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Příloha č. 1 – Podkladový materiál pro prioritizaci v rámci KAP 
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Seznam oblastí  intervencí  

 

Způsob vyplnění: doplňte prosím bodovou hodnotu potřebnosti od 1-10, kdy 1 má nejmenší 

hodnotu a 10 hodnotu nejvyšší, body se nemohou opakovat. Oblast, která bude mít nejvíce 

bodů, bude považována za nejpotřebnější.  

 

 

 

  

Oblast intervence Bodová hodnota

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

Podpora polytechnického vzdělávání 

Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a 

zaměstnavatelů

Rozvoj kariérového poradenství

Rozvoj škol jako center dalšího profesního rozvoje

Podpora inkluze

Rozvoj výuky cizích jazyků

ICT kompetence

Čtenářská gramotnost

Matematická gramotnost



                               

„KAP - Ústecký kraj“  

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000004 
 

 

3 

 

 

Zjis te ne  proble my a pr í c iny v oblastech 
intervencí  v Ú stecke m kraji 

  

V dokumentu jsou k jednotlivým oblastem intervence přiřazeny problémy a jejich příčiny. 

Jedná se o shrnutí výstupů z minitýmu, dotazníkového šetření a diskuzí z komunikační 

platformy KAP.  

Pro lepší orientaci jsou data seskupena do tabulek dle jednotlivých intervencí. Doplňte prosím 

do levého sloupce bodovou hodnotu k problému od 1 - X, kdy 1 má nejmenší hodnotu a X 

hodnotu nejvyšší, body se nemohou opakovat. Problém, který bude mít nejvíce bodů, bude 

považována za nejpalčivější v dané oblasti intervence. Maximální počet bodů se odvíjí od 

počtu uvedených problémů v každé oblasti intervence, proto je X v každé kapitole jiné. 
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1. Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 

 

Doplňte bodovou hodnotu problému od 1 - 5, kdy 1 má nejmenší hodnotu a 5 hodnotu 

nejvyšší, body se nemohou opakovat.  

Tabulka č. 1: Problémy a příčiny identifikované v rámci šetření provedeného při 

realizace KAP 

Bodová 

hodnota 

Problém Příčina 

 Čtenářská gramotnost - žáci nejsou 

schopni porozumět zadání úlohy. 

Absence podpory ČG ve všech 

předmětech ve vyučování již od raného 

dětství. 

 Nezájem absolventů středních škol 

podnikat. 

Chybí podpora kreativity a iniciativy 

napříč školami od MŠ-ZŠ-SŠ… 

Nedostatek času při výuce k motivaci i 

kreativitě a nízká informovanost 

související s podnikavostí a podnikáním. 

Samostatný předmět zaměřený na 

podnikavost je ve školách jen výjimečně, 

většinou řešeno v rámci výchov (nauk). 

 Komunikační dovednosti absolventů 

jsou nedostatečné. 

Ve výuce často nejdou využívány metody 

a formy práce, které by žáky motivovaly 

přemýšlet, komunikovat a prezentovat 

svoje výsledky. (Projektová výuka, BOV 

atd..) 

Přesvědčení PP, že je na tyto alternativní 

způsoby málo času (omezené časové 

dotace na předmět) a že je často větší 

počet žáků ve třídě. 

 Nedostatečná připravenost učitelů v 

oblasti podnikatelských dovedností. 

Učitelé pak nedokážou vzdělávat žáky v 

kompetencích, které sami nemají 

osvojené. Ve výuce učitelé kladou na 

kompetence k podnikavosti nižší důraz. 

Ve výuce na pedagogických fakultách 

není samostatně věnována výuka 

kompetencím k podnikavosti. 

