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Od čtení vlastním dětem k Domu české dětské knihy 
 

Workshop adresovaný pedagogům prvního a druhého stupně základních škol a 
knihovníkům zaměřený na přímé představení současné hodnotné literární 

produkce pro děti. 

 

 

ANOTACE 

Milí pedagogové, milí knihovníci, 

přijměte naše pozvání a přijďte se adventně naladit na inspirativním workshopu s knihami a o 

knihách, který směřuje k rozšíření našeho čtenářského povědomí o knižní novinky i reedice 

zavedených a oceňovaných titulů intencionální literatury pro děti.  

Workshopem bude provázet zakladatelka nakladatelství Meander Iva Pecháčková, která 

účastníkům představí jak současné směřování tohoto prestižního knižního domu krásné literatury 

pro děti, tak nový unikátní projekt Dům české dětské knihy, jehož inspirující knihovna sdružuje 

produkci nakladatství Albatros, Argo, Baobab, Běžíliška, Cesta domů, Host, Labyrint, Paseka, 

Pasparta, Portál, Práh, a Verzone. 

Akce se koná v prostředí Královy vily a je zdarma. Účast více zástupců z jedné školy/knihovny je 

možná. Mnohé představované knižní tituly budou na workshopu k dispozici fyzicky k nahlédnutí.  

Těšíme se na Vaši účast! 

Hana Lavičková a Iva Pecháčková 

 
TERMÍN    úterý 6. prosince 2022 
 
MÍSTO     Králova Vila (MELK) 

Čepkovská 1792  
Zlín 760 01 

 
HARMONOGRAM 

 8:15    Registrace účastníků, zahájení workshopu 

  
 8:30 – 12:00             1. část: Cesty k vydávání českých autorských knih pro děti 
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                                        2. část: Současná produkce nakladatelství Meander pro děti 
 

   12:00 -12:30              Obědová pauza – přestávka 

 

    12:30 – 15:00             3. část: Dům české dětské knihy, současná knižní produkce pro děti 

 
Uzávěrka přihlášek bude 2. prosince. Poté obdržíte e-mail s upřesňujícími informacemi. 

Po předchozích zkušenostech prosíme o zařazení adresy ikap.cg@gmail.com do Vašeho 
e-mailového adresáře, aby se k Vám všechny potřebné informace v pořádku dostaly. 

 

 

PŘIHLÁŠENÍ 

 

 Účastnický poplatek se nehradí. 

 

Vzdělávání je pořádáno v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro 
území Zlínského kraje II“ 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 
 

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE  

Mgr. Hana Lavičková, Ph.D. 
Odborný garant 
Střední odborná škola Luhačovice 
Mobil: + 420 603 97 27 79 
mail: ikap.cg@gmail.com 
adresa: Masarykova 101, Luhačovice 763 26 

Mgr. Kateřina Chludová 
Odborný řešitel 
Střední odborná škola Luhačovice  
Mobil: + 420 775 071 584 
mail: ikap.cg@gmail.com 
adresa: Masarykova 101, Luhačovice 763 26 
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