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6. MINIKONFERENCE ODBORNÉHO    
 PANELU ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI
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Anotace: 
Odborný panelu ČG systémového projektu PPUČ pořádá již šesté setkání s veřejností, tzv. minikonferen-
ci. V návaznosti na témata, která panel určil jako jádro své agendy: tedy rozvoj

•	 vztahu dětí a mládeže k četbě jako ke zdroji mnoha potěšení a také informací k rozhodování o zá-
sadních věcech života,

•	 čtenářské samostatnosti a

•	 dovednosti zažít a v průběhu dospívání také analyzovat informační zdroje mnohými postupy, stra-
tegiemi čtenáře,

se tato minikonference zaměří na čtení s nejmladšími čtenáři, tedy dětmi v mateřských školách  
a v prvních dvou ročnících povinné školní docházky.

Tematicky je minikonference zaměřena na specifická úskalí rozvíjení ČG v tomto věku, jako je spolupráce 
s rodinou, spolupráce mezi školami a veřejnou knihovnou, zdroje moderní a kvalitní literatury pro nej-
menší čtenáře od dvou do šesti let věku a sdílení pozitivních zkušeností a nápadů mezi školami a dalšími 
organizacemi v MAP. Dalším tématem ke společnému uvažování může být, jak mohou pracovní skupiny 
MAP a finance, které MAP generují, podpořit iniciativy učitelů a škol k podpoře začínající ČG. Odvezete 
si ale určitě daleko více!

Programem sestaveným s ohledem na potřeby praxe Vás provedou vedoucí třinecké veřejné knihovny 
Marika Zadembská, ředitelka a učitelka MŠ Várenská v Ostravě Jitka Severinova a Stanislava Korcová, 
MŠ Várenská, Ostrava a naše expertka na čtení s nejmladšími čtenářkami a čtenáři Jana Janků ze ZŠ  
a MŠ Lesnice. Zveme srdečně učitelky a učitele předškolního vzdělávání a prvních ročníků ZŠ, další uči-
tele, učitelky a knihovníky, které téma zajímá, a členky a členy pracovních skupin MAP pro čtenářskou 
gramotnost.

Za čtenářský odborný panel,

Hana Havlínová, Hana Splavcová, Hana Košťálová, Štěpánka Klumparová, Miloš Šlapal, Petr Koubek

Některé otázky:
•	 Jak zajistit v MŠ dostatek prostoru pro zažití, transformaci a sdělení dětských čtenářských zážitků?

•	 Co se děti mají a mohou z četby naučit?

•	 Co potřebují učitelé, aby umožnili dětem tyto zážitky?

•	 Jaké aktuální knihy čtou začínající čtenáři a proč? Co to znamená?

•	 Jak vypadá kvalitní spolupráce mezi školami, knihovnou a veřejností v rámci obecních a mikroregi-
onálních komunit a jak spolupráci účinně podporovat?



Program setkání
9:00 – 9:30  Síťování

9:30 – 9:50 Prezence účastníků, administrativa

9:50 – 10:10  Novinky z projektu a OP VVV
•	 Na jakých produktech metodické podpory učitelů projekt momentálně pracuje
•	 Co se děje okolo (systémové projekty, MAP…)

Vedení projektu PPUČ

10:10 – 11:45 Čtenářský zážitek dítěte jako cíl a prostředek rozvíjení ČG v MŠ

•	 Prezentace, diskusní skupiny, společný závěr

Hana Splavcová, Jitka Severinová, Stanislava Korcová

11:45 – 12:30 Diskuse a síťování s občerstvením

12:30 – 13:45 Co čtou nejmladší čtenáři a proč

•	 A co s tím může dělat učitel(ka)? – sdílení inspirace
•	 Diskuse

Hana Havlínová, Jana Janků

14:00 – 15:30 Spolupráce knihovny v rámci MAP s veřejností

•	 Osvědčené postupy, formy práce, osvědčené a užitečné nabídky školám a dě-
tem…

Hana Košťálová, Marika Zadembská

15:40 – 16:30 Závěry

•	 Reflexe jednotlivých částí setkání, sdílení otázek a potřeb
•	 Doporučení pro systém, školy a učitele

Petr Koubek, jádro OP

16:30 – 17:00 Síťování, výměna zkušeností účastníků, lektorek a členů a členek odborného panelu

Změna programu vyhrazena


