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Březen – měsíc knih, internetu, 
čtenářů…
� 1968 byl založen Svaz knihovníků a informačních pracovníků

ČR

� 1994 byl založen Klub dětských knihoven SKIP ČR

� 2000 první Noc s Andersenem v KBBB UH

� 2001 elektronická konference pro vzájemné sdílení nápadů, 
zkušeností a zážitků

� v průběhu byla budována papírová databanka nápadů KDK 
SKIP ČR

http://www.inflow.cz/skip-svaz-knihovniku-informacnich-pracovniku-v-cr
http://www.kdk.munovapaka.cz/



Klub dětských knihoven 
vlastními slovy…
� Společenstvím kreativních spolupracujících knihovnic (SKSK :-) -

aneb "holky" co spolu mluví a navzájem si naslouchají. 

Božena Blažková, emailová korespondence

� Základním předpokladem pro úspěšnou existenci KDK je ochota, 
či dokonce až vnitřní potřeba sdílet – sdílet zkušenosti, nápady, 
náměty či informace – podpořená ochotou jednotlivých knihovnic 
dávat (ze sebe) něco navíc s pocitem, že přispívají k rozvoji oboru. 
Věřím, že nám vydrží i do dalších let. 

Eva Sedláčková, výroční zpráva KDK 2007



…a slovy oficiálními

Klub dětských knihoven (KDK) je nejpočetnější odbornou sekcí Svazu knihovníků
a informačních pracovníků ČR (SKIP). Sdružuje individuální členy SKIP nebo pracovníky 
knihoven – institucionálních členů SKIP, kteří se zabývají nebo které zajímá práce s dětským 

čtenářem, zejména pak nové formy práce s dětmi,

� podpora dětského čtenářství,

� vzdělávání v této oblasti,

� zkrátka všechno, co přispívá k rozvoji služeb dětem v knihovnách.

Povinností člena KDK je být aktivní, komunikovat s ostatními členy a přispívat podle 
svých možností ke společnému úsilí o zlepšení služeb knihoven dětem. Dále je 
povinností člena přihlásit být přihlášen standardním způsobem a poskytnout vedení KDK 
základní kontaktní údaje.

Právem člena KDK je využívat všech dobrých nápadů na práci s dětmi v knihovnách, které
v KDK získá, účastnit se vzdělávacích aktivit pořádaných KDK, vyměňovat si názory 
a zkušenosti ve fórech KDK, především v konferenci Andersen, přispívat vlastními nápady 
do Databanky akcí a zároveň z ní čerpat, účastnit se valných hromad KDK, volit (a být volen) 
předsedu KDK, pracovat v regionálních klubkách KDK. 

http://www.kdk.munovapaka.cz/



Naše potřeby najdete v Konferenci 
Andersen každý týden

� Přeji krásné, i když deštivé odpoledne.

Mohu požádat, zda mi někdo neporadí? Myslím si, 
že to bylo právě v konferenci Andersen, kdy někoho 
napadlo zřídit „jedno místo“, kde se dají získávat 
nápady na různé kvízy, testíky a tak podobně. 

Mělo to být na bázi „něco za něco“. My bychom 
určitě rády přispěly, ale zároveň se rády necháme 
inspirovat. 

Můžete mě prosím někdo nasměrovat, kde odkaz 
hledat?

Zdroj: Konference Andersen



Ministerstvo kultury ČR a náš projekt

� Projekt VISK – Veřejné informační služby 
knihoven

� Priorita VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání
knihovníků

� Projekt: Databanka vzdělávacích programů SKIP 
ČR Klubu dětských knihoven

http://visk.nkp.cz/VISK2.htm



VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání
knihovníku 2013 a naše cíle

� Přispět ke vzdělávání knihovníků v oblasti 
efektivního využívání informačních 
a komunikačních technologií.

� Spolupráce, sdílení a vzájemné učení.

� Rozvoj schopností na poli informační, 
komunikační a počítačové gramotnosti, 
ale také na poli právní způsobilosti.





Chceme vám nabídnout

� originalitu

� inspiraci

� vzdělávání

� seberealizaci

� seznámení

� bezpečné prostředí



Pro někoho možná…

…bitva …souboj

Volné dílo Autor: FDV



Pro všechny ale určitě…

…odměna za cenu…

Autor: KASIA Volné dílo



Inspirace programů pro...

