
 

Aktivita je součásti projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647, který je 

financován z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Český Brod a z rozpočtů 

vybraných obcí ORP Český Brod. 

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti 

Zápis z jednání, 16. 10. 2018,  

Oranžová zahrada, Husovo náměstí 78, Český Brod 

Přítomni:  

Zástupci ZŠ: Kubíčková Jana (ZŠaPrŠ ČB), Součková Kateřina (ZŠ Žitomířská), Urbanová Pavla (ZŠ 

Žitomířská), Vondráčková Michaela (ZŠ Poříčany), Vomáčková Irena (ZŠ Poříčany), Holeček 

Radek (ZŠ Tuklaty), Milý Luboš (ZŠ Tuklaty), Sirůčková Věra (ZŠ Tuklaty), Slavíková Markéta 

(ZŠ Žitomířská), celkem zastoupeny 4 ZŠ 

Zástupci MŠ: Vykouřilová Marta (MŠ Přišimasy) 

Ostatní: Nováková Hana (Dokolečka z.s.) 

Realizační tým projektu: Bauerová Alena, Vraj Gabriela 

Odborný poradce: Rákosníková Gabriela 

Omluveni: Halaxová Jana (MŠ Doubravka), Kebrtová Kateřina (MŠ Doubravka), Pechová Nikola (ZŠ 

Přistoupim), Pithartová Marika (Dokolečka z.s.), Podveská Alena (ZŠ Kounice), Serbusová Marcela (ZŠ 

Tyršova), Lucie Vápeníková (MŠ Přišimasy), Vostruhová Květa (ZŠ Tyršova), Soukupová Jiřina (RT), 

Svěcená Veronika (RT) 

Program: 

1. Zahájení, přivítání 

2. Informace – aktuality o projektu Sdílené radosti a strasti škol ve správním obvodu ORP Český 

Brod, LŠP  

3. Webová stránka a Facebook projektu  

4. Téma: Čtení s porozuměním 

5. Ukončení setkání, další postup 

Ad 1.-3. Zahájení, přivítání, informace o aktivitách v rámci projektu a webové stránce a FB projektu 

Alena Bauerová přivítala účastníky 4. setkání Pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost. Na počátku 

setkání byli členové požádáni o doplnění podepsaného životopisu k DPP – kdo jej ještě neodevzdal, ať jej 

prosíme zašle na adresu Region Pošembeří o.p.s., Nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01  Český Brod nebo 

jej může osobně přinést do kanceláře Regionu Pošembeří o.p.s., tamtéž, 1. Patro naproti schodům. 

Prosíme o dodání do konce listopadu 2018.  

Poté informovala o aktualitách v projektu a o úpravách webové stránky projektu: https://skoly-orp-
cb.eu/. Připomněla, že jsou zde informace o akcích vč. přihlášek, pozvánky a zápisy z jednání pracovních 
skupin, inspirativní materiály a odkazy. Na základě podnětů členů pracovních skupin byly stránky 
doplněny o možnost diskuse a také možnost poptávat – nabízet (např. pomůcky). Heslo pro vstup 
do sekce „Pro členy“ je nastenkaCB.  

https://skoly-orp-cb.eu/
https://skoly-orp-cb.eu/
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V oddíle Inspiromat jsou informace členěné dle tématu. V sekci „Pro členy“ budou k dispozici kromě věcí 
uvedených v Inspiromatu i další materiály, které skupina bude chtít sdílet pouze v rámci skupiny. Jsou 
zde také seznamy členů pracovních skupin.   

Webová stránka projektu je doplňována a upravována tak, aby byla užitečným nástrojem pro získávání 
relevantních informací, námětů, podkladů, pracovních materiálů, výměnu zkušeností apod.  Je možné 
průběžně zasílat podněty k doplnění webové stránky vč. odkazů na zajímavé webové prezentace, 
materiály apod. 

Funguje také Facebookový profil projektu: https://www.facebook.com/skolyceskobrodska/, kde jsou 

uveřejňovány informace zaměřené na širší odbornou i neodbornou veřejnost. Děkujeme všem, kteří dali 

stránce Školy Českobrodska like (další potěší ). 

