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C Základní umělecké školy 

 

1. Úvod 
 

Druhý agregovaný popis potřeb škol je výstupem aktivity 2.7 projektu Místní akční plán II vzdělávání 
v ORP Olomouc. Každá škola zapojená do projektu zpracovala svou reflexi s názvem Popis potřeb 
školy. Vzhledem k tomu, že se jedná již o druhou reflexi, je  možné vyhodnotit posun v jednotlivých 
oblastech. Samy školy k tomu dostaly prostor v každé kapitole. Navíc součástí šetření byly i otázky 
týkající se distanční výuky, která byla mezi šetřeními aktuální.   

V rámci Evaluace Popisu potřeb škol jsme vyhodnotili šetření v r. 2019 včetně typu a rozsahu otázek 
a na základě výstupů z evaluace jsme ponechali ve stávající podobě. Rovněž menší část škol měla 
zájem o zpracování Strategického Strategický plán rozvoje školy, proto jsme ponechali šetření 
v původním rozsahu pro všechny školy, aby výstupy byly srovnatelné. 

Školy na svých dokumentech pracovaly v období únor – červen 2021. V průběhu července a srpna 
2021 došlo k agregaci dat do tohoto souhrnného dokumentu. Tento dokument bude sloužit jako 
podklad pro aktualizaci analytické části dokumentu MAP.  

Popis potřeb školy celkem vypracovalo 53 škol dle IZO, tj. všechny školy zapojené v projektu  
MAP II.  
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 17 škol ZŠ a MŠ (jeden dokument s oddělenými částmi pro MŠ a ZŠ) 
 23 MŠ 
 9 ZŠ 
 4 ZUŠ 

Školy obdržely od realizačního týmu strukturu dokumentu pro vypracování tak, aby byl v souladu 
s metodikou Postupy MAP a zároveň korespondoval s výstupy dotazníkového šetření MŠMT a byl 
propojen i na další oblasti dokumentu MAP v našem území a data získaná z popisu potřeb tak byla 
relevantní pro všechny části dokumentu MAP. Na základě evaluace byla struktura pro školy 
vyhovující a rovněž pro výstupy projektu byly výstupy rozdělené na všechny typy oblastí osvědčily. 
Součástí popisu potřeb je i prioritizace oblastí, na které se školy chtějí zaměřit a rovněž prioritizace 
aktivit v rámci těchto oblastí. Výstupem bude aktualizovaná prioritizace témat, která budou řešena 
v akčním plánu MAP. Budeme moci vyhodnotit posun oproti šetření v r. 2019.  

Popis potřeb školy zahrnuje téma čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti, inkluzivního 
vzdělávání, polytechnického vzdělávání, podnikavost a kreativitu, oblast jazykového vzdělávání a 
digitálního vzdělávání, sociální a občanské kompetence a u základních škol také kariérové 
poradenství.  

Popis potřeb školy vytvářeli pracovníci na školách, většinou se jednalo o ředitele či jejich zástupce, 
případně pověřené pedagogy. Se školami spolupracoval koordinátor pro plánování z realizačního 
týmu MAP, ať se jednalo o vysvětlení a pochopení dílčích dotazů v dokumentu nebo také pomáhal při 
komunikaci a sbírání dat od celého pedagogického sboru, vždy dle potřeb samotné školy. I přes tuto 
podrobnou přípravu je třeba konstatovat, že výstupy od jednotlivých škol se výrazně lišily co do 
obsahu a podrobností. Rovněž některé výstupu byly dosti shodné s prvním šetřením v roce 2019 
zatímco jiné výstupy byly zcela nově pojaty a zpracovány. 
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A - ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

2 Čtenářská gramotnost 
 

Čtenářská gramotnost je jednou z nejrychleji se rozvíjejících a nejdůležitějších oblastí. Distanční 

výuka a rozvoj digitálních kompetencí žáků tento fakt jen posílily. Jsou to aktivity, při kterých se nejde 

obejít porozumění textu. Při distanční výuce většina problémů s plněním úkolů pramenila  z 

neporozumění zadání. Rovněž na žáky v současné době ze všech stran působí velké množství 

informací, jež vyžadují prověření, posouzení a prozkoumání jejich důvěryhodnosti. Bez patřičných 

čtenářských a kritických nástrojů toho nebudou žáci schopni a snadněji tak podlehnou manipulaci. 

Školy si tuto situaci uvědomují, na čtenářskou gramotnost se soustředí a podporují ji i aktivitami nad 

rámec běžného učiva. 

2.1 Co proběhlo dobře 

Školy si uvědomují důležitost čtenářské gramotnosti a pedagogové ve většině škol jsou proškolováni 

v této oblasti, s tím, že se vybírají vzdělávací programy podle kvality a praktického přínosu pro výuku.  

Práce s dětmi probíhá výuka čtenářských strategií, o přečteném textu se mluví (čtení 

s porozuměním), zařazují se formy kritického myšlení, jehož význam ještě oproti minulému období 

vzrostl. V podstatě všechny školy spolupracují s městskou knihovnou a jejími pobočkami a mají 

vlastní školní (žákovskou) knihovnu. 

Na řadě škol fungují čtenářské kluby, čtenářské dílny atd. (např. ZŠ sv. Voršily, FZŠ Hálkova, FZŠ 

Holečkova, ZŠ Terera).  

Na většině škol existuje čtenářsky podnětné prostředí, kromě čtenářských koutků či jinak volně 

přístupných knih atd. vznikají i různou formou zpracované tipy a náměty na knihy k přečtení pro 

ostatní děti. Např. na FZŠ Tererovo nám. vznikají „čtenářovníky“ - tipy žáků pro ostatní na knihy, 

seznam knih pro danou věkovou kategorii pro inspiraci, čtenářské nástěnky atd. 

Některé školy jsou zapojeny do projektů např. s UPOl nebo i do mezinárodních projektů. Př. 

Scioškola je zapojena do projektu „Síťování základních škol v oblasti čtenářské gramotnosti“, kde si 

pedagogové ze zapojených škol v ČR předávají zkušenosti včetně zahraničních a pravidelně 

diskutují. Příkladem je FZŠ Hálkova  projekt Záložka spojuje česko-slovenský projekt, téma: List za 

listem – baví mě číst; knižní šifra Boženy Němcové (jedná se o obrázek, který v sobě ukrývá spoustu 

názvů knih. 

Většina škol využívá nabídek programů (besedy, vzdělávací akce) Knihovny města Olomouce (sérií 

programů s KMOl jsme připravili i v rámci MAP). Návštěvy knihovny byly v minulém období díky 

pandemii bohužel omezeny.  

Školní knihovny jsou již celkem běžnou součástí škol, školy literaturu stále doplňují. Někde však 

v knihovnách probíhají i besedy či výuka nejen češtiny. Na některých školách dochází i k zavedení 

samostatného pracovníka pro knihovnu či k zefektivnění procesu půjčování např. formou 

elektronizace výpůjček (např. ZŠ Svatoplukova). 

Ve sledovaném období bylo běžné zapojování dětí do olympiád, recitačních a jiných soutěží velmi 

omezeno díky pandemii. Někde však soutěže proběhly např. formou on-line (recitační soutěž na FZŠ 

Hálkova). 

ZŠ Vejdovského a ZŠ Spojenců využívají i výuky čtení formou genetické metody. 
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Některé školy vydávají časopisy – např. ZŠ Heyrovského, ZŠ Zeyerova FZŠ Rožňavská, ZŠ 

Nemilany, ZŠ Demlova. Tato aktivit má přesah nad čtenářskou gramotností, žáci se učí i jiným 

dovednostem jako např. spolupráce napříč ročníky a další dovednosti v oblasti kreativity, digitálních 

gramotností atd.  

Zajímavým tipem jsou  na ZŠ Zeyerova závěrečné práce žáků 9. ročníků – kde aplikují dovednosti 

jako analýza, syntéza, prezentace. Rovněž závěrečné ročníky připravují proslov na školní ples. 

V řadě škol došlo k posílení spolupráce pedagogů, kteří si předávají informace a novinky ze 

vzdělávacích programů (někde proškolení pedagogové působí přímo jako lektoři pro další pedagogy), 

sdílí dobrou praxi a další. Celkově vzrostla spolupráce pedagogů, přispěla k tomu i distanční výuka, 

aby se pedagogové stihli co nejrychleji a nejefektivněji přizpůsobit novým podmínkám.  

V rámci nutnosti zavést distanční výuku byl úspěch udržet výuku dle ŠVP, ale pedagogové se snažili 

různě zpestřit hodiny. Např. ZŠ Komenium při distanční výuce na podporu čtení zavedli četbu na 

pokračování, doporučení knih bylo zpracováno formou on-line prezentace atd. Nejen díky distanční 

výuce došlo k většímu zapojení interaktivních médií do výuky a multimediálních učebnic. Díky DV 

pedagogové takto objevili řadu zajímavých podkladů na internetu, kterými je možno zpestřit výuku či 

domácí přípravu. Např. umimecesky.cz, mojecestina.cz, pravopisne.cz nebo diktáty.cz 

Čtenářská gramotnost vstupuje do více předmětů formou práce s textem, přípravy referátů, práce 

s články v tisku, vyhledávání v encyklopediích, na internetu atd.). 

Důležité: 
ZŠ Gorkého - škola má zastoupení v oblastním Kabinetu českého jazyka a literatury SYPO (NPI ČR). 
 
2.2 V čem byla škola úspěšná 

V této oblasti se často objevovaly podobné věci jako v oblasti „co proběhlo dobře“. Za úspěch většina 

škol uvádí zvládnutí DV a úspěšnost žáků při přijímacím řízení a motivace žáků k četbě.   

Zmiňována je zde nejen existence školních knihoven a čtenářských koutků, ale především jejich 

efektivita, tj. zvýšený zájem dětí o návštěvy knihoven. Počet čtenářských koutků ve školách roste.   

ZŠ Spojenců kromě využívání metody genetického čtení v 1. třídě dlouhodobě spolupracuje s UPOl 

na srovnání efektivity metod genetické a analyticko-syntetické.   

Kromě výše zmíněných školních časopisů děti tvoří příspěvky na web školy – např. v ZŠ Nemilany, 

ZŠ Rožňavská. 

Zajímavost: 

- ZŠ Svatoplukova  - tvorba školní čítanky - tým čtenářské gramotnosti ve spolupráci s předmětovou 

komisí českého jazyka započal sběr textů do společné databáze. Každý pedagog může do této 

databáze přidat libovolný text. Následně se z vybraných textů vytvoří školní čítanka, jež by měla 

akcentovat potřebu mezipředmětovosti. 

2.3 V čem by se mohla zlepšit 

Školy by v oblasti zlepšení uvítali možnost pravidelného doplňování školní knihovny, ZŠ Rožňavská, 

ZŠ Řezníčkova by uvítala i nákup více knih stejného titulu pro práci se třídou. Nebo zlepšení 

podmínek pro vedení knihovny (především prostorových, vybavením atd.). Moc se nemluví o 

personálním obsazení, přestože je trendem mít samostatnou pozici knihovníka, který bude metodicky 

vést knihovnu nejen v oblasti výpůjček knih, ale i pro realizaci výchovně vzdělávacích aktivit včetně 
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využití knihovny ve všech předmětech. Pár škol již uvažuje také o zefektivnění výpujčního systému 

školních knihoven např. formou čárových kódů či jiné elektronizace (ZŠ Heyrovského,  ZŠ 

Svatoplukova, ZŠ Bystročice). 

Ve  školách, kde ještě jsou rezervy, by rádi zapracovali na tvorbě čtenářsky podnětného prostředí ve 

škole, třídě. Např. nástěnky s knižními novinkami, recenzemi, čtenářské koutky ve třídách, relaxační 

koutky ve škole s nabídkou časopisů. 

Důležitá je motivace pro čtení, na ZŠ Spojenců plánují obnovit kroužek recitační a literární, rovněž 

kroužek plánují na ZŠ Terera. Důležitá je i podpora žáků s mimořádným zájmem, kroužek by mohl být 

jednou z cest. 

Hodně škol se chce zlepšovat v zavedení či rozšíření mezipředmětové výuky a zapojení metod 

čtenářské gramotnosti do jiných předmětů (př. zařazování úkolů vyžadujících samostatnou, 

rozsáhlejší práci s informacemi), je však třeba motivovat a zapojit pedagogy z ostatních předmětů. 

Např. ZŠ Svatoplukova plánuje více blokových celků, které poskytnou více času, jenž je nezbytně 

potřebný k práci se čtenářskými cíli. Dochází ke spolupráci pedagogů na vytváření tematických celků, 

Budou se využívat i texty mimo humanitní předměty a pracovat se bude i s netradičními druhy textů 

(příspěvky na sociálních sítích, internetové články, vědecké práce, texty písní, inzeráty atd.). Od 

příštího roku zavedení Memoriál Hany Maciuchové, který bude zaměřený na tvůrčí psaní,    

Díky DV některé školy jsou také více přístupněnější k práci se čtečkami, elektronickými knihami a 

audioknihami v prezenčních hodinách. Rovněž je možné pořádání soutěží k motivaci žáků s využitím 

YouTube. 

Zajímavost: 

ZŠ Dvorského by ráda zřídila knihovničku na autobusové zastávce Bazilika, Svatý Kopeček 

 
2.4 V čem potřebuje pomoci, aby došlo ke zlepšení 

Školy uvítají pomoc  v oblasti finanční podpory, kdy by peníze využily především na pravidelný nákup 

knih, audioknih, případně na nákup dalších pomůcek. 

Přestože se pedagogové pravidelně vzdělávají, je zájem o vzdělávání i do budoucna. Důležité je 

sdílení dobré praxe s ostatními, dokonce i přímo hospitace hodin )zde je však především problém 

s časem pro přítomnost obou pedagogů ve výuce jedné třídy. 

Důležitá je i motivace rodičů, aby podpořili a motivovali i v domácím prostředí děti ke čtení. K tomu je 

potřeba celospolečenská osvěta.  

Např. ZŠ Nedvědova by uvítala školení pro sborovnu v oblasti kritického myšlení.  

Díky tomu, že se školy potýkají s inkluzí kdy ve třídě je často více dětí s SVP, uvítali by někteří 

pedagogové školení o problémovém vyučování a semináře na podporu ČG, příklady dobré praxe od 

kolegů.  

 

2.5 Priority pro r. 2019 – 2020  

Školy označily dle pořadí důležitosti 3 hlavní prioritní oblasti z priorit vytvořených MŠMT v rámci 

dotazníkového šetření k Šablonám, na které by se v dalším období chtěly co nejvíce zaměřit. Priority 

byly zpracovány na základě agregace dat.  
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Priorita č. 1 
Škola podporuje základní znalosti a dovednosti, základní práce s textem (od prostého porozumění 
textu k vyhledávání titulů v knihovně podle potřeb žáků) 

Priorita č. 2 
Škola podporuje rozvoj čtenářské gramotnosti v rámci školních vzdělávacích programů (má 
stanoveny konkrétní cíle) 

Priorita č. 3 
Ve škole existuje a/nebo je využívána knihovna (školní, místní) přístupná podle potřeb a možností 
žáků  

Priority v oblasti čtenářské gramotnosti zůstaly i v roce 2021 stejné, změnilo se pouze pořadí. 

Zatímco v roce 2019 bylo nejvyšší prioritou využívání knihoven a jejich dostupnost pro studenty a 

žáky, v roce 2021 považují pedagogové za nejvyšší prioritu práci s textem od prostého porozumění 

textu k vyhledávání titulu v knihovně dle potřeb žáků (tedy priorita, která se v minulém šetření umístila 

na 2. místě). Za druhou nejvyšší prioritu je považována dle letošního šetření podpora rozvoje 

čtenářské gramotnosti v rámci ŠVP a třetí prioritou je právě využití a dostupnost knihoven pro žáky 

ZŠ. 

 

2.6 Změny oproti šetření v r. 2019 

K hlavním změnám, které školy popisovaly, patří vzdělávání pedagogů  (pomohly tomu programy 

v rámci Šablon II, MAP, NIDV a další). Pedagogové se vzdělávali nejen formou prezenční účasti, ale 

v době covidu kdy bylo více času a příležitostí pro vzdělávání často využívali různé webináře. 

Pedagogové si uvědomují přínosnost takového vzdělávání a nově získané poznatky pak aplikují do 

výuky. Důležitou roli hraje i sdílení dobré praxe mezi pedagogy. Tato skutečnost je zmiňována 

poměrně často jako jev, který na školách probíhá, minimálně mezi kolegy ve sborovně (sdílení 

nápadů, hospitace, předání informací ze školení i ostatním…).  

Rovněž si školy stále vybavovaly své školní knihovny novou literaturou. Některé školy uvažují nad 

zefektivnění půjčování knih a převedení vypůjčování do digitálního systému. 

Školy také do výuky více zapojují interaktivní média, multimediální učebnice atd., čemuž pomohlo i 

období distanční výuky. Díky distanční výuce žáci byli nuceni průřezově všemi předměty více 

pracovat s texty.  

Naopak některé akce, jako projektové dny apod. se díky Covidu nemohly uskutečnit. Všechny školy 

jako minimální úspěch uvádí zvládnutí distanční výuky. 

Jelikož období pandemie nepokrývalo celé sledované období, ve školách se také realizovaly 

čtenářské dílny, probíhaly besedy ve školní nebo městské knihovně. 

Školy si uvědomují důležitost čtení s porozuměním a kritického myšlení a kladou na to při hodinách 

důraz.  

2.6 Závěrečné zhodnocení 

Téměř ve všech školách se využívá školní knihovna a oproti minulému šetření vzrostl ještě její 

význam. Některé školy uvažují nad zefektivněním výpujčního systému, např. formou elektronizace 

s využití čárových kódů, jinde více knihovnu využívají při výuce napříč předměty, na některých 

školách se knihovna stává i místem pro pořádání různých akcí, autorských čtení atd,  někde se 
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zavádí samostatná pozice knihovníka. Samozřejmostí je neustálé doplňování novými tituly a potřeba 

financí na toto doplnění a rovněž by školy uvítaly tipy na zajímavé novinky. Velmi dobře probíhá 

spolupráce škol s veřejnou knihovnou (besedy, akce, Pasování na čtenáře a jiné), bohužel v období 

pandemie byly tyto aktivity omezeny.  Spolupráce s městkou knihovnou včetně jejích místních částí 

funguje na velmi dobré úrovni. 

Priority škol v podstatě kopírují základní oblasti toho, co se školám daří a na čem hodně pracují. Tj. 

zmíněná školní knihovna, základní práce s textem, rozvoj čtenářské gramotnosti je ukotven ve 

vzdělávacích programech školy. 

Školy rovněž kladou velký důraz na neustálé vzdělávání pedagogů, jak v rámci seminářů, workshopů, 

DVPP, tak i kolegů mezi sebou navzájem uvnitř školy nebo i mezi školami.  V posledním sledovaném 

období se tomuto hodně věnovali, mimo jiné i s využitím webinářů v době pandemie a nové poznatky 

ze vzdělávání přenášeli do výuky. Podstatná je samozřejmě kvalita seminářů a jejich dopad na 

praktické využití ve výuce. Velkým trendem je vzájemné předávání zkušeností, dobré praxe ale i 

novinek ze vzdělávacích programů mezi kolegy.  

Důležitou součástí jsou čtenářské kluby a čtenářské dílny.  

Školy kromě klasické výuky zařazují prvky mezipředmětové výuky, blokové výuky, projektové dny 

zaměřené na tuto oblast apod. V době pandemie toto bylo trochu potlačeno a proto ve sledovaném 

období toto nebylo tolik u škol akcentováno. 

 

3 Matematická gramotnost 
 

Terera - Ve škole napříč všemi ročníky je posílena výuka matematiky tím, že 1 hodina týdně je 

dělená, to znamená, že výuka matematiky probíhá v malé skupině žáků.  

Scio  - důraz na projektovu práci, kdy děti chápou smysl získávaných dovedností 

Rožňavská -Žáci o matematiku projevují jen malý zájem a snaží se tento předmět zvládnout s co 

nejmenší námahou. Domácí příprava žáků je minimální. Obzvlášť v době distanční výuky se na 

žácích projevovala jejich nedostatečná domácí příprava. Použití znalostí při řešení praktických úloh 

naráží na neochotu a neschopnost komplexně uvažovat o zadané úloze. Často úlohy řeší zcela bez 

návaznosti na realitu 

3.1 Co proběhlo dobře 

 

Většina škol si uvědomuje důležitost výuky matematiky propojené na praktické příklady ze života, 

pochopení řešení každodenních situací a důležitost logického přemýšlení u žáků (hádanky, netradiční 

matematické úkoly).  Aktivity v hodinách matematiky i mimo ně jsou tomuto přizpůsobovány. 

Pedagogové jsou proškolováni v této oblasti, vítají semináře zaměřené na praktické využití ve výuce.  

Příkladem jsou projekty např. Prodej pizzy, stavba domku, společné nakupování – Scio škola, škola 

sv. Voršily má volitelný předmět praktická matematiky, o který je zájem.  

Hodně škol se zaměřuje na finanční gramotnost ať už pořádáním besed s touto tematikou nebo přímo 

pravidelnou výukou (někde např. realizují projekt spolu s Českou spořitelnou, jinde využívají pomoci  
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rodičů), do výuky jsou zařazovány jednoduché bankovní operace, základy vedení rozpočtu 

domácnosti apod.  (př. ZŠ Terera, ZŠ Zeyerova, ZŠ Vejdovského)  

Běžné je rovněž zapojování šikovných dětí do olympiád, Pythagoriády a matematického klokana 

případně jiných matematických soutěží (Pangea, logická olympiáda). ZŠ Hálkova se účastnila ve 

velkém finále šifrovací soutěže BrLoH (Brněnská logická hra). Zapojení do soutěží bylo částečně 

omezeno pandemií a distanční výukou. 

Výuky matematiky na 1. stupni Hejného metodou probíhá na Scioškole, ZŠ Dvorského.  

Stejně jako u jiných oblastí je i zde vítané další vzdělávání, jehož poznatky se dají uplatnit ve výuce. 

V řadě škol dochází ke spolupráci pedagogů a předávání dobré praxe mezi sebou navzájem. Vítané 

by bylo i předávání dobré praxe mezi pedagogy z různých škol.  

Školy rovněž vytipovávají nadané žáky v matematice a s nimi individuálně pracují.  

Rovněž v oblasti matematické gramotnosti se v určité míře u některých škol projevuje snaha o 

zapojení matematiky i do dalších předmětů (např. zeměpis, informatika, občanská výchova)  

Školy byly rády, že zvládly výuku v rámci distančního vzdělávání. Někteří pracovali s grafickými 

tablety, které se osvědčily hlavně v geometrii. Důležité pro rozvoj matematické gramotnosti je 

možnost využívání interaktivních médií, díky distanční výuce došlo v této oblasti k rozvoji a  používaly 

se nástroje jako Acitve Studio apod.   Vrámci DV dobře fungovaly i výuková videa.  

Na několika školách dochází i k půlení hodin matematiky, díky čemuž se může více individualizovat 

práce s dětmi. Někde se půlení zavedlo alespoň v 9. ročníku, aby se žáci mohli lépe připravovat na 

přijímací zkoušky.  

Dobře fungují speciální pomůcky pro matematickou představivost, zejména na 1. stupni. Některé 

školy si pomůcky i sami vyrábí.  

Došlo k omezení fungování kroužků na podporu matematiky a logického myšlení, díky pandemii.  

 

3.2 V čem byla škola úspěšná 

Většina škol k úspěchům řadí zvládnutí distanční výuky a úspěšnost žáků při přijímacím řízení. 

Úspěch žáků na různých olympiádách a soutěžích, který dominoval v minulém šeření byl potlačen 

díky období pandemie a distanční výuky, žáci se do soutěží zapojovali méně. V době distanční výuky 

se pedagogové dostali i k zajímavým volně dostupným zdrojům, které by jinak neobjevili.  

V období distanční výuky byl náročnější pracovat s žáky s SVP a realizovat přípravu na přijímací 

zkoušky, která probíhala např. i formou on-line doučování. 

