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Záznam ze 7. setkání PS pro matematickou gramotnost a k rozvoji potenciálu  

každého žáka 

e-mailové setkání (korona stav) 

  

Předání členům: prostřednictvím e-mailu 

Datum zaslání: 27. 4. 2020 

Datum vytvoření záznamu se zakomponovanými poznámkami, otázkami, náměty 

kolegů: 29. 5. 2020 

Zasláno: Lucie Beranová, Květa Havlíková, Věra Vlasáková 

Program:  

1. Úvod 

2. Pokyny k e-mailové schůzce 

3. Akční plán a Východiska pro strategickou část (SWAT 3 analýza včetně problémů a příčin)  

4. Poznámky členů PS 

5. Závěr, rozloučení 

 

 

1. Úvod 

Vzhledem k situaci dané koronavirem Covid-19 se uskutečnila místo prezenčního 

setkání e-mailová komunikace.  

 

2. Pokyny k e-mailové schůzce 

Na schůzce, která byla plánována na jaro 2020, se měly členky PS vyjádřit k 

dokumentům, které jsou nyní aktualizovány. Členky PS je obdržely emailem od 

realizačního týmu MAP formou e-mailové přílohy. Aktualizace dokumentů probíhá 

vždy po nějaké době – jde o dokumenty Akční plán a Východiska pro strategickou část 

(SWAT 3 analýza včetně problémů a příčin). Základ textu vždy tvoří to, co už 

existovalo, tedy původní verze. Červeně je v textu to, co doplnil na základě nastudování 

záznamů z jednotlivých setkání pracovních skupin, ředitelů atd. Robert Rölc. Členky PS 

pro matematickou gramotnost mohly materiál poznámkovat do 11. 5. 2020, termín byl 

nakonec prodloužen až do pátku 29. 5. 2020.  
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3. Akční plán a Východiska pro strategickou část (SWAT 3 analýza včetně 

problémů a příčin)  

V akčním plánu jsou změny: 

- na str. 2–21, kde je někde u aktivit napsáno slovo PŘÍLEŽITOST, kde daná aktivita 

podporuje rovné příležitosti, jinak popis aktivit je naprosto stejný; 

- na str. 41 – změna povinných témat, místo slova opatření je slovo téma. 

        Ve východiscích pro strategickou část a SWOT3 jsou změny: 

- oproti původním předpokladům jsou utvořeny změny i v problémových oblastech, 

protože v Postupech chtějí problémy a popis příčin u povinných témat – jsou tedy 

přidány popisy pro 3 povinná témata 

 - přidány SWOT3 pro povinná témata 

 - malé změny u SWOT 3 u priorit 1–4 a u popisu problémových oblastí 1–4. 

PS pro matematickou gramotnost by se tedy prioritně měla soustředit na to, co se jí hlavně 

týká – popis problémů a příčin a SWOT3, vyjádřit se může i k ostatnímu (např. k rovným 

příležitostem), iniciativě se meze nekladou. 

4. Poznámky členek PS 

Lucie Beranová: 

AKČNÍ PLÁN 

- na str. 6–7 se v kapitole 2.2.1. mluví o „odemykání“ potenciálu dětí, na což se dají využít 

různé testy, ale možná by to chtělo zmínku o potřebě metodického vedení (nejen vzdělávání) 

pedagogů v následné práci s nadanými dětmi (za naši skupinu: když se u nich objeví např. 

výborné matematicko-analytické schopnosti); 

- u opatření 2.2.3 by někde mohlo být „s využitím teoretických znalostí z přírodovědných 

předmětů (matematiky, fyziky, přírodopisu atd.)“. 

 

Cíl 3.1 je velká výzva!  

Cíl 3.3 všude je pojem „sociálně-patologické jevy“, ale to je zastaralé a ve školním prostředí 

se používá pojem „rizikové chování“. 

Opatření 3.7.1. – možná doplnit k webovým stránkám, Facebooku i blog (třeba jak založila 

naše psycholožka). 

 

VÝCHODISKA 

Posílám v příloze, změny jsou uvedené zeleně.  

