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Zápis z 8. setkání PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti 
a potenciálu každého žáka 

Projekt MAP II ORP Žďár nad Sázavou 

Datum setkání: 13. 11. 2019, od 15.00 hodin 

Místo setkání: Knihovna M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou 

Přítomní: 
Mgr. Petra Musilová, Mgr. Taťána Partlová, Mgr. Roman Kratochvíl, 
Mgr. Milena Mikysková, Ing. Drahomíra Doležalová (člen PS pro 
financování), Ing. Radka Hudečková, Ph.D. (manažerka projektu), 
Mgr. Veronika Klimešová, Ing. Josef Klement 

Omluven: Mgr. Lucie Topinková, Miroslava Buďová 

Vypracoval: Mgr. Veronika Klimešová 

Program setkání: 

1. Úvodní slovo 
2. Plánování implementační aktivity Víkend plný seminářů 
3. Plánování implementační aktivity Veletrh dětské knihy 
4. Práce s knihou (Mgr. Milena Mikysková) 
5. Ostatní aktivity k podpoře rozvoje čtenářské gramotnosti 
6. Různé 
7. Diskuze a závěr 

1. Úvodní slovo 

Přivítání přítomných a omluvení nepřítomných členů pracovní skupiny. V úvodu setkání proběhly 
administrativní záležitosti, na které plynule navázala diskuze. 

2. Plánování implementační aktivity Víkend plný seminářů 

Členové PS měli možnost nahlédnout a okomentovat program Víkendu plného seminářů, včetně 
chystané pozvánky. V současné době hledáme nové prostory, kde by se akce mohla uskutečnit. 
Padlo několik návrhů, které momentálně zkusíme oslovit. 

3. Plánování implementační aktivity Veletrh dětské knihy 

Mgr. Roman Kratochvíl sdělil informace o chystaném Veletrhu dětské knihy. Uskuteční 
se v termínu od 22. do 23. května 2020 v prostorách bývalého Muzea knihy. Z původních 
8 potvrzených je v současné době 20 přislíbených vystavovatelů. Akce bude nazvána 
Festival.knihzdar.cz (fungují již stejnojmenné webovky: http://festival.knihzdar.cz/). Je možné to číst 
více způsoby (např. Festival knih Žďár; festival – knih zdar). Obsahem festivalu budou dětské knihy, 

http://festival.knihzdar.cz/
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učebnice, dětské hry, tvůrčí dílny. Program po knihovnické stránce tvořen ve spolupráci s místní 
knihovnou. Odborný program má na starost vedoucí PS. 

Z jiné pracovní skupiny padl návrh na vytvoření předkampaně, a to například formou soutěže pro MŠ a ZŠ 
(Vytvoř si svou knihu). Vyhlášena by byla v březnu – měsíci knihy a výsledek by byl prezentován 
na festivalu. 

4. Práce s knihou (Mgr. Milena Mikýsková) 

Doporučeny knižní tipy: Čtení není žádná nuda (Olga Černá), Středa nám chutná 
(Iva Procházková), O kouzelném semínku (Olga Zemanová). 
Ukázka práce s knihou odložena na příští setkání. 

5. Ostatní aktivity k podpoře rozvoje čtenářské gramotnosti 

Členům pracovní skupiny byla předána informace, že je poptávka o školní pregramotnost 
(jak pracovat s knihou s dětmi, které neumí číst). Za veškeré tipy a nápady, jak podpořit tuto 
aktivitu budeme rádi. 

6. Různé 

Pan Kratochvíl informoval o chystané vánoční prodejní výstavě, a to Advent na staré půdě, 
Knihovna M. J. Sychry – Čechův dům Žďár nad Sázavou. Pátek 29. 11. až neděle 01. 12. 2019. 
Členové PS měli možnost nakouknout do prostor, kde se výstava uskuteční. 

7. Diskuze a závěr 

Termín příštího setkání byl stanoven na leden 2020. Konkretizaci termínu a místo setkání 
specifikuje a rozešle vedoucí PS. 

 

Úkoly, které ze setkání vyplynuly: 

 možnost zajištění kyvadlové dopravy pro školy na Festival.knihzdar.cz (RT MAP II) 

 loga projektu MAP II pro Festival.knihzdar.cz (Ing. Radka Hudečková, Ph.D.) 

 konkretizace termínu příštího setkání (Mgr. Lucie Topinková) 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 15. 11. 2019 

Zapsala: Mgr. Veronika Klimešová 

_______________________________________________________________________________
Přílohy k zápisu: 
Prezenční listina 