Členové PS vyjádřili spokojenost s webovou stránkou a FB - používají, jsou přehledné. 

Ad 4. Téma: Čtení s porozuměním 

Odborná garantka setkávání, Mgr. Gabriela Rákosníková se představila novým účastníkům – je 
absolventkou  Pedagogické fakulty UK, oboru učitelství pro 1. stupeň, kurzů čtením a psaním ke 
kritickému myšlení (RWCT - http://www.kritickemysleni.cz/facelift_index.php) a řady dalších. Má praxi 
učitelky v ZŠ Kunratice, ZŠ Nový PORG  a je mentorkou v ZŠ Větrník Čelákovice. 

Dnešní setkání G. Rákosníková uvedla citátem Hany Košťálové: „To, že umíme zopakovat informace 
z textu, neznamená, že jsme textu porozuměli.“ 

Poté proběhla reflexe workshopu z 31. 8. 2018. 

G. Rákosníková uvedla, že průběh čtení můžeme rozdělit na: 

 

Byly definovány čtenářské technické dovednosti: 

- Rychlost čtení 

 Hodnocení osobního zlepšení, respektovat osobní tempo 
- Správnost 

 Výběr obtížných slov, výběr vhodné metody čtení 
- Plynulost 

 Domácí příprava – každodenní čtení, časté hlasité čtení 
- Výraz 

 Učitel modeluje dětem čtení 

https://www.facebook.com/skolyceskobrodska/
http://www.kritickemysleni.cz/facelift_index.php
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 Dramatizace textu 

 Cvičně přečíst jednu větu, každý osobitým způsobem 

Následovala práce v kruhu – účastníci představovali podpůrné aktivity pro čtenářské dovednosti, které 

používají: 

Učení čtení podle metody Elkonina, v 1. části se učí číst hlásky, které pak spojují do slabik, v 2. části se 

učí poslechem poznávat písmenka. Společné čtení příběhů – děti začnou číst, učitel dokončí (s výrazem), 

děti jsou zvědavé, jak příběh dopadne. Dbá se na správnost textu, ne na tempo, při chybě učitel dítě 

zastaví, proberou chybu a zkoušení, dokud to není správně. 

Děti píší s pomocí rodičů každý rok svůj příběh – knihu, která je uveřejněna na internetu a může být 

vytištěna.  

Jedno dítě čte, ostatní dávají pozor, protože po přečtení se učitelka ptá něco k textu; v případě správné 

odpovědi mohou položit někomu jinému otázku týkající se přečteného příběhu.  

Předčítání dětem, příběhy o zvířátkách – poučení, pravidla, matematika, děti jsou zvědavé, jak to 

dopadne. 

Zpětná vazba – otázky typu „O čem jsem četla?“, „Co měl Míša Kulička s sebou?“.  

„Stoupni si, když uslyšíš slovo xy …“ 

„Popiš vlastními slovy, co vidíš na obrázku“ 

Čtení doma, hra ve škole – děti postupují na hrací ploše podle toho, kolik toho doma přečetly (rodiče 

potvrzují přečtení podpisem). 

2. stupeň – už metody na nácvik čtení nedělá, dělá dramatizaci, v rámci mluvnice se učí přízvuk.  

Čtení potichu. Čtenářské dílny – děti přečtou knížku samy, pak některé knížku prezentuje, vžije se do 

jedné role a ostatní se ho ptají: „Proč jsi dělal to a to ….?“ apod. potom hodnotí, co se jim líbilo či nelíbilo 

na lístečky, které dají prezentujícímu. Tuto aktivitu provozují cca 1x/týden. 

G. Rákosníková – hlasité čtení ve dvojicích, po každém přečtení odstavce jsou vyhodnocena kritéria, 

která jsou předem nastavena (plynulost, přečteno celé slovo, výraz). Po přečtení odstavce se děti 

vzájemně ohodnotí.  

Byly doporučeny knihy a odkazy – viz Přílohu č. 1. 

