
 

 

ZÁPIS ze setkání 
Pracovní skupiny čtenářská gramotnost 

 
 

MAP III Vysokomýtsko 
7. 6. 2022, 16:00 – 18:00 hod, Městská knihovna Choceň 

 

Přítomni za pracovní skupinu: Petra Smutná, Kateřina Novotná, Ludmila Borovcová, Jana Tomášková, Tereza 
Dejdarová, Alena Plháková 
 
Za realizační tým: Petra Čejková, Veronika Pažinová 
 
Body jednání: 

 Úvod 

 Představení projektu MAP III 

 Plánování aktivit na následující období 

 Diskuse, sdílení zkušeností 

 Závěr 

 
 Průběh jednání: 
 
Petra Čejková a Veronika Pažinová zahájily jednání v 16,00 hod. Představily program setkání. Úvod jednání 
byl věnován evaluaci výstupů vzdělávacích aktivit, které skupina navrhla v předcházejícím období, a které 
byly realizovány v záměru projektu MAP II.  

Téma jednání se ubíralo cestou k výhledu spolupráce v projektu MAP III. Účastníci uvítali možnost 
vzájemného setkávání se v rámci pracovní skupiny a shodli se na možném potenciálu realizace otevřených 
pracovních skupin, které se budou věnovat aktuálně potřebným tématům.   

Následným tématem byla vybavenost a využití školních knihoven. Téma navázalo na otevřené setkání 
pracovní skupiny ze dne 26.5.2022, kde byla hostem setkání paní Edita Vaníčková Makosová. Účastníci se 
shodli na možné spolupráci s Národní pedagogickou knihovnou a konkrétně s paní Vaníčkovou. Realizační 
tým na základě tohoto podnětu paní Vaníčkovou oslovil a je v jednání o další možné spolupráci s naším 
územím. 

Paní Jana Tomášková představila projekt Mateřské školky Pod Smrkem s názvem Primární prevence rozvoje 
osobnosti a sociálních vztahů (https://map.nadorlici.cz/vysokomytsko/projekty/pomucky-do-
skol/metodiky-ke-sdileni/etika).  

Zástupci Městské knihovny informovali, že připravují seznam literatury zaměřené na příběhy, které 
pomáhají. Bude se jednat o soupis literatury, která zpracovává těžká životní témata. Soubor bude určen 
pedagogům, rodičům, dětem i žákům. Zástupci knihovny informovali, že se v letošním školním roce velmi 
osvědčila aktivita „Knížka pro prvňáčka“ (https://www.skipcr.cz/projekty/uz-jsem-ctenar-knizka-pro-
prvnacka) . Celkově si velmi pochvalovali spolupráci s letošními prvními třídami. Zmínili seznamy doporučené 
literatury, které zpracovala a dále aktualizuje Městská knihovna v Chocni ( 
https://www.knihovnachocen.cz/index.php?kat=seznamy-literatury). 
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V té souvislosti byly zmíněny seznamy doporučené literatury určené i dětem mladšího školního věku  
(https://ctenidetem.knihovny.cz/). 

Dalším bodem programu bylo plánování aktivit v území. Jedním z bodů bude zapojení do literárních  
soutěží. Městská knihovna má s touto aktivitou bohaté zkušenosti. V září plánuje zapojení  do soutěže „Kde 
končí svět“ (https://www.skipcr.cz/projekty/kde-konci-svet) . Pracovní skupina je otevřena dalšímu 
plánování a zapojení  do soutěží podporujících tvůrčí psaní a čtenářskou gramotnost. Jedním z podnětů byl 
námět na odborníka Reného Nekudu (https://www.renenekuda.cz/). Realizační tým se bude tímto 
podnětem zabývat, na dalším setkání pracovní skupiny předá informace k možné spolupráci. 

Opakovaným námětem pracovní skupiny je téma myšlenkové mapy. Realizační tým se na tento podnět 
zaměří a v následujícím setkání pracovní skupiny bude informovat o možném průniku tohoto tématu do 
činnosti pracovní skupiny. 

Pozvánka na seminář Centra dětského čtenářství s názvem Pojďte, děti, budeme číst s porozuměním 2022. 
Seminář je pořádaný Centrem dětského čtenářství při Knihovně Jiřího Mahena v Brně a SKIP Velká Morava. 
Webinář proběhne dne 22. června 2022 na platformě ZOOM a bude probíhat v čase 10.00 - 14.30 h, vč. 
přestávek. Přihlašování je možné do 10. června 2022 nebo do naplnění kapacity na tomto 
odkazu: https://forms.gle/isjzzwEcA8fm4Luk9 

Jednání se neslo v příjemné pracovní atmosféře. Účastníci se vzájemně obohacovali o vlastní zkušenosti a 
předávali si mnoho podnětů k dalším aktivitám. 

Následující setkání pracovní skupiny se uskuteční na přelomu září a října 2022. Místo konání upřesníme na 
základě domluvy mezi jednotlivými členy. 
 
 
 
 
Zapsala Petra Čejková, dne 13. 6. 2022. 
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