
 

 

 
 
 

Prohlubování kompetencí učitelů MŠ k rozvíjení předčtenářské  
a předmatematické gramotnosti dětí 

 

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším 
vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému 
pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně Studium k 
prohlubování odborné kvalifikace, průběžné vzdělávání.  

 
Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové 
dotace 

V přehledu:  

1) Úvod do akčního výzkumu (6 hodin) 

a. Seminář - předčtenářská a předmatematická gramotnost (2 + 2 
hodiny) 

b. Seznámení s problematikou akčního výzkumu (2 hodiny) 

2) Reflexe excelentních hodin (6 hodin) 

3) Příprava návrhu vlastního projektu akčního výzkumu (6 hodin) 

4) Realizace návrhu projektu (8 hodin) 

5) Zpracování a vyhodnocení dat (8 hodin) 

6) Prezentování výsledků na závěrečném kolokviu (4 hodiny) 

Úvod do akčního výzkumu (6 hodin) 

Vzdělávací program si sklade za cíl vytvořit podmínky pro to, aby jeho účastníci 
získali zkušenost s realizací akčního výzkumu (tj. výzkumu, který je realizován 
praktiky s cílem zlepšit vlastní praxi) v oblasti předčtenářské a předmatematické 
gramotnosti.  

Předčtenářská a předmatematická gramotnost (přednášky): vysvětlení pojmů, 
možnosti pěstování obou gramotností v prostředí předškolní edukace, vhodné 
úlohy, zkušenosti z výzkumu. 

Akční výzkum (přednáška): co je akční výzkum, cíle akčního výzkumu, fáze akčního 
výzkumu, příklady akčních výzkumů.  

Reflexe excelentních hodin (6 hodin)  

Účastníkům budou nabídnuty videoukázky aktivit s dětmi z oblasti 
předmatematické a předčtenářské gramotnosti. Své reflexe bude mít účastník 
možnost sdílet s dalšími účastníky kurzu a lektory prostřednictvím výukového 
prostředí Moodle. 

Příprava návrhu vlastního projektu akčního výzkumu (6 hodin) 

Každý účastník by v rámci vzdělávacího programu měl realizovat vlastní výzkumný 
projekt zaměřený na pěstování předčtenářské, resp. předmatematické 
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gramotnosti. Předpokládáme, že účastník i promyslí samostatně svůj projekt a 
připraví si jeho návrh (cca 4 hodiny). Pak mu bude nabídnuta možnost 
konzultovat tento návrh s metodikem z PF.  

Realizace návrhu projektu (8 hodin) 

Každý účastník bude realizovat navržený a konzultovaný projekt ve své třídě. Ve 
spolupráci s metodiky z PF se zajistí některá data (dětské práce, poznámky 
z průběhu aktivity, případně video či audio záznam).  

Zpracování a vyhodnocení dat (8 hodin) 

Účastník získaná data samostatně vyhodnotí a připraví krátkou zprávu o průběhu 
výzkumu a jeho výsledcích pro kolegy.  

Závěrečné kolokvium (4 hodiny) 

Na závěrečném kolokviu účastníci prezentují průběh svého projektu a výsledky.  

 


