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Tisková zpráva č. 180626 

Co děti doopravdy čtou: Harryho Pottera porazil Poseroutka. 

První učitelská dílna čtení se věnovala hlavně tomu, jaké knížky má smysl dětem nabízet. 

Votice, 26. září – Jaké knihy dnešní děti čtou? Je rozdíl mezi tím, co čtou kluci a holky? Jaký je vztah 

dětí ke školní četbě a kdy ztrácejí děti zájem o čtení? To byly otázky, na něž se snažily odpovědět 

účastnice první čtenářské dílny MAP Votice, na níž se sešly učitelky ze škol ve Voticích, Jankově, 

Miličíně a Olbramovicích.  

Zatímco počet knih vydávaných v České republice za poslední dva roky mírně poklesl, počet dětských 

knih, jejichž podíl na celkové produkci je zhruba 12 %, mezi lety 2015 a 2016 vzrostl o desetinu. 

Celostátní průzkum České děti a mládež jako čtenáři v roce 2017 potvrzuje, že žánrová skladba toho, 

co děti čtou se proměňuje s věkem a liší se z hlediska pohlaví. Zatímco nejmladší čtenáři stále 

preferují pohádky, komiksy nebo knihy o zvířatech, ve věkové kategorii starších dětí na prvním stupni 

základní školy už několik let kralují dva autoři. Jeff Kinney a jeho Deníky malého poseroutky a David 

Walliams, autor knih Babička drsňačka nebo Pan Smraďoch. U dívek stejného věku patří k často 

čteným knihám i série pro milovnice zvířat Příběhy se šťastným koncem. Tyto knihy směle konkurují 

stále oblíbenému Harry Potterovi J. K. Rowlingové. 

   

Na semináři se debatovala především o tom, jakou roli mohou tyto knihy sehrát ve výuce a jak děti 

přivést ke čtení. V tom je současná škola poměrně úspěšná. Ukazuje se, že u mladších dětí na základní 

škole patří čtenářství pořád k velmi oblíbeným činnostem (uvedlo ho 65 % dotázaných). 

Eva Křížková, koordinátorka čtenářské gramotnosti v MAP Votice, řekla: "Je důležité, aby učitelé byli 

informováni o tom, co děti opravdu čtou a co je zajímá. Dětské preference se totiž poměrně rychle 

mění a jsou velmi rozmanité. Pokud chceme udržet v populaci vysokou oblibu čtení, je nutné pracovat 

i ve škole s knihami, které si děti spontánně půjčují v knihovně. Proto jsme se s učitelkami domluvily i 

na tom, že knihy, které jsme nakoupili do školních čtenářských koutků, přijedu do jednotlivých škol 

v našem regionu dětem představit. Dlouhodobě budeme koordinovat naši spolupráci tak, aby 

knihovny ve školních čtenářských koutcích, které právě zřizujeme, obsahovaly ty knihy, které děti 

právě teď zajímají." 

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

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.   

 Prezentaci ze čtenářského semináře najdete ZDE. 

 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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