
1 
 

 

Zápis z jednání Pracovních skupin pro rozvoj čtenářské 

gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka a pro rozvoj 

matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka 

„MAP ORP Sokolova a ORP Kraslice II“ konané 20. 5. a 27. 5. 2021 

vždy od 14,30 hodin 

 

Z důvodu nouzového stavu a vládních opatření jednaly pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost 

a pro matematickou gramotnost on-line v rámci „MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II“ (reg. č. 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008574). 

 

Přítomní členové pracovních skupin: Bc. Pavlína Zábranská, Mgr. Lucie Tereková, Jindřiška 

Sedláčková, Mgr. Jana Říhová, Mgr. Dana Kučerová, Martina Wegnerová, Mgr. Iveta Svobodová, 

Mgr. Anna Pečenková, Mgr. Jana Klvačová, Jana Vozková, Bc. Julie Havličková, Mgr. Jitka 

Lenklová, Ing. Štěpánka Vyletová, Daniela Daňová 

Program pracovní skupiny: 

1) Aktualizace Akčního plánu pro školní rok 2021/2022 

2) Aktualizace SWOT analýzy  

3) Analýza problém – příčina řešení  

 

Ad 1) Mgr. Anna Maria Schröcková přivítala připojené účastnice a společně s členkami PS prošla 

akční plán, návrhy na aktualizaci a doplnila připomínky ze strany účastnic.  

 

Ad 2) Následně došlo k aktualizaci SWOT analýzy pro obě gramotnosti (zeleně jsou označené nové 

oblasti, pod čarou jsou vypsané oblasti, které se týkají především distanční výuky):   

SWOT-3 ANALÝZA – ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
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1. Schopní, ochotní učitelé  

2. Dostatečná vybavenost a dostupnost 

pomůcek na školách  

3. Spolupráce škol a knihoven  

4. Podpora ze strany vedení  

5. Spolupráce MŠ a ZŠ (+ vzájemná 

konzultace)  

6. Šablony (čtenářské dílny, DVPP)  

7. Hustá síť knihoven  

8. Využívání jiných než tradičních literárních 

děl, vyhledávání novinek, využívání děl jako 

např. komiks apod.  

9. Dostatečná podpora ze strany vedení 

v oblasti dalšího vzdělávání  

10. Vytříbení lektorů a školitelů – 

provázanost s praxí a kvalitní vzdělávání  

11. Navýšení pedagogů v oblasti IT 

dovedností  

12. Schopnost učitelů se místy často 

přizpůsobovat neustálým změnám  

1. Velký počet dětí ve třídách (především 

v MŠ)  

2. Nezájem rodičů a nedostatečná spolupráce 

s nimi  

3. Spolupráce s PPP, SPC (na některých 

školách)  

4. Řečová nepřipravenost (+ nezájem rodičů)  

5. Absence knihoven v rodinách  

6. Chybějící platforma/fórům kvalitních 

školitelů/kurzů  

7. Nízká kvalita DVPP  

6. Praktická nepřipravenost nových 

pedagogů a nedostatek logopedů  

7. Nedůvěra k supervizi a podobným 

aktivitám 

8. Nedostatečná vybavenost IT pro on-line 

výuku škol  

9. Opoždění a absence metodik pro dobu 

pandemie a distanční výuku 

10. Chybějící preventivní plán (i do 

budoucna)  

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

1. Podpora logopedické prevence  

2. Zvýšení motivace ke čtení  

3. Zaměření na práci s bystrými, nadanými 

dětmi  

4. Zvyšování komunikačních schopností žáků  

5. Dostatečná nabídka knih a motivace ke 

koupi  

6. Zvýšení ČG  

7. Rostoucí zájem dětí   

8. Využívání on-line vzdělávacích aktivit 

(větší přístupnost) 

9. Změna náhledu na vzdělávání a vzdělávací 

systém (díky pandemii)  

10. Vrstevnické učení/čtení (je to o 

dobrovolnosti škol a učitelů)  

11. Rozvoj pedagogických pracovníků a další 

podpora zájmu učitelů o vzdělávání (ten se 

zvýšil ) 

12. Sdílení zkušeností mezi školami, 

mentoring, supervize apod. 

 (nově povinnost u nových nástupů)  

13. Podpora duševního zdraví pedagogů 

(předcházení syndromu vyhoření apod.) 

