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1.  Metodologie a hlavní shrnutí 
1.1. Základní informace 

Priority škol se opírají o podrobné analýzy opřené o sběr relevantních dat. Pro projekt P-KAP je zpracoval 
a školám a krajům poskytl projektový tým Národního ústavu pro vzdělávání.  
II. vlna šetření pro KAP 2 proběhla v období listopad 2018 – leden 2019.  Hlavním cílem šetření, bylo 
zmapování aktuální situace škol a jejich potřeb v rámci oblastí vymezených operačním programem 
Výzkum, vývoj a vzdělávání. Výstupy šetření představují zpětnou vazbu pro kraje pro tvorbu regionální 
vzdělávací politiky a vytvářejí prostor pro sladění prioritizace potřeb krajů a jednotlivých škol.  
V rámci šetření byly sledovány tyto povinné a nepovinné intervence: 
 

Povinné intervence:  

Podpora polytechnického vzdělávání 

Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zam. 

Podpora kompetencí k podnikavosti 

Rozvoj kariérového poradenství 

Rozvoj škol jako center dalšího profesního vzdělávání 

Podpora inkluze 

 
Dále byla do šetření zařazena oblast Rozvoj infrastruktury školy vč. rekonstrukcí a vybavení. 
 
Nepovinné intervence:  

Matematická gramotnost 

ICT kompetence (digitální kompetence) 

Čtenářská gramotnost 

Rozvoj výuky cizích jazyků 

 
Sběr dat se uskutečnil v rámci šetření formou internetového dotazování (CASI – computer assisted self 
interviewing). Osloveny byly všechny SŠ a VOŠ v celé ČR.  
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V rámci každé intervence byly školám kladeny otázky, zaměřené na současnou úroveň školy a její 
posun. Dále byly školy dotazována na aktivity, které v rámci intervence realizují a na překážky, které 
je v rámci intervencí  limitují. 
 

1.2. Prioritizace povinných oblastí středních škol v Ústeckém kraji a hlavní zjištění 

Pro střední a vyšší odborné školy v Ústeckém kraji patří mezi nejdůležitější intervence rozvoj 

infrastruktury školy včetně rekonstrukcí a vybavení, který zařadilo na první pozici 31 % škol, a podpora 

odborného vzdělávání a spolupráce škol a zaměstnavatelů, kterou umístilo na první příčku 33 % škol. 

Třetí místo v pořadí zaujímá podpora polytechnického vzdělávání a následuje podpora kompetencí 

k podnikavosti, iniciativě a kreativitě. V druhé polovině spektra priorit se umístil rozvoj školy jako centra 

celoživotního učení, který na poslední místo zařadilo 18 % škol, a inkluzivnímu vzdělávání přisoudilo 

poslední sedmé místo 44 % škol Ústeckého kraje. 

Obr. č. 1 Prioritizace povinných oblastí ve středních školách v Ústeckém kraji  

 

Pozn.: Jednotlivé oblasti jsou seřazeny podle průměrné pozice, která byla školami pro danou oblast přiřazena. 

Z hlediska prioritizace povinných oblastí školy zdůrazňují především oblast rozvoje infrastruktury škol a 

podporu odborného vzdělávání, včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů. Školy dále považují za 

důležitou oblast polytechnického vzdělávání a podporu kompetencí k podnikavosti. Ve srovnání s 

ostatními oblastmi je hodnocena jako nejméně důležitá oblast celoživotního učení a inkluzivního 

vzdělávání. 

1.3. Prioritizace ne povinných oblastí středních škol v Ústeckém kraji a hlavní zjištění 

Zaměříme-li se na nepovinné intervence, za nejdůležitější považují školy v Ústeckém kraji rozvoj ICT 

včetně potřeb infrastruktury a podpory digitálních kompetencí a konektivity škol (94 %). 

Na druhém místě se umístila podpora matematické gramotnosti, kterou jako důležitou uvedlo 86 % škol. 

Na třetím se nachází rozvoj čtenářské gramotnosti (78 %) a na čtvrtém jazykové vzdělávání včetně 

potřeb infrastruktury (76 %). 

