
NÁVRH ŘEŠENÍ KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU  

 

PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU ČTENÁŘSKÉ A MATEMATICKÉ 

GRAMOTNOSTI, ICT KOMPTETENCÍ A VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ 

 

Klíčové téma: Rozvoj výuky cizích jazyků 

Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření 

potřeb na školách pro jednotlivá klíčová témata. 

Konkrétní (kvantitativní) hodnoty byly pak stanoveny přiměřeně zaměření a obsahu dotčených dílčích 

cílů v rámci rozpětí relativních četností opatření deklarovaných školami pro dosažení zvolených cílů pro 

dané klíčové téma.  

 

Nejčastěji uváděná opatření 

 83 % Prostředky na zajištění mobilit žáků – jazyková praxe pro všechny 

76 % 
Mobility (např. stáže, stínování a vzdělávací aktivity EU apod.) vyučujících do zahraničí s 
cílem posílit jejich jazykové kompetence 

75 % 
Digitální podpora výuky cizích jazyků (materiální, technická podpora a příprava 
vyučujících) 

71 % Prostředky na výuku vedenou rodilým mluvčím, nejlépe kvalifikovaným. 

66 % Vytvoření podmínek pro diferenciaci výuky podle úrovně žáků 

64 % 
Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v cizím jazyce dle jazykové úrovně žáků (nákup 
literatury, materiálů, příprava učitelů, organizační zabezpečení) 

61 % 
Vyučující cizího jazyka se budou orientovat v oboru, pro který se jejich žáci připravují, a 
budou ovládat odbornou terminologii 

61 % 
Výukové materiály cizích jazyků s tematickým nebo odborným zaměřením (vzhledem k 
oboru studia) 

59 % 
Systematické jazykové vzdělávání pro učitele odborných předmětů (minimální úroveň A2, 
cílem B1-B2) včetně zaměření na obor 

51 % 
Systematické jazykové vzdělávání učitelů (minimální úroveň A2, cílem B1-B2) se 
zaměřením na využití metody CLIL 

49 % 
Dostatek zvukových nahrávek z různých oblastí, situací, žánrů, včetně zpravodajství, 
ukázek filmů apod. 

44 % 
Prostředky pro realizaci aktivit s různou úrovní náročnosti (jeden typ rozpracován pro více 
úrovní – např. rozhovor) 

41 % Prostředky na zajištění rodilých mluvčích pro výuku odborného výcviku 

39 % 
Sdílení dobré praxe (např. v zavádění metody CLIL do výuky) a síťování škol s 
podobným zaměřením 

32 % Kvalifikovaní vyučující s aprobací pro výuku příslušného cizího jazyka 

27 % 
Zřízení funkce poradce/předsedy předmětové komise pro rozvoj a další podporu 
jazykového vzdělávání ve škole 

Nejméně často uváděná opatření 
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A. Potřeby s nejvyšší důležitostí  

Obecná priorita A15: ZVYŠOVÁNÍ KOMPETENCÍ PEDAGOGICKÝCH 

PRACOVNÍKŮ V OBLASTI CIZÍCH JAZYKŮ 

 

Obecný cíl A15.1: Dosáhnout zvýšení jazykových kompetencí pedagogických pracovníků  

 

Dílčí cíl A15.1.1: Rozvíjet jazykové schopnosti učitelů cizích jazyků 

Kritérium splnění: Minimálně 50 % učitelů cizích jazyků absolvuje vzdělávání na prohloubení znalosti 

vyučovaného jazyka využitím alespoň jedné z aktivit:  

 Možnost elektronického vzdělávání a prohlubování úrovně znalosti cizího jazyka 

 Vzájemné setkávání a sdílení zkušeností  

 Výjezdy do zahraničí, jazykové kurzy v zahraničí 

 Vzdělávání v oblasti odborné terminologie 

 

Činnosti (aktivity) Předpoklady realizace  Zapojené subjekty Termín  

A15.1.1.1  Výběr e-learningových kurzů 
cizích jazyků různých úrovní a 
zaměření, včetně oblasti 
odborné terminologie 

Odpovídající tematické 
zaměření projektů pro 
školy, zájem cílových 
skupin, spolupráce škol 
a vzdělávacích institucí  

ZŠ, SŠ, VOŠ, další 
vzdělávací instituce 

31. 12. 2018 

A15.1.1.2  Setkávání učitelů cizích jazyků 
na oblastní i krajské úrovni 

Realizace projektů v 
rámci ESIF, 
odpovídající tematické 
zaměření šablon, zájem 
cílových skupin, 
navázání spolupráce s 
odborníky v dané 
oblasti 

ZŠ, SŠ, VOŠ, 
vzdělávací instituce 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

A15.1.1.3  Vytvoření prostoru pro sdílení 
zkušeností na krajském 
portálu Zkola.cz  

Realizace projektů v 
rámci ESIF, 
odpovídající tematické 
zaměření šablon, 
možnosti krajského 
portálu Zkola.cz 

ZŠ, SŠ, VOŠ, 
provozovatel 
Zkola.cz 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

A15.1.1.4 Účast na zahraničních stážích, 
kurzech, jazykových pobytech 

Realizace projektů v 
rámci ESIF, 
odpovídající tematické 
zaměření šablon, zájem 
cílových skupin  

ZŠ, SŠ, VOŠ V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 
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Dílčí cíl A15.1.2: Rozvíjet jazykové schopnosti pedagogických pracovníků  

Kritérium splnění: Minimálně 20 % pedagogických pracovníků absolvuje vzdělávání na získání   

a rozvoj znalostí cizího jazyka provedením některé z těchto aktivit: 

