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Zápis 

ze setkání zástupců škol z ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, které se se zapojili do 

Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka.  

Datum a čas: 11. 11. 2019 od 14 hodin  

Místo konání: Knihovna Eduarda Petišky 2220, Brandýs nad Labem. 

Přítomni:  viz prezenční listina  

Program: 

- Rekapitulace minulého setkání  

- Programy pro učitele, knihovníky i děti – Klára Smolíková 

- Elkoninova metoda 

- Sfumato  

- Polabská strašidla – publikace 

- Jak se žilo v Polabí – Pracovní listy  

 

1. Rekapitulace minulého setkání   

Koordinátorka MAP II pro Brandýsko shrnula závěry z minulého setkání. Informovala, že 

obdržela od Mgr. Krajíčkové (knihovna E. Petišky) seznam knih doporučených pro pedagogy 

– budou zveřejněny na www.mapbrandysko.cz v sekci INSPIROMAT. 

 

2. Programy pro učitele, knihovny a žáky – Klára Smolíková 

Koordinátorka MAP II seznámila přítomné s nabídkou programů spisovatelky Kláry Smolíkové. 

Jedná se o interaktivní programy určené různým cílovým skupinám. Zaměřuje se hlavně na 

děti, ale pracuje také s učiteli. Více na - http://klarasmolikova.cz/. Pracovní skupina se shodla na 

tom, že bychom uvítali paní Kláru Smolíkovou na některém z příštích setkání, aby nám 

představila své programy a PS tak mohla dále s nabídkou pracovat v rámci území MAP II.  

Koordinátorka MAP II paní Kláru Smolíkovou osloví s poptávkou o výsledku jednání bude členy 

skupiny informovat. 

3. Elkoninova metoda 

Dále byla otevřena diskuse nad metodou Elkonina. Jedná se o metodu výuky čtení. V regionu 

se touto metodou zabývá paní Mgr. Anežka Kejřová. Cílem je oslovit paní Kejřovou a požádat 

o prezentaci metody v rámci MAP II pro Brandýsko pedagogům, aby měli co nejvíce informací 

o různých metodách, které jsou dostupné a mohli tak individuálně pracovat s jednotlivými 

dětmi na základě jejich potřeb. 

http://www.mapbrandysko.cz/
http://klarasmolikova.cz/
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4. Polabská strašidla 

Koordinátorka MAP II informovala přítomné o průběhu soutěže. V MAS Střední Polabí se sešlo 

velké množství obrázků a dne 19.11.2019 dojde k výběru těch, které doplní publikaci. 

5. Jak se žilo v Polabí – pracovní listy pro MŠ a ZŠ  

Pracovní skupina má také za úkol obnovit sadu pracovních listů Jak se žilo v Polabí. Mgr. 

Krajíčková pracuje na seznamu obcí, o které by se mohla sada rozšířit. Na příštím setkání nás 

s tímto seznamem seznámí a bude určen další postup práce na sadě pracovních listů.  

6. Diskuse 

Z diskuse PS vyplynulo, že v území chybí prostor pro setkávání učitelů 2. stupně. Na 

setkáváních by uvítali prostor pro sdílení dobré praxe. Návrhem je setkání učitelů 2. stupně 

s ukázkovou hodinou – Mgr. Valášková navrhne datum setkání a připraví ověřené/fungující 

aktivity, které by chtěla sdílet s ostatními. Další setkání pak bude v režii dalšího pedagoga. 

Z diskuze také vyplynulo, že členové vidí prostor pro sdílení osvědčených aktivit na webu MAP 

II pro Brandýsko. Koordinátorka MAP II zajistí prostor na webu a bude dále informovat, jak 

příspěvky vkládat.  

Knihovna Eduarda Petišky bude na svých stránkách zveřejňovat informace o nových 

zajímavých knihách. 

7. Příští setkání 

3. 2. 2020 od 14 hodin – zasedací místnost MAS Střední Polabí, zámek Brandýs nad Labem 

 

 

 

V Brandýse nad Labem, dne 14.11. 2019 

Zapsala: Emilie Koťátková  

 

 

 

 

 