 



 

 
 
 
Projekt MAP II Mnichovohradišťsko je podpořen z OP VVV              www.map-mh.cz     
(CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009138) 

 

Květa Havlíková: 

Akční plán bez připomínek. U východisek – SWOT pro matematickou gramotnost – část 

příležitosti, zda by nestálo za zmínku možnost propojení matematického vzdělávání 

s počítačovou gramotností 

Formulace: příležitost propojit výuku matematiky s počítačovou gramotností (jednoduché 

programování, robotika...) – rozvoj logiky, zvýšení motivace k řešení problému. 

 

Věra Vlasáková:  

V současné době nemám žádné připomínky. 

 

Příloha: Východiska pro strategickou část 

Datum a místo dalšího setkání členů pracovní skupiny:  

Další setkání PS (osmé) bude spojeno s workshopem Zásobník aktivit pro rozvoj matematické 

gramotnosti, které se uskuteční v úterý 9. 6. 2020 od 14:00 do 18:15 h v Kafé Ořech. 

Deváté setkání PS se uskuteční na podzim 2020. 

 

Záznam vypracovala: Markéta Tomášová 

 

Příloha: 

Východiska pro strategickou část 

VYMEZENÍ PROBLÉMOVÝCH OBLASTÍ A KLÍČOVÝCH PROBLÉMŮ 

Z výsledků analýzy území a konzultací se zúčastněnými aktéry v území jsou stanoveny 
4 problémové oblasti. 

Přehled problémových oblastí v řešeném území 

1. Nevyhovující kvalita vzdělávání 

2. Nedostatečný pokrok v individualizovaném vzdělávání, kde mají všechny děti 

šanci na úspěch 

3. Neodpovídající kvalita vzdělávacích subjektů 

4. Slabá komunitní spolupráce pro vzdělávání 

 

1. Nevyhovující kvalita vzdělávání 
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Znac na  c a st pedagogu  nema  dostatec ne  znalosti a dovednosti k tomu, jak utvářet klíčové 
kompetence žáků. Existují  moz nosti pestry ch vy ukovy ch metod, ktere  si pedagogove  
mohou svobodne  volit, zají mave  moz nosti pr edstavuje i projektove  vzde la va ní . Ne kter í  
uc itele  te chto metod vyuz í vají , ve ts ine  vs ak schází energie, motivace, ochota, odvaha a 
chuť učit „jinak“, zcela tak pr evaz uje fronta lní  vy uka. Zmin ova n je i limitují  faktor 
c asove ho ra mce vy uky – 45 minut je pro kvalitní  vy uku nedostac ují cí . Č asovy  ra mec 
rovne z  limituje moz nosti vy uky za z itkovou formou (exkurze, na vs te vy pame ťovy ch 
institucí  apod.). Jako proble m je zmin ova no i chybe jí cí  polytechnicke  vzde la va ní  (dí lny, 
cvic ne  kuchyn ky). 
Vy znamny m proble mem zu sta va  zpu sob hodnocení . Zcela přetrvává hodnocení podle 
známek, ktere  je i rodic i z a ku  vyz adova no. S tí m souvisí  i celospolec ensky  tlak na vy kon, 
ktery  je ve s kole realizova n formou testu , zkous ek. Za sadní  c a stí  vy uky je pr í prava na 
pr ijí mací  zkous ky na str ední  s koly. – s tí m nesouhlasí m, ja  to tak jako matematik rozhodne  
nema m a uc í m vs echny stejne , aby dostali vs ichni stejny  za klad. Alternativní  metody 
hodnocení , jako je formativní  hodnocení , slovní  hodnocení  a sebehodnocení  z a ku , se tedy 
prosazují  obtí z ne . Bohuz el nejsem pr esve dc ena o tom (a spousta my ch kolegyn ), z e o toto 
hodnocení  stojí  takova  c a st z a ku , rodic u  i pedagogu , aby sta lo za to se do toho pous te t. 
S í r ení  novy ch vy ukovy ch metod by mohlo napomoci s í r ení  na padu  a zkus eností  mezi 
pedagogy v ra mci s koly i mezi s kolami. To je ovs em limitova no neochotou spolupracovat, 
ale i obavami z „konkurence“. Te me r  zcela chybí  mentoring, kouc ink a supervize 
pedagogu . Pozitivní  je naopak postupne  se zleps ují cí  financ ní  ohodnocení  pedagogu . 
 

