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1. Úvod 
 

Informace o stávajícím stavu čtenářské, matematické a digitální gramotnosti a inkluzivity v území 

MAP vychází z výstupu šetření v oblasti vlastního pokroku ve školách, které školy zpracovávaly 

v rámci klíčové podaktivity 2.7 Podpora škol v plánování v rámci projektu MAP II.  

Dotazník byl zaměřen na preferované oblasti:  

 čtenářská (pre)gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka, 

 matematická (pre)gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka, 

 rozvoj potenciálu každého žáka v jiných oblastech, 

 další potřeby rozvoje škol. 

Doručeno:  13 MŠ, 12 sloučených ZŠ a MŠ, 9 ZŠ a 1 ZŠ a PŠ, celkem 35 škol 

                                1 Ekocentrum Trkmanka 

                                3 ZUŠ  

Nedoručeno:  0 

Bylo využito i dotazníkové šetření, které poskytlo souhrnná data za mateřské a základní školy 

z období před začátkem realizace projektů zjednodušeného finančního vykazování tzv. Šablon s daty 

z šetření po ukončení těchto projektů. Výstupy porovnávají data z úvodního šetření k výzvě Šablony 

pro MŠ a ZŠ I (označováno jako ŠI), dále data z dotazníkového šetření po ukončení projektů výzvy č. 

22 a 23 před vstupem do Šablon II (označováno jako ŠII), a nakonec data z dotazníkového šetření po 

ukončení projektů výzvy č. 63,64, resp. ze vstupního dotazníkového šetření do šablon III (výzva. Č 80 

a 81, označováno jako ŠIII). 

Podíl škol, které se do jednotlivých šetření zapojily, se měnil. Zatímco v rámci úvodního šetření se 

jednalo o 96 % MŠ a 100% ZŠ, v rámci dotazníkového šetření k Šablonám I/II to bylo  84 % MŠ a 77,3 

% ZŠ  a do šetření v rámci Šablon II/III bylo k 1.6.2022 zapojeno  92 % MŠ a 90,9 % ZŠ. 

 

Průběžné výstupy z dotazníkového šetření potřeb mateřských škol z června 20221. 

Tabulka 1: Počet ředitelství (výstupy MŠ)           

 

v rámci ORP v rámci kraje v rámci ČR 

počet podíl počet podíl počet podíl 

Počet ředitelství / právnických osob vykonávajících 
činnost MŠ (dále jen MŠ): 
(uvedených v Rejstříku škol a školských zařízení v době šetření) 

25 100,0 % 684 100,0 % 5 398 100,0 % 

z toho kompletně vyplnilo dotazník: 23 92,0 % 557 81,4 %
2
 4 482 83,0 % 

z toho nevyplnilo dotazník: 2 8,0 % 127 18,6 % 1 086 17,0 % 

 

Průměrné hodnocení aktuálního stavu v rámci ORP/kraje vycházelo z toho, jak MŠ hodnotily aktuální 

stav v době šetření v příslušných oddílech dotazníku na následující škále: 1. Nejslabší oblast – 4. 

                                                           
1
 Závěrečné šetření k výzvě č. 80,81 Šablony III – výsledky šetření k 01.06.2022 

2
 Výsledek pod průměrnou hodnotou v rámci ČR je zvýrazněn červeně  
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nejlépe hodnocená oblast = ideální stav. Z tabulky je zřejmé, že kromě Podpory inkluzivního 

vzdělávání a podpory rozvoje čtenářské pregramotnosti v rámci šablon I, jsou všechny hlavní oblasti 

pod průměrnou úrovní ČR. 

Tabulka 2: Hlavní podporované oblasti z OP (výstupy MŠ) 

 

Průměrné hodnocení aktuálního stavu 
1)

 
Rozdíl v hodnocení 
(průměrné hodnocení v ŠII/III 

oproti průměrnému 
hodnocení v ŠI) 

v rámci ORP v rámci kraje v rámci ČR  v 
rámci 
ORP 

v rámci 
kraje 

v rámci 
ČR  ŠI ŠI/II ŠII/III ŠI ŠI/II ŠII/III ŠI ŠI/II ŠII/III 

A. Podpora inkluzivního / společného vzdělávání 2,53 2,71 2,81 2,49 2,77 2,93 2,49 2,77 2,94 0,28 0,44 0,45 

B. Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti 2,63 2,79 3,05 2,57 2,87 3,06 2,62 2,90 3,10 0,42 0,49 0,48 

C. Podpora rozvoje matematické pregram. 2,25 2,52 2,86 2,34 2,67 2,91 2,40 2,71 2,94 0,61 0,57 0,54 

D. Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě 
žáků 

2,81 2,87 3,15 2,86 3,07 3,23 2,89 3,09 3,25 0,34 0,37 0,36 

E. Podpora polytech. vzdělávání 2,13 2,31 2,63 2,14 2,41 2,69 2,23 2,50 2,76 0,50 0,55 0,53 

 

I když dotazníky nevyplnilo 100% mateřských škol v území, můžeme jeho výstupy považovat za 

relevantní, jelikož pouze dvě ředitelství hodnocení neodevzdaly. Mateřské školy ORP Hustopeče ve 

všech podporovaných oblastech sice hodnotí podporované oblasti pod průměrnou hodnotou kraje i 

ČR, ale v každé oblasti došlo k zvýšení průměru vždy oproti předchozímu hodnocení. Významné 

zlepšení pokračovalo zejména v podpoře matematické pregramotnosti a v podpoře polytechnického 

vzdělávání.  Nejlépe hodnocenou oblastí se stala Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě žáků.  

Zlepšení průměrného hodnocení bylo dosaženo i v oblasti digitálních kompetencí pedagogických 

pracovníků. Ale stále je tato oblast i oblast Sociálních a občanských dovedností hodnocena oproti ČR 

podprůměrně. V sociální oblasti je nad průměr ČR hodnocen pouze rozvoj schopností sebereflexe, 

sebehodnocení a směřování výuky k přípravě výuky na základní škole. 

Inkluzivní vzdělávání ve všech oblastech vykazovalo nárůst oproti ŠI. V oblasti využití popisné slovní 

zpětné vazby s dítětem u pedagogů bylo oproti ŠI hodnocení vyšší než průměr ČR a kraje. Využití 

pedagogicko-psychologických poraden bylo hodnoceno jako 100 % (ŠI 95,8 %).  

Oblasti hodnocení v čtenářské pregramotnosti byly vykazovány s narůstajícími průměrnými 

hodnotami (oproti ŠI). Ve třech oblastech pak hodnoty dosahovaly nadprůměr ČR (rozvíjení znalosti 

učitelů, využívání knihovny, spolupráce s rodiči).  

Tabulka 3: Počet ředitelství (výstupy ZŠ,ŠII/III)            

 

v rámci ORP v rámci kraje v rámci ČR 

počet podíl počet podíl počet podíl 

Počet ředitelství / právnických osob vykonávajících činnost 
základní školy (dále jen ZŠ): 
(uvedených v Rejstříku škol a školských zařízení v době šetření) 

22 100,0 % 491 100,0 % 4 276 100,0 % 

z toho kompletně vyplnilo dotazník: 20 90,9 % 434 88,4 % 3 787 88,6 % 

z toho nevyplnilo dotazník: 2 9,1 % 57 11,6 % 662 11,4 % 

 

V  předchozím setření (Šablony I/II) nevyplnilo dotazník 5 škol.  
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Tabulka 4: Hlavní oblasti podporované z OP (výstupy ZŠ) 

 

Průměrné hodnocení aktuálního stavu 
1)

 

