ponecháno na jednání PS v září 2020, po skončení nouzového stavu a 

stabilizaci škol 

c) Pohádkový týden – ČG, dramatizace, spojování školek, generační setkávání, 

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

listopad 2020 – vznik sborníku pohádek se strukturou dramatizace – zájem i ze strany 

MŠ U Bílého králíka, MŠ Severní – osnovu sborníku, příprava bude na téma 

multikultura – zaměření mongolské, romské, anglické, německé, vietnamské – MŠ, 

která má zájem, nechť se hlásí pí Dominice Holubové – a každá školka připraví se 



 

                                                                                                        

svými dětmi multikulti pohádku, vytvoří scénář (bude osnova) a natočí video či 

fotodokumentaci představení pohádky pro ostatní – vše zrealizuje do 15.12.20 – podle 

počtu přihlášených školek do 15.10. se rozdělí navržená podpora – MŠ v tomto limitu 

vše zajistí a odevzdá do konce roku 31.12.20 hodnotící zprávu, kopie účtenek a 

fakturu za realizaci akce. – Přihlášené MŠ – U Bílého králíka, Severní, ………….. 

 

d) Akce po projednání v PS zrušena  - 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 – 

po vyhodnocení v úvodní části jednání PS byl návrh tento workshop vést v námětu na 

rok 2021 anebo jej proměnit ve víkendové setkání redakcí školních časopisů např. 

v ZŠ Kravaře – jato 2021. 

e) Vrstevnické vzdělávání – týden historie v regionu – jednotlivé školy/žáci budou 

průvodci pro ostatní skupiny ze škol v tématu historie/regionální památky apod. 

Podrobnosti připravila pí Tesárková, ZŠ Kravaře – PS byla seznámena s přípravou 

akce – zapojí se školy ZŠ Kravaře, Špičák, Okna, Arnultovice, Lada a SPŠ Česká 

Lípa. Bude určeno pro 1. i 2. stupeň ZŠ: Tématy jsou v České Lípě 1. okruh Českou 

Lípou židovskou a 2. okruh stavební historie města Česká Lípa, zpracují ZŠ Špičák a 

ZŠ Lada. Školy v Kravařích Oknech a Arnultovicích, připraví obdobné poznávací 

okruhy ve svém regionu. SPŠ zajistí žákovskou spolupráci na přípravě webové stránky 

vrstevnického vzdělávání. Předpoklad, že školy zahájí své přípravy program a 

nejpozději do konce 11/2020 je zpracují a představí zástupcům PS. Je možnost i 

cvičné prezentace žáků pro členy PS na místech tematických okruhů. Odhad nákladů 

MAP 5000 Kč/zapojená škola, cca 30-35000 Kč – využití prostředků na materiál, 

pomůcky, knihy o regionu pro tvůrce, odměny DPP pro pedagogy – tvůrce a věcné 

odměny pro žáky- tvůrce a průvodce. Žadatelem bude spolek CLU3V z.s. s ohledem 

na možnost uzavírání DPP. Paní Tesárková je hlavní organizátorkou celého projektu 

vrstevnického vzdělávání. NA jaře 2021 budou realizovány vzájemné návštěvy 

školních tříd na programech vrstevnického vzdělávání – o event. podpoře dopravy 

žáků veřejnými prostředky z MAP bude jednáno v závěru roku. 

Pro žáky bude připraven seminář z dramatické výchovy – návrh Perla Kučerová, Dita 

Krčmářová. – listopad 20. 

 

 

Ad 4) Termín příštího setkání 

Ve čtvrtek 26.11. 2020 od 16 hod – MŠ U Bílého králíka Žizníkov (kousek od Kerama) 

 

 

V České Lípě, dne 21.9. 2020 Zapsala: Milena Nováková 

 

 

 

 


