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Pracovní skupina čtenářská gramotnost

• čtenářská gramotnost

• rozvoj kompetencí a používání cizích jazyků
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Pracovní skupina čtenářská gramotnost

Manažer PS:  
Mgr. Libuše Přikrylová, MBA         (ředitelka ZŠ)
Členové  PS:                                            
Mgr. Milada Božeková (ředitelka SVČ)
doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Phd. (VŠ pedagog)
Lenka Klemšová (školní knihovník – metodik)
Mgr. Radka Krejčí                             (vědecká knihovna Ostrava)
Mgr. Lenka Lednická                        (ředitelka ZŠ)
doc. PhDr. Gabriela Rykalová (VŠ pedagog)
Mgr. Miroslava Sabelová (ředitelka KMO)
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Pracovní skupina čtenářská gramotnost

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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Pracovní skupina čtenářská gramotnost - aktivity
• 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)

• Volný vstup pro děti, žáky, jejich rodiče a pedagogy ZŠ, MŠ na knižní

festivaly v roce 2019,2020
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Pracovní skupina čtenářská gramotnost - aktivity

• Návrh distribuce čtenářského metru do veřejných knihoven a ZŠ –

spolupráce s MAP Třinecko

• Návrhy na semináře pro pedagogy, rodiče

• Aktivity vedoucí k motivaci a aktivizaci rodičů předškolních dětí k

podpoře čtenářské gramotnosti

• Podpora cizích jazyků na školách – putující rodilí mluvčí

(spolupráce se zástupci realizačního týmu, Ostrava expat Centre a

Mob Poruba)

• Mediální gramotnost a kybernetická bezpečnost pro žáky - lekce pro

žáky 2. stupně ZŠ ORP Ostrava, spolupráce s MSVK, lektorka Mgr.

Michaela Mrázová

• Besedy se spisovateli v MŠ a ZŠ – Lenka Rožnovská, Arnošt Vašíček,

Zuzana Pospíšilová – zapojeno 18 MŠ a více jak 25 ZŠ
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Pracovní skupina čtenářská gramotnost

Podpora školních knihoven

- 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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Pracovní skupina čtenářská gramotnost

Závěr

• 95% škol má nějakou knihovnu

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

• VŠ vzdělání pedagogického směru – většina učitelé

• 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
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Školní knihovník

• Návrh na vytvoření dotačního programu školních knihovníků a 

školních knihoven ve spolupráci se statutárním městem Ostrava

• Vybráno 10 pilotních škol v Ostravě – personální podpora z prostředků 

MAP OPR Ostrava

• Vytvořena pozice metodika školních knihovníků

• Vzdělávací aktivity školních knihovníků – kurzy pro školní knihovníky

• Příklady dobré praxe  

• Vytvořena oblast podpory školních knihoven v rámci programu na 

podporu rozvoje kvality školství statutárního města Ostrava
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Pracovní náplň školního knihovníka
II. Pravomoci:

• Zajišťuje provoz školního informačního centra

• Spolupracuje s pedagogickými pracovníky na přípravě pracovních materiálů pro školní výuku a aktivit

ŠIC

• Samostatně zajišťuje chod knihovny

• Vytváří u žáků dovedností návyky v práci s informacemi, vede je ke komplexnímu využívání

informačních zdrojů

• Organizuje volnočasové aktivity žáků zaměřených na práci s informacemi, organizuje propagační akce na

podporu četby

• Spolupracuje s učiteli na tvorbě učebních plánů zajištěním relevantních tištěných i elektronických

informačních zdrojů, zná rámcově obsahovou problematiku jednotlivých předmětů

• Spolupracuje s veřejnou knihovnou v místě působení školy

• Poskytuje knihovnické a bibliografické, referenční a informační služby všem uživatelům knihovny

• Poskytuje metodickou, konzultační a poradenskou činnost

• Zajišťuje vnitrostátní meziknihovní služby

• III. Zodpovědnost:

• Zodpovídá za evidenci a řádné spravování knižních, výukových a jiných fondů školního informačního

centra

• Zajišťuje obsahovou náplň webu školní knihovny,

• Zodpovídá za prezentaci aktivit ŠIC směrem k vedení školy, pedagogům, žákům a ostatní veřejnosti

• Zjišťuje informační zdroje ve všech formách, vč. elektronických, pro pedagogy i žáky
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Přínos vzniku pozice školní knihovník

• Rozvíjí všechny oblasti čtenářské gramotnosti (mediální gramotnost, kritické myšlení, 

vytváří podmínky pro celoživotní učení žáků, práci s knihou, čtení s porozuměním, práce 

s internetem, orientace v literatuře a dalších médiích…)

• Je k dispozici žákům po celou výuku, o přestávkách, během volného času

• Připravuje vzdělávací programy pro žáky

• Buduje u žáků vztah ke knize

• Radí a pomáhá pedagogům při jejich práci

• Školní knihovna je centrem školy, setkávání a vzdělávání
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Děkuji za pozornost

Mgr. Libuše Přikrylová, MBA
manažer PS ČG
libuse.prikrylova@seznam.cz
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