
ZÁKLADNÍ GRAMOTNOST

Specifikace problému Závažnost
Popis cíle opatření – čeho 

chceme v rámci opatření v 

území dosáhnout

Návrhy aktivit
Zdroj/zdůvodnění 

výběru

Vazba na cíle 

MAP
Silné str. Slabé str. Příležitost Hrozby

1.Učitelé využívají poznatků 

v praxi a sdílejí dobrou praxi 

v oblasti rozvoje gramotnostÍ 

mezi sebou i s učiteli z jiných 

škol

2 zkvalitnění aplikace 

poznatků do praxe a 

zaručení této aplikace v 

středně a dlouhodobém 

horizontu, nastolení 

jasných a efektivních 

mechanismů kooperace a 

sdílení

vytvoření portfolia sdílených postupů a 

materiálů, setkání učitelů na institucionální 

a pravidelné bázi, ohodnocení těchto 

aktivit (finanční i institucionální), rozvoj 

"přátelské evaluace" napříč i mezi školami, 

vytvořit platformu učitelů, kteří chtějí spolu 

spolupracovat, předávat si zkušenosti

nízká efektivita 

kurzů DVPP na 

realitu školní 

praxe

Strategický cíl 

3.1, 3.2, 3.3, 5.3

Budování profesních 

vztahů, otevřené 

klima

Nedostatečné 

sociálně-

komunikační 

dovednosti učitelů 

a mentorů, učitelé 

neumí dát zpětnou 

vazbu na bázi 

"přátelské kritiky"

Využití internetu a 

IT nástrojů, osobní 

dimenze setkávání, 

úpravy ŠVP

Kvalita sdíleného 

(materiály, poznatky, 

zkušenosti), slepé 

přejímání zdrojů, 

např. z internetu

2. Učitelé rozvíjejí své znalosti 

v oblasti gramotností 

a využívají je ve výuce (kurzy 

dalšího vzdělávání, studium 

literatury aj.)

3 systematizace začlenění 

DVPP do učitelského 

povolání (nabídky i 

poptávka), a to jak v praxi, 

tak v přípravných fázích či v 

oblasti teorie edukačního 

procesu

spolupráce s poskytovateli NIDV, vytvoření 

institutu učitelů učitele v střednědobém 

horizontu, vytvoření hodnotících a 

sebehodnotících nástrojů efektivity využití 

poznatků a dovedností z DVPP v praxi, 

budování povědomí o teoretické literatuře 

jako pomocníku praxe učitele, finanční 

ohodnocení za účast na DVPP a předávání 

poznatků/jejich efektivní implementaci do 

nesytematičnost 

DVPP v některých 

oblastech, malá 

externí motivace k 

DVPP či dokonce 

penalizace za tuto 

aktivitu (nutnost 

odučit náhradní 

hodiny, neplacené 

Strategický cíl 

3.1, 3.2, 3.3

Růst pocitu podpory 

ze strany vedení i 

profesní komunity

Špatná volba priorit 

dalšího vzdělávání, 

náročnost pro 

organizaci školy 

(suplování, finance)

Růst kvality výuky Nedostatečná či 

krátkodobá 

implementace 

poznatků do praxe

3. Nedostatek stabilní finanční 

podpory  a nedostatečné 

materiálně-technické 

podminky pro základní 

gramotnosti

1 Stabilní a dostatečná 

finanční a materiální 

podpora ze strany 

zřizovatele/státu

kontraktované  dlouhodobé financování 

financování, navýšení tarifních i 

nárokových složek platu

dlouhodobé a v 

evropském 

srovnání zřetelné 

podfinancování 

rezortu školství, 

nekoncepční či 

Strategický cíl 

1.4

Možnost regulace 

počtu žáků ve třídě 

(např. půlení skupin 

na jazykové i 

nejazykové 

předměty); podpora 

Přílišný důraz na 

materiální aspekt 

rozvoje škol; slabá 

personální podpora 

(nedostatek 

kvalifikovaných 

Stabilizace 

kvalitního 

edukačního 

prostředí; 

kvalitnější 

prostředí pro 

Nejistota kontinuity 

financování; 

nedostatečná 

spolupráce školní 

komunity, zejména 

rodičů a školy, ale i 4. Škola podporuje 

matematické myšlení a 

individuální schopnosti žáků

4 Zajištění vzdělávání 

pedagogických pracovníků, 

materiální vybavení, 

zapojení odborníků z praxe

kurzy DVPP zaměřené na cílovou oblast. 

