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Základní údaje o soutěži
Vyhlašovatel a garant soutěže:
Klub dětských knihoven Karlovarského kraje

Oslovené knihovny:
Členové Klubu dětských knihoven Karlovarského kraje

Cílová skupina soutěže:
Čtenáři dětských oddělení knihoven Karlovarského kraje – žáci 4. a 5. ročníků ZŠ

Koordinátorka soutěže:
Bc. Klára Rozsypalová – Městská knihovna Loket

Počet oslovených knihoven:
24 knihoven - členů Klubka Karlovarského kraje

Počet zapojených knihoven:
bude znám po termínu přihlášení do 5.1.2018 (zde bude seznam uveden v příloze)

Harmonogram soutěže – důležité termíny:
Oficiální zveřejnění soutěže
10.1.2018
(na www.klubkokv.cz, e-mailem členům Klubka KV 10.12.2017)
Termín přihlašování knihoven do soutěže
10.12.2017- 5.1.2018
Zveřejnění seznamu přihlášených knihoven
10.1.2018
(na www.klubkokv.cz)
Místní kola soutěže v přihlášených knihovnách
8.1. – 9.2.2018
Nahlášení vítězů místních kol soutěže
do 13.2.2018
(Kláře Rozsypalové – MK Loket na email klubkokv@gmail.com)
Zveřejnění vítězů místních kol na webu Klubka KV
15.2.2018
Krajské kolo soutěže: Krajská knihovna Karlovy Vary
23.2.2018 (pátek) od 9:00 – 15.00 hodin
(konec soutěže je orientační, max. do 15:00 hod.)
Zveřejnění výsledků krajského kola soutěže
do 12.3.2018
(na www.klubkokv.cz, e-mailem zúčastněným knihovnám)
Závěrečné hodnocení soutěže
do 12.3.2018
(na www.klubkokv.cz, e-mailem zúčastněným knihovnám)

Cíle soutěže





Podpora čtenářství
Podpora aktivní spolupráce knihoven Karlovarského kraje
Představení zajímavých titulů dětské literatury dětským čtenářům knihoven
Spolupráce se základními školami (není povinná)

Soutěžní kategorie
1. Kategorie – žáci 4. tříd ZŠ
2. Kategorie – žáci 5. tříd ZŠ
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Jednotlivá kola soutěže
MÍSTNÍ KOLO








Přihlášená knihovna vyhlásí soutěž v místě svého působení (na výlepové plochy knihovny do 10.1.2018)
Plakát bude vyhotoven v MK Loket – jednotná úprava pro všechny zúčastněné knihovny/logo Klubka,SKIP –
plakát bude zaslán e-mailem členům Klubka nejpozději do 31.12.2018
Místní kola soutěže proběhnou v jednotlivých knihovnách. Knihovny si sami zvolí vhodné datum konání, a
to v období od 8.1.-9.2.2018
Knihovny si sami určí počet soutěžících v každé kategorii (doporučeno je obsadit každou kategorii
minimálně 3 soutěžícími).
V případě, že se v jednotlivých kolech nepřihlásí dostatečný počet soutěžících do některé z kategorií, není
nutné, aby do krajského kola knihovna přihlásila soutěžící do obou kategorií. (př. v místním kole vzejde 1
vítěz z 1 kategorie, 2. kategorie nebude v knihovně vůbec obsazena, knihovna tedy přihlásí do krajského
kola pouze vítěze 1. kategorie).
Doporučení: Doporučuje se knihovnám, aby oslovily pro spolupráci v této soutěži místní základní školy,
soutěž lze uspořádat v rámci školního vyučování (besedy v knihovně).

Průběh soutěže a hodnocení
Knihovnice v dané knihovně předem vybere vhodnou literaturu, ze které děti budou nahlas předčítat. Text
okopíruje pro každého porotce 1x. Soutěžící čte text přímo z knihy (tj. v originále).
Výběr textu:






délka textu (rozsah): 1-2 stránky z knihy (záleží na formátu knihy a velikosti písma, ilustracích)
výběr textu: dle kategorií (volit knihy doporučené pro danou věkovou skupinu)
doporučení: vhodné je vybrat text z nových knih (rok vydání 2016-2017), soutěžící je tímto způsobem
představí publiku a navnadí posluchače, aby si přečetli celou knihu 
V kopii i originále knihy nutno předem označit začátek a konec ukázky, kterou soutěžící bude číst.
soutěžící by měl číst neznámý text (bude mít možnost připravit si jej těsně před hlasitým projevem před
porotou)

Porota
 Doporučuje se sestavit porotu nejméně ze 3 členů (knihovnice, učitelka, veřejně známá osobnost města.)
 Možno zapojit i publikum (v závěrečném hodnocení pak přihlédnout k výsledkům publika – viz. doporučení
níže v textu).