Pouhá 3 % škol nepovažují za důležitou žádnou z nepovinných oblastí. 
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Obr. č. 2 Prioritizace nepovinných oblastí ve středních školách v Ústeckém kraji  

Důležitost nepovinných oblastí II. vlna 
 

Pozice  

ICT včetně potřeb infrastruktury 94% 1 

Podpora rozvoje matematické gramotnosti 86% 2 

Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti 78% 3 

Jazykové vzdělávání 76% 4 

Žádné z těchto témat pro nás není důležité 3% 5 

 

2. Vyhodnocení jednotlivých povinných intervencí 
2.1. Podpora odborného vzdělávání, spolupráce škol a zaměstnavatelů 

2.1.1. Aktivity, které školy realizují v rámci této intervence 

Školy se v rámci této oblasti soustředí především na zapojení odborníků z praxe do výuky (70 %)  

a zajištění odborného výcviku a praxe žáků na pracovištích zaměstnavatelů (68 %). Mezi další častěji 

zmiňované činnosti lze zařadit spolupráci se ZŠ na pracovních výchovách a ukázkách aktivit oboru  

(51 %), stáže pro pedagogy na pracovištích a v moderních provozech (43 %), nábor žáků ve spolupráci 

se zaměstnavateli (38 %), účast zástupců zaměstnavatelů u závěrečných zkoušek a realizaci kariérového 

poradenství ve spolupráci se zaměstnavateli (obojí 37 %). 

 

Obr. č. 3 Činnosti, na kterých se školy v rámci spolupráce se zaměstnavateli aktivně podílí 
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2.1.2. Překážky, na které školy naráží v rámci této intervence 

Školy se v rámci této oblasti potýkají především s omezenou možností firem v přizpůsobení se 

vzdělávacím potřebám žáků (44 %),  nezájmem firem o spolupráci se školami (39 %), ale 37 % škol rovněž 

identifikuje jako problém omezenou možnost firem zorganizovat spolupráci se školou za stávajících 

podmínek, přestože by o to ze strany zaměstnavatelů byl zájem. Školy dále naráží na nedostatečnou 

motivovanost či disciplinovanost žáků pro práci v reálném pracovním prostředí (36 %) a rovněž uvádějí 

finanční náročnost související se zajištěním zdravotních prohlídek a pojištěním žáků před vstupem na 

pracoviště zaměstnavatelů (35 %). 

2.1.3. Opatření pro zlepšení realizace intervence 

Školy se v rámci této oblasti potýkají především s omezenou možností firem v přizpůsobení se 

vzdělávacím potřebám žáků (44 %), nezájmem firem o spolupráci se školami (39 %), ale 37 % škol rovněž 

identifikuje jako problém omezenou možnost firem zorganizovat spolupráci se školou za stávajících 

podmínek, přestože by o to ze strany zaměstnavatelů byl zájem. Školy dále naráží na nedostatečnou 

motivovanost či disciplinovanost žáků pro práci v reálném pracovním prostředí (36 %) a rovněž uvádějí 

finanční náročnost související se zajištěním zdravotních prohlídek a pojištěním žáků před vstupem na 

pracoviště zaměstnavatelů (35 %). 

 

2.1.4. Shrnutí 

Na podporu podnikavosti a spolupráce škol a zaměstnavatelů pořádá 70 % škol Ústeckého kraje 

přednášky odborníků z praxe a zapojuje je ve výuce. Odborný výcvik nebo praxe žáků se konají 

na pracovištích zaměstnavatelů v 68 % škol a polovina škol spolupracuje se základními školami v rámci 

pracovní výchovy a představuje jim ukázky aktivit daného oboru (51 %). 

Školy se nejčastěji potýkají se skutečností, že se firmy nemohou přizpůsobit vzdělávacím potřebám žáků 

(44 %).  Na nezájmem firem o spolupráci se školami naráží v Ústeckém kraji 39 % škol a 37 % škol se 

střetává se skutečností, že firmy sice mají o spolupráci zájem, ale ve stávajících podmínkách ji není 

možné zorganizovat. 

Šetření ukázalo, že největší zájem ze strany škol je o podporu zahrnující přednášky a jiné formy účasti 

odborníka z praxe ve výuce odborných předmětů či odborného výcviku (64 %), na druhém místě figurují 

stáže pro pedagogy na pracovištích a v moderních provozech, včetně zahraničních (60 %). Více než 

polovina škol by přivítala, pokud by odborný výcvik či praxe žáků mohly probíhat na pracovištích 

zaměstnavatelů (56 %). 