 

Tipy od ZŠ Řezníčkova: Na 1. a 2. stupni ZŠ velkou oblibu získal server www.umime.to, v oblasti 

matematické gramotnosti podtitul www.umimematiku.cz, Khanova škola, www.mozaweb.com, z 

dalších nástrojů, kde lze procvičovat logické a matematické dovednosti jmenujme např. 

www.wordwall.net, www.ucitelnice.cz, www.baamboozle.com, www.flippity.net 

Úspěch školy spatřuje v mezipředmětové výuce se zaměřením na matematiku, v projektových dnech 

zaměřených na MG, kde se více zaměřují na názorné a praktické příklady např. v oblasti finanční 

gramotnosti (ZŠ Stupkova. Úspěchem u řady škol je nakoupení a využívání nových pomůcek, 

závadění moderních výukových metod.  
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Zajímavé akce škol v oblasti matematické gramotnosti:  

- nástěnka na podporu matematické gramotnosti a logického myšlení s dobrovolnými příklady (FZŠ  

   Hálkova) 

- nákup Ozobotů a využití ve výuce – ZŠ Gagarinova 

- využívání grafických  tabletů pro výuku geometrie – např. ZŠ Nemilany, ZŠ Dvorského 

- Hejného matematika – ZŠ Dvorského 

- vybavení výukovými pomůckami a didaktickými hrami na podporu matematické gramotnosti v rámci  

  projektu IKAP – ZŠ Terera 

 

3.3 V čem by se mohla zlepšit 

Obecně lze říct, že aktivity, které se na některých školách daří (viz kapitoly výše) chtějí tyto školy 

prohlubovat a ostatní se v těchto tématech chtějí zlepšit. Základem je přiblížení matematiky reálnému 

životu, budoucím profesím, podpora matematického myšlení u dětí. 

Školy jako základ pro další zlepšování považují dobré materiálové vybavení na podporu gramotnosti. 

Příkladem můžou být i různé robotické pomůcky.  

Zlepšení vidí také většina škol ve větším využití matematiky v různých projektech, projektových dnech 

atd. Rovněž si na školách uvědomují důležitost podpory matematické gramotnosti napříč ostatními 

předměty. 

Na některých školách fungují kroužky zábavné matematiky nebo logiky. V období pandemie byly 

kroužky velmi omezeny či úplně utlumeny. Je důležité je znovu nastartovat a zapojit do nich co 

nejširší spektrum dětí, nejen nadané, motivovat žáky k návštěvě kroužků. Samostatná práce 

s nadanými žáky v hodinách či mimo ně je však také důležitá a školy chtějí na této věci více pracovat.  

Školy kladou velký důraz na vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti (př. projekt České spořitelny). 

Nedílnou součástí zlepšování v oblasti matematické gramotnosti je neustálé vzdělávání v této oblasti. 

Řada škol uvádí, že má zájem o vzdělávání i v matematice. Vzhledem k tomu, že jsou nabízené 

semináře v rámci MAP neobsazené, je otázka, jestli se jedná o špatnou nabídku seminářů nebo ve 

finále jednotliví pedagogové nejsou dostatečně motivováni ke vzdělávání. Zájem je právě o 

vzdělávání, které je zaměřenou na aplikaci matematiky v praxi a zábavné formy výuky. Stále je zájem 

o vzdělávání v oblasti Hejného matematiky. Stejně jako organizované vzdělávání je i důležité 

samovzdělávání, k dispozici je řada zajímavých zdrojů, jen je potřeba je více vyhledávat a používat.  

Na pár školách probíhá i tandemová výuka, byť je to organizačně náročné, tak přináší úspěchy a 

školy by v tom rády pokračovaly a zlepšovaly se.  

ZŠ Tererovo nám. by se chtěla více zaměřit na praktickou geometrii. ZŠ Heyrovského by ráda více 

zapojila rodiny dětí formou workshopu pro rodiče žáků 1. stupně – pomoc dětem při rozvoji 

matematické gramotnosti v domácím prostředí. Řada škol rovněž klade důraz na vyhledávání a 

podporu nadaných žáků v oblasti matematiky. Naopak např. ŽŠ Gorkého chce vylepšit nižší 

hodnocení žáků při testování SCIO (přizpůsobit výuku). 
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3.4 V čem potřebuje pomoci, aby došlo ke zlepšení 

Pomoc školy uvítají v oblasti vzdělávání (nabídka vhodných vzdělávacích programů včetně Hejného 

matematiky), v oblasti materiálního zabezpečení (pomůcky včetně robotických, interaktivní média, 

multimediální učebnice, hry, licence např. Matýskova matematika…) a výměny zkušeností s jinými 

školami, tzv. sdílení dobré praxe. Příklady pomůcek, o které by školy měly zájem - stavebnice pro 

výuku geometrie (Geomag, Magformes…), specializované SW př. Geogerba, Cabri II. Zájem je např. 

o 3D tisk, robotické pomůcky, program Active Inspire pro zatraktivnění výuky MG) 

Někde se povedlo zavést půlené hodiny matematiky, jinde to není možné z prostorových důvodů a 

školy by v tom potřebovaly pomoci.  

V případě práce s nadanými žáky nad rámec vyučování je třeba také mít financování na tyto aktivity. 

Stejně jako doučování u žáků, kteří to potřebují.  

Na ZŠ Svatoplukova by rádi navýšili počet tandemových hodin, je to však problém finanční i 

organizační.  

ZŠ Kosmonautů má zájem o speciální semináře na podporu matematické gramotnosti pro žáky se 

sluchovým postižením a žáky se SVP (není nabídka), širší nabídku pomůcek a materiálů pro tyto 

žáky.  

 

3.5 Priority pro r. 2019 – 2020  

Školy označily dle pořadí důležitosti 3 hlavní prioritní oblasti z priorit vytvořených MŠMT v rámci 

dotazníkového šetření k Šablonám, na které by se v dalším období chtěly co nejvíce zaměřit. Priority 

byly zpracovány na základě agregace dat.  

Priorita č. 1 

Ve škole je podporováno matematické myšlení u žáků (příklady k řešení a pochopení každodenních 

situací, situací spojených s budoucí profesí nebo k objasnění přírodních zákonů, atp.) 

Priorita č. 2 

Škola podporuje rozvoj matematické gramotnosti v rámci školních vzdělávacích programů (má 

stanoveny konkrétní cíle) 

Priorita č. 3  

Učitelé 1. i 2. stupně rozvíjejí své znalosti v oblasti matematické gramotnosti a využívají je ve výuce 

(kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) 

 

I v oblasti matematické gramotnosti zůstaly jednotlivé priority totožné s předchozím šetřením. 
Prioritou č. 1 zůstává podpora matematického myšlení u žáků pomocí zadávání příkladů 
z praktického života, objasnění přírodních zákonů, či příkladů směřujících k situacím spojeným 
s budoucím povoláním žáků. Na druhé místo se posunula, z minulého třetího, priorita rozvoje 
matematické gramotnosti v rámci ŠVP a třetí prioritou je rozvoj znalostí pedagogů obou stupňů 
základního vzdělávání pomocí vzdělávacích programů, studia odborné literatury apod. 

 
3.6 Změny oproti šetření v r. 2019 
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S matematickou gramotností se pojí zlepšení počítačové gramotnosti díky DV (tabulky apod., 

využívání Ozobotů), častěji jsou využívány interaktivní média.  

Na některých školách docházelo k dalšímu vzdělávání pedagogů a dovybavování pomůckami pro 

matematickou gramotnost. 

Některé školy se ve sledovaném období neposunuly, některé toto období hodnotí negativně, díky 

tomu, že se nemohla konat řada doprovodných aktivit a že se žáci vzdělávali on-line a úspěchem bylo 

udržení stávající úrovně. 

Žáci se méně zapojovali do matematických soutěží.  

Na ZŠ Heyrovského jsou na 1. i 2. stupni půlené hodiny matematiky. 

ZŠ Tererovo nám. a ZŠ sv. Voršily hodnotí zlepšení žáků v oblasti matematické gramotnosti 

(včetně matematického myšlení, finanční gramotnosti). Důležitá je motivace žáků a akce na 

podporu matematického myšlení. 

 

3.7 Závěrečné zhodnocení 

Školy se zaměřují na propojení výuky matematiky s praktickým životem, pedagogové se vzdělávají a 

uplatňují nabyté znalosti při výuce a celkově se podpoře matematické gramotnosti klade velký důraz, 

ve vzdělávání je zájem pokračovat. Tomu odpovídají priority v této oblasti.  

Školy rovněž kladou velký důraz na projektovou výuku, mezipředmětovou výuku, kroužky zaměřené 

na logické myšlení a na finanční gramotnost, kterou začleňují do výuky matematiky. Je zájem 

podporovat nadané a doučovat žáky, kteří to potřebují.  

Základem pro rozvoj v této oblasti je materiálové zázemí (pomůcky včetně robotický, multimediální 

učebnice, licence na výukové programy apod.). 

 
4 Rozvoj potenciálu každého žáka v jiných oblastech  
 

4.1 Inkluzivní/společné vzdělávání 

4.1.1 Co proběhlo dobře 

Všechny školy již umí s integrovanými dětmi pracovat, podařilo se individualizovat výuku dle potřeb 

integrovaného žáka. Rovněž se zlepšila spolupráce pedagoga a asistentů pedagoga. Školy jsou 

schopny přijmout v podstatě všechny žáky bez rozdílu (v případě pohybového omezení dítěte hraje 

roli bezbariérovost školy). Každá integrace však nese pro pedagoga větší časovou zátěž pro přípravu.  

Podařilo se zvládnout i distanční výuku. 

V některých školách v rámci stavebních úprav došlo právě i k vyřešení bezbariérového přístupu (př. 

ZŠ Holečkova). 

Školy musely rovněž v této oblasti zapracovat na kvalitní komunikaci mezi pedagogy, asistenty, rodiči 

a dětmi. Došlo v této oblasti ke zlepšení, ale stále jsou případy, kdy se komunikace nedaří, zejména 

pokud jde o žáka ze sociálně nepodnětného prostředí.  
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Školy jsou celkem dobře vybaveny kvalitními kompenzačními pomůckami a didaktickým materiálem 

pro děti se SVP.  

Spolupráce s PPP a SPC je všemi hodnocena na velmi dobré úrovni.  

Téměř na všech školách funguje nebo fungoval (s využitím časově omezených Šablon) školní 

psycholog. Jeho práce a činnost na škole se jeví jako velmi významná, přínosná a efektivní. Na řadě 

škol dochází i k vytvoření školních poradenských pracovišť v oblasti inkluze složených např. 

z výchovného poradce, školního psychologa, třídního učitele, speciálního pedagoga, školního 

metodika prevence (př. ZŠ Demlova, ZŠ Nedvědova,  ZŠ Heyrovského). V době distanční výuky 

narůstala četnost konzultací v rámci poradenských pracovišť.  

Na nadané žáky se zaměřuje primárně FZŠ Hálkova, nově kromě speciální třídy pro nadané zavádí 

systémovou podporu nadání a má vytvořenou funkci školní koordinátorky nadání. I na dalších školách 

v rámci inkluzivního přístupu dochází k vyhledávání nadaných žáků v různých oblastech a 

individualizaci práce s nimi.  

Naopak pro žáky se SVP vznikají různé formy doučování (financováno v rámci Šablon), kde je možné 

věnovat jim více času a individuální práce. Fungovalo i doučování on-line. Hodně škol vzdělává také 

žáky s cizím mateřským jazykem, což má také svá specifika.  

Některé školy jmenovaly jako pozitivní oblast, která se škole povedla, zaměření se na posilování 

silných stránek žáků se SVP, sebehodnocení žáků, realizace speciálních preventivních programů na 

budování a posílení zdravých vztahů dětí.  

4.1.2 V čem byla škola úspěšná 

Jako velký úspěch si školy cení získání kvalitních asistentů a nastavení dobré spolupráce ve třídě 

mezi pedagogem a asistentem a samozřejmě asistentem a dítětem.  

Komunikace s rodiči je základ, v řadě případů došlo ke zlepšení komunikace, spolupráce – škola – 

rodič.  

Jako úspěch je rovněž spatřováno zvládnutí administrativy v oblasti inkluze. 

Již v předchozí kapitole byla zmíněna efektivita školního poradenského pracoviště, důležitá je opět 

dobrá komunikace mezi jednotlivými členy. Sehráli i důležitou úlohu v době distanční výuky.  

Žáky se SVP se daří zapojovat nejen do běžné výuky, ale i do realizace různých projektů třídy, školy 

(př. ZŠ Gagarinova – Droždín). Důležité bylo zvládnutí distančního vzdělávání žáků s SVP, 

podchycení a podpora žáků ohrožených školním neúspěchem během této doby. Na školách hodně 

fungovalo a osvědčilo se doučování v rámci Šablon.  

Školy využívají preventivních programů, které nabízí Sdružení D, relaizují třídnických hodin (budování 

sounáležitosti, spolupráce). 

Některé školy uvádí jako úspěch, že se podařilo i materiálně zabezpečit žáky ze sociálně 

nepodnětného prostředí v době distanční výuky.  

 

4.1.3 V čem by se mohla zlepšit 

Některé školy, které tak zatím nečiní, se chtějí více zaměřit na identifikaci nadaných dětí, individuální 

práci s nimi a rozvoj jejich potenciálu. Uvítali by i vzdělávání v této oblasti.   
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Jelikož pozice asistenta je velmi důležitá, bylo by dobré mít metodickou podporu pro práci s asistenty, 

kteří se často mění. Stejně tak důležité je kvalitní vzdělání asistenta a systém možnosti dalšího 

vzdělávání.  

Některé školy chtějí více pracovat na systému sebehodnocení žáků.  

Prostor pro zlepšení vidí školy i ve sdílení dobré praxe jak uvnitř školy, tak i mezi školami navzájem, 

vnímání nových podnětů, přístupů atd. Základem je dobrá komunikace pedagogického sboru mezi 

sebou.  

Na některých školách se potřebují zlepšit v práci s dětmi s cizím mateřským jazykem, případně 

absolvovat vzdělávání v této oblasti.   

Objevují plány na zlepšení v oblasti zefektivnění administrativní práce. 

Důležitým tématem, které řeší všechny školy a je čím dál silnější díky narůstajícímu počtu dětí s SVP 

ve třídě je sladění potřeb dětí ve třídě a dětí s SVP. Stejně tak školy řeší nižší počet dětí ve třídách, 

který by individualizaci potřeb jednotlivých dětí pomohl.  

Na některých školách stále řeší bezbariérovost (např. ZŠ Stupkova, ZŠ sv. Voršily, ZŠ Bystročice), 

jinde by ještě uvítali další vybavení kompenzačními a jinými robotickými pomůckami, speciálními 

programy apod. 

Na školách by prospělo i zvýšení počtu speciálních pedagogů. 

 

4.1.4 V čem potřebuje pomoci, aby došlo ke zlepšení 

Základní potřebou v oblasti pomoci s problematikou inkluze jsou finance na zřízení stálých pozic 

školního psychologa a školního speciálního pedagoga, pedagoga věnujícího se žákům s nadáním, 

dále na větší materiální zabezpečení, případně na realizace bezbariérového přístupu nebo na zázemí 

pro školní poradenské pracoviště. Požadavek na pomoc je i v oblasti kvalitního vzdělávání zejména 

asistentů pedagoga.  

Vesměs všechny školy by uvítaly pomoc v zajištění menšího počtu žáků ve třídách tak, aby práci 

mohly více individualizovat nebo diferenciovat výuku. A zároveň se objevuje i požadavek na snížení 

počtu žáků se SVP v rámci jedné třídy. 

Přestože došlo ke zlepšení komunikace s rodiči, pedagogové by uvítali pomoc při komunikaci 

s problémovými rodiči, kde se stále zlepšení nedaří.  

Důležitým bodem je také práce s dětmi s jiným mateřským jazykem, zde by školy uvítaly systém 

výuky českého jazyka ještě před nástupem na ZŠ, ideálně povinné absolvování kurzu českého jazyka 

Velmi by školám pomohlo zmenšení administrativy spojené s inkluzí.  

- vytvoření klidových zón pro žáky ADHD 

Podněty:  

- v koncepci rozvoje města Olomouce vytvořit finanční podporu na stálé pozice školního psychologa a  

  speciálního pedagoga;  

- v MAP III realizovat semináře pro asistenty pedagoga a DVPP na práci s asistenty;  
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- změna přístupu k „podporovaným žákům“ ze stran veřejnosti, více informací o způsobu jejich  

  vzdělávaní, hodnocení a také uplatnění.  

 

4.1.5 Priority pro r. 2019 – 2020  

Školy označily dle pořadí důležitosti 3 hlavní prioritní oblasti z priorit vytvořených MŠMT v rámci 

dotazníkového šetření k Šablonám, na které by se v dalším období chtěly co nejvíce zaměřit. Priority 

byly zpracovány na základě agregace dat.  

Priorita č. 1 

Škola dokáže přijmout ke vzdělávání všechny žáky bez rozdílu (včetně žáků s odlišným kulturním 

prostředím, sociálním znevýhodněním, cizince, žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) 

apod.) 

Priorita č. 2 

Škola umí komunikovat s žáky, rodiči i pedagogy, vnímá jejich potřeby a systematicky rozvíjí školní 

kulturu, bezpečné a otevřené klima školy 

Priorita č. 3 

Pedagogové školy  jsou schopni vhodně   přizpůsobit obsah vzdělávání, upravit  formy  a  metody 

vzdělávání a nastavit různé úrovně obtížnosti v souladu se specifiky a potřebami žáků tak, aby bylo 

dosaženo a využito maximálních možností vzdělávaného žáka (např. učivo určené nadaným žákům 

je rozšiřováno a prohlubováno v souladu s jejich předpoklady, tvorba žákovských portfólií apod.) 

 
V oblasti společného vzdělávání je prioritou nově schopnost, či možnosti školy přijmout ke vzdělávání 
všechny žáky bez rozdílu kulturního prostředí, jiného mateřského jazyka, sociálního znevýhodnění či 
žáky se SVP. Druhou prioritu vidí pedagogové v budování bezpečného školního klimatu, rozvoji 
školní kultury a schopnosti komunikovat s žáky i rodiči. Třetí prioritou je dle letošního šetření 
schopnost přizpůsobit úroveň obtížnosti výuky a obsah vzdělávání tak, aby bylo maximálně využito 
schopností každého žáka, tedy práce v hodinách jak s žáky se SVP, tak i s nadanými dětmi. Oproti 
poslednímu šetření v letošním roce vypadla mezi hlavními priorita budování úspěchu každého žáka a 
odbourávání bariér mezi spolužáky.  
 

4.1.6 Změny oproti šetření v r. 2019 

Školy pokračují v přijímání žáků bez rozdílů, stále si více osvojují práci s dětmi s SVP. Někde se 

setkali s novými vzdělávacími potřebami dětí a podpůrnými opatřeními. Spolupráce pedagogů a 

asistentů se více stabilizovala, upevnila a celkově prohloubila a zefektivnila. Novinkou pro všechny 

byla distanční výuka, kdy se opět musel individuálně zohledňovat přístup k dětem s SVP či k 

nadaným dětem. Pedagogové se museli naučit přizpůsobovat obsah, formy a metody výuku v on-line 

prostředí, případně připravovat dětem s SVP i tištěné podklady, školy nastavily podmínky v období 

pandemie pro doučování dětí a individuální konzultace. Do procesu byli zapojeni asistenti pedagoga, 

školní psychologové i samotní pedagogové. Doba si vyžádala i větší zapojení rodičů, na většině škol 

hodnotí zlepšení komunikace s rodiči, nicméně v individuálních situacích opět docházelo ke 

komplikacím při komunikaci s rodinou. Celá situace spojená s distančním vzděláváním 

pravděpodobně i přes snahu pedagogů v některých rodinách prohloubila rozdíly mezi dětmi. Ve 

sledovaném období došlo ke zlepšení spolupráce s poradenskými zařízeními (PPP, SPC). 
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V tomto období již někde došlo k problémům s financováním speciálních pedagogů a psychologů, tím 
že v Šablonách III jsou nižší finance. Možnost financování a případné personální změny mohou 
situaci na školách zhoršovat.  
 
V některých školách díky investicím došlo k vytvoření bezbariérového přístupu (např. ZŠ Nemilany, 

ZŠ Heyrovského) 

4.1.7 Závěrečné zhodnocení 

Školy se s inkluzí popasovaly velmi úspěšně, na všech školách, kde mají žáky se SVP jejich 

začlenění do kolektivu a do běhu třídy probíhá dobře. V souvislosti s inkluzí se však školy potýkají 

s celou řadou problémů – nestálé financování pozic, které jsou podstatné, velké množství 

administrativy, výuka žáků cizinců bez dostatečné znalosti češtiny, práce s dětmi s SVP je někdy na 

úkor  práce s dalšími dětmi (dle typu podpůrného opatření, množství dětí s SVP ve třídě). 

Nezanedbatelnou úlohu pro školu má školní psycholog a speciální pedagog a samozřejmě asistenti. 

Bohužel působení psychologa a speciálního pedagoga ve škole je časově svázáno s realizací 

projektů (Šablony a jiné) a je tedy časově omezeno bez možnosti dalšího pokračování či nemožnosti 

plánovat tyto realizace v dostatečném předstihu.  Pokud působení těchto pracovníků  není nijak 

nahrazeno, je to velká škoda, protože působení ve škole je efektivní. Obdobná situace je u asistenta 

pedagoga, případně školního asistenta. Jsou to pozice, které jsou v podstatě na všech školách, 

asistenti pedagoga v několika třídách. Většinou jsou financovány z podpůrných opatření, tedy 

s časovým omezením. V započaté práci je však třeba pokračovat, ve třídě dojde k postupné 

spolupráci pedagoga s asistentem, vytvoří se tým, který však nemá zajištěné pokračování. Zrovna tak 

je důležitý vztah asistent – žák, kdy není vhodné kvůli nekontinuálnímu financování stále měnit 

asistenty. Důležitá je kvalita nově nastupujících asistentů, případně možnosti jejich dovzdělávání, 

sdílení dobré praxe atd. 

Na větších školách velmi dobře fungují školní poradenské pracoviště – tým lidí zapojených do práce 

s žáky s potřebou podpory do metodické pomoci pro pedagogy a asistenty (školní psycholog, 

výchovný poradce, metodik prevence, speciální pedagog). Je třeba však mít vytvořené dostatečné 

zázemí pro výkon tohoto pracoviště.  

Samozřejmým přínosem by v této oblasti pro možnost větší individualizace a diferenciace práce byl 

menší počet žáků ve třídě.  

Práci, která se dobře na školách rozběhla, stále znesnadňuje přebujelá administrativa v této oblasti. 

Bere čas, který by bylo vhodné lépe investovat do jiných aktivit. 

Školy většinou rozdělují v oblasti inkluze práci s dětmi se SVP, s dětmi s odlišným mateřským 

jazykem a s nadanými dětmi. I nadaným dětem se na řadě škol věnuje velká pozornost a je dobré je 

v tomto podporovat. 

Mezi prioritami je otevřené klima školy, ke kterému patří především komunikace s rodiči, žáky, 

vnímání potřeb žáků s SVP. Dále je důležité začlenění žáka do kolektivu a dlouhodobá práce na 

odbourávání bariér.  

 
4.2 Podpora podnikavosti, iniciativity a kreativity 

Terera – Žáci se zúčastňovali exkurzí, besed, workshopů, praktických ukázek a projektů. Nedílnou 

součástí této oblasti je práce ve školních dílnách, k rozvoji kreativity také napomáhaly kroužky v naší 

škole – kroužek dovedných rukou, keramický apod. 
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ScioŠkola -  projektová výuka, často zaměřeno na kreativitu, každé dítě si vybírá projekt podle svého 

zaměření (př- Poznej sám sebe, konec prokrastinace…) 

 

4.2.1 Co proběhlo dobře 

Aktivity v oblasti podnikavosti a kreativity byly ve sledovaném období hodně ovlivněny pandemií a 

distanční výukou, kdy se ve většině případů nemohly realizovat aktivity, které na školách běžně 

probíhají (např. organiazce jarmarků, plesů, dnů otevřených dveří atd.)  

Zrovna tak školy nemohly realizovat aktivity jako exkurze do firem apod. Nicméně školy zapojené 

v IKAP tyto aktivity v některých případech realizovaly např. I formou on-line. Jako přínosná a také 

poměrně často využívaná forma aktivit v této oblasti je spolupráce se středními školami, především 

v rámci IKAP. V rámci této spolupráce dochází také k realizaci kroužků, které opět probíhaly i formou 

on-line, např. kroužek Kreslení a modelování v práci zubního technika. Pro exkurze do firem jsou 

využívány i možnosti rodičů se zajímavým povoláním, kteří toto nabídnou (díky COVID však tyto 

aktivity byly přerušeny). Školy v rámci exkurzí spolupracují s řadou institucí, např. DDM, Knihovna, 

Sluňákov, Pevnost poznání, firma Tesco… 

Na některých školách se klade důraz na různé charitativní akce, kterých se aktivně účastní žáci, 

včetně organizace těchto akcí. 

