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Pracovní skupina čtenářská gramotnost 

• čtenářská gramotnost 

• rozvoj kompetencí a používání cizích jazyků 
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Manažer PS:   
Mgr. Libuše Přikrylová, MBA         (ředitelka ZŠ) 
Členové  PS:                                             
doc. PhDr. Gabriela Rykalová         (VŠ pedagog) 
Mgr. Milada Božeková                     (ředitelka SVČ) 
Mgr. Miroslava Sabelová                 (ředitelka KMO) 
Mgr. Šárka Thibaud                          (pedagog) 
doc. PhDr. Ivana Gejdušová, Phd.  (VŠ pedagog) 

Ing. Marta Chýlová                        (specialista pro oblast školství) 
Mgr. Radka Krejčí                           (vědecká knihovna Ostrava) 
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Setkání s doc. Mgr. Tomášem Jarmarou, Ph.D., děkanem PdF OU 

 

 problematika praxí studentů,  

 odměny pro pedagogy základních škol, které se podílejí na praxích studentů 

pedagogické fakulty,  

 problematika studijních kombinací studentů PdF 

 akreditace jednotlivých studijních oborů 

 plánování diskusních kulatých stolů a spolupráce s pedagogy z praxe 
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• Organizace workshopu pro školní knihovníky 

     (spisovatelka Lenka Rožnovská, Národní pedagogické muzeum a    

       knihovna J.A. Komenského v Praze, školní knihovník) 

 

• Organizace celoostravské soutěže školních knihoven 

     vyhlášení soutěže s názvem „Nejlepší školní knihovna na Ostravsku“ 

 

• Připomínkování návrhu dotačního programu Program na podporu 

výuky cizích jazyků, rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v 

mateřských, základních a středních školách pro školní rok 2019/2020 

 

• Organizace literární soutěže – součást Knižního festivalu na Černé 

louce 28.2.2020 (1.- 4.3.2020) 
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Zjišťování stavu školních knihoven  

 

• dotazníkové šetření  na školách OPR Ostrava (5/2020) 

• účast 39 ZŠ 

• prostorové podmínky  

• materiální podmínky 

• personální podmínky  

• finanční podmínky 
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Působí na vaší škole školní knihovna? 
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Kdo zajišťuje chod knihovny? 
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Jaké jsou prostorové podmínky knihovny? 
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Pokud se knihovnické práci někdo věnuje, jaký má úvazek? 

 
• žádný (32x) 

• nad rámec úvazku 1 hod týdně 

• 1 volná hodina týdně 

• 0,25 úvazku (2x) 

• 0,5 úvazku 

• za stanovenou odměnu 

• 6 hodin 
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Jaké má pracovník školní knihovny vzdělání? 
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Má vaše školní knihovna pevně stanovený rozpočet? 
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Jakou pomoc byste potřebovali, aby školní knihovna mohla        
u vás fungovat podle vašich představ? 
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Jaký úvazek školního knihovníka by byl pro vaši školu potřebný? 
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Závěr 

• 95% škol má nějakou knihovnu 

• 95% škol není vyčleněn žádný úvazek k péči o knihovnu 

• VŠ vzdělání pedagogického směru – většina 

• 50% knihoven je samostatná místnost velikosti školní třídy 

• 100% není stanoven pevný rozpočet 

• Nejčastěji požadovaný úvazek knihovníka 0,25 

• Školy potřebují finance na:  

                                                   - personální podporu 

                                                   - nákup knihovního fondu 

                                                   - zařízení prostoru knihovny 



 
 

Děkuji za pozornost 
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