
 

Projekt: Místní akční plán pro ORP Vysoké Mýto III. Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022951 

 
 
 

ZÁPIS ze setkání 
Pracovní skupiny čtenářská gramotnost 

 
 

MAP III Vysokomýtsko 
30. 11. 2022, 14:00 – 17:00 hod., Základní škola Sv. Čecha, Choceň 

 

Přítomni za pracovní skupinu: Tereza Dejdarová, Martina Krsková  
Omluveni za pracovní skupinu: Petra Smutná, Kateřina Novotná, Jana Tomášková, Ludmila Borovcová, Alena 
Plháková 
 
Za realizační tým: Veronika Pažinová, Petra Čejková 
 
Další přítomná: Bc. Edita Vaníčková Makosová 

 
Body jednání: 

 Uvítání 

 Představení aktivit na podporu čtenářské gramotnosti na základních školách 

 Sdílení zkušeností s provozem školních knihoven/ Bc. Edita Vaníková, Makosová 

 Diskuse 

 Závěr 

 
Průběh jednání: 
 
Setkání se konalo v prostorách školní knihovny na Základní škole Sv. Čecha v Chocni. Volba tohoto místa 
vycházela z tématu, které si členi pracovní skupiny pro toto setkání zvolili.  
 
Jednání bylo zahájeno dle plánovaného harmonogramu ve 14:00 hod. Hlavním bodem setkání bylo sdílení 
zkušeností se zakládáním a provozem školních knihoven na základních školách. Na základě podnětů 
z předchozích pracovních skupin se realizační tým obrátil na paní Bc. Editu Vaníčkovou Makosovou z Národní 
pedagogické knihovny, která je na toto téma expertem. 
 
Účastníci si navzájem představili aktuální situaci školních knihoven v jejich školách. Díky tomu, že setkání 
probíhalo přímo v prostorách školní knihovny, mohlo probíhat sdílení společně s prohlídkou prostor 
knihovny. Paní Vaníčková seznámila účastníky se systémem metodické pomoci školním knihovnám, 
metodami provozu knihovny a zpracování fondů a definicí funkcí školní knihovny v organismu školy. 
Představila legislativu pro školní knihovny – status školní knihovny, knihovní a provozní řád. Dále účastníky 
seznámila s informačními systémy k evidenci fondu a výpůjčním protokolem, stavění fondu a akvizicemi. 
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Dále probíhala diskuse a sdílení zkušeností nad možnostmi školních knihoven, ve kterých působí účastníci 
setkání. Jednání se poté ubíralo směrem k využití aktivit na podporu čtenářské gramotnosti – čtenářské dílny, 
hry, soutěže. Účastníci si sdíleli příklady dobré praxe. 
 
Užitečné odkazy: 
Centrum pro školní knihovny: http://csk.npmk.cz/ 
 
Všechny výše uvedené informace budou předány i ostatním členům pracovní skupiny. Na dalších setkáních 
bude probíhat výměna zkušeností v práci s obdrženými materiály. Veškeré výstupy budou též zpracovány a 
zveřejněny na www stránkách projektu.  
 
 
Zapsala:  Petra Čejková, dne 1. 12. 2022 
 
 


