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Úvod 

 

Na jaře roku 2021 proběhlo zpracování sebereflexe škol v tématech: 

• čtenářská (pre)gramotnost a rozvoj potenciálu každého dítěte/žáka, 

• matematická (pre)gramotnost a rozvoj potenciálu každého dítěte/žáka, 

• rozvoj potenciálu žáka v jiných oblastech, 

• další témata potřeb rozvoje škol (investiční a neinvestiční). 

V každém z témat škola zjišťovala: 

• jaké aktivity na podporu daných gramotností realizují, 

• jaké aktivity plánují realizovat, 

• co proběhlo dobře,  

• v čem byla škola úspěšná,  

• v čem by se mohla zlepšit,  

• v čem potřebuje pomoci, aby se mohla zlepšit. 

Celkem bylo osloveno 42 škol, které jsou zapojené do projektu MAP II, což představuje 98 % škol na území 

SO ORP Litoměřice. Jedná se o mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy a základní školy 

zřízené dle §16 odst.9 školského zákona (dále jen základní školy pro všechny druhy základních škol). 

Návratnost zpracovaných sebereflexí je 95 % oslovených škol. 

Školy zpracovávaly sebereflexi škol ve výše uvedených tématech. Každá škola obdržela záznamový 

list/dotazník s instrukcemi, jakým způsobem záznamový list využít. Záznamový list pro zpracování 

sebereflexe byl vytvořen pomocí Google formulářů vzhledem k vládním opatřením a možnostem způsobu 

předání sebereflexí. 

Tento dokument mapuje potřeby jednotlivých škol a slouží zároveň jako podklad pro plánování dalších 

aktivit na území a pro šíření dobré praxe na území. 
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Tabulka 1 - Přehled návratnosti dotazníků 

Celkové výsledky návratnosti dotazníků počet 
celkem oslovených škol 42 
Počet škol, které odevzdaly zpracovanou 
sebereflexi 40 
celkem nevyplněných dotazníků 2 
úspěšnost návratnosti v % 95 % 

 

Graf 1 - Grafické znázornění návratnosti dotazníků 
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ČTENÁŘSKÁ (PRE)GRAMOTNOST  
a rozvoj potenciálu každého dítěte/žáka 

Mateřské i základní školy uvedly v tabulce níže uvedené aktivity, které realizují na podporu čtenářské 

(pre)gramotnosti. Aktivity jsou seřazené dle největšího počtu záznamu škol.  

Nejvíce jmenovanými aktivitami jsou: vzdělávání pedagogických pracovníků, sdílení zkušeností a návštěvy 

tematických programů v knihovně.  

Aktivitami na druhém místě jsou čtenářské kluby. Na třetím místě jsou čtenářské dílny. 

Jak ukazuje níže uvedená tabulka, školy uvedly dalších 5 různých aktivit, které realizují na jednotlivých 

školách.  

Tabulka 2 - Aktivity na podporu čtenářské (pre)gramotnosti realizované na školách 

Název aktivity Počet 
odpovědí 

Vzdělávání pedagogických pracovníků v tématu 25 

Sdílení zkušeností, návštěvy tematických programů v knihovně 25 

Čtenářské kluby 12 

Čtenářské dílny 9 

Předčítání knih (před odpoledním odpočinkem v MŠ, večerní čtení v MŠ, čtení v ŠD) 3 

Besedy v MŠ 2 

Schůzky v rámci Oblastního metodického kabinetu pro ČJ 1 

Slavnost 1 

Tematické projekty (třídní kniha, projekt školní knihovny „jsem darovaná“) 1 

Spolupráce s Amazonem 1 

Noc s Andersenem 1 
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V další otázce se školy věnovaly tématu plánovaných aktivit na podporu čtenářské (pre)gramotnosti. 

V tabulce níže je uvedený výčet aktivit s počtem záznamu škol seřazených od největšího počtu záznamů. 

Nejvíce plánovanou aktivitou jsou návštěvy knihoven. Na další příčce je podpora samostudia a vzdělávání 

pedagogů a sdílení zkušeností společně s rozšířením knihovny či obnova knižního fondu. Na třetím místě 

semináře a workshopy či besedy pro děti a žáky. 