 Kurzy (i e-learningové) cizích jazyků 

 Vzájemné setkávání a sdílení zkušeností se zaměřením na cizí jazyk 

 Možnost elektronického testování úrovně znalosti cizího jazyka 

 Výjezdy do zahraničí 

 Vzdělávání v oblasti odborné terminologie 

Činnosti (aktivity) Předpoklady realizace  Zapojené subjekty Termín  

A15.1.2.1  Výběr kurzů cizích jazyků 
včetně e-learningových 

Odpovídající tematické 
zaměření projektů pro 
školy, zájem cílových 
skupin, spolupráce škol 
a vzdělávacích institucí  

ZŠ, SŠ, VOŠ, další 
vzdělávací instituce 

31. 12. 2018 

A15.1.2.2  Vzájemná setkávání, zejména 
učitelů odborných předmětů  

Realizace projektů 
z ESIF, odpovídající 
zaměření šablon, zájem 
škol o příslušnou 
šablonu, zájem škol o 
učitelů odborných 
předmětů o vzájemnou  
spolupráci 

ZŠ, SŠ, VOŠ, 
vzdělávací instituce 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

A15.1.2.3  Vytvoření prostoru pro sdílení 
zkušeností na krajském 
portálu Zkola.cz 

Realizace projektů 
z ESIF, odpovídající 
zaměření šablon, 
možnosti krajského 
portálu Zkola.cz 

ZŠ, SŠ, VOŠ, 
provozovatel 
Zkola.cz 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

A15.1.2.4 Využívání  
e-learningových testů pro 
různé úrovně znalosti cizích 
jazyků 
 
 

Zajištění finančních 
prostředků, dostupnost 
vhodných testů 

ZŠ, SŠ, VOŠ V návaznosti 
na 
dostupnosti 
finančních 
prostředků;  
31. 12. 2018 

 

 

Obecná priorita A16: Zvýšení úrovně výuky cizích jazyků  

 

Obecný cíl A16.1: Způsob výuky cizích jazyků povede k dosažení komunikativní kompetence  

 

Dílčí cíl A16.1.1: Zvýšit úroveň výuky cizích jazyků v základních školách 

Kritérium splnění: Minimálně 60 % základních škol bude využívat moderní a efektivní metody  

a formy výuky vedoucí žáky ke zvládnutí cizího jazyka na komunikativní úrovni a zrealizuje alespoň 

jednu z těchto aktivit: 
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 Využívání moderních a efektivních metod a forem výuky vedoucí žáky k používání cizího jazyka 

v reálných situacích  

 Využívání metody CLIL (zejména na 2. stupni) 

 Využívání rodilých mluvčí ve výuce 

 Zaměření se na zlepšení návaznosti výuky cizích jazyků mezi základním a středním 

vzděláváním 

Činnosti (aktivity) Předpoklady realizace  Zapojené subjekty Termín  

A16.1.1.1  Semináře pro pedagogy se 
zaměřením na metody a formy 
výuky 

Realizace projektů 
z ESIF, odpovídající 
zaměření šablon, zájem 
škol o vzdělávání 
v dané oblasti 

ZŠ, vzdělávací 
instituce DVPP 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

A16.1.1.2  Semináře se zaměřením na 
práci v hodinách výuky cizích 
jazyků – metoda CLIL, výuka 
s rodilým mluvčím, výuka 
vybraných předmětů v cizích 
jazycích 

Realizace projektů 
z ESIF, odpovídající 
zaměření šablon, zájem 
škol o vzdělávání 
v dané oblasti 

ZŠ, vzdělávací 
instituce DVPP 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

A16.1.1.3  Projektové dny ve školách se 
zaměřením na cizí jazyky 

Realizace projektů 
z ESIF, odpovídající 
zaměření šablon, zájem 
škol organizovat 
projektové dny 

ZŠ V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

A16.1.1.4 Extrakurikulární aktivity 
zaměřené na cizí jazyky 

Realizace projektů 
z ESIF, odpovídající 
zaměření šablon, zájem 
a schopnost škol 
realizovat 
extrakurikulární aktivity, 
zájem externích 
pracovníků o vedení 
aktivit 

ZŠ V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

A16.1.1.5 Doučování žáků ohrožených 
školním neúspěchem 

Realizace projektů 
z ESIF, odpovídající 
zaměření šablon, zájem 
škol o příslušnou 
šablonu, existence žáků 
ohrožených školním 
neúspěchem 

ZŠ V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 
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A16.1.1.6 Spolupráce ZŠ a SŠ v oblasti 
cizích jazyků – projektové dny, 
výměna žáků při výuce 
odborných předmětů apod. 

Realizace projektů 
z ESIF, odpovídající 
zaměření šablon, zájem 
škol o dané aktivity  

ZŠ, SŠ V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

A16.1.1.7 Pořízení vybavení a pomůcek 
pro realizaci moderních a 
efektivních metod a forem 
výuky cizího jazyka 

Realizace projektů 
z ESIF, odpovídající 
zaměření šablon, zájem 
škol o dané aktivity 

ZŠ V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

 

 

Dílčí cíl A16.1.2: Zvýšit úroveň výuky cizích jazyků ve středních a vyšších odborných školách 

Kritérium splnění: 80 % středních a vyšších odborných škol bude využívat moderní a efektivní metody 

a formy práce vedoucí žáky a studenty ke zvládnutí cizího jazyka na komunikativní úrovni 

prostřednictvím realizace alespoň jedné z následujících aktivit: 

 Využívání moderních a efektivních metod a forem výuky vedoucí žáky k používání cizího jazyka 

v reálných situacích  

 Využívání metody CLIL  

 Využívání rodilých mluvčích či zahraničních lektorů ve výuce pro rozvoj konverzačních 

schopností  

 Zaměření se na zlepšení návaznosti výuky cizích jazyků mezi základním a středním 

vzděláváním 

 Využívání zahraničních praxí a stáží 

 

