
 

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 (18) 

úterý 27. května 2021, od 14:15 – 16:15 hod. 

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

Přítomni:  

Zástupci ZŠ: Pechová Alena (ZŠ Přistoupim), Vokřálová Olga (ZŠ Tuklaty), Vomáčková Irena (ZŠ Tyršova), 

Nevtípilová Jana (ZŠ a PrŠ ČB), celkem zastoupeno 4 ZŠ, 1 MŠ.  

Zástupci MŠ: Halaxová Jana (MŠ Doubravka) 

Ostatní:  Horejcová Eva (Dokolečka z.s.), Valerie Ulíková (Začítárna). 

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

Odborný poradce: Rákosníková Gabriela, Medková Karolína, redaktorka, Šrajerová Jitka (Městská 

knihovna Český Brod) 

Omluveni:  Machová Alena (Dokolečka z.s.), Rusová Regina (ZŠ Poříčany), Serbusová Marcela (ZŠ 

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

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

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

Uzávěrky přihlášek na Letní školu pedagogů je do konce května 2021. Semináře se plní, více zde: 

https://skoly-orp-cb.eu/letni-skola-pedagogu-2021/  

 

2. 6. 2021  
od 14:15 -16:15 hod 

Setkání Pracovní skupiny pro 
matematickou gramotnost 

Hájenka na Vrátkově, prezenčně 

8. 6. 2021  
od 14:30 – 16:30 hod.  

Řídící výbor MAP Hájenka na Vrátkově, prezenčně 

https://skoly-orp-cb.eu/
https://skoly-orp-cb.eu/
https://skoly-orp-cb.eu/letni-skola-pedagogu-2021/
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17. 6. 2021 
od 9:00 – 14:00 hod. 

Matematický jarmark Hájenka na Vrátkově, prezenčně 

Letní škola pedagogů Českobrodska 2021  

16. 8. 2021 – 21. 8. 
2021 

Restart kreativity Kutná Hora 

23. 8. 2021 Prezenční semináře Český Brod 

24. 8. 2021 Prezenční semináře Kolín 

26. 8. 2021 Prezenční semináře Český Brod 

 

Ad 3. Společný projekt „Kniha inspirovaná Českobrodskem“ 

Gabriela Rákosníková zahájila pokračování práce na společném projektu „Kniha inspirovaná 
Českobrodskem“.  
J. Soukupová předala informace z osobní schůzky s paní Medkovou a p. Borovským (grafikem). Navržený 
čtvercový formát knihy byl následně odsouhlasen přítomnými. První náhled knihy je uveden v příloze.  
Dále bylo odsouhlaseno, že na obálce nebude použit žádný z obrázků dětí, ale pouze bude graficky 
upraven název knihy. Konečná úprava bude odsouhlasena PS. 
 
Z následné diskuse vyplynuly tyto tituly knihy:   
 

 Tady jsem doma 

 Nezabloudím, když vím, odkud jsem 
vyšel 

 Děti to vědí 

 Moje, tvoje, naše 

 Českobrodsko očima dětí 

 Kniha plná fantazie, psaná dětmi pro děti 

 Naše kniha (knížka) 

 Školák spisovatelem 

 Broďák (Broďáček) spisovatelem 

 Broďáci sobě 

 Rodiště (Bydliště) náš inspiruje 

 Dětský svět Českobroďáků 

 Moje, tvoje, naše – doma 

 Naše knížka – bylo, nebylo okolo Brodu 

 Píšu, píšeš, píšeme 

 Naše psaní 

 Píšeme spolu 

 Kniha 

 Přečti mi 

 Bylo nebylo 

 Okolo Brodu – očima dětí 

 
Vítězným titulem knihy se stal:   Naše knížka 

Bylo nebylo okolo Brodu očima dětí 
 
Dále se pracovní skupina shodla, že součástí knihy bude Předmluva od lišáka Čístka (zajistí pí. Šrajerová) 
a ediční poznámka – závěr s informacemi o projektu a vzniku knihy (fakta J. Soukupová, stylizace K. 
Medková)  
 
Dle schválených příspěvků bude celkový rozsah knihy cca 200 +-20 stran.  
 
 

https://skoly-orp-cb.eu/letni-skola-pedagogu-2021/
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Následně bylo s paní K. Medkovou probráno pořadí příspěvků. Kniha začíná Českobrodskem, poté 
pokračuje Český Brod a ostatní obce dle abecedy. Závazné pořadí určí K. Medková dle vzešlých 
připomínek do pondělí 31. 5. 2021 do 8 hod, změny v pořadí na sdíleném disku promítne V. Svěcená do 
1. 6. 2021, 8 hod. a následně pošle informaci členům PS, aby si každý přečetl a zkontroloval, zda jsou 
příspěvky v pořádku do neděle 6. 6. 2021 24:00 hod.  
 
 Členky se shodly, že příspěvek Martinovo město – bude v ručně psané formě textu.  
 
J. Halaxová z MŠ Doubravka dodá k obrázkům záznam výpovědi dětí, proč dané místo v Doubravčicích 
kreslily. 
 
Každý příspěvek bude uveden názvem, pod nímž bude jméno autora (školu, učitele ani místo uvádět 
nebudeme)  
 
Na konci knihy bude seznam škol, které se zúčastnily, poděkování všem zapojeným a povinné logolinky. 
 
V ediční poznámce bude též zmínka o věku dětí. Znění bude podrobeno připomínkování přes sdílený 
disk.  
 
Realizační tým – připraví příspěvek do červnového Českobrodského zpravodaje (ideálně do pátku 4. 6. 
2021). Součástí článku bude příspěvek nově č. 23 – Jak se nám žije v Českém Brodě. Dále hlasováním 
vybraná titulní strana od pana grafika a informace o možnosti zakoupit si tuto knihu. Objednávky přes 
formulář Google budeme sbírat do konce června 2021.  
 

 
Po obdržení grafického návrhu přepošle V. Svěcená tento k připomínkování. Každá členka si přednostně 
přečte příspěvky svých žáků. S grafikem máme předjednány dvě korektury. 
 
Konečné datum předtiskové úpravy je do 30. 6. 2020. 
 
Křest knihy bude v rámci posvícení v sobotu 18. 9. 2021 po obědě. Doprovodný program bude ještě 
upraven, případně připomínkován na sdíleném disku.  
 

 

Ad 3. Závěr, další postup, ukončení setkání 
Příští setkání se uskuteční první týden v září 2021. Pozvánka, bude zaslána před setkáním na e-mail. 

Zapsala: realizační tým, Gabriela Rákosníková  

V Českém Brodě 27. 5. 2021 

Přílohy: První náhled knihy 