2. Nedostatečný pokrok v individualizovaném vzdělávání, kde mají všechny děti šanci na úspěch 

S koly se pomalu seznamují  s novou s kolskou legislativou pro vzde la va ní  de tí  a z a ku  se 
specia lní mi vzde la vací mi potr ebami. Ne ktere  jiz  mají  zkus enosti s inkluzí  te chto z a ku  ze 
sve  praxe, pouze se tak tento proces nenazy val. Čelkove  je ale informovanost o inkluzi 
nejen mezi ver ejností  (u trz kovite  informace, nepravdive  informace neserio zní ch me dií ), 
ale i mezi pedagogy nedostatec na . Osve ta a vzde la va ní  na toto te ma se tedy jeví  zcela 
nezbytna . 
Rozmanitost vy ukovy ch metod umoz n uje respektovat individua lní  potr eby de tí  a 
legislativní  ra mec s kola m do budoucna garantuje financ ní  prostr edky pro inkluzivní  
vzde la va ní . V souc asne  dobe  je ale zajištění po stránce materiální (prostory, pomůcky, 
vybavení) i personální (asistenti pedagoga, speciální pedagogové, školní 
psychologové, logopedi) nedostatečné. Velky m proble mem zu sta va  bariérovost 
školních prostor a rovne z  velký počet dětí ve třídách, ktery  velmi limituje moz nost 
individua lní  pra ce se z a kem. Nedostatec na  jsou podpu rna  opatr ení  pro z a ky ohroz ene  
s kolní m neu spe chem (douc ova ní , koutky pro vzde la va ní ), ale take  není  vyuz it potencia l 
de tí  nadany ch. Je tr eba rozví jet silne  stra nky dí te te podporou nejen ze s koly, ale i 
z rodinne ho prostr edí . Č asty m proble mem je socia lní  a emoc ní  nezralost a proble my 
s motorikou de tí  nastupují cí ch do s koly. Doposud ma lo pozornosti se soustr eďuje na pra ci 
s tr í dní m kolektivem. 
 

3. Neodpovídající kvalita vzdělávacích subjektů 
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Ve ts ina s kol vidí  nedostatky v materiálním vybavení svy ch subjektu . Uva de na je 
nedostatečná kapacita škol, ktera  se bude v souvislosti s oc eka va ny m na ru stem poc tu 
de tí  v ORP da le prohlubovat. S tí m souvisí  i velky  poc et de tí  ve tr í da ch. Vs echny s koly 
v u zemí  pla nují  investice do infrastruktury s kol (pr í stavby, rekonstrukce, zajis te ní  
bezbarie rovosti) a jejich vybavení  (uc ebny, spolec ne  prostory, jí delny, hr is te , socia lní  
zar í zení  apod.).  
Obecny m proble mem zu sta va  vysoká administrativní zátěž vedení  s kol, ale i 
jednotlivy ch pedagogu  zpu sobena  rozsa hlou a c asto se me ní cí  legislativou, ale i celkovy m 
fungova ní m s kolske ho syste mu. Vysoce na roc na  je rovne z  administrativa spojena  
s dotac ní mi tituly, pr ic emz  ani vedení  s kol ani pedagogove  nemají  na zvla dnutí  tohoto 
proble mu ani c as ani dostatec ne  znalosti. Nedostatky existují  v kvalitě řízení škol, školy 
postrádají svoji vizi. Na roc na  byrokracie je umocn ova na chybějícím propojením mezi 
rodinou a školou, rodic e c asto pr ena s ejí  zodpove dnost na s kolu, nemají  respekt ke s kole. 
Vy sledkem je stres a pocit vyhor ení  a nedocene ní  mezi pedagogy. Situaci nepoma ha  ani 
klima ve s kola ch, maly  du raz na prevenci, nedostatky existují  v materia lní m zajis te ní  
bezpec nosti ve s kola ch (zabezpec ení  vstupu  do s kol, kamery).  
Čhybí  systematicke  hodnocení  a podpora pedagogu , vza jemne  hospitace se prova de jí  
zr í dka, ne kdy i jen forma lne . Proble mem je vysoká vytíženost pedagogů a jejich mala  
zastupitelnost, ktera  velmi limituje jejich další vzdělávání.  
Objevují  se ale i pozitivní  trendy, zmin ova ny jsou dobr e fungují cí  ma lotr í dní  s koly, funkc ní  
Komise pro vzde la va ní  a vy chovu a existence Parlamentu de tí  a mla dez e. Uc itelske  kruhy 
jako prostor pro sdí lení  pedagogu  organizovane  s kolní  psycholoz kou. 
 

