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Zápis z 9. setkání PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti 

Projekt MAP II ORP Žďár nad Sázavou 

Datum jednání: 21. 1. 2020 

Místo jednání: Zasedací místnost ZM, MěÚ Žďár nad Sázavou 

Přítomní: 

Mgr. Lucie Topinková, Mgr. Taťána Partlová, Mgr. Roman Kratochvíl, 
Mgr. Milena Mikysková, Miroslava Buďová, Ing. Drahomíra Doležalová 
(člen PS pro financování), Ing. Radka Hudečková, Ph.D. (manažerka 
projektu), hosté: MgA. Jana Mifková, Ivana Klimešová, Kateřina Bukáčková 

Omluvení: Mgr. Petra Musilová, Mgr. Veronika Klimešová 

Vypracoval: Mgr. Lucie Topinková 

 
Program setkání:  
1. Úvodní slovo, přivítání hostů 

2. Plánování implementační aktivity Festival knih Žďár  

3. Plánování implementační aktivity Víkend plný seminářů  

4. Soutěž „Vytvoř si svou knihu“ 

5. Knižní typy (Mgr. Milena Mikysková)  

6. Diskuze a závěr  
 

1. Úvodní slovo  
Přivítání přítomných, hostů ze ZUŠ Žďár n. S. (MgA. Jana Mifková, Ivana Klimešová, Kateřina 

Bukáčková) a omluvení nepřítomných členů pracovní skupiny. V úvodu setkání proběhly 

administrativní záležitosti, na které plynule navázala diskuze. 

 

2. Plánování implementační aktivity Festival knih  
Mgr. Roman Kratochvíl sdělil informace o chystaném Festivalu dětské knihy, v jaké fázi 
se akce nachází. Uskuteční se v termínu od 22. do 23. května 2020 v prostorách bývalého 
Muzea knihy. V současné době je 20 přislíbených vystavovatelů a firma zabývající se učebními 
pomůckami ze dřeva. Pro tuto akci byly zřízeny i webové stránky: http://festival.knihzdar.cz/. 
Je možné to číst více způsoby (např. Festival knih Žďár; festival – knih zdar). Obsahem festivalu 
budou dětské knihy, učebnice, dětské hry, tvůrčí dílny. Program je po knihovnické stránce 
tvořen ve spolupráci s místní knihovnou.  
Páteční dopoledne bude věnováno školním třídám, které mohou Festival navštívit v rámci 
školního výletu.  
Odborný program pro pedagogy se uskuteční v pátek 22. 5. v odpoledních hodinách, 
kdy proběhnou workshopy: Recitovat může každý (Mgr. Ludmila Chudobová), jenž je primárně 
určen pro učitele 1. stupně ZŠ, Čtení s nečtenáři (Mgr. Alena Horská), jenž je zaměřen 
na učitele MŠ a 1. třídy, Současná literatura pro děti a mládež (Veronika Peslerová). 

http://festival.knihzdar.cz/
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Odborný program pro veřejnost je plánován na sobotu 23. 5. a to seminářem Jak připravit dítě 
pro vstup do ZŠ. 
Zábavný program prozatím zahrnuje nebo je v jednání: tvoření s paní Formánkovou (pátek 
i sobota), kejklíř Vojta, ELMAVIA (tvořivá dílna s autorským čtením), maňáskové divadlo 
Na vlnce s Pošťáckou pohádkou, tajuplný svět deskových her, dětská herna, po oba dva dny 
zapojení žďárské ZUŠ do programu. Komunikaci s MgA. Janou Mifkovou ze ZUŠ zajistí vedoucí 
pracovní skupiny. Další setkání PS proběhne v prostorech Zámku. 
 
3. Plánování implementační aktivity Víkend plný seminářů  
Akce se uskuteční v Přibyslavi, program je zajištěn, ubytování také. Je třeba znovu poslat 

do škol pozvánku, kapacita jednotlivých seminářů není ještě naplněna. 

 

4. Soutěž „Vytvoř si svou knihu“ 

Z jiné pracovní skupiny padl návrh na vytvoření předkampaně Festivalu, 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. Členové PS dostali za úkol zaslat nejpozději 

do neděle 26. 1. vedoucí PS návrhy na téma, použité techniky, kritéria, kategorie, ceny. 

 

5. Práce s knihou (Mgr. Milena Mikýsková)  
Doporučeny knižní tipy, které manažerka projektu vloží na facebookové stránky MAPu. 
 

6. Diskuze a závěr  
Termín příštího setkání byl stanoven na únor/začátek března 2020. Konkretizaci termínu 
a místo setkání specifikuje a rozešle vedoucí PS.  
 
Úkoly, které ze setkání vyplynuly:  
- konkretizace termínu příštího setkání (Mgr. Lucie Topinková)  
- návrhy na soutěž „Vyrob si svou knihu“ 
- pokračování v přípravě Festivalu knih (Mgr. Roman Kratochvíl) 
- komunikace se ZUŠ (Mgr. Lucie Topinková) 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne 23. 1. 2020 
Zapsala: Mgr. Lucie Topinková 


