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1 Proč knihy z nakladatelství ADVENT-ORION   

Čtenářská pregramotnost v MŠ 
Knihy do čtenářské pregramotnosti byly vybrány od nakladatelství ADVENT-ORION, které vydává 
dětské knihy v oblasti etické a environmentální výchovy a ZŠ i MŠ s nimi rády pracují. 

 

 

 
 
 
V oblasti etické výchovy pak vydává knihy zejména na ochranu proti sociálně patologickým jevům, a to 
působením na pozitivní vlastnosti čtenáře s cílem vzájemné tolerance, úcty a kladného vztahu 
k druhým, zejména pak k rodičům. Nakladatelství ADVENT-ORION bylo 1.nakladatelstvím, které 15 let 
před tím, než byla etická výchova zařazena do RVP PV a ZV, již vydávalo knihy v této kapitole, a to 
FILIPOVA DOBRODRUŽSTVÍ, které byly MŠMT doporučeny k aktivnímu využívání při výchově dětí. 
 
Knihy nakladatelství ADVENT-ORION odpovídají i parametrům na rozvoj čtenářské gramotnosti 
stanovené MŠMT. 
 

2 Cíle čtenářské aktivity   
 
Jednalo se o pilotní projekt po přidělení záštity MŠMT a byla zvolena volnější varianta, 1 kniha 
na 14 dní a nikoliv 1 knihu na týden. A tedy pouze 3 knižní tituly. 
 

1) Motivovat rodiny k aktivní spolupráci se svými dětmi při čtenářské aktivitě 
- Společné čtení 
- Společná diskuse o obsahu 
- Společná diskuse o poučení z příběhových knih 
- Společná diskuse o tom, jak získaná poučení aplikovat ve své rodině či v kolektivu 

2) Posílit důvěru rodičů ke škole a zejména zlepšit aktivity vzájemných zpětných vazeb pro 
posílení pozitivního vývoje dítěte 

 
3 Základní pravidla čtenářské aktivity  

 
-  rodiče 14 dní před realizací čtenářské aktivity obdržely dopis, kde jsou pravidla jasně 
vymezena. Cílem je posílení komunikace v rodinách a vnímání zodpovědné a přínosné práce 
učitelského sboru v MŠ při formování charakteru dítěte. Výstupem je obrázek, který 
přibližuje knihu.    
- při zahájení čtenářské aktivity jsou jednotlivé knihy přiděleny přihlášeným rodičům, aby si je  
  mohly číst se svými dětmi během týdne 

Při přípravě knih na podporu RVP PV v oblasti environmentální výchovy vychází 
nakladatelství ADVENT-ORION i ze zákonného ustanovení Zákona č.17/1992 Sb. o 
životním prostředí, kdy: 
„Výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je 
v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení 
kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho 
formách.“ 
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- tato aktivita je dobrovolná a je tedy věcí rodičů , zda se aktivity účastní, aby tak   
  posílily pozitivní vývoj svého dítěte 
- po hromadném odevzdávání čtenářských knihy a obrázku (na začátku následujícího týdne – 
   vždy v pondělí) získávají rodiče další titul. 

 

 

4 Vzor dopisu rodičům 
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4.1 Dopis předává rodičům ředitelka MŠ a dle počtu nahlášených rodičů jsou připravovány knihy 

k zapůjčení.     
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4. Přehled čtenářských titulů ve čtenářské aktivitě 
 

Systém aktivity: 3 knižní tituly a každý na 14 dní  
 

   
 

 
Knihy na zapůjčení pořídil: Nadační fond ZDRAVÝ ŽIVOT ( www.nfzdravyzivot.cz )  
 

http://t.g.masaryka/
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5 Vyhodnocení čtenářské aktivity  a předání knižních odměn   
 

Knižní odměny, a to knihu z nakladatelství ADVENT-ORION s názvem DO ŠKOLKY ZA KAMARÁDY 
předával dne 25.5.2021 starosta obce Netřebice David Pinkas, který i přes mnoho pracovních 
záležitostí vnímal tuto aktivitu jako příležitost vnímat ještě více školku a práci celého učitelského 
kolektivu. Zástupkyně odboru školství paní  Mgr.Markéta Tomčíková, se omluvila z důvodu pracovních 
povinností.  
 

 

 
 
 

6 Fotodokumentace z akce a její průběh 
 

Paní ředitelka Mgr.Dvořáková uchopila tuto aktivitu velmi aktivně a s dětmi aktivně pracovala 
na tom, aby jim vštípila do podvědomí vztah ke knize. O své aktivitě informovala rodiče svým 
informačním letákem, což přispělo k ještě větší spolupráci rodičů s učitelským sborem. 
 
Vyhodnocení bylo zahájeno v MŠ Netřebice v 10:00 hodin za účasti starosty obce Netřebice 
panem Pinkasem, který po úvodním poučném příběhu JAK KARLÍK S TOMÁŠKEM NAŠLI 
DĚDEČKOVU KOUZELNOU KNIHZU, dětem osobně předával knihu DO ŠKOLKY ZA KAMARÁDY. 
  
