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Zpráva o činnosti 2021

Memorandum o spolupráci 

mezi

MŠMT ČR a  MK ČR



Podpis  Memoranda

 6. září 2021 v předvečer KKS v Olomouci

https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/ministri-kultury-a-skolstvi-p
odepsali-memorandum-o-meziresortni-spolupraci-4-cs4430.html

https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/ministri-kultury-a-skolstvi-podepsali-memorandum-o-meziresortni-spolupraci-4-cs4430.html
https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/ministri-kultury-a-skolstvi-podepsali-memorandum-o-meziresortni-spolupraci-4-cs4430.html


Členové meziresortní pracovní skupiny 
za české knihovny

K naplňování Memoranda o spolupráci jmenovali náměstci obou 
resortů členy. Za MK ČR jmenoval členy náměstek ministra 
kultury pan Milan Němeček.

České knihovny v meziresortní pracovní skupině zastupují:

● předseda ÚKR Vít Richter
● předseda SKIP Roman Giebisch
● předseda SDRUK Tomáš Řehák
● členka ÚKR a odb. asist. KISK FF MU Brno Pavlína Mazáčová
● ředitelka SVKUL Jana Linhartová



První setkání 1. 11. 2021 na MŠMT

● Seznámení a představení členů skupiny a termíny schůzek
● Prezentace projektu na podporu spolupráce knihoven a škol 

financovaných z OP VVV  “Co v učebnici nebylo”
● Diskuze nad tématy k naplňování Memoranda
- Koncepce knihoven ČR na r. 2021-2027 a její propojení na 

Strategii 2030+ 
- Dokončení výzkumu ke spolupráci knihoven a škol
- Využití digitalizovaných materiálů ve výuce
- Vzdělávací  role knihoven a paměťových institucí  v době 

pandemie
- Výzvy z OP JAK
- Celostátní programy na podporu čtenářství



Druhé setkání 7. 2. 2022 online

● Prezentace projektů podporující spolupráci knihoven a škol 
financovaných z OP VVV “Učíme se příběhem” a “Mít svět 
přečtený”

● Ferdinand Hrdlička - Odbor vzdělávací politiky MŠMT, 
představení OP JAK -  současnosti probíhají 

● Jan Jiterský - Odbor základního vzdělávání a mládeže MŠMT, 

představení velké revize RVP pro ZV,https://velke-revize-zv.rvp.cz/
● Zuzana Zahradníčková - ředitelka OUKKO MK, představení 

NPO jako příležitosti pro mezirezortní spolupráci
● Návrhy témat na příští jednání

https://velke-revize-zv.rvp.cz/


Třetí setkání 10. 5. na MK ČR 
● 20. 4. 2022 od 17.hod. celostátní webinář pro NPI, projekt 

SYPO, “Vzdělávací  role knihoven ve 21. století” 
https://helen.npi.cz/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=92107 

● Program jednání:
- Aktivity MŠMT v oblasti začlenění ukrajinských dětí a žáků 

(migrantů) do českého školského systému + aktivity knihoven
- Pavlína Mazáčová - Role knihoven při vytváření vzdělávacího 

obsahu (využití digitalizovaného kulturního dědictví)
- Kateřina Tomešková - Vhled do výstupů pokusného 

ověřování  „Vzdělávací programy paměťových institucí do 
škol“ , zkušenosti NPMK JAK s koordinací národního projektu 
MŠMT

 

https://helen.npi.cz/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=92107

