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TISKOVÁ ZPRÁVA č. 2/2016 
 

 
 

(v Plzni 21. 3. 2016) 
 

Knihovna města Plzně v rámci soutěže Čtenář roku odměnila  
„Nejlepší čtenářskou třídu“  

 
 

     Knihovna města Plzně ocenila v sobotu 19. března v Polanově síni nejpilnější čtenáře 
z kategorie školních tříd. Zapojila se tím do 6. ročníku celorepublikové soutěže Čtenář roku 
2016, jejíž absolutní vítěz bude vyhlášen počátkem dubna v Praze. Plzeňskou „Nejlepší 
čtenářskou třídou“ se stala 4. B ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici v Plzni, jejíž každý žák 
od září do ledna přečetl v průměru 13 knížek. Další diplomy s podpisem 1. náměstka 
primátora města Plzně Martina Baxy si odnesly 2. A z 26. ZŠ v Liticích, 3. třída ZŠ a MŠ 
Chotíkov a 2. třída ZŠ Újezd.    
     V soutěži byl hodnocen nejen počet přečtených knih ve třídě, ale i počet registrovaných 
čtenářů knihovny v rámci třídy nebo aktivní účast tříd na čtenářských akcích v knihovně. Kromě 
čárek za každou přečtenou knihu do čtenářského archu mohli žáci zachytit svoje čtenářské 
zážitky a úspěchy literárně či výtvarně v tzv. Kreativním okénku. 
     O titul „Nejlepší čtenářská třída“ se ve finále utkalo 21 tříd z Plzně a blízkého okolí, 
zastoupeny byly druhé až páté ročníky a jedna třída šestá. Nejaktivnější školou byla 26. ZŠ, jež 
do soutěže přihlásila 5 kolektivů. Z malých škol zaslouží uznání ZŠ Újezd – z jejích pěti tříd se 
přihlásily tři a její druhý ročník přečetl absolutně nejvíce knížek (328).    
      Všechny zapojené děti v prvním pololetí školního roku dohromady přečetly 2 486 knih, ty 
nejpilnější v průměru zvládly kolem dvaceti titulů. Největší individuální čtenářkou soutěže se 
stala dvanáctiletá Sára Cajthamlová z 10. ZŠ, která za danou dobu stihla 31 knihu. Nejpilnějším 
čtenářem z prvního stupně byl Honzík Uhlík – přečetl 28 knih. V počtu čtenářů, registrovaných 
v Knihovně města Plzně, vítězí 4. B z 26. ZŠ – půjčovat knihy si zde chodí 15 dětí. 
     V kategorii výtvarného zpracování čtenářských zážitků byly vysoce hodnoceny ZŠ a MŠ 
Chotíkov, ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici v Plzni, 2. třída 26. ZŠ Litice, 3. C z 26. ZŠ a třída 
6. A z 10. ZŠ. „Paní učitelce Vladaně Mezerové, která v šesté A učí angličtinu, je třeba vyslovit 
zvláštní uznání. Motivovat děti ke čtení na druhém stupni není jednoduché, ve třídě jsou prý 
dvacet čtyři žáci a z nich čte jenom devět dětí,“ uvedla ředitelka Knihovny města Plzně Helena 
Šlesingerová. „Cesta ke čtenářství může být dlouhá. Knihovna, kterou dětský čtenář navštíví 
jednou anebo dvakrát za měsíc, může pomáhat, ale prostor, kde je možné působit denně, je kromě 
rodiny hlavně škola. Je skvělé patřit do party kamarádů, kteří čtou.“ 
     Mnohé obrázky byly dětmi dovysvětleny, např.:       
„Knížka byla zábavná a hezká, protože se mi líbila, protože víla Umělka opravovala věci.“ 
„Knížka byla poučná, protože jsem se naučil hasit požár.“ 
„Mně se nelíbylo, že po beránkovi stříleli.“ 
„Ve škole máme dost přísnou učitelku na angličtinu, co nás učí slova, co v angličtině nejsou. 
Potom se musíme jít učit s babičkou, která má drsné nápady.“ 
 „Mám ráda knížky, protože se v nich hodně bavím. Moje oblíbená kniha je odhalené tajemství.“ 
     Vítězné třídy byly z rukou ředitelky KMP Heleny Šlesingerové odměněny diplomem, knihou, 
kornoutem s bonbony a divadelním představením Plzeňská strašidla v podání Jitky Kubištové 
a Milana B. Karpíška.  
     Soutěž podpořila společnost Rizzo Associates Czech, a. s. se sídlem v Plzni ve Vejprnické ul.  
 
     Akci Čtenář roku vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR v rámci Března – 
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měsíce čtenářů a je určena obecním, městským a veřejným knihovnám. V roce 2011 se hledal 
čtenář s největším počtem výpůjček, v roce 2012 čtenář nejvěrnější, tedy ten, který je v knihovně 
nejdéle registrován, v roce 2013 nejpilnější čtenář do 15 let, v roce 2014 nejlepší čtenářská rodina 
a v roce 2015 nejlepší táta čtenář. V roce 2016 na celostátní úrovni probíhá soutěž v úzké 
spolupráci s projektem Čtení pomáhá. Vítězové základních kol mohou každoročně postoupit 
do regionálního kola a následně do klání nejvyššího. Celostátnímu vítězi bude ocenění slavnostně 
předáno 5. dubna 2016 v Praze v přímém přenosu ČTArt při udělování cen Magnesia Litera.  
 
 
 

Kontakt:  
Knihovna města Plzně, příspěvková organizace, B. Smetany 13, 301 00 Plzeň, www.knihovna.plzen.eu 
Mgr. Markéta Skálová, Oddělení informačních služeb a studovna, tel.: 378 038 205, 378 038 213, e-mail: 
studovna@plzen.eu  
Mgr. Helena Šlesingerová, MBA, ředitelka, tel.: 378 038 200, 724 253 627, e-mail: slesingerova@plzen.eu 
      
      
 

 
 