Činnosti (aktivity) Předpoklady realizace  Zapojené subjekty Termín  

A16.1.2.1  Semináře pro pedagogy se 
zaměřením na metody a formy 
výuky 

Realizace projektů 
z ESIF, odpovídající 
zaměření šablon, zájem 
škol o vzdělávání 
v dané oblasti 

SŠ, VOŠ, 
vzdělávací instituce 
DVPP 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

A16.1.2.2  Semináře se zaměřením na 
práci v hodinách výuky cizích 
jazyků – metoda CLIL, výuka 
s rodilým mluvčím, výuka 
vybraných předmětů v cizích 
jazycích 

Realizace projektů 
z ESIF, odpovídající 
zaměření šablon, zájem 
škol o vzdělávání 
v dané oblasti 

SŠ, VOŠ, 
vzdělávací instituce 
DVPP 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 
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A16.1.2.3  Projektové dny ve školách se 
zaměřením na cizí jazyky 

Realizace projektů 
z ESIF, odpovídající 
zaměření šablon, zájem 
škol organizovat 
projektové dny 
 

SŠ, VOŠ V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

A16.1.2.4 Extrakurikulární aktivity 
zaměřené na cizí jazyky a 
jejich využití v reálných 
situacích 

Realizace projektů 
z ESIF, odpovídající 
zaměření šablon, zájem 
a schopnost škol 
realizovat 
extrakurikulární aktivity, 
zájem externích 
pracovníků o vedení 
aktivit   

SŠ, VOŠ V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

A16.1.2.5 Doučování žáků ohrožených 
školním neúspěchem 

Realizace projektů 
z ESIF, odpovídající 
zaměření šablon, zájem 
škol o příslušnou 
šablonu, existence žáků 
ohrožených školním 
neúspěchem 

SŠ V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

A16.1.2.6 Spolupráce ZŠ a SŠ v oblasti 
cizích jazyků – projektové dny, 
výměna žáků při výuce 
odborných předmětů apod. 

Realizace projektů 
z ESIF, odpovídající 
zaměření šablon, zájem 
škol o dané aktivity  

ZŠ, SŠ V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

A16.1.2.7 Pořízení vybavení a pomůcek 
pro realizaci moderních a 
efektivních metod a forem 
výuky cizího jazyka 

Realizace projektů 
z ESIF, odpovídající 
zaměření šablon, zájem 
škol o dané aktivity 

SŠ, VOŠ V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 
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B. Potřeby se střední důležitostí  

Obecná priorita B5: ZVÝŠENÍ KOMUNIKATIVNÍCH DOVEDNOSTÍ V CIZÍCH 

JAZYCÍCH 

 

Obecný cíl B5.1: Schopnost používat cizí jazyk v reálných situacích    

 

Dílčí cíl B5.1.1: Využívat zdroje podporující mezinárodní spolupráci škol a školských zařízení pro 

pedagogické pracovníky 

Kritérium splnění: Minimálně 30 % škol (ZŠ, SŠ, VOŠ) bude zapojeno do mezinárodní spolupráce 

například formou: 

 Podpory mezinárodní spolupráce, výměnných pobytů, odborných stáží a studijních pobytů 

v tuzemsku i v zahraničí 

 Účasti učitelů všech stupňů vzdělávání na programech podporujících mobility za účelem 

posílení jejich jazykových kompetencí 

 Mezinárodní spolupráce prostřednictvím ICT 

 

Činnosti (aktivity) Předpoklady realizace  Zapojené subjekty Termín  

B5.1.1.1  Spolupráce se školou v 
zahraničí 

Realizace projektů 
z ESIF, odpovídající 
zaměření šablon, zájem 
škol o danou aktivitu, 
zdařilý výběr školy 
v zahraničí, dostupnost 
potřebných finančních 
prostředků na zástupy 
učitelů 

ZŠ, SŠ, VOŠ v ČR, 
zahraniční školy 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

B5.1.1.2  Realizace aktivit vzájemné 
spolupráce se školou 
v zahraničí včetně výměnných 
pobytů, stáží, jazykových 
kurzů 

Realizace projektů 
z ESIF, odpovídající 
zaměření šablon, zájem 
škol o danou aktivitu, 
zdařilý výběr školy v 
zahraničí, dostupnost 
potřebných finančních 
prostředků na zástupy 
učitelů 

ZŠ, SŠ, VOŠ v ČR, 
zahraniční školy 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

B5.1.1.3  Zapojení škol do programů 
podporujících mobility učitelů 

Realizace projektů 
z ESIF, odpovídající 
zaměření šablon, 
nabídka programů 
podporujících mobility 
učitelů, dostupnost 
potřebných finančních 
prostředků na zástupy 
učitelů 

ZŠ, SŠ, VOŠ, 
instituce zajišťující 
mobility učitelů 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 
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B5.1.1.4 Rozvíjení přeshraniční 
spolupráce škol 
prostřednictvím ICT 

Realizace projektů 
z ESIF, odpovídající 
zaměření šablon, 
vybavenost škol ICT na 
odpovídající úrovni, 
zdařilý výběr školy 
v zahraničí, dostupnost 
potřebných finančních 
prostředků na zástupy 
učitelů 

ZŠ, SŠ, VOŠ v ČR, 
zahraniční školy 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

 

Dílčí cíl B5.1.2: Využívat zdroje podporující mezinárodní spolupráci škol a školských zařízení pro žáky 

a studenty 

Kritérium splnění: Minimálně 30 % škol (ZŠ, SŠ, VOŠ) bude zapojeno do mezinárodní spolupráce 

například formou: 

