Zápis z 3. jednání pracovní skupiny MAP v ORP Znojmo II
PS Čtenářská gramotnost
Datum a místo konání: 29.08.2019 – 14:30, kancelář č. 208, Dvořákova 21, 669 02 Znojmo
Přítomni: přiložena prezenční listina
Zahájení:
Jednání pracovní skupiny zahájil manažer MAP Bc. Petr Příkazský přivítáním přítomných
členů a seznámil je s programem jednání.
Plánování aktivit implementace MAP na rok 2020
Knižní kufrování – nastavili se pravidla a výpůjční řád, zaměstnanci MAP II mají za úkol
obalit knihy. Knihy by byli ve školní knihovně. Seznamy knih + předávací protokoly
pro školy. Převážení by bylo nejvhodnější se skládacími bedýnkami z PPO (za Stop shopem).
Nachystání povinných log zezadu knihy, než se dá obal, Sovíka na hřbet knihy, nápis „Knižní
kufrování“, olepit všechny knihy. Půjčení pro školu na pololetí, tj. od září do konce ledna,
další od února do konce června. První knižní kufrování by se rozjelo od února 2020. Fotky
z knižního kufrování by nám školy posílali zpět, a tím budeme mít zpětnou vazbu.
MAP II bude propagovat „Knižní kufrování“ na našich webových stránkách a Facebooku
MAP v ORP Znojmo II. Během podzimu se musí zjistit zájem o to. Dále se musí nastavit řád
půjčování (nastavit podmínky, když se něco stane, bude tam faktura s cenou, výměna kus
za kus, pokud by kniha nebyla na trhu, jak se to bude řešit, adekvátní náhrada apod.).
Zodpovědnost za knihy by bylo na škole. Dát čísla na hřbet knihy, aby to sedělo v seznamu.
Necháme v kanceláři jednu nebo dvě sady, skrz výměnu knih. Distribuci knih zařídí
zaměstnanci MAP II. Na základě zájmu se udělá harmonogram, kdy, jaká škola bude mít
knihy půjčené. Knihy vevnitř orazit razítkem projektu MAP II. Až bude seznam škol,
kam se budou dávat knihy, informovat knihovnu ve Znojmě, aby mohli knihovny se školami
taky komunikovat.
Knížka z knižního kufrování ….
Autorské čtení – regionální autor (ŠD), v rámci místních knihoven, spolupráce se seniory,
putování se „Sovíkem“, čtení s rodinami. Knihovna má v plánu autorské čtení na březen 2020,
bylo domluveno, že nám paní Stehlíková z knihovny dá bližší informace ohledně tématu
a termínu na autorské čtení, zašle nám do 15.9.2019 (byla by to akce MAP II ve spolupráci
s knihovnou ve Znojmě).
Knížka pro prvňáčka – pasování na prvňáčka, kniha by stála 20 Kč (je to kniha od českého
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autora, která není na trhu). Je to ve spolupráci škola a knihovna.
Na jednání pracovní skupiny padl návrh na pořízení – interaktivních knih pro Mateřské školy
a do školních družin.

Shrnutí a závěr:
Manažer MAP zrekapituloval vzešlé návrhy. Jednání ukončeno v 16.00 hod.

Zapisovatel: Milada Šárová
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