4. Slabá komunitní spolupráce pro vzdělávání 

Proble mem je pr edevs í m nedostatečná komunikace (tady bych spíše volila termín 
„rozdílné představy o spolupráci pedagogů a pracovníků městských organizací) škol 
navzájem, ale i s ostatními institucemi (muzeum, knihovna,…), pr edevs í m na 2.stupni 
za kladní ch s kol. Jako za sadní  handicap je spatr ova na absence koordinátora pro 
vzdělávání na ORP, ktery  by byl na pomocen s kola m s legislativou, moz nostmi vzde la va ní , 
informacemi o dotac ní ch moz nostech, pr ispí val k vza jemne  komunikaci s kol i dals í ch 
vzde lavatelu . Velmi dobr e ale funguje spolupra ce s koly s kinem (pí  Jindr í s kovou). 
Pociťova na je rovne z  absence veřejných prostor pro vzdělávání a trávení volného času 
dětí a na druhe  strane  mala  nabí dka s kolní ch prostor pro ver ejnost. Nedostatec na  je 
rovne z  spolupra ce mezi obcemi a forma lní mi a neforma lní mi vzde lavateli.  
 

 

 

Problémy a jejich příčiny v povinných tématech: 

 

1. Podpora rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání 

S koly se pomalu seznamují  s novou s kolskou legislativou pro vzde la va ní  de tí  a z a ku  se 
specia lní mi vzde la vací mi potr ebami. Ne ktere  jiz  mají  zkus enosti s inkluzí  te chto z a ku  ze 



 

 
 
 
Projekt MAP II Mnichovohradišťsko je podpořen z OP VVV              www.map-mh.cz     
(CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009138) 

 

sve  praxe, pouze se tak tento proces nenazy val. Čelkove  je ale informovanost o inkluzi 
nejen mezi ver ejností  (u trz kovite  informace, nepravdive  informace neserio zní ch me dií ), 
ale i mezi pedagogy nedostatec na . Osve ta a vzde la va ní  na toto te ma se tedy jeví  zcela 
nezbytna . 
Rozmanitost vy ukovy ch metod umoz n uje respektovat individua lní  potr eby de tí  a 
legislativní  ra mec s kola m do budoucna garantuje financ ní  prostr edky pro inkluzivní  
vzde la va ní . V souc asne  dobe  je ale zajištění po stránce materiální (prostory, pomůcky, 
vybavení) i personální (asistenti pedagoga, speciální pedagogové, školní 
psychologové, logopedi) nedostatečné. Velky m proble mem zu sta va  bariérovost 
školních prostor a rovne z  velký počet dětí ve třídách, ktery  velmi limituje moz nost 
individua lní  pra ce se z a kem. Nedostatec na  jsou podpu rna  opatr ení  pro z a ky ohroz ene  
s kolní m neu spe chem (douc ova ní , koutky pro vzde la va ní ), ale take  není  vyuz it potencia l 
de tí  nadany ch. Je tr eba rozví jet silne  stra nky dí te te podporou nejen ze s koly, ale i 
z rodinne ho prostr edí . Č asty m proble mem je socia lní  a emoc ní  nezralost a proble my 
s motorikou de tí  nastupují cí ch do s koly. Doposud ma lo pozornosti se soustr eďuje na pra ci 
s tr í dní m kolektivem. 
 