Řada škol má svůj školní nebo žákovský parlament, kde zvolení žáci mohou ovlivňovat chod školy. Je 

to dobrá průprava pro rozvoj kompetencí v této oblasti. Někde žákovský parlament fungoval i období 

pandemie (platforma pro nápady a jejich realizaci, prezentaci) – např. ZŠ Zeyerova. 

Většina škol využívá projektové výuky, skupinových prací, buď formou projektových dnů, nebo 

realizaci projektů ve třídách. Žáci se učí řídit své projekt, plánovat, učí se kritickému myšlení, 

spolupráci, prezentaci výsledků své práce a zapojují svou kreativitu atd. Dochází nejen k rozšíření 

znalostí v daném tématu, ale především k rozvoji měkkých kompetencí. Projektově zaměřená výuka 

někde probíhala i v rámci distančního vzdělávání formou on-line. 

Důležité a prospěšné v této oblasti pro školy je rovněž sdílení zkušeností a rozvoj znalostí pedagogů 

v rámci DVPP. Návrhy témat na sdílení zkušeností jsou např. sdílení zkušeností s projekty – vytvoření 

databáze projektů na „klíč“ Na některých školách se pedagogové aktivně zapojují do různých projektů 

(např. UPOl, NPI) kde využívají příležitosti a nápady a vytváří hodnoty, které pak využívají ve své 

praxi 

 

4.2.2 V čem byla škola úspěšná 

Opět jsou zde zmiňovány projektové dyn, kde se žáci učí samostatnosti a kreativity. Někde se 

podařilo realizovat i v rámci distanční výuky. Jako úspěch školy většinou uvádí ocenění žáků na 

různých soutěžích a výstavách (výtvarných, fotografických).  

Důraz rovněž školy kladou na finanční gramotnost, jak již bylo zmíněno v kapitole matematické 

gramotnosti. Např. projekt Abeceda peněz od České spořitelny umožňuje vyzkoušet si podnikání. 

Jako úspěšné je především hodnocena spolupráce se středními školami, většinou realizováno 

v rámci IKAP. V rámci spolupráce jsou realizovány různé aktivity (dny otevřených dveří, návštěvy díle, 

odborné kroužky, exkurze do firem atd.).  
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Pedagogové období COVIDu využili také na vzdělávání, zejména v rámci nabídky různých webinářů. 

 

4.2.3 V čem by se mohla zlepšit 

Školy vidí prostor pro zlepšení v této oblasti ve sdílení dobré praxe a podpoře dětí, jejichž iniciativnost 

ještě není tak velká a zároveň podpoře nadaných žáků (včetně finanční podpory).  

Současně pro rozvoj kreativity je třeba mít materiální podporu (pomůcky, materiál pro výrobu). 

K důležitým bodům patří motivace. Někde zmiňují větší motivaci na straně pedagogů (zapojení 

většího počtu pedagogů do aktivit školy apod.), jinde zase zmiňují zvýšení motivace na straně 

některých žáků. Celkově je také důležité zlepšování se v oblasti komunikace a prezentace u žáků. 

Finanční gramotnost je téma, které je spjato s podnikavostí. Některé školy se tomu věnují, jiné chtějí 

začít. Je zde stále prostor pro vylepšování této aktivity a její rozšiřování. Hodně škol by také rádo 

posílilo spolupráci s podnikatelským sektorem (i za pomoci rodičů), účast na exkurzích, besedy s 

podnikateli.  

Možnost, jak podpořit kreativitu je i zařazování více názorného vyučování, praktických ukázek, např. 

venkovní vyučování, podporovat moderní formy výuky, více projektových aktivit na podporu 

podnikavosti. 

 

4.2.4 V čem potřebuje pomoci, aby došlo ke zlepšení 

Nejdůležitější oblast, ve které školy potřebují pomoci je materiální zázemí. Někde potřebují 

specializované prostory, jinde stačí podpořit vybavení materiály, pomůckami, odbornou literaturou. Se 

zajištěním této potřeby souvisí finance, které je možno hledat nejen u zřizovatele, ale i u sponzorů, 

kteří podpoří iniciativitu a podnikavost žáků. 

Oblast sdílení dobré praxe (nápady, zajímavé realizace), nabídka kvalitního vzdělávání, to jsou také 

důležité oblasti, kde by školy uvítaly pomoc. 

Školy také velmi bojují s časem, kterého je nedostatek. V případě realizace aktivit financovaných 

v rámci různých dotovaných projektů zabírá přiliš mnoho času administrativa a je málo času na 

samotnou realizaci aktivit. 

Pro tuto oblast není také stanoveno jasné metodické vedení, je na každé škole, jak se k tomuto 

tématu postaví a jak moc jej bude zařazovat do výuky.  

Tomuto tématu by prospělo větší dělení výuky na tematické celky, které dávají širší možností 

zapojení několika pedagogů různých předmětů. Na některých školách je již tato problematika aktivně 

řešena a zapracována do nových ŠVP. 

 

4.2.5 Priority pro r. 2019 – 2020  

Školy označily dle pořadí důležitosti 3 hlavní prioritní oblasti z priorit vytvořených MŠMT v rámci 

dotazníkového šetření k Šablonám, na které by se v dalším období chtěly co nejvíce zaměřit. Priority 

byly zpracovány na základě agregace dat.  
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Priorita č. 1 

Škola učí žáky myslet kriticky, vnímat problémy ve svém okolí a nacházet inovativní řešení, nést rizika 

i plánovat a řídit projekty s cílem dosáhnout určitých cílů (např. projektové dny; při výuce jsou 

zařazeny úlohy s vícevariantním i neexistujícím řešením atp.). 

Priorita č. 2 

Škola rozvíjí finanční gramotnost žáků (učí je znát hodnotu peněz, pracovat s úsporami, spravovat 

záležitosti, znát rizika). 

Priorita č. 3  

Škola systematicky učí prvkům iniciativy a kreativity, prostředí i přístup pedagogů podporuje fantazii a 

iniciativu dětí 

V oblasti podpory podnikavosti, iniciativy a kreativity zůstaly první dvě priority shodné ve srovnání 

s posledním šetřením. V obou případech umístili pedagogové jako prioritu č. 1 schopnost školy naučit 

žáky myslet kriticky, vnímat problémy ve svém okolí, hledat řešení a stanovovat si cíle (např. 

prostřednictvím projektových dnů, apod.). Další prioritou je, shodně s minulým šetřením, rozvoj 

finanční gramotnosti a třetí prioritou je dle pedagogů  pro následující roky schopnost školy podpořit  

v dětech iniciativu, fantazii a kreativitu. Mezi priority s nejvyšší důležitostí se v letošním roce, oproti 

šetření v roce 2019, nedostala priorita sdílení dobré praxe mezi pedagogy z různých škol v oblasti 

rozvoje iniciativy a kreativity. 

4.2.6 Změny oproti šetření v r. 2019 

Období pandemie a distanční výuka zasáhla nejvíce do praktických předmětů a činností, které se na 

školách běžně vykonávají. Nemohly se uskutečňovat projektové dny apod. Nově školy hledaly 

možnosti podpory kreativity a iniciativity v on-line prostředí (př. sportovní výzvy, literární šifry, projekty 

jako samostatné úkoly žákům…) Díky distančnímu vzdělávání  se žáci však mnohem více 

osamostatnili, což posiluje kompetence, které je v oblasti podnikání, iniciativity a kreativity dobré 

podporovat. Projevil se však i negativní dopad, kdy žáci ztráceli motivaci a pracovní návyky.  

Řada škol je zapojena do spolupráce se  středními školami a firmami v rámci IKAP II. Všichni si tuto 

spolupráci velmi pochvalují. I v době pandemie docházelo k aktivitám v on-line prostředí.  

Individuálně se školy v rámci změn posunuly v oblasti finanční gramotnosti, zlepšení manuální 

zručnosti žáků, pedagogové se vzdělávali a sdíleli dobrou praxi, nové poznatky pak uplatňovali ve 

výuce, nebo došlo ke zlepšení kvality projektových dnů.  

4.2.7 Závěrečné zhodnocení 

Pro rozvoj podnikavosti, kreativity a iniciativity na školách nejvíce využívají zapojení žáků do akcí 

školy a při projektové výuce či projektovém dni.   Hodně žádaná je i spolupráce s podnikateli, firmami. 

Naopak v současné době již hodně využívaná je spolupráce se středními školami (zejména v rámci 

IKAP). Velkým tématem na školách je finanční gramotnost a učení kritickému myšlení. Tomu 

odpovídají také priority pro nejbližší období. 

Poslední sledované období bylo ovlivněno distanční výukou, kdy aktivity v této oblasti byly do značné 

míry omezeny. 

Základem pro rozvoj této oblasti je materiální zázemí a vhodná podpora ve formě dalšího vzdělávání, 

sdílení dobré praxe, metodických materiálů a kontaktů na subjekty, které jsou ochotné spolupracovat. 
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4.3 Polytechnické vzdělávání 

4.3.1 Co proběhlo dobře 

Na některých školách došlo ve sledovaném období k vybudování dílen či zahájení prací na jejich 

budování, jinde došlo k vybudování dalších odborných učeben (např. přírodovědných, technicky, 

venkovních environmentálních atd.). Jinde zase došlo k vybavení materiálem a pomůckami, např. 3 D 

tiskárny, materiály pro výrobu, stavebnice. Praktické využití bylo díky distanční výuce odloženo. 

Sledované období bylo v této oblasti velmi ovlivněno distanční výukou. Byly ale i školy, kterým se i 

v rámci on-line výuky podařilo aplikovat projekty na podporu manuální a polytechnické zručnosti, 

plnění úloh v předmětech polytechnického charakteru, propojení mezi předměty. 

Standardně školy v oblasti podpory polytechniky nejčastěji využívají své dílny či odborné učebny 

(laboratoře chemie atd.) nebo se zaměřují na podporu environmentální výchovy v praxi. V dílnách se 

snaží naučit děti práci s různými druhy nářadí a materiálů (dřevo, plech, plast…) a práce podle 

metodických postupů. Ve školách, kde nemají dílny, pro výuku a podporu technického myšlení 

využívají stavebnice (př. Merkur, Lego, LogiKit). 

V rámci EVVO mezi hlavní aktivity patří třídění odpadu, péče o školní pozemky a zahrádky (př. 

bylinná zahrada), realizace projektového dne Den Země atd.   Školy v oblasti EVVO spolupracují se 

vzdělávacími organizacemi (př. Sluňákov). 

V této oblasti je velmi důležité propojení učiva s praxí, spolupráce se středními školami (sdílená 

výuka, využití odborných učeben apod.), většinou díky zapojení do projektu IKAP (Implementace 

krajského akčního plánu).  

V rámci zájmových aktivit školy nabízí kroužky robotiky, programování. 

Rovněž oblast přírodních věd je oblastí, kde pedagogové využívají a vítají výměnu zkušeností, 

vzájemnou hospitaci pro sdílení dobré praxe (např. ŽŠ Spojenců je zapojena do projektu Vzájemná 

spolupráce pedagogů ZŠ), využívají mezipředmětové vztahy (propojení pracovních činností a 

informatiky, propojení chemie, fyziky a přírodopisu) nebo projektové dny. I v této oblasti na některých 

školách docházelo k dalšímu vzdělávání pedagogů. 

Zajímavé aktivity: 

- zapojení do projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání“ ve spolupráci se SŠ  

  polytechnickou – učí se základům technického kreslení a zobrazování  (ZŠ Terera) 

- zapojení pedagogů přírodovědných předmětů do projektu realizovaného v rámci Šablon Vzájemná  

  spolupráce pedagogů ZŠ, vyměňují si zkušenosti formou společného plánování a reflexí  

  vyučovacích hodin, vzájemnými hospitacemi kolegů (ZŠ Spojenců) 

- předmět Crafts - v projektech děti pracují s nástroji, vždy se plní konkrétní cíl, např. obložení chaty   

  (Scioškola) 

- Zaměření na přírodovědnou gramotnost – tým koelgiální podpory - včelí úl a čmelín, bylinková  

  spirála, motýlí louka, vyvýšené záhony, sběr dešťové vody, další ekologické aktivity (ZŠ  

  Svatoplukova) 
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4.3.2 V čem byla škola úspěšná 

Školy byly úspěšné v oblastech, které jsou uvedeny v předchozí kapitole. Některá škola si více cení 

nového vybavení dílen nebo celé nové dílny, jiná vybudování školní zahrady či environmentální 

učebny na zahradě, či vybavení novými pomůckami a materiály pro práci žáků (3D tiskárny, nářadí…) 

a jiná si zase si více cení spolupráce se střední školou nebo úspěchů žáků v soutěžích (např. ZŠ 

Stupkova – Biologická olympiáda – formou on-line, postoupení do krajského kola, ZŠ Hálkova – 

přírodovědné soutěže on-line).  

Jako úspěch je uváděn i rozvoj manuální zručnosti žáků, formou různých projektových aktivit. 

 

Jedním z hlavních úspěchů je zapojení některých škol do IKAP. Všechny zapojené školy jsou 

spokojené s aktivitami, které díky tomu ve spolupráce se SŠ případně i firmami realizují. 

Některé školy se v rámci této oblasti zaměřují i na práci ve cvičné kuchyňce, v období pandemii však 

nebylo možné realizovat.   

Zajímavé aktivity: 

- příklady projektů na Scioškole:  ročníkové práce - výrobky dětí v 8. ročníku (dorty, stolička, židle),  

obložení dřevem drobné dřevostavby v rámci projektu Stavba domku,  v projektu Birdwatching děti na 

2. stupni stavěly ptačí krmítka v domácím prostředí.  

 

4.3.3 V čem by se mohla zlepšit 

Zlepšení opět může nastat v zázemí pro výuku polytechnických předmětů, tj. v existenci či neexistenci 

dílen a odborných učeben a v úrovni jejich vybavení, jejich zázemí. Každá škola má jinou úroveň a 

možnosti vybavení, proto i rozvoj jednotlivých kompetencí může probíhat rozdílně.   

Jak již v předchozích kapitolách uvádíme, školy využívají spolupráce s podniky a středními školami. 

Jsou však v této oblasti ještě rezervy a každá škola spolupracuje jinak intenzivně, některé školy by 

teprve tuto spolupráci rády využily a více posílily exkurze do regionálních firem.    

Do polytechniky patří nejen práce v dílnách, ale i na pozemcích či ve cvičné kuchyňce.  

Důležitou oblastí, na kterou je třeba se zaměřit do budoucna je programování a badatelsky 

orientovaná výuka, častěji zařazovat experimenty a pokusy. 

Prostor pro rozvoj je také ve sdílení dobré praxe mezi učiteli na školách a mimo školu. Pedagogové 

by uvítali také nové vzdělávací a metodické materiály v této oblasti. Důležitým prvkem je také 

badatelsky orientovaná výuka a projektové učení, které se někde snaží aplikovat. 

Jednoznačně by se školy v této oblasti rády zlepšovaly v zařazování praktické činnosti před teorií. 

Podporovány by měly být i kroužky a jiné mimoškolní aktivity či praktické činnosti ve družině. 

 

4.3.4 V čem potřebuje pomoci, aby došlo ke zlepšení 

Většinou školy potřebují pomoci s materiálním zázemím – odborné učebny, dílny a zázemí k nim, 

cvičné kuchyňky, pozemky, sklady materiálů a samotné vybavení odborných učeben a materiál pro 

výrobu či polytechnické stavebnice. Jedná se nejen o vybudování nových učeben ale i o jejich 
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modernizaci. Na řadě škol toto již proběhlo nebo probíhá, ale stále je hodně škol, které nemá vhodné 

zázemí nebo se podařilo zrealizovat vybudování jen některého typu odborných učeben. Nově je také 

kladen větší důraz na robotizaci a programování, k čemu na školách zpravidla také nebývá dostatek 

pomůcek a je třeba dovybavit i v této oblasti.  

Zájem je také o zajištění pomoci ze strany externích odborníků v rámci realizace mimoškolních aktivit, 

případně některých projektových dnů, nebo finance na realizaci kroužku, exkurze či jiné . 

Důležitý je i rozvoj kompetencí učitelů polytechnického vzdělávání. To je možné podpořit novými 

výukovými programy, semináři, sdílením dobré praxe. Školy mají zájem o zkvalitnění nabídky DVPP 

v oblasti polytechnického vzdělávání. U jedné školy se objevil i požadavek na „metodického 

kabinetu“, který by byl systematicky a koordinovaně zaměřen na rozvoj didaktiky pracovních 

činností a polytechnické výuky a přispíval by k aplikaci novinek do praxe a k prohloubení 

kvalifikace učitelů těchto předmětů. 

 

4.3.5 Priority pro r. 2019 – 2020  

Školy označily dle pořadí důležitosti 3 hlavní prioritní oblasti z priorit vytvořených MŠMT v rámci 

dotazníkového šetření k Šablonám, na které by se v dalším období chtěly co nejvíce zaměřit. Priority 

byly zpracovány na základě agregace dat.  

Priorita č. 1 

Škola podporuje zájem žáků o oblast polytechniky propojením znalostí s každodenním životem a 

budoucí profesí.  

Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním zabezpečením na podporu a rozvoj 

polytechnického vzdělávání (např. učebny pro výuku chemie, fyziky, přírodopisu ad.). 

Priorita č. 2 

Součástí výuky polytechnických předmětů jsou laboratorní cvičení, pokusy, různé projekty apod. 

podporující praktickou stránku polytechnického vzdělávání a rozvíjející manuální zručnost žáků 

Priorita č. 3  

Technické vzdělávání je na naší škole realizováno v souladu s RVP ZV 

Prioritou č. 1 pro polytechnické vzdělávání je dle letošního šetření podpora zájmu žáků o polytechniku 

a propojení polytechnického vzdělávání s praktickým životem a budoucí profesí. Tato priorita se jako 

jediná objevila i mezi prioritami v minulém šetření v roce 2019. Další prioritou, která vyplynula 

z letošního šetření je zahrnutí laboratorních cvičení, pokusů a projektů podporujících praktickou 

stránku polytechnického vzdělávání do  různých předmětů. Pedagogové preferují, aby bylo 

polytechnické vzdělávání realizováno v souladu s RVP ZV – třetí priorita, která vyplynula z letošního 

sběru dat. Oproti výsledkům z roku 2019 se tedy mezi priority nedostalo dostatečné technické a 

materiální zabezpečení na podporu rozvoje polytechnického vzdělávání, které bylo posledně prioritou 

č. 1 a dále rozvoj znalostí pedagogů v oblasti polytechniky, což bylo v šetření z roku 2019 prioritou  

č. 3. 
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4.3.6 Změny oproti šetření v r. 2019 

Oblast polytechniky byla ještě více zasažena obdobím pandemie než oblast podnikání, iniciativity a 

kreativity. Praktické činnosti a laboratorní pokusy na školách téměř neprobíhaly, projektové dny se 

téměř nekonaly. Školy se však snažily najít alternativní řešení i v této oblasti.  

Některé školy jsou nově vybavené venkovními učebnami, nové dílny či jejich vybavení, mají 

k dispozici 3D tiskárny, pozemky pro pěstitelské práce, nové stavebnice pro děti a žáky.  

Pozitivně se v oblasti polytechniky projevilo zlepšení využívání ICT.  

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, řada škol je zapojena do IKAP II a velmi si tuto oblast 

spolupráce chválí.  

Někteří pedagogové se v oblasti polytechniky vzdělávali a sdíleli dobrou praxi.  

Individuálně školy pozorují zlepšení manuální zralosti žáků, zvýšení kvality laboratorních pokusů 

apod.  

4.3.6 Závěrečné zhodnocení 

Oblast polytechniky se vyznačuje těmito základními znaky: 

- zázemí pro výuku (odborné učebny, dílny, venkovní učebny, pozemky …) 

- materiál (nářadí, materiál včetně elektromateriálu, stavebnic, robotů atd.) 

- spolupráce s firmami a středními školami 

- vzdělávání včetně sdílení dobré praxe, metodických materiálů 

- vzdělávání a aktivity v oblasti EVVO 

Všechny zmíněné znaky jsou ve školách v různé míře realizovány a zároveň se školy v různé míře 

chtějí v těchto oblastech zlepšovat a poskytovat lepší a kvalitnější nabídku, zázemí.  

Hlavní prioritou je právě dostatečné technické a materiální zabezpečení, dále prakticky pojatá výuka 

zaměřená na propojení s reálným životem a možnost neustálého vzdělávání pedagogů. 

 

4.4 Digitální kompetence pedagogických pracovníků  

4.4.1 Co proběhlo dobře 

V této oblasti nastal velký posun díky nutnosti přejít na distanční výuku. Pedagogové bez rozdílu byli 

nuceni zvládnout práci s PC, seznámit se s aplikacemi a programy tak,  aby mohli vyučovat on-line. 

Zároveň se školy musely v poměrně velkém měřítku dovybavit výpočetní technikou a téměř každý 

pedagog měl k dispozici svůj PC či spíše notebook. Školy také pořizovaly výpočetní techniku, kterou 

půjčovaly potřebným žákům. Někde na školách došlo i k vylepšení síťového připojení k internetu či 

pokrytí wi-fi, vybavení tiskárnami atd. U některých pedagogů probíhalo doškolování v digitální 

gramotnosti na začátku distanční výuky, někteří se zvládli seznámit s novými kompetencemi sami, 

hodně fungovala vzájemná kolegiální výpomoc. 

V běžném provozu školy většinou využívají  pedagogové výpočetní techniku používají pro 

administrativní činnosti, pro přípravu výuky, ale i pro výuku samotnou či práci v elektronickém 

systému školy(docházka, elektronická třídní kniha…) nebo pro prezentaci práce školy ( na některých 
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školách došlo k modernizaci prezentace či zavedení nových forem prezentace - web, facebook, 

instagram, tvorba videosekvencí atd.). Elektronický způsob komunikace je také využíván směrem 

k rodičům.  

V době prezenční výuky by řada škol ráda využívala ICT učebnu nejen pro výuku informatiky. Došlo 

také k dalšímu vybavení 

Na všech školách by měl působit ICT koordinátor, který absolvoval školení na UPOl. Ne všechny 

školy to však ve svém popisu zmiňují. ICT koordinátor vypracovává i ICT plán pro šolu. 

Některé školy mají k dispozici také tablety pro žáky, pro práci v hodinách i pro využítí v družině. 

Některé školy zapracovali také na svých webových stárnách, kdy modernizovaly způsob prezentace.  

Zajímavé aktivity: 

- zapojení do projektu PIGŽU (realizuje UPOl) - podpora informační gramotnosti žáků a učitelů 

Zajímavé aplikace, které školy také využívaly: 

- ActivStudio, E- beam  

 

4.4.2 V čem byla škola úspěšná 

Hlavním úspěchem všech škol bylo zvládnutí přechodu na distanční výuku, a to jak z hlediska 

technického, tak personálního. Výuka byla také obohacena o práci s pestrou škálou interaktivních a 

vzdělávacích programů, vyhledávání nových zdrojů k výuce na internetu, tvorba vlastních výukových 

materiálů vhodných pro distanční výuku (DV) a hledaní dalších cest pro zatraktivnění DV. Školy také 

byly nuceny hledat cesty, jak pomoci s vybavením potřebných žáků výpočetní technikou.  

Na některých školách došlo také k dalšímu dovybavování interaktivními tabulemi. Na některých 

školách mají k dispozici i 3D tiskárnu. 

Důležitá je rovněž orientace pedagogů a rozvíjení povědomí o internetové bezpečnosti, které v této 

kapitole zmiňuje několik škol.  Žáci se učí efektivní práci s internetovými zdroji kritickému myšlení a 

důvěryhodnosti informací. 

Zajímavé aktivity: 

- zakoupení pomůcek zaměřených na programování Ozobot, zapojení do výuky (ZŠ Gagarinova) 

 

4.4.3 V čem by se mohla zlepšit 

Přestože školy v minulém období byly ve velké míře dovybaveny výpočetní technikou, stále je to 

potřebná oblast, některá technika zastarává a je třeba ji obnovit, jinde chybí ještě vybavení dalších 

tříd interaktivní tabulí či jinou výpočetní technikou atd., využívání ICT učebny i pro jiné předměty 

(vyžádá si vybavení i počítači pro celou třídu, nikoli pro půlené  hodiny). Rovněž na některých školách 

je třeba dokončit zlepšení internetového připojení. Důležité je i zakupování licencí k různým 

programům a aplikacím.  

