Zápis z 4. jednání pracovní skupiny MAP v ORP Znojmo II
PS Čtenářská gramotnost
Datum a místo konání: 25.11.2019 – 14:00, 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.
Zpracování plánu aktivit implementace na rok 2020 pro schválení Řídícím výborem
Všem zúčastněným byly rozdány podklady k harmonogramu aktivit. Členové pracovní
skupiny se vyjádřili primárně k harmonogramu aktivit v oblasti čtenářské gramotnosti.
Městská knihovna ve Znojmě plánuje v dubnu nebo říjnu 2020 Workshop s Klárou
Smolíkovou (+ možná pan Smolík) na podporu čtenářské gramotnosti – pracovní listy
ke knihám. Akce bude určena pro knihovníky a pedagogy. Konferenční místnost má kapacitu
cca 50 osob.
Během prosince budeme zjišťovat zájem škol o „Knižní kufrování“. Je třeba doobalit knižní
tituly a stanovit pravidla výpůjčky jednotlivých sad. První půjčení od února 2020 do srpna
2020 (vrácení knih do konce června). V posledním přípravném týdnu rozvážení knih novým
zájemcům (poslední týden v srpnu). Nutné vracet soubor úplný. Knižní sada se půjčuje škole
a ta je zodpovědná za danou sadu. Škola stanoví osobu odpovědnou za sadu knih. Nejspíš
toho, kdo má na starosti školní knihovnu. Tato osoba si bude řešit individuální výpůjčky.
V případěpoškození či ztráty kontaktuje člena RT a budeme řešit každý případ individuálně.
Ideálně nahradit za stejný titul, pokud to nebude možné, tak po domluvě kus za kus.Jednu
sadu knih bychom si měli nechat jako náhradní v kanceláři na výměnu knih, aby se urychlil
proces výměny v případě řešení ztráty či poškození. Až bude výpůjční řád vypracovaný,
zašleme ho na připomínkování členům pracovní skupiny.
Ve spolupráci s Městskou knihovnou Znojmo byla na podzim vyhlášena Literární soutěž
„Autorské čtení“. Dne 25. března 2020 bude vyhlášení výsledků v konferenčním sále Městské
knihovny ve Znojmě, RT bude předávat ceny výhercům jednotlivých kategorií.
Paní Stehlíková plánuje Besedu se spisovatelem (autorské čtení) na říjen 2020.
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Paní Mikulková dala návrh na zpracování „regionální učebnice“. Mohlo by se jednat
o rozhovory dětí se seniory o regionálních zajímavostech, či jako zpracované pracovní listy
„procházky po regionu“.

Aktualizace strategického rámce – návrhy pro doplnění
Byla navržena změna skladby řešitelského týmu, a to výměna Milady Šárové za Mgr. Moniku
Mandátovou.

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

Zapisovatel/ka: Mgr. Monika Mandátová
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