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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: 6.10.2020 2020 od 14.00 hodin  

Místo konání: Brandýs nad Labem  

Přítomni:  viz prezenční listina  

Program: 

o SWOT analýza – ČG  

o Dotazník pro školy – otázky k ČG a jiné  
o Macharův Brandýs – návrh na propojení MAP II pro Brandýsko s již existující 

soutěží pro rok 2021 
o Konference (ČG) – plán na jaro 2021 

o Pracovní listy – Jak se žilo v Polabí + Fr. Hrubín – Špalíček  

o Projekt – Tady nic není… (Věra Krajíčková) 

o Další aktivity centra pro čtenářskou gramotnsot 

o Pravidelná setkávání učitelů ČJ 2. stupně 

  
1. SWOT analýza oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti.  

Pracovní skupina zrevidovala SWOT analýzu z minulého projektu a doplnila ji o nové poznatky 

a informace.  

2. Dotazník pro školy 

Koordinátorka MAP poděkovala přítomným za spolupráci při sestavování dotazníku pro školy, 

ve kterém jsou otázky k mapování a rozvoji oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti.  

3. Pravidelná setkávání učitelů ČJ 2. stupně – zůstává z minulého zápisu k řešení 

na příští schůzce 

Plán bylo 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 tomto setkání se bohužel nepodařilo díky nepříznivé epidemiologické situaci posunout tuto 

myšlenku dále. 

4. Jak se žilo v Polabí – pracovní listy pro MŠ a ZŠ – zůstává z minulého zápisu 

k řešení  

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 



 
 

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

 

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. 

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

Pracovní listy jsou již vytisknuté a distribuují se do MŠ. 

6. Konference – přípravy pokračují s ohledem na aktuální situaci 

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. 

7. Macharův Brandýs – zůstává z minulého zápisu, je třeba projednat na dalším 

setkání  

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  

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.  

9. Diskuse – témata pro příští setkání 

 

- Čtenářské deníky 

- Jak e žilo v Polabí  

- Projekt tady nic není ……. 

- Program konference 

 

10. Příští setkání 

30. 11. 2020 – od 14.00 hodin v zasedací místnosti MAS Střední Polabí, zámek Brandýs nad 

Labem. 

V Brandýse nad Labem, dne 8. 10. 2020 

Zapsala: Emilie Koťátková  


