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Záznam z 6. setkání PS pro čtenářskou gramotnost a k rozvoji potenciálu každého žáka 

 

Datum a čas setkání: 11. 2. 2020, 16:30–19:00 hodin 

Místo setkání: Kancelář MAP ve Volnočasovém centru MH, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště 

Přítomní: Jana Jedličková, Helena Kaluhová, Jana Kostková, Jana Rašínová, Markéta Tomášová, 

Blanka Černá, Robert Rölc (viz prezenční listina) 

Program: 

1) přivítání; 

2) základní informace z projektu MAP + připomínkování dokumentů pracovní skupinou; 

3) hodnocení akcí roku 2019; 

4) termíny setkání PS v roce 2020; 

5) návrhy dalších akcí na rok 2020; 

6) spolupráce s Městskou knihovnou MH; 

7) pořádání akcí naší PS; 

8) různé. 

__________________________________________________________________________________ 

1. Markéta Tomášová, členka realizačního týmu MAP, uvítala Helenu Kaluhovou v roli nové 

vedoucí pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost. Po přivítání seznámila Helena Kaluhová 

přítomné s programem a předala slovo Robertu Rölcovi, odbornému konzultantovi MAP pro 

oblast analýzy a strategického plánování.  

 

2. Robert Rölc seznámil přítomné s dokumenty, jež je nutné připomínkovat: jednak akční plán, 

jednak východiska pro strategickou část (SWOT 3 analýza včetně problémů a příčin) – 

u obou dokumentů došlo v rámci MAP II ke změnám, úpravám, které jsou odlišeny 

červeným písmem pro lepší přehlednost. Robert Rölc uvedl, že by se pracovní skupina 

měla prioritně soustředit na to, co se jí hlavně týká, tedy téma čtenářské gramotnosti –  

popis problémů a příčin a SWOT3, vyjádřit se samozřejmě může i k ostatnímu.  

Úkolem pro členky PS je pročíst dokumenty do termínu 21. 2. 2020 a zaslat své připomínky 

Martině Kastnerové, hlavní manažerce projektu. Paní Rašínová poděkovala Robertu Rölcovi 

za osvětlení postupu při připomínkování Dokumentu MAP. 

Následně Markéta Tomášová seznámila přítomné s organizační strukturou MAP II. 
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3. Dále si členky připomněly akce pořádané PS, jako třeba čtenářskou dílnu na  Klášteře, setkání 

knihovníků, prezentaci her pro rozvoj čtenářské gramotnosti + tipy na vhodné knihy, pomůcky 

či hry k zakoupení do MAPí knihovničky, akci Četba pro školáky, Listování pro školy, 

Čtenářský inspiromat, Čtenářský klub s předvánočním vyráběním. 

Velký úspěch měla akce Městské knihovny MH v MŠ Klášter, během níž knihovnice děti 

seznamovaly s knihami a čtením. Paní ředitelka Rašínová požádala Janu Jedličkovou, jestli by 

bylo možné uspořádat další akci pro její MŠ. 

 

4. Dalším bodem bylo určení termínu dalšího setkání pracovní skupiny. Ten byl po dohodě určen 

na 14. 4. 2020, další setkání pak po dohodě na příštím setkání. 

 

5. Helena Kaluhová navrhla věnovat se více čtenářské pregramotnosti a přizvat do PS někoho 

z MŠ – padl návrh oslovit Pavlínu Bešíkovou či Věru Vlasákovou (obě MŠ Jaselská). Dále 

padaly návrhy, koho pozvat ze spisovatelů (I. Březinová, P. Braunová, J Opatřil), jaké 

naplánovat workshopy.  

Další návrhy: 

• 7 tipů, jak naučit děti číst zase knihy https://www.malydobrodruh.cz/7-tipu-jak-naucit-deti-

zase-cist-knihy, https://www.rodina.cz/clanek4031.htm, https://www.map-orpcernosice.cz/10-

rad-pro-cteni/ 

• Hana Mühlhauserová  http://www.hanami.cz/ 

• literární putování, https://www.zsstmesto.cz/2019/05/26/literarni-putovani/ 

• Tomáš Kovač, http://jablickar.cz/ipad-v-1-tride-jak-to-cele-zacalo/ 

• Míša Pexová, https://multiverzum.sk/misa-pexova-radi-bychom-dovedli-deti-zpet-ke-cteni/ 

