
Název projektu : Čtenářské dílny pro jazykovou komunikaci
Dotační program : OPVK- IPo – oblast podpory 1.1 – výzva č.56
Registrační číslo : CZ.1.07/1.1.00/56.0054
Příjemce : Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301
Poskytnutá dotace : 233.787,- Kč
Doba realizace : 1.7.2015 – 31.12.2015
Realizační tým : Mgr. Horáková Petra, Mgr. Stiborová Pavla, Mgr. Zemánková Kateřina, Mgr. 

Peterková Taťána, Mgr. Dohnalová Zdenka, Mgr. Nepustil Rostislav

Obsah projektu:
Projekt je zaměřen na  podporu kutikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích na školách a 
školských zařízeních.

Klíčová aktivita č. 1 – Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské
                                      gramotnosti ( 3 šablony – 170 268,00,- Kč)
Cíle realizace : 
Zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura ke zvýšení zájmu o čtenářství a 
zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce.
Výstupy:   

o Bude vytvořeno 6 tématických plánů Čtenářských dílen
pro 6 ročníků na celý školní rok 2015/2016

o Každý tématický plán bude obsahovat popis nejméně 10
Čtenářských dílen na jeden

      školní rok
o V průběhu trvání projektu proběhne v každém ze šesti

vybraných ročníků nejméně 6
      Čtenářských dílen, ověřujících část doloženého tematic-
      kého plánu.
o Předpokládaná doba trvání jedné Čtenářské dílny je jedna

vyučovací hodina.
o Současně budou zajištěny materiální podmínky potřebné

pro realizaci Čtenářských dílen: povinný nákup nejméně
300 kusů knih v papírové podobě .

o Každý učitel v závěru projektu zpracuje  Zprávu o
průběhu a zkušenostech z realizace šesti Čtenářských
dílen v hodinách Českého jazyka a literatury, na SŠ
případně v hodinách Estetického vzdělávání.

o Realizační tým absolvuje akreditovaný kurz zaměřený na 
oblasti dílen čtení a rozvoj čtenářství. 

Klíčová aktivita č. 2 – Zahraniční jazykový kurz pro učitele ( 1 šablona – 63 519,00,- Kč)
Cíle realizace : 
Krátkodobý intenzivní kurz v zahraničí v trvání min. 10 pracovních dnů pro učitele ZŠ se zaměřením na 
zlepšování jazykových kompetencí obecně nebo „ Trachet Training.
Výstupy :  Certifikát o absolvování zahraničního jazykového kurzu + Zpráva ze zahraničního jazykového
                   kurzu.