Nejedná se o samostatné učivo, 

definované v RVP, kompetence jsou 

pouze součástí jiných předmětů a nejsou 

zcela jasně vymezeny.  
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 Zrušení povinné výuky Pracovní 

činnosti (pracovního vyučování atp.) 

na ZŠ a s tím související absence 

vybavení pro opětovné zavedení PČ 

Volba, zda ponechat či ne povinný 

předmět, je na vedení školy, které díky 

zvyšujícím se požadavkům zejména na 

výuku cizích jazyků často upraví ŠVP a 

činnosti jsou převedeny do volitelných 

předmětů nebo úplně zrušeny. 

 

Vybavení dílen bylo vesměs zastaralé, 

bylo odstraněno, zlikvidováno, na úrovni 

ZŠ chybí. 

 

2. Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a 

environmentální vzdělávání) 
 

Doplňte bodovou hodnotu problému od 1 - 9, kdy 1 má nejmenší hodnotu a 9 hodnotu 

nejvyšší, body se nemohou opakovat.  

Tabulka č. 2: Problémy a příčiny identifikované v rámci šetření provedeného při 

realizace KAP 

 

Bodová 

hodnota 

Problém Příčina 

 Špatná čtenářská gramotnost - žáci nejsou 
schopni porozumět zadání úlohy, porozumět 
textu. 

Absence výuky čtenářských 
dovedností zejména 1. stupni 
ZŠ 

 Nedostatečné vybavení škol (laboratoře, dílny, 
pomůcky, atd.) 

Dlouhodobé podfinancování 
škol.  

 Stále se zhoršující matematická gramotnost žáků Nízká čtenářská gramotnost. 

Abstraktní výklad 
matematiky. 

 Trvající menší zájem o studium technických a 
přírodovědných oborů než o humanitní a 
ekonomické. 

 

Malá matematická 
gramotnost. 

Předsudky k řemeslům. 
 
Velký počet žáků na oborech 
s maturitou. 
 

 Nedostatečná manuální zručnost žáků. Absence PV na ZŠ. 
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 Velmi rozdílná kvalita znalostí žáků 
přecházejících ze ZŠ na SŠ 

Absence kontroly výsledků 
(výstupů) na ZŠ (měří se až u 
maturity). 
 
Absence jednotných osnov 
(každá škola má jiný časový 
faktor, kdy probírá učivo – 
stěhování). 
 
Výuka z větší části frontální.  
(účinnost jen 5-20%) 

 Nedostatek kvalifikovaných odborníků/učitelů 
pro technické a přírodovědné předměty a 
praktické vyučování. 

Oblast školství není 
společensky atraktivní obor. 

Absence studentů souvisí 
s obecně nízkým zájmem o 
studium o tech. a přír.oborů.  

V soukromé sféře jsou vyšší 
mzdy (vysoká poptávky na 
trhu práce - nedostatek 
technicky vzdělaných osob). 

 Nízké využívání moderních výukových metod 
(motivujících a podporujících vlastní aktivitu 
žáků). 

Předem definované a 
předepsané časové dotace na 
daný předmět často 
neumožní jiný způsob výuky.  

Časová náročnost zejména 
projektové výuky či 
skupinových prací… 

Větší počet žáků ve třídách – 
větší zatížení učitele. 

 Předčasné odchody žáků ze vzdělávání, časté 
přestupy mezi školami, špatné výsledky. 

Absence individuálního 
přístupu. 

Nezažití úspěchu – nízká 
motivace k učení. 

Malé zapojení rodiny, nejen 
škola má vzdělávat. 
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3. Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů 
 

Doplňte bodovou hodnotu problému od 1 - 5, kdy 1 má nejmenší hodnotu a 5 hodnotu 

nejvyšší, body se nemohou opakovat.  

Tabulka č. 3: Problémy a příčiny identifikované v rámci šetření provedeného při 

realizace KAP 

Bodová 
hodnota 

Problém Příčina 

 Nedostatek času a kapacita pedagogického 
personálu pro intenzivní komunikaci mezi 
školou a zaměstnavatelem. (domlouvání 
spolupráce…stáží, praxí, exkurzí, 
učiva…atd.) 
 

