
ZLATÉ ČTENÍ 

Akreditovaný seminář pro učitele a učitelky základních škol, knihovnice 
a knihovníky dětských oddělení a všechny, kdo dětem rádi nabízejí dobré 
nové knihy: 

 

 představuje formou čtenářských dílen knihy oceněné v rámci prestižní 
ceny Zlatá stuha  

 přináší praktické ukázky, jak u dětí rozvíjet čtenářskou gramotnost  

 je založen na principech kritického myšlení 

 účastníci získají osvědčení o absolvování kurzu 

 délka kurzu je 8 vyučovacích hodin 

 počet účastníků je omezen 

 cena: 1390 Kč 
 

Číslo akreditace v systému DVPP: MŠMT-1505/2019-2-29 
 
Kurz může být přizpůsoben potřebám účastníků (tematicky či výběrem knih jen 
pro 1. stupeň nebo jen pro 2. stupeň ZŠ). 
 
Lektorky: 

Nina Rutová je odbornou konzultantkou pro Čtenářské kluby, vydává metodické příručky ke 

knihám pro děti a mládež, vede semináře Čtením a psaním ke kritickému myšlení, spolupracuje 
na programech pro školy s Knihovnou Václava Havla a s Člověkem v tísni (Varianty). 

Ludmila Volná pracuje na Základní škole v Neplachovicích, a to především jako učitelka na 

I. stupni. Věnuje se zavádění metod kritického myšlení do běžné výuky a působí jako lektorka 
RWCT.  

Radka Vojáčková je dlouholetou knihovnicí v Krajské vědecké knihovně v Liberci, kde vytváří 

a vede programy pro školy, lektoruje kurzy S knihou po škole, vedla Čtenářské kluby na 
1 i 2. stupni. Dále vede Centrum kolegiální podpory pro pedagogy a spolupracuje s Novou školou 
na projektech prohlubujících čtenářskou gramotnost dětí. 

Aktuální termíny kurzů: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kurzy pořádá Česká sekce IBBY, která každoročně vyhlašuje cenu Zlatá stuha, jediné 
ocenění v České republice udělované výhradně dětským knihám. Tituly procházejí 
pečlivým výběrem porot sestavených z předních spisovatelů, výtvarných umělců 
a vědeckých odborníků na danou tematiku. Z toho důvodu je tedy Zlatá stuha 
garantem kvalitních dětských knížek a poskytuje vodítko, kterým se rodiče, 
pedagogové i knihovníci mohou řídit při orientaci ve složitém labyrintu současného 
knižního trhu. Prostřednictvím doprovodných programů navíc podporuje růst 
čtenářské gramotnosti, rozvoj vztahu ke knihám i kulturní vyžití dětí. 

Zlatá stuha 
The Golden Ribbon 

Výroční cena udělovaná 
nejlepším autorům, 
překladatelům a 
ilustrátorům knih pro 
děti a mládež. 

Česká sekce IBBY 
Provázkova 2182/2 
143 00 Praha 4 
Česká republika 

www.zlatastuha.cz 
seminare@zlatastuha.cz  

24. 9. 2021     a     4. 10. 2021 

Místo:  Kritické myšlení - učebna 
Křižíkova 177/29,  
186 00 Praha 8 – Karlín 

Lektorka:  Nina Rutová 
 

2. 10. 2021 

Místo:  ZŠ Neplachovice (okres Opava) 
Školní 199 
747 74 Neplachovice 

Lektorka:  Ludmila Volná 
 


