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21. Setkání- leden/2019 
 

Místo konání: Centrum kolegiální podpory v oblasti čtenářské pregramotnosti 

MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul. Dr. E. Beneše 694, Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizace 

  

Datum konání: 31. 1.2019 

 

Vedoucí pracovnice CKP: Mgr. Pavla Kicková, Bc. Eva Staňková 

 

 

 

Téma:    „Práce s portfoliem v projektu vzájemného učení pedagogů v MŠ?“ 

 

Cíl: Tvorba portfolií 

 

 

Čas konání   : 15.00 – 18.00 hod. (3hod.) 

 

Forma setkání: diskuze 

 

Počet podpořených osob na setkání: 12 
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Zápis ze setkání: 

Dne 31.1.2019 proběhlo setkání v našem Centru kolegiální podpory o celkovém počtu 

účastníků 14 (12 podpořených osob + 2 vedoucí pracovnice). Toto setkání bylo 

zdokumentováno fotografiemi a zápisem. 

 

Obsah setkání: 

1.Přivítání účastníků setkání 

2.Co to je portfolio? 

Vymezení pojmů 

Jedná se o sbírku záznamů o osobě (jejích charakteristikách a výkonech), která je na jejich 
základě hodnocena nebo hodnocení sama provádí.  

Portfolio = nástroj pro dlouhodobé shromažďování informací o výsledcích, postupu učení a 
dalších charakteristikách souvisejících se vzděláváním jedince 

 

3.Přehled témat CKP za období 01/17 – 12/18 + anotace 

3.1. Jak vidí učitelky ZŠ předčtenářské kompetence dětí přicházejících k zápisu? – 01/17 

       Seznámení účastníků s účelem CKP, představení tématiky, diskuze, aplikace v praxi. 

 

3.2. Základní aspekty a význam předčtenářské gramotnosti v práci MŠ – 02/17 

       Co v MŠ děláme, k čemu to slouží, osobní prožitek účastníka, práce s příběhem – M. 
Lukešová: Bílá zima – přednáška Mgr. Hany Nádvorníkové 

 

3.3. O Perníkové chaloupce a jiných pohádkách aneb pracujeme s příběhem – 03/17 

       Jak v dětech vzbudit čtenářskou touhu, práce se schovaným předmětem, pohádkový 
kufřík – seminář Mgr. Evy Svobodové 

 

3.4. Žánrové prekoncepty dnešních předškoláků – 04/17 

       Vlastní výzkumné šetření na téma čtenářská pregramotnost v předškolním věku – 
výsledky, práce s literárním textem – Daniela Fišerová – Tetovaná teta 

 

3.5. Co z oblasti čtenářské pregramotnosti v RVP PV nenajdeme – 05/17 
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Co RVP PV vlastně požaduje, čtenářské strategie, práce s textem – seminář Mgr. Evy 
Rybárové 

 

3.6. Co jsme se naučili…? – 06/17 

       Půl roku s CKP aneb plusy a mínusy, výhody, nevýhody, hodnocení dosavadních 
setkání. 

 

3.7. Běžela liška po ledu aneb co a jak s říkadly nejen Josefa Lady – 09/17 

       Základní herecká cvičení, dostavba příběhu, dramatizace, převyprávění textu. 

 

3.8. Kniha přítel dítěte aneb co, jak a kdy číst dětem? – 10/17 

       Seznámení pedagogů i rodičů (nepřišli) se současnou moderní i klasickou dětskou 
literaturou – seminář Bc. Zuzany Kupcové 

 

3.9. Desatero dobrého interpreta – 11/17 

       Hlasová a řečová průprava pedagoga, desatero dobrého interpreta, praktická ukázka 
práce s tělem, hlasem, dechem a artikulací – seminář Mgr. Markéty Světlíkové 

 

3.10. Kam jsme došli… - 12/17 

         Prezentace odborné zahraniční praxe Bc. E. Staňkové – Vídeň 

 

3.11.Reflexe a sebereflexe – 01/18 

       Hodnocení roku práce v CKP – seznámení s výsledky vlastního šetření, zájem účastníků 
CKP je více o přednášky a semináře, než o diskuze. 

 

3.12.Jak se píše dětská kniha ? – 02/18 

        Seznámení s vybranými tituly spisovatelky Daniely Krolupperové a její vyprávění o 
přípravě a psaní knih pro děti. 

 

3.13. Čtenářská pregramotnost v inkluzivním předškolním vzdělávání – 03/18 

         Společné předškolní vzdělávání, jeho podoby, podpůrná opatření pro děti s poruchami 
chování. 
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3.14. Psychologické aspekty budoucího čtenáře – 04/18 

         Vzory zvládání náročných životních situací v dětské literatuře, příběhy s terapeutickým 
účinkem – přednáška PhDr. Simony Hoskovcové. 

 

3.15. Předškolní vzdělávání v praxi aneb práce s texty Hanky Švejdové – 05/18 

         Možnost využití praktických metodických příruček pro zpracování vlastní knihy – Co je 
léto – Magdalena Propperová 

 

3.16. Jedna, dva, tři, čtyři, pět … matematika je prima svět – 06/18 

         Kudy vede cesta k přirozenému číslu v MŠ, jak si hrajeme se slovy s číselným 
významem, jak si hrát se slovy, co sledovat. 

 

3.17. Pedagogická realita a současnost – 09/18 

         Seznámení s výsledky vlastního výzkumného šetření- věk učitelů, asistenti pedagoga – 
bývalé učitelky. 

 

3.18. Projektování a čtenářská pregramotnost v mateřské škole – 10/18 

Podpora komunikačních dovedností, spolupráce a sociálních vztahů, jak na projektování 
v mateřské škole – seminář Mgr. Pavla Srnské. 

 

3.19. Současné rodičovství a jeho vliv na psychický vývoj a čtenářství dítěte – 11/18 

        Jak rozvíjet předčtenářské dovednosti dítěte – přednáška prof. PhDr. Lenky Šulové. 

 

3.20. Co jsme se naučili? – 12/18 

         Hodnocení CKP v roce 2018 – diskuze. 

 

4. Hudební válce  

 vysvětlení práce s hudebními válci 

 rytmizace slov 

 čtení notového zápisu – noty dle barev 
 
 

Zapsaly: Mgr. Pavla Kicková 

 Bc. Eva Staňková 
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V Kralupech nad Vltavou 31.1.2019 


