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Tisková zpráva č. 180613 

První čtenářský koutek mají na škole v Jankově 

Konec prázdnin věnovali ve votickém MAPu nákupu knih a zařizování čtenářských koutků. 

Votice, 13. září – Projekt podpory čtenářské gramotnosti, který s novým školním rokem odstartoval 

v pěti základních školách, jež patří do MAP Votice, začal už o prázdninách zařizováním školních 

čtenářských koutků, nákupem knih, jejich balením a rozvážením po školách. Jako první funguje 

čtenářský koutek na ZŠ Jankov.  

Smyslem existence čtenářských koutků je vytvořit v každé škole místo, kde jsou volně k dispozici 

knihy, které děti opravdu zajímají a rádi je čtou. Zároveň je důležité, aby bylo možné si tu v klidu 

sednout a začíst se. Proto by mělo jít o klidnější místo ve škole a nutný je pohodlný sedací nábytek. 

Smyslem koutků není zprostředkovat dětem jinou cestou „školní“ četbu, ale předvést jim čtení jako 

zajímavou a zábavnou činnost, kdy se dozví mnohé i o sobě i světě, který je obklopuje. 

   

V prvním z pěti plánovaných čtenářských koutků najdete dvě sedačky a zhruba osmdesát knížek 

vybraných na základě zkušenosti z dětského oddělení Městské knihovny ve Voticích. Čtenářské 

koutky na dalších školách MAP Votice budou zprovozněny během září a října. 

Eva Křížková, koordinátorka čtenářské gramotnosti v MAP Votice, řekla: „Najít v našich školách, které 

jsou většinou ve starších budovách, klidné místo na čtení, není vždy úplně snadné. Praxe ukáže, 

nakolik se nám to podařilo. Knihy samotné jsme vybírali hlavně podle toho, co si děti v knihovně 

opravdu půjčují a co je zajímá. Nejsou to vždy literární skvosty, ale smyslem toho, co děláme, je 

přivést ke čtení ty děti, které zatím do knihovny nechodí a čtení pro ně není běžnou součástí života. 

K tomu se knížky, které jsou právě teď u dětí populární, velmi dobře hodí.“ 

Kontakty: 

Eva Křížková, koordinátorka čtenářské gramotnosti v MAP Votice 
e-mail: eva.krizkova@votice.cz,  mobil: 732 418 191 
 
Viktor Liška, manažer MAP Votice 
e-mail: viktor.liska@mikroregionvoticko.cz, mobil: 776 580 584 
 

 

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008648 
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Poznámky pro editory: 

 V případě zájmu o tyto či jiné fotografie v tiskové kvalitě kontaktujte tiskového mluvčího 

MAP Votice na adrese tomas.fertek@eduin.cz.   

 FB profil MAP Votice najdete ZDE. 

 Starší tiskové zprávy votického MAPu najdete ZDE.  

 Práce MAP Votice se účastní ZŠ a MŠ Votice, ZŠ a MŠ Vrchotovy Janovice, ZŠ a MŠ 

Olbramovice, ZŠ a MŠ Miličín, ZŠ a MŠ Jankov, ZŠ Smetanova Votice, ZUŠ Votice a 

MŠ Ratměřice. Kromě základních, mateřských a uměleckých škol v rámci MAP spolupracují i 

neformální vzdělávací instituce YMCA, Oříšek a Jazyková škola Votice. 
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