 

14. Mimoškolní aktivity – využití, jako 

možnost pro děti a žáky  

15. Další vzdělávání v oblasti IT (pro rozvoj 

kompetencí a možnost tak podporovat ČG)   

16. Spojení/propojení prezenční a on-line 

výuky (střídání, např. jeden den v týdnu, ale 

také pro dlouhodobě nemocné děti) 

1. RVP (snižování standardů vzdělávání 

v ohledu na slabší žáky)  

2. Nedostatek logopedů  

2. Školitelé bez provázanosti s praxí  

3. Přetížení dětí v MŠ mimoškolními 

aktivitami  

3. Chybějící vzdělávací instituce (VŠ) v kraji  

4. Ztráta jednoho roku výuky a prohloubení 

rozdílů mezi žáky 

5. Přetíženost pedagogů (pracovně i 

psychicky) pedagog neměl žádnou oporu, 

neměl se o co opřít, žádná psychická podpora 

pedagogů,  

6. Odpor rodičů i žáků k distanční výuce  
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SILNÉ STRÁNKY:  

1. Schopní, ochotní učitelé: ochota učitelů vyplývá z jejich nadšení do práce pedagoga.  

2. Dostatečná vybavenost a dostupnost pomůcek na školách: v oblasti čtenářské gramotnosti jsou 

školy dobře vybavené pomůckami a mají zároveň velký výběr z možností  

3. Spolupráce škol a knihoven: spolupráce obou subjektů je v dostatečné míře.  

4. Podpora ze strany vedení: ve většině škol dochází k podpoře ze strany vedení, bez záštity vedení a 

podpory by spousta věcí nebyla.  

5. Spolupráce MŠ a ZŠ (+ vzájemná konzultace): spolupráce mezi MŠ a ZŠ funguje. MŠ chodí 

s dětmi navštívit ZŠ v rámci přestupu. Na některých školách fungují i tzv. projektové dny. V oblasti 

čtenářské gramotnosti však tato spolupráce nabízí mnohem větší potenciál, než je využíván. 

6. Šablony (čtenářské dílny, DVPP): školy využívají šablony pro další rozvoj čtenářské gramotnosti  

7. Hustá síť knihoven: v České republice je v porovnání s ostatními státy velmi hustá síť knihoven. I 

v malých obcích se, byť v prostorách obecního úřadu, nachází knihovna.  

8. Využívání jiných než tradičních literárních děl, vyhledávání novinek, využívání děl jako např. 

komiks apod.: Ve školách se snaží vybírat také moderní autory reflektující současnou dobu, dále také 

pracují s „netradičními“ díly jako je např. komiks.  

9. Dostatečná podpora ze strany vedení v oblasti dalšího vzdělávání: Vedení škol podporuje své 

zaměstnance v oblasti dalšího vzdělávání. Motivuje je k tomu.  

10. Vytříbení lektorů a školitelů: provázanost s praxí a kvalitní vzdělávání – Díky nemožnosti 

prezenční formy vzdělávání došlo k vytříbení lektorů a školitelů. Zároveň došlo ke sdílení kvalitních 

vzdělávacích aktivit.  

11. Navýšení IT dovedností pedagogů: Díky pandemii došlo k navýšení IT dovedností pedagogů, kteří 

je nyní dokáží lépe využívat pro svou výuku a mají tedy větší možnosti podporovat rozvoj čtenářské 

gramotnosti.  

12. Schopnost učitelů se místy často přizpůsobovat neustálým změnám: V době pandemie byli 

učitelé nuceni se často ze dne na den přizpůsobit nečekaným změnám. Tuto skutečnost a novou 

dovednost využili také ve své výuce.  

 

SLABÉ STRÁNKY: 

1. Velký počet dětí ve třídách (především v MŠ): Vysoký počet dětí ve třídách a nehomogenní 

kolektiv je náročný pro učitele k práci s dětmi.  Tato slabá stránka je způsobena systémově, nelze s ní 

z naší strany nic udělat.  

2. Nezájem rodičů a nedostatečná spolupráce s nimi: Rodiče nelze donutit ke spolupráci ani k zájmu 

o své dítě. V MŠ bývají rodiče aktivnější než v ZŠ. K motivaci rodičů napomáhají společné akce typu: 

společné tvoření, besídky, oslava MDD, jarmarky, akademie.  