Rozdíl v hodnocení 
(průměrné hodnocení v 

ŠII/III oproti průměrnému 
hodnocení v ŠI) 

v rámci ORP v rámci kraje v rámci ČR  v 
rámci 
ORP 

v 
rámci 
kraje 

v 
rámci 

ČR  ŠI ŠI/II ŠII/III ŠI ŠI/II ŠII/III ŠI ŠI/II ŠII/III 

A. Podpora inkluzivního / 
společného vzdělávání 

2,56 2,75 2,78 2,55 2,81 2,95 2,55 2,80 2,96 0,21 0,40 0,41 

B.  Podpora rozvoje čtenářské 
gramotnosti 

2,40 2,69 2,82 2,45 2,76 2,93 2,47 2,76 2,95 0,42 0,48 0,47 

C.  Podpora rozvoje 
matematické gramotnosti 

2,23 2,56 2,77 2,32 2,64 2,82 2,33 2,61 2,81 0,54 0,51 0,49 

D.  Podpora kompetencí k 
podnikavosti, iniciativě a 
kreativitě žáků 

2,19 2,43 2,66 2,31 2,54 2,73 2,33 2,55 2,73 0,47 0,41 0,40 

E.  Podpora polytech. vzdělávání 2,05 2,25 2,45 2,14 2,36 2,54 2,19 2,39 2,57 0,40 0,40 0,38 

 

Nejvyššího zlepšení situace došlo v oblasti matematické gramotnosti a Podpora kompetencí k 

podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků. Nejmenší zlepšení školy zaznamenaly v oblasti Sociální a 

občanské dovednosti a další klíčové kompetence. Ve všech sledovaných oblastech lze pozorovat 

zlepšení, ale stále jsou tyto hodnoty oproti kraji i ČR nižší.  
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2. Čtenářská gramotnost 
 

Nejčastěji byly zaznamenány následující aktivity: 

- Vzdělávání pedagogů a sdílení zkušeností pedagogů 

- Předčítání knih učitelem a doučování 

- Spolupráce s knihovnou 

- Návštěva divadla 

Graf 1: Realizované aktivity čtenářská (pre)gramotnost  

 

Realizované aktivity nejvíce přispěly k: 

- zvýšenému zájmu o čtenářství  

- dobré motivaci žáků, pravidelnému čtení  

- zlepšení spolupráce s rodiči  

- rozšíření/obnova školní knihovny 

- přehlídka mluveného, zpívaného slova 

Graf 2: K čemu realizované aktivity nejvíce přispěly (čtenářská pregramotnost) 
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Návrhy na zlepšení v této oblasti: 

- více pomůcek na podporu čtenářské gramotnosti 

- větší zapojení a spolupráce s rodiči 

- více/obměna knih ve školní knihovně 

- čerpání finančních prostředků z dotačních programů 

Graf 3: Aktivity k zlepšení (čtenářská pregramotnost) 

 

Oblasti aktivit vyžadující pomoc MAP: 

- finance pro mimoškolní aktivity, 

- pomůcky, materiální vybavení, didaktické pomůcky 

- nové interaktivní programy na rozvoj ČG na PC 

- čerpání finančních prostředků z dotačních programů 

Graf 4: Aktivity vyžadující pomoc (čtenářská pregramotnost) 
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Tabulka 5: Rozvoj čtenářské pregramotnosti MŠ 

Čtenářská pregramotnost 

Průměrné hodnocení aktuálního stavu 
1)

 

Rozdíl v hodnocení 
(průměrné hodnocení v 

ŠII/III oproti průměrnému 
hodnocení v ŠI) 

v rámci ORP v rámci kraje v rámci ČR  v 
rámci 
ORP 

v 
rámci 
kraje 

v 
rámci 

ČR  I. I./II. II./III. I. I./II. II./III. I. I./II. II./III. 

1.Škola podporuje rozvoj čtenářské pregramotnosti a řečových aktivit v rámci školních 
vzdělávacích programů (má stanoveny konkrétní cíle) 

2,79 2,95 3,17 2,82 3,08 3,21 2,89 3,12 3,27 0,38 0,39 0,38 

2. Učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v oblasti čtenářské pregramotnosti a využívají je ve výchově 
(kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) 

2,67 2,81 3,26 2,67 2,99 3,20 2,75 3,04 3,25 0,59 0,53 0,50 

3. Učitelé využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti rozvoje čtenářské 
pregramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných škol 

2,13 2,57 2,65 2,26 2,65 2,87 2,37 2,73 2,96 0,52 0,61 0,59 

4. Ve škole existuje a/nebo je využívána knihovna (školní, místní) 3,04 3,19 3,39 2,85 3,07 3,22 2,84 3,06 3,23 0,35 0,37 0,39 

5. Ve škole jsou realizovány akce pro děti na podporu čtenářské pregramotnosti a zvýšení 
motivace ke čtenářství (např. výstavy dětských knih, knižních ilustrací, malování děje pohádkových 
příběhů, hry na postavy z kin apod.) 

2,96 3,10 3,22 2,83 3,07 3,20 2,88 3,10 3,24 0,26 0,37 0,36 

6. Škola informuje a spolupracuje v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti s rodiči (např. 
představení služeb školy v oblasti čtenářské pregramotnosti, služeb knihovny, kroužků, aktivit 
spojených s čtenářskou pregramotností apod.) 

2,67 2,67 2,96 2,33 2,65 2,85 2,33 2,67 2,87 0,29 0,52 0,54 

7. Ve škole existuje čtenářsky podnětné prostředí (čtenářské koutky, nástěnky, místo pro 
vystavování apod.) 

2,83 3,05 3,22 2,83 3,09 3,25 2,85 3,09 3,25 0,39 0,42 0,40 

8. Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním zabezpečením v oblasti čtenářské 
pregramotnosti 

2,58 2,62 3,00 2,51 2,81 3,00 2,56 2,83 3,03 0,42 0,49 0,47 

9. Ve škole jsou využívány interaktivní metody a pomůcky v oblasti rozvoje čtenářské 
pregramotnosti 

1,96 2,10 2,48 1,93 2,33 2,71 2,01 2,45 2,78 0,52 0,78 0,77 

10. Škola pravidelně nakupuje aktuální beletrii a další literaturu, multimédia pro rozvoj čtenářské 
pregramotnosti 

2,67 2,81 3,13 2,66 2,92 3,13 2,72 2,97 3,16 0,46 0,47 0,44 
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Tabulka 6: Rozvoj čtenářské gramotnosti ZŠ 

Čtenářská gramotnost 

Průměrné hodnocení aktuálního stavu 
1)

 
Rozdíl v hodnocení 
(průměrné hodnocení v ŠII/III 

oproti průměrnému hodnocení 
v ŠI) 

v rámci ORP v rámci kraje v rámci ČR  v 
rámci 
ORP 

v 
rámci 
kraje 

v 
rámci 

ČR  I. I./II. II./III. I. I./II. II./III. I. I./II. II./III. 

1. Škola podporuje rozvoj čtenářské gramotnosti v rámci školních vzdělávacích programů (má 
stanoveny konkrétní cíle) 

2,82 3,18 3,20 2,82 3,05 3,16 2,88 3,06 3,18 0,38 0,34 0,30 

2. Učitelé 1. i 2. stupně rozvíjejí své znalosti v oblasti čtenářské gramotnosti a využívají je ve výuce 
(kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) 

2,59 2,88 2,95 2,78 3,01 3,19 2,76 3,01 3,19 0,36 0,41 0,43 

3. Učitelé 1. i 2. stupně využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti rozvoje čtenářské 
gramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných škol 

2,09 2,47 2,65 2,35 2,70 2,88 2,38 2,68 2,89 0,56 0,54 0,51 

4. Škola podporuje základní znalosti a dovednosti, základní práce s textem (od prostého 
porozumění textu k vyhledávání titulů v knihovně podle potřeb žáků) 

3,05 3,24 3,25 2,92 3,11 3,22 2,92 3,08 3,20 0,20 0,30 0,29 

5. Škola podporuje vyšší stupeň komplexního čtenářství (od chápání kontextu, vyvozování a 
formulace závěrů z textu, porovnávání zdrojů apod.)  

