
 

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 2. jednání, 23. 5. 2018,  

Oranžová zahrada, Husovo náměstí 78, Český Brod 

Přítomni:  

Zástupci ZŠ: Holeček Radek (ZŠ Tuklaty), Kubíčková Jana (ZŠaPrŠ ČB), Milý Luboš (ZŠ Tuklaty), Podveská 

Alena (ZŠ Kounice), Serbusová Marcela (ZŠ Tyršova), Sirůčková Věra (ZŠ Tuklaty), Slavíková 

Markéta (ZŠ Žitomířská), Součková Kateřina (ZŠ Žitomířská), Urbanová Pavla (ZŠ Žitomířská), 

Vomáčková Irena (ZŠ Poříčany), Vondráčková Michaela (ZŠ Poříčany), Vostruhová Květa (ZŠ 

Tyršova), celkem zastoupeno 6 ZŠ 

Zástupci MŠ: Vápeníková Lucie (MŠ Přišimasy), Vykouřilová Marta (MŠ Přišimasy),  

Ostatní: Nováková Hana (Dokolečka z.s.), Vedralová Eva (Městská knihovna Český Brod) 

Realizační tým projektu: Bauerová Alena, Soukupová Jiřina, Svěcená Veronika, Vraj Gabriela 

Odborný poradce: Mgr. Rákosníková Gabriela 

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

Přistoupim), Pithartová Marika (Dokolečka z.s.), Plesná Ludmila (ZŠ Tuklaty) 

Program: 

1. Informace o aktualitách projektu Sdílené radosti a strasti škol ORP Český Brod III 

2. Webová stránka projektu https://skoly-orp-cb.eu/ – představení, možnost připomínkování 
obsahu a struktury 

3. Formalizace Pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost (PS ČG) – výstupy, smlouvy, pravidla 
jednání, předseda a zástupce skupiny 

4. Vzdělávání učitelů – výměna zkušeností s podnětnými kursy, lektory 

5. Mgr. Gabriela Rákosníková: Úvod ke vzdělávacímu programu Čtením a psaním ke kritickému 
myšlení - RWCT 

6. Definování tematických celků pro další práci skupiny a volba priorit 

7. Hodnocení setkání 

8. Závěr, další postup 

Ad 1. Informace o aktualitách projektu Sdílené radosti a strasti škol ORP Český Brod III 

J. Soukupová přivítala účastníky a seznámila je s aktualitami Projektu Sdílené radosti a strasti škol III. 

Žádost o financování projektu z OP VVV prošla věcným hodnocením poskytovatele s navrženým 

krácením rozpočtu. To by však nemělo výrazně ohrozit plánované aktivity. Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace očekáváme až v letních měsících. Bez ohledu na to, je projekt realizován dle harmonogramu 

z prostředků města Český Brod. 

https://skoly-orp-cb.eu/


 

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. 

J. Soukupová dále informovala o Letní škole pedagogů (http://skoly-orp-cb.eu/letni-skola-pedagogu-

2018/).  Většina seminářů je velmi naplněna. Volná kapacita je ještě na středečních seminářích z  

mikrobiologie se Znamínkovými (výroba sýrů, jak je důležité mýt si ruce,…). Tematicky účastníkům PS 

doporučujeme zúčastnit se pondělního večerního bloku (20.8. 2018 od 19:00 hod.) s Mgr. Petrou 

Procházkovou, známou a uznávanou novinářkou na téma „Mediální gramotnost“ (viz: https://skoly-orp-

cb.eu/mgr-petra-prochazkova-medialni-gramotnost/ ). Lektorka se zaměří na to, jak učit děti pracovat s 

falešnými zprávami, tzv. fake news, s hoaxy. Odhalit neúplnou, zkreslenou či vymyšlenou informaci 

souvisí s čtenářskou gramotností. 

J. Soukupová dále informovala o možnosti zakoupit z projektu odborné časopisy, literaturu – podněty 

na nákup mohou dát členové skupiny. Knihovnička je uložena v Pedagogicko-psychologické poradně, 

zapůjčení se děje po domluvě s pracovnicemi poradny proti podpisu. 

Ad 2. Webová stránka projektu 

Webová stránka projektu https://skoly-orp-cb.eu/ je v současné době doplňována a upravována tak, 

aby byla užitečným nástrojem pro získávání relevantních informací, námětů, podkladů, pracovních 

materiálů, výměnu zkušeností apod.  Záměrem je umísťovat na webovou stránku mj. inspirativní, 

pracovní nebo doporučené materiály, linky na zajímavé webové stránky a nastavit způsob a postup jejich 

ohodnocení ze strany členů pracovních skupin….  

