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P-KAP analýza potřeb škol | posun ve vybraných aspektech

čtenářská gramotnost
Opatření

Aktivity Učitelé využívají formativní hodnocení ve výuce 

Učitelé se vzdělávají v rozvoji ČG

Škola realizuje mimoškolní aktivity na podporu ČG

Učitelé napříč předměty spolupracují na rozvoji ČG žáků

Překážky

v obou vlnách však 

zůstávají pod 

průměrem výskytu

zvýšení o 7 p. b.

zvýšení o 6 p. b.

zvýšení o 5 p. b.

zvýšení o 4 p. b.

Překážky Nedostatek finančních prostředků na realizaci mimotřídních aktivit podporujících ČG

Nedostatek finančních prostředků na materiální zajištění rozvoje ČG 

Velká administrativní zátěž spojená se získáváním finančních prostředků

Příliš nízká časová dotace na rozvoj ČG ve výuce napříč předměty

Nedostatek výukových materiálů

pokles o 14 p. b.

pokles o 13 p. b.

pokles o 13 p. b.

pokles o   9 p. b.

pokles o   8 p. b.

Nedostatečná motivace žáků k rozvoji čtenářské gramotnosti              II. vlna: 78 %; III. vlna: 73 % 

Nedostatečná úroveň čtenářské gramotnosti žáků ze ZŠ                       II. vlna: 74 %; III. vlna: 69 %

Zřídit funkci koordinátora gramotností ve škole

školami nejméně často označeno ve všech vlnách šetření

v průběhu sledovaného období získává na významu I. vlna: 17 %; II. vlna: 35 %; III. vlna: 31 %

Zdroj: http://www.nuv.cz/uploads/P_KAP/ke_stazeni/pojeti/FINALNI_VERZE_POJETI/P_KAP_NPI_POJETI_C_M_GRAMOTNOST.pdf

http://www.nuv.cz/uploads/P_KAP/ke_stazeni/pojeti/FINALNI_VERZE_POJETI/P_KAP_NPI_POJETI_C_M_GRAMOTNOST.pdf


matematická gramotnost
Opatření

Aktivity Využití ICT při rozvoji matematické gramotnosti

Žáci při výuce pracují s chybou jako prostředkem učení 

Učitelé využívají formativní hodnocení ve výuce

Překážky

zvýšení o 11 p. b.

zvýšení o 10 p. b.

zvýšení o   9 p. b.

Překážky Nedostatek finančních prostředků na realizaci mimotřídních aktivit podporujících MG

Velká administrativní zátěž spojená se získáváním finančních prostředků

Nastavení MZ z matematiky, příprava na zkoušku 

Nedostatek finančních prostředků na materiální zajištění rozvoje MG ve škole

Nedostatek finančních prostředků na další vzdělávání učitelů v MG

pokles o 14 p. b.

pokles o 12 p. b.

pokles o 11 p. b.

pokles o 11 p. b.

pokles o 11 p. b.

Nedostatečné znalosti matematiky žáků ze ZŠ II. vlna: 84 %; III. vlna: 81 % 

Nedostatečná motivace žáků k rozvoji MG II. vlna: 74 %; III. vlna: 72 %

Metodická podpora výuky matematiky na úrovni kraje

školami nejméně často označeno ve všech vlnách šetření

Nákup učebních pomůcek a literatury podle potřeb školy   pokles o 18 p. b

I. vlna: 35 %; II. vlna: 37 %; III. vlna: 31 %

aktivita přesto zůstává v obou vlnách nejméně často označenou činností, kterou školy při rozvoji MG volí

P-KAP analýza potřeb škol | posun ve vybraných aspektech

Zdroj: http://www.nuv.cz/uploads/P_KAP/ke_stazeni/pojeti/FINALNI_VERZE_POJETI/P_KAP_NPI_POJETI_C_M_GRAMOTNOST.pdf

http://www.nuv.cz/uploads/P_KAP/ke_stazeni/pojeti/FINALNI_VERZE_POJETI/P_KAP_NPI_POJETI_C_M_GRAMOTNOST.pdf


Zdroj: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Rozvoj-ctenarske-gramotnosti-na-strednich-skolach

ČŠI | zvyšující se podíl SŠ sledujících koncepční přístup

 na těchto středních školách zároveň častěji pracoval metodik či metodický tým pečující o rozvoj ČG žáků, učitelé

se v oblasti častěji cíleně vzdělávali

 na těchto středních školách byly žákům častěji utvářeny příležitosti ke čtení, např. přítomnost dobře fungující 

školní knihovny, možnost vypůjčit si knihu ke čtení i jinde ve škole apod.

