
 

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 (17) 

úterý 4. května 2021, od 14:15 – 18:00 hod. 

Radniční sál Informačního centra Český Brod,  

nám. Arnošta z Pardubic 1, Český Brod 

Přítomni:  

Zástupci ZŠ: Pechová Alena (ZŠ Přistoupim), Serbusová Marcela (ZŠ Tyršova), Slavíková Markéta (ZŠ 

Žitomířská), Součková Kateřina (ZŠ Žitomířská), Tůmová Michaela (ZŠ Poříčany), Urbanová 

Pavla (ZŠ Žitomířská), Vokřálová Olga (ZŠ Tuklaty), Vostruhová Květa (ZŠ Tyršova), Vomáčková 

Irena (ZŠ Tyršova), Nevtípilová Jana (ZŠ a PrŠ ČB), Rusová Regina (ZŠ Poříčany, on-line)celkem 

zastoupeno 6 ZŠ, 1 MŠ.  

Zástupci MŠ: Halaxová Jana (MŠ Doubravka) 

Ostatní:  Horejcová Eva (Dokolečka z.s.), Machová Alena (Dokolečka z.s.),  

Realizační tým projektu: Jiřina Soukupová, Vraj Gabriela, Goldšmídová Samira (on-line), Veronika Svěcená 

Odborný poradce: Rákosníková Gabriela, Medková Karolína, redaktorka (on-line) 

Omluveni: Sirůčková Věra (ZŠ Tuklaty), Vykouřilová Marta (MŠ Přišimasy), Šrajerová Jitka (Městská 

knihovna Český Brod), Ulíková Berenika, Ulíková Valerie 

Program: 

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

2. Pokračování na společném projektu „Kniha inspirovaná Českobrodskem“, odborný garant Mgr. 

Gabriela Rákosníková  

3. Závěr, další postup 

 

 

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

Manažerka projektu paní Soukupová přivítala účastníky setkání a informovala o chystaných akcích v rámci 

projektu. O všech aktivitách je pravidelně informováno na webu projektu https://skoly-orp-cb.eu/.. 

Už je připravený program pro Letní školu pedagogů https://skoly-orp-cb.eu/letni-skola-pedagogu-2021/ 

která se letos bude konat v Kutné Hoře. Program je uveřejněný na našem webu, Přihláška bude 

zpřístupněna od 9. 5. 2021, 20:00 hod. do konce května 2021. 

 

13. 5. 2021 od 14:15-
16:15 hod 

Setkání Pracovní skupiny pro 
matematickou gramotnost 

MAS Pošembeří, o.p.s. nebo on-line 

27. 5. 2021 od 14:15-
16:15 hod 

Setkání Pracovní skupiny pro 
čtenářskou gramotnost 

MAS Pošembeří, o.p.s. nebo on-line 

https://skoly-orp-cb.eu/
https://skoly-orp-cb.eu/letni-skola-pedagogu-2021/
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2. 6. 2021 od 14:15-
16:15 hod 

Setkání Pracovní skupiny pro 
matematickou gramotnost 

Hájenka na Vrátkově, prezenčně 

Letní škola pedagogů Českobrodska 2021  

16. 8. 2021 – 21. 8. 
2021 

Restart kreativity – semináře s 
pobytem 

Kutná Hora 
 

23. 8. 2021 Semináře bez pobytu 
Český Brod 

 

24. 8. 2021 Semináře bez pobytu 
Kolín 

 

26. 8. 2021 Semináře bez pobytu 
Český Brod 

 

 

Ad 3. Společný projekt „Kniha inspirovaná Českobrodskem“ 

Po představení paní Karolíny Medkové, knižní redaktorky členky pracovní skupiny sdílely zkušenosti se 
zapojováním dětí a tříd do projektu. Děti z MŠ Doubravka nakreslily pro knihu obrázky. V některých 
školách (ZŠ a PrŠ ČB) se jednalo o celoškolní akci. Děti chodily po památkách, zapojili se i prarodiče dětí. 
V některých školách byli cíleně oslovováni talentovaní a motivovaní žáci. Celkem bylo zasláno 102 
příspěvků (textů i obrázků). 
Následně se členky rozdělily na  3 skupinky a všechny příspěvky přečetly. O sporných příspěvcích byla 
následně vedena diskuse ohledně jejich přijetí. Některé byly vráceny k dopracování.  
 
Účastnice PS se dohodli na následujícím: 

• max. rozsah knihy je 200 stránek;  

• alespoň jeden příspěvek z každé zapojené školy;  

• vybrané texty budou opraveny do 14 dní – tj. do 21. 5. 2021 a uloženy na sdíleném disku; 

• v mezičase se sejde J. Soukupová, K. Medková (redaktorka) a P. Borovský (grafik) a domluví další 
postup; 

• příspěvky budou řazeny podle místa;  

• na titulní straně by mohla být mapa Českobrodska s označením míst, ke kterým se příspěvky 
vztahují (oslovit pro spolupráci ZUŠ); 

• RT vytvoří souhrnnou tabulku s názvy příspěvků, jejich autorů, školy a místa a uložit ji na sdílený 
disk, který bude přístupný jak členkám PS, tak redaktorce a grafikovi (informace zajistí členky PS, 
sumarizuje V. Svěcená);  

• křest knihy proběhne v rámci českobrodské pouti 18. září 2021 v Českém Brodě ve spolupráci 
s městem a knihovnou; 

• knihu dostane - každý autor (brožovanou),  
- každá zapojená škola (pevná vazba) – zvážit, zda velké školy (Tyršova a 
Žitomířská) neobdrží více výtisků, např. zvlášť pro první i druhý stupeň  
- knihovna 
- město jako realizátor projektu 

●   další knihy si mohou objednat rodiče dětí, nabídku by měli dostat v červnu 2021 
●   někteří spisovatelé, kteří nám poskytli online rozhovory, nabízejí své knihy pro autory příspěvků 

jako odměny   
       ●   každý autor též dostane figurku lišáka Čístka (velikost přívěšku na klíče, batoh), kterou     

nám na 3D tiskárně vytisknou ve   Střední škole strojírenské v Kolíně;  

https://skoly-orp-cb.eu/letni-skola-pedagogu-2021/
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       ●   G. Rákosníková navrhuje jako doprovodnou aktivitu při křtu knihy autorské čtení; 
      ●  další doprovodné aktivity budou probrány na příštím setkání.  
 
   

Ad 3. Závěr, další postup, ukončení setkání 
Příští setkání se uskuteční dne 27. května 2021. Pozvánka, bude zaslána před setkáním na e-mail. 

Zapsala: realizační tým, Gabriela Rákosníková  

V Českém Brodě 4.5.2021 