I když došlo k velkému posunu v kompetencích pedagogů v oblasti digitálních technologií, většinou 

na školách jsou velké rozdíly mezi jednotlivými pedagogy a bylo by dobré tyto rozdíly zmírnit. 
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V rámci zlepšení se objevují dílčí návrhy jako doladění některých technických detailů, využívání 

synchronizovaného kalendáře, sjednocení školních písemností, centrální úložiště dat, Chybí vhodné 

prostory pro skladování a výuku IT a robotiky … 

Některé školy uvažují i o modelu 1: 1 pedagog žák - umožnit žákům pracovat na svých zařízeních  – 

umožní to větší individualizaci výuky, propojení těchto zařízení (např. využití PC učebny vybavené pro 

všechny žáky i v jiných předmětech, využití vlastních zařízení žáků – telefony, tablety…) 

Stále žádaný je další rozvoj kompetencí pedagogů formou vzdělávání. 

Jen některé školy zmínily nové RVP v oblasti výuky ICT i způsob přechodu a tvorby nových ŠVP tak, 

aby byly v souladu s RVP. V této souvislosti je také třeba se připravit na další vzdělávání a rozvoj 

digitálních kompetencí u pedagogů. Školám by pomohlo i více robotických pomůcek pro výuku 

informatiky a další materiální vybavení pro výuku robotiky a programování.  

 

4.4.4 V čem potřebuje pomoci, aby došlo ke zlepšení 

Základem pro pomoc v této oblasti je dostatek financí, na lepší internetové připojení tak, aby bylo 

dostupné minimálně ve všech třídách 2. stupně, postupná obměna a udržování ICT techniky, nákup 

pomůcek pro výuku robotiky a programování.  

Někde uvítají školení na efektivní on-line výuku.  

Na některých školách vzniká pozice ICT koordinátora, odborníka z oblasti ICT, školení probíhalo na 

UPOl. Školy potřebují  stálou metodickou pomoc a podporu pro učitele. 

 

4.4.5 Priority pro r. 2019 – 2020  

Školy označily dle pořadí důležitosti 3 hlavní prioritní oblasti z priorit vytvořených MŠMT v rámci 

dotazníkového šetření k Šablonám, na které by se v dalším období chtěly co nejvíce zaměřit. Priority 

byly zpracovány na základě agregace dat.  

Priorita č. 1 

Pedagogové využívají ICT učebnu nebo školní stolní počítače při výuce (nejen informatiky). 

Priorita č. 2 

Pedagogové umí systematicky rozvíjet povědomí o internetové bezpečnosti a  kritický pohled na 

internetový obsah k rozvoji znalostí a dovedností žáků  

Priorita č. 3  

Pedagogové využívají školní mobilní ICT vybavení ve výuce (notebooky, netbooky, tablety, chytré 

telefony apod.) 

V oblasti digitálních technologií považují pedagogové za nejvyšší prioritu možnost využívat při výuce 

(nejen informatiky) školní počítače, stejně jako při minulém šetření. Podobně i druhou prioritu – 

systematický rozvoj povědomí o internetové bezpečnosti a kritický pohled na internetový obsah – 

považují pedagogové za stejně důležitou jako před dvěma lety. Nově pedagogové považují za 

důležité možnost využití školního mobilního ICT vybavení ve výuce. Nově vzniklé situaci – zkušenosti 

s distanční výukou a dovybavení škol mobilním ICT vybavením v souvislosti s uzavřením škol – tedy 

odpovídá zařazení priority týkající se použití školního mobilního ICT vybavení na úkor použití 

soukromého mobilního ICT vybavení, což bylo 3. prioritou v předchozím sběru dat. 
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4.4.6 Změny oproti šetření v r. 2019 

Téměř všichni hodnotí pozitivně v uplynulém období výrazné zlepšení digitální gramotnosti pedagogů 

i žáků. V některých školách zdůrazňují, že distanční výuka tento proces jen urychlila, jinde se díky DV 

nastartoval. Kromě výuky v on-line prostředí jsou digitální systémy i mnohem více využívány pro 

informovanost rodičů a komunikaci s nimi. Proces nového učení přinesl i posílení sdílení mezi 

pedagogy navzájem, zejména uvnitř sborovny.  

Rovněž se ve školách velmi zlepšilo vybavení výpočetní technikou (PC, notebooky, internetové 

připojení, dobíjení notebooků apod.), využívání nových aplikací a softwarových systémů vhodných 

pro výuku nejen v době DV. 

Řada pedagogů prošla školením pro práci v Teamsech či jiných aplikacích používaných pro distanční 

vzdělávání. Rovněž díky zapojení do Šablon III došlo nejen k vybavení, ale i dalšímu vzdělávání.  

4.3.7 Závěrečné zhodnocení 

Došlo k velkému posunu v oblasti digitálních kompetencí pedagogů i materiálního vybavení škol 

v souvislosti s distanční výukou, kterou všechny školy úspěšně zvládly.  

Stále je však třeba vybavení obnovovat, kupovat licence na výukové programy, dovybavovat ICT 

technikou všechny třídy, případně pracovat na vybavení 1:1 pedagog, žák.  

Na školách pracují ICT koordinátoři, kteří poskytují metodickou a technickou pomoc dalším 

pedagogům. Byli vyškoleni v rámci programu UPOl.  

Velké změny čekají školy v souvislosti se změnou ŠVP v oblasti informatiky. Školy budou potřebovat 

další vzdělávání pedagogů pro rozvoj nových kompetencí a vybavení novými pomůckami pro výuku 

robotiky a programování.  

Školy běžně mají k dispozici elektronický informační systém, především elektronickou třídní knihu, 

případně žákovskou knížku. Nejčastěji v systému Bakalář. Využívají sdílené úložiště, komunikují přes 

tyto systémy s rodiči.  

Řada škol se také zaměřuje nebo chce více zaměřit na E-bezpečnost. 

Jako největší prioritu pro nejbližší období uvádí školy využívání ICT nejen při výuce informatiky, tj. 

zařazování ICT do výuky všech předmětů, druhou prioritou je rozvoj povědomí u žáků a případně i 

jejich rodičů o internetové bezpečnosti. Jako třetí prioritu vidí pedagogové v možnosti využití mobilní 

ICT techniky přímo ve výuce (tablety, chytré telefony…) 

 

4.5 Sociální a občanské dovednosti 

4.5.1 Co proběhlo dobře 

Oblast podpory sociálních a občanských dovedností je poměrně široká, v období pandemie však 

aktivitu na podporu této oblasti byly značně omezené. Nejvíce školy zmiňovaly pěstování kultury 

komunikace mezi dětmi, děti a dospělí, rodiče a učitelé. Rovněž důležitá je podpora třídních kolektivů, 

zejména pak při vzniku nových třídních kolektivů v 6. třídách. S třídním kolektivem ve škole většinou 

pracuje pravidelně jak třídní učitel, tak školní psycholog. Případně si třídy objednávají speciální 

zaměřené programy na podporu školního klimatu. S touto oblastí je také úzce spjatá podpora 
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kulturního povědomí. Např. v ZŠ Holice se zaměřují také na podporu vrstevnické spolupráce mezi 

žáky různých ročníků, budování pozitivních vztahů mezi napříč třídami druhého stupně. 

V této oblasti se také rozvíjí i pedagogové, např. využívají koučing, mentorig, supervize. Ať už 

prostřednictvím Šablon nebo MAP II. 

Některé školy se také zaměřují na pravidelné hodnocení školního klimatu (např. ZŠ Heyrovského 

provádí dotazníkové šetření pro rodiče žáků 3. a 6. tříd a šetření u pedagogů). Školní parlament plnil i 

důležitou funkci v době distanční výuky, kdy se žáci vyjadřovali k systému výuky a její organizaci. 

Kromě řady negativ, které distanční výuka přinesla do této oblasti se ve školách a na dětech projevil i 

pozitivní vliv distanční výuky. Děti se naučily více samostatnosti a docházelo k rozvoji dalších 

kompetencí stanovených ŠVP, díky distanční výuce školy (jednotliví učitelé) navázali intenzivnější 

kontakt s rodiči.  

Při běžném chodu škol do této oblasti patří i pořádání besed pro žáky ve škole i mimo školu. Díky 

pandemii byly tyto akce omezeny, ale někde docházelo i k on-line preventivním besedám např. na 

téma kyberšikany, bezpečné práce na internetu atd. 

Komunitní škola ZŠ Svatoplukova se hodně zaměřuje na zapojení se dětí do dění v obci a přístup 

žáků k řešení občanských problémů současnosti, podporu sociálního cítění u žáků, žáci 

spoluorganizují komunitní a charitativní akce, mnohdy i v jejich volném čase.  

Fungovaly i školní parlamenty, které se mohly vyjadřovat ke způsobu a organizaci distanční výuky, 

žáci si vyzkoušeli, jaké to je vést kolektiv spolužáků. 

4.5.2 V čem byla škola úspěšná 

Úspěch školy v době časté distanční výuky bylo udržet dobré klima školu, udržet komunikaci a 

spolupráci mezi žáky.  Často se školy zaměřovaly na sebehodnocení, případně na slovní hodnocení 

pedagogů.  

Pozitivem bylo zlepšení spolupráce školy s rodiči.  

Školy často úspěšně zařazují akce na bázi dobročinnosti a pomoci druhým. 

Úspěchem ve sledovaném období byla především realizace projektových dnů a aktivit na podporu 

sociálních a občanských kompetencí žáků v období pandemie, pomoc žáků se sociálně 

nepodnětného prostředí. 

Školy v této oblasti úspěšně zapojují do práce s dětmi školního psychologa či externí firmy, které se 

danou problematikou zabývají.  

Zajímavá aktivita: 

- ZŠ Heyrovského natočilo v době distanční výuky pohádku „O modré škole“ – dílo pedagogů 

doplnění o výtvarné práce žáků 

 

4.5.3 V čem by se mohla zlepšit 

Oblastí, kde se jednotlivé školy chtějí zlepšovat je hodně, někde se chtějí více zaměřit na 

komunikační schopnosti dětí a sebehodnocení, jinde kladou větší důraz na klima školy pro děti, rodiče 

a pedagogy, větší otevřenost školy, jinde by rádi více děti vedly k pravidlům společenského chování, 
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umění komunikace a dodržování pravidel komunikace, včetně vyjadřování myšlenek pomocí různých 

emocí a zážitků.   

Školy by rády více využívaly projektové vyučování, exkurze, besedy, praktické ukázky.  

V souvislosti s distanční výukou se školy také chtějí ještě více zaměřovat na bezpečnost na internetu, 

bezpečného využívání ICT. 

 

4.5.4 V čem potřebuje pomoci, aby došlo ke zlepšení 

Školy by více uvítali organizování aktivit napříč školami, včetně různých sportovních turnajů.  

Rovněž je důležité mít více prostoru pro třídnické hodiny.  

Jak již bylo výše zmíněno, školy uvítají rovněž více aktivit zaměření na bezpečnost dětí na internetu.  

Školy by také uvítaly finance či organizaci besed a přednášek externistů, odborníků z praxe, 

spolupráce s jinými organizacemi, větší zapojení žáků do veřejného života. 

 

4.5.5 Priority pro r. 2019 – 2020  

Školy označily dle pořadí důležitosti 3 hlavní prioritní oblasti z priorit vytvořených MŠMT v rámci 

dotazníkového šetření k Šablonám, na které by se v dalším období chtěly co nejvíce zaměřit. Priority 

byly zpracovány na základě agregace dat.  

Priorita č. 1 

Uvnitř školy se pěstuje vzájemná spolupráce učitele, rodičů a žáků. 

Priorita č. 2  

Škola buduje povědomí o etických hodnotách, má formálně i neformálně jednoznačně nastavená a 

sdílená spravedlivá pravidla společenského chování a komunikace, která se dodržují 

Priorita č. 3  

Škola u žáků rozvíjí schopnosti sebereflexe a sebehodnocení 

V oblasti sociálních a občanských dovedností vyzdvihli školy důležitost vzájemné spolupráce mezi 

školou a rodiči, prioritu, která byla v minulém šetření považována za 3. Prioritou č. 2 je, stejně jako při 

šetření v roce 2019, potřeba povědomí o etických hodnotách a sdílených jasně stanovených pravidel 

společenského chování a komunikace a jejich dodržování. Za třetí prioritu považují pedagogové 

rozvoj schopnosti sebereflexe a sebehodnocení u žáků. Z nejdůležitějších priorit v letošním 

hodnocení vypadla kultura komunikace mezi všemi účastníky vzdělávání. 

 

4.5.6 Změny oproti šetření v r. 2019 

Děti jsou více samostatné, schopné se učit a organizovat si čas a učení. To je v oblasti sociálních a 

občanských kompetencí hlavní pozitivní vliv distanční výuky.  
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Školy pokračovaly v rámci možností v předchozí práci, důležitou roli sehrála i větší zpětná vazba od 

rodičů. Školy se naučily více komunikovat s rodiči.  

V době distanční výuky velkou roli sehrály také školní poradenská pracoviště (doučování, práce 

psychologa atd.) 

Školy jako negativní předpokládají zhoršení fungování dětí v kolektivu, vše se ukáže až s odstupem 

času, jak významný vliv mělo dlouhé období distanční výuky.  

Některé školy se zaměřují na vzdělávání v oblasti formativního hodnocení a jsou zapojeni do projektů 

v této oblasti (např. ZŠ Droždín). 

Řada akcí – návštěvy kulturních zařízení apod. se nemohla ve sledovaném období konat.  
 
 

4.6 Jazykové vzdělávání  

 

4.6.1 Co proběhlo dobře 

Díky období pandemie neprobíhaly pobyty žáků v zahraničí. 

Na řadě škol probíhá výuka angličtiny již od 1. třídy, přestože to není povinnost.  

Řada škol má v rámci zájmového vzdělávání kroužek AJ, někde volitelný předmět dalšího jazyka 

(např. ZŠ Svatoplukova, ZŠ Řezníčkova - španělština). V některých případech došlo i převedení 

kroužku do on-line prostředí.  

Pokračuje popularita metody CLIL, kdy se ji školy snaží zařazovat do výuky. Např. ZŠ sv. Voršily, ZŠ 

Demlova, ZŠ Heyrovského, ZŠ Zeyerova, pedagogové uplatňují moderní formy výuky  

Školy se zaměřují i na neustálé vzdělávání pedagogů v této oblasti (např. DVPP organizované 

nakladatelstvím Oxford University Press). Učitelé využívají poznatky v praxi a sdílejí dobrou praxi 

v oblasti jazykové gramotnosti mezi sebou i s kolegy z jiných škol. 

Ve sledovaném období školy byly rády, když se podařilo dobře implementovat jazyky do distanční 

výuky. Distanční výuka však také přinesla  možnost využití různorodých moderních aplikací (rozšíření 

a procvičení slovní zásoby, procvičení gramatiky – hravou formou), využití reálií, map, obrázků, videí, 

vlastní tvorbou pracovních listů, projektů. V rámci DV práce s aplikcemi Kahoot, Nearpod, Wordwall, 

Liveworksheets a další. 

Zajímavé aktivity:  

- Den jazyků – pro 2. stupeň – (ZŠ Spojenců, ZŠ Zeyerova)  

- žáci 4. ročníků Halloweenský program pro ostatní žáky – ZŠ Nemilany 

- v průběhu roku děti vytvářely několik projektů napříč celým druhým stupněm (narozeninová  

   pozvánka, rodokmen, volný čas) 

- výukový program od organizace ARPOK (Brenda ze Zambie) - zaměřují se na globální témata,  

   povědomí o existenci vlastní kultury a ostatních kultur 
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-  akce pro žáky nad rámec výuky, divadelních představení v cizím jazyce, nejčastěji v angličtině  

   a španělštině 

- zapojení do projektu Erasmus+ „Back in time with an old photo“( zatím se zpracovávají různé  

  materiály (pohlednice, kalendář…) a probíhají online setkání, mobilita odložena – ZŠ Gorkého 

4.6.2 V čem byla škola úspěšná 

Mezi úspěchy patří zapojení do mezinárodních projektů a soutěží, které často byly realizovány i on-

line. Soutěže probíhaly i pouze jako školní kola, díky pandemii. Např. ZŠ sv. Voršily uspěla v soutěži 

o nejlepšího učitele angličtiny. Některé školy ještě zvládly uskutečnit zahraniční vzdělávací pobyt 

pedagogů v r. 2019, před pandemií. 

Úspěchem také je, pokud se daří využívat cizí jazyk i v jiných předmětech, pokud se jazyky učí 

v souvislostech a rovněž jako hra.  Cílem je přiblížit jazyk žákům a vzbudit v nich hlubší zájem o 

jazyk, kulturu země.  

Rozvíjí se zájem i o další jazyky, např. španělštinu.  

Někde se podařilo vybudovat nové zázemí pro výuku jazyků. 

Školy jsou úspěšné, pokud se daří efektivně zapojit rodilé mluvčí. Např. na Scioškole, škole sv. 

Voršily se daří práce s rodilými mluvčími.  Scioškola  využívá i bilingvních dětí, které mluví anglicky a i 

ve volném čase se ostatní žáci mohou v jazyku rozvíjet. Přínosná je i tandemová výuka, kterou např. 

na ZŠ sv. Voršily využívají.  

 

4.6.3 V čem by se mohla zlepšit 

V oblasti jazykového vzdělávání jsou patrné hlavní dva směry pro zlepšení. Zlepšení ve spolupráci a 

využití rodilých mluvčích ve výuce (alespoň v některých hodinách) a více využívat CLIL metodu (i na 

2. stupni).  

Třetí, nejvíce zmiňovaným aspektem pro zlepšení je ještě větší nabídka a možnost zahraničních 

pobytů pro děti i pro pedagogy, besedy s rodilými mluvčími atd. Prospěš né se jeví spolupráce se 

zahraniční školou, lze realizovat i v on-line prostředí.  

K základním a klasickým podmínkám pro rozvoj této oblasti patří technické a materiálové vybavení 

(jazyková učebna, odborná literatura, literatura v cizím jazyce i pro žáky 1. stupně…). Další 

podmínkou pro rozvoj kvalitní výuky jazyků je možnost půlených hodin i na 1. stupni, čemuž často 

brání prostorové či kapacitní možnosti pedagogů.  

K možnostem zlepšení patří i neustálé vzdělávání pedagogů. Důležitá je nabídka zajímavých a 

pestrých možností vzdělávání, které bude pro pedagogy přínosem.  

 

4.6.4 V čem potřebuje pomoci, aby došlo ke zlepšení 

Vzhledem k tomu, že školy chtějí rozšiřovat výuku formou metody CLIL (výuka jiných předmětů 

v cizím jazyce), uvítaly by kurzy na toto téma. Pedagogové by uvítali i další kvalitní nabídku DVPP. 
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Finance jsou nutné pro zapojení rodilého mluvčího do výuky, po čemž volají téměř všechny školy a 

pro financování výměnných pobytů a jiných forem výjezdů do zahraničí. Př. vznik fondu pro tyto 

aktivity. 

Pomoc některé školy uvítají i s vybudováním moderních jazykových učeben, případně s jejich 

vybavením (př. ZŠ Heyrovského, ZŠ Spojenců). 

Námět se objevuje i v nezavádění 2. cizího jazyka  jako povinného předmětu, ale pouze jako 

volitelného.  

Některé školy by uvítaly sdílení úspěšných projektů, doporučení literatury pro začátečníky (vhodné i 

na 1. stupeň atd.). 

 

4.6.5 Priority pro r. 2019 – 2020   

Školy označily dle pořadí důležitosti 3 hlavní prioritní oblasti z priorit vytvořených MŠMT v rámci 

dotazníkového šetření k Šablonám, na které by se v dalším období chtěly co nejvíce zaměřit. Priority 

byly zpracovány na základě agregace dat.  

Priorita č. 1  

Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním zabezpečením pro výuku cizích jazyků 

Priorita č. 2 

Učitelé 1. i 2. stupně, učitelé jazyků i ostatních předmětů rozvíjejí své znalosti v oblasti jazykových 

znalostí a využívají je ve výuce (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) 

Priorita č. 3  

Škola podporuje rozvoj jazykové gramotnosti v rámci školních vzdělávacích plánů (má stanoveny 

konkrétní cíle) 

 

Priority pro oblast jazykové gramotnosti se od šetření v roce 2019 se změnily. Zatímco v roce 2019 

bylo nejvyšší prioritou další vzdělávání pedagogů, v roce 2021 je hlavní prioritou technické a 

materiálové vybavení pro výuku cizích jazyků, následované podporou dalšího vzdělávání pedagogů a 

podporou jazykového vzdělávání v rámci ŠVP, včetně stanovení konkrétních cílů. Z okruhu 

nejdůležitějších priorit vypadl rozvoj chápání odlišných kultur a hodnot a spolupráce s rodilým 

mluvčím. 

 

4.6.6 Změny oproti šetření v r. 2019 

K zásadním změnám při výuce nedošlo. Byly omezeny aktivity výměnných pobytů, zahraniční stáže, 

omezena byla účast v zahraničních projektech apod. Častěji byly využívání interaktivní materiály, 

které školy často plánují zachovat i v prezenční formě výuky.  

V některých školách využívají různých metod učení včetně metody CLILL, pedagogové mezi sebou 

sdílí praktické zkušenosti.  

Díky Covidu bylo omezené pořádání jazykových soutěží a žáci měli menší motivaci pro složení 

mezinárodních jazykových zkoušek.  Naopak některým školám (např. ZŠ sv. Voršily) se podařilo 
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navázat spolupráci se školami v zahraničí, kde formou on-line sdílely zkušenosti, třídy se setkávaly 

v on-line prostředí, apod.  

Ke  změnám docházelo na jednotlivých školách v rekonstrukci jazykových učeben, pořízení nové 

techniky, školení a vzdělávání (v rámci Šablon II), rozšíření výuky jazyků formou kroužků, na jedné 

škole došlo k vytvoření předmětové jazykové komise 

 

4.7 Kariérové poradenství   

Školy označily dle pořadí důležitosti 3 hlavní prioritní oblasti z priorit vytvořených MŠMT v rámci 

dotazníkového šetření k Šablonám, na které by se v dalším období chtěly co nejvíce zaměřit. Priority 

byly zpracovány na základě agregace dat.  

Priorita č. 1 

Kariérové poradenství na naší škole je koordinováno jedním pracovníkem, který má pro tuto činnost 

vytvořeny podmínky (časové, prostorové, apod.) 

Priorita č. 2 

Výuka je zaměřena i na směřování žáků k cílené volbě profese. 

Priorita č. 3 

Na naší škole je zaveden systém kariérového poradenství, do něhož jsou zapojeni pedagogičtí 

pracovníci školy, i externí odborníci 

I v oblasti kariérového poradenství došlo k jistému posunu priorit. Zatímco v roce 2019 bylo hlavní 

prioritou směřování žáků k cílené volbě profese, v roce 2021 je důležitější koordinace pracoviště 

kariérového poradenství jedním člověkem, který má pro tuto činnost vytvořeny časové a prostorové 

podmínky. Směřování žáků k cílené volbě profese následuje a třetí prioritou je zavedení systému 

kariérového poradenství, jehož součástí jsou kromě pedagogických pracovníků i externí odborníci. Ze 

seznamu nejvyšších priorit vypadlo individuální kariérové poradenství všem žákům se SVP, či ze 

sociálně znevýhodněného prostředí. 

Některým školám se již podařilo zavést samostatnou pozici kariérového poradce. Metodika 

v začlenění úvazku kariérového poradce do úvazku učitele probíhá díky zapojení do IKAP 

(samostatné pozice jsou i v rámci IKAP hrazeny). V rámci IKAP je poskytováno i odborné školení 

kariérových poradců (soft skills i hard skills). Na školách většinou s kariérovým/výchovným poradcem 

spolupracuje školní psycholog, což velmi dobře funguje. Psycholog pomáhá zjišťovat studijní 

předpoklady dětí a další jeho schopnosti pro profesní růst. Školy také využívají dobré spolupráce 

s Úřadem práce v oblasti profesního poradenství. Nově vznikající samostatné pozice kariérových 

poradců je třeba postupně zaškolovat.  

