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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: 13. 9. 2019 od 14 hodin  

Místo konání: zasedací místnost MAS Střední Polabí, z.s., Zámek Brandýs nad Labem. 

Přítomni:  viz prezenční listina  

Program: 

- Představení účastníků  

- Představení MAP II pro Brandsýko 

- Náplň pracovní skupiny 

- Vzdělávací akce 

 

1. Představení účastníků  

Členové pracovní skupiny byli přivítáni a jednotlivě se představili. Na setkání byla také 

představena nová vedoucí OŠ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav – RNDr. Alexandra 

Vokurková. Setkání PS ČG se bude účastnit dle svých pracovních možností. 

Přítomní byli seznámeni s projektem MAP II pro Brandýsko v ORP Brandýs nad Labem – Stará 

Boleslav a jeho cíli. Byli také seznámeni s náplní práce pracovní skupiny. 

 

2. Závěry MAP I 

Členové byli seznámeni s výstupy projektu MAP I a závěry, které jsou přeneseny do MAP II – 

především se jedná o semináře pro pedagogy.  

 

3. Vzdělávací akce 

Členové byli vyzvání k předkládání návrhů na vzdělávací akce a školitele vzdělávacích akcí, 

které by pro region doporučili.  

Mgr. Krajíčková představila vzdělávací program knihovny Eduarda Petišky – Knihovna není 

škola – poukázala na dobrou spolupráci s místními MŠ i ZŠ. 

Mgr. Krajíčková – na webu knihovny bude zveřejněn návrh doporučené četby pro žáky (co je 

nejvíce půjčováno…) – zveřejňování bude pravidelné. Současně seznámila přítomné 

s projektem „Je to pecka“ kdy samy děti doporučují co číst dalším dětem – grafické znázornění 

– meloun a na něm pecky s návrhy knih, co děti doporučují.  
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ZŠ Úvaly – B. Valášková a A. Javůrková navrhují zapojit do PS knihovnu Úvaly – do příštího 

setkání zjistí od vedoucí knihovny zájem. 

Návrh na cirkulační knihovničku, která by byla financována z prostředků MAP II pro Brandýsko. 

Mgr. Krajíčková dodá tipy na knihy (12-15 ks), které by mohly v také knihovničce být. Přítomní 

také navrhli, že by na konci období (pololetí), jako poděkování za zápůjčku, obohatit knihovnu 

o 2-3 nové tituly.  

 

4. Příští setkání 

11. 11. 2019 od 14 hodin – Knihovna Eduarda Petišky, Brandýs nad Labem 

 

 

 

V Brandýse nad Labem, dne 16. 9. 2019 

Zapsala: Emilie Koťátková  

 

 

 

 

   