 Podpory mezinárodní spolupráce, výměnných pobytů, odborných stáží a studijních pobytů 

v tuzemsku i v zahraničí  

 Účasti žáků/studentů všech stupňů vzdělávání na programech podporujících mobility za 

účelem posílení jejich jazykových kompetencí 

 Mezinárodní spolupráce prostřednictvím ICT 

 

Činnosti (aktivity) Předpoklady realizace  Zapojené subjekty Termín  

B5.1.2.1  Navázání spolupráce se 
zahraničními partnery 

Realizace projektů 
z ESIF, odpovídající 
zaměření šablon, zájem 
žáků/studentů o danou 
aktivitu 

ZŠ, SŠ, VOŠ, 
zprostředkovatelský 
subjekt, zahraniční 
instituce a firmy 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

B5.1.2.2  Realizace aktivit vzájemné 
spolupráce včetně výměnných 
pobytů, stáží, praxí, 
jazykových kurzů 

Realizace projektů 
z ESIF, odpovídající 
zaměření šablon, zájem 
žáků/studentů o dané 
aktivity  

ZŠ, SŠ, VOŠ, 
zprostředkovatelský 
subjekt, zahraniční 
instituce a firmy 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

B5.1.2.3  Programy podporující mobility 
žáků a studentů 

Realizace projektů 
z ESIF, odpovídající 
zaměření šablon, 
nabídka programů 
podporujících mobility 
žáků/studentů 

ZŠ, SŠ, VOŠ, 
instituce zajišťující 
mobility 
žáků/studentů 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 
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B5.1.2.4 Rozvíjení mezinárodní 
spolupráce žáků/studentů 
prostřednictvím ICT 

Realizace projektů 
z ESIF, odpovídající 
zaměření šablon, 
vybavenost škol ICT na 
odpovídající úrovni, 
navázání spolupráce se 
žáky/studenty 
v zahraničních školách  

ZŠ, SŠ, VOŠ, 
zahraniční školy 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 
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Klíčové téma: ICT kompetence 

Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření 

potřeb na školách pro jednotlivá klíčová témata. 

Konkrétní (kvantitativní) hodnoty byly pak stanoveny přiměřeně zaměření a obsahu dotčených dílčích 

cílů v rámci rozpětí relativních četností opatření deklarovaných školami pro dosažení zvolených cílů pro 

dané klíčové téma.  

Nejčastěji uváděná opatření 

 73% 
Vybavení specializovaných učeben, pracoven, laboratoří a dílen digitálními technologiemi, 
multimediální technikou atp. 

71% 
Vysokorychlostní připojení školy k internetu (připojení všech budov školy, posílení 
stávajících parametrů konektivity, zajištění sekundárního připojení atp.) 

71% Vybavení běžných tříd digitálními technologiemi, multimediální technikou atp. 

71% Aplikace - pořizování licencí, aktualizace 

70% 
Technická podpora - správa sítě, provoz a údržba zařízení, aktualizace a upgrady, audity 
(SW, HW, bezpečnost včetně kybernetické) 

68% 
Vzdělávání zaměřené na práci s novými technologiemi, seznámení s novými službami, 
SW, HW 

63% 
Podpora při budování školní počítačové sítě (kabelové a bezdrátové rozvody po areálu 
školy, infrastruktura) 

63% Vybavení ICT učeben digitálními technologiemi, multimediální technikou atp. 

59% 
Vzdělávání, metodické materiály a učební materiály pro žáky zaměřené na výuku 
informatiky (rozvoj informatického myšlení) a IT 

57% 
Podpora při budování školních platforem pro šíření a sdílení informací - školní informační 
systém, školní web, sdílené prostředí, LMS 

57% 
Vzdělávání a metodické materiály zaměřené na změny ve vedení výuky, nové metody a 
formy výuky s digitálními technologiemi 

57% 
Vzdělávání, metodické materiály a učební materiály pro žáky zaměřené na rozvoj digitální 
gramotnosti žáků 

54% 
Cloudové služby - podpora při přechodu od “krabicového SW” k modelu cloudových 
služeb 

52% 
Celoplošně dostupná nabídka dalšího vzdělávání učitelů v oblasti rozvoje digitálních 
kompetencí a informatického myšlení žáků, včetně vytvoření masivních otevřených on-line 
kurzů (MOOC) s možností certifikovaného zakončení 

51% 
Vzdělávání a metodické materiály zaměřené na hodnocení, plánování a řízení rozvoje 
školy v oblasti digitálních technologií 

48% 
Podpora sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe online - virtuální (online) komunity, 
webináře atp. 

Nejméně často uváděná opatření 
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A. Potřeby s nejvyšší důležitostí  

Obecná priorita A17: ROZVOJ ICT KOMPETENCÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Obecný cíl A17.1: Zajistit potřebnou míru vybavení prostředky ICT pro realizaci kvalitního 

vzdělávání 

 

Dílčí cíl A17.1.1: Zajistit kvalitní počítačové sítě ve školách včetně její vysokorychlostní konektivity 

Kritérium splnění: Alespoň u 70 % základních, středních a vyšších odborných škol dojde ke zlepšení 

parametrů vnitřní počítačové sítě škol včetně připojení na vysokorychlostní internet realizací alespoň 

jedné z navržených aktivit: 

 Vybudování nebo modernizace vnitřní počítačové sítě včetně zvýšení jejího zabezpečení 

 Zajištění nebo navýšení parametrů připojení na vysokorychlostní internet 

 Zajištění správy a údržby a bezpečného používání ICT na školách 

Činnosti (aktivity) Předpoklady realizace  Zapojené subjekty Termín  

A17.1.1.1  Vybudování nebo 
modernizace vnitřních 
počítačových sítí 

Realizace projektů 
z ESIF, odpovídající 
zaměření šablon 

SŠ, ZŠ, VOŠ V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

A17.1.1.2  Podpora SŠ, VOŠ a ZŠ při 
zajišťování bezpečnosti 
vnitřních počítačových sítí 

