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Zápis z jednání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost  

projektu MAP Českolipsko a Novoborsko III 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019336 

 

Místo: Doksy 

Datum a Čas: 11.11.2021, 17:00 – 18:30 hodin 

Přítomni: dle Prezenční listiny 

Program: 

1) Odsouhlasení programu jednání 

2) Plán práce PS ve vazbě na realizaci MAP III 

3) Plán aktivit PS 

4) Termín příštího setkání 

 

1) Přítomní členové PS souhlasí s navrženým programem jednání. 

2) V návaznosti na jednání PS a zaslané podklady byla ze strany RT projektu připomenuta náplň 

práce PS ve vazbě na Postupy MAP III. Jedná se zejména o jednání PS 4x/rok, nutnost 

průběžné aktualizace dokumentu MAP – očekáváme vždy zaměření revize a připomínek na 

danou oblast zájmu PS a dále vytvoření a průběžnou aktualizaci plánu aktivit PS. 

3) V projektu MAP III počítáme s „pilotními aktivitami“, zejména se semináři pro pedagogy 

z více škol, sdílení a výměnu zkušeností, event. vzhledem k situaci s Covid 19 s aktivitamu, 

jichž se zúčastní vice škol, ale nikoliv současně, daná aktivita bude propojena s více školami 

postupně. Předpokládaná možnost financování aktivit pro každou PS: 80 000 Kč/rok. 

Aktivity, na něž lze navázat: 

a) Vrstevnické vzdělávání – celkově pozastaveno z důvodu nemoci některých pedagogů a z 

důvodu neustálých změn v rámci nouzového stavu v ČR v souvislosti s pandemickým vývojem 

nemoci C-19  

- byly započaty práce na online verzi. Momentálně jsou v rozpracované fázi, ale budou-li ICT 

zpracovateli poskytnuty podklady, je možné dále na projektu pracovat, přesunout další 

zdokonalování a pokračování v projektu MAP III. Webové stránky jsou do jisté míry 

zprovozněny a zaplaceny, byla by škoda nevyužít takového potenciálu.  

 b) Pohádky ve školkách  

- Vše proběhlo, děti mohly využít zakoupeného vybavení (kostýmy, kulisy)  

- Pohádky byly natočeny a uveřejněny  
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- MŠ mají zájem účastnit se dalších podobných projektů (mohlo by se začít organizovat něco 

podobného jako je „vrstevnické vzdělávání“ s tématikou pro děti v MŠ; MŠ budou 

připravovat programy, týkající se jejich okolí.  

Návrhy k projednání a upřesnění: 

• Kalendář Malotřídky 2023 – včetně slohu na dané téma 

• Galerie „Na plotě“ (viz Malování dětí, PS rovné příležitosti) – napříč školami, využít 

např. aktivity Výtvarničení malotřídek). Lze vystavit i jinde dle možností dané školy  

• Putovní galerie ZUŠ 

• ZUŠ Tour 

• MŠ Horní Police – návaznost na pohádky, propojení s vrstevnickým vzděláváním 

Návrhy aktivit budou upřesněny pro jednání PS financování (do 22.11.2021) a následně 

budou předány k projednání PS pro financování. 

4) Další PS se uskuteční v pondělí, 7.2.2022 od 16.00 hodin v prostorách ZUŠ Nový Bor.  

Zapsala: B. Danihelová 

 

 


