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9,36 

4 

9,36 úvazku 
8,36 knihov. úv.  
(12  knihovníků)  
4 dobrovolníci 

Rozpočet cca 
6 500 000 Kč 

198 akcí  
4556 účastníků 

53305 návštěvníků 
+ 27565 on line 

návštěv 

4 oddělení - 420 m2 
Pro dospělé 
Pro děti 
Studovna 
Pobočka St. Boleslav  

Tritus  
jako služba 

(SaaS) 

12 spolupracujících 
obecních knihoven 
4 zapojené v REKSu 

Knihovna Eduarda Petišky 

https://www.knihovna.brandysnl.cz/


3 národní kulturní památky  
brandýský zámek 

bazilika svatého Václava 
poutní chrám Nanebevzetí p. Marie  

s Palladiem země české 

BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ 
BOLESLAV 

19325 obyvatel 3 ZŠ + 1 soukromá 
6 MŠ + 7 soukromých 
2 SŠ 
MDDM  

https://www.brandysko.cz/
https://www.brandysko.cz/


MAS 
Místní akční skupina (dále MAS) je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, 
neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí 
veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z 
EU a z národních programů, pro svůj region … 



MAS STŘEDNÍ POLABÍ, z.s.  
Územní působnost:  
19 obcí  
cca 49 000 obyvatel 

62 000 000 Kč 
vyčerpaných  

94 000 000 Kč 
rozdělovaných 

na základě výzev 

Strategie  
2014-2020 

68 členů 

Výroční zpráva 2019 

KEP 
Od r. 2015 spolupráce  
Od r. 2018 – člen MAS 

spolupráce na různých 
projektech 

 

Strategie  2021-2027 
KEP – účast ve 2 skupinách:  
Volnočasové aktivity, společenský  
život, kultura, sport, turistika 
Školství, vzdělávání 
 

http://www.strednipolabi.cz/20-akce/1077-vyrocni-zprava-2019.html
http://www.strednipolabi.cz/20-akce/1077-vyrocni-zprava-2019.html


MAP = místní akční plán rozvoje 
vzdělávání 

 
Výzva Ministerstva školství Místní akční plány rozvoje vzdělávání II  z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání  

 

Cíl:  
Zkvalitnění vzdělávání v 
MŠ a ZŠ  podporou 
společného plánování a 
sdílení aktivit v regionu 

Cílová skupina:  
Žáci 
Pedagogové 
Rodiče, 
Veřejnost 
Zaměstnanci veřejné správy 
Pracovníci organizací působících 
ve vzdělání a v oblasti 
neformálního vzdělávání dětí  
a mládeže.  
 

Témata: 
Inkluzivní vzdělávání  
Otevřená škola 
Předškolní vzdělávání  
Rozvoj gramotností a  kompetencí 
Kompetence pro demokratickou kulturu 
Regionální identita – spolupráce s 
komunitou 
Polytechnické vzdělávání 
Tvořivost  
Iniciativa a podnikavost  
Kariérové poradenství  
  

https://www.msmt.cz/folder/2819/


MAP II PRO BRANDÝSKO 
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011529 

Doba realizace projektu:  
2019-2020 

Regionální působnost : 
58 obcí ORP 

Účastníci projektu:  
29 ZŠ, 51 MŠ, 2 ZUŠ 

Výše dotace: 
15 846 031 Kč  

Realizátor projektu:  
MAS –Střední Polabí, z. s.  

Partner:  
Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

http://mapbrandysko.cz/
http://mapbrandysko.cz/


MAP II PRO BRANDÝSKO 
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011529 

• Realizační tým 
• Řídící výbor 
• Pracovní skupiny  
   PS pro financování 
   PS čtenářská gramotnost 
   PS matematická gramotnost 
   PS pro rovné příležitosti 
   PS Škola pro život 
   PS EVVO (environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty) 

• Kalendář akcí 
 

 
 

 
 

http://mapbrandysko.cz/category/aktuality/
http://mapbrandysko.cz/pracovni-skupiny/
http://mapbrandysko.cz/kalendar-akci/


PS Čtenářská gramotnost 

Náplň: 
Výměna zkušeností a odborných 
znalostí  
Začlenění digitální gramotnosti do 
oblasti čtenářské gramotnosti 
Společné plánování v území a 
aktualizace MAP  
Projednávání veškerých výstupů 
projektu  
Vytipování místních lídrů  
Úzká spolupráce s PS pro 
financování  
Setkávání 4x ročně 

Výstupy (záměr):   
Interaktivní semináře pro  
učitele 1. a 2. stupně ZŠ  
Čtenářské dílny 
Workshopy 
Pracovní listy 
Publikace 
Pravidelná setkávání učitelů 
Pravidelné schůzky  
ředitelů 
 

Výstupy (realizace): 
Letní školy 
Semináře:   
• Jak vhodně podpořit 

dítě se specifickými 
poruchami učení, 

• Deskové hry 
• Odemykání dětského 

potenciálu  a další 
Čtenářská výzva 

Zastoupení knihovny: 
V. Krajíčková 

http://mapbrandysko.cz/ps-ctenarska-gramotnost/


PS Škola pro život 
Zastoupení knihovny: 