Bylo by dobré zavést i užší spolupráci s rodiči, v rámci třídy by některý z rodičů mohl zajistit 

exkurzi v místě vykonávání práce či besedu o svém povolání, a přiblížit tak žákům reálné pracovní 

prostředí a představu o společenském a pracovním životě.  

 

4.7.6 Změny oproti šetření v r. 2019 

Školy pokračují v práci, někde se podařilo vyřešit a jinde přetrvává potřeba samostatné pozice 

kariérového poradce. S tím se váže i potřeba vzdělávání nových lidí zapojených do kariérového 

poradenství. 
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Omezeny byly aktivity exkurzí středních škol a firem, kariérové poradenství a testování často 

probíhalo on-line formou. V období mimo pandemii se však některým školám daří realizovat exkurze, 

jelikož to vidí jako přínosné (např. ZŠ Zeyerova). Díky spolupráci v rámci IKAP jsou základní školy 

zapojeny i do spolupráce s konkrétními podniky.  

 

Individuálně mají školy zkušenosti s testovacími nástroji Salmondo, spolupracují  se společností 

Podané ruce o.p.s. a Nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež v Olomouci a plánují zapojení 

do projektu REPLAY (Práce hrou), který zvyšuje dovednost mladých lidí při vstupu na trh práce 

(ZŠ Heyrovského). 

 

4.8 Další v oblasti rozvoje potenciálu každého žáka 

 

4.8.1 Co proběhlo dobře 

 

Probíhá velmi dobře práce psychologa na škole, má to velký přínos v řadě oblastí, včetně 

krariérového poradenství.  

Škola rozvíjí žáky v řadě oblastí, některé školy se specializují např. na určitý sport, na výtvarnou 

oblast apod. Poté jsou i kroužky v rámci školy zaměřeny více na tuto specializaci.  

Přínosné jsou vzdělávání pedagogů pro vyhledávání a rozvoj nadaných žáků, na formativní 

hodnocení atd.  

Dobře také probíhalo doučování v rámci podpůrných opatření. 

 

4.8.2 V čem byla škola úspěšná 

Došlo k velkému osamostatnění žáků, k rozvoji jejich občanských kompetencí,  schopnosti učit se a 

zorganizovat si učení, využití různých metod učení apod.   

Úspěchem je také stále větší individualizace, tj. orientace na individuální potřeby žáků nejen s SVP.  

 

4.8.3 V čem by se mohla zlepšit 

 

Řada škol by se ráda více zaměřila na práci s nadanými žáky. Rovněž by bylo dobré se zlepšit 

v motivaci všech žáků, ocenit žáky za dílčí posun (zvýšení podíl hodnocení práce a pokroku oproti 

výkonovému hodnocení). Pokračování důrazu na větší individualizaci, diferenciaci přístupu 

k jednotlivým žákům, nejen s SVP, zohledňování zájmu žáků, vyhledávání toho, v čem jsou dobří a 

respektování individuálního tempa. 

Školy chtějí pokračovat v rozvoji klimatu důvěry vedení školy x učitelé x rodiče x žák. 

Některé školy by se rády zaměřily i na investice do dalšího vybavení např. v oblasti rozvoje tělesné 

kultury (modernizace tělocvičen, nové prvky na venkovní hřiště, např. outdoorové posilovací stroje.  
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Školy rovněž uvítají spolupráci s externími subjekty na realizaci různých aktivit ať už v rámci zpestření 

výuky, tak i v rámci mimoškolních aktivit.  

Některé školy si také uvědomují důležitost supervize (odborná podpora pro pedagoga) a chtějí se na 

ni v příštím období zaměřit (např. ZŠ Heyrovského, ZŠ Svatoplukova….) 

 

4.8.4 V čem potřebuje pomoci, aby došlo ke zlepšení 

Hlavní náměty škol pro zlepšení: 

- Snížení administrativní zátěže vedoucích pracovníků i pedagogů  

- - vzájemné předávání zkušeností a reflexe 

- Podpora zajištění aktivit s externími organizacemi 

- Supervize pedagogů, otevřené hodiny 

- Stálá práce psychologa na škole 

- Zlepšování klimatu ve třídách, třídnické hodiny apod.  (časový prostor, možná spolupráce 

s odborníky, využívání různých metod práce s dětmi a šetření) 

 

5 Distanční výuka 
 

Šetření zaměřené na přechod na on-line výuku v souvislosti s pandemií COVID-19.  

Počet respondentů: 29 (ZŠ + ZUŠ) 

 Měli jste problémy s přechodem na online výuku? Pokud ano, byly spíše technického nebo 

personálního rázu?  

 

 Počet Procento  Počet Procento 

ANO        10           43% NE 13          57% 

a) technického rázu 9             90%    

b) personálního rázu 1             10%    
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 Vydala Vaše škola jednotné pokyny pro vedení online výuky nebo nechala učitelům volnost ve 

způsobu online komunikace s žáky?  

 Počet Procento  Počet Procento 

ANO 21            95% NE 1       5% 

 Už jaro 2020  

 

17             85%    

podzim 2020-jaro 2021                              3               15%    

ANO – 2x částečně, základní nastavení, zbytek na učitelích a možnostech rodiny (u sluchově 

postižených)  

 

 

 

 Které online platformy jste nejčastěji na Vaší škole využívali pro online výuku?  

 

Školy uváděly i více platforem 

 Počet Procento 

MS Teams, MS Office 365 17                          52% 

Škola v pyžamu 4                            12% 

Zoom 3                              9% 

Edookit 3                              9% 

WordWall 2                              6% 

Kahoot 2                              6% 

dm Software 2                               6% 
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Discord 2 6% 

Další: (zmíněny 1x) umímeto.org, Khanova akademie, 

youtube, Skype, WhatsApp, , Padlet, 

Jamboard, Discord, One Note, Google 

Classroom, Quizlet, Quzizz, Umíme 

česky, Umíme to, Messenger , 

SMARTclass (jazyková výuka),  

Bakalář, Google Meet 

 

 

 

 

 Mají pedagogové na Vaší škole všichni k dispozici vlastní zařízení pro online komunikaci 

(notebook/PC/mobilní telefon, sluchátka, webkamera)? Pokud ne, jak to řešíte (střídání, soukromé 

zařízení, dokupováno průběžně…) 

 

 Počet Procento  Počet Procento 

ANO   22 92%     NE                                                      

 

2 8% 

 

Způsoby řešení: zapůjčené ze školy pro každého pracovníka, postupně dokupováno, někteří 

využívali vlastní zařízení, někteří vedli výuku ze školy 
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 Museli jste řešit situaci, kdy žák neměl k dispozici vlastní zařízení pro online komunikaci 

(notebook/PC/mobilní telefon, sluchátka, webkamera)? Pokud ano, jak byla situace vyřešena?  

 

 Procento  Procento 

ANO   100%                                                                 

NE   

0% 

    

Všechny školy řešily nedostatek zařízení zapůjčením ze školy. 55% škol muselo techniku do školy 

dokupovat. Školy využívaly i osobní konzultace se žáky, kteří neměli zařízení. Rovněž jednotlivé školy 

uváděly, že využívaly nabídek firem či neziskových organizací na zapůjčení PC, na internet zdarma, 

nebo se zapojili do projektů, kde bylo možné získat PC nebo došlo k zapůjčení zařízení v rámci rodiny 

žáka. 

 

 V čem spatřujete největší přínos nutnosti přechodu na online výuku pro Vaši školu?  

 

posílení digitální gramotnosti u žáků i pedagogů, lepší 

využívání ICT 

16                39% 

posílení zodpovědnosti žáků za svoji práci, samostatnosti 6 14% 

posílení vzájemné spolupráce pedagogů 2 5% 

využití velkého spektra nových online aplikací 2 5% 

absolvování velkého počtu webinářů pro učitele 2 5% 

zvýšená komunikace se zákonnými zástupci žáků, zlepšení 

komunikace učitel – žák - rodič 

2 5% 

možnost individuálních konzultací se žáky 1 2% 

Zvládnutí nových kompetencí, objevení řady zajímavých 2 5% 
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technik a způsobů, jak objevovat nové věci a učit se 

projevil se funkční  a jednotný systém řízení školy 2 5% 

Nedošlo k zameškání učiva 2 5% 
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Další zmíněné (1x): vybavení ped. pracovníků tablety a novými notebooky s možností jejich využití 

v běžné i distanční formě výuky,  rychlý přechod do online prostředí, učení se novým věcem a 

programům,  dovybavení AVT technikou pro žáky, projevil se funkční  a jednotný systém řízení školy, 

možnost individuálních konzultací se žáky, absolvování velkého počtu webinářů pro učitele, využití 

velkého spektra nových online aplikací, posílení schopnosti učit se, zorganizovat si čas 

1x ŽÁDNÝ PŘÍNOS 

 

 Zvažujete stálé zavedení některých prvků online výuky i po skončení pandemické situace?  

 

 Počet Procento  Počet Procento 

ANO   17               77%                                                                 

NE   

5              23% 

Pozn. U odpovědi NE dovětek, že již před pandemií byly užitečné věci využívány a budou i nadále 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Přínosy DV 



 

  43 

 

 

 

 

ZPŮSOBY VYUŽITÍ Počet Procento 

komunikační prostředek v případě nemocí či 

dlouhodobějších absencí 

6               22% 

využívání online procvičování, zadávání domácích 

úkolů a testování žáků 

5                 18% 

využívání platforem jako komunikačního kanálu 

škola – rodič – žák 

4                15% 

částečné využití technologií a nástrojů ve výuce, 

využívání interaktivních učebnic, webových aplikací 

3               10% 

Používání procvičovacích programů, výukových 

videí, on-line kvízy… 

2                     8% 
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Další zmíněné (1x): On-line kroužky na opakování učiva; anglický jazyk – Quizlet/Wocabee – učení 

se slovní zásobě, Bamboozle, Quizizz, Kahoot. Umíme česky; možnost rozvrhnout si čas, svobodně 

si vybrat z možností a variant úloh, kreativní testování např. skrze Kahoot či další aplikace, které by 

se daly využít; výhradně již využívat elektronické žákovské knížky; online porady; využití Teams pro 

online testování; ukládání výukových materiálů na sdíleném úložišti pro žáky (př. v  cloudu na Office 

365, Bakalářích) 

 

 

 V čem spatřujete největší problém při vedení výuky na dálku na Vaší škole?  

  

 Počet  Procento 

Po tak dlouhé době trvání online výuky je to ztráta motivace, úsilí a 

snahy ze strany žáků, aktivizace žáků, neschopnost malých dětí se 

soustředit na výuku, nedostatečné zapojování se všech žáků, 

problém s udržení pozorností žáků 

12 31% 

Technické problémy na straně žáků (kolísání připojení, omezení 

funkčnosti mikrofonu,absence kamer …) 

6 15% 

Zapojení žáků z nepodnětného prostředí, rodičům bylo jedno, že děti 

při DV nepracují, Nízká podpora žáků v sociálně slabých rodinách, 

ohrožení školním neúspěchem u žáků s nízkým nadáním 

4 10% 

nemožnost objektivního hodnocení žáků, omezené možnosti kontroly 

žákovy práce 

3 8% 

dětem chybí fyzický kontakt pro rozvoj vztahů, omezení osobního 

kontaktu se žáky 

3 8% 
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Nemožnost okamžitě reagovat a pomoci, obecně komunikace v on-line 

prostředí 

2 5% 

 

Další zmíněné (1x): nedostatek notebooků a počítačů (některé máme zastaralé, starší operační 

systém – problémy nastaly v Teams; nevhodné zasahování rodičů do výuky; některým dětem to 

neprospělo v učení; některé učivo zcela nevhodné pro tento způsob výuky ( např. matematika – 

geometrie); zvýšenou potřebu komunikace s rodiči, která však byla mnohdy velmi obtížná; omezené 

možnosti použití pomůcek, pro výuku postižených dětí nezbytných. Zpoždění přenosu obrazu jako 

jedinému komunikačnímu mediu. (sluch. postižené); 

 

 

 Měli byste zájem o sdílení zkušeností s kolegy z ostatních škol k řešení online výuky?  

 

 Počet Procento  Počet Procento 

ANO   17      74%                                                                 

NE   

6       26% 

Pozn. ZŠ Nedvědova – sdílení již probíhá, – dva učitelé (IT) pomáhají jiným školám se 

zavedením online výuky a radí jak pracovat v prostředí online. 
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 Měli byste zájem o metodiku vedení online výuky a doporučení vhodných online nástrojů pro online 

výuku? 

 

 Počet Procento  Počet Procento 

ANO   16 73%                                                                 

NE   

6 27% 

                              

 

 

 

 Měli byste zájem o vytvoření sdíleného úložiště výukových objektů pro online výuku?  

 

 Počet Procento  Počet Procento 

 

ANO   

14                64%                                                                       

NE   

8            36% 
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 Praktická dobrá rada  

 

- Definovat parametry techn. zařízení pro online výuku, nastavit web kameru jako povinnou 

technickou součást zařízení pro online výuku. 

- Nemyslet si, jak dobře věci děláme/děláte. Myslet na reflexi či sebereflexi. Ta by měla být 

pravidelná. Vzájemný mentoring s kolegou/kolegyní potřebují všichni učitelé a hlavně v této 

době a v průběhu celé učitelské praxe. 

- Děti patří do školy 

- Nechat žáky mít možnost vybrat si – z času, kdy úkol chtějí dělat, z možností úloh, která se jim 

nejvíce zamlouvá (např. jsou v dané oblasti dobří) či týmu, v němž se ho účastní. 

- Dobrá spolupráce se zřizovatelem 

 

6 Další potřeby rozvoje škol  
 

6.1 V čem by se mohla zlepšit, aby došlo ke zlepšení 

Uvedeno již v kapitole 4.8 

Některé školy si uvědomují důležitost předmětových komisí nejen na škole. Přínosná by byla i 

výměna zkušeností s ostatními.  

Některé školy velmi bojují s nedostatek prostoru pro další rozvoje, modernizaci výuky, dělení hodin 

apod.  

6.2 V čem potřebuje pomoci 

Viz kapitola 4.8 

Námět na pomoc právní pomoc pro školy -  právník školy, mohl by být sdílený pro více škol.  

Dále by školy potřebovaly upravit legislativní rámec pro to, aby měli učitelé prostor pro další 

sebevzdělávání (studijní volno, během kterého by získali nové znalosti, zkušenosti, inspirace a 

impulzy pro svoji další práci). Při doplňování vzdělávání pedagogů nastává problém se suplováním 

apod. Zejména v době pandemie a časté nemoci či karanténám toto byl velký problém.  
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Další pozice, kterou by na školách velmi potřebovali a nemají finance, je pozice sociálního 

pracovníka. 

 

Již výše jsme zmiňovali zájem škol o supervize, koučování apod. Jelikož se jedná o nákladné aktivity, 

které probíhají delší dobu, školy by uvítali finanční podporu v této oblasti.  

 

7 Prioritní oblasti  
 

Školy stanovily 3 prioritní oblasti podle pořadí priorit v rámci jednotlivých podpor, na které se chtějí 
zaměřit v nejbližším období (1 – nejvíce prioritní) 

Priorita 1 

Čtenářská gramotnost  (v r. 2019 sociální a občanské dovednosti, nyní až 8. pořadí) 

Priorita 2 

Polytechnické vzdělávání (v r. 2019 matematická gramotnost) 

Priorita 3 

Matematická gramotnost (v r. 2019 polytechnické vzdělávání) 

Vyhodnocení priorit v počtu důležitosti pro školy bylo těsné. Umístění pořadí důležitosti jednotlivých  

oblastí zobrazuje tabulka a graf. 

 

 

 
Prioritní oblasti 

 
Pořadí 

důležitosti 

Počet bodů 

   

Čtenářská gramotnost 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 
3, 3, 1, 2 

75 

Matematická gramotnost 1, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 1 
,2, 2 

47 

Inkluzivní/společné vzdělávání 1, 1, 1 
30 

Podpora podnikavosti, iniciativity a kreativity 2, 3, 3, 3 ,1, 1 
28 

Polytechnické vzdělávání 3, 1, 1, 3, 1, 2, 1, 
2, 2, 3, 3, 3 

60 

Digitální kompetence pedagogických pracovníků 1, 1, 3, 1, 3, 3, 3, 2 
39 

Sociální a občanské dovednosti 3, 1, 3, 2 
17 

Jazykové vzdělávání 2, 2, 2, 3, 1, 1 
36 

Další v oblasti rozvoje potenciálu každého žáka* 3, 2, 3 7 
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*Nastavení společných principů různorodého, podporujícího známkování (formativní hodnocení, zpětná vazba, 
kriteriální a procesní známkování, zvýšit podíl hodnocení práce a pokroku oproti výkonovému hodnocení, 
pravidelné sebehodnocení, závěrečné hodnocení různých stran). - x 
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B - MATEŘSKÉ ŠKOLY 

8 Čtenářská pregramotnost 
 

8.1 Co proběhlo dobře 

Samozřejmostí ve školce je předčítání ať už pedagogy nebo s využitím „čtecí babičky, dědečka“ nebo 

případně poslech audio nahrávky příběhu, pohádky. Hodně školek je zapojeno do projektu Celé 

Česko čte dětem či případně do podobných projektů, které zapojují seniory do čtení. V MŠ 

Sedmikráska využívají i předčítání talentovaných dětí – předškoláků, tj. předčítání kamarádem.  Jinde 

zapojují do čtení a předčítání v MŠ i rodiče (např. MŠ U Sila). V době pandemie bylo čtení seniory 

omezeno, někde fungovala i on-line forma. Hlavní doprovodnou aktivitou pro podporu čtenářské 

gramotnosti, kterou MŠ využívají je dramatizace pohádek. Mezi další doprovodné aktivity pro podporu 

čtenářské gramotnosti patří tanec, maňáskové hry, divadelní představení ve školce či v divadle, 

loutková divadla, povídání o příběhu, knize, přednesy básniček. Důležité je i obrazové čtení, se 

znakovými systémy (písmena, znaky, piktogramy) - MŠ Kopretinka, MŠ Sedmikráska. Veškeré 

aktivity čtení doplňuje diskuze o přečteném textu, porozumění, časová posloupnost děje, 

dokončování příběhů, chápat humor, porovnávat situace atd. 

Součástí čtenářské pregramotnosti v MŠ je i logopedická prevence. Probíhá v různých formách, 

někde dochází logoped v rámci diagnostiky dětí, jinde mají děti pravidelnější péči logopeda přímo ve 

školce, někde pedagogové MŠ absolvovali logopedický kurz a snaží se prvky logopedické práce 

zařazovat do výuky.  

Pedagogové se často účastní vzdělávacích akcí, včetně webinářů v době pandemie a poznatky ze 

vzdělávání se uplatňují v praxi. Dochází i k předání dobré praxe, většinou uvnitř pedagogického 

kolektivu. 

Zajímavé aktivity: 

- knihy z domu  

- tvorba časopisu leporela – MŠ Nemilany 

- spolupráce s knihkupectvím 

- stínové divadlo – MŠ U Sila 

- využití atlasů rostlin, stromů, ptáků, metodická pomůcka „logico“ – MŠ Pružná 

- splývavého čtení SFUMATO – propojení s grafomotorikou – MŠ Univerzity Palackého 

- využívání SCIO publikace Ferda a jeho mouchy (zaměření se i na práci s emocemi) – MŠ 1.  

   sportovní 

 

8.2 V čem byla škola úspěšná 

Oblast úspěšnosti je podobná jako oblast, která proběhla v MŠ dobře. Objevují se zde jen specifické 

informace. Velmi úspěšné je čtení seniorů či jiných „hostů“ (rodičů, známých osobností atd.) ve 

školkách. 

Hlavním úspěchem bývá většinou hodnocení připravenosti dětí k zápisu.  
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Někteří pedagogové považují za úspěšné absolvování zajímavého DVPP a jeho následnou aplikaci 

do praxe. 

K silným stránkám v této oblasti patří i logopedická prevenci či různé kroužky a aktivity na rozvoj 

řečových schopností dětí. 

Zajímavé aktivity: 

- spolupráce s knihkupectvím Zlatá velryba, Bílá velryba – MŠ Demlova, MŠ Univerzity Palackého 

- v rámci distančního vzdělávání proběhla přehlídka oblíbených knih dětí i pedagogů (uveřejněno  

  na webu školy) – MŠ pro sluchově postižené 

- posílení spolupráce s rodinou a zapojení rodičů do akce Celé Česko čte dětem - MŠ U Sila;  

  „Maminka a tatínek do školky“ – aktivity spojené se čtením a práce s knihou ve spolupráci s rodiči a  

  prarodiči – MŠ Univerzity Palackého, čtení ve školce (rodiče, prarodiče, dobrovolníci, významné  

  osobnosti), a to jak jednorázově tak pravidelně – MŠ Ovečka 

- vzájemné hospitace u kolegů – MŠ Zeyerova 
 
- kniha MOJE POHÁDKA II - pokračování prvního dílu. Výstupem je pak konkrétní kniha napsaná  
  dětmi s rodiči. Jednotlivé pohádky a příběhy dotvořily děti ilustracemi. Z knihy pak učitelé čtou dětem  
  v jednotlivých třídách v rámci aktivit 
 
- celoroční třídní projekt zaměřený na seznamování dětí s lidovými tradicemi a lidovými písněmi – MŠ  

  Wolkerova 

- Distanční výchova během uzavření školy probíhala v projektu „Pohádky“ (veškeré nabízené úkoly a  

  činnosti pro děti souvisely s pohádkou – na každý týden jedna pohádka, např. jeden týden  

  „Perníková chaloupka, druhý týden „O Červené karkulce“ …) - MŠ Sedmikráska  

- V době distanční výuky využití dramatizace pohádek formou videí jak směrem od učitele k dětem,  

  tak se podařilo zaktivizovat i směr od dítěte (zákonných zástupců) směrem k učiteli. Učitelé  

  zdramatizovali pohádku, kterou záměrně nedokončili. Konec pak měli za úkol natočit s rodiči děti a  

  poslat nám zpět – MŠ Helsinská  

 

8.3 V čem by se mohla zlepšit 

Mateřské školy vidí zlepšení ve stálém vybavování knihoven novinkami a dalšími tituly a 

encyklopediemi, případně jinými pomůckami.  

Samozřejmou součástí procesu zlepšení je neustálé vzdělávání pedagogů a výměna zkušeností, 

někde hledají motivaci pedagogů pro větší aplikaci čtenářské pregramotnosti do vzdělávání dětí. 

Důležité sdílení zkušeností mezi pedagogy i uvnitř školky, předávání informací, materiálů. Toto téma 

posílilo oproti minulému šetření. 

Často je v MŠ již vytvořeno čtenářsky podnětné prostředí, čtenářské koutky. Někde však mají zájem 

rozšířit toto i na venkovní prostory (zahradu). 

Důležité se jeví zvyšování zapojení rodičů do podpory zájmu o čtení u dětí. Pedagogové z MŠ mohou 

doporučit literaturu, uspořádat nějakou akci pro rodiče nebo např. besedu s odborníky na tuto oblast 

nebo výstavu knih. Někde se podařilo zapojit rodiče do čtení v MŠ, jinde by to rádi zavedli, ale nedaří 

se přesvědčit rodiče (není zájem, čas…). Zapojení rodiny do podpory čtenářské pregramotnosti (v 
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jakékoli podobě) se jeví jako stěžejní. V této souvislosti školky myslí i na rodiče, např. mají v plánu 

vybavit knihovnu pro rodiče nabídkou knih o výchově dětí.  

I MŠ jazyková a umělecká má zájem  organizovat besedy se spisovateli, přestože se tato aktivita děje 

především na základních školách. MŠ Nemilany zase plánuje návštěvu nakladatelství a tiskařství, 

chce ukázat dětem, jak knihy vznikají 

Výše jsme zmiňovali metodu obrázkového čtení, některé MŠ mají zájem prohloubit znalosti 

v uplatňování této metody.  

V některých školách probíhá výstavky knih z domu, na MŠ Ovečka chtějí tuto aktivitu podpořit i 

výstavou obrázků namalovaných dějů z oblíbené knihy. 

 

8.4 V čem potřebuje pomoci, aby došlo ke zlepšení 

Jako hlavní jsou zapotřebí opět finance. Především finance na nákup nových knih, pomůcek, 

vybavení interaktivními tabulemi,  vytváření čtenářských koutků, vybavování didaktickým materiálem, 

Finance na realizaci záměrů. 