3. Spolupráce s PPP, SPC: Spolupráce je nedostatečná. Poradny kopírují zprávy, bez ohledu na 

individualitu žáků. Chybějící zpětná vazba a nedostatek pracovníků. Dalším problémem s nedostatečnou 

kapacitou personálu je „kopírování“ zpráv, které tak někdy nařizují pomůcky, které jsou pro dané 

dítě/žáka nepodstatné. Možné řešení by bylo posílit kapacity SPC formou bývalých učitelů či externích 

pracovníků, kteří by pracovali v terénu. Spolupráce by se také usnadnila, kdyby primární zájem byl 

věnován dítěti, nikoliv správně vyplněným dokumentům. Dále také vytvoření mechanismu, který by 

docházení s dětmi rodičům nařizoval.  

4. Řečová nepřipravenost (+ nezájem rodičů): Řečová nepřipravenost se neustále zhoršuje. 

Problémem jsou rodiče, kteří s dětmi doma nemluví a nechtějí chodit se svými dětmi na logopedii. 

Určitým řešením je namotivovat dítě učitelem k vlastnímu zájmu docházení na logopedii. V každé škole 

to funguje jinak, některé školy mají logopeda, jiné ne. Obecně lze říci, že je nedostatek logopedů. 

Z šablon lze sice čerpat podporu na studium logopedie, daný učitel však nemůže získané znalosti 

praktikovat jako odborník, je to pouze preventista. Této situaci by napomohlo, kdyby bylo možné tento 

obor studovat dálkově a bez poplatků.  

5. Absence knihoven v rodinách: Díky chybějícím knihovnám dochází také k absenci čtení v rodinách. 

Děti a žáci tak nevidí své rodiče jako vzor a nemají tak motivaci ke čtení. Na některých školách probíhají 

nabídky z různých nakladatelství, díky kterým se naskýtá možnost knihovny doplnit. Příčinou je údajný 

nedostatek finančních prostředků v rodinách. Možným řešením je motivovat dítě/žáka ke čtení natolik, 

aby knihy doma požadovalo. Motivovat lze např. předčítáním od policistů, hasičů, dalších autorit či si 

o knize povídat v hodinách.  
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6. Chybějící platforma/fórum kvalitních školitelů/kurzů: Nemožnost sdílet zkušenosti vede 

k navštěvování nekvalitních kurzů/školení. Řešením by bylo vytvoření veřejné platformy pro sdílení 

zkušeností. Dále také zpřísnění podmínek pro získání akreditace.  

7. Nízká kvalita DVPP: viz bod 6. Školy a učitelé vybírají školení dle tématu či lektora.  

6. Praktická nepřipravenost nových pedagogů: Noví absolventi nejsou připraveni na praxi/na práci 

s dětmi, nejsou nakloněni mentoringu. Na VŠ se učí předměty, které jim nepomohou již v samotné praxi. 

Dáno systémově.  

7. Nedůvěra k supervizi a podobným aktivitám: Pedagogové mají zažité hospitace jako něco 

špatného, jako prostor pro kritiku. Mají proto pocit 

8. Nedostatečná vybavenost IT pro on-line výuku škol: Chybějící IT vybavenost škol (pro pedagogy), 

což mělo vliv na výuku.  

9. Opoždění a absence metodik pro dobu pandemie a distanční výuku: Školy, ředitelé i pedagogové 

byli nuceni bez včasných metodik reagovat na aktuální situaci a opatření. Zároveň k některým oblastem 

vzdělávání chyběli metodiky kompletně a školy tak byly nuceny reagovat dle svého uvážení. 

10. Chybějící preventivní plán (i do budoucna): V době pandemie školy postrádaly preventivní plán, 

jak v této době postupovat/pracovat. Do budoucna by školy uvítaly postup pro případné podobné situace. 

Aby byl jednotný postup.  

 

PŘÍLEŽITOSTI 

1. Podpora logopedické prevence: Viz. Slabé stránky bod 4. 

2. Zvýšení motivace ke čtení: Motivace dětí a žáků různými metodami práce či spolupráce, literárními 

díly či pomůckami, soutěžemi.  

