
PODPORA ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI 

V rámci podpory čtenářské gramotnosti vytvořila škola  seznam beletrie, odborné literatury, 

časopisů  a DVD pro školní knihovnu. Na základě požadavků vyučujících došlo k vytvoření cenové 

mapy a oslovení 3 knihkupectví s požadavkem na stanovení cenové nabídky vybraného seznamu 

knih. Po jejich vyhodnocení byly knihy objednány a dodány. Obdobně jsme postupovali i u DVD.Školní 

knihovna se díky projektu rozrostla o 50 titulů z beletrie a 20titulů na DVD.  

V rámci podaktivity Čteme společně a rádi proběhlo  několik pracovních setkání vyučujících 

českého jazyka a literatury ze spolupracujících SŠ a ZŠ na téma čtenářské gramotnosti žáků. Během 

těchto schůzek jsme řešili celou řadu témat. Během schůzky v září 2018 zástupci  Městské knihovny 

Kolín, ZŠ Starý Kolín, 4. ZŠ Kolín, OSŠP Kolín a SOŠ a SOU stavební Kolín projednali náměty besed, 

které se v knihovně uskuteční a vytvoření časový harmonogram těchto akcí. Např. již v říjnu 2018se 

uskutečnila beseda žáků školy s lektorkou p Jouzovou na téma – 100 let v ČSR v literatuře. 

Následovala beseda žáků 4. ZŠ Kolín s lektorkou p. Jouzovou na téma – Dětská literatura v 

souvislostech s oslavou 100 let ČSR.  Při dalším  pracovním setkání vyučujících českého jazyka a 

literatury ze spolupracujících SŠ a ZŠ na téma čtenářské gramotnosti žáků došlo ke zpracování 

společné ankety pro žáky ZŠ a SŠ na téma četba, oblíbený autor atd. Anketa proběhla na všech 

spolupracujících školách a jejím cílem bylo zmapování čtenářských zájmů žáků. V následujícím období  

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 únoru 2019 zúčastnili žáci 

spolupracujících škol.  Při dalším setkání zástupců škol byl projednán a  připraven workshop a literární 

pořad s Jiřím W. Procházkou, autorem knih pro dospělé i pro děti, dětských komiksů i večerníčků 

anebo metodických příruček a článků.  V dubnu 2019 došlo k  realizaci literárních workshopů J. W. 

Procházky -- Walkerova literární dílna a Průlet fantastickými světy. Při následujícím setkání v červnu 

2019 došlo k vyhodnocení literárních workshopů. Žáci si při nich vyzkoušeli práci s textem a pomocí 

pracovních listů pracovali se zápletkou, prostředím, hrdiny. Ve skupinách tvořili příběh, pracovali s 

fantastickými literární žánry, hledali rozdíly mezi sci-fi a fantasy, pracovali s pracovními listy. Uvedené 

akce jsme hodnotili jako pozitivní, přínosné pro žáky SŠ i ZŠ. Proto bychom rádi podobné akce 

uskutečnili i následujícím školním roce. Při setkání v září 2019 jsme pracovali na znění nové ankety 

pro žáky na téma Čtenářské zázemí v rodině. Došlo i k přípravě dalších čtenářských dílen, které se 

uskuteční v následujícím období. 

V rámci podaktivity  Čtení pomáhá došlo  zapojení žáků školy do projektu prostřednictvím 

webových stránek. Řadu žáků zaujal charitativní ráz akce. Každý školák, který se zapojí do projektu, 

získá po úspěšném vyplnění testu kredit 50 korun, který věnuje na jeden z nominovaných 

dobročinných projektů. Charity, na které mohou přispívat, jsou vybírány ve spolupráci s Fórem dárců, 

renomovanými neziskovými organizacemi a partnery projektu. 



 

 



 

 



 

 



 