Další důležitou oblastí je vzdělávání pedagogů. Z jedné MŠ je i zájem o DVPP v oblasti tvorby 

interaktivních programů. Speciální MŠ pro sluchově postižené pak hledá vzdělávání uzpůsobené pro 

svou specializaci. Ke vzdělávání patří i sdílení dobré praxe, nejen o výukových metodách, ale i o 

zajímavé literatuře, zkušenosti s pomůckami apod. 

Součástí rozvoje čtenářské pregramotnosti, tak jako jiných oblastí je požadavek na snížení počtu dětí 

ve třídě, kdy je možno se více zaměřit na individuální práci s dětmi, je více prostoru pro slovní 

vyjádření jednotlivých dětí. 

 

8.5 Priority pro r. 2019 – 2020  

Školy označily dle pořadí důležitosti 3 hlavní prioritní oblasti z priorit vytvořených MŠMT v rámci 

dotazníkového šetření k Šablonám, na které by se v dalším období chtěly co nejvíce zaměřit. Priority 

byly zpracovány na základě agregace dat.  

Priorita č. 1  

Škola podporuje rozvoj čtenářské pregramotnosti a řečových aktivit v rámci školních vzdělávacích 

programů (má stanoveny konkrétní cíle) 

Priorita č. 2  

Učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v oblasti čtenářské pregramotnosti a využívají je ve výchově (kurzy 

dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) 

Priorita č. 3  

Ve škole jsou realizovány akce pro děti na podporu čtenářské pregramotnosti a zvýšení motivace ke 

čtenářství (např. výstavy dětských knih, knižních ilustrací, malování děje pohádkových příběhů, hry na 

postavy z kin apod.) 

Priority jsou stejné jako při šetření v r. 2019. Prioritami je rozvoj čtenářské pregramotnosti, vzdělávání 

pedagogů a akce na podporu čtenářské pregramotnosti. 
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8.6 Změny oproti šetření v r. 2019 

Mateřské školy byly postupně vybavovány další literaturou, někde do výuky zapojují i knihy z domova. 
Pedagogové se měli možnost více vzdělávat než dříve, díky nabídce webinářů, díky samostudiu a 
vyhledávání zdrojů na internetu při distanční výuce. Díky tomu využívali více nových materiálů včetně 
interaktivních metod a aplikovali nové metody výuky, které měly pozitivní vliv na rozvoj čtenářské 
pregramotnosti.  
Některé aktivity na podporu čtenářství byly díky covid omezeny či zrušeny.  
Hodně bylo zmiňováno prohloubení spolupráce s rodiči, kdy i ti se museli na výuce zejména 
předškoláku v době uzavření školek podílet. Ze strany rodičů také často přicházely nové náměty a 
nápady, jak podpořit čtenářskou pregramotnost. 
Školky hodně pracovaly s ilustracemi k textům, vyprávěním a dramatizací. 
MŠ Univerzity Palackého nově do oblasti čtenářské pregramotnosti zapojuje prvky metody SFUMATO 
- propojení optické a motorické složky. MŠ U Sila zase nově využívá pohyblivou abecedu (děti si 
poznávají vlastní jména na cedulkách, které mají připevněné na židlích, postýlkách a dalších věcech. 
Výsledkem je lepší orientace v písmenkách, zlepšení podpisů dětí, zájmu o knihy). 
 
8.7 Závěrečné zhodnocení 

V oblasti čtenářské pregramotnosti funguje tak jako u základních škol velmi dobře spolupráce 

s městskou knihovnou a jejími pobočkami. Školky mají zřízeny své knihovny či čtenářské koutky ve 

třídách, většinou jsou vybaveny nejen příběhy pro děti, ale jedná se i o encyklopedie, atlasy, knihy o 

přírodě. Zde je třeba mít finance na neustále dovybavování.  

Vzrostl ještě důraz na předčítání dětem, kdy jsou velmi často zapojeni senioři, případně i rodiče či jiné 

osobnosti. Hlavním prvkem podporujícím čtenářskou pregramotnost je především zařazování 

dramatických prvků, povídání o knize atd. kdy se trénuje schopnost vyjadřování, pochopení textu a 

rovněž dochází ke zvýšení motivace ke čtení.  

V oblasti čtenářské pregramotnosti je jako velmi důležitá vnímána logopedická prevence. 

Stejně jako v jiných oblastech je kladen důraz na praktické vzdělávání a sdílení dobré praxe.  

Největší prioritou je zakotvení rozvoje čtenářské pregramotnosti do ŠVP, dále rozšiřování znalostí 

pedagogů vzděláváním a realizace různých akcí pro děti na podporu čtenářské pregramotnosti.  

 

9 Matematická pregramotnost 
 

9.1 Co proběhlo dobře 

Matematická pregramotnost se průběžně prolíná do všech činností v MŠ včetně her. Důraz je kladen 

na praktické denní situace a právě hry a poznávání hravou formou  (např. hra na banku, obchod).  

Školy se vybavují novými pomůckami a mají s nimi dobré odezvy, daří se zvýšit motivaci dětí. Často 

se využívají prvky či pomůcky montessori. Pedagogové kromě koupených didaktických pomůcek 

využívají i pomůcky vlastní výroby. 

K matematické pregramotnosti patří určování tvarů, barev, velikostí, množství, porovnání, třídění, 

seřazování, aktivity zaměřené na prostorové vnímání, vnímání času, práce s podmínkou, počítání 

základních číselných řad, objevování zákonitostí. 
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Někteří pedagogové se účastní vzdělávacích akcí (většinou v rámci Šablon), kde nachází novou 

inspiraci pro svou práci v oblasti MG, někdy se jedná o samovzdělávání a inspiraci na internetu. 

Zajímavé aktivity: 

- zapojení prvků Hejného metody do výuky (běžného dne) – MŠ Dvorského 

- práce s montessori pomůckami – hodně pomáhají s podporou MG, představivostí  

- výroba vlastních pomůcek na podporu MG 

- Počítání formou hádanek u předškoláků – MŠ Pružná 

- program Radka Chajdy – Hravá věda – (MŠ Gorkého) 

- hra na banku, obchod, geometrické tvary se představují pomocí reálných předmětů nejen v MŠ, ale i  

   při procházkách, př. dopravní značky, domy, okna – (MŠ U Sila) 

- projekt UPOl – využívání didaktických materiálů (MŠ Wolkerova, MŠ UP) 

 

9.2 V čem byla škola úspěšná 

Úspěšnost škol je podobná jako výše  popsaná oblast, kde se dařilo, jsou zde dále vypíchnuty dílčí 

aktivity či úspěchy. Mezi úspěchy řadí i školky běžné věci, jako že se například podařilo zařídit nové 

vybavení, nové pomůcky a že se matematická pregramotnost daří zařazovat nenásilnou formou do 

běžného dění ve školce s využitím prožitkového učení a hry.  

Úspěchem je považována především dobrá příprava předškoláků na ZŠ (zpětné ohlasy se ZŠ). 

Velmi kladně a úspěšně jsou hodnoceny účasti na vzdělávacích akcích v oblasti MG. Je vidět, že 

vzdělávání stále přináší pozitivní dopady na práci ve školce. Pedagogové zařazují do výuky také více 

interaktivní výukové programy.  

V několika školkách dochází k výrobě vlastních didaktických materiálů nebo jsou dobré ohlasy na 

montessori pomůcky pro výuku MG.  

Zajímavé aktivity: 

- prvky programu „Začít spolu“, kde jsou v rámci plánovaných činností realizovány i činnosti zaměřené  

  na předmatematickou gramotnost. 

- projektový den LEGO – plošné i prostorové tvorby dle témat 

- zavádění prvků Hejného matematiky 

 

9.3 V čem by se mohla zlepšit 

Zájem je o rozšíření interaktivní techniky, aby pedagogové více mohli využívat programy, které děti 

baví a zároveň vzdělávají, případně práce dětí s tablety. Samozřejmostí je zájem o další vybavování 

didaktickými materiály,  hrami a pomůckami včetně montessori pomůcek.  

Dále se některé školy chtějí více věnovat nadaným dětem a dětem s větším zájmem o počítání a 

logiku.   

Velký zájem je i o další vzdělávání pedagogů, buď těch, kteří ještě nebyli proškolování nebo další 

rozšiřování znalostí a inspirací u pedagogů, kteří se již různých vzdělávacích akcí účastnili. Případně 
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je zájem i o nákup odborné literatury či sdílení dobré praxe s jinými školkami, vzájemné hospitace 

apod. Pedagogové by se v rámci vzdělávání zaměřovat na programy na podporu  logického myšlení 

pomocí prožitkového učení žáků, nabídky programů pro interaktivní tabule, odborná práce 

s matematickými pomůckami.  

Někde by rádi zlepšili vyhledávání a práci s nadanými dětmi. 

Na některých školkách by rádi do matematické pregramotnosti více zasvětili rodiče (formou 

workshopu a dalších aktivit). 

Zajímavé aktivity a náměty na zlepšení: 

- praktické využití prematematických představ v reálném životě (nákupní seznamy, práce s mincemi a  

  bankovkami, finanční náklady na potraviny, nakládání s penězi obecně) – (MŠ Pružná) 

- zájem tvořit vlastní interaktivní programy pro děti – (MŠ Zeyerova) 

- prvky programu „Začít spolu“ – více využívat metody a prvky tohoto programu – (MŠ Wolkerova) 

- plán pro větší využití logických a manipulativních her, větší spolupráce s rodiči  (např. odpoledne –  

  „pojď si s námi hrát“ – využití stolních her z MŠ, ale i z domova dětí; turnaj ve „Člověče, nezlob se!“  

   – (MŠ Ovečka) 

 

9.4 V čem potřebuje pomoci, aby došlo ke zlepšení 

 

Dle výše zmíněných potřeb na zlepšení jsou potřeba finance na pomůcky, dovybavení všech 

interaktivními tabulemi a dalších digitálních technologií, nákupy programů, finance na vzdělávání 

pedagogů.  

Někde by rádi upravili i školní zahrady tak, aby se vytvořilo prostředí zaměřené na logické myšlení ve 

venkovním prostoru nebo na praktické počítání (váhy, měřidla, počitadla). 

Kromě financí na vzdělávání je zájem i o větší nabídku kvalitních programů pro děti např. ve formě 

pohádek či dílniček, které povede externí pracovník. Rovněž jedna MŠ má zájem o vzdělávání 

zaměřené na tvorbu vlastní interaktivních programů, či jiné MŠ by rády sdílely zkušenosti, např. burza 

dobrých nápadů (příklady práce se zajímavými pomůckami). 

 

9.5 Priority pro r. 2019 – 2020  

Školy označily dle pořadí důležitosti 3 hlavní prioritní oblasti z priorit vytvořených MŠMT v rámci 

dotazníkového šetření k Šablonám, na které by se v dalším období chtěly co nejvíce zaměřit. Priority 

byly zpracovány na základě agregace dat.  

Priorita č. 1  

Škola podporuje rozvoj matematické pregramotnosti v rámci školních vzdělávacích programů (má 

stanoveny konkrétní cíle). 

Priorita č. 2  

Učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v oblasti matematické pregramotnosti a využívají je ve výchově 

(kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) 
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Priorita č. 3  

Škola systematicky rozvíjí matematické myšlení (využívání příkladů k řešení a pochopení 

každodenních situací, návštěva science center apod.) 

První dvě priority zůstaly stejné jako v předchozím sledovaném období. Jako třetí priorita se objevila 

podpora rozvoje matematického myšlení a vystřídala využívání poznatků v praxi a sdílení dobré 

praxe. 

 

8.6 Změny oproti šetření v r. 2019 

Školky mají často k dispozici nové didaktické pomůcky, někdy i takové, které si sami vyrobili. 

Pedagogové se v oblasti matematické pregramotnosti dále vzdělávají (většinou v rámci Šablon). 

Dochází k využívání nových metod výuky (včetně interaktivních), o kterých se pedagogové dozvěděli 

na seminářích či při samostudiu k distanční výuce (využívání nových her, nových pracovních listů 

apod.) nebo sdílením dobré praxe, minimálně v rámci pracovního kolektivu. Někde se osvědčil 

v podpoře zájmu o matematiku individuální přístup (s využitím asistenta), jinde naopak skupinové hry.  

 

8.7 Závěrečné zhodnocení 

U výuky matematické pregramotnosti je nejdůležitější zařazení výuky nenásilnou formou do běžných 

činností, do her, do prožitkové výuky. Hodně využívány jsou různé didaktické pomůcky, v této oblasti 

se hodně osvědčily montessori pomůcky, které využívají i školky, které se jinak na montessori 

nespecializují. Některé školky taky mají dobré zkušenosti s uplatněním prvků Hejného matematiky. 

Snad ještě více než v jiných oblastech jsou využívány interaktivní programy s interaktivními tabulemi, 

případně tablety.  

Druhým velkým tématem, jak dokládají i priority, je vzdělávání pedagogů a sdílení dobré praxe, 

hospitace. Školy vidí toto jako velmi prospěšné, mají zájem o další nabídky kvalitního vzdělávání a 

předávání zkušeností a inspirace.  

Specifickou částí práce v oblasti MG, kterou si některé školky uvědomují je práce s nadanými dětmi a 

s dětmi se zvýšeným zájmem. Zde rozvoj této oblasti opět souvisí s menším počtem dětí ve třídě, 

posílením personálu apod.  

 

10 Rozvoj potenciálu každého žáka v jiných oblastech  
 

10.1 Inkluzivní/společné vzdělávání 

Jsou ještě místa (1 – 2), kde zatím nemají zkušenost se společným vzděláváním, nemají dítě s SVP. 

Zkušenosti jednotlivých školek se liší s jednotlivými typy poruch a odlišností. Někteří mají zkušenosti 

pouze s dětmi s cizím mateřským jazykem, jiní již několik let vzdělávají například dítěte s Downovým 

syndromem (MŠ Rooseveltova). 
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10.1.1 Co proběhlo dobře 

Školky dokážou začleňovat všechny děti do kolektivu. Naučily se pracovat jak s dětmi se SVP, tak 

s dětmi z různých národností. Tak jako u ZŠ spolupráce s asistenty prošla již jistým vývojem, 

pedagogové a asistenti se naučili spolupracovat.  

Důležité bylo a je vzdělávání pedagogů v této oblasti, někteří pedagogové se vzdělávají v rámci 

samostudia. Rovněž je pro pedagogy důležité i sdílení dobré praxe v této oblasti.  

Školky pracují na rozvoji komunikace a sociálního cítění u dětí, včetně respektu a tolerance k druhým. 

Zrovna tak se snaží zaměřit a posílit silné stránky dětí s SVP. 

Rozvoj komunikace a spolupráce také probíhá ve vztahu pedagog – rodič. Školky si nastavují pravidla 

komunikace, snaží se zohledňovat požadavky rodičů, učí se vhodným formám komunikace. 

Už na úrovni mateřských škol si uvědomují důležitost práce s nadanými dětmi a některé školky na 

vytipování a individuální práci s těmito dětmi se zaměřují. 

Zajímavé aktivity: 

– Mateřská škola Wolkerova v rámci projektu s UPOL proškolila několik učitelů v metodě Druhý krok,  

   jenž je preventivní program pro MŠ i 1. stupeň ZŠ, který vychází z tzv. sociálně-emocionálního  

   učení 

- PÁ – PÁ hrátky – program zaměřený na inkluzi – (neslyšící, nevidomí, vozíčkáři…a další) –  

   spolupráce s UPOl (MŠ Demlova) 

- využití supervize pro podporu pedagogů a asistentů – 1x měsíčně, supervize je vedená dětskou  

   psycholožkou (MŠ Žižkovo nám.)  

- projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi APIV – DVPP ve volených oblastech –  

   (MŠ Zeyerova) 

Pozitivní zkušenosti: 

- integrace dítěte s Downovým syndromem, přínosná zkušenost, dochází k pozitivnímu vlivu na rozvoj  

  dítěte a je dobře včleněno do kolektivu (MŠ Pružná), celkově díky dobré práce asistentů pedagoga  

  jsou často vidět posun dětí s SVP 

- učitelky jsou zároveň speciální pedagogové, proto se mohou odborně věnovat žákům se SVP –     

   MŠ Sluníčko 

 

10.1.2 V čem byla škola úspěšná 

Kapitola úspěšnost škol a co se podařilo dobře je velmi podobná. Nastavení dobré spolupráce 

asistenta a pedagoga, vybavení školky kvalitními pomůckami atd. patří rovněž mezi úspěchy. 

Hladké začlenění dětí do kolektivu bývá považováno za úspěch. Jak již bylo zmíněno v předchozí 

kapitole, školky si s tím již umí poradit. Individuální úspěchy u mateřských škol jsou zejména v tom, 

když se podařilo začlenit do kolektivu dítě s vyšším stupněm podpůrných opatření př. autismus, 

Downův syndrom. Úspěchem také je pozitivní vliv prostředí a péče asistentů na integrované dítě. 

Úspěchem také je, pokud individuální přistup k dětem ocení rodiče. V rámci individuálního přístupu je 

třeba klást důraz na pocitu úspěchu u každého žáka. Tam kde se to daří, mají pozitivní zpětnou 
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vazbu (př. MŠ Jílová). Dobrá zpětná vazba je i úspěšný přechod dětí s SVP na ZŠ. Někde se již 

podařil přestup bez nutnosti asistenta.  

Personální podpora je velmi důležitá, bezpodmínečně nutná je práce asistenta pedagoga (výběr 

asistenta, jeho metodické vedení, spolupráce s pedagogem, spolupráce s odbornými institucemi, 

komunikace s rodiči a s dítětem). Pokud se vše podaří, považují to školky za velký úspěch.  

Rovněž komunikace s rodinou je jedna z věcí, která nemusí být vždy úspěšná. Např. u dětí a rodičů 

s cizím mateřským jazykem, u sociálně slabších rodin atd. se komunikace nemusí vždy dařit. Pokud 

to však funguje, považují to MŠ za úspěch. 

Kladně a úspěšně je hodnocena spolupráce s PPP a SPC.  

Identifikace nadaných dětí či nastavení podmínek pro vzdělávání nadaných dětí je také úspěchem. U 

dětí s cizím mateřským jazykem je úspěch zvládnutí komunikace s dítětem i rodiči a výuka českého 

jazyka. 

 

10.1.3 V čem by se mohla zlepšit 

Zlepšení by mohlo nastat v úpravě pro prostor pro vzdělávání dětí s pohybovým omezením, což je 

často díky objektům, kde školka sídlí problematické. Pro individuální  práci je třeba mít i klidnou 

pracovní zóny, což současné uspořádání školek většinou neumožňuje. Rovněž prostor pro zlepšení 

existuje ve vybavenosti vhodnými pomůckami.  

Bezbariérový přístup by uvítala MŠ Mozartova 6.  

Zájem je stále i o další vzdělávání pedagogů a asistentů pedagoga, vždy podle problematiky dětí, 

které mají ve třídě (např. poruchy autistického spektra). Jedním z hlavních témat je práce s dětmi 

s cizím mateřským jazykem (nemluví česky) včetně logopedické péče u těchto dětí. Rovněž je 

problém získat dobře mluvícího anglického asistenta pro mezinárodní MŠ.  

Spolupráce rodin je jedno z hlavních témat, kde by se MŠ rády zlepšily. Hodně to však závisí na 

motivaci rodin, ne vždy to jde ovlivnit. Jednou z cest může být právě výše zmíněné školení v oblasti 

komunikačních dovedností.  

Procesy při stanovení podpůrných opatření a přidělení asistenta by se měl zrychlit,                        

důležitá je i spolupráce školky (pedagoga) s psychologem z PPP. 

Trvalé udržení asistentů pedagoga je jeden z hlavních bodů, kterého by MŠ rády dosáhly.  

MŠ by také rády více sdílely dobrou praxi mezi ostatními, vzájemně  si pomáhali při řešení 

konkrétních situací a případů z praxe a života MŠ (MŠ Demlova, NŠ Wolkerova, MŠ kpt. Nálepky). 

 

10.1.4 V čem potřebuje pomoci, aby došlo ke zlepšení 

Vítaná je především finanční pomoc (na pořízení pomůcek, úpravu prostředí pro výuku a individuální 

práci, rozšíření prostor, bezbariérový přístup). Vybudování klidových zón pro práci s dětmi bylo 

zmíněno v předchozí kapitole.  
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Dobré by bylo nastavit i lepší systém vzdělávání a způsob financování a  finančního ohodnocení 

asistentů pedagoga, chův, speciálního pedagoga a dalších. Finance by bylo dobré získat na asistenty 

pedagoga i bez ohledu na integraci konkrétního dítěte.  

MŠ uvítají sdílení zkušeností s ostatními školami v oblasti inkluze (asistent i pedagog), je to oblast, 

kde uvítají pomoc. Případně nabídku dalšího školení a vzdělávání pro asistenty i pedagogy. Velmi 

prospěšné by bylo školení či sdílení dobré praxe pro asistenty. Zájem je o větší nabídku praktického 

vzdělávání, např. vzdělávání pedagogů je možné zajistit i v organizacích, kde je možné vidět přímou 

práci s dítětem – v SPC, u logopeda, psychologa. Dalším tématem semináře může být školení na 

práci s kompenzačními pomůckami. Při řešení vzdělávání vzniká však organizační problém 

zabezpečení výuky (nedostatečná časová dotace). 

Jednoznačně se ozývají školky s potřebou snížení počtu dětí ve třídě při zařazení dětí s SPV. Je to 

oblast, kde potřebují pomoc od zřizovatele či legislativy. 

Zkrácení čekací doby na vyšetření v PPP a SPC již bylo zmíněno v předchozí kapitole. Je to rovněž 

oblast, kterou nemohou samy MŠ ovlivnit.  

Stejně jako u základních škol s i u MŠ objevuje požadavek na snížení administrativy spojené 

s inkluzí. 

Je návrh z jedná MŠ vytvoření pozice sdíleného logopeda pro více MŠ.  

Mezinárodní MŠ by potřebovala pomoci s hledáním  anglicky mluvícího asistenta pedagoga.  

 

10.1.5 Priority pro r. 2019 – 2020  

Školy označily dle pořadí důležitosti 3 hlavní prioritní oblasti z priorit vytvořených MŠMT v rámci 

dotazníkového šetření k Šablonám, na které by se v dalším období chtěly co nejvíce zaměřit. Priority 

byly zpracovány na základě agregace dat.  

Priorita č. 1  

Škola dokáže přijmout ke vzdělávání všechny žáky bez rozdílu (včetně žáků s odlišným kulturním 

prostředím, sociálním znevýhodněním, cizince, žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) 

apod.). 

Priorita č. 2  

Škola umí komunikovat s žáky, rodiči i pedagogy, vnímá jejich potřeby a systematicky rozvíjí školní 

kulturu, bezpečné a otevřené klima školy.  

Priorita č. 3  

Škola umí připravit všechny žáky na bezproblémový přechod na další stupeň vzdělávání. 

 

Škola dokáže přijmout ke vzdělávání žáky bez rozdílu a umí komunikovat s žáky, rodiči i pedagogy, 

jsou priority, které byly i v minulém období, pouze v jiném pořadí. Nově se jako prioritní stal 

bezproblémový přechod na další stupeň vzdělávání, který zřejmě nabyl důležitosti díky distančnímu 

vzdělávání. Z hlavních priorit vypadlo, že pedagogové jsou schopni vhodně uzpůsobit obsah 

vzdělávání. Domníváme se, že je to proto, že tuto schopnost již pedagogové si osvojili a nepatří tudíž 

mezi hlavní. 
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10.1.6 Změny oproti šetření v r. 2019 

Některé školky měly nové zkušenosti s podpůrnými opatřeními vyšších stupňů. Školky také stále řeší 

jazykovou bariéru u dětí cizinců i jejich rodičů. Zlepšily se vztahy s rodinami, vzájemná komunikace 

včetně včasné komunikace před stanovením podpůrných opatření. Školky dobře spolupracují 

s poradenskými zařízeními (zlepšení komunikace, spolupráce).  

Již není takový problém se získáním asistenta na trhu práce, často se již zlepšila spolupráce 

pedagoga a asistenta.  

Jako zajímavost je možné uvést, že MŠ Zeyerova se podílela na natáčení podcastu, jehož obsahem 

byl příklad dobré praxe právě z práce této mateřské školy s dětmi se SVP.  

 

10.1.7 Závěrečné zhodnocení 

Mateřské školy se naučily přijímat všechny děti bez rozdílu a vybavily se kompenzačními pomůckami. 

