
Podpora vzájemného učení pedagogů mateřských škol. 

V rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který vypsalo MŠMT a 

jehož prostřednictvím je možné čerpat finance z evropských strukturálních a investičních 

fondů, vznikly ve 14 mateřských školách v celé České Republice tzv. Centra kolegiální 

podpory (CKP) zaměřená na čtenářskou pregramotnost. 

Cílem center kolegiální podpory je vytvořit podmínky pro odbornou diskusi na téma čtenářské 

pregramotnosti a podpořit tak její rozvoj v předškolním vzdělávání. 

Centra vytvoří prostor pro sdílení dobré praxe, výměnu nápadů, sebereflexi pedagogů, 

odborné diskuse, čerpání inspirací apod.. Vzájemného učení v centru podpory se mohou 

zúčastnit nejen pedagogové všech typů a stupňů škol, odborníci z jiných vědních oborů, školní 

inspektoři, ale i nepedagogičtí pracovníci, kteří pracují s dětmi volnočasově. 

Vzhledem k tomu, že taková centra, která právě v této tobě vznikají v Děčíně, České Lípě, 

Liberci, Pardubicích, Bruntále, Hulíně, Šumperku, Znojmě, Jihlavě, Soběslavi, Klatovech, 

Sokolově, Kralupech nad Vltavou a v Praze, budou vybavena i didaktickými pomůckami 

v hodnotě cca 60 000,- Kč, bude možné čerpat náměty i pro materiální dovybavení 

jednotlivých škol. 

 

Jak a kde to vše vzniklo 

Realizační tým Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, která získala 

grant z projektu OP VVV, se skládá z manažerky projektu PhDr. Miluše Vítečkové, Ph.D., 

manažérů aktivit, Mgr. Evy Svobodové a Mgr. Hany Švejdové a v neposlední řadě i garanta 

projektu Mgr. Martiny Lietavcové.  

Projekt je naplánován na období 2017 – 2019 a nabídne širokou a pestrou škálu dílen na téma 

environmentální a polytechnické vzdělávání a matematické pregramotnosti. Dále bude 

podporovat formativní hodnocení dětí i pedagogů a individualizaci vzdělávání. V rámci 

projektu se uskuteční i tuzemské a zahraniční stáže v zemích Evropské unie, konkrétně 

v Rakousku, Německu, Nizozemí, Slovensku a Velké Británii. 

 

Startujeme 

V měsíci lednu proběhnou ve všech centrech kolegiální podpory první setkání, a sice mezi 

pedagogy mateřských a základních škol. Ze základních škol se bude jednat především o 

elementaristy, protože téma první dílny bude:  

„ Jak vidí učitelé základních škol předčtenářské kompetence dětí přicházejících k zápisu.“  

Napříč všemi dílnami se budou aktéři snažit najít odpovědi na tři následující hlavní otázky: 

1) Jak podpořit a udržet přirozenou zvídavost dětí a potřebu dozvídat se něco nového? 

2) Jak podporovat sociální klima třídy, školy? 



3) Jak zajistit, aby každé dítě v mateřské škole rozvinulo svůj potenciál? 

 

RVP PV a čtenářská pregramotnost 

Základní kurikulární dokument, kterým je pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací 

program se rozvoji řečových schopností dítěte věnuje ve vzdělávací oblasti s názvem Dítě a 

jeho psychika. Tato kapitola zahrnuje několik podoblastí, z nichž první je jazyk a řeč. 

Záměrem předškolního pedagoga v psychologické podoblasti jazyk a řeč je rozvíjet intelekt, 

řeč a jazyk, poznávací procesy a funkce, city, vůli, sebepojetí i sebenahlížení dítěte, kreativitu 

a sebevyjádření a to v prostředí psychické a duševní pohody. 

Dílčí vzdělávací cíle této kapitoly jsou následující: 

 Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních 

 Rozvoj komunikačních dovedností a kultivovaného projevu 

 Osvojení si některých poznatků a dovedností předcházejících čtení a psaní 

 

Program OP VVV si v rámci podpory čtenářské pregramotnosti klade obecnější a šířeji pojaté 

cíle. 

Cíle čtenářské pregramotnosti: 

 Vztah ke čtení 

 Doslovné porozumění 

 Vysuzování 

 Metakognice 

 Sdílení 

 Aplikace 

                                                            (H. Košťálová, Altmanová, 2010, I. Tomášková, 2015) 

Srovnávání kurikulárního dokumentu předškolního vzdělávání s šířeji pojatými cíli čtenářské 

pregramotnosti se věnuje E. Rybárová, která je toho názoru, že čtenářská pregramotnost není 

v RVP PV explicitně vymezena. Dílčí cíle RVP PV se orientují převážně na čtení, což je podle E. 

Rybárové málo. Jako nejpodstatnější se jí jeví budování vztahu ke čtení, který spolu 

s porozuměním textu, dovozením si nepřečteného, poznáváním sebe sama, jednáním podle 

přečteného návodu, vede k cíli, kterým je pocit obohacení. 

 

A nakonec, co jsme zjistili na začátku naší cesty 

Mateřské školy velmi dobře rozvíjejí čtenářské schopnosti. Zaměřují se především na činnosti, 

ale mají vždy na paměti cíle a výstupy (kompetence) dětí. Vzdělávací nabídka obsahuje škálu 

činnosti, mezi které patří zejména rozhovory, komentování, vyprávění, poslech a vyprávění 

pohádek, přednes, dramatizace, zpěv, prohlížení knih, grafické napodobování symbolů, 

poznávání a rozlišování zvuků apod.. Slabší článkem je rozvoj samostatného čtenářství, které 



je možné definovat jako zvnitřněnou potřebu, která čtenáři přináší radost a citové prožitky. 

Když čtu, cítím se dobře, a proto to chci opakovat. 

Pavla Petrů – Kicková 

vedoucí CKP Střední Čechy 
MŠ Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou 

 

 

 