Tabulka 3 - Plánované aktivity na podporu čtenářské (pre)gramotnosti uvedené školami 

Název plánované aktivity  počet 
odpovědí 

Spolupráce s místní knihovnou, knihovnou v Litoměřicích 8 

Podpora samostudia a vzdělávání pedagogů (DVPP), sdílení zkušeností 5 

Rozšíření vlastní knihovny, obnova knižního fondu 5 

Semináře a workshopy, besedy pro děti a žáky 4 

Čtenářské dílny 3 

Spolupráce s rodiči/prarodiči– předčítání dětem 2 

Implementace rozvoje ČG do všech předmětů, zájmových útvarů 2 

Knižní koutky 2 

Pokračovat v aktivitách financovaných ze Šablon (III) 1 

Noc s Andersenem 1 

Čtenářské soutěže 1 

Podpora pochopení čteného textu 1 

Zřízení digitální knihovny na cloudovém úložišti školy 1 

Anketa „Jaké knihy máš ráda a proč?“ 1 

Vydávání školního časopisu 1 

Aktivity získané účastí v projektu „Pomáháme školám k úspěchu“ 1 

Aktivnější propagace školní knihovny 1 

 

V další otázce sebereflexe měly školy vybrat aktivity na podporu čtenářské (pre)gramotnosti, které na své 

škole úspěšně zrealizovaly. Níže uvedená tabulka uvádí jejich seznam opět s řazením od největšího počtů 

záznamů po nejnižší. O první tři místa se dělí činnosti: školení, DVPP a sdílení zkušeností, dále využívání 

programu MAP na podporu čtenářské gramotnosti, a poslední spolupráce s knihovnou K.H.Máchy 

v Litoměřicích či s místní knihovnou. 
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Tabulka 4 - Seznam dobře proběhlých aktivit realizovaných školami 

Název aktivity počet 
odpovědí 

Školení, DVPP, sdílení zkušeností 9 

Využití programu MAP na podporu čtenářské gramotnosti 7 

Spolupráce s knihovnou K.H.Máchy Litoměřice, místní knihovnou 6 

Implementace nových poznatků a metod do výuky (např. Sfumato, RWCT, využívání IT techniky 
či nových aplikací….) 

6 

Spolupráce s jinými školami, s neziskovými organizacemi a dalšími subjekty 6 

Aktivity na podporu ČG - projektové dny, besedy se spisovatelem, čtenářské odpoledne s rodiči 3 

Čtenářské dílny 3 

Spolupráce s rodiči 3 

Využití dělených hodin 2 

Rozšíření knihovny 1 

 

V další části se školy věnovaly tématu zhodnocení úspěšnosti školy. Nejvyšší počet odpovědí v úspěšnosti 

školy je u čtenářských klubů a spolupráce s rodiči. Na druhé příčce realizace interních akcí jako besedy, 

semináře aj. a na pomyslné třetím místě je rozšíření/obnova školní knihovny, obnova knih. 

Tabulka 5 - Seznam aktivit, ve kterých byly školy úspěšné 

Název aktivity/činnosti počet 
odpovědí 

Čtenářské kluby 6 

Spolupráce s rodiči 6 

Besedy, semináře, workshopy, akce, školní projekty 5 

rozšíření/obnova školní knihovny, pravidelná obnova knih 4 

Zvýšený zájem o čtenářství a knihy 4 

Čtenářské dílny 3 

Spolupráce s knihovnou a s dalšími subjekty 3 

Vznik vlastní knihy, výroba vlastní knihy 2 

Zlepšení čtenářské gramotnosti žáků 2 

DVPP, vzdělávání PP 2 

Povedlo se zapojit většinu žáků do výuky, zvládnutí online výuky 2 

Zkvalitnění prostředí školní knihovny 1 

Zapojení žáků do příprav školního časopisu i v online formě 1 
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Zavádění čtenářské gramotnosti i do volnočasových aktivit žáků 1 

Implementace nových poznatků do výuky  1 

Kladné hodnocení rodičů či prarodičů směrem ke škole a jejich aktivitám na podporu ČG 1 

 

V další části sebereflexe měly školy odpovědět na otázku „V čem by se škola mohla zlepšit“.  

