
 

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 čtenářskou gramotnost 

Zápis z jednání, 21. 05. 2019,  

Oranžová zahrada, Husovo náměstí 78, Český Brod 

Přítomni:  

Zástupci ZŠ: Holeček Radek (ZŠ Tuklaty), 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 zastoupeny 4 ZŠ 

Zástupci MŠ: Halaxová Jana (MŠ Doubravka), Kebrtová Kateřina (MŠ Doubravka), Vykouřilová Marta (MŠ 

Přišimasy) 

Ostatní: Nováková Hana (Dokolečka z.s.) 

Realizační tým projektu: Soukupová Jiřina, Svěcená Veronika, Vraj Gabriela, Goldšmídová Samira,  

Odborný poradce: Rákosníková Gabriela 

Omluveni: Kubíčková Jana (ZŠaPrŠ ČB), Pechová Nikola (ZŠ Přistoupim), Pithartová Marika (Dokolečka 

z.s.), Tlamichová Lucie (RT) 

Program: 

1. Zahájení, přivítání 

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

Brod, LŠP  

3. Téma: Čtení s porozuměním II. – bude dokončeno na jiném setkání 

4. Ukončení setkání, další postup 

Ad 1-3. Zahájení, přivítání, informace o aktivitách v rámci projektu  

Manažerka projektu, pí Soukupová přivítala příchozí a informovala o nejbližších akcích, které se budou 

konat. Domluveno, že akce pro děti v KD Svět na téma záchrany mořských želv proběhne až v září.  

22. 5. 
2019 

Společné setkání Pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání a pro rovné příležitosti -setkání 
bylo věnováno představení dotazníku mapujícím potřeby škol. Výsledky budou použity pro 
aktualizaci místního akčního plánu. Hostem byla Petra Matysová, která mimo jiné prosazuje v 
dlouhodobé kariéře učitelů možnost zařazení dvou až tří cyklů dlouhodobého tvůrčího volna 
jako prevence vyhoření. Pro žáky bude odpočatý učitel přínosem nových postupů a metod.  

3. 6. 2019 
PS ZŠ + PS MŠ + PS F pracovní setkání s Pavlem Zemanem - Setkání pro vedoucí pracovníky a 
ekonomy škol s praktikem v oblasti řízení a hospodaření škol Mgr. Pavlem Zemanem. Přímo na 
místě vyplnění komplikovaného Výkazu P 1c – 01, výpočet Ph max. 

http://www.morskezelvy.cz/
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30. 5., 6. 
6. a 13. 6. 
2019 

Jak pracovat s dětmi s dětmi s poruchou autistického spektra - organizováno pro asistentky 
pedagoga ve Speciální škole v Poděbradech pod vedením zkušené učitelky Gabriely Bečvářové 

19.-23. 8. 
2019 

Letní škola pedagogů 2019  

 

Povinným výstupem projektu je mapování situace v jednotlivých pracovních skupinách. Účastníci setkání 

zpracovali odpovědi na následující otázky nejprve ve skupinkách a později v plénu.  

Výstupy ze setkání z Pracovní skupiny čtenářská gramotnost, 21. 5. 2019 
1.  Co jste ve škole používali, a připadalo Vám smysluplné v rozvíjení čtenářské gramotnosti? 

 Metoda jazykových dovedností D. B. 
Elkonina, 

 čtenářské dílny, 

 čtenářské kluby (odpoledne), 

 čtenářské koutky (na chodbě), 

 knihovničky ve sborovně, školní 
knihovna, 

 čtenářské listy (deníky), 

 Týden knih (projekt školky – bazar knih, 
rodiče čtou dětem, knihovna), 

 vlastní kniha – děti diktují text, 

 centrum aktivit – knihy, 

 příběhové kostky/karty/kaštany, 

 vyprávěj podle obrázku, 

 psací stroj ve školce 
 

 Spolupráce s knihovnou - projekt děti hrají knihovně divadlo, průkazka do knihovny pro prvňáky.
 

2. Co jste začali používat více, a osvědčuje se Vám v realizaci čtenářské gramotnosti?  

 www.butwhy.eu – výukový materiál pro MŠ zpracované metody RWCT, čtenářské strategie, 
učíme se navzájem; pracovní listy, sešit pro pedagogického pracovníka,  

 metody RWCT, 

 učíme se navzájem, 

 čtenářské strategie, 

 myšlenkové mapy, 

 brainstorming, 

 model E-UR, 

 VCHD – metoda RWCT (podvojný deník). 
 

3. Jaké plány máte do budoucnosti?  

 Rozvíjení čtenářských strategií: 
 Metodou insert 
 Čtení ve škole čtecí babičkou (tatínkem, maminkou) – v MŠ chodí na spaní, v ZŠ do družiny. 

 Názorné čtení s výrazem,  

 rozvoj techniky čtení, 

 audioknihy, 

 čtenářské projekty (v MŠ i v ZŠ), 

 kuchařka - kniha receptů. 
 

 

http://www.butwhy.eu/
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4. Vize – co čem jste slyšeli a zaujalo Vás to?  

 Pokračování v setkávání PS ČG, 

 Čtenářské listy – spolupráce s rodinou, 

 Týdenní plány, 

 kurzy rozvíjení ČG, 

 spolupráce 1. a 9. třída, 

 pasování na čtenáře, pasování na písaře, 

 zavádět do praxe zkušenosti pí Mgr. Michaely Veselé, 

 efektivní komunikace, 

 opustit lineárně cyklický systém výuky, 

 Metoda tří startů (metoda čtení). 
 
 

Ad 4. Téma: Čtení s porozuměním II.  

Probrána byla jedna čtenářská strategie, další budou dokončeny na jiném setkání.  

Ad 5. Ukončení setkání, další postup 

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.  

Zapsala: Veronika Svěcená, Jiřina Soukupová 

V Českém Brodě 28. května 2019 
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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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