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   Somatopedická společnost  



Cíle projektu 

 

 vybavit pedagogy škol při zdravot. zařízeních   

    metodickými znalostmi k rozvoji čtenářství žáků;  

 

 realizovat 40 čtenářských dílen s využitím moderních 
metodik rozvoje čtenářských kompetencí  

   (čtení s otázkami, čtení s předvídáním, čtení s tabulkou předpovědí, 
literární dopisy, podvojný deník, I.N.S.E.R.T. metoda pro zvládání 
naučných textů, metoda řízeného čtení, skládankové čtení, grafická 
schémata, tvorba vlastní knížky, komentované knížky, pětilístek aj. ) 

viz:  

 program MŠMT na podporu činnosti NNO působících 
v oblasti předškolního, základního, středního a základního 
uměleckého vzdělávání v roce 2015; 

 „ Uplatnění inovativních a efektivních forem výuky pro rozvoj 
gramotností“ 
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Zdůvodnění projektu 
 

   Výsledky průzkumu čtenářství u českých dětí 
(9-14 let)  
čtení knih patří k zábavným činnostem 47 % dětí,  pro 18%  je doslova 
nudou  

genderově : 59 % dívek a jen 37 % chlapců považuje čtení za zábavné  

pouze v 35% vnímají děti význam četby pro vzdělávání 

1/3 dětí čte knihy každý den, 1/3 nepřečte za měsíc ani jednu knihu 

konkurenční aktivity – film, televize, internet, facebook, PC hry. 

čtenářství rodičů ovlivňuje čtenářství dětí 

na 2. místě ovlivňuje čtenářství škola 

děti rodičů s vysokoškolským vzděláním zpravidla čtou více. 

zásadní pro rozvoj dětského čtenářství je předčítání rodičů malým 
dětem 

 12 % českých dětí uvedlo, že jim rodiče nikdy nepředčítali 
                                      

                                      (Mediaresearch a. s. 2013, 1519 respondentů)  
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Zdůvodnění projektu 

 
pobyt ve zdravotnickém zařízení dává šanci  

   ke změně návyků dítěte; 

výuka ve škole při zdravotnickém zařízení tvoří 

příležitost k aktivizaci čtenářství; 

přímá práce pedagoga s žákem ( předčítání,  

rozbor…); 

nabídka atraktivních textů/ knih; 

omezení pohybu dítěte si žádá změnu denní aktivity 
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Postup řešení projektu 

představení metodik a 
příkladů dobré praxe (2 
metodické semináře) 

vstupní anketa (přínos 
metodik pro pedagogy/ 

školy) 

příprava návrhů dílen  

(cca 20 pedagogů 10 škol) 

provedení  40 

čtenářských dílen  

ve vyučování na školách  

zkušenosti & evaluace 
(elektronický dotazník) 
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Účastníci projektu 

pedagogové škol při nemocnicích, dětských 

léčebnách a ozdravovnách; 

předpoklad:  20 zapojených pedagogů 

různé aprobační předměty (nejen český jazyk) 

říjen – prosinec 2015 

přihlášení k účasti: somspol@seznam.cz  
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Plánované výstupy projektu 

soubor 40 návrhů metodických dílen 

 

soubor záznamů a metodických 

zkušeností z jejich realizace 

 

projektová práva vč.evaluace 
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Struktura čtenářské dílny  
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Formy a obsahy 

Inspirační zdroje: 

 BUREŠOVÁ, I. Projekt pro rozvoj 

čtenářství.Metodický portál: 

Články [online]. Dostupný z WWW: 

<http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/6841/PRO

JEKT-PRO-ROZVOJ-CTENARSTVI.html 

 DUBEC, Michal. Baví mě číst a hýbat 

světem.Metodický portál: 

Články [online].Dostupný z WWW: 

<http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/16875/BA

VI-ME-CIST-A-HYBAT-SVETEM.html 

 http://www.nuv.cz/publikace/vzdelavani

-1-2014 
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Formy a obsahy dílen 
příklad:  grafický organizér (organizátor) 
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Metodické setkání řešitelů projektu                       

Brno MU 15.10.2015 

 



Formy a obsahy dílen 
příklady: post-it záznamy  
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Formy a obsahy dílen 
příklady: podvojný deník 
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Formy a obsahy dílen 
příklady:  čtení s předjímáním / domýšlením příběhu, děje 
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Způsoby provedení 

s jedním žákem nebo se skupinou/ třídou 

1x nebo opakovaně ( honorováno pouze 1x) 

rozsah/ časová dotace na „dílnu“ je na uvážení / 

možnostech pedagoga 

postup a doložení prací -  
I. zpracování návrhu 1až 3dílen,  vyplnění a odevzdání šablony 

II. provedení dílny/ dílen 

III. vyplnění evaluačního dotazníku / vyjádření zkušeností 

IV. prezentace zkušeností na metodickém setkání 
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Prezentace čtenářských dílen 

 

metodické prezentace 21.11.2015  

přihlášky - iva.krivankova@ftn.cz do 10.11.2015 

ppt (nebo bez), celkový rozsah10 minut 

metodický soubor dílen publikovaný na 

metodickém portálu RVP MŠMT  
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2. metodické setkání  

 

 sobota 21. 11. 2015,  9.00 - 14.00 hod.   

 Hradec Králové, kongresové centrum ALDIS 
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Děkuji za pozornost  

Metodické setkání řešitelů projektu                       

Brno MU 15.10.2015 17 


