KA1 – Podpora čtenářské gramotnosti
Hlavní důvodem pro zahrnutí této aktivity do nešeho projektu IKAp byla naše snaha o
podporu čtenářské gramotnosti žáků 2. stupně základních škol se slabšími výsledky, kteří se
nepřipravují k přijímacímu řízení na střední školy a žáků středních škol v oborech středního
vzdělání a středního vzdělání s výučním listem. Proto jsme si naplánovali mimo jiné nákup
nový knih pro školní knihovnu, a to beletrie i odborné literatury. Nákup knih bude zaměřen na
žáky učebních i studijních oborů. V rámci aktivity také dojde k nákupu odborných časopisů a
DVD. Nákup DVD bude tematicky souviset s ŠVP a povede k podněcování představivosti u žáků
a motivovat ke čtení konkrétních děl. Žáci totiž často pochází ze sociálně slabých skupin a
nákup knih je pro ně příliš velkou investicí. Četbou zajímavých, moderních a poutavých knih
v rámci hodin českého jazyka a literatury budeme žáky motivovat k získání pozitivního vztahu
k četbě. Četbou odborné literatury mohou žáci získat nové poznatky ze svého oboru. K ověření
porozumění textu bude sloužit i přihlášení žáků do projektu „Čtení pomáhá“. S tímto
programem budou žáci pracovat v PC učebně nebo v kmenové třídě na noteboocích, které
budou zakoupené v rámci realizace projektu, prohloubí si tudíž i ICT kompetence. V rámci
projetu dojde k intenzivnější spolupráci s Městkou knihovnou Kolín, bude uspořádán cyklus
besed a diskuzí. V rámci aktivity vznikne také pracovní skupina složená z vyučujících českého
jazyka a literatury na SŠ a ZŠ. V rámci pracovních setkání, která se budou konat každé 3 měsíce,
budou probíraná témata týkající se čtenářské gramotnosti žáků základních i středních škol
např. technika čtení u žáků, prohlubování pochopení přečteného textu, novinky na tržním
trhu, návaznost nároků kladených na žáky na ZŠ a následně na SŠ.
A co se nám dosud podařilo?
Již v červnu 2018 došlo v rámci Podaktivity A) Čteme společně a rádi k sestavení pracovní skupiny
vyučujících českého jazyka a literatury ze spolupracujících SŠ a ZŠ, která se zabývá tématy čtenářské
gramotnosti žáků. Dosud proběhla 3 setkání této pracovní skupiny. Červnová schůzka stanovila
základní cíle v průběhu projektu. Schůzka ze dne 25. 9. 2018 se zabývala projednáním námětů besed,
které se v Městské knihovně Kolín uskuteční a vytvořením časového harmonogramu dalších akcí.
Prosincová schůzka ze dne 11. 12. 2018 řešila práci na společné anketě pro žáky ZŠ a SŠ na téma četba,
oblíbený autor atd. Anketa proběhne na všech spolupracujících školách a bude vyhodnocena na
schůzce v březnu 2019. Cílem ankety je zmapování čtenářských zájmů žáků. Dále byla podána
informace o průběhu projektu Čtení pomáhá na naší škole. Vlastní anketa byla umístěna na webové
stránky školy v měsíci březnu. Chtěli bychom vědět, jaké knihy se žákům líbí, kterým žánrům dávají
přednost, jaké ilustrace je zaujaly atd.
V rámci Podaktivity B) Čtení pomáhá, došlo k přípravě registrace, výběru knih, vytipování ročníků a
zapojení žáků školy do projektu prostřednictvím webových stránek. Žáci naší školy se do projektu
postupně zapojili a v současnosti probíhá četba vybraných knih.
V oblasti podpory čtenářské gramotnosti došlo k postupnému sestavení seznamu požadované beletrie,
odborné literatury, časopisů a DVD pro školní knihovnu – vytvoření cenové mapy, komunikace s
knihkupectvími, která škola oslovila s vytvořením cenové nabídky. Během prosince a ledna došlo
k nákupu požadovaných knih i DVD a jejich zařazení do školní knihovny. Dále dne 31.10. 2018 proběhla
beseda žáků školy na téma – 100 let v ČSR v literatuře. Následovala dne23.11. 2018 beseda žáků 4. ZŠ
Kolín na téma – Dětská literatura v souvislostech s oslavou 100 let ČSR. V měsíci lednu uspořádalo

Regionální muzeum v Kolíně ve spolupráci s Národním muzeem a Památníkem národního písemnictví
netradiční výstavu Josef Lada, jak ho neznáte, jež představila tohoto oblíbeného autora v jiných
souvislostech, než bylo doposud běžné. Výstavy se v lednu a v únoru zúčastnily vybrané třídy naší školy.