2. Podpora čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka 

Pozitivem je vysoka  kvalifikovanost pedagogu  v mater sky ch i za kladní ch s kola ch a rozvoj 
pregramotnosti v pr eds kolní m ve ku (c tení  v mater ske  s kole). Velky m hendikepem ale je 
ní zka  u roven  spolupra ce s koly s rodinou a nedostatec na  pe c e v ne ktery ch rodina ch 
a negativní  vliv vne js í ho prostr edí  (za sadní  role moderní  techniky, vzorce chova ní  a 
hodnotove  vzory ve spolec nosti apod.) na rozvoj c tena r ske  gramotnosti u de tí . To se u de tí  
projevuje obecnou nechutí ke čtení a absencí komunikačních schopností – 
logopedicke  vady, neschopnost se srozumitelne  vyja dr it, pochopit text.  
Budova ní  vztahu de tí  k c etbe  je pak da le komplikova no materia lní mi a organizac ní mi 
nedostatky ve vy uce. Pedagogove  si ste z ují  na nedostatek času kvůli obsahové 
přetíženosti Ra mcove ho vzde la vací ho programu. Pr evla da  pr itom fronta lní  vyuc ova ní  a 
ze strany zr izovatelu  a vedení  s kol není  dostatec na  podpora k alternativní m forma m 
vy uky. Materiální vybavení je nedostačující – r ada za kladní ch s kol nedisponuje s kolní  
knihovnou nebo je její  kniz ní  fond zastaraly  a neodpoví da  souc asne  dobe . I způsob výuky 
vykazuje nedostatky – seznam povinne  c etby se rovne z  le ty neme ní , z a ku m je ukla da na 
povinnost pr ec í st si od dane ho autora nebo z dane ho období  jednu konkre tní  knihu. 
Pravidelne  na vs te vy tr í d na 1.stupni ZS  v mí stní  knihovne , se jiz  na 2.stupni neaplikuje.   

 

3. Podpora matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka 

Pozitivem je vysoka  kvalifikovanost pedagogu  v mater sky ch i za kladní ch s kola ch, rozvoj 
pregramotnosti v pr eds kolní m ve ku a postupne  se zleps ují cí  materia lní  vybavení . 
Negativem ale zu sta va  špatný vliv vnějšího prostředí na rozvoj matematické 
gramotnosti. V mnohy ch rodina ch není  poloz en za klad pro matematicko-logickou 
inteligenci, chuť se nauc it ne co nove ho, spolupra ce s koly a rodiny je nedostatec na . 
Moderní  technologie svy mi pokroc ily mi vlastnostmi se sta vají  hlavní  na plní  volne ho c asu 
de tí  a mla dez e a suplují  matematicke  mys lení .  
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K tomu se pr ida vají  i problémy ve výuce. Spolupra ce pedagogu  a vy me na jejich 
zkus eností  je nedostatec na , ve ts ina uc itelu  uc í  tradic ne , podpora zava de ní  novy ch metod 
vy uky je nedostatec na . Obsah uc iva matematiky je rozsa hly , ale v be z ne m z ivote  je c asto 
nepouz itelny , coz  z a ci zr etelne  vní mají . Hlavní m motivac ní m faktorem tak pro z a ky 
zu sta va  zvla dnutí  pr ijí mací ch zkous ek na str ední  s koly. Vs echny tyto faktory jen podtrhují  
roli matematiky jako neprakticke ho a sloz ite ho pr edme tu. To vs e ma  prakticke  dopady i 
do z ivota spolec nosti, kdy nedostatec na  u roven  matematicke  gramotnosti vy znamne  
skupiny obyvatel hendikepuje, hlavne  v nedostatec ne  financ ní  gramotnosti. 

 

VYMEZENÍ PRIORITNÍCH OBLASTÍ ROZVOJE V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 

PRIORITA 

Priorita 1 – Kvalitní vzdělávání pro život 

Priorita 2 – Úspěch pro každé dítě 

Priorita 3 – Dobře fungující a stabilní škola 

Priorita 4 – Komunitní spolupráce pro vzdělávání 

 

 

 

SWOT 3 ANALÝZA PRIORITNÍCH OBLASTÍ ROZVOJE V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 

Priorita 1 – Kvalitní vzdělávání pro život 

Silné stránky Slabé stránky 

• Pestre  metody vy uky, svobodne  

vybí rane  uc itelem 

• Vyuz ití  projektove ho vzde la va ní  

• Zleps ují cí  se financ ní  ohodnocení  

pedagogu  

• Čhybí  polytechnicke  vzde la va ní  

• Čhybí  ochota, odvaha a chuť uc itelu  

uc it „jinak“ 

• Pro vy uku ne vz dy vyhovují cí  forma t 

45 minut 

Příležitosti Hrozby 

• Zme na role uc itele (pru vodce na ceste  

pozna ní ) 

• Nove  metody vy uky, vy uka i mimo 

s kolu 

• Vy konnostní  testova ní , tlak 

spolec nosti na vy kon 

• Nedostatec na  komunikace s rodic i pr i 

zava de ní  novy ch metod vy uky, 

nepr ijetí  novy ch vy ukovy ch metod, 

neza jem rodic u  
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• Aplikace novy ch metod hodnocení  

z a ku  (formativní  hodnocení , 

sebehodnocení ) 

