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V rámci KA 5 (Podpora pedagogů při práci s heterogenní skupinou) se 5. 11. 2018 v partnerské Masarykově ZŠ 

v Plzni uskutečnilo první setkání vzdělávacího kurzu Podpora čtenářské gramotnosti na 2. stupni ZŠ. Obsahem 

setkání bylo nejprve témata Metody čtení: základní principy, výhody a nevýhody jednotlivých technik a metod. 

Lektorka upozornila na specifika i nedostatky genetické metody čtení a demonstrovala efektivní reedukační 

postupy u selhávajících čtenářů. Dále pak byla představena analýza schopností, které jsou nezbytným 

předpokladem pro rozvoj čtení (sluchové a zrakové vnímání, s tím související získávání informací z čteného 

textu a z poslechu s ohledem na věk dítěte/žáka).  Pedagogové obdrželi řadu informací a doporučení k tvorbě 

pomůcek pro případy konkrétních žáků 2. stupně s problémy v oblasti čtení. Byly uvedeny příklady a úkoly 

z oblasti fonologické manipulace, sluchové analýzy a syntézy, mimo jiné i v souvislosti s rozvojem CNS. 

V další části kurzu představila lektorka problematiku motorického čtení a jeho nácvik na vybraných ukázkách a 

příkladech (poznávání písmen, čtení slabik, vět, předložkové vazby, interpunkce). Nakonec byly 

charakterizovány a demonstrovány konkrétní metody pro podporu čtení u „oslabeného“ čtenáře a techniky na 

rozvoj a podporu fonematického a sémantického čtení a čtení s porozuměním. 

Účastnice vzdělávacího kurzu se nejvíce zajímaly o vztah mateřského a cizího jazyka v oblasti a vývoji fonémů, 

problematiku bilingvismu (diskutována byla specifika a vhodné přístupy a metody pro práci s žáky 

z bilingvního prostředí).  Pedagogy rovněž zajímalo, jakým způsobem rozvíjet a zlepšovat slovní zásobu 

u jinojazyčných žáků. Další dotazy směřovaly k otázkám vhodné podpory a techniky čtení a čtení 

s porozuměním u konkrétních dětí. 

Vzdělávacího kurzu se účastnilo celkem 10 pedagogů z partnerských škol (ZŠ Blížejov, Masarykovy ZŠ a 

Tyršovy ZŠ v Plzni). Kurz lektorovala PhDr. Jaroslava Nováková, Ph.D. z Katedry českého jazyka FPE ZČU v Plzni. 

Evaluace kurzu bude realizována souhrnně při posledním (3.) setkání v lednu 2019. 

        