2,50 2,82 2,90 2,49 2,77 2,88 2,52 2,76 2,91 0,40 0,39 0,40 

6. Škola podporuje individuální práci s žáky s mimořádným zájmem o literaturu, tvůrčí psaní atp. 1,95 2,29 2,70 2,15 2,46 2,68 2,18 2,48 2,69 0,75 0,53 0,51 

7. Ve škole existuje a/nebo je využívána knihovna (školní, místní) přístupná podle potřeb 
a možností žáků 

2,50 2,59 2,65 2,74 2,98 3,12 2,83 3,06 3,21 0,15 0,38 0,38 

8. Ve škole se realizují čtenářské kroužky/pravidelné dílny čtení/jiné pravidelné mimoškolní aktivity 
na podporu a rozvoj čtenářské gramotnosti 

2,05 2,47 2,60 2,02 2,53 2,73 2,02 2,55 2,80 0,55 0,70 0,78 

9. Ve škole jsou realizovány mimovýukové akce pro žáky na podporu čtenářské gramotnosti a 
zvýšení motivace (např. projektové dny, realizace autorských  
čtení, výstavy knih …) 

2,14 2,41 2,55 2,19 2,56 2,71 2,19 2,54 2,76 0,41 0,52 0,57 

10. Škola informuje a spolupracuje v oblasti rozvoje čtenářství s rodiči (prezentace služeb 
školní/obecní knihovny, existence čtenářských kroužků, aktivit v oblasti  
čtení, čtenářského klubu – např. projektové dny, dny otevřených dveří, vánoční trhy apod.) 

2,05 2,47 2,55 2,18 2,55 2,76 2,19 2,53 2,76 0,50 0,59 0,56 

11. Ve škole existuje čtenářsky podnětné prostředí (čtenářské koutky, nástěnky, prostor 
s informacemi z oblasti čtenářské gramotnosti apod.) 

2,32 2,53 2,75 2,26 2,67 2,89 2,28 2,64 2,87 0,43 0,63 0,59 

12. Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním zabezpečením v oblasti čtenářské 
gramotnosti např. pro vystavování prací žáků (včetně  
audiovizuální techniky)  

2,32 2,47 2,60 2,31 2,62 2,79 2,33 2,61 2,81 0,28 0,48 0,47 

13. Ve škole jsou využívána interaktivní média, informační a komunikační technologie v oblasti 
rozvoje čtenářské gramotnosti 

2,73 3,00 3,15 2,61 2,82 3,01 2,62 2,80 2,99 0,42 0,40 0,37 

14. Škola pravidelně nakupuje aktuální beletrii a další literaturu, multimédia pro rozvoj čtenářské 
gramotnosti na 1. i 2. stupni ZŠ 

2,55 2,82 2,95 2,47 2,77 2,94 2,53 2,82 3,02 0,40 0,47 0,49 
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Shrnutí 

Školy uvedly několik aktivit, které u nich probíhají dobře. Jednou z nejčastěji využívaných aktivit je 

vzdělávání pedagogů, předčítání knih učitelem a spolupráce s knihovnou. Realizované projekty 

přispěly k  lepšímu hodnocení aktuálního stavu ve všech oblastech čtenářské gramotnosti.  Rozvíjení 

znalostí u pedagogů a jejich využívání ve výchově se v MŠ stala oblastí, která dosáhla nejvyššího 

rozdílu v ohodnocení před a po realizaci projektů. U ZŠ to naopak byla oblast podpory individuální 

práce s žáky s mimořádným zájmem o literaturu.  Nejkladněji u mateřských škol byla ohodnocena 

oblast knihoven a u základních škol pak podpora základních znalostí a dovedností, základní práce 

s textem.   

Jak ze šablon i dotazníků vyplynula potřeba zlepšení v oblasti materiálního a technického vybavení.  

S tím souvisí zajištění financí na vybavení v oblasti čtenářství (pomůcky, interaktivní programy, nové 

knih).  

Ve školním roce 2020/2021 probíhaly přípravy a následně vlastní realizace hlavního sběru dat cyklu 

PIRLS 2021, který představuje již páté konání mezinárodního šetření zaměřeného na čtenářské 

dovednosti žáků 4. ročníku. V České republice bylo zapojeno 280 škol napříč všemi kraji. Zjištění PIRLS 

2021 budou představena na národní i mezinárodní úrovni v prosinci 2022. 

Doporučení pro školy a učitele3 

 Zavádět či posilovat koncepční přístup k rozvoji čtenářských dovedností žáků ze strany učitelů 

všech předmětů, a to v rámci dílčích elementů takového přístupu: 

 formulace jednoduchých i náročnějších cílů v oblasti motivace žáků ke čtení a v oblasti 

rozvoje čtenářských dovedností žáků a nastavení systému hodnocení jejich naplnění; 

 podpora spolupráce učitelů, včetně metodické péče o oblast čtenářských dovedností žáků; 

 cílené vzdělávání učitelů k využití efektivních výukových metod k rozvoji čtenářských 

dovedností žáků; 

 cílené zařazování čtenářských cílů / čtenářských situací do výuky napříč předměty (např. 

badatelská a projektová výuka);  

 kontinuální rozvoj čtenářských dovedností žáků na základních i středních školách (možnost 

využití čtenářského kontinua; 

 rozvíjení digitálních aspektů čtenářství a kritického přístupu k informacím, podpora výukové 

komunikace; 

 v rámci opatření zohlednit specifika nematuritních oborů ve vazbě na dosahovanou úroveň 

čtenářské dovednosti žáků studujících tyto obory vzdělání. 

 Dbát o rozvoj pokročilých čtenářských schopností a dovedností žáků systematickým zařazováním 

vhodných čtenářských situací do výuky (např. porozumění širšímu kontextu textu, rozpoznání 

manipulativních sdělení, práce s argumenty pro a proti v textech s nejednoznačnými závěry, 

hodnocení náročnějších textů odborného charakteru) podporujících schopnost dlouhodobější 

koncentrace žáků na čtenářsky zaměřené úkoly. 

                                                           
3
 Dle sekundární analýzy PISA 2018 Čtenářství ve 21. století 
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 Podporovat výuku zaměřenou na osvojení čtenářských strategií rozvíjejících myšlení a učení žáků 

(např. tvoření otázek, hledání souvislostí a sdílení názorů), usilovat o aktivní účast žáků v hodinách 

a rozvoj metakognice. 

 Podporovat pravidelné využívání dílen čtení (které jsou užitečným podpůrným nástrojem pro žáky 

se speciálními vzdělávacími potřebami i pro žáky nematuritních oborů středních škol) a 

napomáhat aplikaci efektivních didaktických a hodnotících metod36 k rozvoji vědomého 

čtenářství a podpoře motivace ke čtení a učení na základních i středních školách. 

 Podporovat mediální výchovu žáků (dovednosti pracovat s větším množstvím informací, 

analyzovat různé typy mediálních sdělení, kriticky posuzovat relevanci a důvěryhodnost informací 

či rozpoznat fake news a dezinformace) 

 Přijímat vhodná opatření pro snižování míry zaostávání žáků s velmi nízkou úrovní čtenářských 

dovedností. 

 Podpořit individualizovanou a gradovanou výuku žáků ke zvýšení motivace k učení, k podpoře 

slabších žáků. 
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3. Matematická gramotnost  
 

Nejčastěji byly zaznamenány následující aktivity: 

- DVPP, sdílení zkušeností, samostudium 

- Práce s interaktivní tabulí 

- Využívání mezipředmětových vztahů 

- doučování 

Graf 5: Realizované aktivity matematická (pre)gramotnost  

 

 

Realizované aktivity nejvíce přispěly k: 

- využívání nových metod 

- sdílení zkušeností jak kladných tak i záporných  

- vzdělávání pedagogů 

- oblíbenost matematických činností u dětí v MŠ 

Graf 6: K čemu realizované aktivity nejvíce přispěly (matematická gramotnost) 
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Návrhy na zlepšení v této oblasti: 

- obnova pomůcek 

- nová školení a nové metody 

- výměna zkušeností, nápadů mezi pedagogy 

- čerpání finančních prostředků z dotačních programů 

 

Graf 7: Aktivity k zlepšení (matematická gramotnost) 

 

Oblasti aktivit vyžadující pomoc MAP: 

- finance na pomůcky, nábytek 

- obnova ICT techniky, IT vybavení 

- čerpání finančních prostředků z dotačních programů 

Graf 8: Aktivity vyžadující pomoc (matematická gramotnost) 
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Tabulka 7: Rozvoj matematické pregramotnosti MŠ 

Matematická pregramotnost 

Průměrné hodnocení aktuálního stavu 
1)

 

Rozdíl v hodnocení 
(průměrné hodnocení v 

ŠII/III oproti průměrnému 
hodnocení v ŠI) 

v rámci ORP v rámci kraje v rámci ČR  v 
rámci 
ORP 

v 
rámci 
kraje 

v 
rámci 

ČR  I. I./II. II./III. I. I./II. II./III. I. I./II. II./III. 

