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PRIORITIZACE POTŘEB KLÍČOVÝCH TÉMAT KAP II 
ZLÍNSKÉHO KRAJE

Čtenářská a matematická gramotnost



P-KAP

Opatření preferovaná školami v oblasti Čtenářská gramotnost

Opatření I. vlna II. vlna Rozdíl

Dostatečné prostředky na nákup beletrie, odborných textů apod. pro školní knihovnu 71% 82% 10%

Podpora gramotnosti napříč předměty - práce s texty součástí výuky většiny předmětů 76% 76% 0%

Využívání ICT a interaktivních medií na podporu čtenářské gramotnosti 63% 73% 10%

Zajištění dalšího vzdělávání pedagog. pracovníků 55% 67% 12%

Prostředky pro personální a materiální zajištění práce se žáky se zájmem o literaturu 63% 63% 0%

Podpora systematické spolupráce s místní knihovnou 39% 59% 20%

Systematická práce žáků s odbornými texty (pracovní manuály) 61% 59% -2%

Zajištění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků – využití ICT 49% 59% 10%

Vzdělávání vyučujících k podpoře čtenářské gramotnosti 47% 57% 10%

Podpora systematické spolupráce mezi učiteli - 55% -

Prostředky pro personální zajištění konzultací pro žáky se spec. vzděl. potřebami 59% 53% -6%

Prostředky na realizaci mimotřídních aktivit podporujících čtenářskou gramotnost 57% 51% -6%

Podpora projektových dnů zaměřených na rozvoj čtenářské gramotnosti 35% 47% 12%

Zřídit funkci koordinátora gramotností ve škole 14% 41% 27%

Jiné 0% 2% 2%

Ve srovnání s celorepublikovým průměrem, kdy oproti roku 2015/2016 školy zdůrazňují většinu preferovaných opatření v menší míře,
ve Zlínském kraji školy kladou na téměř 2/3 opatření důraz větší. Zejména pak potřebu zřízení funkce koordinátora gramotností ve
škole (nárůst o 27 p. b. – jediný rostoucí ukazatel v rámci celorepublikového průměru, ČR: nárůst o 18 p. b.), podporu systematické
spolupráce s místní knihovnou (nárůst o 20 p. b.), podporu projektových dnů zaměřených na rozvoj čtenářské gramotnosti (nárůst
o 12 p. b.) a zajištění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (nárůst o 12 p. b.).



P-KAP

Činnosti škol v oblasti Čtenářská gramotnost

Vyhodnocení výsledků II. vlny šetření:
Mezi nejméně časté činnosti, které školy
aktivně realizují, patří:

• výuka čtenářských strategií –
41% (ČR: 30%)

• dílny čtení ve výuce – 37%
(ČR: 30%)

• realizace mimoškolních aktivit 
na podporu ČG – 37% (ČR: 37%)

• propagace ČG na celoškolních 
akcích – 16% (ČR: 22%)
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Zvyšování motivace žáků ke čtení

Škola má vlastní knihovnu

Práce s odbornými texty ve výuce

Práce s beletristickými texty ve výuce

Pomoc žákům s vlastním výběrem četby

Práce s různou podobou textu - grafy, tabulky, mapy, diagramy ve výuce

Práce s texty napříč předměty

Pravidelné návštěvy knihovny

Učitelé se vzdělávají v rozvoji čtenářské gramotnosti ve výuce

Škola systematicky spolupracuje s místní knihovnou

Učitelé napříč předměty spolupracují na rozvoji čtenářské gramotnosti žáků

Učitelé využívají formativní hodnocení ve výuce

Výuka čtenářských strategií

Dílny čtení ve výuce

Škola realizuje mimoškolní aktivity na podporu čtenářské gramotnosti

Propagace čtenářské gramotnosti na celoškolních akcích (např. postery)

Jiné

Na kterých činnostech se Vaše škola v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti aktivně podílí?