 

2.2. Podpora polytechnického vzdělávání 

2.2.1. Aktivity, které školy realizují v rámci této intervence 

Školy se v rámci této oblasti soustředí především na začleňování laboratorních cvičení, pokusů, exkurzí 

do výuky (78 %), zapojení žáků do soutěží a olympiád (78 %) a motivační akce pro žáky ZŠ (61 %). Školy 

dále často zmiňují aktivity související s přípravou výukových materiálů pro výuku polytechnického 

charakteru (51 %) a organizováním spolupráce se ZŠ (45 %).  
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Obr. č. 4 Činnosti, na kterých se školy v rámci podpory polytechnického vzdělávání aktivně podílí 

 

 

2.2.2. Překážky, na které školy naráží v rámci této intervence 

Školy se v rámci této oblasti potýkají s nedostatkem motivace žáků ze ZŠ k polytechnickému vzdělávání 

(65 %), nedostatečnými znalostmi žáků ze ZŠ v oblasti polytechnického vzdělávání (63 %), nedostatkem 

finančních prostředků na úhradu vedení nepovinných předmětů ( 53 %) a zastaralým vybavením IT pro 

výuku (59 %). 52 % škol zmiňuje nezájem žáků o polytechnické vzdělávání a polovina škol za překážku 

považuje také nedostatečnou jazykovou vybavenost pro výuku v cizích jazycích mezi učiteli 

polytechnických předmětů. 

2.2.3. Opatření pro zlepšení realizace intervence 

V souvislosti s dalším rozvojem sledované oblasti by školám nejvíce pomohlo zvýšení počtu a kvality ICT 
vybavení ve škole (76 %), nákup či příprava materiálů pro výuku (72 %),  zkvalitnění IT sítí ve škole, včetně 
připojení na internet a vybavení IT učeben, zlepšení vybavení odborných učeben, laboratoří a dílen 
odborného výcviku a zvýšení kvality softwarového vybavení školy (vše 71 %). Mezi další častěji 
zmiňovaná opatření lze zařadit nákup softwarového vybavení do škol pro podporu polytechnického 
vzdělávání (69 %), možnost nákupu učebnic, pomůcek, výukových materiálů (68 %), účast 
pedagogických pracovníků na školení IT různé úrovně (65 %) či podpora dělení výukových hodin pro 
vybrané polytechnické předměty a matematiku (64 %). 

 

2.2.4. Shrnutí 

V 78 % škol Ústeckého kraje jsou součástí výuky polytechnických předmětů laboratorní cvičení, pokusy, 

exkurze a projektová výuka, stejný podíl škol zapojuje žáky i do soutěží a olympiád. Motivační akce pro 

žáky základních škol pořádá 61 % škol. 

V této intervenci se nejvíce škol potýká s nedostatečnou motivací žáků základních škol (65 %) a jejich 

nedostatečnými znalostmi v oblasti polytechnického vzdělávání (63 %).  
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Nejvíce škol uvedlo, že by jim v rozvoji polytechnického vzdělávání pomohlo zvýšení počtu i kvality PC, 

notebooku či tabletů ve škole (76 %), jen o něco méně škol má zájem o nákup nebo přípravu materiálů 

pro výuku těchto předmětu (72 %) a téměř totožný zájem byl i o zlepšení vybavení odborných učeben, 

laboratoří a dílen odborného výcviku, zkvalitnění IT sítí ve škole, včetně připojení na internet a vybavení 

IT učeben a zvýšení kvality softwarového vybavení školy (71 %). 

 

2.3. Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 

2.3.1. Aktivity, které školy realizují v rámci této intervence 

Školy se v rámci této oblasti soustředí především na učení žáků kritickému myšlení a hledání inovativních 

podnikatelských řešení (54 %). Dále shodných 51 % škol uvádí, že pedagogičtí pracovníci získávají 

informace ke zlepšování vzdělávání a využívají je ve výuce, školy realizují projektové vyučování 

podněcující kreativní uvažování a také vychovávají žáky k podnikavosti v rámci všeobecného vzdělávání. 

Dalších 48 % vychovává k podnikavosti v rámci odborného vzdělávání a začleněňuje ekonomické aspekty 

i do výuky v neekonomických předmětech. Na školách probíhají v necelé polovině případů každoročně 

projektové dny zaměřené na uplatnění podnikavosti (46 %) a návštěvy a přednášky podnikatelů ve výuce 

(45 %). 