Dále probíhala práce ve skupině metodou RWCT , která se jmenuje VCHD. Účastníci byli vyzváni, aby si 

vybavili situaci, kdy četli nějaký složitý text, co vše museli udělat, aby porozuměli obsahu. Výsledek byl 

zapsán na flip chart: 

Vím, jak bych to dělal – Soustředění a klid, opakované čtení, vyhledat si neznámé výrazy, přeříkat si 

v duchu a nahlas = zkusit říct svými slovy, zkusit se vnímat osobnost autora, pokusit se někomu vysvětlit, 

nechat informace uzrát, zvýraznit si v textu podstatné, schéma, myšlenková mapa, T-graf 

Chtěl bych vědět, co potřebuji vědět, abych porozuměl textu – Existuje nějaká metoda či metodika 

ČsP?, Školení?, Rady odborníka?, Odborná literatura?, Odkazy?, Studium? 
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Dozvěděl jsem se – pokračování příště …. 

Účastníci obdrželi text Hany Košťálové – v Příloze č. 2. 

Ad 5. Ukončení setkání, další postup 

Vypršel čas setkání, a protože téma Čtení s porozuměním je obsáhlé, bude tématem i příštího setkání -  

bude se pokračovat v započaté práci. Dalším tématem pak budou Čtenářské strategie. Další, 5. setkání 

Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti se bude konat přibližně v březnu 2019. Pozvánka 

bude včas zaslána. 

Členové jsou vyzváni, aby zasílali náměty na email: skolyorp@cesbrod.cz na ověřené aktivity, knihy, 

odkazy – budeme je sdílet na webové stránce. 

Pokud shledáte v zápise nějaké nepřesnosti nebo pokud z vašeho pohledu nebylo zachyceno vše 

podstatné, prosím, dejte nám obratem vědět. Předem děkujeme. 

Děkujeme všem za účast a zájem o zapojení do Pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost.  

Seznam příloh: 

1. Doporučené knihy, materiály, odkazy 

2. Text Hany Košťálové 

Zapsala: Gabriela Vraj, Alena Bauerová 

V Českém Brodě 16. října 2018 

  

mailto:skolyorp@cesbrod.cz
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Příloha č. 1 

Doporučené knihy a pomůcky: 

Klokanův kufr 

PRACOVNÍ SEŠIT PRO NÁPRAVU VÝVOJOVÝCH PORUCH UČENÍ V ČESKÉM JAZYCE 1 

Cvičné texty pro pomalé čtenáře 

Tabulky ke čtení III. 

Čítanka pro dyslektiky II  - Zděňka Michalová 

Píšeme příběh, 1.-3. třída 

Píšeme příběh, 4.-6. třída 

Záznamy z četby pomocí grafických organizérů pro žáky 5. – 9. tříd – Postava 

a další publikace na https://www.nakladatelstvi-safran.cz/nase-knihy/ 

Odkazy : 

https://www.umimecesky.cz/porozumeni 

http://www.ctenipomaha.cz/  - test na čtení s porozuměním, po správné odpovědi získává 50 Kč a 
peníze je možné investovat do určitých charitativních projektů. 

Pozn.: Pí Slavíková uvedla, že se přihlásili jako třída, děti při odpovídání mezi sebou diskutovaly. 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10639247043-cteni-do-ouska/ 

