
 

 

 
 

 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

dovolujeme si Vás pozvat na seminář 

 

CESTY KE ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI 

z projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji“ ve spolupráci se Studijní 

a vědeckou knihovnou v Hradci Králové,  

který se uskuteční v úterý 

 

20. 3. 2018 od 8:30 do 15:00  

v budově Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové 
Hradecká 1250/2, 500 03  Hradec Králové 

 

 

V případě zájmu prosím o vyplnění závazného přihlašovacího formuláře, který naleznete pod odkazem 

https://goo.gl/forms/2hxEiJ0N4O4DRf6G2, nejpozději do 13. 3. 2018. Další informace budou zasílány 

pouze přihlášeným účastníkům. 

Kapacita semináře je omezená, přednostně bude umožněna účast zájemcům s dřívějším termínem přijaté 

přihlášky.  

 

Seminář je zaměřen teoreticko-prakticky na problematiku rozvoje čtenářské gramotnosti žáků. Součástí 

semináře jsou praktické ukázky aktivit, které si účastníci vyzkouší, přednášky, ukázka dobré praxe. Seminář 

je určen pro učitele SŠ a ZŠ všech předmětů. 

 

Na semináři se dozvíte/vyzkoušíte si:  

 aktivity zaměřené na informační gramotnost  

 informace o možnostech rozvoje čtenářské gramotnosti napříč předměty 

 návod, jak vyhodnocovat informace ze světa médií 

 

Těšíme se na Vaši účast.

 

 

https://goo.gl/forms/2hxEiJ0N4O4DRf6G2


 

 

 

Program: 

8:30  Prezence 
 
9:00 Rozvoj čtenářské gramotnosti a kritického myšlení reálně (přednáška)  

Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D. 
Příspěvek představuje možnosti rozvoje čtenářské gramotnosti v kontextu společenskovědních disciplín. Přináší 

drobné a dobré příklady z různých stupňů a druhů vzdělávání. Vše je pojato v mantinelech současného 

školského systému bez idealizování budoucích vizí a změn. 

10:00  Přestávka  
 
10:15 Proč máme na středních školách přemýšlet o podpoře čtenářské gramotnosti  

Ing. Dana Pražáková, Ph.D., Česká školní inspekce  
V mezinárodních i národních zjišťováních výsledků vzdělávání opakovaně dosahují žáci České republiky na konci 

základního vzdělávání z hlediska úrovně čtenářské gramotnosti výsledky pod průměrem žáků ostatních zemí 

OECD. V příspěvku zazní poznatky z testů i dotazníkových šetření na našich školách, které mohou naznačit, na 

jaké aspekty vzdělávání se zaměřit. 

10:45 Zvol si info, aneb jak se nestát loutkou propagandy (prezentace) 
Vojtěch Bruk, Zvol si info 
Projekt Zvol si info podporuje mediální gramotnost a kritické myšlení. Upozorňuje na „konzumaci“ informací 

a míří proti dezinformacím. Cílem projektu je přimět nejen žáky k zamyšlení nad informacemi, které nám 

poskytují média. 

11:15 Komiksy ve výuce chemie (představení dobré praxe) 
RNDr. Veronika Machková, Ph.D., Univerzita Hradec Králové, RNDr. Kateřina Chroustová, Ph.D., 
Západočeská univerzita v Plzni 
Vnímání a pochopení souvislého textu žákem je obecným problémem na jakékoliv úrovni vzdělávacího systému 

a v jakémkoliv vyučovacím předmětu. Věc je o to komplikovanější, jedná-li se o text odborný, který obsahuje 

pro žáky neznámé termíny. V příspěvku nastíníme možnosti využití komiksů ve výuce chemie k překonání 

bariéry mezi žákem (ne)čtenářem a odborným textem. 

11:45   Aktivity pro rozvoj čtenářské gramotnosti (prezentace) 
Mgr. Eva Voláková, Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Královéhradeckého kraje 
Představení aktivit projektu I-KAP vedoucích k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků formou zajištění podpory 

učitelů, vyhledání a zajištění předávání dobré praxe pro učitele včetně zajištění sdílení nových metod, 

hospitací/stáží učitelů a dalších. 

12:00 Přestávka 

12:30 Čtenářská a informační gramotnost jdou ruku v ruce (workshop) 
Mgr. Michaela Hašková, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 
Lekce informačního vzdělávání ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové. Práce s beletrií i odborným 

textem, vyhledávání relevantních informací.  Prezentace zjištěných skutečností i vlastních názorů. Náměty 

do hodin různých předmětů, možnosti spolupráce s knihovnou. Praktické vyzkoušení úkolů dle pracovních listů. 

14:00  Diskuze 
 
15:00 Závěr

 

 