P-KAP

Překážky škol v oblasti Čtenářská gramotnost
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Nedostatečná motivace žáků k rozvoji čtenářské gramotnosti (neochota číst)

Nedostatečná úroveň čtenářské gramotnosti žáků ze ZŠ

Příliš nízká časová dotace na rozvoj čtenářské gramotnosti ve výuce napříč předměty

Nedostatek fin. prostředků na materiální zajištění rozvoje čtenářské gramotnosti

Nedostatek finančních prostředků na realizaci mimotřídních aktivit

Velká administrativní zátěž spojená se získáváním finančních prostředků

Nedostatek učitelů proškolených k rozvoji čtenářské gramotnosti

Chybějící koordinace problematiky napříč školou

Chybějící strategie rozvoje čtenářské gramotnosti na celonárodní úrovni

Nevíme, jak vyhodnocovat žákovskou úroveň čtenářské gramotnosti

Nedostatek výukových materiálů

Chybějící spolupráce mezi učiteli

Pedagog. prac. nemají dost informací o možnostech rozvoje čtenářské gramotnosti

Neochota učitelů vzdělávat se v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti

Chybějící bezpečné prostředí ke sdílení a reflexi práce

Na jaké překážky při realizaci činností v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti narážíte? Vyhodnocení výsledků II. vlny šetření:
Školy se v rámci této oblasti potýkají 
především s:

• nedostatečná motivace žáků 
k rozvoji ČG – 88% (ČR: 78%)

• nedostatečná úroveň ČG žáků 
ze ZŠ – 78% (ČR: 74%)

• příliš nízká časová dotace na 
rozvoj ČG ve výuce napříč 
předměty – 59% (ČR: 45%)



P-KAP

Opatření preferovaná školami v oblasti Matematická gramotnost

Ve srovnání s celorepublikovým průměrem, kde oproti roku 2015/2016 důraz na potřebnost opatření má mírně klesající tendenci, ve
Zlínském kraji školy naopak některá z opatření zdůrazňují. Častěji, než v I. vlně šetření, je zmiňována nabídka dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků v oblasti didaktiky matematiky (nárůst o 12 p. b.), podpora rozvoje matematické gramotnosti napříč
všemi předměty (nárůst o 7 p. b.) a metodická podpora výuky matematiky na úrovni kraje (nárůst o 7 p. b.).
Pokles lze pozorovat především u opatření týkajících se prostředků pro personální zajištění konzultačních hodin pro žáky se spec.
vzdělávacími potřebami (pokles o 17 p. b.).

Opatření I. vlna II. vlna Rozdíl

Finanční podpora pro možné půlení hodin matematiky 89% 84% -4%

Výukové materiály na podporu propojení matematiky s každodenním životem a budoucí profesí 77% 78% 1%

Podpora rozvoje mat. gramotnosti napříč všemi předměty 72% 78% 7%

Nabídka dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (využití digit. technologií) 66% 69% 3%

Nabídka dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků - didaktika matematiky 51% 63% 12%

Nákup učebních pomůcek a literatury podle potřeb školy 62% 61% -1%

Prostředky pro personální zajištění konzult. hodin pro žáky se spec. vzděl. potřebami 75% 59% -17%

Prostředky na zajištění odb. vedení žáků zapojených do soutěží 60% 59% -2%

Metod. podpora výuky matematiky na úrovni kraje (kabinet jako součást krajského vzděl. zařízení) 36% 43% 7%

Jiné 0% 0% 0%



P-KAP

Činnosti škol v oblasti Matematická gramotnost

Vyhodnocení výsledků II. vlny šetření:
Mezi méně časté činnosti, které školy aktivně
realizují, patří:

• učitelé zadávají žákům 
komplexní úlohy umožňující 
různé postupy – 53% (ČR: 58%)

• učitelé využívají formativní 
hodnocení ve výuce – 37%
(ČR: 35%)