Realizace projektů 
z ESIF, odpovídající 
zaměření šablon 

SŠ, ZŠ, VOŠ V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev na 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

A17.1.1.3  Zlepšení parametrů 
internetového připojení 

Realizace projektů 
z ESIF, odpovídající 
zaměření šablon 

SŠ, ZŠ, VOŠ V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

A17.1.1.4 Zajištění kvalitního servisu a 
správcovství počítačových sítí 
a ICT včetně vzdělávání 
správce a koordinátora ICT 

Realizace projektů 
z ESIF, odpovídající 
zaměření šablon 

SŠ, ZŠ, VOŠ V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 
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Dílčí cíl A17.1.2: Zajistit potřebnou ICT (hardwarové a softwarové vybavení, multimediální  

a prezentační technika) pro realizaci kvalitní výuky na středních školách   

Kritérium splnění: Alespoň u 70 % středních škol bude zajištěno potřebné HW a SW vybavení a ICT 

vybavení například prostřednictvím: 

 Zajištění potřebného HW (zejména počítače a příslušenství) 

 Zajištění potřebného SW (programové vybavení sloužící pro výuku) a nákupem licencí 

 Obnovy HW a SW 

 Zajištění dalšího potřebného ICT vybavení pro výuku (např. multimediální a speciální vybavení) 

Činnosti (aktivity) Předpoklady realizace  Zapojené subjekty Termín  

A17.1.2.1  Zajištění počítačů a 
potřebného příslušenství 

Realizace projektů 
z ESIF, odpovídající 
zaměření šablon 

SŠ V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

A17.1.2.2  Zajištění programového 
vybavení sloužící pro výuku 
včetně nákupu licencí 

Realizace projektů 
z ESIF, odpovídající 
zaměření šablon 

SŠ V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

A17.1.2.3  Obnova HW a SW Realizace projektů 
z ESIF, odpovídající 
zaměření šablon 

SŠ V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

A17.1.2.4 Zajištění specializovaného 
vybavení pro výuku 

Realizace projektů 
z ESIF, odpovídající 
zaměření šablon 

SŠ V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

 

 

Dílčí cíl A17.1.3: Zajištění cloudových služeb a úložišť pro realizaci vzdělávání na školách  

Kritérium splnění: Nejméně 30 % základních, středních a vyšších odborných škol bude využívat 

dostupné cloudové služby pro výuku a podporu výuky jako softwarový zdroj realizací alespoň jedné 

z uvedených činností: 

 Zajištění vzdělávání pedagogů v oblasti cloudových služeb 
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 Zavedení cloudových služeb jako softwarového nástroje ve využívání ICT ve vzdělávacím 

procesu  

Činnosti (aktivity) Předpoklady realizace  Zapojené subjekty Termín  

A17.1.3.1  Vzdělávání pedagogů 
k využívání cloudových služeb 

Realizace projektů 
z ESIF, odpovídající 
zaměření šablon, zájem 
škol o využívání 
cloudových služeb 

ZŠ, SŠ, VOŠ, 
vzdělávací instituce 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

A17.1.3.2 Zavedení cloudových služeb 
jako softwarového nástroje ve 
školách 

Realizace projektů 
z ESIF, odpovídající 
zaměření šablon, zájem 
škol o využívání 
cloudových služeb 

ZŠ, SŠ, VOŠ V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

 

 

Obecný cíl A17.2: Využít ICT pro kvalitní vzdělávání 

 

Dílčí cíl A17.2.1: Zajistit vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na využití a tvorbu digitálních 

učebních materiálů  

Kritérium splnění: Nejméně 50 % pedagogických pracovníků základních a středních škol absolvuje 

vzdělávání zaměřené na základní informace o možnostech využívání a tvorbě digitálních učebních 

materiálů, přičemž alespoň 10 % absolvuje intenzivní vzdělávání: 

 Vzdělávací kurzy zaměřené na využívání a tvorbu digitálních učebních materiálů  

 Získávání poznatků dobrých praxí 

Činnosti (aktivity) Předpoklady realizace  Zapojené subjekty Termín  

A17.2.1.1  Vzdělávání pedagogů k tvorbě 

digitálních učebních materiálů 

Realizace projektů 
z ESIF, odpovídající 
zaměření šablon, zájem 
cílových skupin  

ZŠ, SŠ, vzdělávací 
instituce 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

A17.2.1.2 Realizace aktivit pro přenos 
příkladů dobré praxe 

Realizace projektů 
z ESIF, odpovídající 
zaměření šablon, 
tematické akce v KAP 

ZŠ, SŠ V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 
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Dílčí cíl A17.2.2: Zajistit vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na metodiku výuky pomocí 

digitálních učebních materiálů a ICT 

Kritérium splnění: Nejméně 50 % pedagogických pracovníků základních a středních škol absolvuje 

vzdělávání zaměřené na základní informace o metodice výuky pomocí digitálních učebních materiálů a 

ICT ve výuce, přičemž alespoň 10 % absolvuje intenzivní vzdělávání: 

 Vzdělávací kurzy zaměřené na metodiku výuky pomocí digitálních učebních materiálů a ICT ve 

výuce 

 Získávání poznatků dobrých praxí 

Činnosti (aktivity) Předpoklady realizace  Zapojené subjekty Termín  

A17.2.2.1  Vzdělávání pedagogů 
k využívání digitálních 
učebních materiálů ve výuce 

Realizace projektů 
z ESIF, odpovídající 
zaměření šablon, zájem 
cílových skupin 

ZŠ, SŠ, vzdělávací 
instituce 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