Nově byla na horní liště vytvořena záložka „Pro členy“ – v odkazu „Pro všechny“ bude vstup pod heslem 

„nastenkaCB“. Do této sekce budou umisťovány materiály, které mohou využít členové všech nebo 

několika skupin (např. GDPR). Vstupy do jednotlivých pracovních skupin budou pod hesly. Heslo bude 

zasáno členům skupiny emailem. V odkazech jednotlivých pracovních skupin budou k dispozici 

materiály, které skupina bude chtít sdílet pouze v rámci skupiny. Budou zde také zápisy z jednání a 

seznamy členů skupin. Členové mají možnost navrhnout, jaké další položky by zde rádi našli.  Záměrem 

je umožnit diskusi členům pracovní skupiny.  

Odkaz „Inspiromat“ v horní liště je určen pro zajímavé informace, které mohou být k dispozici širší 

veřejnosti. Informace budou členěny dle zaměření (pravděpodobně – MŠ, ZŠ první stupeň, ZŠ druhý 

stupeň, ZUŠ, Ekonomika). Další členění je možné, návrhy přijímáme na e-mailu skolyorp@cesbrod.cz.  

V pravé liště bude k dispozici Kalendář akcí, kde mohou být zveřejňovány i akce škol členů a další týkající 

se výchovy a vzdělávání v ORP Český Brod. Na kalendáři se zatím pracuje.  

Nově byl vytvořen společný kontakt na členky realizačního týmu projektu (J. Soukupovou, A. Bauerovou 

a V. Svěcenou): email: skolyorp@cesbrod.cz , tel.: 703 143 824 

Členové skupin mají možnost se k webové stránce vyjádřit, poslat náměty, připomínky. Na stránce se 

v současné době pracuje, a pokud to technicky bude možné, budou připomínky a náměty zohledněny při 

vytváření stránky.    

Prosíme členy pracovní skupiny o připomínky a náměty k webové stránce projektu https://skoly-orp-

cb.eu/ do 22. 6. 2018. 

 

 

http://skoly-orp-cb.eu/letni-skola-pedagogu-2018/
http://skoly-orp-cb.eu/letni-skola-pedagogu-2018/
https://skoly-orp-cb.eu/mgr-petra-prochazkova-medialni-gramotnost/
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Ad 3. Formalizace Pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost 

S členy pracovní skupiny jsou uzavřeny dohody o provedení práce, odměna bude vyplácena jednou 

ročně - k patnáctému v prosinci. Odměna je spíše symbolická. Zaměstnavatelem je partner projektu 

Region Pošembeří, o.p.s. 

Způsob práce PS: Řešit konkrétní témata, zprostředkovat výměnu zkušeností, námětů, tipy na dobré 

lektory, představení vzorových materiálů apod. Je možné pro vybraná témata pozvat odborníka.  

Cílem je dobrat se konkrétních výstupů, které mohou členové pracovní skupiny použít ve své praxi.  

Výstupem PS dle poskytovatele dotace je podpora a spolupráce škol v oblasti čtenářské gramotnosti. 

Na závěr mají být zveřejněni místní experti na čtenářskou gramotnost (což budou všichni členové PS).   

Dále je poskytovatelem dotace požadováno, aby alespoň jeden člen Pracovní skupiny měl min. 5ti letou 

praxi a toto jsme dokladovali CV. J. Soukupová se obrací s prosbou na takové členy, aby zaslali své CV. 

Formy práce PS: 
 Výměna zkušeností   

 Sdílení ověřených metod, inovativních postupů ad. 

 Představení nových metod 

 Vzdělávání 

Prostředky práce: 

 Strukturovaný web vč. možnosti diskuse 

 FB 

 Setkání PS 

 Komunikace mezi setkáními – email, telefon, FB  

Pracovní skupina by měla mít svého předsedu a zástupce předsedy. Tato role obnáší právo rozhodnout 

ve skupině v případě rovnosti hlasů při hlasování, např. o tématu, metodě apod., prezentace výstupů 

práce PS na Řídícím výboru 1x ročně, užší spolupráce se zástupci realizačního týmu při ověřování 

odborných názorů a zavedené praxe.  

Členové si stanovili pravidla jednání – jsou uvedena v Příloze č. 1. 

Ad 4. Vzdělávání učitelů 

Proběhla výměna zkušeností se vzděláváním učitelů v oblasti čtenářské gramotnosti. Přehled ověřených 

lektorů, zajímavých kursů, publikací a webových stránek je uveden v Příloze č. 2.  

