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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: 12. 11. 2019, 16:00 – 18:00 

Přítomni: dle prezenční listiny – viz příloha zápisu 

 

Zápis: 

 

Za RT byla přítomna Lenka Pelinková. 

 

Lenka Pelinková zahájila jednání v 16,00 h. Přivítala zúčastněné za realizační tým MAP. 

Jednání bylo zahájeno shrnutím úkolů z minulého setkání.  

Úkol č. 1: MAP měl za úkol oslovit několik jmen k případné besedě nebo semináře v knihovně 

( Ruthová, Pexová,Kořenář) . Lenka Pelinková shrnula výsledky z jednání s oslovenými 

nakladateli, spisovateli. Informovala o korespondenci s pí Pexovou z nakladatelství CREW – 

zaměření na komiksy. Představila zájem pí Pexové účastnit se vzdělávací akci pořádané MAP. 

PS následně diskutovala o možnostech zapojení komiksů do školní výuky, o cílové skupině 

daného tématu (učitelé, žáci, odborná veřejnost). PS se shodla na cílové skupině žáků 1. a 2. 

stupně. 

Úkol pro Lenku Pelinkovou: oslovit pí Pexovou s dotazem na možnosti uspořádat seminář či 

workshop. Prověřit zkušenosti s uvedenými cílovými skupinami. PS se shodla na předběžném 

možném termínu semináře na začátek února 2020 (cca 4.2.) v odpoledních hodinách, 

případně po jarních prázdninách. 

 

Úkol č. 2: Tým MAP – předat katalog doporučené četby pro ZŠ, zpracovaný pracovníky 

Městské knihovny – úkol nesplněn. Proběhla diskuse, jak přiblížit katalog cílové skupině žáků 

ZŠ. Bylo doporučeno odkazovat na www stránky Městské knihovny, kde je katalog 

v elektronické formě a v tištěné formě jej nabízet v knihovně. 

Paní knihovnice Plháková vysvětluje, jak volila tituly do seznamu katalogu doporučené četby 

pro děti. Vysvětluje, že katalog je rozčleněn dle ročníků, avšak je prostupný napříč dle potřeb 

jednotlivého čtenáře.  

 

PS otevřela téma používání mobilních telefonů u dětí. Je to brzda ve čtení? Skupina se 

shodla, že používání mobilních telefonů přispívá k odtažení dětí od čtení, snížení pozornosti, 



 

  

               Projekt: Místní akční plán pro ORP Vysoké Mýto číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009710 

   

 

soustředěnosti. Proběhla diskuse, jak dětem zatraktivnit trávení volného času s cílem vzbudit 

zájem o deskové hry, společenské hry, čtení, společné aktivní trávení volného času či 

odpočinku.   

 

Dále skupina diskutovala na téma povinná četba na školách. Doporučená četba není totéž. 

Paní učitelka Krsková zmínila příklad dobré praxe, kdy děti obdržely přehled doporučené 

literatury a dostaly za úkol vybrat si 4 knihy ze seznamu plus 4 vlastní po dobu školního roku. 

Žáci byli následně vyzváni, aby doporučili ostatním knihu, která je zaujala. 

Shoda, na 1. stupni děti čtou, na 2. stupni se stav významně snižuje. – výstupy pracovnic 

knihovny. 

Lenka Pelinková představila projekt Listování. Navázala paní knihovnice Plháková 

s přiblížením obsahu projektu – oslovení teenagerů formou scénického čtení  kvalitní 

literatury. PS téma zaujalo, rozvinula se diskuse nad volbou cílové skupiny, její velikosti a 

dopadem.  

Návrh na spolupráci knihovny a MAPu při organizaci akce – finančně náročné, zvážení cílové 

skupiny, její velikost, oslovení. 

 

Plán na další setkání PS:  termín 21.1.2020 

P. Hejlík – Listování: oslovit, prověřit zkušenosti – velikost skupiny, menší cca 1 třída, osobní 

kontakt, či více tříd formou divadelního představení. 

 

V 18:00 Lenka Pelinková poděkovala členům skupiny a ukončila setkání. 

 

Kostelecké Horky 14.11.2019 

 

 