Tabulka 6 - Seznam aktivit s námětem na zlepšení 

Název aktivity počet 
odpovědí 

Více/obměna knih ve školní knihovně, vybavení knihovny 6 

DVPP  - nové metody a formy práce, především online formy, aplikace, osobní rozvoj 4 

Spolupráce s rodiči, větší zapojení rodičů 4 

Vybavení/vytvoření čtenářského koutku či školní knihovny 4 

Rozvoj ČG ve výuce, začleňování práce s texty do odborných předmětů 3 

Aktivněji využívat školní knihovnu, více pracovat s knihami a textem 2 

Zapojení většího počtu žáků do čtenářských aktivit, zatraktivnění tématu 2 

Zřízení klidového prostoru pro čtení, čtenářské koutky 2 

Spolupráce s veřejností i mezi školami 2 

Zvýšit účast žáků v olympiádách a soutěžích 1 

Práce s IT technikou v době výuky online 1 

Projektové dny (např. Noc s Andersenem) 1 

Mezigenerační čtení 1 

Realizace projektu „Vezmi knihu a přines jinou“ 1 

Realizace čtenářské gramotnosti během distanční výuky u dětí, které s ní mají problémy 1 

Výměna zkušeností 1 

Více čtenářských dílen na II. stupni ZŠ 1 

Komunikace pedagogů se žáky 1 

Finanční zdroje pro mimoškolní akce 1 

Více navštěvovat knihovny, muzea 1 
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Navazující otázkou na předchozí otázku – „v čem by se školy mohly zlepšit“ jsou činnosti, se kterými školy 

potřebují pomoci, aby se mohly zlepšit. Společným jmenovatelem jsou většinou finance. Aktivitou 

s druhým největším počtem odpovědí je vzdělávání. Na třetím místě je společně s dalšími – chybějící 

personální kapacity, spolupráce s knihovnami a nabídka besed/projektů pro školy, programy pro MŠ. 

Tabulka 7 - Seznam aktivit/činností, se kterými školy potřebují pomoci, aby se mohly zlepšit 

Název aktivity/činnosti počet 
odpovědí 

Finance (obnova školní knihovny, personální kapacity, zakoupení knih, zřízení čtenářských koutků, 
nákup pomůcek, venkovní tabule) 

13 

Vzdělávání pedagogů, DVPP, školení výuky na dálku, besedy 7 

Chybí personální kapacity 2 

(Častější) spolupráce s knihovnami 2 

Nabídka dalších besed/projektů pro školy, programy pro MŠ 2 

Sdílení zkušeností na téma tvorba školního časopisu 1 
Navázat spolupráci s knihovnou pro 2. stupeň ZŠ 1 

Tipy na vybavení knižním fondem pro 1. stupeň ZŠ 1 

Nadále spolupracovat s MAP v oblasti ČG 1 

Metodická podpora, sdílení zkušeností, mentor 1 

Regulérní a včasné informace od řídících orgánů (MŠMT apod.) 1 

Možnost výpůjček sady knih pro žáky 1 
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MATEMATICKÁ (PRE)GRAMOTNOST 
a rozvoj potenciálu každého dítěte/žáka 

Další oblastí, které se školy měly věnovat ve svých sebereflexích, je matematická (pre)gramotnost a rozvoj 

potenciálu každého dítěte/žáka.  

V první otázce školy vytyčily činnosti, které realizují na podporu matematické (pre)gramotnosti. Aktivita 

s největším počtem záznamů je vzdělávání pedagogických pracovníků. Dále pak využívání nových metod 

ve výuce. Na třetím místě s největším počtem odpovědí je sdílení zkušeností. 

Tabulka 8 - Seznam aktivit na podporu matematické (pre)gramotnosti realizovaných školami 

Název aktivity počet 
odpovědí 

Vzdělávání pedagogických pracovníků 30 

Využívání nových metod ve výuce 21 

Sdílení zkušeností 18 

Klub logiky, matematické kluby 7 

Obohacení o deskové hry 1 

Doučování 1 

Rekonstrukce odborných/přírodovědných učeb, pořízení nových moderních pomůcek 1 

Účast v Matematickém klokanovi - nanečisto 1 

Tematické projekty – stavba domu, od obilíčka po chléb 1 

Tandemová výuka 1 

Příprava žáků 9. tříd na přijímací zkoušky 1 

Koncepce výuky matematiky na ZŠ 1 
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Na dotaz, jaké nové metody ve výuce školy používají, odpověděly takto: 

