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Zápis ze setkání Pracovní skupiny čtenářská gramotnost MAP SO ORP Klatovy 

Datum:  21. června 2019 
Čas:  15:00-17:00 
Místo:  Klatovy, Městská knihovna, Balbínova 59 
Přítomno:  dle prezenční listiny  

 
Program: 

1. Úvod 
2. Možnosti spolupráce škol a knihoven v území 
3. Příprava jednotlivých aktivit spolupráce  
4. Diskuze 

 
Ad 1 Úvod 

Úvodem  byli účastníci přivítáni a seznámeni s programem jednání.  

Ad 2 Možnosti spolupráce škol a knihoven v území 

Proběhla diskuze o možnosti spolupráce mezi knihovnami a základními a mateřskými školami 
v území. Školy již mnohdy s knihovnami komunikují a mají zájem spolupráci prohloubit. Uvítali by 
aktivity knihovny i přímo ve školách, zároveň mají zájem i o návštěvu knihovny, seznámení žáků a dětí 
s tím jak to v knihovně funguje. Je potřeba, aby byl program návštěvy zaměřen úměrně věku dětí. 
Velký zájem by měly školy i setkání v knihovně na téma konkrétní knihy (čtení s autorem, dramatizace 
apod.) Knihovny mají zájem spolupracovat se školami, jejich kapacita je ale omezená. Navrhnou 
možné termín pro aktivity a zástupci knihoven připraví i typy na konkrétní program. 
 
Ad  3  Příprava jednotlivých aktivit spolupráce 
 
Navrhované aktivity, které vyšli z diskuze: 

 Program spolupráce knihovny se školami v průběhu školního roku 
 Program jak pracovat se zdroji informací 

Návrh konkrétní realizace těchto aktivit, tak jak byl prodiskutován v rámci setkání pracovní skupiny, 
jsou přílohou tohoto zápisu. Aktivity budou nabídnuty všem základním a mateřským školám na 
Klatovsku pro školní rok 2019/2020. 

 
Ad 4 Diskuze 
 
 

Zapsala: Jana Kadlecová 
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„Setkání s knížkou“ pro MŠ a I. stupeň ZŠ 

Cílem programu je vzbudit v dětech zájem o knihy, představit veřejné knihovny a jejich 
možnosti, představit a pracovat s vybranými tituly. Program je možné modifikovat tak, aby 
vyhovoval různým typům škol a skupin žáků.  

Místo konání: ve škole, Městská knihovna Klatovy, Městská knihovna Janovice / dle domluvy 
a spádovosti školy 

Datum konání: školní rok 2019/20, konkrétní termíny jednotlivých setkání dle domluvy 

Určeno pro: děti v MŠ a žáky ZŠ (I.st.) 

Kapacita: 1 třída (cca 25 dětí) 

Na začátku samotné aktivity se uskuteční setkání knihovny a pedagogů zapojených 
mateřských a základních škol s cílem domluvit konkrétní spolupráci škol a knihoven, tak aby 
byla pro školy zajímavá a přínosná, např. vybrat vhodné knihy/knihu, domluvit se jaké 
autory/ilustrátory by bylo možné pozvat na besedu pro žáky, domluvit konkrétní podmínky a 
rozsah zapojení. Setkání proběhne v září.  

Součástí aktivity bude  

a) návštěva knihovny, při které budou děti seznámeny s tím, jak knihovna funguje, co vše 
zde mohou vidět,  

b) spojená s besedou se spisovatelem/ilustrátorem (např. p. Braunová, Dudek, Březinová, 
Smolíková atd.).  

c) další program podle návrhu pedagogů a možností knihovny 

Program je možné individuálně přizpůsobit dle možností knihoven a zájmu škol - nabízí se 
např. výtvarné zpracování a výstava děl dětí v knihovně, předčítání nebo společné čtení 
knihy, seznámení se se zajímavými knihami pro děti apod.   

Program je hrazen v rámci projektu. Škola je zodpovědná za dopravu a doprovod dětí a žáků.  
Pokud by překážkou pro zapojení Vaší školy do programu byl problém se zajištěním dopravy, 
kontaktujte nás.  

Pokud má vaše škola zájem se do této aktivity zapojit, je nutné se závazně přihlásit na mail 
babkova@ekoregion-uhlava.cz  nebo telefon  602 179 381 a to nejpozději do 10.9.2019.  

 



„Práce se zdroji informací“ pro II. stupeň ZŠ (nejlépe 6. a 7.třída)  

Místo konání: Městská knihovna Klatovy  

Datum konání: 1. pololetí školní roku 2019/20, konkrétní termíny jednotlivých setkání dle domluvy 

Kapacita: 1 třída (cca 25 dětí) 

Program:  

Cílem programu je naučit žáky pracovat se zdroji informací, naučit se definovat klíčová slova a s jejich 
pomocí vyhledávat relevantní informace v katalogu knihovny a následně v knihovně.  

Program je koncipován jako úvod do předmětu. Výzkumné téma je možné modifikovat dle vybraného 
předmětu. Pro příklad uvádíme úvod do fyziky. V tomto případě by zadání výzkumného téma bylo 
„Zjistěte a odůvodněte, jaké jsou největší objevy historie lidstva“.  

1. První část (45 min) může probíhat ve škole nebo v knihovně.  V této části žáci pod vedením učitele 
ve spolupráci s pracovníky knihovny identifikují klíčová slova pro následné vyhledávání.  

2. Druhá část v knihovně dle stanovených klíčových slov žáci vyhledají relevantní knihy a zpracují 
úkol. Žáci jsou rozděleni do skupinek po 3 a mají vyhledat dle jejich názoru největší objev. Každá 
skupinka poté co se rozhodne, svoji volbu zapíše (na flipchart, tabuli …) a další skupinka musí zvolit 
jiný objev.  

3. Třetí část v knihovně nebo ve škole: Skupinky zpracují informace o vybraném objevu. Prezentace 
výstupů proběhne dle konkrétních potřeb pedagoga. Nabízí se formou pwp. prezentace, plakátů, 
myšlenkové mapy apod.    

Program je hrazen v rámci projektu. Škola je zodpovědná za dopravu a doprovod dětí a žáků. Pokud 
by překážkou pro zapojení Vaší školy do programu byl problém se zajištěním dopravy, kontaktujte 
nás.  

 

 

 