Nedostatek finančních prostředků 
na samostatnou pozici 
koordinátora spolupráce. 
Pedagog, vyučující odborné 
předměty nemá dostatek času 
(úvazek), aby jednal s firmami o 
spolupráci. Ani ředitel, jako 
manažer nemůže veškerý čas 
věnovat tématu spolupráce. 
 

 Chybí vzájemná výuka odborníka z firmy a 
učitele odborného výcviku (odborníci 
z praxe) 

Nedostatek času a kapacita 
pedagogického personálu pro 
intenzivní komunikaci mezi školou 
a zaměstnavatelem. (domlouvání 
stáží, praxí, exkurzí, učiva…atd.) 
 
Nedostatek finančních prostředků 
na úhradu odměny odborníka 
z praxe. Rozdíl ve výši odměny ve 
veřejném a soukromém sektoru. 

 Nízká motivace žáků zejména v řemeslných 
oborech zůstat v profesi po ukončení 
studia. 

Nízká společenská prestiž 
učňovských oborů a práce „v 
montérkách“. 
Nedostatečné zapojení medií, 
firem a škol a vytváření PR a 
marketing. Chybí snaha změnit 
pohled na řemeslné a technické 
obory jako obory s budoucností a 
perspektivou. 
Lenost žáků, řemeslné obory jsou 
náročné i na manuální práci. 
Realizace výuky, didaktické 
postupy a zájem, nadšení 
samotných pedagogů. 
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 Nedostatek podpory/motivace žáků ze 
strany firem (stipendia, příslib zaměstnání) 
pro další uplatnění žáka ve firmě. 

U drobných, malých i středních 
podnikatelů  se jedná často o větší 
administrativní zátěž v rámci 
spolupráce. ( nemají kapacity na 
jednání o možnostech spolupráce, 
o procesu, chybí systémová 
podpora ze strany státu ..) 

 Nesystémově přehnané očekávání firem ve 
vztahu ke „kvalitě“ absolventů a jejich 
dovednostem. 

Požadavky firem jsou často nad 
rámec znalostí a dovedností 
daných RVP. 
 
Firmy nejsou ochotny „pracovat“ 
se žáky od 1., často i od vyššího, 
ročníků (firmy „nepustí“ žáka na 
drahé vybavení) 
 
Školy nemají vždy shodné vybavení 
pro výuku, které preferují firmy. 

 

4. Rozvoj kariérového poradenství 
 

Doplňte bodovou hodnotu problému od 1 - 3, kdy 1 má nejmenší hodnotu a 3 hodnotu 

nejvyšší, body se nemohou opakovat.  

Tabulka č. 4: Problémy a příčiny identifikované v rámci šetření provedeného při 

realizace KAP 

Bodová 
hodnota 

Problém Příčina 

 Čtenářská gramotnost - žáci nejsou 
schopni porozumět zadání úlohy. 

Absence podpory ČG ve všech 
předmětech ve vyučování již od raného 
dětství. 

 Velké vytížení karierových poradců na 
školách (nízká časová dotace pro KP) a 
s tím související omezená 
informovanost a práce s žáky i rodiči. 

 

KP je jen malou součástí úvazku PP.  

Často spojováno s výchovným 
poradenstvím 
Neexistence vzdělávacích programů pro 
KP. 
Absence legislativního ukotvení, kdy dle 
Vyhlášky 72/2005 Sb. odst. 2 o 
poskytování poradenských služeb ve 
školách a (školských) poradenských 
zařízeních resp. její novely, Vyhlášky č. 
116 ze dne 15. dubna 2011, vykonává 
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kariérové poradenství výchovný 
poradce. Výchovní poradci jsou většinou 
učitelé se sníženým úvazkem podle 
počtu studentů, které mají na starosti. 

Nedostatek financí na zaměstnání jedné 
osoby, která by se věnovala pouze 
poradenské činnosti. 

 Nedostatečná spolupráce rodičů a 
zapojení rodin v rámci podpory KP. 