3. Zaměření na práci s bystrými, nadanými dětmi: K podpoření této příležitosti vznikla platforma 

nadání v rámci IMP1. I nadále je možné tuto příležitost podporovat v rámci jednotlivých škol.  

4. Zvyšování komunikačních schopností: Špatné komunikační schopnosti jsou zapříčiněny 

nedostatečnou komunikací v rodinách. Ve školách postupně vznikají hodiny (komunikační výchova) a 

podpora je ukotvena v ŠVP. Řešením této situace jsou např. adaptační kurzy či školy v přírodě, kdy jsou 

děti a žáci nuceni odložit mobilní zařízení a navzájem spolu komunikovat.  

5. Dostatečná nabídka knih a motivace ke koupi: Dle členů PS chodí do škol velmi kvalitní a 

dostačující nabídka knih formou katalogů jednotlivých nakladatelství.  

6. Zvýšení ČG: Možnou formou zvýšení ČG jsou kroužky, akce tomu věnované, besedy, dramatizace 

či soutěže. 

7. Rostoucí zájem dětí: Rostoucí zájem je dán schopností a nasazením jednotlivých učitelů. Dále také 

již zmíněným vzorem. Možnost, jak zvýšit zájem u dětí/žáků je např. vyzdvihnutí žáků co čtou (umí 

vyjmenovaná slova, protože čte). 

8. Využívání on-line vzdělávacích aktivit: Pro pedagogy jsou často prezenční vzdělávací aktivity 

nedostupné s ohledem na místo či čas. Možnost on-line aktivit umožňuje větší míru zapojení a 

představuje usnadnění dostupnosti pedagogům. 

9. Změna náhledu na vzdělávání a vzdělávací systém (díky pandemii): Došlo ke změně náhledu 

v důležitosti jednotlivých oblastí ve výuce a podpoře čtenářské gramotnosti. Tato změna může být 

příležitost do budoucna pro rozvoj gramotnosti.   

10. Vrstevnické učení/čtení (je to o dobrovolnosti škol a učitelů): Vrstevnické učení či čtení je velkou 

příležitostí jak děti a žáky motivovat ke čtení a k rozvoji jejich kompetencí.   

11. Rozvoj pedagogických pracovníků a další podpora zájmu učitelů o vzdělávání: Viz bod 8. 

Vedení škol podporuje další rozvoj a vzdělávání pedagogických pracovníků.  

12. Sdílení zkušeností mezi školami, mentoring, supervize apod.: Tyto metody mohou vést 

k inspiraci a podpoře pedagogů. Mají tak možnost nahlížet na výuku z jiného úhlu pohledu. Nově budou 

mít školy povinnost u nových nástupů po určitý čas realizovat mentoring.  

13. Podpora duševního zdraví pedagogů (předcházení syndromu vyhoření apod.): Aby učitel mohl 

v co nejlepší možné míře předávat znalosti, učit a podporovat děti a žáky v jejich rozvoji, je zapotřebí, 

aby se učitel cítil nejen v prostředí školy dobře.  

14. Mimoškolní aktivity – využití, jako možnost pro děti a žáky: Díky pandemii budou nově 

mimoškolní aktivity další možnosti, jak rozvíjet eventuálně dohnat znalosti a dovednosti v oblasti 

čtenářské gramotnosti. 
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15. Další vzdělávání v oblasti IT (pro rozvoj kompetencí a možnost tak podporovat ČG): Dovednosti 

pedagogických pracovníků v oblasti IT se staly za poslední dobou silnou stránkou, je však zapotřebí a 

příležitostí tyto dovednosti dále rozvíjet.    

16. Spojení/propojení prezenční a on-line výuky: Příležitostí, která vyplynula z období pandemie, je 

střídání on-line a prezenční výuky. Žáky by to mohlo motivovat k většímu rozvoji. Zároveň tak dojde 

k podpoře dětí/žáků, kteří jsou dlouhodobě nemocní a nemohou se proto účastnit prezenční výuky.  

 

OHŘOŽENÍ  

1. ŠVP (snižování standardů vzdělávání v ohledu na slabší žáky): Kritika ŠVP a důrazné vyzdvižení 

dřívějších osnov. Toto ohrožení je dáno systémově, nedá se tedy ovlivnit na této-naší úrovni. 

