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ZÁPIS ze setkání 
Pracovní skupiny čtenářská gramotnost 

 
 

MAP III Vysokomýtsko 
11. 10. 2022, 16:00 – 18:00 hod, Městská knihovna Choceň 

 

Přítomni za pracovní skupinu: Kateřina Novotná, Ludmila Borovcová, Jana Tomášková, Tereza Dejdarová, 
Alena Plháková, Martina Krsková 
Omluveni za pracovní skupinu: Petra Smutná 
 
Za realizační tým: Veronika Pažinová, 
Omluveni za realizační tým: Petra Čejková 
 
Další přítomná: Lenka Pelinková, pracovnice MAS NAD ORLICÍ, zástup za Petru Čejkovou 
 
Body jednání: 

 Uvítání 

 Plánování aktivit na podporu čtenářské gramotnosti v území 

 Sdílení zkušeností 

 Diskuse 

 Závěr 
 
Průběh jednání: 
 
Veronika Pažinová zahájila jednání v 16:00 hod. Představila program setkání.  
 
Prvním bodem programu bylo potvrzení účasti paní Edity Vaničkové Makosové, knihovnice z Národní 
pedagogické knihovny J. A. K. v Praze na setkání pracovní skupiny. Paní Vaničková se zapojí do setkání 
pracovní skupiny dne 30. 11. 2022, kdy přispěje ve skupině tématem Zakládání a provoz školních knihoven. 
Jedná se o téma, které si členové pracovní skupiny zvolili. Členové PS se shodli, že školní knihovny jsou pro 
rozvoj čtenářské gramotnosti velmi efektivním nástrojem. Od paní Vaničkové očekávají, že s nimi bude sdílet 
zkušenost v oblasti výběru fondu knih, digitalizace školní knihovny, funkční uspořádání knihovny, a další 
užitečné rady, jak co nejlépe a nejefektivněji využít školní knihovny pro rozvoj čtenářské gramotnosti všech 
žáků na škole. Setkání se uskuteční v ZŠ Sv. Čecha v Chocni, kde bude moci dojít přímo k názorným ukázkám 
ve zdejší školní knihovně. Následně by členové rádi téma podpory školních knihoven zapracovali do SR MAP.  
 
Členové PS skupiny by rádi pozvali do pracovní skupiny knihovnici, spisovatelku a překladatelku paní Hanu 
Holubkovovou, která se zaměřuje na práci s dětmi a knihou. Přínosem účasti paní Holubkovové na pracovní 
skupině bude její dlouholetá činnost vedoucí školního čtenářského klubu na základní škole. S ohledem na 
časové vytížení paní Holubkovové bude setkání přizpůsobeno časovým možnostem. Příští setkání pracovní 
skupiny se uskuteční již 21. 11. 2022 od 14:00 hod. v městské knihovně v Chocni. Paní Holubkovová realizuje 
mnoho workshopů pro pedagogy a knihovníky. V případě, že by se nyní spolupráce osvědčila, bude následná 
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spolupráce zanesena do SR MAP a v projektu MAP IV navázaná dlouhodobá spolupráce. Paní Holubkovová 
má propracovaný web, kde má spoustu podnětů pro rozvoj čtenářské gramotnosti. 
https://www.holubkovova.cz/. 
 
S ohledem na nemožnost realizace implementačních aktivit v období projektu MAP III, ale trvající poptávku 
po vzdělávacích aktivitách, Veronika Pažinová představila členům nabídku vzdělávacích aktivit od NPI ČR 
Pardubice, které mohou pedagogové z ORP Vysoké Mýto využít. K některým členům se nabídka dostává 
skrze vedení školy a nabídku aktivit již využívají. Jiní uvítali sdílení odkazu v zápise PS. Aktuální nabídka je 
zveřejněna na webu NPI ČR https://www.npi.cz/vzdelavani. 
 
Alena Plháková a Ludmila Borovcová, knihovnice z městské knihovny v Chocni, představily pracovní skupině 
záměr vyhlášení předvánočního projektu s názvem „Největší přání, které nikde nekoupíš“. Jeho vyhlášení 
knihovnice plánují na příští týden. Ve spolupráci s realizačním týmem MAP bude nabídka na zapojení škol do 
tohoto projektu rozeslána do území. Cílem projektu je přinést dětem hlubší vhled do otázek etiky, vést je k 
zamyšlení nad skutečnými lidskými hodnotami, které se z dnešního světa vytrácejí a které nejsou penězi 
vyčíslitelné. Zároveň má posílit jejich emoční a sociální inteligenci a v neposlední řadě čtenářskou 
gramotnost. 
 