ÚK zaujímá první místo v počtu SVL, 
čemuž odpovídá i rozložení vzdělanostní 
struktury obyvatelstva. Sociální 
postavení rodin se promítá do 
spolupráce se školou.  

Rodiče nevěří PP, škola je pro ně 
teoretická instituce. 
Rodiče se neúčastní rodičovských 
sdružení.  
Někteří rodiče jsou patologickým vzorem 
pro své děti. 

 

5. Rozvoj škol jako center dalšího profesního rozvoje 
 

Doplňte bodovou hodnotu problému od 1 - 4, kdy 1 má nejmenší hodnotu a 4 hodnotu 

nejvyšší, body se nemohou opakovat.  

Tabulka č. 5: Problémy a příčiny identifikované v rámci šetření provedeného při 

realizace KAP 

Bodová 

hodnota 

Problém Příčina 

 Dlouhé prodlevy mezi požadavkem 
zaměstnavatele na rekvalifikace a 
realizací ze strany ÚP (realizátor APZ a 
plátce). 
Vzdělávání pak probíhá se zpožděním. 
 

ÚP v rámci realizace APZ musí realizovat 
výběrová řízení na dodavatele služby – 
vzdělávání v souladu s přísnými státními 
podmínkami. 

Zaměstnavatelé si sami mohou najmout 
vzdělávací instituci pro vzdělávání svých 
pracovníků, když zrovna potřebují pouze 
za předpokladu, že vzdělávání uhradí 
v plné výši bez podpory státu.  

 Školy působící jako vzdělávací střediska 
dospělých mají konkurenční nevýhodu 
oproti soukromým subjektům. 

Často se jedná o nízkou cenu spojenou 
s nízkou kvalitou i kvantitou 
poskytovaných služeb, což ale ÚP ve 
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Nedokážou často konkurovat 
nabízeným cenám z podnikatelského 
sektoru. 

vyhodnocení zakázek nedokáže 
eliminovat. 

  

 Nedostatečná poptávka po dalším 

vzdělávání. Velmi obtížné je zajistit 

účast na kurzu při běžné výuce. 

 

Nerovnoměrné pokrytí území kraje 

nabídkou vzdělávání a neochota klientů 

za DV dojíždět. Vzdělávání je většinou 

v době, kdy probíhá výuka, škola musí 

zajistit zástup. 

 

 V některých případech nízká kvalita 

DV. 

Nízká hodinová dotace ve vyhlášených 

rekvalifikačních kurzech – nedostačující 

pro získání dostatečných znalostí a 

dovedností (nestačí pro získání profesní 

kvalifikace). 

 

 

 

6. Podpora inkluze 
 

Doplňte bodovou hodnotu problému od 1 - 11, kdy 1 má nejmenší hodnotu a 11 hodnotu 

nejvyšší, body se nemohou opakovat.  

Tabulka č. 6: Problémy a příčiny identifikované v rámci šetření provedeného při 

realizace KAP 

Bodová 
hodnota 

Problém Příčina 

 Nepochopení pojetí inkluze prezentované 
MŠMT ČR ze strany veřejnosti i odborníků 
ve školství. 

Neodborně vedená, jednostranně 
zaměřená mediální kampaň spojená 
s pojmem inkluze. 

Obavy odborné veřejnosti o 
snižování úrovně základního a 
speciálního školství. Vzniká tlak 
z MŠMT ČR na zařazování žáků 
s LMP do základních škol. Základní 
školy praktické mají obavu z odlivu 
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žáků, což může vyvolat jejich zánik. 

 Nesystémové zavádění dílčích kroků 
inkluzivního vzdělávání (vč. možností 
financování) bez ucelené koncepce ze 
strany MŠMT 

Snaha o čerpání fondů EU. 

 

 Ve školách chybí odborný personál 
s dostatečnou znalostí a odborností 
(spec.pedagogo, psycholog…) 

Nedostatek těchto odborníků na 
trhu práce. 