Tabulka 9 - Nové metody ve výuce ve školách v MG 

Název aktivity počet 
odpovědí 

Hejného (před)matematika – využívání metody či jejích prvků 8 

Využívání nových přístupů (konstruktivismus, kritické myšlení, kooperace, skupinová práce, 
činnostní učení, vizualizace, virtualizace, více pokusů a experimentování) 

8 

Využívání ICT technologií 6 

Využívání smart pomůcek (magic box, beebot, robotická autíčka) 3 

Deskové hry, smart games 2 

Tandemová výuka 1 

Montessori matematika 1 

Využití online nástrojů (photomath, Umimeto, QR kódy při procvičování učiva, únikovky….) 1 

Využití pro předškoláky školní třídy 1 

 

Školy plánují níže uvedené aktivity v tabulce na podporu matematické (pre)gramotnosti. Aktivity jsou 

seřazené opět od největšího počtu záznamu škol. 

Tabulka 10 - Plánované aktivity na podporu matematické (pre)gramotnosti školami 

Název aktivity počet 
odpovědí 

Nové didaktické materiály, nové pomůcky apod. 7 

Vzdělávání pedagogických pracovníků 4 

Využívání nových/dalších metod ve výuce, zavádění nových prvků do výuky 4 

Matematické soutěže 4 

Klub robotiky a logického myšlení, posilování logického myšlení 2 

Využívat online nástroje a online prostředí (quizizz.com, khanacademy.org 2 

Projekty, exkurze 2 

Podprahové učení formou polepů na schody (vzorečky, výrazy) 1 

Obnovit klub deskových her 1 

Sdílení pedagogů, rodičů a odborníků profesních zkušeností a výměnu příkladů dobré praxe 1 

Spolupráce s vyučujícími ČJ zaměřená na pochopení textu v M 1 

Tandemová výuka 1 

Výukové programy 1 
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Níže uvedená tabulka uvádí seznam aktivit, které školy uvedly jako dobře proběhlé. Nejvíce školy uváděly 

vzdělávání a DVPP, zavádění nových metod a využívání digitálních technologií ve výuce společně 

s obohacením dosavadní práce o nové nápady, předávání zkušeností, sdílení školního know-how, 

spolupráce s okolními MŠ. 

Tabulka 11 - Seznam dobře proběhlých aktivit na školách 

Název aktivity počet 
odpovědí 

Vzdělávání, DVPP  5 

Zavádění nových metod 4 

Využití digitálních technologií ve výuce 3 

Obohacení dosavadní práce o nové nápady, předávání zkušeností, sdílení školního know-how 3 

Spolupráce s okolními MŠ 3 

Online výuka matematiky 2 

Nákup IT techniky, pomůcek 2 

Vstřícnost rodičů, spolupráce s rodiči 2 

Spolupráce s oblastním metodickým kabinetem matematiky 1 

Spolupráce s rodiči na realizaci projektových aktivit 1 

Zapojení IT do výuky 1 

Děti zvládají velmi dobře práci s ICT 1 

Aktivity s aplikací předmatematiky dle prof. Hejného 1 

Navázání spolupráce s Technickým klubem 1 

Klub logického myšlení v rámci Šablon 1 

Možnost dělit hodiny M a ČJ – reforma financování (PhMax) 1 

Spolupráce s UJEP 1 

Montessori matematika pro rodiče a děti 1 

Spolupráce s KAP – podpora informační a digitální gramotnosti 1 
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V další otázce měly školy vytyčit aktivity, ve kterých byly úspěšné. 