M. Baštecká 

Náplň:  
Vzájemné vzdělávání a 
přenos zkušeností 
Posuzování navržených 
aktivit 
Spolupráce s organizacemi 
neformálního vzdělávání 
Spolupráce při plánování  
v regionu 
Společné projekty 
Spolupráce s PS pro  
financování 

Složení: 
Ředitelé škol 
Pedagogičtí pracovníci 
Zástupci dalších 
vzdělávacích institucí 
(muzeum, knihovna, 
spolky…) 
Soukromé osoby 

Výstupy:  
Historická procházka městem pro ZŠ 
Pracovní sešity pro děti z MŠ historii města 

http://mapbrandysko.cz/ps-skola-pro-zivot/


Centrum pro čtenářskou gramotnost 

Nabídka workshopů a 
seminářů 

 Výstavy k zapůjčení  

Téma k zamyšlení 

Výuka on line 
Čtenářská výzva 

Jak na rozvoj 
čtenářství 

Kvalitní knihy pro děti 

Regionální autoři 
pro děti 

Dokumenty o regionu 

Spolupráce s NPK 

Ceny pro dětskou 
knihu 

Lektorské dovednosti 

Školní knihovny 

https://www.knihovna.brandysnl.cz/sluzby/centrum-pro-ctenarskou-gramotnost/
https://www.knihovna.brandysnl.cz/sluzby/centrum-pro-ctenarskou-gramotnost/nabidka-workshopu-a-seminaru/
https://www.knihovna.brandysnl.cz/sluzby/centrum-pro-ctenarskou-gramotnost/nabidka-workshopu-a-seminaru/
https://www.knihovna.brandysnl.cz/sluzby/centrum-pro-ctenarskou-gramotnost/nabidka-vystav/
https://www.knihovna.brandysnl.cz/sluzby/centrum-pro-ctenarskou-gramotnost/tema-k-zamysleni-a-diskuzi/
https://www.knihovna.brandysnl.cz/sluzby/centrum-pro-ctenarskou-gramotnost/vyuka-on-line/
https://www.knihovna.brandysnl.cz/sluzby/centrum-pro-ctenarskou-gramotnost/ctenarska-vyzva/
https://www.knihovna.brandysnl.cz/sluzby/centrum-pro-ctenarskou-gramotnost/jak-na-rozvoj-ctenarstvi/
https://www.knihovna.brandysnl.cz/sluzby/centrum-pro-ctenarskou-gramotnost/jak-na-rozvoj-ctenarstvi/
https://www.knihovna.brandysnl.cz/sluzby/centrum-pro-ctenarskou-gramotnost/kvalitni-knihy-pro-deti/
https://www.knihovna.brandysnl.cz/sluzby/centrum-pro-ctenarskou-gramotnost/regionalni-autori-knih-pro-deti/
https://www.knihovna.brandysnl.cz/sluzby/centrum-pro-ctenarskou-gramotnost/regionalni-autori-knih-pro-deti/
https://www.knihovna.brandysnl.cz/sluzby/centrum-pro-ctenarskou-gramotnost/lokalni-historie/
https://www.knihovna.brandysnl.cz/sluzby/centrum-pro-ctenarskou-gramotnost/spoluprace-s-narodni-pedagogickou-knihovnou/
https://www.knihovna.brandysnl.cz/sluzby/centrum-pro-ctenarskou-gramotnost/ceny-pro-detskou-knihu/
https://www.knihovna.brandysnl.cz/sluzby/centrum-pro-ctenarskou-gramotnost/ceny-pro-detskou-knihu/
https://www.knihovna.brandysnl.cz/sluzby/centrum-pro-ctenarskou-gramotnost/lektorske-dovednosti/
https://www.knihovna.brandysnl.cz/sluzby/centrum-pro-ctenarskou-gramotnost/skolni-knihovny-3/


Centrum pro čtenářskou gramotnost 

Aktivity:  
     
     

 
 
 

Polabská strašidla 
Připravené semináře 

Plánované: Workshopy s E. Vaníčkovou 
  Seminář pro školní knihovníky 
  Čtení je nuda? Konference zaměřená na čtenářství 
  na 2. stupni 

Publikace 

https://www.knihovna.brandysnl.cz/sluzby/centrum-pro-ctenarskou-gramotnost/skolni-knihovny-3/
http://mapbrandysko.cz/polabska-strasidla/


Děkuji za pozornost 


	MAS a MAP
	Snímek číslo 2
	Snímek číslo 3
	MAS
	MAS STŘEDNÍ POLABÍ, z.s. 
	MAP = místní akční plán rozvoje vzdělávání�
	MAP II PRO BRANDÝSKO�Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011529
	MAP II PRO BRANDÝSKO�Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011529
	PS Čtenářská gramotnost
	PS Škola pro život
	Centrum pro čtenářskou gramotnost
	Centrum pro čtenářskou gramotnost
	Děkuji za pozornost