• diferenciace výuky podle 
úrovně znalostí žáků – 37% 
(ČR: 44%)
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Vyučující s žáky jejich řešení rozebírají a hodnotí

Žákům jsou předkládány úlohy, které vychází ze situací reálného života

Konzultace pro žáky

Motivace žáků k rozvoji matematické gramotnosti

Využití ICT při rozvoji matematické gramotnosti

Zapojení žáků do soutěží či olympiád

Další vzdělávání pedagog. prac. v oblasti rozvoje matematické gramotnosti žáků

Žákům jsou předkládány úlohy, které se vztahují k odbornému zaměření školy

Žáci při výuce pracují s chybou jako prostředkem učení

Učitelé zadávají žákům komplexní úlohy umožňující různé postupy

Učitelé využívají formativní hodnocení ve výuce

Diferenciace výuky podle úrovně znalostí žáků

Jiné

Na kterých činnostech se Vaše škola v rámci rozvoje matematické gramotnosti aktivně podílí?



P-KAP

Překážky škol v oblasti Matematická gramotnost
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Nedostatečné znalosti matematiky žáků ze ZŠ

Nedostatečná motivace žáků k rozvoji matematické gramotnosti

Nastavení MZ z matem. nesměřuje k rozvoji matem. gram., čas využíváme k přípravě
na MZ

Příliš nízká časová dotace na rozvoj matematické gramotnosti ve výuce napříč předměty

Chybějící strategie rozvoje matematické gramotnosti na celonárodní úrovni

Nedostatek fin. prostředků na realizaci mimotřídních aktivit podporujících matem. gram.

Nedostatek fin. prostředků na materiální zajištění rozvoje matematické gramotnosti

Velká administrativní zátěž spojená se získáváním finančních prostředků

Nedostatek učitelů proškolených k rozvoji matematické gramotnosti

Nedostatek finančních prostředků na další vzdělávání učitelů v matematické gramotnosti

Nedostatek výukových materiálů

Nevíme, jak vyhodnocovat žákovskou úroveň matematické gramotnosti

Neochota učitelů vzdělávat se v oblasti matematické gramotnosti

Na jaké překážky při realizaci činností v rámci rozvoje matematické gramotnosti narážíte? Vyhodnocení výsledků II. vlny šetření:
Školy se v rámci této oblasti potýkají 
především s:

• nedostatečné znalosti 
matematiky žáků ze ZŠ – 88% 
(ČR: 84%)

• nedostatečná motivace žáků 
k rozvoji MG – 78% (ČR: 74%)

• nastavení MZ z matematiky 
nesměřuje k rozvoji MG, čas 
využíván k přípravě na MZ –
71% (ČR: 53%)



P-KAP

P-KAP - ČMG aktuálně

• Metodická podpora projektu P-KAP

přímá podpora garantů intervence

příklady inspirativní praxe 

http://www.nuv.cz/p-kap/rozvoj-ctenarske-a-matematicke-gramotnosti

• Podpora rozvoje gramotností s akcentem na čtenářskou a matematickou gramotnost 

jako povinná aktivita připravované výzvy I-KAP II

• Pracovní jednání sekce vzdělávání MŠMT a IPs (P-KAP, PPUČ, SRP, SYPO + ČŠI) na téma 

gramotností (IX. 2019)

• Tip: Čtenářská burza nápadů Praha (9. 10. 2019), Brno (14. 10. 2019)  – Nová škola, o.p.s.

http://www.nuv.cz/p-kap/rozvoj-ctenarske-a-matematicke-gramotnosti


Národní ústav pro vzdělávání

podpora krajského akčního plánování

www.pkap.cz

Děkuji za pozornost

Mgr. Veronika Fiedlerová

veronika.fiedlerova@nuv.cz

774 320 575 

mailto:veronika.fiedlerova@nuv.cz


Podpora krajského akčního plánování (P-KAP) zajišťuje metodickou a supervizní podporu 

při využívání akčního plánování na úrovni kraje a středních a vyšších odborných škol.