Tabulka 12 - Seznam aktivit, ve kterých byly školy úspěšné 

Název aktivity počet 
odpovědí 

Kluby pro žáky – matematická gramotnost, logika, robotika, informační myšlení 4 

Rozvoj digitální gramotnosti pedagogů 3 

Distanční výuka v matematice 3 

Matematická olympiáda, soutěže 3 

Nákup nových pomůcek, učebnic 2 

Rozvoj matematické gramotnosti napříč předměty 2 

Motivace učitelů k zavádění nových metod  2 

Zavedení digitálních technologií do výuky 2 

Zaměření na nadané žáky 1 

Doučování pro žáky 1 

Vzájemné hospitace učitelů ve škole mezi 1. a 2. stupněm (poznání systému výuky předchozího 
učitele na 1. stupni při přechodu na 2. stupeň) 

1 

Zavedení matematiky dle prof. Hejného 1 

Samostatnost a hledání vlastních postupů žáka při řešení úloh 1 

Vzbuzení zájmu u dětí v oblasti matematické pregramotnosti 1 

Rekonstrukce odborných učeben 1 

Předvedení práce s Montessori pomůckami 1 

Aktivity s aplikací předmatematiky prof. Hejného 1 

Sdílení zkušeností 1 

Malým počtem dětí ve třídě a individuálním působením na děti se nám daří matematické 
dovednosti rozvíjet 

1 

Vyrobení velké stonožky s číselnou řadou 1-10 1 

Příprava žáků na přijímací zkoušky z matematiky 1 

Spolupráce s rodiči s využitím digitálních technologií 1 
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V další otázce školy hodnotily, v čem by se mohly zlepšit. 

Tabulka 13 - Seznam aktivit s námětem na zlepšení 

Název aktivity počet 
odpovědí 

Vybavení digitálními pomůckami, materiály 7 

Vzdělávání pro pedagogy, DVPP 5 

Využívání digitálních pomůcek ve větším měřítku 3 

Zavádění nových metod 2 

Workshopy pro děti a žáky 2 

Argumenty pro využití matematických dovedností v osobním životě 2 

Vybavení školní zahrady o nové prvky 2 

Podporovat vzájemné hospitace 1 

Podporovat projektové vyučování v blocích – mezipředmětové vztahy 1 

Podporovat logické myšlení žáků 1 

Podporovat kluby 1 

Podporovat doučování 1 

Workshopy pro žáky 1 

Finanční gramotnost 1 

Využívání dalších metod práce 1 

Spolupráce s okolními organizacemi 1 

Práce s chybou 1 

Práce s žáky ohrožených školním neúspěchem 1 

Větší individuální podpora nadaných dětí 1 

Motivace žáků 1 

Práce s heterogenní skupinou žáků 1 

Přenést výuku do venkovního prostředí 1 

 

V navazující otázce školy reflektovaly, v čem daná škola potřebuje pomoci, aby se mohla zlepšit. První 

v pořadí s největším počtem odpovědí je vzdělávání, ať už se to týká pestré a kvalitní nabídky vzdělávacích 

programů či seznamování s novými metodami. Dalším v pořadí jsou finance na vybavení a pomůcky a třetí 

pak příklady dobré praxe a sdílení zkušeností. 
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Tabulka 14 - Seznam aktivit, se kterými škola potřebuje pomoci, aby se mohla zlepšit 

Název aktivity počet 
odpovědí 

Pestrá a kvalitní nabídka vzdělávacích programů (workshopy, semináře…), DVPP, seznamování 
s novými metodami 

7 

Finanční podpora na vybavení, nákup pomůcek 6 

Příklady dobré praxe, sdílení zkušeností 3 

Nabídka vhodných materiálů, pracovních listů 2 

Kvalitní IT učitelé se vzděláním v IT oboru 1 

Multidisciplinární pojetí a provázanost s ostatními předměty 1 

Seminář na Hejného matematiku 1 

Semináře a workshopy na téma podpory matematicky nadaných dětí 1 

Spolupráce s pedagogy a vědci vysokých škol 1 

Školní matematický mentor 1 

Využití výzev a dotací EU 1 

Zaměřit se na aktivitu učitelů na práci s logikou a v přírodě 1 
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ROZVOJ POTENCIÁLU KAŽDÉHO 
DÍTĚTE/ŽÁKA V JINÝCH OBLASTECH 

V další části sebereflexe škol se věnovaly tématu rozvoje potenciálu každého dítěte/žáka i v jiných 

oblastech, než je čtenářská a matematická (pre)gramotnost.  

V první otázce se školy věnovaly aktivitám, které na školách realizují na podporu dalších gramotností a 

kompetencí. Školy nejvíce zmiňovaly vzdělávání pedagogů, sdílení zkušeností mezi pedagogy a využívání 

nových metod ve výuce. 