1. Škola podporuje rozvoj matematické pregramotnosti v rámci školních vzdělávacích programů (má 
stanoveny konkrétní cíle) 

2,67 2,90 3,09 2,76 3,00 3,14 2,83 3,05 3,19 0,42 0,38 0,36 

2. Učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v oblasti matematické pregramotnosti a využívají je ve výchově (kurzy 
dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) 

2,50 2,81 3,13 2,54 2,90 3,14 2,65 2,94 3,17 0,63 0,60 0,52 

3. Učitelé MŠ využívají poznatky v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti rozvoje matematické pregramotnosti 
mezi sebou i s učiteli z jiných škol 

2,08 2,62 2,70 2,22 2,60 2,84 2,33 2,67 2,90 0,62 0,62 0,57 

4. Škola systematicky rozvíjí matematické myšlení (využívání příkladů k řešení a pochopení každodenních 
situací, návštěva science center apod.) 

2,29 2,67 2,96 2,44 2,73 2,92 2,45 2,72 2,89 0,67 0,48 0,44 

5. Škola podporuje individuální práci s dětmi s mimořádným zájmem o počítání nebo logiku 2,25 2,43 2,96 2,40 2,72 2,92 2,43 2,71 2,93 0,71 0,52 0,50 

6. Škola informuje a spolupracuje v oblasti rozvoje matematické pregramotnosti s rodiči 2,25 2,43 2,78 2,30 2,60 2,85 2,28 2,59 2,83 0,53 0,55 0,55 

7. Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním zabezpečením pro rozvoj matematické 
pregramotnosti 

2,21 2,43 2,87 2,29 2,65 2,92 2,34 2,66 2,91 0,66 0,63 0,57 

8. Ve škole jsou využívány interaktivní metody a pomůcky v oblasti rozvoje matematické pregramotnosti 1,96 2,14 2,57 1,93 2,31 2,66 2,00 2,43 2,78 0,61 0,73 0,78 

9. Škola pravidelně nakupuje aktuální literaturu, multimédia pro rozvoj matematické pregramotnosti 2,04 2,29 2,65 2,18 2,55 2,81 2,28 2,61 2,85 0,61 0,63 0,57 

 

Tabulka 8: Rozvoj matematické gramotnosti ZŠ 

Matematická gramotnost 

Průměrné hodnocení aktuálního stavu 
1)

 

Rozdíl v hodnocení 
(průměrné hodnocení v ŠII/III 

oproti průměrnému hodnocení 
v ŠI) 

v rámci ORP v rámci kraje v rámci ČR  v 
rámci 
ORP 

v 
rámci 
kraje 

v 
rámci 

ČR  I. I./II. II./III. I. I./II. II./III. I. I./II. II./III. 

1. Škola podporuje rozvoj matematické gramotnosti v rámci školních vzdělávacích programů (má 
stanoveny konkrétní cíle) 

2,91 3,06 3,15 2,78 3,00 3,12 2,81 2,98 3,10 0,24 0,35 0,28 

2. Učitelé 1. i 2. stupně rozvíjejí své znalosti v oblasti matematické gramotnosti a využívají je ve výuce 
(kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) 

2,41 2,76 3,00 2,63 2,94 3,09 2,65 2,91 3,07 0,59 0,46 0,42 

3. Učitelé 1. i 2. stupně využívají poznatky v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti matematické gramotnosti 
mezi sebou i s učiteli z jiných škol  

2,14 2,53 2,85 2,29 2,66 2,84 2,33 2,63 2,82 0,71 0,55 0,49 
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4. Ve škole je podporováno matematické myšlení u žáků (příklady k řešení a pochopení každodenních 
situací, situací spojených s budoucí profesí nebo k objasnění přírodních zákonů, atp.) 

2,55 2,65 2,85 2,76 2,97 3,07 2,75 2,91 3,03 0,30 0,31 0,28 

5. Škola podporuje individuální práci s žáky s mimořádným zájmem o matematiku 2,05 2,47 2,70 2,28 2,60 2,77 2,30 2,57 2,75 0,65 0,48 0,45 

6. Ve škole existují pravidelné kroužky / doučování/ mimoškolní aktivity v oblasti matematické 
gramotnosti (např. kroužek zábavné logiky apod.)  

1,55 2,29 2,75 1,84 2,53 2,75 1,82 2,46 2,75 1,20 0,91 0,92 

7. Ve škole jsou realizovány mimovýukové akce pro žáky na podporu matematické gramotnosti a zvýšení 
motivace (např. projektové dny apod.) 

1,77 1,88 2,40 1,75 2,14 2,41 1,75 2,11 2,38 0,63 0,67 0,63 

8. Škola informuje a spolupracuje v oblasti matematické gramotnosti s rodiči (představení kroužků, aktivit 
a profesí spojených s rozvojem matematické gramotnosti např. projektové dny, dny otevřených dveří apod.) 

1,50 1,94 2,25 1,72 2,12 2,34 1,73 2,10 2,34 0,75 0,62 0,61 

9. Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním zabezpečením pro rozvoj matematické 
gramotnosti 

2,36 2,71 2,75 2,37 2,64 2,86 2,40 2,66 2,87 0,39 0,49 0,47 

10. Ve škole jsou využívána interaktivní média, informační a komunikační technologie v oblasti rozvoje 
matematické gramotnosti 

2,91 3,18 3,15 2,69 2,85 3,01 2,69 2,84 3,03 0,24 0,32 0,33 

11. Škola pravidelně nakupuje aktuální literaturu, multimédia pro rozvoj matematické gramotnosti na 1. i 
2. stupni ZŠ 

2,41 2,65 2,65 2,36 2,59 2,79 2,35 2,60 2,80 0,24 0,43 0,45 

 

Shrnutí 

Školy uvedly několik aktivit, které matematickou gramotnost podporují. Jednou z nejčastěji využívaných aktivit v této oblasti je vzdělávání pedagogů, sdílení 

zkušenosti a samostudium. Dále je kladen důraz na práci s interaktivní tabulí a využívání mezipředmětových vztahů. Úspěchem pro školy je využívání nových 

metod4, sdílení zkušeností jak kladných tak i záporných a oblíbenost matematických činností u dětí MŠ. Možnost zlepšení se vidí školy v obnově pomůcek, 

nových školení a nových metod, výměně zkušeností.  

Žádná z oblasti matematické gramotnosti nebyla po realizaci projektů šablon hodnocena hůře. Nejvyššího rozdílu mezi hodnocením aktuálního stavu bylo 

dosaženo u mateřských školách v oblasti podpory individuální práce s dětmi s mimořádným zájmem o počítání nebo logiku. U základních škol pak v oblasti 

informování a spolupráci v oblasti matematické gramotnosti s rodiči. Nejlépe hodnocenou oblastí je rozvíjení znalostí učitelů v oblasti matematické 

gramotnosti v mateřských školách. Základní školy hodnotily nejlépe podporu rozvoje MG v rámci školních vzdělávacích programu a využívání interaktivních 

médií, informačních a komunikačních technologií v oblasti rozvoje MG.

                                                           
4
 Zájem o zavádění nových metod výuky je zmíněn také v tematické zprávě ČŠI Rozvoj matematické gramotnosti na základních školách ve školním roce 2019/2020 
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Doporučení pro školy5 

 Usilovat o rozvoj matematické gramotnosti žáků, jejich vytrvalosti a sebekontroly častějším 

zařazováním nestandardních aplikačních úloh a problémů zadaných v podobě úloh s otevřenou 

odpovědí, vyžadujících aktivaci vyššího počtu matematických dovedností a uvozených delším 

vstupním textem. 

 Dbát na posílení praktické orientace výuky matematiky a důsledně usilovat o pochopení širších 

souvislostí řešených matematických úloh. 

  Nenásilně zavádět nové metody matematického vzdělávání s převahou konstruktivistických 

prvků, a to po důkladné přípravě učitelů a jejich ztotožnění se s těmito metodami výuky; v 

případě nepříznivého vnitřního prostředí školy (např. nízká připravenost a nedůvěra učitelů) a 

existujícího zájmu o zavádění nových metod matematického vzdělávání s převahou 

konstruktivistických prvků volit dlouhodobější strategii založenou na postupném zavádění dílčích 

prvků systému. 

