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Zápis ze setkání pedagogů

„Čtenářská gramotnost v praxi“
v rámci pracovní skupiny Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
Termín konání
Čas konání
Místo konání
Počet účastníků

12. října 2017
15:00 – 17:00 hod.
MAS Zlatá cesta, o.p.s., Tachov, Pivovarská 281
8

Program jednání:
1.
2.
3.
4.

Přivítání a úvod
Představení Městské knihovny Tachov
Diskuse
Závěr

Průběh jednání:
1. Přivítání a úvod
Jednání zahájila paní Sulimová. Představila projekt MAP, vysvětlila cíle projektu.
2. Představení Městské knihovny Tachov
Vedoucí Městské knihovny paní Lenka Erretová seznámila přítomné s historií knihovny.
Informovala o způsobu vedení, financování, o počtu registrovaných čtenářů, o spolupráci s malými
obcemi v oblasti půjčování knih, obce platí 16,- Kč ročně za obyvatele obce, knihovna půjčované knihy
několikrát do roka obměňuje. Představila služby městské knihovny nabízené veřejnosti i školám:
-

půjčování knih
veřejný přístup k internetu
vypůjčování knih z jiných knihoven (když nemají čtenářem požadovanou knihu, mohou zažádat
o vypůjčení z jiné knihovny)
knihovnu mohou využívat i neregistrovaní čtenáři
knihovnické lekce pro školy – na začátku roku je vypsán seznam nabízených lekcí/besed
(spolupráce s MŠ, ZŠ, Gymnáziem Tachov, Střední průmyslovou školou Tachov Světce)
možnost realizovat hodinu výuky přímo v prostorách knihovny
jednotlivé akce, např.: „Noc s Andersenem“; „Pasování na čtenáře“; „Česko čte dětem“; aj.
měsíční kvízy (drobné výhry pro děti).
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Paní Erretová zmínila slabou stránku městské knihovny, a to skutečnost, že vzhledem
k prostorové kapacitě nedisponuje knihovna čítárnou. Převážně v odpoledních hodinách, kdy knihovnu
navštěvuje nejvíce lidí, chybí prostor pro čtenáře. Vedoucí knihovny zároveň připomněla obecný
problém u dětí - nedostatek zájmu o knihy a špatné čtení, chybí podpora z rodiny. Apelovala také na
potřebu, aby rodiče četli dětem denně alespoň 20 minut.
3. Diskuse
V rámci diskuse zmínila p. ředitelka školy z malé obce, že nabízené aktivity knihovny jsou
určeny převážně pro školy v Tachově a oni mají problém s dopravou. Rádi by s dětmi knihovnu
navštěvovali, ale potřebují aktivitu spojit i s nějakou jinou, aby se platba dopravného vyplatila a čas
strávený v okresním městě byl efektivně využit. V současné době je v ZŠ
a MŠ 5 prvňáčků. Na základě této skutečnosti, nabídla vedoucí pracovní skupiny Mgr. Bartošová (ZŠ
Kostelní) zástupkyním ZŠ a MŠ Halže spolupráci v rámci akce „Pasování na čtenáře“, kterou ZŠ Kostelní
realizuje společně s knihovnou.
Další navrhovanou aktivitou bylo předčítání žáků ZŠ dětem z MŠ. Přítomná pedagožka
reagovala, že žáci by sice čtení potřebovali, ale již funguje doučování a k tomu mají ještě spoustu
dalších zájmových kroužků. Paní Sulimová navrhla vedoucí pracovní skupiny, že může sepsat návrhy na
případné možné aktivity spolupráce v ORP, návrhy, jak motivovat rodiče k aktivnějšímu zapojení.
Vedoucí pracovní skupiny tuto nabídku odmítla.
Přítomní se během diskuse shodli na skutečnosti, že spousta akcí v oblasti čtenářské
gramotnosti v Tachově funguje a není potřeba vymýšlet nové akce.
4. Závěr
Na závěr byli přítomní pedagogové požádáni, aby realizátorům poslali seznam aktivit
spolupráce které realizují, případně které by chtěli do budoucna realizovat. P. Sulimová poděkovala
přítomným za účast a setkání ukončila.

Zapsala:

Marie Bošková

Ověřila:

Blanka Sulimová

V Tachově dne 17. října 2017

Příloha: Prezenční listina
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