� předškolní děti
� první ročník
� první stupeň (2. - 5. ročník)
� druhý stupeň (6. - 8. ročník)
� devátý ročník
� Studenti SŠ
� děti se zdravotním znevýhodněním 
� dospělí se zdravotním znevýhodněním
� dospělí
� rodiče
� rodiče na mateřské dovolené
� děti - příslušníci menšin
� dospělí – příslušníci menšin
� senioři
� jiné (možnost vypsat) 



Chceme Vám ukázat



Registrace

� Jméno

� Příjmení

� Služební emailová adresa do knihovny 
(knihovnická databanka)

� www stránky knihovny s kontakty

� Heslo + potvrzení hesla (jedna společná adresa 
pro všechny pracovníky knihovny s jednou 
služební adresou)



Přihlášení – vkládání

� Přihlášení a využívání databanky bude nezávislé na vkládání
programů. 

� Program smí vkládat pouze jeho autor se souhlasem 
(elektronickým, papírovým) svého zaměstnavatele (ředitel, 
starosta…).

� Zaměstnanecké dílo – vzniklo během pracovního poměru 
nebo jej autor(ka) programu realizuje v rámci svého 
zaměstnaneckého poměru. 

� Prohlášení autora - licence CC, Autorský zákon ČR



Licence Creative Commons

http://www.creativecommons.cz/zakladni-informace-o-cc/licencni-prvky/



Všechny programy budou pod 
jednou licencí

Uvedená práce (dílo) podléhá licenci 

Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 
3.0 Unported



� PDF (návod na převod z WORD do PDF)

� Vkládat pouze text programu s vypsanými 
pomůckami, použitou literaturou a zdroji, 
autorskými poznámkami, autorskými 
pracovními listy.

� Jak zacházet s obrázky, 

ukázkami textu, pracovními listy?

Formát programů



Jak zacházet s obrázky?

NE ANO

� Obrázek tučňáka

� Tučňáci. In: Wikipedia: the free 

encyclopedia [online]. San Francisco 
(CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 
2013-03-08 [cit. 2013-10-08]. 
Dostupné z: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tu%C4%8
D%C5%88%C3%A1ci   

� Možno vložit vlastní fotografii s 
uvedením citačních údajů

� Možno uvést odkaz na knihu, ve které
se obrázek nachází.



Jak zacházet s texty?

NE

� Byl pozdní večer, první
máj…

ANO

� MÁCHA, Karel Hynek. Máj;

Márinka. 2. vydání. Praha: 
SPN, 1956. s….



Jak zacházet s pracovními listy?

NE

� Pokud pracovní listy 
obsahují obrázky, které
nejsou autorské a ukázky 
textů….

ANO

� Vložit autorský pracovní list 

� Pracovní list popsat jakou 
součást programu



Popis pracovního listu – Písničky bez 
muziky



Kde hledat pomoc?

� Generátor citací http://www.citace.com/
� vyhledávání podle ISBN...

� Interpretace citační normy 
http://www.citace.com/odkazy.php

� Citace a citování dle normy ČSN ISO 690 (e-kurz) 
http://kurz.citace.com/

� Vyhledávání obrázků (např.):
� CC Google Rozšířené vyhledávání

� http://search.creativecommons.org/



Vyhledávání

� Poslední vložené programy
� Hodnocení programů (1-5 hvězdiček)
� Cílové skupiny
� Rámcové vzdělávací programy

� Klíčové kompetence
� Vzdělávací oblasti
� Průřezová témata

� Identifikace 
� knihovna, autor programu, název programu, anotace

� Vyhledávání ve fulltextu – celých programech



Knihovny a školy

Knihovna

� Spousta zdrojů bez osnov

� Kavárna

� Svoboda vzdělávání

� Čtení pro zábavu

� Volný čas 

� Ticho

� Zájem

� Liberální přístup

� Celý život

� Místo, kde můžu vyjádřit svůj názor

Škola

� Osnovy

� Jídelna

� Přesně stanovená výuka

� Musíš, měl bys..

