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Problém Příčina Cíl

Nedostatečné kompetence pedagogů 

pro využití ICT ve výuce
Nedostatečná nabídka zaměřená na 

konkrétní využití nástrojů ICT ve výuce 

a absence následné podpory při práci s 

těmito nástroji ve výuce.

Nabídnout dostatečné množství 

vzdělávání vedoucího k eliminaci 

uvedených problémů

Neochota a nízká motivace k dalšímu 

vzdělávání, zavádění ICT do výuky a 

přetíženost učitelů

Nedostatek informací k možnostem 

začlenění ICT do výuky

Nedostatek učitelů – odborníků

Nedostatečná motivace studentů 

pedagogických fakult VŠ nastoupit po 

absolvování do praxe.

Podpořit další vzdělávání stávajících 

pedagogických pracovníků v segmentu 

ICT, zařazení podpory digitální 

gramotnosti mezi priority kraje.



Digitální kompetence – Analýza KAP II.
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Problém Příčina Cíl

Nedostatek finančních prostředků na 

nákup ICT a jejich údržbu
Limitované zdroje ze strany zřizovatelů, 

ESIF a rodičů žáků

návaznosti na aktivity podporující 

digitální vzdělávání najít zdroje 

umožňující pořízení nezbytných 

prostředků ICT

Nedostatek finančních zdrojů z národní 

a evropské úrovně

Nedostatečné prostředky ICT u žáků



Čtenářská a matematická gramotnost
– Analýza KAP II.
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Problém Příčina Cíl

Nedostatečná metodická podpora 

gramotností
Tato problematika není systematicky 

řešena v jednotlivých koncepčních 

materiálech na národní úrovni.

Podporovat spolupráci s vysokými 

školami, v rámci pedagogických 

kabinetů řešit problematiku strategie 

rozvoje a způsobu vyhodnocování 

jednotlivých oblastí gramotností.

Chybí strategie rozvoje čtenářské a 

matematické gramotnosti

Chybí jednotný způsob vyhodnocování 

úrovně gramotností u žáků

Nefunkční spolupráce pedagogů napříč 

předměty

Malá ochota a motivace učitelů 

jednotlivých předmětů ke vzájemné 

spolupráci.

Zintenzivnit spolupráci a komunikaci 

mezi pedagogy školy. Využívání 

tandemové výuky, vzájemné náslechy v 

hodinách. Nabídka atraktivní školení 

tematicky zaměřená na inovativní formy 

a metody výuky.



Čtenářská a matematická gramotnost
– Analýza KAP II.
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Problém Příčina Cíl

Neprovázanost akcí na podporu 

gramotností

Příčinou je chybějící jednotná strategie 

rozvoje gramotností a také roztříštěnost 

nabídky vzdělávacích akcí v této oblast.

Zlepšení komunikace mezi jednotlivými 

aktéry poskytujícími vzdělávání v 

oblasti gramotností.

Malý zájem pedagogů o rozvoj 

matematické a čtenářské gramotnosti u 

žáků Nízká míra povědomí pedagogů o této 

oblasti. Nabídnout zajímavé vzdělávací akce 

týkající se možností rozvoje čtenářské 

a matematické gramotnosti u žáků. 

Podpořit pedagogy ve využívání již 

vytvořených učebních materiálů (např. z 

NÚV, portálu Zkola atd.)

Nízká míra využívání běžných životních 

situací ve výuce

Nízká motivovanost žáků k 

seberozvíjení v těchto oblastech

Žáci si neuvědomují důležitost rozvoje 

těchto kompetencí pro svůj budoucí 

život. Jednou z příčin je i nízká míra 

využívání běžných životních situací ve 

výuce.



Čtenářská a matematická gramotnost
– Analýza KAP II.
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Problém Příčina Cíl

Používání zastaralých způsobů výuky 

jednotlivých předmětů

Nízký zájem o vzdělávací akce 

zaměřené na inovativní formy a metody 

práce v hodinách. Neochota pedagogů 

zařazovat prvky problematiky čtenářské 

a matematické gramotnosti do výuky 

jednotlivých předmětů.

Využívání vytvořených výukových 

materiálů, tandemové výuky, vzájemné 

náslechy v hodinách. Nabídnout 

atraktivní školení tematicky zaměřená 

na inovativní formy a metody výuky.

Nedostatek finančních prostředků na 

zakoupení a obnovování pomůcek pro 

rozvoj gramotností

Školy nedokážou efektivně využít 

pomůcky, které již mají. Nepovažují toto 

téma za svou prioritu, proto finanční 

prostředky investují jiným směrem. 

Nevyužívání dostupných prostředků na 

nákup pomůcek pro rozvoj gramotností 

(např. ze Šablon II atd.)

Pomoc školám při efektivním čerpání 

finančních prostředků z dostupných 

zdrojů a také při vhodném využívání 

stávajícího vybavení školy.



Rozvoj výuky cizích jazyků – Analýza KAP II.
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Problém Příčina Cíl

Nízká návaznost vzdělávání v oblasti 

cizích jazyků ZŠ x SŠ

Rozdíl je, zda se jedná o první či druhý 

cizí jazyk. V případě prvního cizího 

jazyka, kterým je v našem kraji jazyk 

anglický, je výuka z velké části 

zaměřena na gramatickou stránku, jsou 

méně rozvíjeny komunikační 

schopnosti. V oblasti druhého cizího 

jazyka dochází k roztříštěnosti nabídky. 

