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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: 3. 2. 2020 od 14 hodin  

Místo konání: zasedací místnost MAS Střední Polabí 

Přítomni:  viz prezenční listina  

Program: 

- Rekapitulace minulého setkání  

- Pravidelná setkávání učitelů z 2. stupně 

- Smolíková – programy pro knihovníky a učitele 

- Elkoninova metoda 

- Polabská strašidla – výstava a čtení  

- Jak se žilo v Polabí – Pracovní listy  

 

1. Rekapitulace minulého setkání   

Koordinátorka MAP II pro Brandýsko shrnula závěry z minulého setkání. Vzhledem k malé 

účasti na 3. setkání PS ČG zůstává několik témat do příště:  

- Krajíčková – seznam obcí, o které by bylo možné rozšířit pracovní listy „Jak se žilo 

v Polabí“ 

- Valášková -  navržení data a tématu pro setkání učitelů 2. stupně (burza nápadů) 

 

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

- Kláru Smolíkovou jsme oslovili a požádali semináře pro pedagogy/knihovníky – 

nejbližší volný termín 9. 10. a 3. 12. 2020 – pokud autorka potvrdí – připravíme 

pozvánky pro PS ČG a také ostatní češtináře 

 

3. Elkoninova metoda 

Metoda výuky čtení dle Elkonina – z jednání s koordinátorkami výuky této metody 

vyplynulo několik možností na uspořádání semináře pro pedagogy: 

- 2 denní seminář s akreditací na UK – přihlášky jednotliví učitelé přímo na UK  

- 2 denní seminář s akreditací v Brandýse  

- 1 denní seminář bez akreditace v Brandýse (předgrafémová část) – s tím, že pokud 

někdo bude chtít celý cyklus dokončit, může na druhý den na seminář na UK a první 

den mu bude uznán z Brandýsa. 

     Čekáme na odpověď od lektora s navržením data. Předběžná počet zájemců je 12-15. 
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4. Polabská strašidla 

Koordinátorka MAP II informovala přítomné o průběhu soutěže.  

- Výstava 10. - 20. 3. 2020 v muzeu Brandýs nad Labem 

- Vstupné 1 Kč/osoba 

- 10. 4. 2020 – čtení pro děti z MŠ a ZŠ 

 

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

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 

- KARATON – čtenářský program – pilotně v ZŠ Zeleneč – jedná se o výukový program 

pro podporu rozvoje čtenářské gramotnosti – spočívá v práci na tabletu – na každá den 

jsou dány čtenáři úkoly – program rozezná, zda udělal čtenář pokrok – úkoly se 

postupně stupňují. 

 

- KNIHOMAP http://www.mappraha12.cz/knihomap-2019/ – inspirace u kolegů z MAP 

Praha 12 – 1 denní akce pro učitele, děti i veřejnost – setkání s knihami, autory, 

knihovníky, hraní pohádek, čtení autorských příspěvků žáků ZŠ …. – přítomní členové 

vnímají takovou akci pozitivně – na příštím setkání zkusíme vymyslet rámec akce.  

 

- Centrum pro čtenářskou gramotnost – bylo zřízeno díky Mgr. Věře Krajíčkové 

v knihovně Eduarda Petišky v Brandýse nad Labem – viz informace na odkaze -  

http://www.knihovna.brandysnl.cz/sluzby/centrum-pro-ctenarskou-gramotnost/ 

Mgr. Krajíčková představí centrum více na příštím setkání. 

 

- Macharův Brandýs – návrh na propojení MAP II pro Brandýsko s již existující soutěží 

– po dohodě s paní Ninou Novákovou můžeme letošní ročník podpořit a oživit cenou 

MAP II.  

 

- Čtenářský inspiromat – setkání učitelů, kde každý přinese knihy, aktivity, pracovní listy, 

nápady, náměty, které je ochoten sdílet s ostatními. 

 

7. Příští setkání 

27. 4. 2020 od 14 hodin – zasedací místnost MAS Střední Polabí, zámek Brandýs nad Labem 

 

V Brandýse nad Labem, dne 11. 2. 2020 

Zapsala: Emilie Koťátková  

http://www.mappraha12.cz/knihomap-2019/
http://www.knihovna.brandysnl.cz/sluzby/centrum-pro-ctenarskou-gramotnost/