 Postup zavádění nových metodických přístupů k matematickému vzdělávání důsledně 

komunikovat a vysvětlovat také zákonným zástupcům žáků. 

 Věnovat pozornost vhodným a efektivním strategiím matematického vzdělávání v menších 

skupinách žáků. 

 Zavádět další odůvodněné záměry pozitivních změn matematického vzdělávání do běžné praxe 

školy, a to s indikativním výčtem následujících oblastí: 

 zvyšování kvality vybavení, ale také účelnosti využití digitální techniky a vzdělávacích 

programů pro matematické vzdělávání; 

 zajištění/zachování aprobované výuky matematiky; 

 odborný růst učitelů v oblasti rozvoje matematické gramotnosti žáků a také v oblasti 

didaktického využití digitálních technologií při výuce včetně vazby na témata relevantní pro 

rozvoj matematické gramotnosti žáků; 

 rozvoj matematických dovedností žáků napříč předměty, a to s možností sledovat koncepční 

přístup s matematickou gramotností žáků jako vůdčím elementem koncepce;  

 posílení časového rámce výuky matematiky a možností diferencovaného přístupu k žákům 

(např. dělené hodiny, doučování, matematické kroužky); 

 zvyšování kvality formativního hodnocení. 

 V případě potřeby při zavádění záměrů pozitivních změn matematického vzdělávání do běžné 

praxe školy specificky podporovat nejen začínající učitele matematiky, ale také učitele s velmi 

dlouhou praxí

                                                           
5
 Převzata dle tematické zprávy ČŠI Rozvoj matematické gramotnosti na základních školách ve školním roce 

2019/2020 
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4. Digitální gramotnost 
Tabulka 9: Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků MŠ 

Digitální kompetence pedagogických pracovníků 

Průměrné hodnocení aktuálního stavu 
1)

 
Rozdíl v hodnocení 
(průměrné hodnocení v ŠII/III 

oproti průměrnému hodnocení 
v ŠI) 

v rámci ORP v rámci kraje v rámci ČR  v rámci 
ORP 

v rámci 
kraje 

v rámci 
ČR  I. I./II. II./III. I. I./II. II./III. I. I./II. II./III. 

1. Pedagogové mají základní znalosti práce s počítačem a využívají je pro sebevzdělávání a přípravu na 
vzdělávání dětí (práces operačním systémem, aplikacemi, soubory, tvorba textových dokumentů apod.) 

2,88 2,90 3,09 2,81 3,03 3,21 2,83 3,03 3,25 0,21 0,40 0,42 

2. Pedagogové mají základní znalosti práce s internetem a využívají je pro sebevzdělávání a přípravu na 

vzdělávání dětí (vyhledávání, stahování, tisk podkladů pro práci s dětmi, znalost bezpečného chování na 

internetu apod.) 

3,00 2,95 3,22 2,92 3,15 3,36 2,94 3,16 3,39 0,22 0,44 0,45 

 

Tabulka 10: Digitální kompetence pedagogických pracovníků ZŠ 

Digitální kompetence pedagogických pracovníků 

Průměrné hodnocení aktuálního stavu 
1)

 
Rozdíl v hodnocení 
(průměrné hodnocení v ŠII/III 

oproti průměrnému hodnocení 
v ŠI) 

v rámci ORP v rámci kraje v rámci ČR  v rámci 
ORP 

v rámci 
kraje 

v rámci 
ČR  I. I./II. II./III. I. I./II. II./III. I. I./II. II./III. 

1. Pedagogové využívají ICT učebnu nebo školní stolní počítače při výuce (nejen informatiky) 3,09 3,18 3,40 2,94 3,06 3,31 2,97 3,06 3,28 0,31 0,37 0,31 

2. Pedagogové využívají školní mobilní ICT vybavení ve výuce (notebooky, netbooky, tablety, chytré telefony 
apod.) 

2,77 2,94 3,10 2,60 2,72 3,11 2,47 2,63 3,09 0,33 0,51 0,62 

3. Pedagogové využívají možností BYOD pro konkrétní projekty žáků (umožnění žákům používat ve výuce jejich 
vlastní technická zařízení typu ICT, tj. notebooky, netbooky, tablety, chytré telefony apod.) 

1,23 1,29 2,00 1,37 1,57 2,07 1,36 1,58 2,02 0,77 0,70 0,66 

4. Pedagogové využívají mobilní ICT vybavení a digitální technologie při výuce v terénu, v projektové výuce 
apod. 

1,77 1,88 2,50 1,82 2,02 2,49 1,78 2,04 2,50 0,73 0,67 0,72 

5. Pedagogové využívají pro výuku volně dostupné, bezpečné, otevřené internetové zdroje 3,05 3,06 3,00 2,91 3,05 3,24 2,92 3,05 3,24 -0,05 0,34 0,32 

6. Pedagogové se orientují v rámci svého předmětu ve volně dostupných zdrojích na internetu 3,00 3,12 3,10 2,86 3,03 3,23 2,87 3,02 3,22 0,10 0,37 0,35 

7. Pedagogové umí systematicky rozvíjet povědomí o internetové bezpečnosti a  kritický pohled na 
internetový obsah k rozvoji znalostí a dovedností žáků 

2,77 2,76 2,85 2,75 2,95 3,11 2,79 2,92 3,06 0,08 0,35 0,27 
 

 



 

PROJEKT Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Hustopeče III 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022918 

Stránka 19 z 27 
 

 

Shrnutí 

Průměrné hodnocení digitální kompetence pedagogických pracovníků se výrazně neodlišuje od 

hodnocení v rámci kraje či ČR. Pedagogové v mateřských školách mají základní znalosti práce 

s internetem a využívají je pro sebevzdělávání a přípravu na vzdělávání dětí. Nejlépe hodnocenou 

oblastí na základních školách je využívání ICT učebny nebo školního počítače při výuce.  

Problematika digitalizace na školách se ještě více začala řešit v okamžiku vládních opatření vůli šířící 

se nákaze nemoci Covid19 a nutnosti zajištění distanční výuky. V rámci projektu MAPII byl také 

podpořen nákup 10 ks  notebooků pro zajištění on-line výuky žáků. Byl realizován webinář (Vaše dítě 

jako tvůrce v digitálním světě).  

Efektivní využívání digitálních technologií ve výuce však vyžaduje i připravené a kompetentní 

pedagogy. MŠMT společně s NPI ČR poskytnou pedagogům rozsáhlou metodickou podporu v souladu 

s revidovaným Rámcovým vzdělávacím programem. MŠMT má také zpracovaný dokument Standard 

konektivity školy, který definuje základní technická kritéria cílového stavu školní síťové infrastruktury. 

Parametry konektivity jsou relevantní pro základní školy, které v oblasti zajištění vnitřní konektivy 

škol a připojení k internetu žádají o dotace z IROP. Jde o podporu o funkční a bezpečné digitální 

infrastruktury na školách. Od roku 2022 v rámci Národního plánu obnovy poskytuje MŠMT finanční 

prostředky na digitální technologie pro školy. 

 

Ve školním roce 2020/2021 byly zahájeny práce na zapojení České republiky do cyklu ICILS 2023. 

Mezi- národní šetření ICILS si klade za cíl získat poznatky o dovednostech žáků v oblasti počítačové a 

informační gramotnosti. Pilotní sběr dat cyklu ICILS 2023 je v ČR plánován na období března a dubna 

2022. Hlavní sběr dat je v ČR plánován na období dubna 2023. Zveřejnění zjištění z ICILS 2023 je 

plánováno na prosinec 2024.

https://www.edu.cz/informace-o-poskytnuti-financnich-prostredku-v-ramci-narodniho-planu-obnovy/
https://www.edu.cz/informace-o-poskytnuti-financnich-prostredku-v-ramci-narodniho-planu-obnovy/
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5. Inkluzivita 
Tabulka 11: Podpora inkluzivního/společného vzdělávání MŠ 

Inkluzivní / společné vzdělávání 

Průměrné hodnocení aktuálního stavu 
1)

 

Rozdíl v hodnocení 
(průměrné hodnocení v 

ŠII/III oproti průměrnému 
hodnocení v ŠI) 

v rámci ORP v rámci kraje v rámci ČR  v 
rámci 
ORP 

v 
rámci 
kraje 

v 
rámci 

ČR  I. I./II. II./III. I. I./II. II./III. I. I./II. II./III. 