Průběh soutěže
Porota
 V úvodu soutěže seznámí publikum i soutěžící s harmonogramem a způsobem hodnocení soutěže
(parametry hodnocení)
 V případě zapojení publika rozdá publiku hodnotící formuláře
 Před projevem každého soutěžícího představí krátce publiku knihu, ze které bude soutěžící číst.
 Představí krátce soutěžícího (jméno, věk, třída ZŠ)
Soutěžící
 Úkolem je přečíst předložený text co nejlépe.
 Soutěžící jsou předem seznámeni s hodnotícími parametry (tj. co se bude hodnotit). Soutěžící má možnost
text si před hlasitým čtením (které bude hodnoceno) krátce připravit – doporučuje se 10-15 minut na
přípravu někde v „ústraní“.
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 V průběhu hlasitého čtení by měl mít soutěžící klid na soustředění (tj. zjednat v publiku klid).
 Text soutěžící hlasitě přečte před porotou 1x.
Hodnocení projevu – hodnotí se:








Plynulost projevu (zasekávání v textu, přeskakování vět, změny v rychlosti čtení)
Správná výslovnost („drmolení“, komolení slov)
Intonace (rozlišení otázky od věty oznamovací, přímá řeč, rozkazovací věta…)
Hlasitost projevu (zda soutěžící čte dostatečně nahlas, aby jej publikum slyšelo)
Rychlost projevu (zda soutěžící nečte příliš rychle, nebo naopak pomalu)
Nonverbální projev soutěžícího (výraz, pohyb, mimika atd)
Porozumění textu (2-3 otázky, položí porotce)

Bodové hodnocení
 V každém hodnotícím parametru porotce přidělí počet bodů ve škále 1-5 (1 nejméně – 5 nejvíce).
 Každý porotce hodnotí soutěžící samostatně, po projevech všech soutěžících se sečtou body z jednotlivých
hodnotících parametrů u každého soutěžícího.
 Porota dle výsledků (součtu bodů u každého soutěžícího) vybere vítěze soutěže v každé kategorii.
 Bodové hodnocení publika lze započíst do celkového hodnocení, nebo lze vyhlásit speciální „Cenu
publika“(záleží na podmínkách jednotlivé knihovny)
 Doporučení: připravit tabulky s výpisem soutěžících a hodnotících parametrů předem – vzor najdete
v příloze)
Hodnocení publika
Pokud se rozhodnete zapojit do hodnocení i publikum, doporučujeme vytvořit předem tabulku, pro urychlení
sčítání výsledků v jednodušším provedení (vzor najdete v příloze).

Vyhlášení výsledků a ocenění vítězů




Porota vyhlásí vítěze po skončení soutěže, v každé kategorii 1. – 3. místo (v případě malého počtu
soutěžících v dané kategorii si přizpůsobí).
Do krajského kola postupuje vítěz (tj. 1. místo v místním kole) za každou obsazenou kategorii. Tato
skutečnost je postupujícímu do krajského kola oznámena při vyhlašování výsledků, postupujícímu je
třeba také podat informace o místě a čase konání krajského kola!
Každá knihovna si zvolí individuální způsob dopravy postupujících soutěžících do místa konání krajského
kola.

KRAJSKÉ KOLO









Jednotlivé přihlášené knihovny zašlou jména vítězů (tj. 1. místo v místním kole) každé kategorie Kláře
Rozsypalové nejpozději do 13.2.2018 prostřednictvím e-mailu (klubkokv@gmail.com). Klára Rozsypalová
potvrdí přijetí zprávy.
Na webu Klubka bude zveřejněn seznam soutěžích krajského kola po termínu nahlášení z jednotlivých
knihoven.
Knihovnám, které se zúčastní krajského kola, bude zaslán harmonogram krajského kola soutěže nejpozději
do 15.2.2018.
Krajské kolo se bude konat v Krajské knihovně KV 23.2. od 9:00 – 15.00 hodin (čas ukončení soutěže
závisí na počtu soutěžících)
Do místa konání krajského kola) se účastníci dopraví individuálně (organizuje si každá knihovna sama).
Počet soutěžících za každou knihovnu: vítěz v každé kategorii (1. místo v místním kole), tj max. 2 děti
V případě, že se v jednotlivých kolech nepřihlásí dostatečný počet soutěžících do některé z kategorií, není
nutné, aby do krajského kola knihovna přihlásila soutěžící do obou kategorií.
Mediální prezentace: na konání krajského kola bude pozván místní tisk (Karlovarský deník, MF dnes, další
návrhy posílejte Kláře Rozsypalové)
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Průběh soutěže a hodnocení






