
 

Aktivita je součásti projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647, který je 

financován z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Český Brod a z rozpočtů 

vybraných obcí ORP Český Brod. 

Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost (14) 

úterý 5. ledna 2021, od 14:15 – 16:15 hod. 

on-line setkání 

Přítomni:  

Zástupci ZŠ: Pechová Alena (ZŠ Přistoupim), Nevtípilová Jana (ZŠaPrŠ ČB), Serbusová Marcela (ZŠ 

Tyršova), Slavíková Markéta (ZŠ Žitomířská), Sirůčková Věra (ZŠ Tuklaty), Součková Kateřina 

(ZŠ Žitomířská), Tůmová Michaela (ZŠ Poříčany), Urbanová Pavla (ZŠ Žitomířská), Vokřálová 

Olga (ZŠ Tuklaty), Vomáčková Irena (ZŠ Tyršova), celkem zastoupeno 6 ZŠ 

Realizační tým projektu: Jiřina Soukupová, Vraj Gabriela, Goldšmídová Samira, Veronika Svěcená 

Odborný poradce: Rákosníková Gabriela 

Omluveni: Halaxová Jana (MŠ Doubravka), Kebrtová Kateřina (MŠ Doubravka), Nováková Hana 

(Dokolečka z.s.), Rusová Regina (ZŠ Poříčany), Vykouřilová Marta (MŠ Přišimasy). 

Vostruhová Květa (ZŠ Tyršova) 

Program: 

1. Informace o aktualitách z projektu Sdílené radosti a strasti škol III  

2. Aktuality od účastníků 

3. Společný projekt „Kniha příběhů z Českobrodska“ – pracovní název, odborný garant Mgr. 

Gabriela Rákosníková  

4. Závěr, další postup 

 

Ad 1. Zahájení, přivítání, informace o aktivitách v rámci projektu, aktuality účastníků 

Koordinátorka projektu partnera paní Vraj přivítala online účastníky setkání a seznámila s nadcházejícími 

aktivitami projektu.  

 

12.1.2021 od 14:15-
16:15 hod 

Setkání Pracovní skupiny pro 
matematickou gramotnost 

MAS Pošembeří, o.p.s. nebo on-line 

 

Následně předala slovo G. Rákosníkové. 

 

Ad 2) Aktuality účastníků 

M. Slavíková, ZŠ Žitomířská – děti si na roušky zvykly (2.třída). 
I. Vomáčková, ZŠ Tyršova – děti by byly raději ve třídě.  
A. Pechová, ZŠ Přistoupim – spojené 2 třídy, dost náročné, děti by byly také raději ve třídě. 
P. Urbanová, ZŠ Žitomířská – děti se těší do školy, jsou otrávené. Jediná výhoda je, že nemusí ráno 
vstávat. Měla 9. třídu ve škole, takže si děti užila. 
K. Součková, ZŠ Žitomiřská – je to náročné, velmi vypovídaná z on-line výuky. 
G. Rákosníková, ZŠ Větrník Čelákovice – je to náročné pro všechny, snad vše brzy přejde. 
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Ad 3. Společný projekt „Kniha inspirovaná Českobrodskem“ 

Hlavním cílem setkání bylo domluvit podmínky společného projektu. G. Rákosníková spustila aplikaci 
„Můj rozkošný padlet“,   kde členové PS následně zapsali navrhované podmínky projektu, které byly 
následně prodiskutovány.  Záznam je pro členy PS stále k dispozici (v případě nefunkčnosti uvedeného 
prolinku adresa https://padlet.com/grakosnikova/x6cj5m3it1z4jc0k)  
 
Schválené závěry: 
 
Harmonogram projektu: 

o Přihláška do 30. 1. 2021 – elektronicky (dotazník), třídu přihlašuje učitel/ka 
o Odevzdání hotových prací do 30. 4. 2021 

o Křest knihy červen 2021, termín bude upřesněn 
 
 
Slohový útvar:  jakýkoliv textový útvar inspirovaný místem či osobou z Českobrodska (vyprávění, 
komiks, pověst, lyrická poezie, popis místa, úvaha inspirovaná historií, stavbou, přírodou atd.) 
 
 
Forma:  je možné použít ruční písmo (zvláště na prvním stupni) i výstup z tiskárny, tvořící musí  počítat 
s tím, že konečný text použitý do knihy budou muset sami  opravovat a přepisovat 
 
Rozsah: maximálně dvě stránky A4 včetně ilustrací 
 
Počet výtisků: každá zúčastněná škola,  knihovna a knihovna projektu v PPP dostane jeden vázaný výtisk 
autor získá výtisk pravděpodobně v lepené vazbě na náklady projektu, ostatním zájemcům bude 
umožněno si další výtisk koupit. Vše bude upřesněno až budeme znát počet přihlášených a z toho 
vyplývající rozsah knihy a náklady 
 
Spoluautorství: možné nikoliv povinné  
 
Garant projektu na škole:  zástupce školy v pracovní skupině, ZŠ Vitice a ZŠ Bylany, které nemají 
zástupce se budou obracet na Gabrielu Rákosníkovou, odborného garanta skupiny 
  
Zařazení všech prací: dle počtu přihlášených a odevzdaných prací, předběžně limit 3 práce na třídu, o 
výjimkách rozhoduje pracovní komise 
 
Možné návrhy podpůrných aktivit: 

• informace  o procesu vzniku knihy, 

• beseda se skutečným spisovatelem, 

• ilustrátorem, exkurze v nakladatelství,  

• setkání spoluautorů, kteří rozhodnou o konečné úpravě knihy 

• křest knihy 
 

budou řešeny na příštím setkání 
 

II. Struktura knihy – bude dořešeno na příštím setkání 
 
Odkazy na weby pro využití při výuce: 
https://padlet.com/aleskozak1/26fx6ru6e09artjh 

https://padlet.com/grakosnikova/x6cj5m3it1z4jc0k
https://padlet.com/grakosnikova/x6cj5m3it1z4jc0k
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fpadlet.com%2Faleskozak1%2F26fx6ru6e09artjh
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www.smarttech.com/en/products/education-software/smart-learning-suite/download/trial 

https://whiteboard.fi/ https://www.toglic.com/cs/uvod/ 
 
Ad 4. Závěr, další postup, ukončení setkání 

Termín příštího setkání se může uskuteční 9.2.2021, pozvánka bude zaslána. Příští setkání – pokračování 
práce na společném projektu „“.  
 
Úkol: poslat plakát k projektu všem členům PS. 
 
V případě, že se pracovní skupina z důvodu hygienických nařízení neuskuteční prezenčně, je možné se 
připojit ve skupině on-line, a to přes Meet. V takovémto případě bude odkaz zaslán před setkáním na 
email. 
 

Zapsala: Samira Goldšmídová, Gabriela Vraj, Gabriela Rákosníková  

V Českém Brodě 5.1.2021 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=http%3A%2F%2Fwww.smarttech.com%2Fen%2Fproducts%2Feducation-software%2Fsmart-learning-suite%2Fdownload%2Ftrial
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwhiteboard.fi%2F
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.toglic.com%2Fcs%2Fuvod%2F

