Ekoregion Úhlava, z.s.
Náměstí 122, 340 22 Nýrsko
www.ekoregion-uhlava.cz/mistni-akcni-skupina

Zápis ze setkání Pracovní skupiny čtenářská gramotnost MAP SO ORP Klatovy
Datum:
Čas:
Místo:
Přítomno:

11.9. 2019
14:00-16:00
Klatovy, Městská knihovna, Balbínova 59
dle prezenční listiny

Program:
1)
2)
3)
4)

Informace k projektu MAP
Příprava programu „Setkání s knihou“
Konkrétní nastavení způsobu realizace programu
Diskuze

Ad 1) Informace k projektu MAP
Přítomní byli seznámeni s projektem MAP a aktivitami, které v rámci něj aktuálně probíhají
nebo budou realizovány od září 2019. Následovala krátká diskuse o potřebách a námětech ZŠ
a MŠ v oblasti podpory čtenářské gramotnosti.
Ad 2) Příprava programu „Setkání s knihou“
V rámci tohoto bodu programu probíhala diskuze přítomných k navrženému programu
„Setkání s knihou“. Náměty a připomínky účastníků jsou shrnuty níže. Na základě diskuze byl
pak program upraven a konkretizován (viz bod 3).
Realizační tým MAP - Projekt MAP by měl být zaměřen zejména na spolupráci jednotlivých
aktérů v území v oblasti vzdělávání (ZŠ, MŠ, ZUŠ, knihovny, muzeum apod.), cílem je, aby
aktivity v rámci projektu MAP byly pro území přínosem, snahou je posunout spolupráci,
rozvíjet jí.
Mateřské školy
-

Zástupci přítomných MŠ by uvítali realizaci programu přímo v MŠ, mohou ale dojet i
do knihovny do Klatov.
rádi by, aby jim knihovna doporučila novější knihy pro předškolní děti
dobrá zkušenost MŠ je s p. Bednářovou (diagnostika dětí, Klokanův kufr), s lektorkou
p. Evou Rybárovou z Ped. F UK (čtenářská pregramotnost, práce s knihou v MŠ)

Základní školy
-

-

Zájem škol o půjčování souborů knih mezi malotřídkami, možnost četby knih s dětmi
ve škole,
Zájem o zakoupení souboru knih, tak aby si jej mohly školy vyměňovat, děti knihy
přečtou a pak by následně proběhla beseda s autorkou (v knihovně nebo škole),
knihu přečte škola s dětmi cca za 6 týdnů
Uvítaly by, aby knihovna přijela do školy, školky, ale mohou do knihovny přijet, někdy
přijíždí dříve, než knihovna otvírá (což je potřeba nějak dořešit)
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-

-

-

Dobré zkušenosti škol: spolupráce s knihovnou, s autorkou p. Braunovou, p. Markem
paní Braunová – dělá besedy jak pro menší tak pro větší děti – dobrá zkušenost,
pořádá i lekce tvůrčího psaní - dopoledne, pro nadané děti (dělá i tábory o
prázdninách) – to je ale pro školy organizačně náročné
pro školy zvláště malotřídní je lepší, když už jedou do knihovny, tak jako celá škola a
spojí cestu do knihovny s jinou aktivitou (např. spojit s návštěvou muzea, procházkou
po Klatovech)
Vrhaveč, Předslav, Mochtín, Bezděkov, Dolany mají zájem se zapojit do projektu a
mají zájem o výměnu sad knih, informaci o programu si mohou předat