Výuku dětí se SVP se snaží co nejvíce individualizovat. Bariérou pro větší individualizaci je 

nedostatek prostoru, kdy jsou potřeba klidové zóny apod. pro práci s těmito dětmi.  

Nezbytnou podmínkou pro práci s dětmi se SVP je pomoc asistenta pedagoga. Po získání asistenta 

je důležité nastavit spolupráci ve třídě – pedagog – asistent a toto nastavení práce a vazeb udržet po 

delší dobu. Využívání asistentů při práci v MŠ je vhodné mít podpořeno trvalým systémem 

financování asistentů. 

Jednou z nejpodstatnějších věcí, které byly všemi zmiňovány, je komunikace, především pak 

komunikace s rodiči. Někdy se daří, jindy je problémová. 

Specifickou skupinou dětí, u kterých je třeba uplatňovat individuální přístup a školky se s tímto ve 

velké míře potýkají, je práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem, následně pak komunikace 

s rodiči, kteří nemluví česky.  

Tak jako základní školy, i mateřské školy se chtějí více zaměřit na identifikování nadaných dětí a práci 

s nimi.  

Důležitá je včasná identifikace a rychlá diagnostika dětí, které potřebují individuální přístup. 

Spolupráce s  SPC a PPP dobře funguje, ale bylo by dobré urychlit procesy. 

Pedagogové a asistenti pedagoga mají zájem o další vzdělávání v této oblasti a sdílení dobré praxe, 

zájem je také o praktické ukázky různých forem a metod práce s dětmi. Důraz je kladen na 

indnividualizaci a diferenciaci ve vzdělávání dětí. 

Jedním z hlavních problémů, které jsou s inkluzí spojeny je velká administrativní zátěž a dále velký 

počet dětí ve třídě.  

Priority pro nejbližší období byly zvoleny v tomto pořadí: schopnost školek přijmout všechny děti bez 

rozdílu;  komunikace s dětmi, rodiči i pedagogy a rozvoj otevřeného klima školy, příprava dětí na 

přechod do ZŠ. 
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10.2 Podpora podnikavosti, iniciativity a kreativity 

10.2.1 Co proběhlo dobře 

V této oblasti nedošlo oproti minulému sledovanému období k výraznému posunu. Do aktivit zasáhlo 

období pandemie, kdy se řada aktivit nedala realizovat. Mateřské školy rozvoj kreativity mají zařazeny 

v běžné náplni, snaží se o pestrou nabídku činností jak pro individuální práci, tak pro práci 

skupinovou. Samozřejmostí je podnětné prostředí, podpora fantazie a kreativity a dostatečný prostor 

pro práci dětí.  

Hodně se pro tvorbu dětí využívá přírodní materiál či naopak odpadní materiál. Děti jsou tak také 

vedeny ke vztahu k přírodě.  

V této oblasti je důležitá spolupráce s rodiči, kdy hraje roli prezentační činnost výsledků práce dětí či 

účast na akcích a besídkách, kde se děti prezentují, případně přímo rodiče bývají také do tvorby 

sezónních výtvorů zapojeni v odpoledních aktivitách, které MŠ pořádají. Právě tato oblast v minulém 

školním roce byla hodně potlačena. Rodiče však v některých případech, zejména u předškoláků, byli 

zapojeni do distanční výuky.  

Je důležité sdílení zkušeností mezi pedagogy, inspirace na tvorbu.  

V této oblasti školky často realizují projektové dny s různou tematikou. Projektové dny mohou také 

školky organizovat s využitím programy externích agentur na rozvoj prvků iniciativity, kreativity, 

seberealizace a odvahy realizovat vlastní tvůrčí nápady. 

Jak konstatovala jedna MŠ, důležité je, aby pedagogové měli prostor k tvořivosti, kreativitě, aby 

vedení školky vzbuzovalo u pedagogů aktivní a iniciativní přístup. Pedagogové toto nadšení pak 

přenáší na děti a rodiče akcemi ve školce.   

Zajímavé aktivity: 

- Zapojení MŠ do sítě Mrkvička – MŠ Gorkého 

- vytvořeno nových zájmových koutků – kutilský, kuchyňský a laboratoř, kde děti iniciativně rozvíjejí    

   kreativitu dle vlastních potřeb a zájmů – MŠ Zdravá anglická  

- dodržování 5R ve výchově a vzdělávání dětí (recyklace, redukce, znovuvyužití, opravy, odmítnutí,  

   soulad s přírodou a respektování okolní přírody – LMŠ Sofisa 

- další rozšíření Multifunkční učebny v rámci multisenzorické chodby – MŠ Herrmannova 

 

10.2.2 V čem byla škola úspěšná 

Úspěšnost MŠ většinou viděly v prezentaci aktivit, kdy můžou své práce s dětmi představit. To do 

značné míry ve sledovaném období díky pandemii nebylo možné.   

Novinkou byla práce s dětmi v době distanční výuky, pedagogové zpracovávali pracovní postupy, 

předlohy úkolů, nahraná videa. Komunikace s rodiči probíhala i přes sociální sítě, mailem zasílání 

úkolů.  

Některé školy byly zapojeny před pandemií do spolupráce s Domovy důchodců. Jelikož se díky 

COVIDu nemohly konat osobní návštěvy, děti z MŠ tvořily dárky, které seniorům posílaly a i naopak 

klienti domova posílali dárky pro děti. 
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Zajímavosti: 

- materiál na tvorbu – od rodičů  

- organizace venkovních aktivit v období covidu např. bobování, bojovky – úkoly pro rodiče s dětmi –  

  MŠ Helsinská  

– využití oplocení školní zahrady k výtvarným činnostem dětí a práci s vodou – MŠ Herrmannova 

 

10.2.3 V čem by se mohla zlepšit 

Zájem je o inspirativní a netradiční školení, výměnu zkušeností jak pro realizaci různých aktivit, tak 

pro výrobu pomůcek, formou hospitací apod.   

Přestože došlo ke zlepšení komunikace s rodiči, stále je potřeba zapracovat na motivaci rodičů 

k většímu zapojení. 

Zlepšení materiálového vybavení, případně větší nabídka kroužků.  

 Dílčí náměty na zlepšení: 

- ke každému tématu školního vzdělávacího programu pozvat nebo navštívit odborníka z praxe a tak  

  dětem přiblížit život společnosti, návštěva firem, řemeslníků, provozoven (pekař, obchod, kovodílna,  

  kovář atd.) 

 

10.2.4 V čem potřebuje pomoci, aby došlo ke zlepšení 

Potřeba jsou především peníze na pořízení materiálů pro tvorbu.  

MŠ zmiňují nedostatek příležitostí pro sdílení dobré praxe, spolupráci MŠ navzájem, uvítaly by i 

metodické materiály pro rozvoj v této oblasti.  

V některých MŠ vidí příležitost pro rozvoj v této oblasti v realizaci zajímavých herních a tvůrčích 

venkovních prvků na zahradě školy. K tomu je však zapotřebí financí.   

Problémem ve školství je velká administrativa a tím chybí část zejména pro kreativní aktivity, kdy je 

časově náročnější příprava.  

 

10.2.5 Priority pro r. 2019 – 2020  

Školy označily dle pořadí důležitosti 3 hlavní prioritní oblasti z priorit vytvořených MŠMT v rámci 

dotazníkového šetření k Šablonám, na které by se v dalším období chtěly co nejvíce zaměřit. Priority 

byly zpracovány na základě agregace dat.  

Priorita č. 1 

Škola podporuje klíčové kompetence k rozvoji kreativity podle RVP PV 

Priorita č. 2 

Škola systematicky učí prvkům iniciativy a kreativity, prostředí i přístup pedagogů podporuje fantazii a 

iniciativu dětí 
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Priorita č. 3  

Škola nabízí pestré možnosti seberealizace dětí, umožňuje dětem realizovat vlastní nápady (např. 

dramatizace textu atp.). 

Priority v oblasti podnikavosti zůstaly podobné jako při minulém šetření, pouze si prohodily pořadí. 

Vypadla však první priorita – vzdělávání pedagogů a mezi prioritní oblasti se dostalo systematické 

učení iniciativity a kreativity. To může znamenat to, že pedagogové se za poslední období v této 

oblasti vzdělávali (splnili si prioritu) a nyní aplikují do praxe nabyté zkušenosti.  

 

10.2.6 Změny oproti šetření v r. 2019 

Pozitivní vliv zlepšení spolupráce a komunikace s rodiči se projevil i do této oblasti. Díky tomu někde  

mají více materiálu na rozvoj kreativity, dochází k tvorbě nových programů a projektových dnů.  

Rovněž došlo ke zlepšení spolupráce a komunikace mezi pedagogy. Sdílí více své nápady a 

předávají si zkušenosti, minimálně zvnitř organizace. Díky tomu někde docházelo k novým aktivitám a 

využíváním nových metod, rovněž se pedagogové podíleli na tvorbě podnětného prostředí ve školce.   

 

10.2.7 Závěrečné zhodnocení 

Rozvoj této oblasti probíhá většinou v každodenních činnostech dětí. Nejběžnější je jakákoli ruční 

tvorba. Mateřské školy kladou důraz na prezentaci prací žáků (výstavy, soutěže, pro rodiče….), tyto 

aktivity byly v období COVIDu velmi omezeny. Oblíbené jsou také projektové dny, kde se všechny 

kompetence dají propojit. Důležité je pro MŠ i spolupráce s externími subjekty, které nabízí zajímavé 

programy pro děti. Aktivity v dopoledních hodinách v MŠ lze doplnit širokou škálou aktivit 

v odpoledních hodinách.  

Pedagogové kladou důraz na neustálé vzdělávání, sdílení dobré praxe, inspirace. Dobrý námětem 

pro rozvoj v této oblasti je návštěvy zajímavých lidí či exkurze. Dají se realizovat již v předškolním 

věku, jak zkušenosti některých MŠ ukazují. Důležitá v této oblasti je i spolupráce s rodiči, jejich 

zapojení do odpoledních aktivit, kdy dochází k větší motivaci dětí. 

Priority na další období jsou v této oblasti orientovány na vzdělávání a širokou nabídku možností 

seberealizace dětí. 

 

10.3 Polytechnické vzdělávání 

10.3.1 Co proběhlo dobře 

 

V některých MŠ proběhlo zřízení a vybavení zázemí pro polytechnickou výchovu, pro podporu 

polytechniky jsou také v MŠ pořizovány stavebnice. Na mnoho školách se děti už běžně setkávají s 

vrtáním,  zatloukáním, šroubováním, zahradničením a prací s přírodním materiálem. Tam, kde aplikují 

prvky montessori pedagogiky se snaží zapojit také tyto činnosti: práce s velkou pinzetou, sestavení 

baterky a elektrického obvodu, fyzikální vlastnosti materiálů, magnetismus, geoboard. Některým se 

podařilo získat materiál pro tvorbu od rodičů, což je považováno za úspěch. 

Polytechnické vzdělávání v mateřských školách je často orientováno na environmentální výchov, 

ochranu přírody. Na MŠ Holice již potřetí obhájili titul Ekoškola a rádi by sdíleli dobrou praxi v této 



 

  64 

 

oblasti. Často mateřské školy spolupracují se sdružením Sluňákov, které se této problematice věnuje. 

V některých školkách mají zřízení malé dílny nebo multifunkční učebnu či jen malý koutek, ponk, kde 

realizují drobné technické práce a pracují s nářadím a dalšími pomůckami.  

Někde se do oblasti polytechnického vzdělávání daří zapojovat i experimenty a pokusy.  Minimem je 

pak práce se stavebnicemi a práce s různorodým materiálem (včetně přírodního, odpadového). 

Někde se však pracuje i s mikroskopem. 

Někteří pedagogové se vzdělávali v této oblasti např. pro práci se dřevem.  

Zajímavé aktivity: 

- zakládání „nápadníku“ již realizovaných polytechnických činností z dílny - MŠ Sedmikráska 

- využívání  zkušenosti z programů Malé technické univerzity ve vlastní vzdělávací práci: např.  

   v projektu „Cestujeme – severské země“ děti konstruovaly z lega velký most spojující Dánsko a  

  Švédsko. 

- vytváříme velké konstrukce z různých stavebnic a materiálů, např. pyramidy, věže, mrakodrapy,  

   továrny… 

- montessori didaktický materiál,  pomůcky pro praktický život – vrtání, zatloukání, šroubování,  

    zahradničení, práce s přírodním materiálem – (MŠ U Sila, MŠ Pružná)  

Uplatnění nabytých vědomostí ze vzdělávání po práci s dětmi (práce se dřevem). 

 

10.3.2 V čem byla škola úspěšná  

Velkým úspěchem je ocenění práce dětí, tzn. pokud nějaký výtvor je vystaven, uspěje v soutěži apod. 

Důležité je také nadšení dětí, které se projevuje při práci se stavebnicemi, při práci na zahradě na 

záhoncích, při výrobě výrobků nebo při práci s nářadím či při tom, pokud se podaří experimentováním 

přijít na nějaké zákonitosti. 

Úspěchem bylo i vybavení MŠ novými pomůckami, dovybavování dílen, polytechnických koutků, 

koutků na pokusy. 

Díky vytvoření podmínek pro rozvoj polytechniky a nadšení dětí se daří zlepšovat manuální zručnost 

dětí a jemnou i hrubou motoriku. Přínosné také je, když se děti samy snaží vysvětlovat postupy. 

Velmi úspěšné je zapojení rodičů do těchto aktivit, ať už dodáním materiálů, tak např. výpomocí pro 

školku při realizaci např. vyvýšených záhonů, využití nápadů od rodičů  nebo zapojení do aktivit 

s dětmi. 

Zajímavé aktivity: 

- děti se aktivně zapojily do výzdoby budov – květinami, záhonky, zkrášlením oken – MŠ  

   Svatoplukova 

- pomocí „laboratoře“ pro mladé přírodovědce – zvětšovací sklíčka s miskou, lupy, mikroskop – MŠ  

  Nemilany 

- kroužek objevitele - děti zkouší různé pokusy, pracují s různými materiály, zkoumají přírodu – MŠ U  

  Sila 
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- zřízení environmentální učebny na zahradě školy z programu na podporu environmentálního  

   vzdělávání částečně financováno Olomouckým krajem, využití pro vzdělávání dětí a rodičovské  

   veřejnosti, Ekokroužek, výroba výrobků v rámci polytech. vzdělávání.– (MŠ Zeyerova)  

- Pravidelná práce v dílně MŠ dle stanovených cílů a úkolů Programu polytechnické výchova a  

  vzdělávání - průběžně po celý rok individualizovaně – po malých skupinkách dětí (4-5 dětí) –  

  výsledky práce dětí (výrobky - např. krmítko, autíčko, sněhulák, věšáček, zvířátko) – MŠ  

  Sedmikráska 

- některé MŠ se blíže seznamují se zvířátky v prostředí MŠ – např. „Poznej svého psa“ a „Den  

  s poníky“, chov drobné zvěře v MŠ (hlemýždi) 

- spolupráce se SŠ polytechnickou jsme  pro děti uspořádali hru se stavebnicí Bofin, kdy žáci střední  

  školy s dětmi stavěly elektrické okruhy a zároveň se jim snažili vysvětlit jak vše funguje – MŠ  

  Helsinská 

 

10.3.3 V čem by se mohla zlepšit 

Školky, které ještě nemají zbudováno, chtějí vybudovat záhonky pro pěstování, zázemí pro 

polytechniku na zahradě,  polytechnické koutky v MŠ, dovybavit kreativními stavebnicemi a nářadím 

pro práci s ponky i pro práci na zahradě, někde také mikroskop, lupa, dalekoholed.  

Zlepšit by se molo i vzdělávání pedagogů. Na některých školkách je zapojeno aktivně jen pár 

pedagogů, zlepšení by mohlo nastat u zapojení větší části pedagogů. 

Zájem je i o exkurze, která ukazují různá řemesla, pracovní  činnosti ve výrobě apod.  

 

10.3.4 V čem potřebuje pomoci, aby došlo ke zlepšení 

Nejdůležitější jsou finance na vytvoření technického zázemí, nákup materiálu, nářadí, zřízení prostorů 

pro výrobu v interiéru či exteriéru.  

Někde chybí prostory pro další rozvoj v této oblasti. 

Školky také uvítají pomoc odborníků při rozvoji polytechnického vzdělávání a další vzdělávání. Školky 

by uvítaly i metodiky a odborné literatury pro praktické využití, příklady z praxe (fyzické zákonitosti, 

pokusy, práce se stavebnicemi). 

 

10.3.5 Priority pro r. 2019 – 2020  

Školy označily dle pořadí důležitosti 3 hlavní prioritní oblasti z priorit vytvořených MŠMT v rámci 

dotazníkového šetření k Šablonám, na které by se v dalším období chtěly co nejvíce zaměřit. Priority 

byly zpracovány na základě agregace dat.  

Priorita č. 1  

Technické, přírodovědné a environmentální vzdělávání je na naší škole realizováno v souladu s  

RVP PV. 
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Priorita č. 2  

Učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v oblasti polytechnického vzdělávání a využívají je ve výchově (kurzy 

dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) 

Priorita č. 3  

Škola podporuje samostatnou práci dětí v oblasti polytechnického vzdělávání 

Opět vyšly priority obdobně jako v minulém období jen ve změněném pořadí, jako třetí priorita se 

nově dostala podpora samostatné práce dětí v oblasti polytechniky a z priorit vypadlo materiální a 

technické zabezpečení. I z dalšího textu v popisu potřeb je vidět, že školy jsou více vybaveny a 

materiálem zásobeny než v předchozím sledovaném období.  

 

10.3.6 Změna oproti r. 2019 

V některých školkách mají zřízení malé dílny nebo multifunkční učebnu či jen malý koutek, ponk, kde 

realizují drobné technické práce a pracují s nářadím a dalšími pomůckami. 

MŠ často uvádí, že ve sledovaném období došlo k doplnění vybavení (stavebnice apod.) či zřízení 

dílen, dílenských koutků, kuchyněk, školkových zahrad apod. (v rámci šablon, za pomoci rodičů či 

jinak). Za poslední sledované období, kdy polytechnika byla pro MŠ prioritou, je vidět posun jak ve 

vybavení, tak se pedagogové rozvoji polytechniky snaží více věnovat a zařazovat tyto aktivity do 

vzdělávání. Pomohly tomu jistě i vzdělávací programy a sdílení dobré praxe mezi pedagogy.  

V rámci polytechniky se školky hodně věnují i environmentálnímu tématu.  

Jsou však i MŠ, kde v  oblasti polytechniky nedošlo k posunu.  

 

10.3.7 Závěrečné zhodnocení 

Školky v této pestré oblasti rozvoje jsou poměrně dosti aktivní. Zaměřují se na pěstitelské práce, 

EVVO, pokusy a badatelství i práci s nářadím či různými konstruktivními stavebnicemi. V poslední 

době došlo k zřízení různých koutků či dílniček, multifunkčních učeben či venkovních učeben.  

Školky v této oblasti uvítají metodické materiály, praktické pomocníky a další vzdělávání. Potřeba jsou 

především finance na vybavení, případně na realizaci programů od externích firem či návštěvy a 

exkurze.  

Priority v této oblasti směřují právě do vzdělávání, vybavení a zázemí pro rozvoj polytechniky, 

realizace této oblasti je ukotvena v rámcových vzdělávacích programech.  

 

10.4 Digitální kompetence pedagogických pracovníků  

10.4.1 Co proběhlo dobře 

I v mateřských školách došlo ve sledovaném období k posunu ve využívání výpočetní techniky a 

k rozvoji digitálních kompetencí pedagogů. Pedagogové využívají k přípravě výuky výpočetní 

techniku, k sebevzdělávání atd. U předškoláků se pedagogové museli také zapojit do distanční výuky, 

nahrávali videa, posílali úkoly, komunikovali s rodinami přes notebooky či jinou techniku. došlo také 

k posílení vybavení pedagogů výpočetní technikou (notebooky, tablety…) 
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Řada MŠ využívá programy pro vedení povinné dokumentace (evidence docházky, případně 

rezervační systémy, obědy), někteří aktivně komunikují své aktivity prostřednictvím sociálních sítí.  

V některých mateřských školkách funguje mezi pedagogy elektronické sdílení informací, 

zpracovávání veškerých dokumentů v elektronické podobě a funguje např. sdílené úložiště materiálů 

pro výuku.  

Někde se podařilo díky zapojení do projektů získat tablety pro třídu i s nevýhody na jejich využití. 

Někde naopak cílen aktivity v oblasti digitálních kompetencí pro děti nezařazují. 

Zajímavé aktivity: 

- zapojení do projektu PIGŽU - podpora informační gramotnosti žáků a učitelů, základy programování 

(mechanická včelka) zakoupení a využívání, proškolení pracovníků MŠ – MŠ Komenium 

- využívání digitálních včeliček 

 

10.4.2 V čem byla škola úspěšná 

Úspěchem pro MŠ bylo především zvládnutí distanční výuky, zejména u předškoláků. Pedagogové 

nahrávali videa, posílali úkoly, připravovali si podklady z internetu, nahrávali a využívali různé 

aplikace, používali textové dokumenty. Někde se však nahrávání videí používá i v běžném provozu 

jako zpětná vazba o aktivitách a činnostech dětí v době pobytu v MŠ, slouží to jako zpětná vazba pro 

rodiče.  

Některým školkám se podařilo do výuky doplnit prvky programování (Ozoboti, robotické včelky). Jinde 

se zase podařilo v rámci projektu pořídit tablety pro děti a pedagogové také absolvovali školení 

k využívání těchto tabletů.  

V některých případech se pedagogové účastnili školení v oblasti digitální gramotnosti. Důležitá byla 

motivace pedagogů k využívání ICT techniky pro přípravu výuky i výuku samotnou. Díky distanční 

výuce se zjednodušil proces většího využívání ICT techniky pedagogy.  

 

10.4.3 V čem by se mohla zlepšit 

Zlepšovat se školky chtějí v rozšiřování digitálních kompetencí a větším využívání ICT techniky při 

přípravě na výuku i při výuce samotné. Doplňovat by se mohla nejen technika (interaktivní tabule do 

všech tříd), ale i různé programy a aplikace vhodné pro výukové aktivity.  

V některých MŠ je problém s digitálními kompetencemi u starších pedagogů. Žádané je další 

vzdělávání v této oblasti a zlepšení jejich kompetencí, ale i motivace. Kompetence si rozšiřovat však 

mohou všichni pedagogové, sledovat a  reagovat na novinky. 

 

10.4.4 V čem potřebuje pomoci, aby došlo ke zlepšení 

Vzhledem k potřebám nového vybavení či obnovy stávajícího jsou především potřeba finance. 

Nejčastěji je požadována interaktivní tabule do všech tříd a notebook do každé třídy, tam kde ještě 

pedagogové nemají k dispozici. 

Rovněž žádané je vzdělávání pedagogů, nedostatečné nabídka vhodných vzdělávacích programů.  
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10.4.5 Priority pro r. 2019 – 2020  

Školy označily dle pořadí důležitosti priority vytvořené MŠMT v rámci dotazníkového šetření 

k Šablonám, na které by se v dalším období chtěly co nejvíce zaměřit. Priority byly zpracovány na 

základě agregace dat.  

Priorita č. 1  

Pedagogové mají základní znalosti práce s počítačem a využívají je pro sebevzdělávání a přípravu na 

vzdělávání dětí (práce s operačním systémem, aplikacemi, soubory, tvorba textových 

dokumentů apod.) 

Priorita č. 2  

Pedagogové mají základní znalosti práce s internetem a využívají je pro sebevzdělávání a přípravu 

na vzdělávání dětí (vyhledávání, stahování, tisk podkladů pro práci s dětmi, znalost bezpečného 

chování na internetu apod.).  

Pouze dvě priority na výběr, pořadí zůstalo stejné.  

 

10.4.6 Změna oproti r. 2019 

Pro MŠ vesměs toto období mělo pozitivní dopad na digitální gramotnost. I pedagogů z MŠ se dotkla 

distanční výuka (zejména pedagogů předškoláků), kdy si museli více vyhledávat informace na 

internetu, komunikovat s rodiči, případně natáčet návodná videa atd. Digitální kompetence si tudíž 

osvojilo více pedagogů, než by nastalo za normálního chodu školek (nebo proces osvojování 

urychlilo). Někteří pedagogové také prošli cíleným vzděláváním v oblasti digitální gramotnosti. 

