
Centra kolegiální podpory Nové školy, o. p. s.
Vytváříme společenství nad knihou

Zveme pedagogy základních, středních 
i mateřských škol, knihovníky, vycho-
vatele, rodiče i zájemce z řad veřejnosti 
k vytvoření společenství nad knihami. 
Zveme Vás do prostředí, kde můžete 
vzájemně sdílet zkušenosti, prezen-
tovat příklady dobré praxe a posilovat 
vlastní čtenářství.

Chrast
ZŠ Chrast, U Pošty 5 
zschrast.ckp@seznam.cz

Kde? V Základní škole v Chrasti 
v okrese Chrudim 

Kdo? Chrastecké knihomoli(y)

Co umíme? Rozvíjet v dětech to 
nejlepší, co v nich najdeme.

Jak to děláme? Spolupracujeme 
i soutěžíme, parlamentujeme, 
výletujeme i ekoradujeme. Ale hlavně 
čteme. Čteme se čtenářským klubem, 
pod lavicí při hodině, v dílnách čtení 
i ve čtenářských lekcích, s hosty 
ve školní knihovně (kde voní příběhy 
a nové knížky).

Co nabízíme?
Centrum místo setkávání
kolegiální pro nás, které baví číst 
podpory a nechceme si to
 nechávat pro sebe…

Přijeďte!

Vejprty

Rokycany

KolínPraha

Liberec

Chrast

Tábor

Krnov

Od března 2017 organizují CKP pravi-
delná měsíční setkávání, aby podpořily 
všechny, kdo se zaměřují na rozvoj 
čtenářství a čtenářské gramotnosti 
dětí a mládeže. Akce jsou dvouhodi-
nové a probíhají formou praktických 
workshopů. Centra Vás seznámí 
s příklady dobré praxe od nás i ze za-
hraničí, 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.

Klíčová témata akcí 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

Kontakty na CKP
• 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
• Praha, ZŠ Květnového

vítězství 1554, Praha 11
CKP@kvetnak.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) 
fi nancovaném 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) fi nancovaném 
v OP VVV a státním rozpočtem ČR.

EVROPSKÁ UNIE

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Evropské strukturální a investiční fondy