Na ZŠ široká nabídka cizích jazyků a 

při přechodu na SŠ pak tyto jazyky 

nejsou vyučovány a žáci musí volit jiný 

druhý cizí jazyk. Na SŠ chybí vyučující 

některých cizích jazyků a také nejsou 

schopny vytvořit skupiny žáků pro určité 

cizí jazyky.

Zintenzivnit spolupráci a komunikaci v 

oblasti cizích jazyků mezi základními a 

středními školami (např. soutěže, kulaté 

stoly, pedagogické kabinety, vzájemné 

náslechy, tandemová výuka, výměna 

pedagogů mezi ZŠ a SŠ apod.)



Rozvoj výuky cizích jazyků – Analýza KAP II.

8

Problém Příčina Cíl

Nedostatek kvalifikovaných pedagogů

Při přípravě budoucích pedagogů na 

VŠ není cizí jazyk povinnou součástí 

státních závěrečných zkoušek pro 

studenty Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.

Absolventi učitelských oborů VŠ 

zaměřených na cizí jazyk po státních 

závěrečných zkouškách nenastupují do 

praxe.

Zatraktivnit výuku cizích jazyků pro 

kvalifikované pedagogy – vybavení 

učeben, zapojení škol do 

mezinárodních projektů a mobilit, 

zajímavá nabídka vzdělávacích akcí 

pro tyto pedagogy.

Nízká míra znalosti cizího jazyka u 

pedagogů – nejazykářů

Jednou z příčin je nezájem pedagogů o 

vzdělávání se v oblasti cizích jazyků, 

finanční i časová náročnost vzdělávání 

se v oblasti cizích jazyků.

Nabídnout vzdělávání se v oblasti 

cizích jazyků pro pedagogy přímo ve 

školách, zvýšit povědomí o metodě 

CLIL mezi „nejazykáři“. Podpořit 

spolupráci pedagogů „jazykářů“ a 

„nejazykářů“.



Rozvoj výuky cizích jazyků – Analýza KAP II.
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Problém Příčina Cíl

Příliš velký počet žáků ve skupinách ve 

výuce cizího jazyka Legislativní nastavení a způsob 

financování.

Podpořit školy, aby promyšleně 

využívaly změny ve financování 

regionálního školství (dosáhnout na 

maximální částku financovanou ze 

státního rozpočtu) a účelně využívaly 

disponibilní hodiny
Nízká časová dotace pro cizí jazyk

Komplikovaný proces podávání žádostí 

o granty

Současné nastavení systému procesu 

podávání žádostí o granty a projekty.

Podpořit školy a poskytnout pomoc při 

zpracovávání žádostí o granty a 

projekty.Finanční náročnost mezinárodní 

mobility žáků

Nízká míra využívání nabídky zapojení 

škol do mezinárodních projektů a 

získávání prostředků z operačních 

programů (není plně využíván např. 

Erasmus+ atd.)



Rozvoj výuky cizích jazyků – Analýza KAP II.
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Problém Příčina Cíl

Nefunkční spolupráce pedagogů napříč 

předměty – sdílení výukových materiálů

Malá ochota a motivace učitelů 

jednotlivých předmětů ke vzájemné 

spolupráci.

Zintenzivnit spolupráci a komunikaci 

mezi pedagogy školy. Využívání 

vytvořených výukových materiálů, 

tandemové výuky, vzájemné náslechy v 

hodinách. Nabídnout atraktivní školení 

tematicky zaměřená na inovativní formy 

a metody výuky. Podpořit spolupráci 

škol s Domem zahraničních služeb a 

využívání možností k získání rodilých 

mluvčích.

Používání zastaralých způsobů výuky 

cizího jazyka

Nízký zájem o vzdělávací akce 

zaměřené na inovativní formy a metody 

práce v hodinách. Náročnost získávání 

lektorů a rodilých mluvčích pro výuku 

cizích jazyků.



Prioritizace potřeb v procesu tvorby KAP II.
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• Hlavní zdroje a východiska

• Struktura 
• Potřeby s nejvyšší důležitostí

• Potřeby se střední důležitostí

• Potřeby s nižší důležitostí

• Posouzení důležitosti potřeb vymezených v územní analýze

• Analýza potřeb škol

• Spojení potřeb z obou analýz

• Zařazení potřeb do prioritních skupin



Prioritizace potřeb v procesu tvorby KAP II.
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PRIORITIZACE 
POTŘEB

ANALÝZA POTŘEB KAP II.

- Souhrn problémových 
oblastí  PROBLÉM-PŘÍČINA-

CÍL

- Priority kraje definované               
ve strategických 
dokumentech

EVALUACE KAP I.

- Kritéria splnění dílčích cílů

- Naplnění konkrétních 
činností 

ANALÝZA POTŘEB ŠKOL -
DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

P-KAP NA ŠKOLÁCH 2018

- Realizované činnosti škol 
- Potřebná opatření škol 

- Souhrnná data úrovně škol              
v klíčových tématech

ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁNY 2

- Průniky úkolů ŠAP s 
činnostmi KAP v klíčových 

tématech



Děkuji za pozornost

13