Ad 5. Mgr. Gabriela Rákosníková: Úvod ke vzdělávacímu programu Čtením a psaním ke 

kritickému myšlení - RWCT 

Mgr. Gabriela Rákosníková uvedla blok práce citátem PISA (2000, 2003, 2006): 

„Čtenářská gramotnost je schopnost porozumět psanému textu, přemýšlet o něm a používat jej 

k dosažení vlastních cílů, k rozvoji vlastních vědomostí a potenciálu a k aktivní účasti ve společnosti“. 
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Dále představila program RWCT (https://www.kritickemysleni.cz/oprogramu.php ) a jeho historii. 

Účastníci obdrželi tištěnou prezentaci. 

Na letošní letní škole bude předvedena ukázková hodina z programu RWCT – jaké strategie mohou děti 

použít pro práci s textem, jak shrnout podstatné, jak klást otázky ad. (vhodné i pro MŠ). Účastníci 

semináře obdrží také materiály pro využití v hodinách.  

Ad 6. Definování tematických celků pro další práci skupiny a volba priorit 

Členové PS navrhli témata pro práci skupiny a poté individuálně volili ta prioritní. Výsledný seznam 

s vyznačením počtu hlasů je uveden v Příloze č. 3 

Jako prioritní téma pro další setkání PS bylo vybráno téma Čtenářské dovednosti (rychlost čtení, 

správnost, plynulost, výraz). 

Ad 7. Hodnocení setkání 

Organizátoři setkání (realizační tým projektu) má zájem připravovat setkání co možná nejužitečnější 

pro praxi členů PS, a proto zajišťuje zpětnou vazbu od členů PS. Účastníci byli vyzvání, aby napsali, co pro 

ně na dnešním setkání bylo 1. Nejvíce užitečné a 2. Nejméně užitečné. Výsledky: 

1. Co pro ně bylo na setkání nejvíce užitečné 

- Odkazy na webu 

- Webové stránky – inspirace, návrhy 

- Internetové adresy 

- Tipy na semináře 

- Kontakty na pedagogické semináře a lektory 

- Odkazy na lektory a semináře 

- Přehled o problematice, propojit MŠ a ZŠ, naučit se pracovat s textem 

- Jak motivovat děti k zamyšlení (když se čte kniha), propojení ZŠ a MŠ 

- RWCT 

- Prezentace RWCT 

- Metoda kritické myšlení – principy, techniky 

- Předání si navzájem zkušenosti (metoda prof. Elkonina) 

- Vysvětlení metody E-U-R 

- EUR 

- Stanovení priorit + určení témat dalšího setkání 

- Představa o příštím programu a prioritách 

2. Co pro ně bylo na setkání nejméně užitečné 

- Nic (5x) 

- Všechno dobrý 

-  

- Jednací řád (2x) 

https://www.kritickemysleni.cz/oprogramu.php
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- Pravidla – formální 

- Tvorba pravidel 

- Příště více konkrétních příkladů, ale je mi jasné, že vzhledem k povaze schůzky to úplně nešlo 

- Fotky lektorů, KM  

Ad 8. Závěr, další postup 

Termín dalšího, 3., setkání pracovní skupiny byl stanoven na pátek 31. 8. 2018 v dopoledních hodinách 

na cca 3,5 – 4 hodiny v Oranžové zahradě v Českém Brodě. Téma: Čtenářské dovednosti.  

Termín 4. setkání PS ČG bude pravděpodobně v říjnu – bude upřesněno na 3. Setkání. Téma 4. Setkání 

bude Čtení s porozuměním (ještě bude upřesněno).  

Děkujeme všem za účast a těšíme se na další setkání.  

Pokud máte k zápisu doplnění či připomínky, prosím, zašlete je do týdne od obdržení zápisu. 

Děkujeme předem. 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1: Pravidla jednání 

Příloha č. 2: Tipy na ověřené lektory, kursy, materiály apod. v oblasti čtenářské gramotnosti 

Příloha č. 3: Navržená témata pro práci PS a pořadí dle udělených priorit 

Zapsala: Gabriela Vraj a Alena Bauerová 

Ověřila a doplnila: Jiřina Soukupová 

V Českém Brodě: 6. 6. 2018 

 

  



PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti 

Pravidla jednání, stanovená na 2. setkání, 23. 5. 2018 

1. Usmívat se 

2. Tichý chod mobilů 

3. Hlásit se o slovo 

4. Neskákat si do řeči 

5. Mluví jen jeden 

6. Právo neodpovídat 

7. Naplňovat program 

8. Dodržovat časy přestávek 

9. Pozvánka na setkání PS nejpozději 1 týden předem 

10. Omluva ze setkání PS nejpozději 24 hod. před setkáním 

11. Zápis do 14 dnů + připomínkování zápisu do 1 týdne 
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Příloha č. 2 

PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti 

Tipy na ověřené lektory, kursy, materiály apod. v oblasti čtenářské gramotnosti 

Lektoři, mentoři: 

Krüger Květa - pedagogická konzultantka v projektu Pomáháme školám k úspěchu, lektorka programu 

Čtením a psaním ke kritickému myšlení, mentorka (mj. i v ZŠ Kunratice v době exkurze pořádané v rámci 

projektu Sdílené radosti a strasti I) (https://www.nakopnetesvojiskolu.cz/kveta-kruger/ ) 

Machalíková Jana, Musil Roman: Improvizace ve škole - https://knihy.heureka.cz/improvizace-ve-skole-

jana-machalikova/ - tato publikace je k dispozici k zapůjčení v PPP Český Brod 

Majerová Jiřina – osobnostní testy MBTI (speciálně pro učitele a pro děti) 

http://www.zskunratice.cz/files/users/2/tiny_browser_files/files/pprs/pprs_14-15/iiq/13-

majer_mbti_1_unor_2015_kunr_seber.pdf 

Michálková Zuzana - porucha pozornosti (http://www.michalkova.cz/index.html) 

Miková Šárka – teorie typů - http://www.teorietypu.cz/blogger/listings/sarka , mj. kniha Nejsou stejné, 

jak díky Teorii typů porozumět dětem i sami sobě 

Schöffelová Nováková Miroslava, PhDr., PhD. - http://www.elkonin.cz/products/phdr-miroslava-

novakova-schoffelova-phd/ a https://skoly-orp-cb.eu/publikovane-rozhovory-s-phdr-miroslavou-

schoffelovou/ 

Schneidrová Eva - nápady do hodin ČJ (https://obchod.portal.cz/hry-a-treninky/jazykove-hry-a-hricky/ ) 

Syrová Lenka - genetická metoda čtení - https://seminare.fraus.cz/catalog/cs/seminare-seminare-fraus-

geneticka-metoda-od-a-do-z/psl0112icsfics.html?selItem=psl0112-008 

Šafránková Kateřina Mgr. – lektorka RWCT 

http://www.kritickemysleni.cz/oprogramu.php?co=lektori&lekt=katerinasa  

Žezulová (dříve Lipková)  Hana – čtenářské dílny - https://skoly-orp-cb.eu/ctenarske-dilny-v-praxi-

zakladni-skoly/ 

Žežulová Kateřina Mgr. – lektorka, mentorka 

http://kvs.jobos.cz/files/tinymce/zivotopis/CV_Kate%C5%99ina_%C5%BDe%C5%BEulov%C3%A1.pdf 

Publikace, knihy, materiály: 

Rubínová Jitka – genetická metoda čtení a psaní, např. publikace Písmena s písničkou 

https://www.databazeknih.cz/knihy/pismena-s-pisnickou-268003 

Stará Ester, Starý Milan: Šedík a Bubi - čtení i pro nečtenáře, různé formy vyprávění - krátké textové 

celky, dobře čitelný font Dyslexie, komiksy, bubliny a zábavné ilustrace - vhodné pro dyslektiky, text 

navádí děti, jak správně číst a poté pochopit čtené slovo. https://esterstara.webnode.cz/  

https://www.nakopnetesvojiskolu.cz/kveta-kruger/
https://knihy.heureka.cz/improvizace-ve-skole-jana-machalikova/
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http://www.zskunratice.cz/files/users/2/tiny_browser_files/files/pprs/pprs_14-15/iiq/13-majer_mbti_1_unor_2015_kunr_seber.pdf
http://www.michalkova.cz/index.html
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https://skoly-orp-cb.eu/ctenarske-dilny-v-praxi-zakladni-skoly/
https://skoly-orp-cb.eu/ctenarske-dilny-v-praxi-zakladni-skoly/
http://kvs.jobos.cz/files/tinymce/zivotopis/CV_Kate%C5%99ina_%C5%BDe%C5%BEulov%C3%A1.pdf
https://www.databazeknih.cz/knihy/pismena-s-pisnickou-268003
https://esterstara.webnode.cz/
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Kateřina Šafránková - lektorka vzdělávacích programů pro učitele, lektory a rodiče + publikace - viz 

http://www.nakladatelstvi-safran.cz/about.php 

Webové stránky: 

Centrum pro rozvoj učení a myšlení: http://www.centrumrozum.cz/  

Čtenářská gramotnost a projektové vyučování: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/  

Moderní dějiny – vzdělávací portál pro učitele, studenty a žáky: http://www.modernidejiny.cz/ 

(dokumenty s pracovními listy apod.) 