Tabulka 15 - Seznam realizovaných aktivit na podporu dalších gramotností 

Název aktivity počet 
odpovědí 

Vzdělávání pedagogů 28 

Sdílení zkušeností mezi pedagogy 26 

Využití nových metod ve výuce 16 

Klub výpočetní techniky 4 

Kroužek robotiky 2 

Kroužek 3D tisku 1 

Spolupráce s Technickým klubem mládeže 1 

Technický klub 1 

Kroužek ICT pro pedagogy 1 

Kroužek Zábavná fyzika 1 

Práce s ozoboty ve výuce 1 

Spolupráce se Svobodnými statkem na soutoku 1 
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Jako nové metody, které školy začaly ve výuce používat, uvedly tyto: 

Tabulka 16 - Nové metody ve výuce ve školách v ostatních gramotnostech 

Název aktivity počet 
odpo
vědí 

Využívání informačních technologií (tablety, beeboty, interaktivní hračky, mboty, ozoboty…) 9 

Skupinová práce 2 

Kroužek 3D tisku, 3D modelování 2 

Projektové vzdělávání 2 

Vzdělávací program Začít spolu 1 

Práce s deskovými hrami 1 

Práce s chybou 1 

Činnostní učení 1 

Klub výpočetní techniky 1 

Klub neformálního vzdělávání se zaměřením na sdílení zkušeností a zavádění nových metod podpory 
nadaných dětí a dalších žáků ohrožených školním neúspěchem 

1 

Práce s materiály Wattsenglish 1 

Tandemová výuka 1 

Klub cizích jazyků 1 

Zapojení odborníka ve výuce 1 

Jazykové koutky 1 

Prvky informativního myšlení 1 

Badatelská výuka 1 
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V další otázce školy uvedly plánované aktivity na podporu dalších gramotností. S největším počtem 

odpovědí jsou aktivity – nákup pomůcek pro výuku robotiky, ICT zařízení a polytechnické vybavení, DVPP a 

vzdělávání, podpora polytechnické výchovy, spolupráce s UJEP a rozvoj stávajících aktivit, které na školách 

již realizují. 

Tabulka 17 - Seznam plánovaných aktivit na podporu dalších gramotností 

Název aktivity počet 
odpovědí 

Nákup pomůcek pro výuku robotiky, ICT zařízení, polytechnické vybavení 4 

DVPP, vzdělávání 3 

Podpora polytechnické výchovy/vzdělávání 3 

Spolupráce s UJEP – implementovat do výuky robotiku, programování, výuka cizích jazyků 2 

Používané aktivity rozšířit a rozvíjet 2 

Klub ICT 1 

Zavedení informatiky na 1.stupni 1 

Exkurze, výlety, programy různých organizací 1 

Podpora jazykové výchovy 1 

Podpora environmentální výchovy 1 

Spolupráce s ostatními subjekty 1 

Robotika do MŠ 1 

Sdílení s kolegy jiných škol 1 

Přenést polytechniku na zahradu 1 

Zájmové kroužky 1 

Spolupráce s Malou technickou univerzitou 1 

Spolupráce s Gymnáziem Josefa Jungmanna 1 
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Níže uvedená tabulka uvádí aktivity, které školy hodnotí jako dobře proběhlé. 

Tabulka 18 - Seznam dobře proběhlých aktivit na školách 

 

 

 

 

Název aktivity počet 
odpovědí 

Spolupráce s TKM Litoměřice 4 

Nové pomůcky a vybavení 3 

Spolupráce s obcí - Rekonstrukce odborných učeben (školní dílny, cvičná kuchyňka, jazykové 
učebny) 

2 

Spolupráce s MAS na dotačním řízení IROP 2 

Spolupráce s odborníky z praxe 2 

Zavádění metod 2 

Sdílení zkušeností 2 

Navýšení počtu hodin INF, příprava na novou informatiku 2 

Spolupráce s rodiči 2 

Spolupráce mezi školami 2 

Venkovní učebna (koutek živé přírody, výukové prvky) 2 

Spolupráce s UJEP – názorná výuka počátků programování pomocí stavebnice Lego WeDo 1 

