
 

                                                                                                        

 

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: online jednání 

Datum a Čas: 26. 11.2020, od 16hod 

Přítomni: dle prezenční listiny 
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1. Odsouhlasení programu 

- Program pracovní skupiny byl schválen. 

 

2. „Multikulti“ pohádky mateřských školek 

- Přihlášeny 4 mateřské školky, příprava 2 multikulturních pohádek 

- Finanční částka k přerozdělení činí 40.000,-Kč (částka 10.000,-Kč/1 školka) 

- Peníze budou vyplaceny až po zprocesování pohádek 

- Nezapomenout na povinnou publicitu (fotodokumentace, videa, atp.) 

- Hodnotící zpráva – fotodokumentace, zpráva by měla obsahovat, co bylo přínosem, uvést 

komplikace, mezery, slabiny,atp. 

- Možnost společné prezentace pohádek (námět na další akci MŠ) 

- Úkol: Dominika Holubová zašle vyplněné tabulky od MŠ k této akci Mileně Novákové 

 

3. Vrstevnické vzdělávání – týden historie v regionu 
 – jednotlivé školy/žáci budou průvodci pro ostatní skupiny ze škol v tématu historie/regionální 

památky apod.  



 

                                                                                                        

- Na základě současné doby plné omezení může být akce pojata jako procházka po České 

Lípě s určitými historickými zastávkami, které by byly uvedeny na připravených 

pracovních listech. (aby bylo naplněn zákaz mísení skupin) 

- Neopomenout na publikaci (fotodokumentace z absolvované trasy, popis trasy, konkrétní 

místa) 

- Pracovní listy by byly připraveny na základě vzájemné spolupráce dětí, kdy každé mělo za 

úkol připravit si informace k vybraným historickým místům po městě 

- Finanční příspěvek pro každou zúčastněnou školu činí 5.000,-Kč 

- Možnost využití sesbíraných informací a vytvořit „únikovou hru online“ v Teams (v 

případě opětovného uzavření škol) 

- Úkol: Dominika Holubová – přerozdělení finanční částky 

4. Termín dalšího setkání 

- Dne 28. 1. 2021 od 16:30hod v kavárně Knihomil 

 

V České Lípě, dne 26. 11. 2020 Zapsala: Eva Kolocová 

 

 

 

 


