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Nová škola a čtenářské kluby

• 2012 – 2015: „Brána ke vzdělávání –
školní čtenářské kluby posilující rovné 
příležitosti dětí a žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami“ 
CZ.1.07/1.2.00/27.0003

• 2016 – 2018: "Školní čtenářské kluby: inkluzivní prostředí pro 
rozvoj čtenářské a jazykové gramotnosti" 
CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000018

• 2016 – 2019: "Školní čtenářské kluby na 2. st. základní školy" 
CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000589





Co je čtenářský klub?

Volnočasová aktivita, která NENÍ

doučováním

Primárním cílem je budovat vztah

ke čtení

Pravidelná setkání jednou za

týden – 90 minut, ve škole, ve

veřejné knihovně či venku

Klub vede učitel a „neškolní“

knihovník

Průběžně kluby navštěvují

speciální pedagogové



Žáci se sociálním znevýhodněním – definice (podle MŠMT) 

• žák „ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí“

• žák, který „je znevýhodněn ve svém vzdělávání z důvodu příslušnosti ke své 
etnické nebo národnostní skupině či specifickému sociálnímu prostředí“  

• Školní rok 2016/2017 – ve čtenářských klubech 205 žáků se SZ

Tab. 1 Etiologické faktory znevýhodnění

Důvod Četnost

Nepříznivá situace v rodině 77x

Nedostatečná připravenost ke školnímu vzdělávání 67x

Odlišná národnostní nebo etnická příslušnost 60x

Odlišné životní podmínky 25x



Proč podporujeme čtenářství u žáků se SZ

1. Úroveň čtení/čtenářství má zásadní vliv na
kvalitu života

2. Úroveň čtení/čtenářství je úzce spojena s výší
dosaženého (dosažitelného) vzdělání

3. Úroveň čtení/čtenářství má vliv na celkové
sebehodnocení žáka

4. Žáci se sociálním znevýhodněním mají horší
podmínky pro rozvoj čtení/čtenářství, protože:

o jejich rodiče mají průměrně nižší vzdělání, sami
nečtou a nepředstavují tak pro dítě čtenářský
vzor

o jejich rodiče si s nimi nečtou

o v jejich domácím prostředí je jen minimum knih
(nebo tam nejsou knihy žádné)



Co se nám osvědčilo

• budovat přátelské, komorní prostředí 
čtenářského klubu

• využívat prostředí klubu pro rozvoj 
vztahů

• využívat  prostředí klubu pro rozvoj 
sebedůvěry dětí 

• pracovat na rozvoji slovní zásoby 

• využívat „terapeutický“ potenciál knih 

• pracovat s motivy minoritních kultur, ale i kultury majoritní

• propojovat čtení s interaktivními (výtvarnými, rukodělnými) 
činnostmi   



Co se nám (někdy) neosvědčilo                                      Více informací viz také

• spoléhat se (jen) na audioknihy

• storytelling



Děkuji za pozornost!

zbynek.nemec@novaskolaops.cz

https://new.ctenarskekluby.cz/
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