1. Škola dokáže přijmout ke vzdělávání všechny děti bez rozdílu (včetně dětí s odlišným kulturním 
prostředím, sociálním znevýhodněním, cizince, děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) apod.) 

2,71 2,81 2,83 2,51 2,87 3,09 2,48 2,87 3,09 0,12 0,58 0,61 

2. Škola je bezbariérová (jedná se o bezbariérovost jak vnější, tj. zpřístupnění školy, tak i vnitřní, tj. 
přizpůsobení a vybavení tříd a dalších prostorů školy) 

1,96 2,14 2,26 1,68 1,92 2,11 1,65 1,89 2,06 0,30 0,43 0,41 

3. Škola umí komunikovat s dětmi, rodiči i pedagogy, vnímá jejich potřeby a systematicky rozvíjí školní 
kulturu, bezpečné a otevřené klima školy 

3,17 3,24 3,30 3,07 3,28 3,38 3,12 3,27 3,38 0,13 0,31 0,26 

4. Škola umožňuje pedagogům navázat vztahy s  místními a regionálními školami různých úrovní 
(společné diskuze, sdílení dobré praxe, akce pro jiné školy nebo s jinými školami apod.) 

2,71 2,86 2,74 2,41 2,81 2,97 2,46 2,79 2,96 0,03 0,56 0,50 

5. Vedení školy vytváří podmínky pro realizaci inkluzivních principů ve vzdělávání na škole (zajišťování 
odborné, materiální a finanční podpory, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného 
učení pedagogických pracovníků; pravidelná metodická setkání členů pedagogického sboru aj.) 

2,58 2,67 2,91 2,58 2,88 3,08 2,57 2,87 3,06 0,33 0,50 0,49 

6. Škola upravuje organizaci a průběh vzdělávání v souladu s potřebami dětí se speciálními vzdělávacími 
potřebami 

2,50 2,67 2,87 2,39 2,76 3,00 2,38 2,76 2,99 0,37 0,61 0,61 

7. Škola má vytvořený systém podpory pro děti se SVP (je vybavena kompenzačními/ speciálními 
pomůckami, využívá služeb asistenta pedagoga atd.) 

2,13 2,62 2,65 1,98 2,53 2,82 1,88 2,46 2,78 0,52 0,84 0,90 

8. Pedagogové umí využívat speciální pomůcky i kompenzační pomůcky 2,21 2,43 2,48 1,99 2,48 2,75 1,96 2,44 2,71 0,27 0,76 0,75 

9. Škola podporuje bezproblémový přechod všech dětí bez rozdílu na základní školy 3,13 3,38 3,35 3,16 3,33 3,40 3,15 3,31 3,41 0,22 0,24 0,26 

10. Pedagogové spolupracují při naplňování vzdělávacích potřeb dětí (např. společnými poradami 
týkajícími se vzdělávání těchto dětí apod.) 

2,75 3,05 3,09 2,93 3,13 3,26 2,94 3,13 3,28 0,34 0,33 0,34 

11. Pedagogové školy jsou schopni vhodně přizpůsobit obsah vzdělávání, upravit formy a metody 
vzdělávání a nastavit různé úrovně obtížnosti v souladu se specifiky a potřebami dětí tak, aby bylo 
dosaženo a využito maximálních možností vzdělávaného dítěte 

2,71 2,86 3,04 2,70 2,96 3,09 2,75 2,99 3,13 0,33 0,39 0,38 

12. Pedagogové umí spolupracovat ve výuce s dalšími pedagogickými (asistent pedagoga, další pedagog) 
i nepedagogickými pracovníky (tlumočník do českého znakového jazyka, osobní asistent) 

2,38 2,81 2,91 2,25 2,76 2,96 2,19 2,71 2,99 0,53 0,71 0,80 
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13. Škola zajišťuje dětem se speciálními vzdělávacími potřebami účast na aktivitách nad rámec školní 
práce, které směřují k rozvoji dovedností, schopností a postojů dítěte 

1,75 2,00 2,09 1,83 2,23 2,42 1,84 2,23 2,46 0,34 0,59 0,62 

14. Učitelé realizují pedagogickou diagnostiku dětí, vyhodnocují její výsledky a v souladu s nimi volí 
formy a metody výuky, resp. kroky další péče o děti 

2,88 2,90 2,96 2,94 3,11 3,22 2,89 3,04 3,15 0,08 0,28 0,26 

15. Škola poskytuje výuku českého jazyka pro cizince 1,00 1,00 1,13 1,19 1,32 1,43 1,26 1,43 1,58 0,13 0,24 0,32 

16. Pedagogové využívají v komunikaci s dítětem popisnou slovní zpětnou vazbu, vytvářejí prostor 
k sebehodnocení dítěte a k rozvoji jeho motivace ke vzdělávání 

2,79 3,00 3,17 2,76 2,97 3,12 2,83 2,99 3,12 0,38 0,36 0,29 

17. Škola klade důraz nejen na budování vlastního úspěchu dítěte, ale i na odbourávání bariér mezi 
lidmi, vede k sounáležitosti s ostatními dětmi a dalšími lidmi apod. 

2,83 3,00 3,17 2,96 3,12 3,22 3,02 3,15 3,24 0,34 0,26 0,22 

18. Učitelé vnímají tvořivým způsobem rozdíly mezi dětmi jako zdroj zkušeností a příležitost k vlastnímu 
seberozvoji 

2,88 3,00 3,09 2,85 3,01 3,16 2,90 3,06 3,19 0,21 0,31 0,29 

19. Škola učí všechny děti uvědomovat si práva a povinnosti (vina, trest, spravedlnost, Úmluva o právech 
dítěte apod.) 

3,08 3,14 3,26 3,06 3,18 3,26 3,08 3,21 3,30 0,18 0,20 0,22 

 

 

Tabulka 12: Podpora inkluzivního/společného vzdělávání ZŠ 

Inkluzivní / společné vzdělávání 

Průměrné hodnocení aktuálního stavu 
1)

 
Rozdíl v hodnocení 
(průměrné hodnocení v ŠII/III 

oproti průměrnému hodnocení 
v ŠI) 

v rámci ORP v rámci kraje v rámci ČR  v 
rámci 
ORP 

v 
rámci 
kraje 

v 
rámci 

ČR  I. I./II. II./III. I. I./II. II./III. I. I./II. II./III. 

1. Škola dokáže přijmout ke vzdělávání všechny žáky bez rozdílu (včetně žáků s odlišným kulturním 
prostředím, sociálním znevýhodněním, cizince, žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) 
apod.) 

2,43 2,81 2,89 2,53 2,93 3,12 2,57 2,96 3,17 0,47 0,59 0,60 

2. Škola je bezbariérová (jedná se o bezbariérovost jak vnější, tj. zpřístupnění školy, tak i vnitřní, tj. 
přizpůsobení a vybavení učeben a dalších prostorů školy) 

1,33 1,56 1,84 1,58 1,89 2,24 1,54 1,87 2,18 0,51 0,67 0,65 

3. Škola umí komunikovat s žáky, rodiči i pedagogy, vnímá jejich potřeby a systematicky rozvíjí 
školní kulturu, bezpečné a otevřené klima školy 

3,10 3,13 3,16 3,04 3,18 3,29 3,04 3,17 3,30 0,06 0,26 0,25 

4. Škola umožňuje pedagogům navázat vztahy s  místními a regionálními školami různých úrovní 
(společné diskuze, sdílení dobré praxe, akce pro jiné školy nebo s jinými školami apod.) 

2,57 2,50 2,53 2,48 2,74 2,92 2,43 2,73 2,92 -0,05 0,45 0,49 

5. Vedení školy vytváří podmínky pro realizaci inkluzivních principů ve vzdělávání na škole 
(zajišťování odborné, materiální a finanční podpory, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků; 
pravidelná metodická setkání členů pedagogického sboru aj.) 