� Stres

� Dozor 

� Nedobrovolnost

MAJÍ SPOLEČNÉHO

Knihovníci, učitelé Kreativita
Kulturní akce                          Spolupráce
Učebnice, knihy                      Vzdělávání
Zvídavost                             Výchova
Motivace                               Rozvoj
Informace                              RVP

Podklady z přednášek předmětu Podpora čtenářství.



RVP



Co RVP přináší

� Dává větší pravomoci škole, která se může v rámci svého ŠVP 
zaměřit na určitá témata.

� Neobsahuje klasické osnovy, co se kdy má učit, ale obsahuje 
výstupy – co by měl žák po absolvování vzdělávací oblasti 
umět.

� Snaží se o integraci poznatků z různých předmětů.

� Měřítkem pro splnění úkolů učitele už nemá být, zda 
„probral všechno učivo z osnov“. Práce učitele spočívá spíše 
v tom, že účinně vede žáka ke klíčovým kompetencím 
a k očekávaným výstupům oborů. 

� Očekává se také, že budou ve výuce používány některé nové
strategie a metody.



Co se nás bude týkat při vkládání
programů

� Klíčové kompetence

� Vzdělávací oblasti

� Průřezová témata



Klíčové kompetence

� Co nás vede k realizaci programů pro děti?

� Jaké znalosti musíme mít?

� Jaké dovednosti musíme ovládat?

� Jaké postoje musíme zastávat?

� A jak to souvisí s klíčovými kompetencemi 
v RVP?



Klíčové kompetence

� A jak to souvisí s klíčovými kompetencemi              
v RVP?

� Jaké znalosti musíme mít?

� Jaké dovednosti musíme ovládat?

� Jaké postoje musíme zastávat?

� Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, 
dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých               
pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti.



Klíčové kompetence

� K učení

� Komunikativní

� K řešení problémů

� Sociální a personální

� Občanské

� Činnostní a občanské (pouze u žáků MŠ)

� Pracovní (pouze u žáků ZŠ)

� K podnikavosti (pouze u žáků SŠ)



Rámcový vzdělávací program

Klíčové kompetence

� K učení

� Komunikativní

� K řešení problémů

� Sociální a personální

� Občanské

� Činnostní a občanské (pouze 
u dětí v MŠ)

� Pracovní (pouze u žáků ZŠ)

� K podnikavosti (pouze u žáků SŠ)

Vzdělávací oblasti
� Dítě a jeho svět (pouze u dětí v MŠ)

� Dítě a jeho psychika (pouze u dětí v MŠ)

� Dítě a ten druhý (pouze u dětí v MŠ)

� Ditě a společnost (pouze u dětí v MŠ)

� Dítě a svět (pouze u dětí v MŠ)

� Jazyk a jazyková komunikace

� Matematika a její aplikace

� Člověk a jeho svět

� Člověk a společnost

� Člověk a příroda

� Umění a kultura

� Člověk a zdraví

� Člověk a svět práce



V RVP SE NEHOVOŘÍ O PŘEDMĚTECH, ALE 
O VZDĚLÁVACÍCH OBLASTECH

� Jazyk a jazyková komunikace (ČJ a literatura, cizí jazyk)

� Matematika a její aplikace

� Informační a komunikační technologie

� Člověk a jeho svět (Vlastivěda, Prvouka, Přírodopis)

� Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství)

� Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis)

� Umění a kultura (Hv, Vv)

� Člověk a zdraví (Výchove ke zdraví, Tv)

� Člověk a svět práce (Rodinná výchovy, Pracovní výchova)



Průřezová témata

Reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa.
Procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a přispívají tak 
k ucelenosti znalostí, dovedností a schopností. Jsou povinné
a škola je musí svým žákům nabídnout.