2. Nedostatek logopedů: Forma vzdělávání samotných učitelů už byla zmíněna (viz víše). 

2. Školitelé bez provázanosti s praxí: nelze ovlivnit.  

3. Přetížení dětí v MŠ mimoškolními aktivitami: Platí také pro žáky ZŠ. Velký tlak na nabídku, 

následovaný velkým zájmem rodičů. Zde lze rodičům pouze doporučit, aby své dítě nepřetěžovali.  

3. Chybějící vzdělávací instituce (VŠ) v kraji: V Karlovarském kraji se nenachází žádná VŠ 

s pedagogickými obory. Studenti pedagogických fakult často zůstávají ve městech, kde studují. 

Systémové, nelze ovlivnit.  

4. Ztráta jednoho roku výuky a prohloubení rozdílů mezi žáky: Díky ztrátě jednoho roku 

prezenční výuky hrozí prohloubení rozdílů mezi žáky.  

5. Přetíženost pedagogů (pracovně i psychicky): Během doby pandemie chyběla psychická podpora 

pedagogických pracovníků. Zároveň také neměly žádnou metodickou pomoc. Při delším trvání takové 

situace by se stala zátěž na pedagogy neúnosnou.  

6. Odpor rodičů i žáků k distanční výuce: Rodiče i žáci jsou znechuceni distanční výukou. Zároveň 

mají někteří rodiče negativní postoj k prezenční výuce z důvodu obav o zdraví.  

 

SWOT-3 ANALÝZA – MATEMATICKÁ GRAMOTNOST 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

1. Ochotní, motivovaní pedagogové pro 

DVPP  

1. Podpora ze strany vedení  

3. Dobré vybavení, dostatek pomůcek v MŠ   

4. Pestrá nabídka pomůcek pro MŠ i ZŠ  

5. Šablony (matematické kroužky, DVPP)  

6. Navýšení pedagogů v oblasti ICT 

dovedností  

7. Schopnost učitelů se místy často 

přizpůsobovat neustálým změnám 

8. Dostatečná podpora ze strany vedení v 

oblasti dalšího vzdělávání 

 

 

 

 

 

1. Nezájem určitého typ žáků o matematiku 

na 2. stupni ZŠ  

2. Nedostatečná připravenost absolventů VŠ 

v MG  

3. Nedostatek pedagogických pracovníků 

v MG  

4. Spolupráce MŠ a ZŠ v rámci MG  

5. Matematicky vzdělaný učitel bez 

schopnosti učení a pedagogických kompetencí  

6. Nedůvěra k supervizi a podobným 

aktivitám  

7. Nedostatečná vybavenost ICT pro on-line 

výuku škol  

8. Opoždění a absence metodik pro dobu 

pandemie a distanční výuku 

9. Chybějící preventivní plán (i do budoucna) 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

1. Volnočasové a mimoškolní aktivity v rámci 

matematiky  

1. Zaměření na práci s bystrými, nadanými 

dětmi a žáky  

3. Motivace z rodiny  

4. Zvýšení časové dotace na MG s přesahem 

do každodenního života včetně finanční 

gramotnosti (aplikace poznatků)  

1. Chybějící koncepce ve školství  

2. Nedostatek pedagogů  

3. Nedostatečná nabídka DVPP (není příliš 

témat na trhu)  

4. Špatná koncepce přechodu ze ZŠ na SŠ  

5. Vnější motivace dětí a žáků  

6. Nezájem žáků o vzdělávání  

7. Nadmíra učební látky na 2. stupni a s tím 

související znechucení matematiky žákům  
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5. Podpora učitelů ve vzdělávání a pro 

používání pomůcek  

6. Intervence/doučování  

7. Větší podpora MG už od MŠ (více se věnují 

ČG), rozvoj logiky apod.  

8. Další vzdělávání pedagogických 

pracovníků  

9. Větší nabídka vzdělávacích aktivit pro 

pedagogy v oblasti rozvoje MG 

10. Motivace žáků k MG na 2. stupni ZŠ 

11. Využívání on-line vzdělávacích aktivit 

(větší dostupnost) 

12. Další vzdělávání v oblasti IT (pro rozvoj 

kompetencí a možnost tak podporovat ČG)   

13. Spojení/propojení prezenční a on-line 

výuky (střídání, např. jeden den v týdnu, ale 

také pro dlouhodobě nemocné děti) 

 

8. Ztráta jednoho roku výuky a prohloubení 

rozdílů mezi žáky 

9. Přetíženost pedagogů (pracovně i 

psychicky)  

10. Odpor rodičů i žáků k distanční výuce  

11. Nemožnost během on-line výuky hlubšího 

a názorného vysvětlení učební látky, 

praktické ukázky 

 

SILNÉ STRÁNKY:  

1. Ochotní, motivovaní pedagogové pro DVPP: Pedagogičtí pracovníci jsou ochotní se dále vzdělávat a 

rozvíjet své znalosti a dovednosti.  

