
 

 

Zápis z jednání pracovní skupiny ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST v rámci 
projektu ORP Lysá nad Labem – Místní akční plány rozvoje vzdělávání III 

(zkráceně MAP III v ORP Lysá nad Labem) 
reg. číslo projektu Z.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019957 

 

Datum konání platformy: 25.1.2022 

Počet účastníků: 7 členů pracovní skupiny + 2 členové RT (viz. prezenční listina) 
Čas: 13:30 – 16:00 

Místo konání: Kancelář MAP III v ORP Lysá nad Labem, ČAS 29, Lysá nad Labem 

Zuzana Kodrlová Zelenková, koordinátor plánování a facilitace přivítala všechny zúčastněné, 
představila projekt MAP a cíle Pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost. 

Představení účastnic  

Účastnice bylo zapotřebí znovu přestavit, protože se připojovalo větší množství nových 
tváří. 

Jana Bajerová, ředitelka knihovny Lysá nad Labem 

- Práce s dětmi a školami 
- Navázání se školami – především se druhým stupněm, podchycení učitelů ze 2. stupně 

- Navázání spolupráce v širším regionu (Milovice, Benátky) 

Štěpánka Zdrcková, knihovna Lysá nad Labem 

- Dětské oddělení, programy pro školy  
- Inspirace odjinud  

Romana Bäumeltová 

- 1. a 2. Třída učí, jak motivovat děti ke čtení třeba i na 2. Stupni  

Petra Hakenová 

- 1. Stupeň, pro inspiraci, něco nového, nezůstat v zajetých  

- Bee-bot, pracují, ale pokus omyl  

- Sdílení zkušeností  

Veronika Brynychová, ředitelka knihovny Milovice 

- Inspirace, získání nápadů, vytvoření nabídky pro školy 

- Nápad: vypracovat – zaměřit se na 1. st. ZŠ, navazující systém podpory čtenářství pro 
děti/žáky (knihovna – Sedlčany) 



 

 

Blanka Pýchová, knihovna Milovice  

- Zaměřit se na druhý stupeň  

Nela Bukovcová, 2. stupeň ZŠ, Benátky nad Jizerou ZŠ Husovo náměstí 

- Inspirace, navázání spolupráce 

- Spolupráce s knihovnou v Benátkách n/Jizerou  

- Nabídka pro 2.stupeň 

Mezi nedostatky ORP Lysá nadále patří nedostatek kvalifikovaných logopedů.  

Problém účastníci vidí také v nespolupracování druhostupňových dětí a učitelů s knihovnami. 

Otevřeli jsme možnost vytvoření venkovní hry pro rodiče s dětmi a pro třídy. Přemýšlíme nad dvěma 
variantami. Buď bude hra výlučně zaměřená na  čtenářskou gramotnost, nebo se spojíme s PS MG a 

budeme tvořit společně. 

Na příštím setkání, které bude 15.2. probereme možnosti a také zvolíme vedoucího pracovní skupiny. 

 