Ve sledovaném období došlo také k dalšímu vybavení ICT technikou (interaktivní tabule, tablety, 

vybavení pedagogů notebooky). Na MŠ Komenium dokonce zkouší učit děti začátky programování 

s využitím pomůcek.  

Díky lepší komunikaci s rodinou i s využitím digitální techniky došlo k větší spolupráci a zpětné vazbě, 

která měla vliv na další oblasti rozvoje.  

Zajímavost: 

MŠUP -  stále spolupracuje s PdF UP na dalších projektech zaměřených na digitální vzdělávání.  

Škola začala pracovat v oblasti pedagogické diagnostiky s elektronickými záznamy – zakoupení 

elektronického nástroje na pedagogickou diagnostiku a vyhodnocení výsledků jednotlivých dětí 

prostřednictvím elektronického nástroje. 

 

10.4.7 Závěrečné zhodnocení 

Školky s výpočetní technikou se snaží pracovat, distanční výuka donutila pedagogy předškoláků se 

do tohoto aktivně zapojit. Schopnost práce je někdy částečně spojena s věkem pedagogů. Jasným 

impulsem pro rozšíření práce v oblasti digitálních technologií bylo pořizování interaktivních tabulí do 

některých tříd. Zájem je o rozšiřování využívání ICT techniky při práci s dětmi a o další vzdělávání 

pedagogů. Rovněž je třeba stále doplňovat či obnovovat techniku (interaktivní tabule do každé třídy, 

notebooky do každé třídy).  Některé školky se aktivně prezentují a využívají své digitální kompetence 

na webu či sociálních sítích. 
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10.5 Sociální a občanské dovednosti 

10.5.1 Co proběhlo dobře 

Do sociálních a občanských dovedností většinou školky řadí různé akce pro rodiče, kdy dochází 

k budování sociálních kompetencí. Případně některé MŠ spolupracují i se ZŠ, takže děti se postupně 

připravují na přechod do ZŠ.  

Důležité je jít dětem příkladem, dávat jim vhodný vzor, umožnit jim začít různé situace, aby se učily 

prožitkem. Školky často navštěvují domovy důchodců, nemocnice  či se zapojují do aktivit místní 

komunity. Setkávají se zde i s jinou generací, připravují si pro ně program, tvoří výrobky. Naopak také 

děti se účastní různých kulturních akce, případně jsou některé divadla či vystoupení přímo ve školce. 

Některé školky se zaměřují také na místo, kde děti žijí, tj. poznávání města Olomouce. Mateřské 

školy do zařazují do této oblasti i budování povědomí o soužití různých kultur (besedy o jiné zemi) 

Téměř všechny školky se shodly, že dochází k tvorbě pravidel, které pak děti se snaží dodržovat. 

Zařazují se prvky sebehodnocení, rozvoj komunikace dětí. 

Do této oblasti patří i spolupráce s různými organizacemi, školky pořádají besedy s policií, hasiči, 

záchrannými složkami, knihovnou, někde se účastní prezentačních dnů těchto složek nebo je 

navštěvují přímo v sídle jejich působiště.  

Pedagogové často u dětí kladou důraz na vyjadřování emocí, myšlenek různými formami, někde je 

pravidelně využíván tzv. kruh. 

Zajímavé aktivity: 

- spolupráce s s o.p.s. Mezi námi (návštěvy domova důchodců, tvorba pro obyvatele DD), Sběr víček  

  pro Lukáška – MŠ Gorkého 

- besedy s osobami s ciziny o jejich zemi, porovnáváme s dětmi život v České republice a na jiných  

  místech zeměkoule, jejich zvyklosti, životní podmínky, jazyk – komunikační bariery pro cizince zde –  

  MŠ Helsinská 

 

10.5.2 V čem byla škola úspěšná 

Velkým úspěchem bývá bezproblémový přechod dětí na ZŠ.  

I na MŠ vítají spolupráci s externími organizacemi a odborníky z praxe při realizaci projektových dnů 

apod. Je vhodné využívat spolupráce s rodiči.  

 

10.5.3 V čem by se mohla zlepšit 

Mateřské školy by se rády dále zlepšovaly ve spolupráci s rodiči, jejich zapojování i do volnočasových 

aktivit.  

Rovněž důležitá je včasná diagnostika dětí. Podpora sebereflexe a sebehodnocení.  

Důležitá je také vzájemná spolupráce pedagogického sboru, mentoring mezi kolegy, sdílení 

zkušeností z praxe apod.  
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10.5.4 V čem potřebuje pomoci, aby došlo ke zlepšení 

Pedagogové uvítají prostor pro další vzdělávání (v odpoledních hodinách), spolupráci s odborníky, 

sdílení zkušeností, workshop jak správně komunikovat s rodiči.  

 

10.5.5 Priority pro r. 2019 – 2020  

Školy označily dle pořadí důležitosti 3 hlavní prioritní oblasti z priorit vytvořených MŠMT v rámci 

dotazníkového šetření k Šablonám, na které by se v dalším období chtěly co nejvíce zaměřit. Priority 

byly zpracovány na základě agregace dat.  

Priorita č. 1  

Ve škole je pěstována kultura komunikace mezi všemi účastníky vzdělávání  

Priorita č. 2  

Uvnitř školy se pěstuje vzájemná spolupráce učitele, rodičů a dětí.  

Priorita č. 3  

Škola buduje povědomí o etických hodnotách, má formálně i neformálně jednoznačně nastavená a 

sdílená spravedlivá pravidla společenského chování a komunikace, která se dodržují 

Komunikace mezi účastníky vzdělávání a spolupráce pedagogů a rodičů zůstaly zařazeny i v tomto 

období jako prioritní oblasti. Nově se jako třetí priorita dostalo nastavení etických hodnot, pravidel a 

jejich dodržování, potlačena byla priorita rozvoje tvůrčího vyjadřování myšlenek, zážitků a emocí 

různými formami využitím hudby, divadelního umění, literatury a vizuálního umění .  

 

10.5.6 Změna oproti r. 2019 

V této oblasti při hodnocení změn nepřevažoval žádný hromadný názor na posun v této oblasti. Školy 

se posouvaly, každá však kladla důraz na něco jiného. Zmíněna je zde zlepšená spolupráce 

s rodinami, která nám už vstupuje do hodnocení i v jiných tématech. Rovněž někde docházelo ke 

vzdělávání pedagogů např. v oblasti sociálního rozvoje v rámci Šablon.  

Jílová - rozvoj schopnosti dětí učit se na základě vnitřní motivace, protože ho to zajímá, má potřebu 

se učit, učení mu přináší radost. 

U Sila – spolupráce s jiným vzdělávacím zařízením, výměna zkušeností formou výměnných pobytů 

 

10.6 Jazykové vzdělávání  

10.6.1 Co proběhlo dobře  

Většina mateřských škol se věnuje jazykovému vzdělávání.  V některých mateřských školkách jsou 

zřízeny kroužky angličtiny někde mají jazykové vzdělávání zakomponováno   přímo v běžné výuce. 

Výuku většinou zajišťují i externí lektoři, někde dokonce rodilý mluvčí. V období pandemie však bylo 

toto velmi omezeno nebo dočasně pozastaveno.   
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Helsinská - Výuka cizích jazyků se tak upozadnila. Důvodem je neschopnost mluvit v českém jazyce, 

není zájem ani z řad rodičů, nejsou kvalitní lektoři  

 

10.6.2 V čem byla škola úspěšná 

Zkušenosti s jazykem jsou na mateřských školách jiné. Někde jsou rádi za nabídku kroužku 

angličtiny, jinde oceňují pozitivní dopad na výsledy v angličtině při zapojení odborníka, či dokonce 

rodilého mluvčího, jinde zase s úspěchem zapojují výuku angličtiny do běžných aktivit. Může se 

jednat např. o poslech písní cizích jazyků, sledování nepřeložených pohádek, možnost poznávání 

reálií jiných zemí, kulturu jiného národa Naopak některé mateřské školy se na cizí jazyky nezaměřují 

a považují za důležité v daném věku dobře zvládnout češtinu.  

 

10.6.3 V čem by se mohla zlepšit 

Náměty na zlepšení jsou různé, někde by se chtěli angličtině více věnovat, jinde by rádi absolvovali 

seminář AJ pro pedagogy pro přípravu předškolních dětí. Zájem je také o zařazovaní více informací o 

kultuře a životě v jiných zemích (filmy, fotografie, encyklopedie, atlasy) 

Zdravá anglická školka, která se na angličtinu zaměřuje, by ráda navázala pravidelnou komunikaci 

s přátelskou MŠ v USA.  

 

10.6.4 V čem potřebuje pomoci, aby došlo ke zlepšení 

Největším požadavkem jsou zdroje pro vzdělávání pedagogů, potřeba metodiky pro výuku angličtiny.  

 

10.6.6 Změna oproti r. 2019 

Ke změnám patří absolvování vzdělávacích seminářů zaměřených na AJ v MŠ, zapojení AJ do 

běžného života v MŠ, návštěvy rodilého mluvčího a také zlepšení spolupráce s rodiči cizinců.  

 

10.7 Další v oblasti rozvoje potenciálu každého žáka 

10.7.1 Co proběhlo dobře 

 

10.7.2 V čem byla škola úspěšná 

 

10.7.3 V čem by se mohla zlepšit 

Mateřské školy by rovněž uvítali možnost využívat školního psychologa.  

Dále se chtějí zaměřovat na zdravý životní styl (stravovací a hygienické návyky, zájem o pohyb, 

bezpečnost, šikana) 

Samozřejmostí je zájem na prohlubování spolupráce s rodiči.  
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10.7.4 V čem potřebuje pomoci, aby došlo ke zlepšení 

Potřeba je pomoci ve  spolupráci s rodiči dětí cizinců (rodiče neumí česky a ani se nechtějí učit). 

S touto pomocí může projekt APIV – B. 

 

10.7.6 Změna oproti r. 2019 

 

11 Další potřeby rozvoje škol  
 

11.1 V čem by se mohla zlepšit, aby došlo ke zlepšení 

11.2 V čem potřebuje pomoci 

Školy by uvítaly finanční podporu k realizaci menších investičních projektů a snížení počtu dětí ve 
třídě.   
 

12 Prioritní oblasti  
 

Školy stanovily 3 prioritní oblasti podle pořadí priorit v rámci jednotlivých podpor, na které se chtějí 
zaměřit v nejbližším období (1 – nejvíce prioritní) 

Priorita 1 

Polytechnické vzdělávání 

Priorita 2 

Čtenářská gramotnost  

Priorita 3 

Digitální kompetence pedagogických pracovníků 
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*sport, otužování 

 

 
Prioritní oblasti 

 
Pořadí důležitosti 

 
Počet hlasů 

 Čtenářská gramotnost 
2 

56 

Matematická gramotnost 
4 

42 

Inkluzivní/společné vzdělávání 
6 

21 

Podpora podnikavosti, iniciativity a kreativity 5 29 

Polytechnické vzdělávání 
1 

88 

Digitální kompetence pedagogických pracovníků 
3 

46 

Sociální a občanské dovednosti 
7 

19 

Jazykové vzdělávání 
9 

1 

Další v oblasti rozvoje potenciálu každého žáka* 
8 

15 
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C – ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY 

Na území města Olomouce jsou pouze 4 základní umělecké školy, které se zapojily do MAP II. ZUŠ 
se v rámci  Popisu  potřeb vyjadřovaly pouze k tématům,  které  se vztahují k jejich činnosti a mohou 
je tedy v  rámci   svého  zaměření  popsat a analyzovat. 
 

2 Čtenářská gramotnost 
 

Čtenářská gramotnost nepatří v případě ZUŠ ke stěžejním oblastem činnosti. Čtenářství využívají 

většinou jako podpůrnou oblast při výuce umění ať už dramatického, výtvarného nebo hudebního. 

V této oblasti se od minulého šetření nic nezměnilo. Dle aktuálního šetření využívají ZUŠ čtení 

psaného textu zejména v rámci literárně-dramatických oborů nebo jako motivaci k ilustraci příběhu, 

apod. 

2.1 Co proběhlo dobře 

Čtenářská gramotnost souvisí s nácvikem repertoáru – nastudování textů v českém jazyce a i v jiných 

jazycích, příprava programů a představení literárně-dramatický oboru. 

Čtení knih malým dětem pro motivaci k ilustraci příběhu, přiblížení atmosféry jiných kultur, 

seznamování s tradicemi, apod. Slouží také k rozvoji fantazie, představivosti, apod. 

2.2 V čem byla škola úspěšná 

ZUŠ Žerotín úspěšně pracuje v dramatickém oboru s textem a přednesem, úspěšné jsou projekty 

literárně dramatického oboru (divadlo, inscenace, …). V rámci tohoto oboru je také shromážděno 

portfolio knih. ZUŠ Iši Krejčího úspěšně realizuje divadelní a recitační představení, soutěže a 

přehlídky 

2.3 V čem by se mohla zlepšit 

Zlepšení by mohla přinést větší diferenciace přístupu. 

Oslovit větší množství zájemců o literárně dramatický obor. 

2.4 V čem potřebuje pomoci, aby došlo ke zlepšení 

2.5 Priority pro r. 2019 – 2020  

Na prioritách se školy v oblasti čtenářské gramotnosti neshodly. Uvedené priority jsou roztříštěné, 

každá ze škol spatřuje priority v této oblasti jinde. Priority tedy nelze přesně definovat. 

 

3 Rozvoj potenciálu každého žáka v jiných oblastech  
 

3.1 Inkluzivní/společné vzdělávání 

3.1.1 Co proběhlo dobře 

Obecně jsou základní umělecké školy schopny bez problémů vzdělávat žáky s jakýmkoliv 

znevýhodněním. Každé vzdělávané dítě však, zejména v hudebních oborech, musí prokázat 
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způsobilost ke studiu složením přijímací zkoušky. Individuální přístup pedagoga ke každému žákovi je 

nutný pro citlivé odborné vedení každého jednotlivce.  

3.1.2 V čem byla škola úspěšná 

Posun je však zřejmý v práci s talentem dětí. Nadané a mimořádně nadané děti mají v uměleckých 

školách možnost se vzdělávat v rámci programů s rozšířeným počtem vyučovacích hodin.  

3.1.3 V čem by se mohla zlepšit 

Prostor ke zlepšení však např. ZUŠ Žerotín vidí v rozšíření komunikace o znevýhodnění a šíření 

dobré praxe v oblasti práce se znevýhodněnými dětmi.  

3.1.4 V čem potřebuje pomoci, aby došlo ke zlepšení 

3.1.5 Priority pro r. 2021 – 2022  

Školy označily dle pořadí důležitosti 3 hlavní prioritní oblasti z priorit vytvořených MŠMT v rámci 

dotazníkového šetření k Šablonám, na které by se v dalším období chtěly co nejvíce zaměřit. Priority 

byly zpracovány na základě agregace dat. Priority, které školy v aktuálním sběru dat označily, se nijak 

neliší od priorit, které byly označeny v předchozím Popisu potřeb škol v r. 2019.  

Priorita č. 1  

Škola umí komunikovat s žáky, rodiči i pedagogy, vnímá jejich potřeby a systematicky rozvíjí školní 

kulturu, bezpečné a otevřené klima školy. 

Priorita č. 2  

Škola dokáže přijmout ke vzdělávání všechny žáky bez rozdílu (včetně žáků s odlišným kulturním 

prostředím, sociálním znevýhodněním, cizince, žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). 

apod.)  

Priorita č. 3  

Škola umožňuje pedagogům navázat vztahy s  místními a regionálními školami různých úrovní 

(společné diskuze, sdílení dobré praxe, akce pro jiné školy nebo s jinými školami apod.)  

 

4.2 Podpora podnikavosti, iniciativy a kreativity 

4.2.1 Co proběhlo dobře 

ZUŠ systematicky rozvíjí u žáků prvky iniciativy a kreativity, podporují u žáků fantazii. Učitelé se 

pravidelně účastní kurzů dalšího vzdělávání a nabyté poznatky využívají při výuce dětí. Rozvoj 

kreativity, iniciativy a podnikavosti probíhá v rámci uskutečněných projektů (on-line koncerty, a on-line 

představení). 

Speciálně v ZUŠ zaměřené na výtvarný obor je smyslem výuky vychovávat a vzdělávat děti tak, aby 

po absolvování školy byli schopni kreativně využívat nabyté vědomosti a dovednosti.  

4.2.2 V čem byla škola úspěšná 

ZUŠ úspěšně sdílí dobrou praxi v oblasti kreativity a iniciativy s učiteli z jiných škol v oblasti. 

ZUŠ ve výtvarném oboru přímo vychovává děti k tomu, aby byly schopné kreativně využívat nabyté 

vědomosti. Pokud se jim výtvarné umění stane povoláním, podnikavost, iniciativa a kreativita je pevně 

spjata s jejich profesní dráhou. 
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4.2.3 V čem by se mohla zlepšit 

Změna přístupu pedagoga k žákovi (přílišný perfekcionismus ze strany učitele). 

4.2.4 V čem potřebuje pomoci, aby došlo ke zlepšení 

Zlepšení práce s chybou. 

4.2.5 Priority pro r. 2021 – 2022  

Školy označily dle pořadí důležitosti 3 hlavní prioritní oblasti z priorit vytvořených MŠMT v rámci 

dotazníkového šetření k Šablonám, na které by se v dalším období chtěly co nejvíce zaměřit. Priority 

byly zpracovány na základě agregace dat. I v tomto bodě zůstávají priority, které ZUŠ uvedly, stejné. 

Priorita č. 1  

Škola podporuje klíčové kompetence k rozvoji kreativity podle RVP ZV. 

Priorita č. 2 - 3 

Učitelé rozvíjejí své znalosti v oblasti podpory kreativity a využívají je ve výchově (kurzy dalšího 

vzdělávání, studium literatury aj.). 

Učitelé využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti rozvoje iniciativy a kreativity mezi 

sebou i s učiteli z jiných škol. 

 

4.3 Digitální kompetence pedagogických pracovníků  

Digitální kompetence pedagogických pracovníků jsou oblastí, která se od posledního šetření v r. 2019 

nejvíce změnila. V důsledku pandemických opatření došlo k obrovskému posunu ve využívání ICT ve 

výuce a tím i k velkému zlepšení kompetencí pedagogů v této oblasti. 

4.3.1 Co proběhlo dobře 

Školy disponují dostatečným množstvím ICT vybavení pro použití v případě uzavření škol a přechodu 

na distanční formu výuky. Pedagogové ovládají ICT pro účely výuky on-line na různých platformách. 

Většina ZUŠ uvádí, že je do budoucna možná kombinace prezenční a distanční výuky v případě 

potřeby.    

4.3.2 V čem byla škola úspěšná 

Pedagogové ovládají ICT pro účely výuky on-line na různých platformách. Mnoho z pedagogů 

absolvovalo školení na on-line výuku na různých platformách. 

4.3.3 V čem by se mohla zlepšit 

Do budoucna je nadále potřeba dohlížet na dostatečné vybavení škol ICT technikou. 

4.3.4 V čem potřebuje pomoci, aby došlo ke zlepšení 

Stejně tak je potřeba i zajistit dovzdělávání pedagogů v používání ICT.  

4.3.5 Priority pro r. 2021 – 2022  

Školy označily dle pořadí důležitosti 3 hlavní prioritní oblasti z priorit vytvořených MŠMT v rámci 

dotazníkového šetření k Šablonám, na které by se v dalším období chtěly co nejvíce zaměřit. Priority 
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byly zpracovány na základě agregace dat. I v oblasti ICT zůstaly priority pro další obdoí stejné jako 

v předchozím šetření. 

Priorita č. 1  

Pedagogové využívají školní mobilní ICT vybavení ve výuce (notebooky, netbooky, tablety, chytré 

telefony apod.). 

Priorita č. 2  

Pedagogové se orientují v rámci svého předmětu ve volně dostupných zdrojích na internetu.  

Priorita č. 3  

Pedagogové využívají mobilní ICT vybavení a digitální technologie při výuce v terénu, v projektové 

výuce apod. 

Pedagogové využívají pro výuku volně dostupné, bezpečné, otevřené internetové zdroje. 

 

4.4 Sociální a občanské dovednosti 

4.4.1 Co proběhlo dobře 

Díky kulturnímu zaměření ZUŠ je podporováno zapojení žáků do společenského života formou 

pořádání koncertů, vystoupení, účastí na akcích různého charakteru. V uplynulém období se však 

jednalo převážně o aktivity on-line. Žáci ZUŠ zabezpečují i kulturní vystoupení v rámci komunitních 

setkávání, různých výročí a významných událostí. Tímto se také buduje povědomí a důležitosti těchto 

výročí. 

Na výtvarné ZUŠ veškeré vzdělávání probíhá formou kolektivní výuky, je hodně příležitostí pro 

budování a kultivaci vztahů mezi žáky a mezi žáky a vyučujícími. Účastí na kolektivní práci se žáci učí 

respektu vůči názoru druhého, učí se diskuzi a hledání společného řešení.  

4.4.2 V čem byla škola úspěšná 

Podporuje kulturního povědomí a komunikace různými formami umění. 

Podpora budování a kultivace vztahů mezi žáky i mezi žáky a učiteli. Budování vzájemného respektu, 

učí se konstruktivní diskuzi, hledání společného řešení. Spolupráce s rodiči, zejména mladších žáků. 

4.4.3 V čem by se mohla zlepšit 

4.4.4 V čem potřebuje pomoci, aby došlo ke zlepšení 

4.4.5 Priority pro r. 2021 – 2022  

Školy označily dle pořadí důležitosti 3 hlavní prioritní oblasti z priorit vytvořených MŠMT v rámci 

dotazníkového šetření k Šablonám, na které by se v dalším období chtěly co nejvíce zaměřit. Priority 

byly zpracovány na základě agregace dat. Školy vybraly 3 oblasti, které ve výsledku zhodnotily 

stejně. 

Priorita č. 1 - 3 

Ve škole je pěstována kultura komunikace mezi všemi účastníky vzdělávání. 

Škola u žáků rozvíjí schopnosti sebereflexe a sebehodnocení. 
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Ve škole je pěstováno kulturní povědomí a kulturní komunikace (tj. rozvoj tvůrčího vyjadřování 

myšlenek, zážitků a emocí různými formami využitím hudby, divadelního umění, literatury a vizuálního 

umění). 

4.5 Další v oblasti rozvoje potenciálu každého žáka 

4.5.1 Co proběhlo dobře 

Některé ZUŠ zapojují žáky do vzájemných mezioborových i oborových projektů, mezinárodní 

spolupráce s partnerskými školami v zahraničí. 

Učitel tráví se žáky hodně času, komunikuje s nimi a je jim oporou při snahách o uskutečňování 

individuálních cílů. V případě mimořádně nadaných žáků vyučující v souladu s ŠVP vypracuje 

individuální plán studia tohoto žáka tak, aby jeho rozvoj mohl probíhat co nejlépe. Stejně tak u žáků 

se zdravotním či jiným znevýhodněním učitel přizpůsobí výuku optimálnímu rozvoji tohoto žáka. 

4.5.2 V čem byla škola úspěšná 

Individuální práce s žáky, přizpůsobení se jeho možnostem a nadáním, podpora nadání. 

4.5.3 V čem by se mohla zlepšit, aby došlo ke zlepšení 

4.5.4 V čem potřebuje pomoci, aby došlo ke zlepšení 

 

5 Další potřeby rozvoje škol  
 

5.1 V čem by se mohla zlepšit, aby došlo ke zlepšení 

5.2 V čem potřebuje pomoci 

 

6 Prioritní oblasti  
 

Jednoznačnou prioritou pro uplynulé hodnotící období jsou pro ZUŠ digitální kompetence a na 
druhém místě podpora podnikavosti a kreativity.  

Další oblastí, kterou i v rámci tohoto šetření školy zmiňovaly, je spolupráce s ostatními ZUŠ 
v Olomouci. ZUŠ mají zájem realizovat společné programy, které by umožnily nejen vzájemné 
mezioborové obohacení (vystoupení hudebního oboru doprovázené výstavou či jinou formou 
prezentace výtvarných prací žáků na stejné téma), ale i sdílení dobré praxe v různých oblastech 
výuky. Neposledním cílem společných programů je také předávání vzdělávacího obsahu žákům 
základních škol. Budování kulturního povědomí dětí, jejich vztahu k umění jako takovému je nesmírně 
důležité pro budoucnost každé společnosti. 

 

 

 

 