https://dvojka.rozhlas.cz/cteni-na-pokracovani-7230404 
  

http://www.klokanuvkufr.cz/
https://www.logopedie-vendy.cz/sluchove-vnimani/pracovni-sesit-pro-napravu-vyvojovych-poruch-uceni-v-ceskem-jazyce-1/?gclid=EAIaIQobChMI96KmgfnT3gIVkBsYCh3AVQiIEAQYASABEgLn9_D_BwE
https://www.megaknihy.cz/cesky-jazyk/90817-cvicne-texty-pro-pomale-ctenare.html?utm_si=RFlidjRTZUc2T1RBNE1UYzVNRGd4Tnc9PQ==&utm_pab=0&matchtype=&network=g&device=c&creative=63152076610&keyword=&placement=&param1=&param2=&adposition=1o1&campaignid=193922770&adgroupid=19959225370&feeditemid=&targetid=pla-436851164394&loc_physical_ms=9048069&loc_interest_ms=&searchtype=search&gclid=EAIaIQobChMImeT7rPnT3gIVirUYCh2TyAQfEAQYASABEgKEyfD_BwE
https://www.megaknihy.cz/cizi-jazyky/128452-tabulky-ke-cteni-iii.html?utm_si=RFlidjRTZUc2TVRJNE5EVXlNVEk0TkRVeQ==&utm_pab=0&matchtype=&network=g&device=c&creative=63152076610&keyword=&placement=&param1=&param2=&adposition=1o1&campaignid=193922770&adgroupid=19959225370&feeditemid=&targetid=pla-436851164394&loc_physical_ms=9048069&loc_interest_ms=&searchtype=search&gclid=EAIaIQobChMInrKQzPnT3gIVEhsYCh1zdQHPEAQYASABEgLy4PD_BwE
https://www.knihydobrovsky.cz/citanka-pro-dyslektiky-ii-2633784
https://www.knihydobrovsky.cz/autori/zdenka-michalova-177874
https://www.nakladatelstvi-safran.cz/produkt/piseme-pribeh-1-3-trida/
https://www.nakladatelstvi-safran.cz/produkt/piseme-pribeh-4-6-trida/
https://www.nakladatelstvi-safran.cz/produkt/zaznamy-z-cetby-pomoci-grafickych-organizeru-postava/
https://www.nakladatelstvi-safran.cz/nase-knihy/
https://www.umimecesky.cz/porozumeni
http://www.ctenipomaha.cz/
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10639247043-cteni-do-ouska/
https://dvojka.rozhlas.cz/cteni-na-pokracovani-7230404
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Příloha č. 2 

Čteme si a přemýšlíme o tom nahlas 

- strategické myšlení a přemýšlivý čtenář (Inspirace knihou Strategies that Work podruhé) 

Hana Košťálová 

To, že umíme zopakovat informace z textu, neznamená, že jsme textu porozuměli. Konstruktivistické 

pojetí porozumění textu říká, že skutečné porozumění nastalo tehdy, když informace umíme vysvětlit, 

propojit se svým předešlým věděním a použít je. 

Když čteme text, odehrávají se v naší hlavě různé pochody, které nám pomáhají textu porozumět. 

Totiž nejen dešifrovat jednotlivá písmena nebo rozumět jednotlivým slovům, ale chápat neexplicitní 

smysl vět nebo celých úseků textu sestavených z jednotlivě srozumitelných slov, která už tím, jak jsou 

postavena vedle sebe, sdělují něco složitějšího než pouhý souhrn svých významů. (Tady už narážíme 

na fakt, že každá čtenářská hlava si otevírá text jinak, odjinud, a porozumění je tedy velmi 

individuální.) 

Obzvlášť intenzivně aplikujeme určité myšlenkové postupy, když se snažíme porozumět složitějšímu 

textu. Naši (zejména malí) žáci se ocitají tváří v tvář neprůzračnému textu velice často – a mnoha 

dětem neschopnost rozumět tomu, o čem čtou, ztíží cestu ke čtenářství, nebo jim ji vůbec zahradí. 

Abychom se aspoň malinko vžili do toho, jaké to je stát před komplikovanějším textem, uvádíme 

příklad obtížného textu, kde nelze uplatnit čtenářskou dovednost typu „mrknu do toho a vím“. Jde 

o kratičký úryvek z Vaculíkova Českého snáře (1). Téměř namátkou jsme vybrali stranu 73 a 74 

(doporučujeme sáhnout do školní knihovny a pokračovat v četbě, abyste si ověřili pochody, které 

probíhají, když se pokoušíme dost hluboce porozumět tomu, co čteme) (1): 

... Mluvil znovu o fejetonu, který jsem o něm napsal, a mě překvapilo, že neporozuměl dobře jeho 

závěru. Píšu tam, že i my máme „jako náš bratr na Špilberku Jan“ hledat první vinu u sebe, a ne 

vždycky u těch, kdo nás utiskují či vypuzují ze země. Nečekejme, že naše úsilí musí „dojít odměny“ čili 

zvítězit nebo aspoň vejít do dějin jako oběť. Naši nepřátelé představují celou levou stranu našeho díla: 

„Bez symetrické kompozice správného martyria se šťastnou pointou bychom se ani my lotři na pravici 

nezaskvěli a sám náš Spasitel měl by o příležitost míň. – Amen.“... 