Spolupráce s British Council 1 

Úprava ŠVP – posílení přírodovědných předmětů 1 

Spolupráce se Svobodným statkem na soutoku 1 

Získání dotačních prostředků z fondu MŽP 1 

Dobrá spolupráce s veřejnými složkami 1 

DVPP 1 

Využití ICT ve výuce 1 

Jazykové koutky 1 

Výpůjčky beebotů mezi školami 1 

Spolupráce s dalšími subjekty 1 
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Další otázka se týkala aktivit, které školy hodnotí jako úspěšné. Školy uvedly na prvních místech s největším 

počtem odpovědí – nákup vybavení a pomůcek, sdílení zkušeností, zavedení online výuky během pandemie 

a zvládnutí online výuky aj. 

Tabulka 19 - Seznam aktivit, ve kterých školy byly úspěšné 

Název aktivity počet 
odpovědí 

Nákup vybavení a pomůcek 5 

Sdílení zkušeností 3 

Zavedení online výuky během pandemie, zvládnutí online výuky 3 

Výuka cizích jazyků 2 

Účast v soutěžích (i online formou) 2 

Spolupráce s TKM 2 

Podpora kariérového poradenství 2 

Zahájení online výuky u povinně předškolního ročníku, zapojení všech dětí 2 

Upevnění spolupráce s rodinou 2 

Nabídka zájmového útvaru – ruský jazyk 1 

Využívání CLIL metody 1 

Tandemové vyučování 1 

Spolupráce s UJEP 1 

Nové školní dílny 1 

Pravidelné Cambridgeské zkoušky KET a PET 1 

Fungující polytechnický klub 1 

Fungující přírodovědný koutek 1 

Zlepšení prostředí a vybavení jazykových učeben 1 

Získání dotačních prostředků 1 

Společné utváření komunitní školní zahrady 1 

Realizace polytechnických koutků 1 

Zavedení ICT do výuky 1 

Využití techniky v rámci volnočasových aktivit 1 

Mediální kroužek 1 

Zapojení žáků do Teams 1 

Aktivity turistického kroužku 1 

Zlepšení IT dovedností žáků 1 

Zlepšení jazykových dovedností 1 
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Změna ŠVP 1 

Spolupráce se zřizovatelem 1 

 

Další otázka se týká zhodnocení aktivit, ve kterých by se školy mohly zlepšit. V odpovědích dominuje 

modernizace vybavení a nákup pomůcek a vybavení, podpora pedagogů, jejich motivace a více DVPP. 

Tabulka 20 - Seznam aktivit s námětem pro zlepšení 

Název aktivity počet 
odpovědí 

Modernizace vybavení, nákup pomůcek a vybavení 7 

Podpora pedagogů, motivace, více DVPP 3 

Sehnat kvalitní učitele pro tyto předměty či zájmové útvary 2 

Vybudování dílenských/polytechnických koutků 2 

Nabídnout programování po celý školní rok, ne pouze jako jednorázovou akci 1 

Rekonstrukce tělocvičny 1 

Více informatiky 1 

Otevření nového kroužku robotiky a programování jako přípravu na novou změnu RVP do oblasti 
informatiky 

1 

Sdílení zkušeností 1 

Zavádění nových metod 1 

Rozšířit RVP o hlubší výchovu v oblasti ekologie 1 

Metodická pomoc, kooperace 1 

Nabídka zájmového technického vzdělávání 1 

Větší rozvoj ICT na 1.stupni 1 

Propojit IT dovedností s ostatními předměty, rozvoj digitální gramotnosti 1 

Najít více času na přípravy aktivit pro děti a Beeboty. Námětů je dostatek, ale chybí čas na 
provedení 

1 

Otevřít se větší spolupráci s dalšími organizacemi 1 

Zapojit rodiče do spolupráce o svých profesích 1 

Prostory pro vyučování robotiky a programování 1 

Badatelské pokusy 1 

Úprava školní zahrady 1 

Pěstitelské a chovatelské projekty 1 

Větší prostory 1 
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Níže uvedená tabulka poukazuje na činnosti, se kterými školy potřebují pomoci, aby se mohly zlepšit. 