Nástroje sdílení v rámci školy i učitelské 

komunity obecně., vybavení  klubů 

zábavné matematiky, outdoorová 

matematika, půlení tříd

nízká efektivita 

kurzů DVPP na 

realitu školní 

praxe, 

podfinancování 

resortu školství

Strategický cíl 

3.2

Porozumění podstatě 

matematického 

myšlení

Neschopnost 

diagnostikovat žáka

Přiměřené zatížení 

žáků

*Učitel nemá možnost 

nařídit odborné 

vyšetření a s tímto 

dále pracovat

*Unifikace v přístupu 

k žákům5. Škola podporuje základní 

znalosti a dovednosti, základní 

práce s textem a vyšší stupeň 

komplexního čtenářství

4 Zajištění vzdělávání 

pedagogických pracovníků, 

materiální vybavení, 

zapojení odborníků z praxe

kurzy DVPP zaměřené na cílovou oblast. 

Nástroje sdílení v rámci školy i učitelské 

komunity obecně., vybavení  čtenářských 

klubů,  nákupy nových knih pro děti a 

mládež  půlení tříd, spolupráce škol, 

založení čtenářského portfolia s vhodnými 

texty pro rozvoj čtenářství

nízká efektivita 

kurzů DVPP na 

realitu školní 

praxe, 

podfinancování 

resortu školství

Strategický cíl 

3.1

Čtení s porozuměním, 

s prožitkem i pro 

učení

Nedostatek 

kvalitních a 

čtenářsky vhodných 

textů a nízká 

vybavenost 

moderními přístupy 

ke čtenářství

Zlepšení výkonů 

žáků napříč 

předměty, 

osobnostní rozvoj 

a trávení volného 

času

Nemožnost 

odměňovat podle 

kvality, daný počet 

hodin stanovený v 

RVP, počet žáků

6. Rozvoj jazykové 

gramotnosti 

mezipředmětovým přístupem 

a formou mezinárodní 

spolupráce, práce s rodilým 

mluvčím a (multi)kulturním 

aspektem jazyka

4 Učitelé si uvědomují 

pozitiva 

mezipředmětového 

přístupu a jsou schopni s 

ním pracovat. Ve školách 

působí rodilý mluvčí. Školy 

je kulturně otevřenou 

institucí a aktivně se 

zapojuje do mezinárodní 

spolupráce

Kurzy DVPP zaměřené na cílovou oblast. 

Nástroje sdílení v rámci školy i učitelské 

komunity obecně. Hodiny s rodilým 

mluvčím jako asistentem nebo učitelem CJ. 

Využívání evropských či jiných programů v 

oblasti spolupráce škol a mobility 

pedagogů. Práce s realitou školy v lokálním, 

prostorovém, sociálním a dalším kontextu.

Klíčová oblast v 

kuriklulárních 

dokumentech, 

relativně snadná 

dostupnost přes 

evropské 

programy, silný 

motivační prvek, 

osvědčený postup 

pro zvýšení kvality 

vzdělávání

Strategický cíl 

3.3, 5.5

Vazba na kurikulární 

dokumenty, 

průřezovost, 

motivace, existence 

struktur (eTwinning, 

Erasmus+ apod.)

Náročnost 

organizace, složité 

hledání kontaktů, 

malá šance na 

úspěch v 

evropských 

projektech

Rozvoj občanských 

kompetencí, rozvoj 

reálné a 

kontextualizované 

jazykové 

komunikace

Politizace tématu, 

podpora ze strany 

školní komunity 

(rodičů)

+ potřeba zastupování učitelů ve výuce

Návrh problémových oblastí a klíčových problémů SWOT analýza


