
 

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 (15) 

úterý 20. dubna 2021, od 14:15 – 16:15 hod. 

MAS Region Pošembeří o.p.s., nám. Arnošta z Pardubic 25, Český Brod 

on-line setkání 

Přítomni:  

Zástupci ZŠ:  Pechová Alena (ZŠ Přistoupim), Rusová Regina (ZŠ Poříčany), Slavíková Markéta (ZŠ 

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

Pavla (ZŠ Žitomířská), Nevtípilová Jana (ZŠ a PrŠ ČB), Vomáčková Irena (ZŠ Tyršova), celkem 

zastoupeno 5 ZŠ. 

Zástupci MŠ: Halaxová Jana (MŠ Doubravka) 

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

Valerie (Začítárna) 

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

Odborný poradce: Rákosníková Gabriela 

Ostatní: Šrajerová Jitka (Městská knihovna Český Brod) 

Omluveni: Serbusová Marcela (ZŠ Tyršova), Sirůčková Věra (ZŠ Tuklaty), Vokřálová Olga (ZŠ Tuklaty), 

Vostruhová Květa (ZŠ Tyršova), Vykouřilová Marta (MŠ Přišimasy) 

Program: 

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

2. Aktuality od účastníků 

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

Gabriela Rákosníková  

4. 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, také na https://skoly-orp-cb.eu/. 

Již je částečně připravený program pro Letní školu pedagogů, která se letos bude konat v Kutné Hoře, 

v Českém Brodě i v Kolíně. Odkaz na program LŠP: https://skoly-orp-cb.eu/letni-skola-pedagogu-2021/ 

(bude průběžně doplňován). 

 

4. 5. 2021 od 14:15-
16:15 hod 

Setkání Pracovní skupiny pro 
čtenářskou gramotnost 

MAS Pošembeří, o.p.s. nebo on-line 

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

Setkání Pracovní skupiny pro 
matematickou 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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Berenika a Valerie Ulíková prezentovaly medailonky s rozhovory autorů knih, ilustrátorů a redaktorem 

knih. Podporují motivaci dětí připravit příspěvek do knihy. Dále jako vzor pro děti, podle kterého si 

mohou vytvořit vlastní medailonek na jiné autory.   

J. Soukupová sdělila, že v našem regionu učí překladatelka a redaktorka paní Karolína Medková. Na 

příštím setkání se připojí a bude s námi spolupracovat jako redaktorka knihy. 

 

Ad 2) Aktuality účastníků 

R. Rusová, ZŠ Poříčany – zadání dětem proběhlo, povídaly si o našem regionu, chtějí připravit básničku 
a doplnit ji obrázky. Je možné později využít básničku i na křtu knihy nebo alespoň ve třídě. 
 
A. Pechová, ZŠ Přistoupim – jsme v procesu, nechci zařazovat práce dětí, kde je znát, že jim pomáhali 
rodiče. Navrhuji pravopisné chyby opravit (i, y), ale skladbu slov ve větě určitě nechat. 
 
M. Slavíková, ZŠ Žitomířská – žáci 2. třídy paní učitelky zatím nic neodevzdali, pracují také v týmu a do 
textu chtějí vložit obrázek z internetu.  Co když bude mít práce více stránek? 
 
K. Součková, ZŠ Žitomířská – podpořím PS při výběru příspěvků. 
 
M. Tůmová, ZŠ Poříčany – přihlásilo se hned několik tříd, snad i odevzdají příspěvky. Navrhuje požádat 
na škole o podporu školního informatika, aby děti s přednesem básniček natočil. 
 
P. Urbanová, ZŠ Žitomířská – zadala svým třídám jako celotřídní práci, někdo má báseň, někdo příběh. 
Jedna třída už práci dokončila.  Odevzdala i nepřihlášená dívka, tak co s tím? 
 