Nejvíce záznamů odpovědí jsou finance na modernizaci ICT techniky, a nákup dalších moderních pomůcek, 

dále pak pestrá nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogy, DVPP a finance ze strany zřizovatele, státu, EU. 

Tabulka 21 - Seznam aktivit, se kterými školy potřebují pomoci, aby se mohly zlepšit 

Název aktivity počet 
odpovědí 

(Finance na) modernizaci ICT techniky a nákup dalších moderních pomůcek 8 

Pestrá nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogy, DVPP 5 

Finance ze strany zřizovatele, státu, EU 3 

Možnost vyzkoušet si/zapůjčit si pomůcky (lego WeDo, Ozoboti apod., abychom věděli, co 
nakupovat, a hlavně potřebujeme názorné ukázky, jak s těmito věcmi pracovat) 

2 

Metodická podpora 2 

Sdílení zkušeností 2 

Materiály na polytechnické vzdělávání a robotiku 2 

Doplnit personální kapacity (pro zájmové technické vzdělávání, ICT) 2 

Nabídka akcí pro žáky z Úřadu práce ohledně volby povolání 1 

Výjezdní polytechnické kluby do škol 1 

Zprostředkování spolupráce s odborníky 1 

Pomoc s odbornými projekty 1 

Nákup pomůcek pro oblast ekologie 1 

Sledování a selekce nabídky pro školy 1 

Chybí venkovní prostory pro polytechnické vzdělávání 1 

Vybudovat koutek na polytechnické vzdělávání 1 

Finance na úpravu školní zahrady 1 

Větší prostory 1 
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ZÁVĚR 

Závěrem lze říct, že aktivity škol a jejich potřeb souvisí se změnou ve vzdělávání v uplynulém roce, kdy se 

školy musely vypořádat s uzavřením a přesunutím výuky do online prostředí. Mnoho aktivit, které školy 

realizovaly byly zrušeny nebo pozastaveny. Je však vidět snaha přesunout běžné prezenční aktivity i do 

online prostředí jako například zájmové vzdělávání, soutěže. Vzhledem ke změně prezenční výuky na 

distanční se posílilo sdílení zkušeností, podpora vzdělávání pedagogických pracovníků, spolupráce s rodiči 

a dalšími aktéry. Lze konstatovat, že díky vládním opatřením se zlepšila celková spolupráce aktérů. Fungují 

vzájemné výpůjčky pomůcek i přesto, že musely být i tyto aktivity značně omezeny. Školy mají i nadále 

zájem o předávání si zkušeností, příkladů dobré praxe, materiálů k výuce a metodickou podporu. 

Taktéž školy zavedly mnoho nových metod výuky týkající se zejména využívání informačních technologií. 

Zároveň školy mají zájem tuto oblast hodně rozvíjet. Jako pozitivní faktor školy hodnotí zvládnutí online 

výuky se zapojením všech dětí do výuky, zlepšení v IT dovednostech, jak dětí, tak i pedagogů. Hodně 

zmiňovaným tématem je programování, 3D tisk, či 3D modelování, robotika, kluby výpočetní techniky, 

polytechnické kluby. Tématika ICT technologií je nosným faktorem potřeb škol, která se prolíná i do jiných 

předmětů než informatika samotná. 

Dalším klíčovým faktorem jsou finance, a to zejména pro nákup nových pomůcek, vybavení, zázemí.  

Ve stručnosti lze vyzdvihnout 3 hlavní průřezová témata – podpora pedagogů, finance, ICT. 

Novinkou v zaslaných sebereflexích škol jsou i zmínky podpory nadaných dětí a podpory dětí ohrožených 

školním neúspěchem. V zaslaných sebereflexích se objevují nově používané metody ve výuce jako například 

práce s chybou, badatelská výuka, činnostní učení, projektové vzdělávání aj. 

Uplynulý rok přinesl mnohé nepříjemnosti, ale i naopak. Vzdělávání pedagogických pracovníků bylo 

jednodušší, a to z důvodu velké nabídky webinářů, absencí dojíždět na vzdělávací akci a tím tak efektivně 

využít čas a proškolit více pedagogů. Uběhlý školní „covidový“ rok znamenal pro mnohé obrovský skok v IT 

dovednostech, ať už na straně aktérů vzdělávání či cílových skupin vzdělávání.  


