
 

  

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: 7.4.2022 

Počet účastníků: 7 členů pracovní skupiny + 2 hosté, 2 členové RT (viz. prezenční 

listina) 

Čas: 13:30 – 15:30 

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

 

Radka Hofmanová manažerka projektu přivítala všechny zúčastněné, představila hosty a program 

setkání … 

Zuzana Zelenková se účastnila PS on-line 

Program setkání: 

Úvod 

Prohlídka kufrů z MAP Mladá Boleslav – Kufr plný knih, kufr pro nadané žáky 

Prezentace dalších pomůcek, které je možno půjčit …. Alžběta Tischlerová z MAP MB 

- Výběr knih v kufrech přišel účastníkům PS zajímavý 

- Robotické pomůcky by si ráda zapůjčila ZŠ JAK Lysá – v příští školním roce 

- Byl vysvětlen systém půjčování pomůcek 

Exkurze do knihovny Půda: 

- Půda by program připravila na míru … 

- Představení toho, co dělají, konkrétně zaměřený workshop  

- PS jednohlasně vybrala celodenní výlet 

- chtěli by vyjet až na podzim, nejlépe v říjnu 

- je potřeba vybrat ještě téma workshopu … můžeme poslat nabídku možností k vybrání 

Krátká videa představení knih pro děti: 

- Knihovna Lysá připravila krátkou zkušení ukázku, kterou jsme během PS měli možnost 

shlédnout … ukázka se velice líbila – byla svěží, moderní – jen je třeba vylepšit technickou 

stránku – to zvládne Zuzka         



 

  

- Během 5-ti minut by bylo představeno max. 5 knih, z toho by se z jedné četla ukázka, nápad- 

mezi povídání vložit obrázek z knihy 

- Knihovny by se ve videích střídali cca po měsíci, Benátecké knihovně by pomohla paní 

Burkovcová 

- Cílem videí by bylo podpořit – postrčit děti k četbě … zejména ty na druhém stupni 

- Knihovna Milovice má již výběr knih připravený … 

- Představovali by se jak knižní novinky, tak i starší tituly (podstrčit tam Staré pověsti      ) 

- Videa by mohla být k dispozici na webu MAP a všem zapojeným školám k inspiraci, 

potřebujeme ještě vyřešit autorská práva, kvůli čtení textů – vezme si to na starost knihovna 

Lysá … je potřeba k tomuto účelu natočit kvalitnější video 

- Učitelé ze škol bychom požádali o recenzi 

Regionální hra: 

- Do práce na regionální hře by se chtěli zapojit členové PS pro MG, vedoucí Benáteckého 

muzea a soukromá škola Do života Milovice 

- Chtěli bychom také obejít muzeum v Lysé a v Milovicích, zda by se nezapojili… 

- Trasa hry v každém městě by měla být cca 3 km dlouhá 

- Počet zastavení – 5 stanovišť, hledání jednotlivých indicií – či dílků do „Puzzlů“ – kompletní 

obrázek … 

- Start či cíl by byl dobrý na nádražích či autobusových zastávkách (mohlo by se tak plynule 

navázat do dalšího města) 

- Zapojení info center pro případ papírové podoby, pracovních listů či vyzvednutí odměny ke 

hře 

- Témata za jednotlivá města zastřešit jedním společným – padali návrhy – hvězdy, přírodní 

památka, tuři … - úkol pro všechny do příště  

- Používání aplikace? Možnost otevírání zámečků – klíče za jednotlivá města??? 

- Umístění QR kódů (nálepky?) – jaký způsobem, aby to bylo trvanlivé??? – Milovická knihovna 

dělala putování za Hurvínkem, bylo to pouze na měsíc 

- Úkol pro matematickou skupinu (Jančařík) – automatické načtení úkolu na místě – aplikace či 

jiná možnost??? 

- Tři úrovně úkolů – předškoláci, I. stupeň, II. stupeň 

- Úkoly by byli z oblasti ČG, MG i historie … nebo i TV 

- Úkoly by se měli vztahovat přímo k místu, kde je stanoviště, aby bylo nutné při plnění být na 

místě 

- Budeme dělat tištěnou mapu, či jiné materiály? 

- Hra musí mít dobrou propagaci 

Pro inspiraci nám ještě A. Tischlerová představila vypracovanou regionální hru za MAP Mladá 

Boleslav… 

Všichni účastníci byli pozváni do Benáteckého muzea na setkání s Václavem Mertinem na téma 

Výchova a digitální technologie, bude jim zaslána pozvánka. 



 

  

Další setkání: 

Ve čtvrtek 9.6.2022 od 13.30 hod v kanceláři Dolního Pojizeří  

 

Program na příští setkání: 

Zvolit centrální téma za hru – vrchol „tajenky“ 

Představit si navzájem 5 zastavení ve městech a k tomu možné úkoly …  

 

Zapsala: Radka Hofmanová  