• Rostoucí  administrativní  za te z  ve 

s kolství  a psychicka  na roc nost profese 

pedagoga neumoz ní  ve novat dostatek 

c asu a energie kvalite  vy uky 

 

Priorita 2 – Úspěch pro každé dítě 

Silné stránky Slabé stránky 

• Inkluze probí ha , ma me s ní  zkus enosti 

• Rozmanitost vy ukovy ch metod 

umoz n uje respektovat individua lní  

potr eby kaz de ho dí te te 

• Legislativní  ra mec garantuje s kola m 

financ ní  prostr edky pro integraci de tí  

se specia lní mi vzde la vací mi potr ebami 

• Poc et asistentu  pedagoga vy znamne  

roste 

• Velky  poc et de tí  ve tr í de  omezuje 

moz nost individua lní  pra ce se z a kem 

• Nevyhovují cí  materia lní  podmí nky, 

pomu cky, vybavenost 

• Nedostatek kvalitní ch asistentu  

pedagoga, s kolní ch psychologu , 

logopedu , dlouhe  c ekací  lhu ty v PPP 

• Ve ts ina pedagogu  pouz í va  tradic ní  

vy ukove  metody, oba va  se zme n 

• Socia lní  a emoc ní  nezralost, proble my 

s motorikou u de tí  nastupují cí ch do 

s koly 

• Není  vyuz it potencia l nadany ch de tí  

Příležitosti Hrozby 

• Investice do zleps ení  materia lní ch 

podmí nek 

• Syste mova  podpora de tí  ohroz eny ch 

s kolní m neu spe chem a de tí  nadany ch, 

dostupnost organizací  a expertu  

napoma hají cí ch procesu inkluze 

• Postupna  akceptace inkluze mezi 

pedagogy a ver ejností  

• Nedostatek financ ní ch prostr edku  na 

zajis te ní  materia lní ch podmí nek 

• Obavy z inkluze mezi rodic i de tí  bez 

SVP, ve ver ejnosti i mezi 

pedagogicky mi pracovní ky 

• Prohlubova ní  nerovností  ve 

vzde la va ní  – de ti ohroz ene  

neu spe chem nevyuz ijí  s ance, strach 

z toho, z e se kvalitní  vzde la va ní  sta va  

ne c í m, za co se musí  platit 

 

 

Priorita 3 – Dobře fungující a stabilní škola 

Silné stránky Slabé stránky 

• Kvalitní  zkus ení  uc itele , ty mova  pra ce 

• Za jem a pe c e zr izovatelu  

• Fungova ní  ma lotr í dní ch s kol - rodinne  

prostr edí , pe c e o vztahy 

• Čhybí  propojení  s kola – rodina, 

nedostatek respektu rodic u , rodic e 

pr ena s ejí  zodpove dnost na s kolu 

• Nedostatec na  kapacita s kol, velky  

poc et de tí , nedostatky v materia lní m 

zajis te ní  
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• Vysoka  administrativní  za te z , stres a 

vyhor ení  uc itelu  

• Nejednotny  vy klad legislativy, 

neexistence s kolske ho u r adu, ktery  by 

poskytoval r editelu m oporu 

Příležitosti Hrozby 

• Modernizace s kol, rozs í r ení  kapacit 

• Dals í  vzde la va ní  pedagogicky ch 

pracovní ku , sdí lení  zkus eností , 

podpora pedagogicky ch pracovní ku  

v osobnostní m rozvoji 

• Prohloubení  spolupra ce s rodic i 

• Zme ny v pra vní ch pr edpisech bez 

pra vní  asistence 

• Odmí tnutí  sdí let zkus enosti mezi 

pedagogy i s kolami – obava z 

„konkurence“ 

• Ru st socia lne -patologicky ch jevu  ve 

s kole 

 

Priorita 4 – Komunitní spolupráce pro vzdělávání 

Silné stránky Slabé stránky 

• Kvalitní  nabí dka mimos kolní ch aktivit 

• Propojení  / spolec ne  akce ru zny ch 

organizací  a institucí  – dobra  

spolupra ce muzeum-knihovna-

1.stupen  ZS  

• Funkc ní  Komise pro vzde la va ní  a 

vy chovu 

• 2. stupen  ZS  ma lo spolupracuje 

s ostatní mi institucemi (muzeum, 

knihovna…) 

