Centra kolegiální podpory Nové školy, o. p. s.
››› Vytváříme společenství nad knihou
Zveme pedagogy základních, středních
i mateřských škol, knihovníky, vychovatele, rodiče i zájemce z řad veřejnosti
k vytvoření společenství nad knihami.
Zveme Vás do prostředí, kde můžete
vzájemně sdílet zkušenosti, prezentovat příklady dobré praxe a posilovat
vlastní čtenářství.

Od března 2017 organizují CKP pravidelná měsíční setkávání, aby podpořily
všechny, kdo se zaměřují na rozvoj
čtenářství a čtenářské gramotnosti
dětí a mládeže. Akce jsou dvouhodinové a probíhají formou praktických
workshopů. Centra Vás seznámí
s příklady dobré praxe od nás i ze zahraničí, umožní Vám potkat spisovatele
knih pro děti a mládež a pozvou Vás
k návštěvě čtenářských klubů.
bližší info:
www.ctenarskekluby.cz
kamila.sebkova@novaskolaops.cz
Účast na akcích je zdarma, proplácíme
cestovní náklady.
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Kontakty na CKP

• čtenářsky podnětné prostředí
ve škole
• současná literatura pro děti a mládež
• čtenářství žáků se SVP
• formy práce s knihou
• dílna čtení
• čtenářská lekce
• čtenářské strategie
• zápisky z četby
• čtenářský klub
• návštěva spisovatele
• vlastní čtenářství

• Chrast, ZŠ Chrast, U Pošty 5
zschrast.ckp@seznam.cz
• Kolín, 5. ZŠ Kolín, Mnichovická 62
ckp@5zskolin.cz
• Krnov, ZŠ Janáčkovo nám. 1970/17
ckp@zsjnkrnov.cz
• Liberec, ZŠ U Soudu 369/8
ckp@zsusoudu.cz
• Rokycany, ZŠ Jižní Předměstí,
Čechova 855
zsjiznipredmesti.ckp@seznam.cz
• Tábor, ZŠ Tábor, Zborovská 2696
ckp@zszborovska.cz
• Vejprty, ZŠ a MŠ Vejprty,
Moskevská 723/2
zs.vejprty@zsvejprty.cz

CKP pracují v projektech „Školní čtenářský klub:
inkluzivní prostředí pro rozvoj čtenářské a jazykové
gramotnosti“ (CZ. 07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000018)
ﬁnancovaném v OP PPR a státním rozpočtem
ČR a „Školní čtenářské kluby na 2. stupni ZŠ“
(CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000589) ﬁnancovaném
v OP VVV a státním rozpočtem ČR.

Květňák je škola otevřená
• ﬁlosoﬁi a zásadám
konstruktivistické pedagogiky
• myšlenkám a metodám kritického
myšlení
• vytváření vstřícného klimatu školy
• všem dětem: talentovaným
i s handicapem
• spolupráci s rodiči jako partnery
ve vzdělávání
• spolupráci s organizacemi
podporujícími vzdělávání
Využívání metod RWCT ve výuce nás
dovedlo k pořádání Rodičovských
kaváren, místu pro setkání a sdílení
témat, která jsou pro naši školu
důležitá. Po vstupu do projektu
„Školní čtenářský klub“ byl už jen
krůček k vytvoření Centra kolegiální
podpory – místu setkávání nejen
nad cestou ke čtenářství.