A17.2.2.2 Realizace aktivit pro přenos 
příkladů dobré praxe 

Realizace projektů 
z ESIF, odpovídající 
zaměření šablon, 
tematické akce v KAP 

ZŠ, SŠ V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

 

Dílčí cíl A17.2.3: Tvorba a sdílení nově vzniklých digitálních učebních materiálů pro výuku a metodiky 

výuky 

Kritérium splnění: Alespoň 30 % základních, středních a vyšších odborných škol se bude aktivně 

podílet na vývoji nových digitálních učebních materiálů nebo tvorbě nové metodiky, která bude využívat 

digitální učební materiály a ICT ve výuce, a své výsledky budou sdílet s ostatními: 

 Vývoj nových digitálních učebních materiálů 

 Tvorba nové metodiky, která bude využívat digitální učební materiály a ICT ve výuce 

 Využití webu Zlínské DUMy 

Činnosti (aktivity) Předpoklady realizace  Zapojené subjekty Termín  

A17.2.3.1  Příprava inovovaných 
digitálních učebních materiálů 

Odpovídající zaměření 
šablon 

ZŠ, SŠ, VOŠ V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony; 
31. 12. 2018 
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A17.2.3.2  Příprava inovovaných metodik 
pro využívání digitálních 
učebních materiálů a ICT ve 
výuce 

Odpovídající zaměření 
šablon 

ZŠ, SŠ, VOŠ V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony; 
31. 12. 2018 

A17.2.3.3  Šíření digitálních učebních 
materiálů a metodik 
prostřednictvím webu Zlínské 
DUMY 

Realizace projektů 
z ESIF, přizpůsobení 
funkcí webu Zlínské 
DUMY 

ZŠ, SŠ, VOŠ, 
provozovatel 
Zkola.cz 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev na 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

 

Dílčí cíl A17.2.4: Zajistit vzdělávání vyučujících ICT předmětů  

Kritérium splnění: Nejméně 50 % vyučujících ICT předmětů absolvuje vzdělávání zaměřené na rozvoj 

odborných kompetencí: 

 Vzdělávací kurzy zaměřené na rozvoj odborných kompetenci v oblasti ICT 

 Získávání poznatků dobrých praxí 

Činnosti (aktivity) Předpoklady realizace  Zapojené subjekty Termín  

A17.2.4.1  Vzdělávání vyučujících ICT 

předmětů  

Odpovídající zaměření 
šablon 

ZŠ, SŠ, vzdělávací 
instituce 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony; 
31. 12. 2018 

A17.2.4.2 Realizace aktivit pro přenos 
příkladů dobré praxe 

Realizace projektů 
z ESIF, odpovídající 
zaměření šablon, 
tematické akce v KAP 

ZŠ, SŠ V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev na 
šablony nebo 
další projekty 
ESIF; 
31. 12. 2018 

 

 

Obecný cíl A17.3: Zlepšit úroveň digitální gramotnosti u žáků škol 

 

Dílčí cíl A17.3.1: Zajistit spolupráci se zaměstnavateli  s požadavky na využití ICT a propojovat výuku 

s praxí 

Kritérium splnění: Alespoň 50 % středních a vyšších odborných škol bude spolupracovat s firmami, 

které požadují využívání prostředků ICT v praxi, uskutečněním některé z navržených aktivit: 

 Odborníci z praxe ve výuce 

 Zajištění stáží, odborných praxí a praktického vyučování, konzultací apod. 

 Materiální a technická podpora 
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Činnosti (aktivity) Předpoklady realizace  Zapojené subjekty Termín  

A17.3.1.1  Zapojení odborníků z praxe do 
výuky ICT 

Odpovídající zaměření 
šablon, zájem firem o 
spolupráci 

SŠ, VOŠ, firmy, 
zaměstnavatelé 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony; 
31. 12. 2018 

A17.3.1.2  Realizace stáží, odborných 
praxí a praktického vyučování  

Odpovídající zaměření 
šablon, zájem firem o 
spolupráci 

SŠ, VOŠ, firmy, 
zaměstnavatelé 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony; 
31. 12. 2018 

A17.3.1.3  Zajištění materiální a 
technické podpory školám ze 
strany firem 

Zájem firem o 
spolupráci se SŠ 

SŠ, VOŠ, firmy, 
zaměstnavatelé 

31. 12. 2018 

 

Dílčí cíl A17.3.2: Využití on-line nástrojů pro spolupráci a komunikaci mezi středními školami  

(i zahraničními) 

Kritérium splnění: Alespoň 15 % středních škol bude využívat on-line nástrojů pro spolupráci a 

komunikaci mezi středními školami v ČR i zahraničí: 

 Zavedení využívání on-line nástrojů pro spolupráci a komunikaci mezi středními školami 

 

Činnosti (aktivity) Předpoklady realizace  Zapojené subjekty Termín  

A17.3.2.1  Využívání on-line nástrojů 
mezi školami při řešení 
společných projektů a 
projektových dnů 

Odpovídající zaměření 
šablon, zájem škol o 
spolupráci 

SŠ, zahraniční školy V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony; 
31. 12. 2018 

A17.3.2.2  Využívání on-line nástrojů 
mezi školami při výuce a v 
rámci vzájemného učení 

Odpovídající zaměření 
šablon, zájem škol o 
spolupráci 

SŠ, zahraniční školy V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony; 
31. 12. 2018 

A17.3.2.3  Realizace aktivit pro přenos 
příkladů dobré praxe 

Odpovídající zaměření 
šablon, tematické akce 
v KAP 

SŠ, zahraniční školy V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony; 
31. 12. 2018 

 