Nedostatek finančních prostředků. 

 

 Ve školách chybí pomocný personál pro 
učitele a žáky (asistent pedagoga, sdílený 
asistent…) 

Nedostatek finančních prostředků. 

 Naprosto nedostatečné kapacity školských 
zařízení (Pedagogicko-psychologické 
poradny Ústeckého kraje, Speciálně 
pedagogická centra KÚÚK a Zařízení pro 
další vzdělávání pedagogických 
pracovníků) 

Nedostatek těchto odborníků na 
trhu práce. 

Nedostatek finančních prostředků. 

 

 Dlouhé lhůty na vyšetření 
diagnostikovaných žáků s podezřením na 
SVP  - Pozdní diagnostika žáků se SVP. 

Naprosto nedostatečné kapacity 
školských poradenských zařízení 
(Pedagogicko-psychologické 
poradny Ústeckého kraje a Zařízení 
pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků) 

 Různá úroveň a rozsah výuky ve školách 
(výrazně ovlivňuje úspěšnost žáků např. 
při stěhování) 

Neexistující závazné a jednotné 
osnovy a požadavky na znalosti žáka 
v každé ročníku školní docházky. 

Různá úroveň ŠVP, ty jsou bez 
provázanosti s dalšími ŠVP v ZŠ i SŠ 
(není vyžadováno ze strany MŠMT) 

Absence srovnání…. Chybí měření 
znalostí a dovedností žáků min. při 
přechodech na další stupně 
vzdělání. Prvním měřením je až 
maturita.  
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 Narůstající odchody žáků ze studia, vysoká 
absence žáků 

  

 

ÚK zaujímá první místo v počtu SVL, 
čemuž odpovídá i rozložení 
vzdělanostní struktury obyvatelstva. 
Sociální postavení rodin a sociální 
systém se promítá do spolupráce se 
školou. 

Absence kvalitního přijímacího řízení 

Špatný systém financování 
regionálního školství. Nedostatečné 
postihování neplnění školních 
povinností a absence na ZŠ. Chybí 
rychlé a důrazné postihování 
zákonných zástupců. Přenáší se i do 
středního školství. 

 Nedostatečná spolupráce rodičů se 
školou. 

 

ÚK zaujímá první místo v počtu SVL, 
čemuž odpovídá i rozložení 
vzdělanostní struktury obyvatelstva. 
Sociální postavení rodin a sociální 
systém se promítá do spolupráce se 
školou.  

 Přílišná administrativní zátěž i neznalost 
nových metod výuky souvisejících 
s implementací inkluze dle novelizovaného 
§ 16 školského zákona. 

Nedostatečné mechanismy 
kontinuální profesní podpory a 
DVPP. 

 Stereotypní způsoby výuky a hodnocení 
žáků ze strany PP 

Neochota některých PP se 
sebevzdělávat a změnit zavedené 
stereotypy 

Neznalost PP jak s novými trendy 
v oblasti výuky i hodnocení 
pracovat. 

Absence fungujícího kariérního 
systému, který podpoří celoživotní 
profesní rozvoj učitelů a propojí ho 
se systémem odměňování 
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7. Rozvoj výuky cizích jazyků 
 

Doplňte bodovou hodnotu problému od 1 - 5, kdy 1 má nejmenší hodnotu a 5 hodnotu 

nejvyšší, body se nemohou opakovat.  

Tabulka č. 7: Problémy a příčiny identifikované v rámci šetření provedeného při 

realizace KAP 

Bodová 
hodnota 

Problém Příčina 

 Základní neporozumění textu a 
s tím související neschopnost žáků 
text interpretovat a upozornit na 
důležitá fakta. 
 

Stále rostoucí počty žáků se SVP a s tím 
související způsob výuky neodpovídající 
potřebám žáků. 
 
Rostoucí využívání IT technologií u dětí i žáků 
(místo knihy, tablet).  
 
