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Jednoduchý koncept a adaptabilní schéma  
v rámci rozdílných systémů v mezinárodním měřítku 
 

• 1992 – pilotní projekt – Birmingham, 
Anglie 

• Poradce – Book Trust - 
http://www.booktrust.org.uk/ 

• Implementace v mnoha zemích světa 

 

 

 Koncept: 

 Rozsah (demografické ukazatele), 
harmonogram distribuce setů (věk 
dítěte), obsah setů 

 Realizace: vytvoření sítě, PR a fund-
raising, koordinace a evaluace 

 





Projekt zaměřený na vzdělávací, sociální, citový, kulturní a 
kreativní rozvoj dítěte v rodině od jeho narození 
 

 Cílová skupina: Rodiče s novorozenci a dále po celé předškolní období dítěte – 
časové rozložení podle věku dítěte 

 Obsah dárkových setů: 

 Pro rodiče: 

 Nabídka titulů knih pro děti  

 Manuál – metodika jak číst dětem, propagace návštěvy knihovny 

 Pro děti: 

 Od první knížky až po první čtení podle časového harmonogramu 

 











Příležitost pro společnost 
 

Navrátit čtenářskou a funkční gramotnost do centra pozornosti, a zejména 
pozitivně ji ovlivnit 

Informovat, přesvědčit a učit rodiče 

Pozitivně změnit motivaci dětí k četbě, a tím i jejich funkční gramotnost a studijní 
předpoklady 

V dlouhodobém horizontu pozitivně ovlivnit pracovní trh 

Učinit to masově, systémově a systematicky s pomocí institucí veřejného zájmu 

 



 
Příležitost pro knihovny 

Stát se vůdčí silou nastaveného procesu 

Potvrdit svou nezastupitelnou (?) roli 

Prezentovat se veřejnosti  

Oslovit nové skupiny veřejnosti 

Získat nové členy (registrované uživatele, čtenáře) 

Získat nové podpůrce a partnery  

Přesvědčit/ujistit zřizovatele o svém významu (?) 

 





Hlavní aktivity - Dopoledne s knížkou 
 

Čtení jednoduchého příběhu (pohádky, básničky…) 

Aktivizační prvky (rytmizace textu, hraní rolí, pohybové aktivity, zpívání, domýšlení 
příběhů…)  

Aktivity podporující rozvoj jemné motoriky  

Volné hraní  

Literární poradna pro maminky 

Společně trávený čas (nad knihou) – aktivit se s dětmi účastní rodiče (především 
maminky), event. prarodiče, sourozenci, též „paní na hlídání“… 

 

 



 
Charakteristiky 

Přívětivost prostředí pro děti, zázemí pro maminky 

Knižní fond, adekvátní pomůcky 

Vůdčí osobnost – maminka (její „nestabilita“) 

Kvalifikace knihovníka/lektor 

Počet účastníků (dle zájmu, dobré od 3 dětí a rodičů) 

Kategorie: a) 0 – 3 roky b) 3 – 6 let c) smíšené skupiny 

Partneři (mateřská centra, kluby maminek, veřejná správa…) 

 

 



 
Charakteristiky 

Vhodný čas (dopoledne) 

Délka akce (0,5 – 2 hod.) 

Frekvence, periodicita (nejčastěji 1x měsíčně) 

Variabilita programu dle počtu a složení účastníků 

Pestrost a střídání aktivit 

Intimní prostor a čas pro rodiče s dítětem 

Ideální vrchol: (čtenářský) klub dětí s rodiči), klub maminek/rodičů… 

 

 





Doplňkové aktivity – vždy s knihou  
 

Čtení (večerníčky, poledníčky, raníčky…) 

Čtenářské tematické kufříky pro nejmenší 

Autorská setkání se spisovateli 

Scénické čtení 

Loutkové divadlo, divadlo (literární inspirace) 

Den pro dětskou knihu 

Nocování dětí s rodiči v knihovně 

 

 



Doplňkové aktivity – vždy s knihou  
 

Hudební pořady 

Slavnosti v knihovně 

Outdoorové aktivity pro rodinu (Broučkiády, Vezmi knížku na procházku…)  

Speciální akce (např. Čtoucí rodiny regionu Blansko…) 

Podíl na celoměstských akcích 

Vzdělávací aktivity: přednášky/semináře… 

Poradenská služba 

(Objednané) akce pro MC, Kluby maminek  

Akce pro MŠ 

 

 

 





Už jsem čtenář 

Knížka pro prvnáčka 



Projekt byl od školního roku 2008/2009 podporován MŠMT ČR 
v rámci rezortního projektu Podpora čtenářské gramotnosti.  
 

