
Příloha č. 5                  

II. ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI                 

                  

TABULKA Č. 7: Čtenářská gramotnost Průměrné hodnocení aktuálního stavu 1) 

  v rámci ORP v rámci kraje v rámci ČR  

 (aktuální šetření data k 10. 10. 2019) 
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1. Škola podporuje rozvoj čtenářské gramotnosti v rámci školních vzdělávacích 
programů (má stanoveny konkrétní cíle) 

2,93 3,09 0,16 5,5% 2,87 3,04 2,88 3,06 

2. Učitelé 1. i 2. stupně rozvíjejí své znalosti v oblasti čtenářské gramotnosti 
a využívají je ve výuce (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) 

2,71 2,91 0,20 7,2% 2,75 2,97 2,76 3,01 

3. Učitelé 1. i 2. stupně využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti 
rozvoje čtenářské gramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných škol 

2,43 2,73 0,30 12,4% 2,35 2,74 2,38 2,68 

4. Škola podporuje základní znalosti a dovednosti, základní práce s textem 
(od prostého porozumění textu k vyhledávání titulů v knihovně podle potřeb 
žáků) 

2,79 3,00 0,21 7,7% 2,89 3,05 2,92 3,08 

5. Škola podporuje vyšší stupeň komplexního čtenářství (od chápání kontextu, 
vyvozování a formulace závěrů z textu, porovnávání zdrojů apod.)  

2,50 2,73 0,23 9,2% 2,50 2,75 2,52 2,76 

6. Škola podporuje individuální práci s žáky s mimořádným zájmem o literaturu, 
tvůrčí psaní atp. 

2,00 2,18 0,18 9,0% 2,07 2,37 2,18 2,48 

7. Ve škole existuje a/nebo je využívána knihovna (školní, místní) přístupná 
podle potřeb a možností žáků 

2,64 3,09 0,45 16,9% 2,71 2,92 2,83 3,06 

8. Ve škole se realizují čtenářské kroužky / pravidelné dílny čtení / jiné 
pravidelné mimoškolní aktivity na podporu a rozvoj čtenářské gramotnosti 

1,79 2,64 0,85 47,8% 1,85 2,42 2,02 2,55 

9. Ve škole jsou realizovány mimovýukové akce pro žáky na podporu čtenářské 
gramotnosti a zvýšení motivace (např. projektové dny, realizace autorských  
čtení, výstavy knih …) 

2,14 2,27 0,13 5,9% 2,08 2,46 2,19 2,54 

10. Škola informuje a spolupracuje v oblasti rozvoje čtenářství s rodiči 
(prezentace služeb školní / obecní knihovny, existence čtenářských kroužků, 
aktivit v oblasti  
čtení, čtenářského klubu – např. projektové dny, dny otevřených dveří, vánoční 
trhy apod.) 

1,86 2,27 0,41 22,2% 2,10 2,47 2,19 2,53 



11. Ve škole existuje čtenářsky podnětné prostředí (čtenářské koutky, 
nástěnky, prostor s informacemi z oblasti čtenářské gramotnosti apod.) 

2,14 2,55 0,41 19,0% 2,18 2,51 2,28 2,64 

12. Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním zabezpečením 
v oblasti čtenářské gramotnosti např. pro vystavování prací žáků (včetně  
audiovizuální techniky)  

2,00 2,45 0,45 22,5% 2,25 2,58 2,33 2,60 

13. Ve škole jsou využívána interaktivní média, informační a komunikační 
technologie v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti 

2,50 2,64 0,14 5,6% 2,57 2,75 2,62 2,80 

14. Škola pravidelně nakupuje aktuální beletrii a další literaturu, multimédia 
pro rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. i 2. stupni ZŠ 

2,21 2,55 0,34 15,2% 2,45 2,78 2,53 2,82 

Pozn.:               

1) Průměrné hodnocení aktuálního stavu v rámci ORP/kraje/republiky vychází z hodnocení aktuálního stavu jednotlivých ZŠ na následující škále: 
        1. Vůbec nebo téměř se neuplatňuje (tzn. stadium prvotních úvah, jak stav řešit) 
        2. Rozvíjející se oblast (tzn. promyšlené části, počáteční realizace) 
        3. Realizovaná oblast (tzn. funkční části systému realizovány na základní úrovni, je prostor na zlepšení) 
        4. Ideální stav (tzn. funkční systém, vytvořené podmínky, zodpovědnost, pravidelnost, aktualizace na vnitřní i vnější podněty) 
   

 