Vyzkoušejte si: Když si vzpomenete na nějaký složitější text, který jste četli, zkuste si vybavit, co 

všechno jste dělali, abyste se dobrali pro vás uspokojivého porozumění toho textu. Můžete si své 

nápady poznamenat na papír. 

Všimli jste si asi, že strategie, které nám pomáhají lépe porozumět textu, jsou dvojího typu: 

a. „mechanické“ – totiž že se vracíme, zpomalujeme, čteme si nahlas, listujeme slovníkem, … 

b. mentální – propojujeme nové se známým, vytváříme si vizuální představy (nebo nám 
automaticky naskakují), klademe si otázky, porovnáváme, vysuzujeme, co bude dál a pak to 
korigujeme, … 

Porozuměním a cestami, které k němu vedou, se zabývá řada výzkumů, psychologických 

i pedagogických. Jejich výsledky pomáhají dětem, aby se z nich pod vedením zkušených a vzdělaných 

učitelů stali přemýšliví čtenáři (jak o to usilují i učitelé zapojení do programu KM). 

V knize Strategies that Work (2) předkládají Stephanie Harveyová a Anne Goudvisová celý set 

strategií využívaných čtenáři, kteří čtou s porozuměním. Úkolem školy je naučit děti tyto strategie 

vědomě používat a tak se stávat postupně přemýšlivými čtenáři, kteří zároveň jsou i čtenáři 

vědoucími. Vědoucími v tom smyslu, že dokáží sami u sebe odhalit, kdy textu rozumějí, a kdy ne. 

Neporozumění je neodrazuje od čtenářství. A dokáží volit takové postupy, které jim otevřou 
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uspokojivé porozumění čtenému – uspokojivé pro ně samé v konkrétní chvíli jejich života 

(s aktuálními zkušenostmi, zážitky, potřebami, otázkami). 

Protože zde nemůžeme přinést překlad celé knihy, nabízíme našim čtenářům základní výčet strategií 

doplněný stručnými pobídkami k aktivitám (ve třídě). Ve všem, co zde je popsáno, myslíme na to, jak 

věci mohou fungovat ve škole a jak mohou přinášet prospěch dětem. 

Co dělají zběhlí čtenáři, když čtou: 

(Podle Peason a kol., 1992) 

 Vytvářejí si v hlavě spojky mezi tím, co už znají, vědí, a novými informacemi, na které 
narážejí v textu. (Strategie 1: Hledání spojitostí) 

 Kladou otázky sami sobě; autorovi, s nímž se setkávají; textu, který čtou (Strategie 2: Tázání) 

 Vysuzují v průběhu čtení a po něm (Strategie 3: Vysuzování) 

 Rozlišují, které informace v textu jsou důležité a které méně důležité (Strategie 4: Zjišťování 

významu informace) 

 Obratně syntetizují informace uvnitř textu a napříč různými texty a čtenářskými zkušenostmi 

(Strategie 5: Syntetizování) 

 Upřesňují a opravují omyly ve vlastním porozumění (Strategie 6: Korekce) 

 Sledují v průběhu cesty, nakolik jejich dosavadní porozumění odpovídá vývoji textu (Strategie 
7: Monitoring) 

 K těmto nálezům přidali později (např. Keene and Zimmermann, 1997) další strategie: 

 vizualizace (Strategie 8) 

 a vytváření představ s využitím různých smyslů (Strategie 9) 

Když si sami ujasníme, jaké postupy (strategie) pomáhají čtenáři k lepšímu porozumění textu, stojíme 

jako učitelé před úkolem dovést děti k užitečnému využívání těchto strategií. Jistě nesáhneme po 

metodě výkladu, nenadiktujeme dětem přehled strategií a nebudeme chtít, aby nám příští hodinu 

odříkaly, jak se to doma pěkně naučily. 