Obr. č. 5 Činnosti, na kterých se školy v rámci podpory kompetencí k podnikavosti aktivně podílí  
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2.3.2. Překážky, na které školy naráží v rámci této intervence 

Školy se v rámci této oblasti potýkají především s malým zájmem o ekonomické aktivity, cvičení a 

projekty (63 %), nedostatkem finančních prostředků pro realizaci vzdělávání mimo vlastní výuku (59 %), 

nedostatkem výukových materiálů, pomůcek a metodik (48 %) a malým zájmem zaměstnavatelů a 

podnikatelů o spolupráci se školami v oblasti podnikavosti (41 %). 36 % škol zmiňuje nedostatek 

příležitosti ke vzdělávání pedagogických pracovníků. 

2.3.3. Opatření pro zlepšení realizace intervence 

V souvislosti s dalším rozvojem sledované oblasti by školám nejvíce pomohlo kvalitativníí či kvantitativní 
zlepšení ICT vybavení školy (72 %), přednášky a jiné formy účastníků z praxe ve výuce (69 %) a  podpora 
školních projektů jako jsou například dny otevřených dveří pro děti z MŠ a žáky ZŠ (67 %). Dále se jedná 
především o zajištění metodických materiálů a kurzů pro pedagogy na téma kreativity a rozvíjení 
podnikavosti (57 %) a 47 % škol by uvítalo podporu rozvoje didaktických dovedností vyučujících, které 
jsou potřebné pro výuku k podnikavosti. 
 

2.3.4. Shrnutí 

V rámci rozvoje kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě učí 54 % škol Ústeckého kraje žáky 

myslet kriticky, vnímat problémy ve svém okolí a nacházet inovativní podnikatelská řešení. 51 % škol 

uvedlo, že jejich pedagogičtí pracovníci získávají informace a podněty ke zlepšování vzdělávání v této 

oblasti a využívají je ve výuce, a stejný poměr škol realizuje projektové vyučování a začleňuje výchovu 

k podnikavosti v rámci všeobecného vzdělávání žáků. 

Nejvíce se školy potýkají s malým zájmem žáků o ekonomické aktivity, cvičení a projekty (63 %), 

nedostatkem finančních prostředků pro realizaci vzdělávání mimo vlastní výuku (59 %) a nedostatkem 

výukových materiálů, metodik a pomůcek (48 %). 

Téměř třem čtvrtinám škol (72 %) by pomohlo kvalitativní či kvantitativní zlepšení ICT vybavení školy. 

O přednášky a jiné formy účasti odborníka či mladého podnikatele z praxe ve výuce by mělo zájem 69 % 

škol a 67 % škol by uvítalo podporu školních projektů (např. dny otevřených dveří pro děti z MŠ, žáky ZŠ, 

školní ples, sportovní dny, akademie školy, výstavy apod.). 

 

2.4. Rozvoj kariérového poradenství 

2.4.1. Aktivity, které školy realizují v rámci této intervence 

Školy se v rámci této oblasti soustředí především na organizování exkurzí a besed (93 %), poskytování 
individuálních služeb kariérového poradenství pro žáky (83 %), spolupráci se zaměstnavateli a VŠ v 
souvislosti s náborovými aktivitami a na prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (obojí 79 %). Dále 
také podporu žáků se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním (77 %) a na využívání a poskytování 
kariérových informací (76 %). 
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Obr. č. 6 Činnosti, na kterých se školy v rámci podpory rozvoje kariérového poradenství aktivně podílí 

 
 

2.4.2. Překážky, na které školy naráží v rámci této intervence 

Školy se v rámci této oblasti potýkají především s a s malým zájmem o služby kariérového poradenství 
ze strany žáků a rodičů (60 %), nedostatečnými finančními prostředky pro zajištění kariérového 
poradenství ve škole (53 %) a nízkou časovou dotací poradce pro poskytování služeb kariérového 
poradenství (46 %) . Dle škol navíc představuje problém také malý zájem ze strany zaměstnavatelů (44 
%) či absence pozice samostatného kariérového poradce (37 %). 

 

2.4.3. Opatření pro zlepšení realizace intervence 

V souvislosti s dalším rozvojem sledované oblasti by školám nejvíce pomohlo zajištění finančních 
prostředků na realizaci exkurzí a besed (79 %), vytvoření odpovídající časové dotace vyučujícím pro 
poskytování služeb kariérového poradenství (61 %) a zajištění exkurzí do provozů různých 
zaměstnavatelů pro vyučující ze SŠ i ZŠ (60 %). Školám by dále pomohlo i zapojení zaměstnavatelů do 
výuky i mimo učební aktivity (51 %) a náborových aktivit školy (50 %). 
 