J. Halaxová, MŠ Doubravka – děti nám píšou pohádky každoročně, zvážíme to v týmu, můžeme dodat i 
obrázky. 
 
E. Horejcová, Dokolečka – my nabídli, kdo se chce zúčastnit. Zatím nemáme žádné práce. 
 
Šrajerová – jsem ráda, že je zapojeno hodně tříd. Co s příspěvkem psaným v ruce nečitelně? 

Nevtípilová – máme s tím problém, budeme mít za třídu jednu práci a bude to kolektivní dílo, která je 

řešena v různém stylu. Děti to baví. Vyhledáváme informace, čteme.  

Vomáčková Irena, ZŠ Tyršova – máme několik přihlášených tříd, snad budou i výsledné práce.  

G. Rákosníková, ZŠ Větrník Čelákovice – přikláním se k možnosti nechat dítě práci přepsat na PC.  
 
J. Soukupová – Příště probereme všechny příspěvky a budeme vybírat, které lze otisknout. Příští setkání 
by mohlo být někde v jiném a větším prostoru z důvodu výběru prací.  
 
 

 

Ad 3. Společný projekt „Kniha inspirovaná Českobrodskem“ 

G. Rákosníková zaslala odkaz https://padlet.com/grakosnikova/x6cj5m3it1z4jc0k.  
 
 
 

https://padlet.com/grakosnikova/x6cj5m3it1z4jc0k
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Odsouhlaseno: 

 Chyby – pravopisné chyby opravit, stylistické necháváme. 

 Práce ve skupinách – ano. 

 Délka práce – souhlasíme i delším příběhem, pokud bude stát za to. Bude i záležet na finančních 
možnostech (tisk knihy, grafika atd.). 

 Fotky a obrázky stažené z internetu – podpora vlastního díla. Stažené fotky a obrázky nechceme 
(to raději bez žádného obrázku). Když dítě udělá svou fotku, tak ano. 

 Dodatečné přihlášení je možné přes Veroniku Svěcenou 

 Autentický rukopis, použít jako obrázek, v případě nečitelnosti přepis na PC. 

 Kmotr / kmotra knihy – zatím nedořešeno, uvidí se. 

 Speciální škola – jedna společná práce třídy. 

 MŠ – jedna společná práce. 

 Podpis díla – příběhy, obrázky beze jména. Údaje o škole a dětech se pak napíšou pod obrázek 
ručně na PC (práce se budou odevzdávat ve tvaru = škola a číslo příspěvku – k číslu příspěvku 
budou uvedena jména dětí, třída). 

 Obrázky lišáka „Čístka“ – obrázky lišáka od dětí přijímají v knihovně nebo elektronicky 
svecena@cesbrod.cz Obrázky můžou být vystaveny v knihovně.  

 Maskot lišák „Čístko“ – obrázek zpracovala sl. Ulíková, první verze se členkám PS líbí. 

 Děti si můžou připravit dotazy pro autory. 

 V knihovně mají dobrou zkušenost s krátkými videi na kterých děti uvádí recenze na knížku, 
kterou četly. Pokud budeme točit videa je potřeba dohodnout stejné parametry. Valerie a 
Berenika Ulíkovy mají s natáčením videí zkušenosti.  

 Pan Psota nabízel několik kusů knih (např. jako odměny). 

 Termín odevzdání prací dětí je oficiálně do 30. 4., neoficiálně do 3. 5. 2021. 
 

 
Ad 4. Závěr, další postup, ukončení setkání 

Příští setkání dle aktuálních epidemiologických opatření prezenčně nebo on-line 4. 5. 2021 (zřejmě 
bude zajištěn větší prostor na osobní setkání). Pozvánka a případný odkaz budou zaslány před setkáním 
na e-mail. 
 

Zapsala: Gabriela Vraj, Samira Goldšmídová, Gabriela Rákosníková  

 

V Českém Brodě 20. 4. 2021 

mailto:svecena@cesbrod.cz