2,48 2,94 2,84 2,62 3,01 3,14 2,62 2,99 3,16 0,37 0,52 0,53 
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6. Škola upravuje organizaci a průběh vyučování v souladu s potřebami žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami (např. poskytuje skupinovou výuku pro nadané žáky, skupiny mohou být 
tvořeny žáky z různých ročníků, doučování apod.) 

2,48 2,75 2,95 2,40 2,78 2,99 2,43 2,80 3,00 0,47 0,58 0,57 

7. Škola má vytvořený systém podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (je 
vybavena kompenzačními/ speciálními pomůckami, využívá služeb asistenta pedagoga atd.) 

2,38 3,00 3,00 2,64 3,04 3,19 2,63 3,00 3,20 0,62 0,55 0,57 

8. Pedagogové umí využívat speciální učebnice, pomůcky i kompenzační pomůcky 2,19 2,81 2,79 2,45 2,81 3,00 2,47 2,80 3,00 0,60 0,55 0,53 

9. Škola umí připravit všechny žáky na bezproblémový přechod na další stupeň vzdělávání 3,14 3,13 3,00 2,96 3,08 3,15 2,96 3,08 3,17 -0,14 0,19 0,21 

10. Vyučující spolupracují při naplňování vzdělávacích potřeb žáků (např. společnými poradami 
týkajícími se vzdělávání žáků apod.) 

3,24 3,25 3,16 3,04 3,21 3,30 3,04 3,18 3,29 -0,08 0,26 0,25 

11. Pedagogové školy jsou schopni vhodně přizpůsobit obsah vzdělávání, upravit formy a metody 
vzdělávání a nastavit různé úrovně obtížnosti v souladu se specifiky a potřebami žáků tak, aby bylo 
dosaženo a využito maximálních možností vzdělávaného žáka (např. učivo určené nadaným žákům 
je rozšiřováno a prohlubováno v souladu s jejich předpoklady, tvorba žákovských portfólií apod.) 

2,71 3,00 2,95 2,73 2,92 3,03 2,67 2,90 3,03 0,23 0,30 0,35 

12. Pedagogové umí spolupracovat ve výuce s dalšími pedagogickými (asistent pedagoga, další 
pedagog) i nepedagogickými pracovníky (tlumočník do českého znakového jazyka, osobní asistent) 

2,67 2,88 3,00 2,57 2,96 3,13 2,47 2,88 3,08 0,33 0,56 0,60 

13. Škola zajišťuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami účast na aktivitách nad rámec 
školní práce, které směřují k rozvoji dovedností, schopností a postojů žáka 

2,38 2,63 2,79 2,20 2,66 2,80 2,28 2,63 2,80 0,41 0,61 0,52 

14. Vyučující realizují pedagogickou diagnostiku žáků, vyhodnocují její výsledky a v souladu s nimi 
volí formy a metody výuky, resp. kroky další péče o žáky 

2,67 2,75 2,68 2,61 2,82 2,93 2,59 2,82 2,95 0,02 0,32 0,36 

15. Škola poskytuje výuku českého jazyka pro cizince 1,14 1,13 1,16 1,21 1,29 1,42 1,28 1,46 1,65 0,02 0,21 0,38 

16. Pedagogové využívají v komunikaci se žákem popisnou slovní zpětnou vazbu, vytvářejí prostor 
k sebehodnocení žáka a k rozvoji jeho motivace ke vzdělávání 

2,76 2,88 2,84 2,72 2,89 3,02 2,67 2,83 2,96 0,08 0,30 0,29 

17. Škola klade důraz nejen na budování vlastního úspěchu žáka, ale i na odbourávání bariér mezi 
lidmi, vede k sounáležitosti se spolužáky a dalšími lidmi apod. 

2,95 3,00 3,05 2,94 3,09 3,16 2,92 3,05 3,15 0,10 0,21 0,22 

18. Učitelé vnímají tvořivým způsobem rozdíly mezi žáky jako zdroj zkušeností a příležitost 
k vlastnímu seberozvoji 

2,95 3,00 3,00 2,74 2,91 3,04 2,70 2,87 3,02 0,05 0,29 0,32 

19. Škola učí všechny žáky uvědomovat si práva a povinnosti (vina, trest, spravedlnost, Úmluva 
o právech dítěte apod.) 

3,14 3,13 3,11 3,04 3,15 3,23 3,06 3,15 3,24 -0,04 0,19 0,18 
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Shrnutí 

Nejlepšího hodnocení v rámci MŠ i ZŠ dosáhla komunikace školy s dětmi, rodiči i pedagogy. Na 

základních školách pak také ještě spolupráce vyučujících při naplňování vzdělávacích potřeb žáků. 

Nejvyšší rozdíl v čase byl v hodnocení toho, že školy mají vytvořený systém podpory pro žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami.  Více oblastí podpory inkluzivního vzdělávání na základních 

školách oproti předchozímu období byla často hodnocena nižším průměrem.   

Ideální vzdělávací systém by měl poskytovat všem jedincům v maximální možné míře rovné 

vzdělávací 

příležitosti. Společné vzdělávání předpokládá vzdělávání všech dětí a žáků společně v běžných školách 

s výjimkou dětí a žáků uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona. Vzdělávání těchto dětí a žáků se 

přednostně uskutečňuje v běžných školách, pokud však nepostačují poskytovaná podpůrná opatření 

k naplňování vzdělávacích možností žáka a k uplatnění jeho práva na vzdělávání v běžných školách, 

mohou se na základě doporučení školského poradenského zařízení vzdělávat ve škole nebo třídě 

zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona. 

V českém vzdělávacím systému jsou žáci v útlém věku rozřazováni do různých typů škol a tříd, které 

do značné míry předurčují jejich další vzdělávací i profesní dráhy. Tento systém znevýhodňuje 

především žáky z jiných etnických skupin, sociálně slabých rodin či žáky se zdravotním postižením, 

kteří často končí ve školách s omezeným rozsahem učiva, nebo školách, které na ně nekladou příliš 

velké nároky, učitelé od nich očekávají nízké znalosti a nedostatečně je motivují k učení. Tito žáci pak 

dosahují horších vzdělávacích výsledků, což ohrožuje jejich další vzdělávací dráhu a pozdější uplatnění 

na trhu práce. Ze všech zkoumaných zemí má podle OECD Česká republika druhý nejvyšší dopad 

sociálně-ekonomického 

zázemí školy na školní výsledky žáků. Velkým problémem jsou i rozdíly v kvalitě poskytovaného 

vzdělávání jednotlivými školami. Ve vzdělávacím systému České republiky je stále se zvyšující 

procento 

základních škol s tzv. výběrovými třídami. Pro Českou republiku je typické, že se výsledky žáků 

mnohem 

více liší mezi různými školami než uvnitř škol, což znamená, že žáci z podobně situovaných 

společenských vrstev se koncentrují v určitých školách a společenské vrstvy se v rámci vzdělávání 

příliš 

nepromíchávají. Žáci s podnětným rodinným zázemím dosahují ve školách dobrých výsledků, žáci 

s méně podnětným rodinným zázemím horších výsledků, tedy jednotlivé školy se silně odlišují 

výsledky 

svých žáků.  

Pozitivním zjištěním ČŠI je, že školy využívají komplexní systém poradenských služeb a promyšleně 

tak 

poskytují podpůrná opatření. Zvýšil se podíl hodin, v nichž byl zaznamenán individuální přístup 

k žákům. Zlepšuje se spolupráce učitelů s asistenty pedagoga. Školní akce jsou přístupné pro všechny 
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žáky. Podpůrná opatření byla realizována také ve většině školních družin a školních klubech. 