Knihovna Klatovy:
-

-

Knihovna v Klatovech upřednostňuje, aby aktivity probíhaly v prostorách knihovny.
Vnímá, že v tomto prostředí lze děti a žáky motivovat k četbě knih intenzivněji.
Co se týče doby příjezdu do knihovny, je možné školám vyjít vstříc a otevřít jim
knihovnu dříve, např. v 8 hodin, lze se dle potřeby na čase domluvit
termíny přizpůsobí knihovna potřebám škol, ideální je když školy navrhnou pro ně
vhodné termíny (ideálně říjen, listopad, prosinec)
knihovna upřednostňuje individuální domluvu se školou na programu v knihovně- co
potřebuje škola a co je knihovna schopná + doplňky, hry, dílničky (workshopy),
pozvání profesionála, divadlo, spisovatel, klatovské pohádky, promítání
Tipy na knihy, autory:
o seminář - knížka paní Braunové, podle toho dílna, setkání s autorkou, paní
Petra Braunová - Kuba nechce číst, Kuba nechce psát, O chlapci, který spadl z
nebe, Dům doktora Fišera, Evička, lhářka, žhářka - až od II.st., Ztraceni v čase,
Ema a kouzelná kniha, Tramvaj plná strašidel - pro menší, Dům doktora Fišera
- starší
o pan Fibich - pověsti o Šumavě, židovské pověsti,
o paní Bauerová,
o divadýlko Nána - paní Jelínková (45 min., 50,- Kč)
o Václav Sika ilustrátor - bydlí v Kdyni, galerie bratří Špilarů
o Jan Opatřil – děti ho ale příliš neznají, moc se knihy nepůjčují
o Ivona Březinová- zajímavé příběhy, musí se objednávat s předstihem (více než
půlrok dopředu) - Teta to plete, Štěkej, mourku (ilustrace p. Zmatlíková) –
kapacita je i dvě třídy najednou, ale je to dražší
o pro MŠ - knížka na předčítání + beseda do knihovny (např. Kočičí příběhy paní Bauerová)
o Klatovská pohádka – možnost promítání, beseda s režisérem (spíše pro starší
děti)
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AD 3) Konkrétní nastavení způsobu realizace programu
Setkání PS Čtenářská gramotnost se v tomto bodu programu zaměřilo na konkretizování
spolupráce mateřských a základních škol v rámci aktivity „Setkání s knihou“, která by
vyhovovala všem zúčastněným aktérům. Do spolupráce se z knihoven v území zapojí Městská
knihovna Klatovy a Městská knihovna Janovice nad Úhlavou.
Program pro zapojené základní školy (1.stupeň)
Z diskuze účastníků vyplynul detailní popis programu, který bude realizován pro žáky 1. stupně
zapojených škol. Program se ve školním roce 2019/20 zaměří na knihy autorky Petry Braunové
(autorka je spjata s klatovským regionem, navíc je pro děti čtenářsky velmi atraktivní).
Program se bude skládat z následujících aktivit:
1) Návštěva Městské knihovny v Klatovech (exkurze po knihovně, příp. krátká beseda o knize
dle vlastního výběru a dle domluvy s knihovnou). Návštěva proběhne cca v říjnu až prosinci
2019 a zapojené školy samy kontaktují knihovnu a domluví si termín, který by se jim hodil
pro návštěvu knihovny.
2) Zapůjčení a sdílení sad knih pro práci v hodinách
Zapojené školy dostanou sadu knih autorky Petry Braunové pro práci v hodinách. Školy si
budou následně sady knih mezi sebou vzájemně předávat. (Knihy musí být po dobu trvání
projektu v majetku MAS Ekoregion Úhlava, po ukončení projektu zůstanou zapojeným
školám). Pro první fázi projektu bylo rozhodnuto o pořízení 4 sad knih po cca 10 kusech a
to:



pro mladší děti (cca 2-3 třída) kniha Tramvaj plná strašidel (2 sady)
pro starší děti (cca 4-5 třída) kniha Chlapec, který spadl z nebe (2 sady)

Zapojená škola dostane zapůjčenu 1 sadu na dobu cca 6 týdnů. Následně se sady knih budou
mezi školami vyměňovat, aby bylo možné přečíst v každé škole více různých titulů. Knihy by
byly k dispozici přibližně od poloviny října. Je možné zajistit 2 a 2 sady daných titulů, nebo 1 a
1 sadu a doplnit o jiné 2 tituly v případě, že se na nich zapojené školy shodnou. Konkrétní
podmínky (jaký titul a počet výtisků, doba zapůjčení apod.) budou domluveny individuálně dle
potřeb konkrétní školy.
3) Práce s knihami ve škole - v zapojených školách bude probíhat práce s knihami dle jejich
potřeb a uvážení (četba, čtenářské dílny, výtvarné aktivity spojené s knihou apod.). V případě
zájmu je možné uspořádat v knihovně výstavu výtvarných prací dětí na motivy četby. Pokud
má škola o výstavu zájem, je potřeba, aby informovala tým MAP.
4) Beseda o knize s autorkou – buď v knihovně, nebo přímo na jednotlivých školách dle
domluvy s konkrétní školou. Realizační tým MAP domluví s paní Petrou Braunovou několik
termínů na jaře 2020, kdy by bylo možno s ní udělat besedu a bude kontaktovat školy.
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Program pro MŠ
Přítomné MŠ (Klatovy, Bezděkov) upřednostňují spolupráci s knihovnou v Klatovech. MŠ si
dohodnou termín návštěvy s knihovnou, ta doporučí knihy vhodné pro předškolní děti a MŠ
provede knihovnou, následně budou pro zapojené školky zapůjčeny doporučené knihy, se
kterými budou individuálně s dětmi pracovat.
Dle vybrané knihy je v případě zájmu možné zajistit pro zapojené MŠ besedu s jejím
autorem/kou či ilustrátorem/kou. Případně je také možno domluvit výstavu výtvarných prací
dětí v knihovně v Klatovech na motivy knihy. Pokud má mateřská škola zájem o výstavu zájem,
je potřeba, aby informovala tým MAP.
Zapsala:
Jana Kadlecová, Gabriela Šindlerová
Kontakty na tým MAP SO ORP Klatovy:
Ing. Gabriela Šindlerová, koordinátor MAP II, tel. 602 639 762, sindlerova@ekoregion-uhlava.cz
Mgr. Jana Kadlecová, koordinátor MAP II, tel 602 178 371, kadlecova@ekoregion-uhlava.cz
Jitka Babková, asistent koordinátora MAP II, tel. 602 179 381, babkova@ekoregion-uhlava.cz
Pavla Jindrová Dusíková, MSc., metodik MAP II, tel. 774 497 871, pavla.dusikova@cpkp.cz
Bližší informace k projektu MAP a aktuality lze najít na webových stránkách projektu nebo na FB
stránce MAS Ekoregion Úhlava.
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