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Záznam z 2. setkání PS pro čtenářskou gramotnost a k rozvoji potenciálu každého žáka 

akce Knihovna školám 

 

Datum a čas setkání: 27. 9. 2022, 14:00–16:30 hodin 

Místo setkání: Městská knihovna MH, Turnovská 717, Mnichovo Hradiště 

Přítomní: Blanka Černá, Jana Jedličková, Markéta Tomášová, Kateřina Vítová (+ další účastníce z řad 

pedagožek 1. a 2. stupně ZŠ i nižšího stupně gymnázia jako hosté viz prezenční listina) 

Program: 

Setkání knihovnic s pedagogy 1. stupně ZŠ a učiteli českého jazyka 2. stupně ZŠ a nižšího stupně 

víceletého gymnázia navazuje na tři předchozí povídání o kvalitní a oceňované moderní literatuře pro 

děti a mládež. Tentokrát se výběr dobrých dětských knih zaměřil na svazky zakoupené městskou 

knihovnou v posledním roce. Vzhledem k obrovskému množství knih, které vycházejí, není jednoduché 

se v jejich kvalitě zorientovat. Aby pedagogové mohli dětem nabídnout v rámci doporučené četby 

opravdu kvalitní díla, představí mnichovohradišťské knihovnice již počtvrté jejich výběr. Součástí 

setkání bude i diskuse o spolupráci škol a knihovny tak, aby jeho výsledkem mohlo být efektivní 

doplnění výuky českého jazyka a přispění ke zlepšení vztahu dětí k literatuře.  

__________________________________________________________________________________ 

Po roce jsme ve spolupráci s Městskou knihovnou Mnichovo Hradiště opět nabídli 

pedagogům možnost seznámit se s novými kvalitními knihami pro děti a mládež, které 

obohatily sbírky knihovny za uplynulý rok (akce Knihovna školám se uskutečnila v rámci 

2. setkání pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost a k rozvoji potenciálu každého žáka 

v úterý 27. září 2022). Jde o akci, která má již tradici, navazuje na předchozí 3 setkání, která 

jsme ve spojení MAP a knihovna nabídli. Na „užitečnosti“ akce, její podpoře a pokračování 

jsme se shodli na prvním setkání PS pro čtenářskou gramotnost v rámci projektu MAP III. 

Kateřina Vítová, pracovnice dětského oddělení, představila v první hodině a půl setkání 

nejprve učitelům 1. stupně, poté i učitelům 2. stupně novinky na regálech knihovny. Ze 

zhruba 300 nových knih, které se ročně nakoupí do dětského oddělení, vybrala Kateřina 
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Vítová přes dvacet knih (25) pro mladší čtenáře a přes deset knih (14) pro starší čtenáře, které 

na setkání stručně okomentovala a jež si účastnice mohly na místě prohlédnout. Seznamy 

doporučovaných knih naleznete v příloze k tomuto záznamu. „Lektorka“ se dostala i k tomu, 

že také představila programy, které knihovna nabízí školám na Mnichovohradišťsku. Některé 

přítomné učitelky si na setkání rovnou domluvily návštěvu knihovny pro své žáky.  

Další setkání PS: bude domluveno e-mailem v únoru či březnu 2023 

 

Záznam vypracovala: Markéta Tomášová 

 

Přílohy:  

Seznam doporučených knih pro 1. stupeň_2022 

Seznam doporučených knih pro 2. stupeň_2022 

Programy pro školy_Městská knihovna MH 

 

 

 