• Absence koordina tora vzde la va ní  pro 

ORP 

• Absence ver ejny ch prostor pro 

vzde la va ní  a tra vení  volne ho c asu de tí  

Příležitosti Hrozby 

• Zr í zení  pozice koordina tora 

vzde la va ní  pro ORP 

• Prohloubení  spolupra ce s koly s muzei, 

krouz ky, knihovnami, firmami, 

odborní ky atd. 

• Doplne ní  nabí dky dobr e financ ne  

dostupny ch volnoc asovy ch aktivit  

• Zhors ení  materia lní ho a financ ní ho 

zajis te ní  za jmove ho, neforma lní ho a 

celoz ivotní ho vzde la va ní  

• Nechuť jednotlivy ch akte ru  ke 

spolupra ci 

• Nepodar í  se zapojit akte ry mimo 

Mnichovo Hradis te  – informac ní  a 

psychologicka  barie ra mezi me stem a 

ostatní mi obcemi v ORP 

 

 

SWOT 3 ANALÝZA PRO POVINNÁ TÉMATA 

Podpora rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání 

Silné stránky Slabé stránky 
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• Inkluze probí ha , ma me s ní  zkus enosti 

• Rozmanitost vy ukovy ch metod 

umoz n uje respektovat individua lní  

potr eby kaz de ho dí te te 

• Legislativní  ra mec garantuje s kola m 

financ ní  prostr edky pro integraci de tí  

se specia lní mi vzde la vací mi potr ebami 

• Poc et asistentu  pedagoga vy znamne  

roste 

• Velky  poc et de tí  ve tr í de  omezuje 

moz nost individua lní  pra ce se z a kem 

• Nevyhovují cí  materia lní  podmí nky, 

pomu cky, vybavenost 

• Nedostatek kvalitní ch asistentu  

pedagoga, s kolní ch psychologu , 

logopedu , dlouhe  c ekací  lhu ty v PPP 

• Ve ts ina pedagogu  pouz í va  tradic ní  

vy ukove  metody, oba va  se zme n 

• Socia lní  a emoc ní  nezralost, proble my 

s motorikou u de tí  nastupují cí ch do 

s koly 

• Není  vyuz it potencia l nadany ch de tí  

Příležitosti Hrozby 

• Investice do zleps ení  materia lní ch 

podmí nek 

• Syste mova  podpora de tí  ohroz eny ch 

s kolní m neu spe chem a de tí  nadany ch, 

dostupnost organizací  a expertu  

napoma hají cí ch procesu inkluze 

• Postupna  akceptace inkluze mezi 

pedagogy a ver ejností  

• Nedostatek financ ní ch prostr edku  na 

zajis te ní  materia lní ch podmí nek 

• Obavy z inkluze mezi rodic i de tí  bez 

SVP, ve ver ejnosti i mezi 

pedagogicky mi pracovní ky 

• Prohlubova ní  nerovností  ve 

vzde la va ní  – de ti ohroz ene  

neu spe chem nevyuz ijí  s ance, strach 

z toho, z e se kvalitní  vzde la va ní  sta va  

ne c í m, za co se musí  platit 

 

 

 

Podpora čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka 

Silné stránky Slabé stránky 

• Odborna  kvalifikace pedagogu  
• Rozvoj pregramotnosti v pr eds kolní m 

ve ku 
• Spolupra ce 1.stupne  ZS  s mí stní  

knihovnou 

• Absence komunikac ní ch dovedností  u 
de tí  (vyjadr ova ní , porozume ní  a 
pochopení  textu, logopedicke  vady), 
slabe  c tena r ske  schopnosti   

• Ní zka  u roven  spolupra ce s rodinou pr i 
utva r ení  c tena r sky ch dovedností , 
maly  za jem de tí  o c tení , pohodlnost 
de tí  

• Nedostatek c asu ve vy uce pro 
obsahovou pr etí z enost RVP 

• Materia lní  i organizac ní  nedostatky 
v budova ní  vztahu z a ku  k c etbe  (s koly 
ve ts inou nemají  s kolní  knihovny nebo 