• Cílem projektu byl rozvoj četby od prvních měsíců školní 
docházky dětí, vytvoření základů pravidelného čtení a potřeba 
využívat veřejnou nebo školní knihovnu v místě svého bydliště.  

• Do projektu přihlašovaly své žáky školy ve spolupráci 
s knihovnami. Přihlašovatel pracoval s dětmi nad rámec školních 
osnov, připravil pro žáky první třídy aspoň jednu návštěvu ve 
veřejné knihovně a uspořádal akci k podpoře zájmu o čtení.  



Podpora projektu skončila s příchodem bývalého ministra 
školství Josefa Dobeše. S finanční pomocí MŠMT vyšly pouze 3 
knihy, které dostalo cca 36 000 prvňáčků 

• 2008/2009 Okno do komína – Ivona Březinová a Vlasta 
Baránková 

• 2009/2010 Legrační dům – Jiří Kahoun a Jiří Fixl 

• 2010/2011 Zmizelá škola – Daniela Krolupperová a Eva 
Sýkorová Pekárková 

 





V roce 2011 oslovila SKIP ČR Ivana Hutařová, jestli by 
v projektu pokračoval, ovšem již bez finanční podpory MŠMT 
ČR 

• Pouze díky finanční podpoře SKIP ČR a nakladatelství TRITON 
se podařilo vydat další knížku s názvem Komu patří škola. 
K projektu se přihlásilo 385 veřejných knihoven a knížku dostalo 
19 911 prvňáčků. Autory této knihy ještě domluvila Ivana 
Hutařová, která ovšem těžce onemocněla a v květnu roku 2013 
nás navždy opustila.  

• Díky dlouholeté spolupráci Ivany Hutařové a Jany Semelkové 
z nakladatelství JaS se nám po odchodu Ivany podařilo získat 
další významné autory pro náš projekt.  



Do každého následujícího ročníku se zapojí přes 500 
aktivních veřejných knihoven a svoji Knížku pro prvňáčka 
dostane cca 40 000 dětí.  

• Děti se v rámci pravidelných návštěv ve své knihovně seznamují 
se zajímavými knižními tipy a zároveň se učí prezentovat 
přečtený text vlastními slovy, ale stávají se také pozornými 
posluchači, pokud někdo o své oblíbené knize vypráví.  

• Uvědomujeme si, že je důležité podchytiti zájem o čtení již od 
první třídy a od toho se odvíjí, jak rychle se dítě naučí číst 
s porozuměním a vytváří si základy čtenářské gramotnosti.    



Od pátého ročníku spolupracujeme s projektem Čtení pomáhá a 
jen díky jeho finanční podpoře jsme schopni dále pokračovat.  

• 2011/2012 Komu patří škola – Miloš Kratochvíl a Renata Fučíková 

• 2012/2013 Všelijaké řečičky pro kluky a holčičky – Radek Malý a Alžběta Skálová 

• 2013/2014 Abeceda – Magdalena Wagnerová a Pavel Sivko 

• 2014/2015 Odemyky zamyky – Jiří Žáček a Vojta Jurík 

• 2015/2016 Knihožrouti – Klára Smolíková a Bára Buchalová 

• 2016/2017 Lápálie v Lampálii - Martin Šinkovský a ilustrátor Ticho 762 

• 2017/2018 Bráchova bota - Evelýna Koubová a Radomíra Kielbergerová 

• 2018/2019 Kde se nosí krky – Miroslav Tvrz a Alena Schulz 

 




















