
POZOR NOVINKA! 

 

                                 ŠKOLA ČTENÁŘSKÝCH DOVEDNOSTÍ                        
 

KDY:  22. - 24. srpna 2011 
 

KDE: kraj Vysočina, areál Střední školy obchodu a sluţeb, K. Světlé 2, Jihlava 
 

Doporučeno: všem učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, víceletých gymnázií, speciálních škol bez rozdílu aprobace a ostatním zájemcům 
 

Realizátor: Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Jihlava 
 
 

PROGRAM JE VHODNÝ PRO ŠABLONU ČTENÁŘSKÁ A INFORMAČNÍ GRAMOTNOST V PROJEKTU 
 

EU PENÍZE ŠKOLÁM. 
 

 

 
Cíl: Poskytnout pedagogům náměty, metodiku a inspiraci jak rozvíjet čtenářské dovednosti ţáků. Seznámit je s integrujícími postupy a nabídnout 
moţnosti, jak je lze úspěšně uplatnit ve výuce i při koncipování vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů a jejich vzájemném propojení. 
 
V programu se uplatňuje vyuţití mezipředmětových vztahů a začleňování strategií, metod, forem a postupů, které napomáhají rozvíjení 
dovedností vedoucích k pochopení, ale také vytváření textů, případně dalších sloţek, které text ozřejmují. Obsah programu je zaloţen na rozboru 
čtenářských strategií, metodách podporujících tvořivost a metodách kritického rozboru textů vše reflektující současnou rychle se měnící dobu. 
 
Škola čtenářských dovedností probíhá formou interaktivního pobytového kurzu rozčleněného do pěti dílen sebe vzájemně doplňujících. V dílnách 
jsou pedagogové formou praktického, záţitkového a současně velmi osobního setkání seznámeni s rozmanitými přístupy, podporujícími porozumění 
textům uměleckým i odborným. Jsou rovněţ podporováni svou vlastní kreativitou. Současně se jim nabízí mnoţství prakticky pouţitelných nápadů, 
návodů pouţitelných v hodinách se ţáky, ale i bezprostředních osobních záţitků.  
 

Účastníci budou mít během pobytu příležitost projít si a zažít všechny dílny. 
 
 
 
Harmonogram: Pondělí v 10.30 zahájení,  11 - 14 dílny, 14 - 15 oběd, 15 – 18 dílny, 18 - 19 večeře 
   Úterý                                    9 - 12 dílny, 12 - 14 oběd, 14 – 17 dílny, 17 - 18 večeře 
   Středa                                  9 - 12 dílny, 12 - 13 oběd, ukončení programu 
                    



 
 
 
 
 
Poplatek za vzdělávací program: 1770 Kč 
 
 
V poplatku není zahrnuto ubytování a stravování. Pro účastníky bude zajištěno ubytování a stravování v moderním areálu školy (nocleh se 
snídaní 300 Kč, oběd 60 Kč a večeře 60 Kč). Tyto poplatky se hradí na místě. LZE VYUŢÍT MOŢNOST UBYTOVAT SE JIŢ V NEDĚLI. 
 
 
POPLATEK ZA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM I ZA UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A CESTOVNÍ NÁKLADY LZE FINANCOVAT ZE ŠABLONY projektu 
EU peníze školám. 
 
Přihlašujte se prosím přiloţenou přihláškou, kterou zašlete poštou, faxem, e-mailem nebo se přihlaste přes www.nidv.cz - Programová nabídka – 
Předškolní a základní vzdělávání - Krajské pracoviště Jihlava -  1. pololetí 2011 nejpozději do 30.6.2011.  
Všem přihlášeným budou e-mailem zaslány podrobné organizační informace. 
 
 
 
                        Mgr. Miloslav Vyskočil          

    
vedoucí krajského pracoviště 

garant programu 
 

Národní institut pro další vzdělávání 
tel.:      567 571 822 
fax:      567 571 839 
gsm:    775 571 666 

e-mail:  vyskocil@nidv.cz 
NIDV, krajské pracoviště Jihlava 

Zborovská 3, 586 01 Jihlava 
 

Centrální pracoviště 
Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9 - Jarov 

www.nidv.cz 

 
 
 
 

http://www.nidv.cz/
mailto:vyskocil@nidv.cz
http://www.nidv.cz/


Obsah jednotlivých dílen vzdělávacího programu: 
Tvořivé psaní 
Dílna seznamuje účastníky se záţitkovým uchopením tvořivosti jako nedílné součásti čtenářské a informační gramotnosti, kdy se ţák aktivně 
vyjadřuje k dění kolem sebe. Dílna je sledem interakčních činností, které jim dávají vyniknout a formou písemného (literárního) zpracování je 
vynášejí navenek.  
Obsahem je přiblíţit a umoţnit účastníkům tvůrčí metody hledání a zpracování tématu, ale také techniky napomáhající překonání trémy a ostychu, 
především však techniky rozvíjející tvořivost.  
Lektorka: Kateřina Schwarzová  
 