2. Podpora ze strany vedení: V závislosti na vedení, na některých školách je podpora velká, na jiných 

školách pak žádná. Pokud by na daných školách podpora ze strany vedení nebyla, nedala by se realizovat 

spousta aktivit.  

3. Dobré vybavení, dostatek pomůcek v MŠ: V oblasti matematické gramotnosti, resp. pregramonosti 

je vybavenost MŠ na velmi dobré úrovni.  

4. Pestrá nabídka pomůcek pro MŠ i ZŠ: Také nabídka pomůcek a materiálů na podporu matematické 

gramotnosti je pro MŠ ale také ZŠ velká.  

5. Šablony (matematické kroužky, DVPP): Díky šablonám mají školy realizovat matematické 

kroužky a dále vzdělávat své pedagogy.  

6. Navýšení IT dovedností pedagogů: Díky pandemii došlo k navýšení IT dovedností pedagogů, kteří 

je nyní dokáží lépe využívat pro svou výuku a mají tedy větší možnosti podporovat rozvoj čtenářské 

gramotnosti.  

7. Schopnost učitelů se místy často přizpůsobovat neustálým změnám: V době pandemie byli učitelé 

nuceni se často ze dne na den přizpůsobit nečekaným změnám. Tuto skutečnost a novou dovednost 

využili také ve své výuce. 

8. Dostatečná podpora ze strany vedení v oblasti dalšího vzdělávání: Vedení škol podporuje své 

zaměstnance v oblasti dalšího vzdělávání. Motivuje je k tomu.  

 

SLABÉ STRÁNKY: 

1. Nezájem žáků o matematiku na 2. stupni ZŠ: Zde je rozhodující složení třídy a seskupení rodičů 

žáků v dané třídě. Obojí má vliv na motivaci žáka. Možné řešení je rozdělení příkladů dle schopností 

žáka tak, aby se mohl každý zapojit. Dále lze zájem podnítit hlavolamy, hádankami, žertovnými 

slovními úlohami či logickými hrami. Zájem o matematiku lze vzbudit již v MŠ.  

2. Nedostatečná připravenost absolventů VŠ v MG: Matematice není věnována celá doba studia. Pro 

nastávající pedagogy 1. stupně je matematika vyučována pouze dva roky. Oproti tomu je českému 

jazyku věnován velký počet hodin a výuka probíhá po celou dobu studia. Následkem je nedostatečná 

připravenost pedagogů pro výuku matematiky.  

Nelze ovlivnit.  

3. Nedostatek pedagogických pracovníků v MG: Obecně i mimo MG panuje nedostatek 

pedagogických pracovníků. Pedagogové nemají čas, jsou přetížení a ztrácejí chuť. Motivujícím 

faktorem může být vzor učitele. Nelze však zaručit trvající zájem i po ZŠ.  

Spolupráce MŠ a ZŠ v MG: MŠ a ZŠ spolu spolupracují – různé návštěvy, avšak v oblasti MG je 

spolupráce problematická a téměř k ní nedochází.  Problém je především v tom, že nevědí, jak spolu 
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mohou spolupracovat. Návrh na možná řešení je uspořádat soutěž v deskových hrách mezi MŠ a ZŠ. 

Možné řešení by byli také „kroužky“ s deskovými hrami, či zaměřené na matematiku.  

5. Matematicky vzdělaný učitel bez schopnosti učení a pedagogických kompetencí: Značná míra 

absolventů VŠ v oblasti matematické gramotnosti, kteří se nakonec rozhodnou jinak než pro 

pedagogickou činnost. Zároveň jsou učitelé, kteří sice umějí daný obor, neumí však poznatky předat 

dále.   