To jsou postupy, které trénují se svými žáky, budoucími zkušenými čtenáři, autorky knihy. Které cesty 

vedou k tomu, aby si děti postupně osvojily účinné nástroje porozumívání textu: 

 modelování: učitelka čte nahlas text (dětem přiměřeně srozumitelný – ne Vaculíka 
čtvrťákům) a zveřejňuje své myšlení, říká nahlas, co ji při tom napadá. Může se zaměřit na 
jednu strategii, kterou žáci ještě neovládají. Modelování učitelka používá opakovaně. 

 reflexe: po četbě s hlasitým uvažováním může učitelka vyzvat děti, aby si vzpomínaly, co 
učitelka říkala a jak jí to pomáhalo porozumět tomu, co četla. Diskutuje s žáky o tom, jak 
modelovaná strategie pomáhá k porozumění textu. 

 minilekce: učitelka může zařadit krátký (několikaminutový) výklad o strategii, kterou použila. 
Je možné propojovat nové strategie s již dříve osvojenými a žákům dobře známými. 

 trénink: děti čtou text (potichu) a nahlas říkají, co je nad ním napadá (viz KL č. 1-2). Sdělují 
to buď sobě, spolužákům nebo učitelce (přemýšlení nahlas). Jiná možnost je zaznamenávat 
tok myšlenek a nápadů v průběhu četby na papír a později jej analyzovat – zjišťovat, které 

strategie porozumění žák používá často, které mu v rejstříku podpůrných nástrojů chybějí a je 
tedy třeba se na ně v procvičování zaměřit. Je třeba věnovat četbě přiměřený čas! Čtení 
s porozuměním je klíčová životní dovednost, nevyplatí se na ní šetřit časem. 

Vyjmenované strategie mohou být sepisovány na poster ve třídě tak, jak si je žáci postupně osvojují 

nebo se s nimi seznamují. Soupis strategií může viset ve třídě a učitelka na něj může poukazovat, 

když vidí, že dítě se některé strategii, jež by mu pomohla, vyhýbá. Strategie tedy nemají být dětem 

utajeny, naopak: děti je mají vědomě a záměrně využívat; časem jim vejdou do krve a nebudou si 

muset připomínat, že mají použít tu či onu strategii. I malé děti mohou porozumět mnohým pojmům; 

pokud ale máte jako učitelka dojem, že by se pro dětské užívání hodilo jiné označení té či oné 

strategie, můžete ho samozřejmě používat. 



 

Aktivita je součásti projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647, který je 

financován z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Český Brod a z rozpočtů 

vybraných obcí ORP Český Brod. 

Jednotlivou strategii, na kterou se chcete se svými žáky soustředit, můžete pak trénovat celou řadou 

pomocných metod a cvičení. Některé inspirace přineseme v dalších číslech nebo v pokračovacích 

dílnách (letní škola). 

K čemu došli účastníci dílny – odpovědi na otázku: Co děláme během četby, abychom se dobrali 

významu čteného textu? 

 Spojujeme čtení se sebou (se svými prožitky a názory, se svou situací životní). 

 Vizualizujeme (nové a staré; aktuální vizuální představa je ovlivněna zkušeností). 

 Hledáme časové zařazení a časové sledy. 

 Pátráme po významu slov z kontextu, z vnějších pramenů (slovník, rada). 

 Přeskakujeme pasáž (složitou, nesrozumitelnou) a jdeme dál. 

 Očekáváme pomoc, potřebujeme pomoc, ale čteme dál. 

 Vracíme se. 

 Evidujeme a prožíváme jazyk (krásu a zvláštnosti vyjádření), nalaďujeme se k chápání. 

 Odhadujeme pokračování a význam čteného (ze čtenářské zkušenosti, z náznaků v textu, 
z osobní životní zkušenosti). 

 Hledáme signály pro orientaci – před začtením do textu, při začítání se. 

 Identifikujeme osoby a jejich vztahy, místa děje. 

 Hledáme využití pro svou praxi (jako učitelé – deformace?). 
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