 

 
 
 
Projekt MAP II Mnichovohradišťsko je podpořen z OP VVV              www.map-mh.cz     
(CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009138) 

 

je jejich fond zastaraly , na vs te va 
mí stní  knihovny není  na 2.stupni ZS  
r azena do vy uky, seznam povinne  
c etby pro z a ky je zastaraly , de ti mají  
povinnost sehnat si jednu konkre tní  
knihu) 

• Fronta lní  vyuc ova ní  
Příležitosti Hrozby 

• Formativní  hodnocení  z a ku  
• Č tení  v mater sky ch s kola ch 
• Akce na podporu c tena r ske  

gramotnosti v ra mci projektu MAP - 
c tena r ske  dí lny, setka ní  knihovní ku , 
poví da ní  o kniha ch, c tena r sky  
inspiromat 

• Vzde la va ní  pedagogicky ch pracovní ku  
na podporu c tena r ske  pregramotnosti 
a gramotnosti (S ablony 2, DVPP) 

• Spolupra ce s kol a vy me na zkus eností  
pedagogu  

• R ada na vrhu  na nove  aktivity, na kup 
her, pomu cek 

• Mala  podpora a neza jem o de ti v 
ne ktery ch rodina ch, negativní  vliv 
vne js í ho prostr edí  na utva r ení  vztahu 
de tí  ke c tení  

• Mala  podpora zr izovatelu  a vedení  
s kol k vyuz ití  alternativní ch forem 
vy uky 

• U padek kriticke ho mys lení  jako 
du sledek s patne  schopnosti pochopit 
pr ijí mane  informace 

• Nedostatek moz ností  pro DVPP po 
ukonc ení  souc asne  podpory ze s ablon 

 

 

 

Podpora matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka 

Silné stránky Slabé stránky 

• Odborna  kvalifikace pedagogu  
• Rozvoj pregramotnosti v pr eds kolní m 

ve ku 
• Zleps ují cí  se materia lní  vybavenost 

s kol 
• U c ast z a ku  v soute z í ch Matematicka  

olympia da a Matematicky  klokan 

• V rodina ch není  poloz en za klad pro 
matematicko-logickou inteligenci, 
chuť se nauc it ne co nove ho 

• Nove  technologie nabí zejí  snadne  
r es ení , c asto potlac ují  rozvoj 
matematicke  gramotnosti 

• Uc itelu m chybí  popta vka zdola, uc í  
tradic ne , obsah uc iva je c asto 
v be z ne m z ivote  nepouz itelny , proto je 
matematika neoblí beny m pr edme tem 

• Ní zka  spolupra ce pedagogu  a vy me na 
zkus eností  

Příležitosti Hrozby 

• Vzde la va ní  pedagogicky ch pracovní ku  
na podporu matematicke  
pregramotnosti a gramotnosti 
(S ablony 2, DVPP) 

• Sniz ova ní  u rovne  matematicke  
gramotnosti z a ku  jako du sledek 
nedostatec ne  spolupra ce s koly 
a rodiny, atraktivity moderní ch 
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• Moz nost zí ska ní  kvalitní ch pomu cek a 
velky  vy be r kvalitní ch vy ukovy ch 
materia lu  

• Akce na podporu matematicke  
gramotnosti v ra mci projektu MAP - 
matematicky  inspiromat, sezna mení  s 
alternativní mi vy ukovy mi metodami 
apod.) 

• Spolupra ce s kol a vy me na zkus eností  
pedagogu  

• Zava de ní  pr í kladu  dobre  praxe do 
vy uky (zr izova ní  klubu  za bavne  
logiky, prvky Hejne ho matematiky,…) 
 

technologií , ktere  suplují  matematicke  
mys lení , tradic ní ho zpu sobu vy uky 

• Mala  podpora k vyuz ití  alternativní ch 
forem vy uky ze strany zr izovatelu  a 
vedení  s kol 

• Nedostatek moz ností  pro DVPP po 
ukonc ení  souc asne  podpory ze s ablon 

• Prohlubova ní  proble mu  c a sti 
spolec nosti, jak fungovat v dnes ní  
dobe  (financ ní  „negramotnost“, 
zvla da ní  z ivotní ch situací ) jako 
du sledek nedostatec ne  u rovne  
matematicke  gramotnosti 

 

 


