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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: on – line jednání 

Datum a Čas: 7.2.2022, 16.00 – 17.00 hodin 

Přítomni: D. Strnadová, M. Váradiová, D. Holubová, H. Jungmanová, J. Jelínková, Z. Wildová,  

S. Holovská, J. Češková. 

Omluveni:   M. Krchňáková 

Program: 

1) Odsouhlasení programu on-line jednání 

2) Aktivity, schválené PS pro financování 

3) Roční akční plán 

4) Termín příštího setkání  

 

1) Přítomní členové PS souhlasí s navrženým programem on-line jednání. Jednání bylo 

přesunuto na on-line platformu z důvodů karantén a vzrůstajících případů epidemie covid 19.  

 

2) Pí Strnadová jako zástupce PS pro financování přestavila přítomným aktivity, které byly 

navrženy k realizaci ze strany PS ČG a odsouhlasila je PS pro financování. Jedná se o tyto 

aktivity: 

Pro více MŠ:  

Maminko, tatínku, říkej si se mnou 

Setkání s básničkou 

Pro MŠ, ZŠ, ZUŠ: 

Výtvarničení na dané téma pro více zapojených MŠ, ZŠ a ZUŠ 

Vrstevnické vzdělávání 

Pro malotřídní ZŠ: 

Kalendář Malotřídky 2023 – zapojuje se cca 14 malotřídních škol 

 

Členové PS byli vyzváni k navržení témat na výtvarničení pro školy. Vzhledem k propojení 

tématu výtvarničení se čtenářskou gramotností bylo pí Jungmanovou navrženo téma 

„Ilustrace oblíbené četby“. Členové PS s tímto návrhem souhlasí. 

Rovněž bylo dohodnuto, že nepůjde jen o tvorbu obrázků různými malířskými technikami, ale 

děti a žáci mohou rovněž vyrábět keramiku, modelovat apod.  

Následně proběhne přehlídka prací jakýmkoliv zvoleným způsobem na dané škole a nejlepší 

práce budou uveřejněny v on-line galerii – webu i facebooku projektu MAP Českolipsko a 

Novoborsko III.  

Práce budou rozděleny do několika kategorií – dle věku účastníků, typu díla apod. bude 

upřesněno a navrženo členy PS.  
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Průběh přehlídky: zahájení březen 2022, tvorba březen – květen 2022, prezentace na školách 

– začátek června 2022, zveřejnění v on-line galerii v průběhu června 2022.  

 

Pí Wildová – téma pohádek a oblíbené četby by bylo možné rozvinout i do cizího jazyka, 

použít pro komunikaci v cizím jazyce.  

 

Paní Holubová upřesnila informace k „vrstevnickému vzdělávání“. Na tomto projektu 

pracovaly dosud tři školy, Každá škola si zvolila téma, které by chtěla prezentovat jiné škole, 

připravila podklady pro provádění a někteří je již odeslali na připravovaný web ke zveřejnění. 

Do realizace vlastního vrstevnického vzdělávání zasáhla pandemie covid 19. 

Nyní by se do projektu chtěly zapojit i další subjekty, např. ZUŠ a Geopark Ralsko, tím by se 

rozšířila i možná témata.  

Pí Jungmanová informovala o přípravách podobného projektu, který bude realizovat ZUŠ 

Doksy, bude se jednat o prohlídky zámku, provádět budou žáci ZUŠ, v místnostech zámku 

proběhnou aktivity, které budou realizovat rovněž tito žáci z hudebně dramatického oboru.  

Jedná se jednoznačně o projekt, vhodný pro vrstevnické vzdělávání.  

Pí Holubová informovala, že ZŠ LADA Česká Lípa má připraveno do vrstevnického vzdělávání 

téma „Česká Lípa židovská“ a aby vlastní prezentaci tématu stihli žáci, kteří ji připravovali, 

bylo by vhodné, aby vlastní aktivita proběhla ještě v tomto roce. Předběžně bylo dohodnuto, 

že by tato aktivita proběhla pilotně v květnu – červnu 2022, pokud to situace umožní.  

 

Pí Jelínková upřesnila aktivitu Kalendář malotřídek, téma kulturní dědictví, realizace prací do 

28.2.2022, následně bude probíhat vernisáž s výběrem nejlepších prací do kalendáře.  

 

3) RT zahájil přípravu RAP (ročního akčního plánu) na druhé pololetí 2022 a na rok 2023. 

Manažerka MAP objasnila , jak mají akce a aktivity, realizované jednak v rámci MAP, ale i 

opakující se akce, realizované jednotlivými organizacemi být provázány s prioritami a cíli 

Strategického rámce MAP Českolipsko a Novoborsko.  

Členové PS byli požádáni o pomoc s přípravou RAP – výběr a zaslání návrhu akcí a aktivit, 

vhodných k naplňování priorit a cílů SR MAP.  

 

4)  Termín příštího setkání bude upřesněn – bude se jednat o konec května – začátek června 

2022, snad bude možné osobní setkání. 

 

Úkoly: 

Členové PS: zamyslet se nad možnými kategoriemi – pracovní název „Výtvarničení“ , své návrhy 

zasílat do 20.2.2022 na e-mail manager@lagpodralsko.com , popř. navrhnout i upřesnění termínů, 

způsoby zveřejnění apod… 

D. Strnadová – zjistit stav webu pro vrstevnické vzdělávání, oslovit další organizace, které mají zájem 

o zapojení – do 20.2.2022. 

Členové PS: zaslat podklady k aktivitám do RAP – do 28.2.2022 na email 

manager@lagpodralsko.com . 

Zapsala: M. Váradiová 
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