� Osobnostní a sociální výchova
� Výchova demokratického občana
� Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech
� Multikulturní výchova
� Environmentální výchova
� Mediální výchova



RVP a kde ho najít

� Metodicky portál: Inspirace a zkušenosti 
učitelů

� http://rvp.cz/



� Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání – RVP PV

� Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání + příloha 
upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením – RVP ZV 
a RVP ZV-LMP

� Rámcový vzdělávací program pro gymnázia – RVP G 

� Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání + příloha 
upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením – RVP ZV 
a RVP ZV-LMP

� Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělávání základní škola 
speciální – RVP ZŠS (dříve pomocná)

� Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola - RVP 
PRŠ (dříve zvláštní)



Vyhledávání

� Poslední vložené programy

� Hodnocení programů (1-5 hvězdiček)

� Cílové skupiny

� Rámcové vzdělávací programy

� Klíčové kompetence

� Vzdělávací oblasti

� Průřezová témata

� Identifikace 

� knihovna, autor programu, název programu, anotace

� Vyhledávání ve fulltextu – celých programech



Cílová skupina

� předškolní děti
� první ročník
� první stupeň (2. - 5. ročník)
� druhý stupeň (6. - 8. ročník)
� devátý ročník
� Studenti SŠ
� děti se zdravotním znevýhodněním 
� dospělí se zdravotním znevýhodněním
� dospělí
� rodiče
� rodiče na mateřské dovolené
� děti - příslušníci menšin
� dospělí – příslušníci menšin
� senioři
� jiné (možnost vypsat) 



Pořád se ptáte, pro koho a proč?

� Dobrý den milé kolegyně,
mám zpracovat pro 3. třídu besedu o krásné a naučné literatuře. Něco 
už mám, ale třeba by se daly využít jiné nápady. Pokud by někdo mohl 

cokoliv na dané téma poskytnout, byla bych za to ráda.

� Dobré ráno všem!

Prosím nemáte někdo soutěž pro dospělé? V rámci Týdne knihoven vždy 
připravuji i soutěže o ceny. Napadlo mě využít možnosti použít soutěž již
prověřenou jinde a ušetřit přípravou hooodně času.

Může to být soutěž literární či všeobecná. Vloni jsme měli spisovatele našeho 

kraje.Děkuji za jakýkoliv nápad a otázky.Ráda přepošlu dalším zájemcům.

Zdroj: Konference Andersen



Pro nás a protože to potřebujeme a chceme

� Hezký pátek 13. přeji, prosím nemáte někdo 
k dispozici pásmo-povídání na téma České
a světové pohádky? je to asi hloupost,ale je to 
dost narychlo a čas se krátí...děkuji za laskavost.

� Dobrý den,

mám velikou prosbu, nemáte někdo 
zpracovanou besedu nebo soutěž k výročí
Cyrila a Metoděje? Na oplátku poskytneme 
naše připravené materiály.

Zdroj: Konference Andersen



VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání
knihovníku 2013

� Přispět ke vzdělávání knihovníků v oblasti 
efektivního využívání informačních 
a komunikačních technologií.

� Spolupráce, sdílení a vzájemné učení.

� Rozvoj schopností na poli informační, komunikační
a počítačové gramotnosti, ale také na poli právní
způsobilosti.



Více se dozvíte na regionálních 
setkání Klubek KDK SKIP ČR
� 9. 10. Mosty u Jablůnkova

� 5. 11. Liberec

� 11. 11. Ostrava

� 21.- 22.11. Vsetín

� 26. 11. Jindřichův Hradec

� 27. 11. Prachatice

� 2. 12. Jičín

� 3. 12. Náchod

� 10. 12. Mikulov – klubko JM

� 11. 12. Uherské Hradiště



Poděkování

� Mozkový trust KDK SKIP ČR

� Dětská knihovna KJM v Brně

� Quonia.cz 

� B. Blažková

� J. Kyclová

� M. Linc

� Z. Matušík

� E. Vališová

� G. Obstová

� J. Klusoň



Ale také děkujeme všem, kteří
databanku budou využívat a budou 
do ní vkládat své poklady.

www.knihovnici.kjm.cz

Databanka programů byla pořízena za finanční podpory Ministerstva kultury ČR z grantového programu VISK 2 2013.
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www.kjm.cz

Děkuji za pozornost

� Mgr. Helena Hubatková Selucká

� detske@kjm.cz

� kdkjm@kjm.cz

� cdc@kjm.cz

� www.facebook.com/kjmbrno

Statutární město Brno finančně podporuje Knihovnu Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou organizaci.

Databanka programů byla pořízena za finanční podpory Ministerstva kultury ČR z grantového programu VISK 2 2013.


