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Projekt obsahuje:  

 mapu 6 úrovní čtenářské gramotnosti (viz ukázka) 

 ověřovací test pro stanovení úrovně 

 podrobné výsledky pro dítě i za školu (viz ukázka) 

 tipy, jak dosáhnout vyšší úrovně 

 připravené aktivity do hodin 

 doporučené knihy a audioknihy pro jednotlivé úrovně včetně jejich anotace, ukázky a recenze 

 přehledné návody (metodické a pracovní listy), jak s knihami pracovat 

 příklad harmonogramu činností na celý rok  
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Test:  

 on-line 

 ověřovací adaptivní test na cca 45 minut 

 ověřuje získávání, zpracování a zhodnocení informací (textu) 

 rozdělen na 6 úrovní – nečtenář, začátečník, průzkumník, objevitel, profík, specialista  

 pro žáky 1. až 9. tříd 

 žák dostane v průměru 25 až 30 úloh 

 celý test obsahuje 250 až 300 úloh (pilotovány, rozděleny do úrovní) 

 úlohy se generují na základě předchozích odpovědí (IRT – item-response theory) 

 po otestování vygenerováno pdf s výsledky 

 testuje se v aplikaci ScioDat 
 VAUHOU DUNIVOB, VAUHOU471 

 

  

https://www.scio.cz/o-vzdelavani/teorie-a-metodika-testu/statisticke-pojmy/
http://testovani.scio.cz/
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Rozvojové materiály:  

 Aktivita do hodiny – př. Výběr textu 

 Metodika – př. Lichožrouti se vracejí 

 Karta knihy – př. 3333 km k Jakubovi 

 Harmonogram aktivit – př. harmonogramu 

  

http://www.scio.cz/download/skoly/ctenar/Pruzkumnik_vyber_text.pdf
http://www.scio.cz/download/skoly/ctenar/Lichozrouti_se_vraceji.pdf
http://www.scio.cz/download/skoly/ctenar/3333_km_k_Jakubovi.pdf
http://www.scio.cz/download/skoly/ctenar/Harmonogram_Novy_ctenar_priklad.pdf
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Možnosti spolupráce:  

Varianta A) 

Zprostředkujeme vám přístup do naší testovací aplikace ScioDat, kde vám zpřístupníme materiály. Poprosíme vás 

o podepsání krátkého „prohlášení“, kde vás požádáme o využívání materiálů jen pro vlastní potřebu a vaše aktivity 

v knihovně. Zároveň vás požádáme o zprostředkování informace o testu a o případné předání „vizitky“ projektu (malý 

letáček, kde bude popsán test a kde se dá případně zakoupit – ať už u vás, nebo u nás přes školu). Pro zřízení přístupu 

do ScioDatu bude nutné poskytnout adresu školy, kontaktní osobu a IČO či jiný jednoznačný identifikátor knihovny.  

 

Varianta B) 

Získáte materiály jako ve variantě A), přístup do testovací aplikace ScioDat (kde budete mít k dispozici materiály 

ke stažení) a zpřístupníme vám testování Čtenáře. Do aplikace budete zadávat zájemce o testování (jméno, příjmení, 

datum narození), tím jim vytvoříte přihlašovací údaje. Zájemci za test zaplatí a budou moci testovat jak v knihovně, tak 

doma. My vám, např. jednou za půl roku, pošleme fakturu na počet přístupů x 70 Kč. Předpokládáme vaši spolupráci 

a tím pádem i provizi pro knihovnu, o tu by se cena za test navýšila. I pro tuto variantu bude nutné poskytnout adresu 

školy, kontaktní osobu a IČO či jiný jednoznačný identifikátor knihovny.  
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Těším se na případnou spolupráci a podněty.  

 

Kontakt:  

esovova@scio.cz 

234 705 021  

FB: Scio pro učitele  

FB: Eliška Sovová 

 

Nejbližší akce: Káva a vzdělávání – 18. 3. 8:30, Scio, Pobřežní 34   

mailto:esovova@scio.cz
https://www.scio.cz/images/clanky_trendy/kava_brezen.jpg