Nakopněte svoji školu – festival vzdělávání v Litomyšli 2018: 

https://www.nakopnetesvojiskolu.cz/program-2018/ 

Pomáháme školám k úspěchu - školy, které se učí plně rozvíjet každé dítě, školy, do kterých se těší žáci, 

učitelé i rodiče: https://www.kellnerfoundation.cz/pomahame-skolam-k-uspechu , m.j. podpora 

čtenářství: https://www.kellnerfoundation.cz/pomahame-skolam-k-uspechu/podpora-ctenarstvi/co-

pomaha-detem 

Seriál k rozvoji čtenářské gramotnosti MF Dnes: https://www.kellnerfoundation.cz/pomahame-skolam-

k-uspechu/projekt/pedagogicke-inspirace/jak-naucit-deti-spravne-cist 

Úspěch pro každého žáka - http://uspechzaka.cz/ - akce, publikace apod., mj. Pedagogický festival 

(odkaz na festival 2017: http://www.zskunratice.cz/ucitele/pomahame-skolam-k-uspechu/festival-

pedagogicke-inspirace-2017-10-az-11-11-2017-10378 ) 

Výukové programy: https://www.vyukoveprogramy.com/ - pomůcky, publikace, pracovní sešity…dělají i 

semináře zdarma: https://www.vyukoveprogramy.com/content/20-seminare-zdarma 

 

  

http://www.nakladatelstvi-safran.cz/about.php
http://www.centrumrozum.cz/
http://www.ctenarska-gramotnost.cz/
http://www.modernidejiny.cz/
https://www.nakopnetesvojiskolu.cz/program-2018/
https://www.kellnerfoundation.cz/pomahame-skolam-k-uspechu
https://www.kellnerfoundation.cz/pomahame-skolam-k-uspechu/podpora-ctenarstvi/co-pomaha-detem
https://www.kellnerfoundation.cz/pomahame-skolam-k-uspechu/podpora-ctenarstvi/co-pomaha-detem
https://www.kellnerfoundation.cz/pomahame-skolam-k-uspechu/projekt/pedagogicke-inspirace/jak-naucit-deti-spravne-cist
https://www.kellnerfoundation.cz/pomahame-skolam-k-uspechu/projekt/pedagogicke-inspirace/jak-naucit-deti-spravne-cist
http://uspechzaka.cz/
http://www.zskunratice.cz/ucitele/pomahame-skolam-k-uspechu/festival-pedagogicke-inspirace-2017-10-az-11-11-2017-10378
http://www.zskunratice.cz/ucitele/pomahame-skolam-k-uspechu/festival-pedagogicke-inspirace-2017-10-az-11-11-2017-10378
https://www.vyukoveprogramy.com/
https://www.vyukoveprogramy.com/content/20-seminare-zdarma
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Příloha č. 3 

PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti 

Navržená témata pro práci PS a pořadí dle udělených priorit 

Pořadí Téma 
Priorita 
(počet 
hlasů) 

Z toho 
hlasů 

1. 
Čtenářské dovednosti (rychlost čtení, správnost, 
plynulost, výraz) 15 

14x1.st.ZŠ, 
1x2.st.ZŠ 

1. Čtení s porozuměním 15 
8x1.st.ZŠ, 
7x2.st.ZŠ 

1. Dílny čtení 15 
8x2.st.ZŠ 

4xMŠ, 
3x1.st.ZŠ, 

2. Metody čtení a psaní 10 
9x1.st.ZŠ 

1xMŠ, 

3. Čtenářské strategie 9 
5x2.st.ZŠ 
4x1.st.ZŠ, 

3. Metody RWCT 9 
5x1.st.ZŠ, 
2x2.st.ZŠ 

2xMŠ, 

3. Projekty – moje kniha (vlastní tvorba) 9 
7x1.st.ZŠ, 
2x2.st.ZŠ 

4. Dílny psaní 6 
4x2.st.ZŠ 
2x1.st.ZŠ, 

5. Výukové lekce 5 5x2.st.ZŠ 

6. Rodina – rodičovské kavárny 0  

Zastoupení škol na setkání:  

- 2 zástupkyně MŠ 

- 8 zástupců 1. stupně ZŠ 

- 5 zástupců 2. stupně ZŠ 

 