Dílčí cíl A17.3.3: Realizace soutěží, přehlídek, diskusních panelů a dalších akcí podporujících digitální 

gramotnost 

Kritérium splnění: Žáci a studenti z minimálně 50 % základních a středních, vyšších odborných škol 

se zúčastní soutěží, přehlídek, diskusních panelů a dalších akcí podporujících digitální gramotnost 

prostřednictvím některých variant: 
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 Účasti na soutěžích podporujících digitální gramotnost 

 Účasti na přehlídkách podporujících digitální gramotnost 

 Organizování soutěží, přehlídek, diskusních panelů a dalších akcí podporujících digitální 

gramotnost 

Činnosti (aktivity) Předpoklady realizace  Zapojené subjekty Termín  

A17.3.3.1  Zapojení žáků do soutěží 
zaměřených na digitální 
gramotnost 

Zájem škol  ZŠ, SŠ 31. 12. 2018 

A17.3.3.2  Zapojení škol do přehlídek 
podporujících digitální 
gramotnost 

Zájem škol ZŠ, SŠ 31. 12. 2018 

A17.3.3.3  Organizování soutěží, 
přehlídek, diskusních panelů a 
dalších akcí  

Odpovídající zaměření 
šablon 

ZŠ, SŠ V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony; 
31. 12. 2018 
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Klíčové téma: Čtenářská a matematická gramotnost  

Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření 

potřeb na školách pro jednotlivá klíčová témata. 

Konkrétní (kvantitativní) hodnoty byly pak stanoveny přiměřeně zaměření a obsahu dotčených dílčích 

cílů v rámci rozpětí relativních četností opatření deklarovaných školami pro dosažení zvolených cílů pro 

dané klíčové téma.  

 

Čtenářská gramotnost 

Nejčastěji uváděná opatření 

 76% 
Podpora čtenářské gramotnosti napříč předměty - práce s texty je součástí výuky většiny 
předmětů 

71% Dostatečné prostředky na nákup beletrie, odborných textů apod. pro školní knihovnu 

63% Využívání ICT a interaktivních medií na podporu čtenářské gramotnosti 

63% 
Prostředky pro personální a materiální zajištění práce se žáky se zájmem o literaturu, 
např. tvůrčí psaní, tvorba školního časopisu 

61% Systematická práce žáků s odbornými texty (např. pracovní manuály apod.) 

59% 
Prostředky pro personální zajištění konzultací pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami v oblasti čtenářské gramotnosti 

57% 
Prostředky na realizaci mimotřídních aktivit podporujících čtenářskou gramotnost 
(kroužky čtenářské, recitační, žákovské divadlo apod.) 

55% 
Zajištění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků - jak podpořit čtenářskou 
gramotnost žáků při výuce všeobecně vzdělávacích i odborných, praktických i 
teoretických předmětů 

49% 
Zajištění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků - využití ICT při rozvoji čtenářské 
gramotnosti 

47% Vzdělávání vyučujících k podpoře čtenářské gramotnosti 

39% 
Podpora systematické spolupráce s místní knihovnou (výpůjčky, katalogy aj., ale i 
literární besedy, autorská čtení apod.) 

35% Podpora projektových dnů zaměřených na rozvoj čtenářské gramotnosti 

14% Zřídit funkci koordinátora gramotností ve škole 

Nejméně často uváděná opatření 
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Matematická gramotnost 

Nejčastěji uváděná opatření 

 89% Finanční podpora pro možné půlení hodin matematiky 

77% 
Výukové materiály na podporu propojení matematiky s každodenním životem a budoucí 
profesí 

75% 
Prostředky pro personální zajištění konzultačních hodin pro žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami 

72% Podpora rozvoje matematické gramotnosti napříč všemi předměty 

66% 
Nabídka dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků - využití digitálních technologií při 
rozvoji matematické gramotnosti 

62% Nákup učebních pomůcek a literatury podle potřeb školy 

60% Prostředky na zajištění odborného vedení žáků zapojených do soutěží 

51% Nabídka dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků - didaktika matematiky 

36% 
Metodická podpora výuky matematiky na úrovni kraje (např. kabinet matematiky jako 
součást krajského vzdělávacího zařízení) 

Nejméně často uváděná opatření 

 

B. Potřeby se střední důležitostí  

Obecná priorita B6: ZVÝŠENÍ ÚROVNĚ ČTENÁŘSKÉ A MATEMATICKÉ 

GRAMOTNOSTI 

 

Obecný cíl B6.1: Zajistit podmínky pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti ve školách 

 

Dílčí cíl B6.1.1: Zlepšovat připravenost pedagogů na růst kvality ve vzdělávání 

Kritérium splnění: Minimálně 40 % ZŠ, 30 % SŠ, 30 % VOŠ se bude podílet na zvyšování kompetencí 

učitelů, školy zrealizují některou z uvedených aktivit: 

 DVPP zaměřeným na metodiku, inovace ve výuce, využívání moderních technologií atd. 

