
   

   

Projekt MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Čáslav II 

r. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009051 

Zápis ze setkání Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji 

potenciálu každého žáka, které se konalo dne 12. února 2020 v Kavárně „U dvou přátel“ 

v Čáslavi od 15:00 do 16:30 hod. 

 

Přítomni: viz. prezenční listina 

Setkání moderovala Mgr. Petra Kobelová z MAP Čáslavsko a byla zároveň i první z celkem 

tří přednášejících, které sdílely své zkušenosti při semináři nazvaném Jak na dětské čtenářství. Dalšími 

dvěma byly paní Mgr. Lucie Macháčková z Městské knihovny v Kutné Hoře a paní ředitelka z Krajské 

knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě, Mgr. Veronika Peslerová. 

Semináře se opět účastnily pedagožky z obou stupňů základních a mateřských škol ORP Čáslav, dále 

mezi nás nově zavítaly také paní knihovnice z regionu.  

První vstup vedený Petrou Kobelovou byl věnovaný projektům, organizacím, webovým stránkám, 

akcím a festivalům, které podporují dětské čtenářství a čtenářskou gramotnost. Jejich prostřednictvím 

bylo pedagožkám a knihovnicím demonstrováno, kde čerpat inspiraci pro motivaci dětí ke čtení a 

také, kde čerpat materiály pro samotné výukové lekce. Součástí prezentace bylo také ohlédnutí za 

uplynulými semináři z let 2018 a 2019 a výhled nejen do konce tohoto školního roku 2019/2020, ale 

nastínění možného programu pro nadcházející školní rok 2020/2021. 

Další část programu byla lektorována Lucií Macháčkovou, která přítomným podrobně představila tři 

projekty, do kterých se mohou knihovny spolu se školami zapojit, které jsou již zaběhnuté a na řadě 

míst velice dobře fungují. Jsou jimi Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, Škola na ruby a Lovci perel.  

Poslední částí programu byl příspěvek paní ředitelky Peslerové, která se zaměřila na konkrétní 

publikace, které měla s sebou a doporučila je přítomný pro práci v hodinách škol základních, součástí 

výčtu byly také knihy pro mateřské školy. Seznam sestával z kvalitních knih, české i zahraniční 

produkce, které mohou podpořit dětské čtenářství a mnohé z nich disponují i pracovními listy pro širší 

využití v hodinách literatury, paní Peslerová zároveň doporučila i kvalitní knihy, které vyšly v loňském 

roce. Součástí jejího vstupu bylo také doporučení, kde všude se dá čerpat inspiraci při výběru nových 

knih pro děti.  

Všechny tři přednášející zároveň přítomné ujistily, že své prezentace a seznam doporučené literatury 

zájemcům prostřednictvím Petry Kobelové přepošlou.  

Na závěr pedagožky a knihovnice sdílely dobrou praxi při společné diskuzi nad knihami, které měly 

možnost si prohlédnout. 

Zapsala: Mgr. Petra Kobelová, vedoucí PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti 


