
 

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 (19) 

čtvrtek 2. září 2021, od 13:30 – 15:00 hod. 

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

Přítomni:  

Zástupci ZŠ: Nevtípilová Jana (ZŠ a PrŠ ČB), Pechová Alena (ZŠ Přistoupim), Slavíková Markéta (ZŠ 

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

Květa (ZŠ Tyršova), celkem zastoupeno 5 ZŠ a 1MŠ 

Zástupci MŠ: - Halaxová Jana (MŠ Doubravka), 

Ostatní: Šrajerová Jitka (Městská knihovna Český Brod) 

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

Odborný poradce:  

Omluveni:  Horejcová Eva, Machová Alena (Dokolečka z.s.), Medková Karolína (redaktorka naší knížky), 

Rusová Regina (ZŠ Poříčany), Serbusová Marcela (ZŠ Tyršova), Sirůčková Věra (ZŠ Tuklaty), 

Součková Kateřina (ZŠ Žitomířská), Vokřálová Olga (ZŠ Tuklaty), Vomáčková Irena (ZŠ 

Tyršova), Vykouřilová Marta (MŠ Přišimasy), Ulíková Berenika, Ulíková Valerie, Rákosníková 

Gabriela 

Program: 

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

2. Pokračování na společném projektu „Kniha inspirovaná Českobrodskem“, Křest knihy 

3. Diskuse a závěr 

 

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

Manažerka projektu J. 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/. 

V letošním roce otevíráme skupinku pro posílení úspěšné práce dítěte ve škole. Navazujeme tak na 

čtenářskou přípravu dětí na Českobrodsku. Mgr. Kateřina Miškovská letos nově propojí metodu D. B. 

Elkonina (podporu čtení) a R. Feuersteina (strategie na řešení úkolu). Skupinka pojme 5-6 dětí z prvních 

tříd ZŠ, případně předškoláků. Do konce roku bude kroužek hrazen z projektu, od ledna 2022 ho budou 

rodiče hradit sami. Místem setkávání bude nové pracoviště PPP v areálu nemocnice. 

V prosinci projekt končí, poslední oficiální akce pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost je křest 

knihy 18. 9. 2021. V novém roce by činnost pracovní skupiny mohla pokračovat v rámci projektu 

Vzkvétání škol Českobrodska, který bude realizovat Dobrovolný svazek obcí Český Brod – Doubravčice. 

Po případném schválení žádosti o dotaci budou dosavadní členové pracovní skupiny v novém roce 

kontaktováni a informováni o podmínkách nového projektu.  

 

https://skoly-orp-cb.eu/
http://www.elkonin.cz/
https://www.atc-feuerstein.cz/o-metodach/instrumentalni-obohacovani
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Ad 3. Společný projekt „Kniha inspirovaná Českobrodskem“ 

J. Soukupová ukázala členům pracovní skupiny hotový výtisk knihy v lepených deskách a konstatovala, že 
je vytištěno a slepeno 177 ks. Další 3 ks lepené knihy a 20 ks knih s tvrdými deskami budou hotovy 
a dodány v týdnu od 6. 9. 2021. 
 
Křest knihy bude v rámci posvícení v sobotu 18. 9. 2021 od 10:00 hod. začínat na pódiu v centru 
Českého Brodu u zvonice, v rámci posvícení, uvádět jej bude Valerie Ulíková. Kmotry budou  autoři 
Stanislava Jarolímková, Jiří Filípek, Vladimír Jakub Mrvík, starosta města Jakub Nekolný a za knihovnu 
lišák Čístko.  Bude pozvána i paní redaktorka Karolína Medková a grafik knihy Peter Borovský. 

Živého maskota knihovny se uvolila ztvárnit paní Šrajerová. Masku oblek a škrabošku zajistí RT. Knihovna 
zapůjčí i papírového lišáka Čístka. Účastnice se shodly na tom, že budeme křtít vínem z Vinařství Klučov – 
mají speciální posvícenské víno. 