6. Nedůvěra k supervizi a podobným aktivitám: Pedagogové mají zažité hospitace jako něco 

špatného, jako prostor pro kritiku. Mají proto pocit 

7. Nedostatečná vybavenost IT pro on-line výuku škol: Chybějící IT vybavenost škol (pro pedagogy), 

což mělo vliv na výuku.  

8. Opoždění a absence metodik pro dobu pandemie a distanční výuku: Školy, ředitelé i pedagogové 

byli nuceni bez včasných metodik reagovat na aktuální situaci a opatření. Zároveň k některým oblastem 

vzdělávání chyběli metodiky kompletně a školy tak byly nuceny reagovat dle svého uvážení. 

9. Chybějící preventivní plán (i do budoucna): V době pandemie školy postrádaly preventivní plán, 

jak v této době postupovat/pracovat. Do budoucna by školy uvítaly postup pro případné podobné situace. 

Aby byl jednotný postup.  

 

PŘÍLEŽITOSTI 

1. Volnočasové a mimoškolní aktivity v rámci matematiky: Žáci se motivují sdílením vlastních 

zkušeností. Zájem o matematické kroužky se rozšiřuje. Zájem by bylo možné podpořit ukázkou 

v hodině, nadchnutím rodičů na třídních schůzkách či rozšířením nabídky v DDM. Díky pandemii 

budou nově mimoškolní aktivity další možnosti, jak rozvíjet eventuálně dohnat znalosti a dovednosti 

v oblasti matematické gramotnosti. 

2. Zaměření na práci s bystrými, nadanými dětmi a žáky: Možný řešením je implementační aktivita 

v rámci projektu na podporu nadaných dětí.  

3. Motivace z rodiny: Pedagog nemůže nijak ovlivnit rodiče. Může mu určité věci doporučit, neexistuje 

však žádný způsob k reálnému „donucení“. Tuto oblast považují členové za jednu z nejpalčivějších. Je 

zapotřebí, aby se uskutečnila změna systému.  

4. Zvýšení časové dotace na MG s přesahem do každodenního života včetně finanční gramotnosti 

(aplikace poznatků): Na určitých školách existují již samostatné předměty – finanční matematika. 

Podpora finanční gramotnosti je považována za velmi důležitou a je tedy zapotřebí vzdělávat žáky, ale 

i samotné pedagogy.  

5. Podpora učitelů ve vzdělávání a pro používání pomůcek: Motivovat pedagogy pro vzdělávací 

aktivity, které lze následně využít prakticky při výuce za pomocí pomůcek.   

6. Intervence/doučování: Možnost doučování žáků, které je financované skrze Šablony. Jsou pro to 

vyčleněni učitelé či asistenti, kteří žáky doučují mimo vyučování (netýká se pouze matematické 

gramotnost)  

7. Větší podpora MG už od MŠ: rozvíjet matematickou pregramotnost alespoň částečně do stejné 

míry jako čtenářskou, rozvíjet logiku apod., klást na to větší důraz. 

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků: Motivovat pedagogické pracovníky k dalšímu 

vzdělávání.   

9. Větší nabídka vzdělávacích aktivit pro pedagogy v oblasti rozvoje MG: Nabídka vzdělávacích 

aktivit v oblasti podpory matematické gramotnosti není příliš velká (především v porovnání např. 

s čtenářskou gramotností). Tuto oblast dále rozvíjet, hledat nová témata, lektory apod.  

10. Motivace žáků k MG na 2. stupni ZŠ: Snaha více motivovat žáky na 2. stupni k rozvoji svých 

matematických kompetencí, a především k matematice jako takové.  

11. Využívání on-line vzdělávacích aktivit: Pro pedagogy jsou často prezenční vzdělávací aktivity 

nedostupné s ohledem na místo či čas. Možnost on-line aktivit umožňuje větší míru zapojení a 

představuje usnadnění dostupnosti pedagogům. 

12. Další vzdělávání v oblasti IT (pro rozvoj kompetencí a možnost tak podporovat MG): 

Dovednosti pedagogických pracovníků v oblasti IT se staly za poslední dobou silnou stránkou, je však 

zapotřebí a příležitostí tyto dovednosti dále rozvíjet.    