Co si počít se čtením 
Dílna umoţní účastníkům nahlédnout do rozmanitých čtenářových strategií zkoumání textu. Účastníci dílny mají příleţitost seznámit se se 
specifickými otázkami, které si čtenář klade (či měl by si pokládat) nad krásnou literaturou, ale také s otázkami obecnější povahy, směřujícími k 
předvídání, usuzování, hledání klíčové informace a skládání informací v celek.   
Lektorka: Mgr. Ludmila Kovaříková  
 

Otázky a odpovědi 
Dílna nabídne zamýšlet se nad strategiemi kladení otázek a rovněţ dovednostmi promýšlet odpovědi. Otázky, případně alternativy k otázkám a 
odpovědi budou účastníci vytvářet na příkladech rozhovorů (například pro školní časopisy). Téma zdůrazní stupňující se náročnost otázek; zaměří 
se na promýšlení odpovědí i odpovědi bez zaváhání; rozebere věrohodnost odpovědí a chyby v kladení otázek. Inspirací pro tuto dílnu je výrok Karla 
Čapka: „Kdyby většina otázek nebyla jenom vycpaná, nebyla by většina našich odpovědí a řešení tak marná.“ 
Lektor: Mgr. Zdeněk Brom  
 

Co ukrývá text 
Obsah dílny vede posluchače k tomu, aby se následně spolu se svými ţáky soustředili na rozvíjení kritického přemýšlení nad textem (ale také video 
nebo audio ukázkou, obrazem), které je sice náročnější na čas, ale následně napomáhá k hlubší a jasnější formulaci vlastních myšlenek a 
porozumění textu či zadání. Jde rovněţ o odbourání určitých obav ze spekulování, dohadů nebo hypotéz. To vše metodami tvořivého myšlení, které 
vedou k soustředěné četbě a analyzování textů, vyjadřování vlastních myšlenek, smysluplné kooperaci a tvůrčím činnostem. Účastníci si tak v tvůrčí 
dílně oţiví při praktických činnostech metody RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking). 
lektorka: Blanka Ryvolová 
 

Zdánlivé drobnosti čtenářských dovedností 
Základem dílny je přiblíţit účastníkům metody a formy práce v prolínajících se a navazujících oblastech: propojování informací; porozumění textu; 
představy, které můţe text vyvolat; předvídání a usuzování; skládání informací. Dílna propojí tyto čtenářovy strategie s drobnými metodami 
rozvíjejícími tvůrčí aktivity: mapy slovních spojení, koláţování, přestavění textu, doplňování slov do textu apod.;  metody spolupráce a vzájemného 
ovlivňování.  
Lektor: Mgr. Dalibor Dudek  
Jednotlivá témata dílen jsou vybrána a navazují na sebe tak, aby poukázala na základní aspekty podporující čtenářskou a informační gramotnost.                                



                                                                                         
                                                                                                                     

 

A. POPLATEK UHRADÍ ÚČASTNÍKŮM ŠKOLA/ORGANIZACE - faktura 

Datum narození* Titul, jméno a příjmení Místo narození   
(je-li mimo ČR, uveďte město a stát)              

Kontakty na účastníka 
Podpis 
účastníka 

   Tel./fax:  

e-mail: 

   Tel./fax:  

e-mail: 

 

B. POPLATEK UHRADÍ ÚČASTNÍK SÁM – v hotovosti při prezenci 

Datum narození* Titul, jméno a příjmení 
Místo narození   
(je-li mimo ČR, uveďte město a stát)              

Adresa bydliště účastníka 
Podpis 
účastníka 

     

Telefon, e-mail: 

     

Telefon, e-mail: 
 
Stornovací podmínky: 

 Přihlášku na vzdělávací program je moţné ze závaţných důvodů zrušit na základě písemné ţádosti nebo e-mailem a to: 
 do pěti pracovních dnů před konáním jednorázového programu 
 do patnácti pracovních dnů  před konáním periodicky se opakujícího programu. 

V kratším termínu můţe škola/organizace vyslat náhradníka nebo samoplátce. 
 V případě neomluvené účasti se účtuje stornovací poplatek ve výši 100%. 

 

V ……………………………………dne…………………………  Podpis ředitelky/le a razítko školy/organizace:…………………………………………………………………… 

 
Přihlášky zasílejte do 30.6.2011 na krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 3, 586 01 Jihlava. 

 www.nidv.cz 
*NIDV používá datum a místo narození pro databázi k vystavení osvědčení dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a zavazuje se osobní 

údaje o účastnících chránit v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Číslo programu: E15-02-24-111 Úplný název školy/organizace: 
(dle zřizovací listiny) 

 

Název programu: 
Škola čtenářských dovedností Fakturační adresa 

školy/organizace: 
(dle zřizovací listiny; ulice, PSČ, město) 

 

Datum: 22. - 24. srpna 2011 IČ školy/organizace: 
(důleţitý údaj pro fakturaci) 

 

Poplatek: 1770 Kč Kontakty: 
(na školu/organizaci) 

Tel./fax: 

e-mail: 

        ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 
                na jeden vzdělávací program 

http://www.nidv.cz/