Poté se přesuneme do sálu Informačního centra, kde bude probíhat panelová diskuse s kmotry knihy, 
případnými autory z řad dětí (zájem předběžně projevila ZŠ Přistoupim). Zařazeni mohou být i zúčastnění 
pedagogové. Panelovou diskusí bude řídit Valérie Ulíková. Berenika Ulíková zajistí fotodokumentaci. 
Případné dotazy na děti - autory Valerie pošle předem.  Prosíme proto informace o zájemcích o aktivní 
účasti v panelové diskusi zasílat na e-mail svecena@cesbrod.cz.  V e-mailu, prosím, uveďte, kam máme 
zaslat připravené dotazy Valerie (nejlépe e-mail paní učitelky). Po panelové diskusi si budou moci děti 
nechat knížky podepsat.  

V sále IC budou i výtvarné dílny Lucie Ulíkové. Vyrábět se budou kouzelnické tužky a placky (brože na 
špendlíku) – nutno zapůjčit z Leccosu (zajistí RT) a vybarvovat záložky do knih.  

Každá škola dostane knihu s pevnou vazbou, každý autor (včetně záložky s lišákem Čístkem) a členové 
pracovní skupiny dostanou knihu s lepenou vazbou. Tyto knihy budeme vydávat v předsálí IC, dle 
následné dohody s pracovníky. 

V prostoru IC může proběhnout výstava originálů obrázků z knížky. RT prověří možnosti zavěšení v IC.  

Letáček s programem vyhotoví pan Borovský a bude obratem předán do škol k propagaci.  

 

Podrobný program 

Křest na pódiu před zvonicí 
10:00 – 10:30 hod.         přivítání kmotrů knihy (pan Filípek, paní Jarolímková a pan Mrvík, starosta 

města, lišák Čístko?) 
proslovy a vlastní křest knihy (slovem provází Valerie Ulíková) 

 
Sál informačního centra 
10:30 – 11:00 hod.        panelová diskuze vedená Valerií Ulíkovou s autory a ilustrátory, podepisování 

knížek a vydávání knih autorům 
11:00 – 12:00 hod.        výtvarné dílny s Lucií Ulíkovou - výroba kouzelnických tužek a vlastních placek 

(broží na špendlíku) 
10:30 - 12:00 hod.        výdej knih autorům a objednavatelům (zbylé výtisky dopravíme do školy) 
 

Při prohlížení knihy bylo zjištěno, že i přes vícenásobné korektury, není v knize uvedena paní učitelka 
Květa Vostruhová ze ZŠ Tyršova. Je nám to nesmírně líto a celý tým se velmi omlouvá za vzniklé 
nedopatření. Obratem zašleme pdf dokument k další kontrole všem členům PS a před vlastním 
předáním vložíme do každé knihy list s omluvou a opraveným textem. 

 

mailto:svecena@cesbrod.cz
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Ad 3. Závěr, další postup, ukončení setkání 

Paní Soukupová informovala o dalších aktivitách města v oblasti školství.  
 
Nově otevřené Ekocentrum Vrátkov má za sebou 4 turnusy příměstských táborů. Vedoucí Pavel Kučera 

se svým týmem připravuje kroužky pro jednotlivce a výukové programy. Letáčky k propagaci výukových 

programů pro školy se připravují. Budete informováni. 

Právě probíhá kolaudace nové pedagogicko-psychologické poradny, bude otevřena počátkem října 

2021. V nově uspořádané budově budou vedle poradny i tréninkové byty a kavárna pro studenty 

speciální a praktické školy v Českém Brodě. 

Vládou ČR byl schválen dlouho očekávaný dotační program MŠMT č. 133 340 (tzv. Prstenec II).  Jeho 

předmětem je mimo jiné i podpora výstavby svazkové školy Český Brod – Doubravčice. Ta se skládá ze 

dvou částí - přístavby ZŠ Žitomířské a nové školy v Doubravčicích s celkovou kapacitou dalších 810 žáků. 

Předpokládaná výše dotace pro Dobrovolný svazek obcí Český Brod – Doubravčice je  cca 550 mil. Kč. 

Jednotlivé členky informovaly o svých nových třídách a plánech v rozvoji čtenářské gramotnosti v tomto 
školním roce.  
 
Na závěr poděkovala paní Soukupová všem členkám za jejich činnost v pracovní skupině a projevila přání 
dalšího neformálního setkávání a  spolupráce.   

Zapsaly: Samira Goldšmídová, Veronika Svěcená, Jiřina Soukupová 

 

V Českém Brodě 2. 9. 2021 