K negativním zjištěním bohužel patří nárůst činností administrativní povahy, jistá míra neefektivnosti 

realizace podpůrných opatření (kompenzační pomůcky, speciální učebnice a pomůcky, softwarového 

a IT vybavení – reálné ceny jsou často odlišné od cen doporučených, plýtvání prostředky apod.) Podle 

názoru ředitelů a učitelů byly informace předávané na školeních (zejména NIDV) ke společnému 

vzdělávání mnohdy nejednotné a nejasné. Dalšího vzdělávání zaměřeného na společné vzdělávání se 

účastnil poměrně malý podíl pedagogů.  
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Příloha č. 1 

Tabulka 13: Realizované projekty škol – ESF 

NAZEV_ZKR Místo Stav projektu Název projektu 

ZŠ a MŠ Boleradice 

finálně uzavřen Šablony pro ZŠ a MŠ Boleradice 

v plné (fyzické i finanční) realizaci Šablony III pro ZŠ a MŠ Boleradice 

fyzicky ukončen Šablony II pro školu Boleradice 

ZŠ a MŠ Borkovany 

s právním aktem o poskytnutí / 
převodu podpory 

Škola dětem 

finálně uzavřen Blíže k dětem 

v plné (fyzické i finanční) realizaci Moderní formy výuky 

ZŠ a MŠ Bořetice 
v plné (fyzické i finanční) realizaci Šablony II ve škole v Bořeticích 

s právním aktem o poskytnutí / 
převodu podpory 

Šablony III ve škole v Bořeticích 

ZŠ a MŠ Brumovice v plné (fyzické i finanční) realizaci 
Šablony III-Personální podpora a rozvojové aktivity 
pro žáky v ZŠ a MŠ Brumovice 

MŠ 
Horní 
Bojanovice 

finálně uzavřen MŠ Horní Bojanovice 22 

v plné (fyzické i finanční) realizaci MŠ Horní Bojanovice 80 

finálně uzavřen MŠ Horní Bojanovice 63 

ZŠ 
Komenského 

Hustopeče 

finálně uzavřen Šablony ve škole na ulici Komenského v Hustopečích 

v plné (fyzické i finanční) realizaci 
Šablony III ve škole na ulici Komenského v 
Hustopečích 

finálně uzavřen 
Šablony II ve škole na ulici Komenského v 
Hustopečích 

MŠ, Školní Hustopeče 

finálně uzavřen 
Personální podpora a profesní rozvoj pedagogů 
MŠ U Rybiček Hustopeče 

finálně uzavřen 
Šablony II-Personální podpora a profesní rozvoj 
pedagogů v MŠ Hustopeče 

v plné (fyzické i finanční) realizaci 
Šablony III-Personální podpora a rozvojové aktivity 
pro děti v MŠ Hustopeče 

MŠ, Na 
Sídlišti 

Hustopeče 

finálně uzavřen Šablony II v MŠ Pastelka v Hustopečích 

v plné (fyzické i finanční) realizaci Šablony III v MŠ Pastelka v Hustopečích 

Projekt finálně uzavřen Šablony v MŠ Pastelka v Hustopečích 

ZŠ Hustopeče 

v plné (fyzické i finanční) realizaci ŠABLONY III. 

finálně uzavřen Personální podpora - ZŠ Hustopeče 

finálně uzavřen Personální podpora ZŠ Hustopeče, Nádražní 4 

ZŠ 
Klobouky u 
Brna 

v plné (fyzické i finanční) realizaci Šablony II pro Základní školu Klobouky u Brna 

s právním aktem o poskytnutí / 
převodu podpory 

Šablony III pro Základní školu Klobouky u Brna 

MŠ 
Klobouky u 
Brna 

finančně ukončen ze strany ŘO MŠ Klobouky u Brna 63 

MŠ Kobylí 
finálně uzavřen 

Školní asistent pro Mateřskou školu Kobylí, 
příspěvková organizace 

v plné (fyzické i finanční) realizaci Šablony III v MŠ Kobylí 

ZŠ Kobylí v plné (fyzické i finanční) realizaci ZŠ Kobylí - Šablony III 

ZŠ a MŠ Krumvíř   

ZŠ Křepice 

finálně uzavřen Blíže k dětem 

s právním aktem o poskytnutí / 
převodu podpory 

Škola dětem 

fyzicky ukončen Moderní formy výuky 
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MŠ Křepice 

s právním aktem o poskytnutí / 
převodu podpory 

MŠ Křepice 80 

finálně uzavřen MŠ Křepice 22 

fyzicky ukončen MŠ Křepice 63 

ZŠ a MŠ Němčičky 

v plné (fyzické i finanční) realizaci ZŠ a MŠ Němčičky - podpora výuky II 

finálně uzavřen ZŠ a MŠ Němčičky - podpora výuky 

s právním aktem o poskytnutí / 
převodu podpory 

ZŠ a MŠ Němčičky - Podpora výuky III 

ZŠ a MŠ Nikolčice 

v plné (fyzické i finanční) realizaci Šablony III pro ZŠ a MŠ Nikolčice 

finálně uzavřen Podpora gramotností a inkluze 

fyzicky ukončen Šablony II pro ZŠ Nikolčice 

ZŠ a MŠ Popice 

v plné (fyzické i finanční) realizaci 
Šablony II-Profesní rozvoj pedagogů a rozvojové 
aktivity pro žáky v ZŠ a MŠ Popice 

finálně uzavřen 
Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a 
rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ a MŠ Popice 

s právním aktem o poskytnutí / 
převodu podpory 

Šablony III-Personální podpora a rozvojové aktivity 
pro žáky v ZŠ a MŠ Popice 

MŠ Pouzdřany 

s právním aktem o poskytnutí / 
převodu podpory 

Šablony III pro MŠ Pouzdřany 

finálně uzavřen Šablony II pro MŠ Pouzdřany 

ZŠ Pouzdřany 
s právním aktem o poskytnutí / 
převodu podpory 

Počítač, náš kamarád 

MŠ Starovice 

fyzicky ukončen MŠ Starovice 63 

finálně uzavřen MŠ Starovice 22 

v plné (fyzické i finanční) realizaci MŠ Starovice 80 

ZŠ a MŠ Starovičky 

v plné (fyzické i finanční) realizaci Šablony 2020-2022 - Starovičky 

finálně uzavřen Šablony 2 - Starovičky 

finálně uzavřen Šablony 2018-2020 - Starovičky 

MŠ Strachotín   

ZŠ a MŠ Šakvice 
finálně uzavřen Šablony 2019-2021 - Šakvice 

s právním aktem o poskytnutí / 
převodu podpory 

Šablony 2021-2023 - Šakvice 

ZŠ a MŠ Šitbořice 

v plné (fyzické i finanční) realizaci Moderní formy výuky 

s právním aktem o poskytnutí / 
převodu podpory 

Škola dětem 

finálně uzavřen Inkluzivní vzdělávání ZŠ Šitbořice 

ZŠ a MŠ Uherčice 

finálně uzavřen 
Personální podpora - Základní škola a Mateřská 
škola Uherčice, okres Břeclav 

v plné (fyzické i finanční) realizaci Šablony III pro ZŠ Uherčice 

finálně uzavřen Nové šablony v ZŠ Uherčice 

MŠ 
Velké 
Hostěrádky 

v plné (fyzické i finanční) realizaci MŠ Velké Hostěrádky 80 

v plné (fyzické i finanční) realizaci MŠ Velké Hostěrádky 63 

finálně uzavřen MŠ Velké Hostěrádky 22 

ZŠ 
Velké 
Němčice 

v plné (fyzické i finanční) realizaci ŠABLONY III. 

finálně uzavřen 
Personální podpora - ZŠ Velké Němčice, okres 
Břeclav 

finálně uzavřen 
Personální podpora - Základní škola Velké 
Němčice, okres Břeclav 

MŠ Velké finálně uzavřen Personální podpora MŠ Velké Němčice 
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Němčice finančně ukončen ze strany ŘO Personální podpora - MŠ Velké Němčice 

s právním aktem o poskytnutí / 
převodu podpory 

ŠABLONY III. 

ZŠ 
Velké 
Pavlovice 

  

MŠ 
Velké 
Pavlovice 

finančně ukončen ze strany ŘO 
Zkvalitňování předškolního vzdělávání v MŠ Velké 
Pavlovice 

s právním aktem o poskytnutí / 
převodu podpory 

Podpora MŠ Velké Pavlovice 

ZŠ Vrbice 

finálně uzavřen 
Personální podpora - Základní škola Vrbice, okres 
Břeclav, příspěvková organizace 

v plné (fyzické i finanční) realizaci Šablony III pro ZŠ Vrbice 

finálně uzavřen Nové šablony v ZŠ Vrbice 

MŠ Vrbice v plné (fyzické i finanční) realizaci Šablony III v MŠ Vrbice 

CVČ 
Pavučina 

 
Projekt v plné (fyzické i finanční) 
realizaci 

Pavučina 

 

 

 

 


