
Rozvoj čtenářské gramotnosti 

ve Zlínském kraji.

Návrh projektu k implementaci KAP I



Obsahová náplň – návrh klíčových aktivit

Východiska

• Požadavky na rozvoj celoživotního čtenářství

• Výsledky českých žáků z testování čtenářské gramotnosti PISA

• Reflexe požadavků učitelů (dotazníkové šetření, úvodní konference)

Klíčové aktivity / cílová skupina

• KA1: Čtenářské strategie / učitelé

• KA2: Kritické myšlení / učitelé

• KA3: Tvořivý sloh / učitelé

• KA4: Čtenářství jako postoj / učitelé, žáci, (veřejnost)

• KA5: Mediální gramotnost / učitelé, žáci, (veřejnost)



KA1: Čtenářské strategie

Předmětem klíčové aktivity budou workshopy 

orientované na vědomé postupy (čtenářské strategie), 

které umožňují pochopit a reflektovat sdělení čteného 

textu.

 Nabídka workshopů:

• Využití čtenářských strategií při práci s texty věcné povahy.

• Jak pracovat s obtížnými texty naukového charakteru?

• Využití čtenářských strategií při reflexi uměleckého textu.



KA2: Kritické myšlení

Metodika kritického myšlení umožní učitelům (a v důsledku i jejich žákům) 

získat potřebný vhled do textu, který je klíčovou kategorií čtenářské 

gramotnosti. Kritické myšlení je rovněž pro učitele cenným nástrojem k 

získání (kritického) nadhledu nad vzdělávacími obsahy čtenářské 

gramotnosti, nad cíli a strukturou výuky (výukové jednotky). Předmětem 

klíčové aktivity budou především způsoby práce s texty zejména věcného 

charakteru vlastní metodě kritického myšlení.

 Nabídka workshopů:

• Jak využít metody kritického myšlení při práci s textem 

věcného charakteru?

• Možnosti využití metod kritického myšlení při práci s textem 

umělecké povahy.



KA3: Tvořivý sloh

Slohová složka předmětu český jazyk a literatura je často 
upozaďována.Touto klíčovou aktivitou se snažíme reflektovat dlouhodobé 
požadavky učitelů, kteří poukazují na nedostatek výukových materiálů, ale 
také seminářů a školení právě v oblasti slohu, a to slohu pojatého tvořivě. 
Z klíčové aktivity Tvořivý sloh si mohou učitelé odnést řadu principů 
využitelných nejen napříč českým jazykem a literaturou, ale také v jiných 
vzdělávacích předmětech.

 Nabídka workshopů:

• Jak zpřístupnit žákům slohové postupy tvořivým způsobem?

• Způsoby orientace v základních liniích výstavby věcného a 
beletristického textu.

• Možnosti práce s odbornými texty v pedagogické praxi na II. stupni 
ZŠ a v SŠ (ve strategické dokumentaci, vymezení, základní rysy, 
stylové normy, typické slohové postupy a útvary). 



KA4: Čtenářství jako postoj
Klíčová aktivita je zaměřena kultivaci čtenářství beletrie na recepci 
beletristických textů kvalitní intencionální literatury pro mládež. Učitelům 
nabízí vhled do současné knižní produkce určené mládeži, kritický pohled 
na současné učebnice literární výchovy a metodický materiál k tvořivé 
literárněvýchovné interpretaci beletristických textů. Žákům 
zprostředkovává přímý kontakt s beletrií prostřednictvím autorských čtení 
a besed se spisovateli, scénáristy, režiséry.

 Nabídka seminářů a workshopů:

• Je čítanka pasé? Podporují současné učebnice výchovu ke čtenářství?

• Kde hledat kvalitní literaturu pro mládež?

• Interpretace jako tvořivý dialog: možnosti a meze interpretačních aktivit v 
hodinách literární výchovy.

• Jak žákům zajímavě zpřístupnit básnické texty?

• Mezi literární výchovou a školním dějepisem.

• Tvůrčí psaní jako nástroj porozumění.

• Autorská čtení, besedy s literáty, scénáristy, dramaturgy.



KA5: Mediální gramotnost

Mediální gramotnost pokrývá významnou, ale dodnes málo praktikovanou 

složku čtenářské gramotnosti, která je navíc průřezovým tématem. Řada 

učitelů poukazuje na skutečnosti,  že se v oblasti mediální výchovy 

necítí dostatečně připravena. Klíčová aktivita se zaměří na takové oblasti, 

které budou pro učitele a jejich žáky plně zhodnotitelné právě v rozvoji 

čtenářské gramotnosti.

 Nabídka workshopů:

• Reklama všude kolem nás: jak ji rozpoznat, jak s ní 

pracovat?

• S technologiemi do výuky literární a slohové výchovy.

• Vytvoř si svůj film: cestou od příběhu k filmu.

• Vytvořte si svůj časopis.



Popis realizace klíčových aktivit

 Příprava prezentačních materiálů a pracovních listů pro cílovou 
skupinu 1 (učitelé).

 Příprava prezentačních materiálů a pracovních listů pro cílovou 
skupinu 2 (žáci ZŠ).

 Příprava prezentačních materiálů a pracovních listů pro cílovou 
skupinu 3 (žáci SOU a SOŠ).

 Realizace úvodní a závěrečné konference projektu.

 Realizace workshopů / seminářů / autorských čtení / tvořivých dílen 
(okr. Zlín, Vsetín, Kroměříž, Uherské Hradiště).

 Zprostředkování a moderace networkingu mezi školami.

 Příprava seznamů učebních pomůcek a odborné i beletristické 
literatury k rozvoji čtenářské gramotnosti na zapojených školách.

 Příprava PR článků k popularizaci obsahu klíčové na krajské a 
okresní úrovni(online, print).



Návrh harmonogramu realizace KA
Každá KA se realizuje v rámci jednoho školního pololetí. 

V závislosti na délce projektu mohou být KA4 a KA5 průřezovými 
aktivitami.

 Realizaci  KA předchází úvodní konference s řediteli, učiteli a 
řešitelským týmem projektu s cílem sladění nabídky seminářů s 
konkrétními potřebami škol / učitelů / žáků.

• KA1: Čtenářské strategie: jaro 2018 (4-5 workshopů pro učitele)

• KA2: Kritické myšlení: podzim 2018 (4-5 workshopů pro učitele)

• KA3: Tvořivý sloh: jaro 2019 (4-5 tvořivých dílen pro učitele)

• KA4: Čtenářství jako postoj: podzim 2019 (4 semináře pro učitele, 4 
autorská čtení pro žáky i učitele, závěrečná konference) 

• KA5: Mediální gramotnost: od jaro 2020 (4 workshopy pro učitele, 4 
tvořivé dílny pro žáky: „Herecký dům“, závěrečná konference)

 Závěrečná konference účastníků projektu spojená s autorským 
čtením a prezentací výstupů žáků v oblasti mediální gramotnosti.



Návrh personálního zajištění

Hlavní řešitelka, odborná lektorka: Mgr. Hana Lavičková, Ph.D.  

Manažerka klíčových aktivit: Mgr. Markéta Hrozová, Ph.D.

Odborný garant,  odborný lektor: doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.

Finanční manažer: /prozatím neobsazeno/

Odborní lektoři: doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D. 

(kritické myšlení)

doc. Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D. (tvořivý sloh)

Bc.  Tomáš Magnusek (mediální gram.)

Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (mediální gram.)

spisovatelé, redaktoři, učitelé,…
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