Soutěžní texty pro danou kategorii budou připraveny předem (své tipy uvádějte v e-přihlášce a nebo emailem Kláře Rozsypalové – nejpozději do 5.1.2018).
Bude vybrána literatura vhodná pro daný věk pro každou kategorii.
Pro výběr textu platí stejné podmínky jako v případě místního kola.
Text bude okopírován pro každého porotce 1x. Kopie textu budou připraveny dle domluvy podle výběru
literatury (porotci z řad knihovnic, Klára Rozsypalová). V kopii i originále knihy nutno předem označit
začátek a konec ukázky, kterou soutěžící bude číst.
Soutěžící čte text přímo z knihy (tj. v originále).

Porota
 Porota bude sestavena ze zástupců zúčastněných knihoven a externích porotců (učitelé, osobnosti
kulturního a veřejného života.) v počtu 8 (4 v každé kategorii - 2 knihovnice, 2 externí porotci). Seznam
porotců bude zveřejněn předem v harmonogramu (viz výše).
 Bude předem ustanoven předseda každé z poroty, který bude zodpovídat za hladký průběh soutěže ve své
kategorii (sledování času, vyhodnocení soutěže v dané kategorii).
 Tabulky se jmény soutěžících a hodnotícími parametry budou připraveny předem.

Průběh soutěže
Porota
 V úvodu soutěže seznámí publikum i soutěžící s harmonogramem a způsobem hodnocení soutěže
(parametry hodnocení)
 Před projevem každého soutěžícího představí krátce publiku knihu, ze které bude soutěžící číst.
Soutěžící
 Představí se krátce porotě a publiku (jméno, věk, třída ZŠ, kterou knihovnu zastupuje, co rád čte)
 Úkolem je přečíst předložený text co nejlépe.
 Soutěžící jsou předem seznámeni s hodnotícími parametry (tj. co se bude hodnotit).
 Soutěžící má možnost text si před hlasitým čtením (které bude hodnoceno) krátce připravit – doporučuje
se 10 minut na přípravu někde v „ústraní“. V KKKV bude řešen prostor pro přípravu soutěžících dle
dispozic.
 V průběhu hlasitého čtení by měl mít soutěžící klid na soustředění (tj. nebude možno, aby sál publikum
opouštělo či jinak rušilo soutěžícího).
 Text soutěžící hlasitě přečte před porotou 1x.
Hodnocení projevu – hodnotí se:








Plynulost projevu (zasekávání v textu, přeskakování vět, změny v rychlosti čtení)
Správná výslovnost („drmolení“, komolení slov)
Intonace (rozlišení otázky od věty oznamovací, přímá řeč, rozkazovací věta…)
Hlasitost projevu (zda soutěžící čte dostatečně nahlas, aby jej publikum slyšelo)
Rychlost projevu (zda soutěžící nečte příliš rychle, nebo naopak pomalu)
Nonverbální projev soutěžícího (výraz, pohyb, mimika atd)
Porozumění textu (2-3 otázky, položí porotce)

Bodové hodnocení
 V každém hodnotícím parametru porotce přidělí počet bodů ve škále 1-5 (1 nejméně – 5 nejvíce).
 Každý porotce hodnotí soutěžící samostatně, po projevech všech soutěžících se sečtou body z jednotlivých
hodnotících parametrů u každého soutěžícího.
 Porota dle výsledků (součtu bodů u každého soutěžícího) vybere vítěze soutěže v každé kategorii.
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Vyhlášení výsledků a ocenění vítězů





Porota vyhlásí vítěze po skončení soutěže, v každé kategorii udělí 1. – 3. místo.
Vítězové budou oceněni – diplom +věcná cena (kniha, stolní hra a další drobné dary)
Na webu Klubka KV bude zveřejněn seznam vítězů nejpozději do 12.3.2018
Oficiální zpráva o průběhu a výsledcích krajského kola bude vypracována a zaslána zúčastněným
knihovnám nejpozději do 12.3.2018

Stránka | 5

Celkové pořadí

Poznámka porotce

celkem bodů

porozumění textu

Nonverbální projev

Rychlost

Hlasitost

Intonace

Výslovnost

Plynulost

kategorie

Jméno soutěžícího
+ knihovna
(u krajského kola)

Příloha č.1 Hodnotící tabulka pro porotu.
Systém hodnocení: 1= nejméně, 5=nejvíce
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Příloha č.

Hodnotící tabulka pro publikum

Jméno soutěžícího

Zakroužkuj smajlíka podle toho, jak se
ti líbilo čtení tohoto soutěžícího
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