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Cíl
Podpořit čtenářskou 
gramotnost dětí v ČR

záštita Ministra kultury
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Cílové skupiny: 
děti a jejich rodiče

Druhy sad: 
pro děti ve věku 0-3 roky a 3-6 let 

v přípravě nové sety s novými autory
Daniela Fischerová, Irena Šafránková

Daniela Krolupperová, Michaela Bergmannová
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Kraje podporující projekt

Královéhradecký kraj
Moravskoslezský kraj

Středočeský kraj
V roce 2019 jako první podpořil Liberecký kraj. Úspěšně se 

jedná ve Zlínském a Olomouckém kraji. V hledáčku je též 
Plzeňský a Jihomoravský kraj.
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Metodiky

pro knihovny

+ Bulletin zvl. č. 1/ 2017
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Ročník (2018 – 2022)

Harmonogram roku
Duben: vyhlášení dalšího ročníku
Květen/červen: objednávky sad
Říjen: distribuce sad
Prosinec – leden následujícího roku: 
závěrečná zpráva
Vítání a akce po celý rok
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Letošních soukromých sponzorů

Albi
CREW
Čtení pomáhá
EMBA
Jirout reklamy
Puntík
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Sponzor: EOP 
(financování uměleckého tlumočení 

leporela do znakového jazyka, 
tlumočení Kukátko, z.s.)

Poděkování Macanově knihovně 
za audioverzi leporela, pohádkové 

knížky i metodiky pro rodiče
KukátkOO
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Institucionálních členů pracovní 

skupiny

•Roman Geibisch /hledání partnerů, sponzorů
•K. Hubertová, B. Čižinská, P. Ornstová, M. 

Poživilová a KMHK /metodika, konzultace, 
objednávky, logistika
•M. Sabelová, H. Dlouhá a KMO /web, fcb, 

youtube, distribuce doobjednávek, 
logopedická metodika, konzultace
•Z. Houšková /metodika, konzultace
•  L. Nivnická, K. Havlová a KJM /metodika, 

online křest
•B. Tauberová a Knihovna Sedlčany 

/metodika, konzultace
•D. Divínová a Masarykova veřejná knihovna 

Vsetín /ekonomické poradenství, metodika
•H. Šlesingerová, KDK a Knihovna města 

Plzně /konzultace
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Klubíků pro děti s rodiči 
(Královéhradecký kraj)
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Projektových pravidel

• Spolupráce se zřizovatelem
• Členství v profesním svazu (SKIP ČR)
• Objednání motivačních sad a jejich 

předání
• Uspořádání 4 relevantních akcí pro 

rodiče s dětmi ročně a vytváření 
komunity

• Budování odpovídajícího fondu (knížky 
pro nejmenší, knížky pro rodiče)

• Přizpůsobování prostředí a vybavení pro  
miminka a batolata

• Dokumentace činnosti a roční zpráva 
prostřednictvím dotazníku na webu 
projektu

• Udržitelnost projektu 6 let pro 
následnou evaluaci

• Propagace projektu v obci
• Zvyšování kvalifikace pracovníků
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Čísel elektronického Zpravodaje 

(vychází 4x ročně)

Webová stránka, FaceBook, YouTube kanál, 
konference Andersena, heslo ve Wikipedii…





Objednávky



      31
    Odběratelů kanálu na YouTube

Prosíme: podpořte, ať je lepší 
adresa!



50-70 %
Vliv projektu Bookstart na čtenářství 

dětí (podle zahraniční evaluace)

 Jednoznačně prokázaný pozitivní  
dopad na rodiče, děti i knihovnu

• Rodiče čtou a sdílejí s chutí 
knížky se svými dětmi (čtou pak 
např. denně …)

• Rodiče mají větší sebedůvěru, 
lepší znalosti i dovednosti

• Podporou společného čtení sílí 
vzájemná vazba mezi rodičem a 
dítětem

• Vytváří se vazba mezi rodinou a 
knihovnou, rodičem a 
knihovníkem (povídají si spolu o 
vývoji dítěte, vhodných knížkách 
atp.)

• Dítě je lépe připraveno na 
školu, má lépe rozvinuté 
jazykové a další dovednosti



80 Kč
Cena 1 sady

• Cena dotovaná (díky podpoře 
SKIP a sponzorů)

• Práce dobrovolníků
• Tržní cena cca 5x vyšší



274

Zapojených knihoven



66.720
Obdarovaných rodin 

celkem



Všechny

  

…děti si zaslouží knižní dárek 
a naši pozornost!





Děkuji za pozornost

    

Kontakt:
Zlata Houšková
tel.: 773-461-554
e-mail: zlata.houskova@gmail.com
www.sknizkoudozivota.cz
e-mail: objednavkybookstart@knihovnahk.cz

http://www.sknizkoudozivota.cz/
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