Absence společného čtení (dítě + rodič) 
 

Ve výuce často nejdou využívány metody a 
formy práce, které by žáky motivovaly 
přemýšlet, komunikovat a prezentovat svoje 
výsledky. (Projektová výuka, BOV atd..) 

Nízká časová dotace na podporu a 
procvičování čtenářských dovedností (např. 
textu porozumět, chápat jeho význam, umět 
nalézt důležité informace, umět je 
interpretovat, umět vyhodnotit 
důvěryhodnost textu atd..) ve prospěch 
Literatury. Na SŠ zejména díky požadavkům 
k maturitě, které definuje CERMAT. 

Nízká orientace učitelů v moderních 
vyučovacích metodách a přístupech, které 
byly vyvinuty a jsou ve vyspělých zemích 
používány právě s cílem zvýšit úroveň 
dovedností práce s textem. 

 Absence výuky čtenářské 
gramotnosti jako základu pro 
další gramotnosti v jiných 
předmětech než v ČJ 
 

Výuka čtenářské gramotnosti není často 
v řadě předmětů realizována uceleně, PP 
často klade důraz jen na část dovedností. 
(Např. jen na vyhledávání informací bez 
následné zpětné vazby. Zadání výpočtu bez 
společného rozboru slovní úlohy…atd.) 
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Absence fungujícího kariérního systému, 
který podpoří celoživotní profesní rozvoj 
učitelů a propojí ho se systémem 
odměňování. 

 Společensky podporována výuka 
pouze AJ a opomíjená výuka 
jiných jazyků. 

AJ jako úřední jazyk EU. 
Posedlost škol preferovat aj – na úkor např. 
němčiny v regionech, kde by to bylo užitečné 

 

Oproti jiným jazykům dostupní PP na AJ  na 
trhu práce. 
 

 Nedostatek vyučujících cizích 
jazyků. Výuka jazyka není 
v souladu se studovaným oborem 
– nedostatečná znalost 
terminologie příslušného oboru 
v cizím jazyku,  cizojazyčné 
návody atd. 
Žádný kontakt s rodilým mluvčím. 
 

Vyučující je většinou absolvent pedagogické 
fakulty a nemá v daném oboru vzdělání, pro 
který se žáci připravují, žádné znalosti. 
Mzdový faktor (v jiném sektoru mají tito 
odborníci násobně vyšší ohodnocení) 
 

 Absolventi SŠ často neumí využít 

získané znalosti v praxi (nízká 

úroveň znalostí cizího jazyka nebo 

nedostatečnými dovednostmi při 

aplikování jazyka do praxe), chybí 

jim komunikační dovednosti 

v běžné praxi.  

 

Nízká úroveň spolupráce s potencionálními 

zaměstnavateli. Výuka pouze ve školském 

prostředí. 
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8. ICT kompetence 
 

Doplňte bodovou hodnotu problému od 1 - 4, kdy 1 má nejmenší hodnotu a 4 hodnotu 

nejvyšší, body se nemohou opakovat.  

 

Tabulka č. 8: Problémy a příčiny identifikované v rámci šetření provedeného při 

realizace KAP 

 

Bodová 

hodnota 

Problém Příčina 

 Problematické zavádění trendů 
moderní technologie, nové 
metody atd.) do výuky i z důvodu 
nedostatečných znalostí učitele 
odborného výcviku. 

Učitelé v rámci svých úvazků nemají dostatek 
času na další vzdělávání. (velká časová 
náročnost specifického odborného 
vzdělávání, chybí zájem PP, důležitou roli má 
i atmosféra a podnebí školy, chybí podpora 
ze strany vedení a zájem o obor). 

Školy na jejich vzdělávání nemají dostatek 
peněz (Často se jedná o specifické odborné 
vzdělávání. Mnohdy školy preferují jiné 
oblasti a finanční prostředky, byť nejsou 
velké, do oblasti odborného vzdělávání 
nesměřují)  

 Zastaralé vybavení na školách 
v oblasti IT. 