13. Spojení/propojení prezenční a on-line výuky: Příležitostí, která vyplynula z období pandemie, je 

střídání on-line a prezenční výuky. Žáky by to mohlo motivovat k většímu rozvoji. Zároveň tak dojde 

k podpoře dětí/žáků, kteří jsou dlouhodobě nemocní a nemohou se proto účastnit prezenční výuky. 
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OHROŽENÍ  

1. Chybějící koncepce ve školství: S tím také souvisí snižující se požadavky SŠ při přijímacím řízení 

(žáci se nemusejí učit, aby se dostali na SŠ). Nelze v území nijak ovlivnit. Možné zlepšení by se dalo 

zajistit vnímáním impulzů z území na centrální úrovni. 

2. Nedostatek pedagogů: Platí obecně. Ředitel si nemůže vybírat z množství pedagogů, natož aby 

vybíral z těch kvalitních.  

Nelze ovlivnit na této úrovni. Napomohlo by lepší platové ohodnocení pedagogických pracovníků.  

3. Špatná nabídka DVPP (kvalita): Nelze ovlivnit. Nedostatečná nabídka DVPP: Oblast 

matematické gramotnosti nemá doposud tolik oblastí a tématem, ve kterých by se pedagogové mohli 

vzdělávat. Zároveň je také malé množství lektorů, kteří tuto oblast mohou dále předávat.  

4. Špatná koncepce přechodu ze ZŠ na SŠ: Školy musejí plnit výstupy, které však nesplňují následné 

požadavky na vstupy do SŠ. Výuka na sebe nenavazuje. SŠ nereflektují, co se žáci učí na ZŠ. Kritika 

stávajícího systému a ŠVP. Nelze nijak ovlivnit v území.  

5. Vnější motivace dětí a žáků: V rámci známkování. Otázkou, zda je známkování správnou volbou, 

či zda by se mělo využívat jiné ohodnocení. Či zda využívat k motivaci vůbec nějaké ohodnocení. Děti 

a žáci bývají často motivováni dobrou známkou a neučí se již pro sebe samotné. Důležitá je také 

motivace ze strany rodiny. Chybí vnitřní motivace. 

Ovlivněno systémem školství. Dále také neschopností udržet pozornost, která není motivována 

v rodinách. Děti/žáci nemusí zabrat, jelikož se jim neustále ulevuje a nabývá způsobů, jak jim školu 

usnadnit.  

6. Nezájem žáků o vzdělávání: Žáci často nevidí důvod v tom se učit a dále vzdělávat. V rodinách 

často také dochází k demotivaci k učení určité látky s odůvodněním, že to v praktickém životě stejně 

nevyužijí.  

Vliv rodiny hraje velkou roli. Rodiče však nelze nijak donutit k motivaci vlastního dítěte.  

7. Nadmíra učební látky na 2. stupni a s tím související znechucení matematiky žákům: Žáci na 2. 

stupni ZŠ se učí nadmíru učební látky, která pro ně je na dané úrovni vzdělávání zbytečná. Dochází tak 

k znechucení matematiky a vytvoření odporu vůči ní.  

8. Ztráta jednoho roku výuky a prohloubení rozdílů mezi žáky: Díky ztrátě jednoho roku 

prezenční výuky hrozí prohloubení rozdílů mezi žáky.  

9. Přetíženost pedagogů (pracovně i psychicky): Během doby pandemie chyběla psychická podpora 

pedagogických pracovníků. Zároveň také neměly žádnou metodickou pomoc. Při delším trvání takové 

situace by se stala zátěž na pedagogy neúnosnou.  

10. Odpor rodičů i žáků k distanční výuce: Rodiče i žáci jsou znechuceni distanční výukou. Zároveň 

mají někteří rodiče negativní postoj k prezenční výuce z důvodu obav o zdraví.   

11. Nemožnost během on-line výuky hlubšího a názorného vysvětlení učební látky, praktické ukázky: 

V průběhu on-line výuky je náročné a často až nemožné žákům vysvětlit, názorně zobrazit učební látku. 

Pedagog může vytvářet videa, či realizovat individuální konzultace, ale tato skutečnost je nedostačující.  

 

Ad 3) Na druhém jednání spojených pracovních skupin započala práce na analýze problém – příčina 

– řešení. Členové tuto analýzu budou dále doplňovat a upravovat.  

 

Dne 31. 5. 2021 

Zapsala: Mgr. Anna Maria Schröcková  
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