
 
 

      
 MAP II pro Brandýsko, Reg. č. projektu - CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011529 

 

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: 27. 4. 2020 od 14 hodin  

Místo konání: on-line setkání (Zoom.us) 

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  

- Čtenářská výzva – web MAP 

- Centrum pro čtenářskou gramotnost 

- Knihomap 

- Konference – podzim 2020 

 

1. Rekapitulace minulého setkání   

Koordinátorka MAP II pro Brandýsko shrnula závěry z minulého setkání.  

2. Pravidelná setkávání učitelů ČJ 2. stupně 

Plán je uskutečnit první „burzu nápadů“ v říjnu 2020 s tím, že by hostitelská škola připravila 

větší část programu. Nicméně podmínkou účasti pro každého by bylo, vystoupit/přispět na 

setkání také svým příspěvkem (jedna ověřená aktivita). Na příštím setkání bude domluvena 

hostitelská škola (Úvaly, Zeleneč...????), Další frekvence setkávání bude domluvena vždy na  

konci setkání, jako to děláme na PS ČG. 

3. Klára Smolíková – termíny i témata domluvena: 

a. Pro ZŠ – Práce s knihou  / Jak na čtenářský workshop – 12.10.2020 (2x180 minut) 

b. Pro MŠ – Řemesla a polytechnické vzdělávání / Tvorba pracovních listů – 3. 12. 2020 

(2 x 180 minut) 

 

4. Elkoninova metoda 

Metoda výuky čtení dle Elkonina – v řešení termín pro školní rok 2020/2021 

 



 
 

      
 MAP II pro Brandýsko, Reg. č. projektu - CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011529 

 

5. Polabská strašidla 

Koordinátorka MAP II informovala přítomné o průběhu soutěže.  

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

- Vstupné 1 Kč/osoba 

- 10. 4. 2020 – čtení pro děti z MŠ a ZŠ – proběhlo – zúčastnily se dvě třídy – 4. třída ze 

ZŠ Jungmannova a MŠ Riegrova 

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

vidět fotky obrázků  videa z výstavy  

- Fyzicky se publikace dostanou do škol v květnu a červnu 2020 

 

6. 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 zaslala seznam obcí z regionu spolu s informacemi – je třeba vybrat obce se 

zajímavostmi a vytvořit k nim pracovní listy. Na příštím setkání nás s tímto seznamem seznámí 

a bude určen další postup práce na sadě pracovních listů.  

7. Centrum pro čtenářskou gramotnost  

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

je průběžně doplňována a aktualizována. 

8. Konference  

Paní Věra Krajíčková ve spolupráci se zástupci Státní pedagogické knihovny navrhují 

uspořádání konference s tématem rozvoje čtenářské gramotnosti. Konferenci jsme schopni 

uspořádat nejspíše na jaře 2021. Návrh programu je – dopoledne několik řečníků na téma 

čtenářství, dětské knihy…. A odpoledne workshopy v menších skupinách. Vaše příspěvky či 

nápady jsou vítány. Více si ke konferenci řekneme na příštím setkání 15. 6. 2020. Současně 

se pokusíme na konferenci navázat akcí pro veřejnost (jako druhý den konference), kdy 

bychom rádi zapojili místní školy – žáky druhého stupně, aby např. předčítali pohádky, hráli 

divadlo, čtení autorských příspěvků žáků ZŠ. 

9. Diskuse – témata pro příští setkání 

 

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

- Čtenářské deníky – paní Krajíčková a Javůrková 

-  

10. Příští setkání 

15. 6. 2020 – zasedací místnost MAS Střední Polabí, zámek Brandýs nad Labem nebo 

Pizzerie Felicita (závisí na počasí) – bude upřesněno několik dní předem e-mailem.  

 

V Brandýse nad Labem, dne 27. 4. 2020 

Zapsala: Emilie Koťátková  

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