Rychlý vývoj IT. Nedostatek finančních 
prostředků na jejich obnovu a modernizaci.  

 Kompetence učitelů ve vztahu 
k ICT. 

Chybí motivace PP. 

Již déle učící PP se již nechtějí učit novým 
věcem/novým metodám 

 Žáci neumí pracovat s odborným 
softwarem. 

Nezájem žáků (stačí jim komunikace na 
sociálních sítích) 

Zastaralé vybavení, drahé licence -  školy 
nemají dostatek finančních prostředků. 
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9. Čtenářská gramotnost 
 

Doplňte bodovou hodnotu problému od 1 - 5, kdy 1 má nejmenší hodnotu a 5 hodnotu 

nejvyšší, body se nemohou opakovat.  

 

Tabulka č. 9: Problémy a příčiny identifikované v rámci šetření provedeného při 

realizace KAP 

 

Bodová 

hodnota 

Problém Příčina 

 Nejsou dostatečně, systematicky sledovány 

“obtíže“ v řečovém vývoji již u dětí 

předškolního věku. Nedostatečně řešena 

problematika logopedie již v raném věku dětí, 

snížení sebevědomí žáků na prvním stupni, 

nedostatečně rozvíjené čtenářské návyky dětí 

mladšího školního věku, odmítání četby na 

dalších stupních. 

Stále rostoucí počty žáků se SVP 

Nedostatečné kapacity 

odborných poraden (odborníků) 

i kompenzačních pomůcek. 

Nedostatečná jazyková příprava 

dětí v MŠ  

Častý nezájem ze strany rodiny 

o potíže dětí se soustředěním a 

pozorností v předškolním období 

a problematiku řešit. 

Vysoké zatížení žáků 

„encyklopedickými znalostmi“ 

na úkor soft skills. 

 Nezájem žáků o četbu (přístup ke čtení – žáci 

odsoudí knihu již od pohledu dle tloušťky, 

rychlejší je využít internet) 

 

Rostoucí využívání IT 

technologií u dětí i žáků (místo 

knihy tablet).  

Absence společného čtení (dítě + 

rodič) 

Výukové texty jsou často složité, 

neodpovídají současným 

trendům, žáky nezaujmou, ale 

odradí. Literární texty nabízené 

učebnicemi (s doložkou MŠMT) 

mohou být dnešním žákům 

obtížné přístupné, často jsou jim 

prezentovány neatraktivně (bez 

metodických aparátů, které by 

napomohly literárním dílům, aby 

žáky výrazněji oslovily). 

Neliterární texty v učebnicích 

češtiny nejsou zpravidla 

autentické a reálné.   

 Nedostatek písemných a výukových materiálů, Nedostatek finančních 
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které by bylo možné využít přímo ve výuce za 

účelem rozvoje čtenářské gramotnosti žáků. 

Výukové texty (učebnice, pracovní listy, 

pracovní sešity) jsou nedostatečně promyšlené, 

neumožňují rozvíjet orientaci v textech různých 

funkčních stylů. 

prostředků k zajištění kvalitních 

podpůrných materiálů, které by 

učitele přehledně informovaly o 

tom, co se za pojmem čtenářská 

gramotnost skrývá a jak ji 

prakticky ve výuce rozvíjet.  

Neexistuje přehledný, ucelený 

systém podpory nejen pro učitelé 

českého jazyka, ale i pro 

vyučující jiných předmětů. 

 Problémy se čtením, základní neporozumění 

textu a s tím související neschopnost žáků text 

interpretovat a upozornit na důležitá fakta (týká 

i ostatních předmětů nejen ČJ). 

 

Stále rostoucí počty žáků se SVP 

a s tím související způsob výuky 

neodpovídající potřebám žáků. 