 vyšší důraz střední školy na koncepční přístup k rozvoji ČG žáků byl rovněž spojený s vyšší kvalitou „čtenářských 

faktorů“ výuky, např. výskyt čtenářských jevů, práce s čtenářskými cíli, podpora čtenářství žáků

zvýšení podílu středních škol, které sledují koncepční přístup k rozvoji čtenářské 

gramotnosti svých žáků a ve školních dokumentech zahrnují náročnější čtenářské cíle 

také do jiných předmětů, než ČjL 

srovnání výsledků tematických šetření ze šk. r. 2017/2018 a šk. r. 2019/2020 

Nadále ale zůstává vysoký podíl středních škol (téměř ½ navštívených), které nemají 

zpracovanou koncepci rozvoje ČG svých žáků a ve školních dokumentech nekladou důraz 

na náročné čtenářské cíle i v jiných předmětech, než ČjL.

https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Rozvoj-ctenarske-gramotnosti-na-strednich-skolach


PISA 2018

Žáci s růstovým myšlením dosáhli 

lepšího průměrného výsledku 

v testu čtenářských dovedností 

než žáci s fixním myšlením. 

V zemích OECD, po zohlednění 

socioekonomického profilu žáků 

a škol, získali žáci s růstovým 

myšlením v průměru o 31 bodů lepší 

výsledek než žáci s převahou fixního 

uvažování. 

V ČR činil tento rozdíl 

10 bodů.

PISA 2018 | nastavení mysli a výsledky žáků v testu ČD

Zdroj: https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/2021_p%c5%99%c3%adlohy/Dokumenty/Sekundarni-analyza-PISA_2018_rustove_mysleni_FINAL-3-6-2021.pdf

https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/2021_p%c5%99%c3%adlohy/Dokumenty/Sekundarni-analyza-PISA_2018_rustove_mysleni_FINAL-3-6-2021.pdf


PISA 2018

V České republice byla zjištěna 

třetí nejnižší podpora 

čtenářských aktivit ze strany 

učitele ze všech zemí OECD. 

Zároveň v ČR existují výrazné 

rozdíly mezi žáky z různých 

druhů/typů škol a také mezi 

žáky ze zvýhodněného 

a znevýhodněného domácího 

prostředí. 

PISA 2018 | podpora učitelů a výsledky žáků v testu ČD

Zdroj: https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/2021_p%c5%99%c3%adlohy/Dokumenty/Sekundarni-analyza-PISA_2018_rustove_mysleni_FINAL-3-6-2021.pdf

https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/2021_p%c5%99%c3%adlohy/Dokumenty/Sekundarni-analyza-PISA_2018_rustove_mysleni_FINAL-3-6-2021.pdf


výzvy do budoucna | směřování rozvoje oblasti

Cílem vzdělávání by nepochybně mělo být, aby se žákům dařilo v učení i v životě. 

Revize RVPKAP – MAP

Hlavní hybná síla zlepšování učení pro všechny 

žáky? těsné provázání učení a wellbeingu

předpoklad k úspěšnému celoživotnímu učení 

předpoklad k tomu, aby žáci zažívali úspěch ve škole i mimo ni
významná úloha rozvoje gramotností

Rozvoj gramotností jako cíl učení wellbeing žáků ve škole zvyšuje.

Dává učení smysl, souvislosti a praktické využití.

Posiluje vnitřní motivaci žáků k učení.

Umožňuje žákům prožít úspěch a radost z poznání. 



směřování rozvoje oblasti | střední vzdělávání

 podpora rozvoje gramotností nestudijně zaměřených žáků 

 opatření pro snižování míry zaostávání žáků s velmi nízkou úrovní ČG, především žáků 

v nematuritních oborech SOŠ a SOU, a to s důrazem na zvyšování motivace žáků ke čtení

 podpora škol při zavádění / posilování koncepčního přístupu k rozvoji gramotností

 metodická podpora, cílené vzdělávání učitelů 

 podpora propojování formálního a neformálního vzdělávání – spolupráce s veřejnými 

knihovnami a dalšími paměťovými institucemi

 spolupráce při DVPP, zapojení tzv. učících knihovníků do rozvoje gramotností – čtenářské 

a informační – na školách, metodická podpora při kurátorském výběru textů a zdrojů aj.

 podpora wellbeingu žáků i učitelů a růstového myšlení 

 vč. podpory formativního hodnocení, sebehodnocení a vrstevnického hodnocení

 podpora síťování škol a výměny dobré praxe

 spolupráce se školami v oblasti řízení projektů se vztahem k rozvoji gramotností žáků

KAP III ?
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