Téma etiky se úzce dotýká také členky PS Jany Tomáškové, která zpracovala ve školce Pod Smrkem ve 
Vysokém Mýtě metodický materiál Primární prevence rozvoje osobnosti a sociálních vztahů, kde s ním 
pravidelně pracují. Metodický materiál se opírá o knihy z nakladatelství Advent-Orion. Paní Tomášková knihy 
a metodiku představí na jednom z následujících setkání PS. Zpracovaná metodika je dostupná též na webu 
projektu MAP III, kde slouží ke sdílení do území a vznikla již v rámci projektu MAP II. 
https://map.nadorlici.cz/vysokomytsko/projekty/pomucky-do-skol/metodiky-ke-sdileni/etika 
 
 
Veronika Pažinová představila členkám pracovní skupiny přehled logopedické literatury, který zpracovala 
knihovnice Alena Plháková, jako pomocnou brožuru pro učitele mateřských škol a rodiče. Jedná se o přehled 
literatury na podporu logopedie, která je dostupná k zapůjčení v městské knihovně v Chocni. Tento seznam 
je zveřejněn na webových stránkách projektu MAP III a slouží ke sdílení v území. 
https://map.nadorlici.cz/src/Frontend/Files/FileExtend/source/14_1655191673.pdf 
 
Projekt MAP III se zapojil do projektu, který nabízel místním akčním skupinám zdarma stolní hru Krycí jména 
ve dvoujazyčné česko - ukrajinské verzi z vydavatelství Czech Games Edition (CGE) na podporu začleňování 
ukrajinských žáků. Jednu takovou hru realizační tým předal paní ředitelce městské knihovny v Chocni, člence 
PS, která hru zahrne do nabídky zapůjčených společenských her v knihovně. Více o tomto projektu zde: 
https://www.youngcaritas.cz/clanky/kryci-jmena-maji-ukrajinsko-ceskou-verzi/ 
 
Závěr setkání byl věnován výměně a sdílení zkušeností z podpory čtenářské gramotnosti. 
Např.  
Martina Krsková, zástupkyně ředitele ZŠ Sv. Čecha Choceň - škola se zapojila do projektu Čtení pomáhá 
https://www.ctenipomaha.cz/, dále nakoupily grafické organizéry na záznam četby z nakladatelství Šafrán 
Tereza Dejdarová, učitelka 2. stupně ZŠ Jiráskova Vysoké Mýto – paní Dejdarová se na podnět pracovní 
skupiny zúčastnila semináře s paní Ninou Rutovou  

https://www.holubkovova.cz/
https://www.npi.cz/vzdelavani
https://map.nadorlici.cz/vysokomytsko/projekty/pomucky-do-skol/metodiky-ke-sdileni/etika
https://map.nadorlici.cz/src/Frontend/Files/FileExtend/source/14_1655191673.pdf
https://czechgames.com/
https://www.youngcaritas.cz/clanky/kryci-jmena-maji-ukrajinsko-ceskou-verzi/
https://www.ctenipomaha.cz/
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V debatě zazněly tyto inspirativní odkazy: 

 Zlatá stuha – oceněné knihy pro děti a mládež, odkaz: http://www.zlatastuha.cz/cs/  

 Časopis Raketa – časopis pro děti chytrých rodičů, vychází 4x do roka,  
odkaz: https://www.raketa-casopis.cz/ 

 Reknihy – online bazar knih a učebnic, odkaz: https://reknihy.cz/knihy/ 
 
 
Naplánovaná následující setkání členů pracovních skupin: 
21. 11. od 14:00 hod. v městské knihovně v Chocni 
30. 11. od 14:00 hod. v ZŠ Sv. Čecha v Chocni 
 
 
 
 
Zapsala: Veronika Pažinová dne 12. 10. 2022 

http://www.zlatastuha.cz/cs/
https://www.raketa-casopis.cz/
https://reknihy.cz/knihy/