Chybí motivace ke čtení u žáků 

již od předškolního věku, 

převládá nezájem žáků a ke 

knize přistupují jako k 

zastaralému zdroji informací a 

prožitků. Rostoucí využívání IT 

technologií u dětí i žáků (místo 

knihy, tablet).  

Absence společného čtení (dítě + 

rodič) 

Ve výuce často nejsou 

využívány metody a formy 

práce, které by žáky motivovaly 

k přemýšlení, komunikaci a 

prezentaci svých výsledků. 

(Projektová výuka, BOV atd..) 

Nízká časová dotace na podporu 

a procvičování čtenářských 

dovedností (např. textu 

porozumět, chápat jeho význam, 

umět nalézt důležité informace, 

umět jej interpretovat, umět 

vyhodnotit důvěryhodnost a také 

logickou strukturu textu, 

výstižnost, srozumitelnost, 

jazykovou správnost, 

přiměřenost komunikačnímu 

záměru atd..) ve prospěch výuky 

literárních dějin v tom rozsahu, 

který je potřebný k zvládnutí 

maturitní zkoušky definované 



                               

„KAP - Ústecký kraj“  

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000004 
 

 

18 

 

společností CERMAT.  

Nízká orientace učitelů v 

moderních vyučovacích 

metodách a přístupech, které 

byly vyvinuty a jsou ve 

vyspělých zemích používány 

právě s cílem zvýšit úroveň 

dovedností práce s textem. 

 Absence výuky čtenářské gramotnosti jako 

základu pro další gramotnosti v jiných 

předmětech než v ČJ. 

 

Rozvoj čtenářské gramotnosti 

není často v řadě předmětů 

realizována uceleně, PP často 

klade důraz jen na část 

dovedností. (Např. jen na 

vyhledávání informací bez 

následné zpětné vazby. Zadání 

výpočtu bez společného rozboru 

slovní úlohy…atd.) 

Absence fungujícího kariérního 

systému, který podpoří 

celoživotní profesní rozvoj 

učitelů a propojí ho se systémem 

odměňování. 

 

10. Matematická gramotnost 
 

Doplňte bodovou hodnotu problému od 1 - 5, kdy 1 má nejmenší hodnotu a 5 hodnotu 

nejvyšší, body se nemohou opakovat.  

 

Tabulka č. 10: Problémy a příčiny identifikované v rámci šetření provedeného při 

realizace KAP 

Bodová 

hodnota 

Problém Příčina 

 Špatná čtenářská gramotnost - žáci 

nejsou schopni porozumět zadání 

úlohy, porozumět textu. 

Absence výuky čtenářských dovedností 

zejména 1. stupni ZŠ 

 Stále se zhoršující matematická 

gramotnost žáků 

Nízká čtenářská gramotnost. 

Abstraktní výklad matematiky ze strany 

PP 

Osobnost učitele a jeho výklad ovlivňuje u 

žáků oblíbenost matematiky a tím i 

mat.gramotnost. 
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 Velmi rozdílná kvalita znalostí 

žáků přecházejících ze ZŠ na SŠ 

Absence kontroly výsledků (výstupů) na 

ZŠ (měří se až u maturity). 

 

Absence jednotných osnov (každá škola 

má jiný časový faktor, kdy probírá učivo – 

stěhování). 

 

Výuka z větší části frontální.  

(účinnost jen 20%) 

 Nízké využívání moderních 

výukových metod (motivujících a 

podporujících vlastní aktivitu žáků) 

Předem definované a předepsané časové 

dotace na daný předmět často neumožní 

jiný způsob výuky.  

Časová náročnost zejména projektové 

výuky či skupinových prací 

Větší počet žáků ve třídách – větší zatížení 

učitele. 

 Předčasné odchody žáků ze 

vzdělávání, časté přestupy mezi 

školami, špatné výsledky. 

Absence individuálního přístupu. 

Nezažití úspěchu – nízká motivace 

k učení. 

Malé zapojení rodiny, nejen škola má 

vzdělávat. 

 

 

 