 
 
 
 
 
 

Šimon je  malé modré autíčko, které se chystá 

poprvé do dopravní školičky. Uvědomuje si, že se 

bojí, ale nechce se nikomu svěřit, protože si myslí, 

že by se mu všichni smáli. Nakonec přece jen 

všechno tatínkovi poví. Kniha připravuje děti na to, 

jak řešit některé situace ve školce. V druhém 

příběhu vystupuje mašinka, která se moc těší do 

školky, ale není přijatá kolektivem (je silná). Vše 

nakonec dopadne dobře. Kniha učí děti tomu, že 

bychom se neměli posuzovat podle toho, jak 

vypadáme, ale jaké máme srdce. 

http://t.g.masaryka/
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Děti byly na akci připraveny s písničkou KNIHA JE NÁŠ DOBRÝ KAMARÁD, jejímž cílem je vnést 
do podvědomí dětí, ŽE KNIHA je opravdu skvělý partner a kamarád pro život a růst při 
vzdělávání. 
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7 Vyhodnocení obrázků dětí 

• Nejvíce se dětem a rodičům líbila kniha: KOCOUREK SE VRACÍ 

• Všichni byli vítězové, a tak všichni obdrželi knižní dárek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://t.g.masaryka/
http://www.nflepsizivot.cz/


                                                               
 

Nadační fond LEPŠÍ ŽIVOT, třída T.G.Masaryka 879, 552 03 Česká Skalice, zapsaná v rejstříku nadací 
pod sp.zn. N 438 u Krajského soudu v Hradci Králové, IČO:  053 73 450, https:  www.nflepsizivot.cz 
 

 

 9 

 

8 Obrázkové vyjádření dětí 
 
Kniha ALÍK A JEZEVEC 

 

 
 
Kniha KOCOUREK SE VRACÍ 
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Kniha ZRZEČKA POD HVĚZDAMI 

 
 
 
9 Zpětné vazby od vedení MŠ 

• Z celkového počtu dětí 21 + 3 noví se zapojilo celkem 21 dětí 

• Problém kontinuity nastolilo období omezení pandemie COVID-19, kdy i MŠ byla 

zavřená. Ředitelka však zajistila, aby knihy byly předávány a obrázky 

odevzdávány. Vzhledem k tomu, že bylo na 1 knihu 14 dní, logisticky se lo točení 

knih lépe zvládnout. 

• Většina rodičů pochopila význam této aktivity a se svým dítětem aktivně 

pracovaly, 1 rodina nespolupracovala 

• Když děti malují doma, mají různý materiál a někdy malovaly i bez dohledu, ale je 

možno konstatovat, že všichni rodičové ukázali, že jsou rozumní a snaží se 

spolupracovat tak, aby aktivita měla na jejich děti pozitivní dopad, a tím se akce 

podařila 

• Rodiče byly většinou z knih nadšeni 

• Nejvíce se líbila KNIHA KOCOUREK SE VRACÍ  

 

http://t.g.masaryka/
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10 Hlavní sponzor darovaných knih 
 

Hlavním dárcem bylo:                   
Nakladatelství ADVENT-ORION    se sídlem v Praze                        
                

                     
 
 

Webový odkaz na přímého dárce:    https://www.adventorion.cz/  
 
Nakladatelství ADVENT-ORION se zapojilo do aktivit souvisejících s epidemií COVID-19 a vnímala tuto 
aktivitu jako významnou podporu dětí a rodičů v náročné době s cílem podpořit tak jejich vztah ke 
knize. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://t.g.masaryka/
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11 Fotodokumentace ze závěrečné aktivity 
 
 

 
 

 
Moderátor aktivity Ing.Josef Vavřík, doprovodil děti při zpívání na akordeon a loučení 
proběhlo opět s písní KNIHA JE MŮJ DOBRÝ KAMARÁD na jejich rtech. 
 

12 Závěr 
 

• Aktivita čtenářké pregramotnosti splnila své cíle a poslání 

• Potvrdila správnost volby této činnosti MŠ i při epidemiologickém opatření státu, kdy děti jsou 
doma případně na on-line výuce a rodiče se tak mohou svým dětem více věnovat, a tedy se 
potvrdilo, že tato aktivita je při omezeních výuky velmi vhodná 

• Aktivita se vydařila díky aktivnímu přístupu k této aktivitě samotnou ředitelkou MŠ 
Mgr.Dvořákovou, která významně používá způsoby – opakování, názornost a hodnocení se 
svými dětmi a vede je tak k samostatnému uvažování a myšlení 

• Z obrázků je patrna mimořádná kreativní práce některých rodičů se svými dětmi 

 
V České Skalici dne 28.06.2021 

                                                                   
…………………………………………………………..                ………………………………………………………….. 
               Radmila Vavříková                                                       Ing. Josef Vavřík 
           předseda správní rady                                                             ředitel  
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Rozdělovník zaslané Závěrečné zprávy: 
MŠMT – kancelář ministra školství 
Nadační fond LEPŠÍ ŽIVOT 
Nakladatelství ADVENT-ORION 
MŠ Netřebice 
Odbor školství Nymburk 
Nadační fond ZDRAVÝ ŽIVOT 
BusinessMC 
 
 

Závěrečná zpráva o čtenářské aktivitě ČTEME S RODIČI, pod záštitou MŠMT, na MŠ Netřebice, , 
byla výše uvedeným zaslána emailem dne 29.6.2021 
 
 
Sepsal a vyhodnotil:  
Ing. Josef Vavřík – ředitel Nadačního fondu LEPŠÍ ŽIVOT 

http://t.g.masaryka/
http://www.nflepsizivot.cz/

