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Zápis z jednání pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ll Vysokomýtsko 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009710 

 

 

Místo konání: městská knihovna Choceň 

Datum a čas: 19. 3. 2019, 16:00 – 18:00 

Přítomni: dle prezenční listiny – viz příloha zápisu 

 

Zápis: 

 

Za RT byli přítomen Pavel Suchý  

 

Z diskuze vyplynulo: 

 

- Zhodnocení a představení vypravěčského workshopu MgA. Martina Haka. 

- Rozebral se přínos vypravěčského workshopu. Zhodnotil se z hlediska realizace, zajištění a 

zájmu. Padl návrh na zopakování workshopu v dalším období. Možné uplatnění pro rozvíjení 

a využití v rámci čtenářské gramotnosti. Převis poptávky od škol v rámci vyprávěcího 

workshopu. 

- Představení dětských knih  do 10 let – pro děti, které prožívají složité období  - Za poznáním 

s radostí -  tipy na kvalitní, bohatě ilustrované vzdělávací publikace. 

- Š. Víchová představila seznam možných her, který vytvořila, pro podporu čtenářské a finanční 

gramotnosti. 

- Padl návrh na vytvoření projektového dne  v knihovně se zaměřením na představení 

deskových her  – jejich využití v rámci čtenářské gramotnosti 

- V knihovně pořádají pro dospělé besedy o zajímavých autorech – vznikl tak čtenářský klub při 

Městské knihovně 
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- Rozhovor o plánovaném workshopu pro rovné příležitosti „Každý může růst, pokud má 

podmínky“ 

- Představení deskových her L. Svobodovou – hry Ekopolis, Multipolis – zaměřené na 

ekologické a environmentální téma, vhodná pro žáky ZŠ 1. a 2. stupně  – znovu probíraná 

možnost deskové konference 

- Zpřístupnění knihovny díky půjčování deskových her. Vytvoření tematických pobídek a cyklů 

např. Komiksy a deskové hry na hory 

- Zapojení knihovny do  dění ve městě – úskalí v podobě velikosti města, povědomí o kulturním 

životě ve městě, očekávání od účastníků – (uspokojování potřeb, přidaná hodnota 

materiálního charakteru 

- Při Městské knihovně Choceň vznikl Čtenářský klub – 11. – 12. let  - 6. třída – Poezie (tvoření 

básní), jednou za 14. dní, šablony 

- Příklady dobré praxe: Noc s Andersenem, Sbírání perel – čtení vybraných knih, které jsou 

označeny perlou, za počet přečtených knih odměna v podobě knihy. Tandemové učení ve 

škole – možná spolupráce napříč pedagogickým sborem (čeština, dějepis, matematika).  

Nápady -  Youtubeři doporučují knihy – KOVY a spol  

Minecraft – matematika, dějepis 

 

Úkol:   Oslovit Karla KOVYho Kováře 

 

Termín třetího setkání: úterý 14. 5. 2019 

 

 

 

 

Zápis vypracoval: Pavel Suchý 

Ověřil: Pavel Suchý 