• Mgr. Jarmila Sulovská, https://kurzy.infracz.cz/lektori/jarmila-sulovska/ 

• Robert Čapek – Líný učitel 

• Marie Hanzová – Aktivity k rozvíjení vyjadřovacích schopností u dětí 

• Olga Černá – Čtení není žádná nuda 

• návrh na výjezdy: Knihovna Dolní Bousov, Rožďalovíce – muzeum, Veletrh knihy – 14.–

17.5. 2020, Muzeum Čtyřlístku – ve spolupráci s KČT?, Lada muzeum + stezka, 

https://hrusice.muzeumbrandys.cz/cz/ 

• záložky do knih – nakreslí děti, možno zalaminovat 

• tvůrčí psaní, volné psaní dětí na téma – soutěž 

• nakl. Šafrán – vydávají sešity pro učitele, ale mnozí nevědí, jak je ve výuce používat (pozvat 

tedy někoho přímo z nakladatelství) 

• nakl. Thovt – opět pozvat někoho z nakladatelství a proškolit účastníky v používání jejich 

knih, zejm. historických 
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http://jablickar.cz/ipad-v-1-tride-jak-to-cele-zacalo/
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Jana Jedličková podala návrh seznámit se s fungováním čtenářských klubů na 1. ZŠ (Jana Jedličková 

se zkontaktuje s Marcelou Zahrádkovou z 1. ZŠ) – Nová škola nabízí semináře pro učitele i pro 

knihovníky na toto téma. Informace o organizování čtenářských klubů v MH má pracovní skupina 

pouze obecné. Zajímalo by nás, kolik učitelů dělá čtenářské kluby? Kteří konkrétně? Jaké s nimi mají 

zkušenosti? Byl by zájem, aby vznikl čtenářský klub v mnichovohradišťské knihovně?  

Jana Jedličková dále uvedla, že se chystá na školení berounské knihovny na téma Metodika jak vydat 

knihu o městě a zpracovat to. Pro Mnichovohradišťsko by to byl zajímavý počin, Jana Jedličková se 

zeptá lektorek, zda by byly případně ochotné proškolit i zájemce v Mnichově Hradišti.   

Robert Rölc představil knihu Naslouchej a vyprávěj, kterou napsaly (aktivní znalost jazyka) a 

ilustrovaly děti ze ZŠ Skálova v Turnově – vznikla ve spolupráci s turnovskou PS pro ČG.  

Jana Rašínová informovala o tvorbě komiksu na vyjmenovaná slova na ZŠ Klášter 

Během setkání členky PS narazily na skutečnost, že děti nedokážou napsat adresu. Jana Jedličková 

informovala o letní soutěži knihovny Prázdninová soutěž. 

 

6. Dalším bodem měly být informace o akcích knihovny pro MŠ a ZŠ. Z důvodu nemoci 

Kateřiny Vítové byl tento bod přesunut na další setkání 14. 4. 2020. 

 

7. Předposledním bodem byly návrhy akcí, které může realizovat PS ČG sama: 

• akce na čtenářskou pregramotnost; 

• čtenářský inspirovat – pracovní listy na čtení, čítanky na čtení s porozuměním, čtenářské dílny 

a jak na ně, čtenářské lekce, kde hledat a jak tvořit, Albatros – nabídka PL ke knihám dle 

ročníků; 

• projekty se čtením na 1. stupni ZŠ (mohla by představit Blanka Černá); 

• Noc s H. Ch. Andersenem 27. 3.;  

• První věta – soutěž pro školy (bylo by nutné domluvit s konkrétním učitelem na dané škole); 

• čtenářská gramotnost – euroDidact, výukový program (30 textů) s třemi úrovněmi obtížnosti 

na rozvoj čtenářské gramotnosti (ZŠ Bakov); 

• seznámení s osobní knihou (Modrý slon a další). 
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8. H. Kaluhová informovala členky PS, že jim rozešle návrhy akcí, každá si pročte a na příštím 

setkání společně podebatujeme o tom, jaké akce budeme preferovat. 

M. Tomášová představila MAPem naplánované akce do června 2020, kterých by se členky 

mohly zúčastnit či je nabídnout zájemcům ze svých škol. 

 

Další setkání PS: v úterý 14. 4. 2020 od 16:30 h, kancelář MAP ve Volnočasovém centru MH 

Záznam vypracovala: Helena Kaluhová 

 

 


