PASOVÁNÍ
PRVŇÁKŮ
NA ČTENÁŘE
ROČNÍK 2022/2023

POPRVÉ DO ŠKOLY–POPRVÉ DO
PASOVÁNÍ PRVŇÁKŮ NA ČTENÁŘE

KNIHOVNY–

ROČNÍK 2022/2023
Projekt na podporu dětského čtenářství pro žáky prvních tříd se stal trvalou
součástí činnosti našeho dětského oddělení. Má pozitivní ohlas jak u
zapojených škol, tak u rodičů.
Ve šk. r. 2022/2023 navážeme na zkušenosti, které jsme získali za uplynulých
15 let.
Pasování bude předcházet návštěva Oddělení pro děti MKKL.
1. návštěva: duben 2023–děti předvedou, co všechno se ve škole naučily.
Představíme dětem edici První čtení. Řekneme si, jak jsou uspořádány knihy
v knihovně.
2. návštěva: květen/červen 2023–Pasování prvňáků na čtenáře knihovnypřipravíme v součinnosti se školami a rodiči.
Termín pasování: od 29. května do 9. června 2023
Děti obdrží certifikát o pasování se svým jménem a po jeho předložení
v knihovně, při přihlašování se za čtenáře, jim bude vydán průkaz s roční
registrací zdarma. Při samotném pasování děti průkaz čtenáře neobdrží.
Projekt je náročný na realizaci, proto žádáme školy o včasné zaslání návratky
(viz příloha). Další podrobnosti budeme konzultovat přímo s odpovědným
pedagogem.
V případě zájmu může třída navštívit knihovnu mimo povinnou lekci v rámci
projektu (říjen 2022–březen 2023). Nabízíme Seznámení s knihovnou, Jak vzniká
kniha, nebo lekce z naší Nabídky služeb na šk.r. 2022/2023.

Informace pro učitele/učitelky prvních tříd
Projekt Poprvé do školy-Poprvé do knihovny–Pasování prvňáků na čtenáře
je již 15 let součástí činnosti Městské knihovny Kladno.
Se svou první třídou navštívíte v průběhu školního roku dvakrát Městskou
knihovnu Kladno–Oddělení pro děti, Nám. Sítná 3106 Kladno.
1. návštěva–duben 2023
První návštěvu si domluvíte s knihovnicemi. (Doporučujeme kontaktovat
realizátorky akce s předstihem, volné termíny pro realizace besed se
rychle plní.)
Žáky seznámí s knihovnou Sova Rozárka, které děti na oplátku
předvedou, co se dosud ve škole naučily (čtení, počítání, psaní).
Aktualizovat seznamy dětí!
Do 28. 4. 2023 odevzdat v knihovně podepsané souhlasy od rodičů. Bez
něj děti nebudou pasovány! (souhlas v příloze)
Domluvit s knihovnicí termín pasování prvňáků!
Obdržíte Pozvánky na Pasování pro rodiče.
Obdržíte slib čtenáře.
2. návštěva-květen/červen 2023– slavnostní Pasování prvňáků
Tento termín je domluven při 1. návštěvě knihovny.
V průběhu měsíce května:
Předat rodičům pozvánky na pasování prvňáků!
Určit dítě, které bude na pasování číst Slib čtenáře.
Připravit s dětmi krátké vystoupení (básničky, písničky, tanec apod.).
Pasování je slavnostní akt, zúčastňují se ho rodiče, zástupci škol,
představitelé města. Vhodné je sváteční oblečení.
Přihláška do projektu emailem do 30.9.2022 (viz. příloha)
Seznamy tříd
do 30.11.2022 (z důvodu objednávky knih) (možné
také emailem: hantakova@mkkl.cz).
Seznámit rodiče na třídní schůzce s Projektem Pasování prvňáků.
Požádat rodiče o podepsání souhlasu (viz. příloha). Souhlas odevzdat
v knihovně do 28. dubna 2023.
V případě, že máte zájem navštívit knihovnu mimo akcí uvedených v rámci
projektu, můžete si vybrat jakýkoliv program z naší nabídky služeb.

Vážení rodiče!
Městská knihovna Kladno
ve školním roce 2022/2023 vyhlásila
pro žáky prvních tříd projekt

Pasování prvňáků na čtenáře
Jeho cílem je vytvořit u dětí pozitivní vztah ke knihám, vést je k pravidelnému a
systematickému čtení a vypěstovat v nich odpovídající čtenářské návyky.
Do projektu se přihlásila i škola, kterou navštěvuje Vaše dítě.
Děti se svou paní učitelkou navštíví
Městskou knihovnu Kladno – Oddělení pro děti.
Slavnostní pasování proběhne
v MKKL, Nám. Sítná 3106
v měsících květen/červen 2023
Dítě obdrží Osvědčení o pasování na čtenáře a na jeho základě, po předložení
v knihovně, mu bude vydán čtenářský průkaz s roční registrací zdarma.
…………………………………………………....................................................
Souhlas rodičů
Souhlasím, aby se můj syn/dcera:
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………….
zúčastnil/a Pasování prvňáků na čtenáře.
Souhlasím s fotografováním a použitím záznamu v rámci propagace akce
(webové stránky mkkl.cz, propagační materiály knihovny).
V souvislosti s ochranou osobních údajů nejsou u fotografovaných uváděny
žádné osobní údaje. Fotografie slouží výhradně pro potřeby knihovny a nejsou
poskytovány jiným subjektům.

Datum: …………

…………………………………………………..
podpis rodiče, zákonného zástupce

NÁVRATKA – PASOVÁNÍ PRVŇÁKŮ NA ČTENÁŘE

ZŠ ………………………………………………………………………………………………
se přihlašuje do projektu Pasování prvňáků na čtenáře ve šk.r. 2022/2023.
Třída

Počet dětí

Pedagog

Email/telefon

Kontakt na knihovnu: Elena Hantáková, Městská knihovna Kladno
Nám. Sítná 3106, 27201 Kladno
tel. 312258913
e-mail: hantakova@mkkl.cz

V Kladně ………………………

…………………………………………
razítko školy, podpis ředitele

Návratku zašlete do 30. 9. 2022 na výše uvedenou adresu, nebo emailem.
V případě, že škola nezašle návratku, nebude možné akceptovat pozdější
zájem školy o zařazení do projektu.

