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Zápis z pracovní skupiny  

Knihovny 

 

 

 

 

 

 

Program jednání:  

1) Zahájení. 

2) Rozvoj čtenářské gramotnosti. 

3) Společné aktivity knihoven a škol. 

4) Ukončení. 

 

Účastníci jednání: 

Členové pracovní skupiny a hosté dle prezenční listiny. 

 

 

Identifikace pracovní skupiny 

Datum jednání 23. 3. 2017 

Čas zahájení jednání 16:00 

Místo konání  
Učebna (1.patro) v Domě dětí a mládeže Ulita 
Broumov, Komenského 245, 550 01 Broumov 
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1) Zahájení 

Zahájení pracovní skupiny v 16:15. 

Ing. Machková přivítala účastníky pracovní skupiny a poté krátce zmínila, čím se zabývá Místní akční 

skupina Broumovsko+ a na co je zaměřen Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku.  

Následně zástupci jednotlivých knihoven představili sebe a knihovnu: 

• Městská knihovna Teplice nad Metují – sídlí v budově ZŠ, besedy pro MŠ i ZŠ (také pro MŠ 
Adršpach), společné čtení dětí ze ZŠ v knihovně. 

• Městská knihovna Meziměstí – spolupráce se ZŠ i MŠ Meziměstí i Vižňov, čtenářské kluby, 
nad knihovnou ZUŠ (děti o přestávkách využívají prostory knihovny). 

• Obecní knihovna Martínkovice – sídlí v budově s obecním úřadem a školou, spolupráce spíše 
s MŠ (škola má vlastní knihovnu), malé prostory. 

• Obecní knihovna Šonov u Broumova – sídlí v budově s obecním úřadem a MŠ, spolupráce se 
školkou (škola v obci není). 

• Obecní knihovna Hejtmánkovice – sídlí v budově s MŠ, spolupráce se školkou, problémem je 
malý prostor a umístění knihovny v půdních prostorách (hodně schodů). 

• Obecní knihovna Heřmánkovice – sídlí v budově s MŠ, spolupráce se školkou (také MŠ a ZŠ 
Olivětín), každý měsíc rukodělné dílny pro děti, čtenářská gramotnost. 

 

2) Rozvoj čtenářské gramotnosti 

Rozvoji čtenářské gramotnosti se ze zúčastněných kontinuálně věnují zejména větší knihovny (tzn. 

Městská knihovna Meziměstí a Městská knihovna Teplice nad Metují). Obecní knihovny pořádají 

besedy na základě požadavků učitelů ZŠ i MŠ. Problémem jsou však nedostačující prostory pro větší 

skupinky dětí, chybějící místa k sezení.  

Téma čtenářské gramotnosti je v současnosti velmi aktuální a diskutované. Děti mají velké problémy 

s porozuměním textu, neumí text uchopit, pracovat s ním. K četbě je nutné děti dostatečně 

motivovat - např. hra „Lovci perel“ (zapojena MK Teplice n. M.). Nejdůležitějším obdobím, kdy 

podchytit zájem o knihy, je v předškolním věku. Proto je velice důležitá spolupráce knihoven 

a mateřských škol. Děti v tomto věku se velice snadno nadchnou a nechají zaujmout, přivedou do 

knihovny i rodiče, prarodiče.  Zajímavou motivací pro děti je malý dárek/pozornost (např. záložka se 

základními informacemi o knihovně, obrázek atp.)  

Nesmírně důležitou roli v souvislosti s čtenářskou gramotností hraje také rodina. Tam, kde členové 

rodiny dětem čtou, je daleko větší předpoklad, že bude později dítě samo aktivním čtenářem. 

V rodinách, kde rodiče nečtou sami, natož dětem, je daleko těžší dítě na tuto aktivitu nasměrovat.  

Nevyřešenou otázkou zůstává, jak tyto děti a potažmo jejich rodiče získat a podchytit k četbě.  Mgr. 

Čáp (Agentura pro sociální začleňování) vyslovil nápad uspořádat besedu pro rodiče na téma „Dětská 

literatura, dětské knihy, čtenářská gramotnost...“ 
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3) Společné aktivity knihoven a škol 

Zúčastněné knihovny spolupracují s Městskou knihovnou v Náchodě, která je pověřená výkonem 

regionální funkce na Náchodsku. Regionální funkcí se rozumí soubor podpůrných služeb – zejména 

pravidelný rozvoz souborů výměnného fondu (2x ročně), pomoc při aktualizaci a revizi knihovního 

fondu, pomoc s administrací webových stránek, vzdělávání knihovníků aj. MK Náchod pořádala 

„Burzu nápadů“ a také knihovnám poskytovala pracovní listy. Spolupráce funguje, knihovny si ji 

chválí. 

Knihovny pořádají pro školy a školky pravidelné besedy. Téma konzultují a domlouvají knihovníci 

společně s pedagogy. Obtížně se hledají témata, která by zaujala děti na druhém stupni ZŠ. 

Osvědčeným projektem je vytvoření vlastní knížky (text, ilustrace, vazba...) na téma rodné město 

(s úspěchem absolvováno v Meziměstí) a její následné slavnostní představení rodinným příslušníkům.  

Zejména starší děti (2. stupeň ZŠ) by mohla zaujmout regionální literatura (pověsti, obrazové 

publikace – staré fotografie „v minulosti/dnes“, regionální autoři, staré pohlednice apod.) a navazující 

práce s touto problematikou (fotosoutěže, literární soutěže, výpovědi regionálních pamětníků, 

literárně-vlastivědné akce…) 

Čtenářským aktivitám v mimoškolní době se věnují čtenářské kluby (zapojena ZŠ Meziměstí, 

spolupráce s knihovnou). Problémem je nezájem škol o další aktivity po vyučování a také jejich 

personální zajištění. 

 

Shrnutí identifikovaných problémů 

• Nedostatečné prostory obecních knihoven.  

• Nedostatek uceleného pracovního materiálu (např. téma bezpečnost na internetu). 

• Otázka/problém, jak se současnými dětmi pracovat, abychom je zaujali. 

 

 

Seznam navržených opatření/aktivit 

• Beseda s rodiči na téma „Dětská literatura, dětská kniha, čtenářská gramotnost, trendy 

v dětské literatuře ...“ 

• Projekt vytvoření 10 pracovních listů na 10 témat (ve spolupráci se ZŠ i MŠ). 

• Projekt na rozvíjení spolupráce knihovna – škola na základě regionální literatury. 

• Pracovní listy/beseda na téma „elektronická doba“ (jak s dětmi pracovat, aby je to zaujalo). 

 

4) Ukončení 

Pracovní skupina byla ukončena v 18:00. 

V Broumově dne 29. 3. 2017 

Zápis vyhotovila: Jana Lacina Jenková   


