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Bookstart ČR 
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Základní 

informace 

S knížkou do života – Knížka pro prvňáčka 

 

 

 

 

 

 

  

 

• projekt Svazu knihovníků a 
informačních pracovníků ČR 
a českých knihoven od roku 2018 

 

• inspirovaný a podložený 
zahraničními zkušenostmi 
a výzkumy 

 

• vzdělávací projekt pro rodiče a 
rodiny - pro rodiče s miminky (0-3 
roky) a pro rodiče s dětmi ve věku 
3-5 let 

 

• v základu obsahuje: pořízení a 
předání motivačních setů/balíčků 
– prvních knížek pro společné čtení 
a následné setkávání s rodiči 
a dětmi v knihovně 

 

• navazuje Knížka pro prvňáčka – 
pasování na čtenáře 

 

 



Spojujeme 

  
 

 

 

„Můžeme být s rodiči v jednom 
z jejich nejhezčím životním období 
a navázat s nimi a jejich dětmi vztah, 
který přetrvá.“ 

 

 

 

 

 

knihovny a rodiče 

rodiče a děti 
knihovny a děti 
rodiče a rodiče 

děti a děti 
knihovny a zřizovatele 

knihovny a obce, mateřská centra 

knihovny a knihovny 
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DĚKUJEME! 
Knihovnám, knihovnicím 

 a knihovníkům! 



 
Klubíky, 

klubíčka, hrátky, 
knihomrňata, 

kulihrášci, 
palečci aj. 



Příběh 

FOTO 

 

Všechno jsem nachystala, 
na první setkání nikdo 

nepřišel, byla jsem z toho 
smutná … 

Chtěla jsem to vzdát, ale 
nakonec mi to nedalo … 

Teď mám dvě skupiny 
maminek, nestíhám  

a ve městě se o tom 
mluví. 

Obec: 3000 obyvatel 

 



Ohlasy 

 

 

Z projektu jsem nadšená, 
rodiče i děti také, pomohl 
díky sadám obecní knihovně 
Doubravčice dostat se do 
povědomí obyvatel. 
 

 

Překvapil nás zájem matek 
a otců, námi doporučená 
literatura je často 
v oběhu, vždy se jedná 
o příjemné setkání, které 
všem rychle uteče. Díky za 
tento projekt. Zájem 
o knihovnu jako místo 
setkávání se zvýšil. 
 



Ohlasy 

Projekt k nám přivedl nové 
čtenáře, zejména ty nejmenší 
s rodiči, opakovaně se k nám 
vrací. 

 

Každé setkání s malými dětmi 
je originál, opakujeme říkadla, 
vítací a rozlučkové popěvky, 
hodně zpíváme, zpívám 

i písničky a říkadla mého mládí, 
které maminky už neznají. 
Setkávání jsou radostná 

a užívají si je nejen děti, ale 

i maminky. Chceme zakoupit 

divadélko a Orffovy nástroje. 



66.720 

obdarovaných rodin, letos 

rosteme dál … 
 

 



Od rodičů 

 
 

 

 

Myslím, že z počátečního setkávání s ostatními dětmi 
podobného věku se naše cesty do knihovny staly 
velmi příjemně stráveným časem pod vaším milým 
vedením, ve společnosti knih a příběhů z nich, které 
dětem krásně a vynalézavě zpřístupňujete. (Jana K. 
s Valinkou) 

  

  

Byla jsem velice překvapena, jak bohatý program se 
nechá pro tak malé děti připravit a hlavně z toho, jak 
syn báječně od tak útlého věku reagoval. … Tuto 
aktivitu máme moc rádi, protože nám oběma mnoho 
přináší – setkání s dětmi, podobně naladěnými 
dospěláky, mluvené slovo, zábavu, nové básničky a 
písničky. (Martina M.) 

  

  

Moc bych Vás chtěla pochválit za krásné programy, 
které děláte pro děti. Je to pro děti super zpestření. 
Dcera se tam vždy moc těší. Našla si tam i další 
kamarády. Programy jsou moc hezké, krásně dělané i 
pro nejmenší děti. Některé básničky, písničky, 
zvířátka, nebo různé příběhy si pak dcera doma zpívá, 
nebo říká. Moc se tam vždy těší. (Markéta B.) 

 

 



 
Cíl 

 

 

Podpořit čtenářskou 
gramotnost dětí v ČR 

 

záštita Ministra kultury 

DĚKUJEME! 
 

 

 



Proč 

„Ve věku do 3 let se utváří 
osobnost téměř ze 70 %.“ 

(V.Laufková) 
 

 

… narodí se děťátko - 
rodiče - komunikace - 

rozvoj jazyka/řeči – čtení 
a porozumění - škola - lepší 
výsledky - celoživotní učení 
- lepší uplatnění - vzdělaná 
společnost 
 



Pro koho 

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 

 

 



Kraje 

tým Bookstart nabízí podporu 
pro jednání 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moravskoslezský kraj 

Středočeský kraj 
Královéhradecký kraj 

 

V roce 2019 jako první podpořil Liberecký kraj. 
Úspěšně se jedná ve Zlínském a Olomouckém kraji. V 

hledáčku jsou další kraje. 



Pomoc 

Metodiky 

pro knihovny 

 

Národní knihovno! 

DĚKUJEME!  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Rok 

s Knížkou 
do života 

 

 

 

 

 

 
 

Vítání a akce po celý rok  

(leden-prosinec) 

 

Duben: vyhlášení dalšího ročníku 

Květen/červen: objednávky sad na další 
rok 

Říjen/listopad: distribuce sad 

Leden následujícího roku: závěrečná 
zpráva 

 



Sponzoři 

 
 

 

 

Albi 

CREW 

Čtení pomáhá 

EMBA 

Jirout reklamy 

Puntík 

 



Handicapy  

 

 

DĚKUJEME! 
Macanově knihovně  

za audioverzi leporela, pohádkové 
knížky i metodiky pro rodiče 

Již k dispozici ve zvukových 
knihovnách! 

 
 

 



Verze 

pro 

neslyšící  

 

 

 

sponzor Elektrárna Opatovice 
financování uměleckého tlumočení 

leporela do znakového jazyka,  

tlumočení KukátkOO, z.s., 

Probíhá tlumočení metodiky pro 
rodiče. 

 

 

 

https://www.facebook.com/103214121051806/photos/167774127929138/


 

 

 

Pro radost 

 

 
 

 

 

 

ZONERAMA 



Nebojme se 

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 knihovníků 



Přátelé 
 

 

…vítáni! 
 

pro všechny, kteří se chtějí 
přihlásit k samotné myšlence; 

 dělají akce pro rodiče 
s dětmi/kluby maminek 

a tatínků,  
chtějí sledovat, co se 

v projektu děje … 
 

 

 

 



Online 

Elektronický Zpravodaj  

 

webová stránka, facebook, 
youtube kanál, konference 

Andersen, heslo na Wikipedii… 

objednávkový a registrační 
formulář 

 

 

 

 



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 



100 Kč 

Aktuální cena 1 sady 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Cena dotovaná (díky 

podpoře SKIP a sponzorů) 
• Práce dobrovolníků 

• Tržní cena cca 4x vyšší 



Každé 

   

…dítě potřebuje mít svou vlastní knížku. 
 

 





Děkujeme za pozornost! 

     
 

 

 

Kontakt tým Bookstart: 

www.sknizkoudozivota.cz 

e-mail: objednavkybookstart@knihovnahk.cz 

 

http://www.sknizkoudozivota.cz/


Partička 

 

 

 

 

 

• 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 

 


