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Zápis 

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

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

Datum a čas: 15. 6. 2020 od 14.30 hodin  

Místo konání: Brandýs nad Labem  

Přítomni:  viz prezenční listina  

Program: 

- Pravidelná setkávání učitelů z 2. stupně 

- Polabská strašidla – prezentace hotové publikace   

- Jak se žilo v Polabí – Pracovní listy  

- Fr. Hrubín – Špalíček - pracovní listy  

- Konference – podzim 2020 (Věra Krajíčková) 

- Projekt „Tady nic není….“ (Věra Krajíčková) 

- Čtenářské deníky  

- Macharův Brandýs – návrh na propojení s MAP  

  

1. Pravidelná setkávání učitelů ČJ 2. stupně 

Plán je uskutečnit první „burzu nápadů“ v říjnu 2020 s tím, že členové PS ČG (Havelková, 

Javůrková a Valášková) připravily větší část programu. Nicméně podmínkou účasti pro 

každého by bylo, vystoupit/přispět na setkání také svým příspěvkem (jedna ověřená aktivita). 

Na příštím setkání (09/2020) bude domluvena hostitelská škola (Úvaly, Zeleneč...????), Další 

frekvence setkávání bude domluvena vždy na  konci setkání, jako to děláme na PS ČG. 

 

2. Polabská strašidla 

Koordinátorka MAP II informovala přítomné o průběhu soutěže.  

- Výstava 10. – 30. 6. 2020 v muzeu Brandýs nad Labem 

- Na www.mapbrandysko.cz v sekci Vzdělávání je celá publikace ke stažení + jsou zde 

vidět fotky obrázků  videa z výstavy  

- Fyzicky se publikace právě dostávají do škol spolu s cenami (výtvarné sady a 

vstupenky na vzdělávací programy do Národní galerie) 

 

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

Stále platí, že úkolem PS ČG je také obnovit a rozšířit sadu pracovních listů Jak se žilo 

v Polabí. Mgr. Krajíčková zaslala seznam obcí z regionu spolu s informacemi – je třeba vybrat 

obce se zajímavostmi a vytvořit k nim pracovní listy. Paní Marcela Vlachová z MŠ Dvořákova 

http://www.mapbrandysko.cz/
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ve Staré Boleslavi se nabídla, že nám pomůže napsat texty. O pracovní listy a ilustrace 

můžeme poprosit naše „dvorní“ ilustrátorky Kláru Víškovou nebo Vendulu Hegerovou. 

4. Pracovní listy pro předškoláky – Fr. Hrubín – Špalíček  

Během období výuky na dálku, četly paní učitelky dětem pohádky – videa s načtenými 

pohádkami jsou uložena na www.mapbrandysko v sekci vzdělávání/čtenářská výzva. Jednou 

z aktivních učitelek byla Martina Straková z MŠ Odolena Voda. Přečetla všech 14 veršovaných 

pohádek a připravila k nim krásné pracovní listy. S jejím souhlasem je můžeme vydat jako 

soubor. Během prázdnin je doplníme o titulní stránku. Ke stažení pak budou na webu MAP. 

Tisk proběhne také během prázdnin.  

5. Konference  

Paní Věra Krajíčková ve spolupráci se zástupci Státní pedagogické knihovny připravuje 

konferenci na rozvoj čtenářské gramotnosti na 2. stupni základní školy. Konference je 

plánována na březen 2021. Návrh programu v příloze. 

6. Macharův Brandýs  

V rámci podpory čtenářské gramotnosti bychom se rádi spojili s existující soutěží Macharův 

Brandýs, kterou pořádá Gymnázium v Brandýse nad Labem. Spoluorganizátorka Nina 

Nováková navrhovala zapojení MAP formou speciální ceny pro soutěžící (v nějaké 

kategorii…). MAP by mohl pomoci také s propagací v rámci regionu i celé ČR (máme kontakty 

na další MAPy v republice). Současně by bylo prima nechat některé autory přečíst svá díla 

v rámci konference (den pro veřejnost). 

7. Čtenářské deníky  

Téma k diskusi – současná forma čtenářských deníků je dle našeho názoru zastaralá a již 

nevyhovující. Učitelé obvykle deníky kontrolují zběžně, chyby neopravují a motivace žáků ke 

čtení se díky tomu nezvyšuje. Někdy se naopak snižuje.  

Návrh je uspořádat seminář/dílnu/workshop pro učitele českého jazyka s tématem Jak 

psát/vést/využívat čtenářský deník. Pokud někdo ví o podobném již existujícím semináři, 

budeme rádi za tip na lektora.  

Je možné učitele inspirovat i ke změně – místo čtenářských deníků – čtenářské dílny - 

https://www.kellnerfoundation.cz/pomahame-skolam-k-uspechu/podpora-ctenarstvi/co-pomaha-

detem , http://www.novaskolaops.cz/nase-kurzy/ 

8. Projekt tady nic není ….. 

Návrh projektu „Tady nic není aneb znám své město?“ – více informací v příloze zápisu  

Pro projekt je třeba vymyslet časový harmonogram a ten představit školám. Výstupy pak 

zveřejňovat na webu MAP a v rámci centra pro čtenářskou gramotnost.  

Navrhujeme i interaktivní mapu, na které by byla místa vyznačena.  

 

http://www.mapbrandysko/
https://www.kellnerfoundation.cz/pomahame-skolam-k-uspechu/podpora-ctenarstvi/co-pomaha-detem
https://www.kellnerfoundation.cz/pomahame-skolam-k-uspechu/podpora-ctenarstvi/co-pomaha-detem
http://www.novaskolaops.cz/nase-kurzy/
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9. Diskuse – témata pro příští setkání 

 

- Čtenářské deníky 

- Jak e žilo v Polabí  

- Projekt tady nic není ……. 

- Program konference 

 

10. Příští setkání 

21. 9. 2020 – od 14.00 hodin v zasedací místnosti MAS Střední Polabí, zámek Brandýs nad 

Labem. 

V Brandýse nad Labem, dne 16. 6. 2020 

Zapsala: Emilie Koťátková  