 Podpora vzájemných setkávání pedagogů a sdílení zkušeností 

 Zaměření se na tvorbu a využívání kvalitních metodických a didaktických materiálů ve výuce 

(propojení výuky s každodenním životem) 

 Rozvíjení schopností vyhodnocovat kvalitu výuky a s výsledky dále pracovat 
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Činnosti (aktivity) Předpoklady realizace  Zapojené subjekty Termín  

B6.1.1.1  Zajištění vzdělávání pedagogů  Realizace projektů 
z ESIF, odpovídající 
zaměření šablon, zájem 
škol o vzdělávací akce 
s danou problematikou 

ZŠ, SŠ, VOŠ, 
vzdělávací instituce 
DVPP 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

B6.1.1.2  Vytvoření prostoru pro 
setkávání pedagogů 

Realizace projektů 
z ESIF, odpovídající 
zaměření šablon, zájem 
pedagogů o vzájemnou 
výměnu zkušeností, 
tematické akce v KAP 

ZŠ, SŠ, VOŠ, 
vzdělávací instituce 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

B6.1.1.3  Vytvoření prostředí ke sdílení 
a výměně zkušeností na 
krajském portálu Zkola.cz   

Realizace projektů 
z ESIF, odpovídající 
zaměření šablon, 
možnosti krajského 
portálu Zkola.cz 

ZŠ, SŠ, VOŠ, 
provozovatel 
Zkola.cz 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

B6.1.1.4 Získání zkušeností 
s vyhodnocováním kvality 
výuky vlastní i jiných 

Realizace projektů 
z ESIF, odpovídající 
zaměření šablon, 
zdařilý výběr mentorů a 
koučů, tematické akce v 
KAP 

ZŠ, SŠ, VOŠ, 
vzdělávací instituce 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

 

Dílčí cíl B6.1.2: Zvyšovat úroveň čtenářské a matematické gramotnosti u žáků základních škol 

Kritérium splnění: Minimálně 50 % škol bude využívat alespoň jednu z uvedených aktivit, které 

povedou ke zvyšování kompetencí žáků: 

 Rozvíjení gramotnosti napříč předměty  

 Podpora aktivit žáků v oblasti gramotností se zaměřením na využití v každodenním životě 

 Umožnění práce ve skupinách s nižším počtem žáků 

 Využívání ICT a interaktivních médií ve výuce 

 Podpora extrakurikulárních aktivit 
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Činnosti (aktivity) Předpoklady realizace  Zapojené subjekty Termín  

B6.1.2.1  Rozvíjení gramotnosti ve 
všech předmětech 
prostřednictvím vhodných 
metod a forem výuky  

Realizace projektů 
z ESIF, odpovídající 
zaměření šablon, zájem 
škol o danou oblast 

ZŠ V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

B6.1.2.2  Vytváření metodických a 
didaktických materiálů do 
výuky, které vycházejí ze 
situací každodenního života 

Realizace projektů 
z ESIF, odpovídající 
zaměření šablon, zájem 
škol o tvorbu vhodných 
materiálů 

ZŠ V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

B6.1.2.3  Využívání ICT a interaktivních 
médií ve výuce  

Realizace projektů 
z ESIF, odpovídající 
zaměření šablon, 
vybavenost škol ICT a 
interaktivními médii na 
požadované úrovni 

ZŠ V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

B6.1.2.4 Podpora škol v přípravě a 
činnosti extrakurikulárních 
aktivit 

Realizace projektů 
z ESIF, odpovídající 
zaměření šablon, zájem 
škol realizovat 
extrakurikulární aktivity, 
zájem externích 
pracovníků o vedení 
aktivit 

ZŠ V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

B6.1.2.5 Zefektivnění práce ve výuce 
snížením počtu žáků 

Realizace projektů 
z ESIF, odpovídající 
zaměření šablon  

ZŠ V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

 

 

Dílčí cíl B6.1.3: Zvyšovat úroveň čtenářské a matematické gramotnosti u žáků středních škol  

a studentů VOŠ 

Kritérium splnění: Minimálně 60 % škol bude využívat alespoň jednu z těchto aktivit, které povedou ke 

zvyšování kompetencí žáků/studentů: 

 Rozvíjení gramotnosti napříč předměty  

 Podpora aktivit žáků v oblasti gramotností se zaměřením na využití v každodenním osobním  

i profesním životě 

 Umožnění práce ve skupinách s nižším počtem žáků 
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 Využívání ICT a interaktivních médií ve výuce 

 Podpora extrakurikulárních aktivit  

Činnosti (aktivity) Předpoklady realizace  Zapojené subjekty Termín  

B6.1.3.1  Rozvíjení gramotnosti ve 
všech předmětech 
prostřednictvím vhodných 
metod a forem výuky 

Realizace projektů 
z ESIF, odpovídající 
zaměření šablon, zájem 
škol o danou oblast 

SŠ, VOŠ V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

B6.1.3.2  Vytváření metodických a 
didaktických materiálů do 
výuky, které vycházejí ze 
situací každodenního života 

Realizace projektů 
z ESIF, odpovídající 
zaměření šablon, zájem 
škol o tvorbu vhodných 
materiálů 

SŠ, VOŠ V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

B6.1.3.3  Využívání ICT a interaktivních 
médií ve výuce 

Realizace projektů 
z ESIF, odpovídající 
zaměření šablon, 
vybavenost škol ICT a 
interaktivními médii na 
požadované úrovni 

SŠ, VOŠ V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

B6.1.3.4 Podpora škol v přípravě a 
činnosti extrakurikulárních 
aktivit 

Realizace projektů 
z ESIF, odpovídající 
zaměření šablon, zájem 
škol realizovat 
extrakurikulární aktivity, 
zájem externích 
pracovníků o vedení 
aktivit 

SŠ, VOŠ V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

B6.1.3.5 Zefektivnění práce ve výuce 
snížením počtu žáků/studentů 

Realizace projektů 
z ESIF, odpovídající 
zaměření šablon  

SŠ, VOŠ V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

B6.1.3.6 Vytváření metodických a 
didaktických materiálů do 
výuky, které vycházejí ze 
situací budoucího profesního 
života 

Realizace projektů 
z ESIF, odpovídající 
zaměření šablon, zájem 
škol o tvorbu vhodných 
materiálů, spolupráce 
s budoucími 
zaměstnavateli  

SŠ, VOŠ, 
zaměstnavatelé 

V návaznosti 
na termíny 
vyhlášení 
výzev 
na šablony 
nebo další 
projekty ESIF; 
31. 12. 2018 

 

 