2.4.4. Shrnutí 

Nejvíce škol pro zlepšení kariérové orientace žáků organizuje exkurze a besedy (93 %), 83 % škol 

poskytuje individuální kariérové poradenství pro žáky a 79 % škol se věnuje prevenci a intervenci 

předčasných odchodů žáků ze škol a spolupracuje se zaměstnavateli či vysokými školami při náborových 

aktivitách. 

Na malý zájem žáků a rodičů o kariérové poradenství naráží 60 % škol, o něco více než polovině školám 

chybí finanční prostředky pro zajištění kariérového poradenství ve škole (53 %) a 46 % škol chybí 

dostatečná časová dotace pro poskytování kariérového poradenství. 

Jedním z nejžádanějších opatření ze strany škol jsou finanční prostředky na realizaci exkurzí a besed 

(79 %), vytvoření odpovídající časové dotace pro poskytování kariérového poradenství (61 %) a 60 % 

škol by také pomohly exkurze pro vyučující SŠ i ZŠ do provozů různých zaměstnavatelů. 
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2.5. Rozvoj školy jako centra celoživotního učení 

2.5.1. Aktivity, které školy realizují v rámci této intervence 

Školy se v rámci této oblasti soustředí především na další vzdělávání pedagogů (38 %) zájmové 

vzdělávání pro veřejnost jako jsou například jazykové kurzy, keramika apod. (32 %), odborné vzdělávání 

pro zaměstnavatele (28 %) a 27 % škol poskytuje rekvalifikační kurzy pro veřejnost. Necelá čtvrtina se 

zaměřuje na vzdělávání v oblasti ICT dovedností (24 %) a 20 %  poskytuje přípravu na vykonání zkoušky 

podle NSK, menší část (17 %) pak realizuje zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. 

Obr. č. 7 Činnosti, na kterých se školy v rámci rozvoje školy jako centra celoživotního učení aktivně podílí 

 

 

2.5.2. Překážky, na které školy naráží v rámci této intervence 

Školy se v rámci této oblasti potýkají především s malým zájmem dospělých o další vzdělávání (53 %), 

nedostatečnými finančními prostředky pro pracovníky, kteří by měli oblast dalšího vzdělávání na škole 

zajišťovat (48 %), administrativou spojenou se získáním akreditace rekvalifikací (41 %) a nízkým zájmem 

zaměstnavatelů o další vzdělávání (40 %) a pedagogů o výuku v programech dalšího vzdělávání (35 %). 

Náročné zpracování dokumentace potřebné k účasti ve výběrových řízeních uvdí pak jako překážku 36 

% škol. 

2.5.3. Opatření pro zlepšení realizace intervence 

V souvislosti s dalším rozvojem sledované oblasti by školám nejvíce pomohlo zlepšení ICT školy po 

kvalitativní a kvantitativní stránce (55 %), příprava pedagogických pracovníků jako lektorů dalšího 

vzdělávání (53 %), finance na kvalitní materiál (49 %) a rekvalifikace pro úřady práce bez výběrového 

řízení (43 %). 38 % škol zmiňuje také zapojení odborníků z mimoškolního prostředí jako lektorů a 35 % 

škol by rádo zlepšilo vybavení dílen pro odborný výcvik. 
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2.5.4. Shrnutí 

V rámci rozvoje školy jako centra celoživotního učení se 38 % škol věnuje dalšímu vzdělávání pedagogů, 

třetina škol organizuje zájmové vzdělávání pro veřejnost (jazykové kurzy, keramika apod. (32 %)) a 28 % 

škol se věnuje odbornému vzdělávání i pro zaměstnavatele. 

Nejčastěji se školy potýkají s malým zájmem dospělých o další vzdělávání (53 %), s nedostatkem 

finančních prostředků pro pracovníka, který by zaštiťoval oblast dalšího vzdělávání na škole (48 %), 

a administrativou spojenou se získáním akreditace rekvalifikací (41 %). 

Nejvíce by školám Ústeckého kraje v rámci rozvoje této intervence pomohlo zlepšení ICT školy (55 %), 

příprava pedagogických pracovníků jako lektorů dalšího vzdělávání (53 %) a finance na kvalitní materiál 

(49 %). 

 

2.6. Inkluzivní vzdělávání 

2.6.1. Aktivity, které školy realizují v rámci této intervence 

Školy se v rámci této oblasti soustředí především na evidenci žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami (96 %), volbu forem, metod a stylu výuky v souladu se speciálními vzdělávacími potřebami 

žáků a a spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (obojí 89 %). Dále také zohledňují charakter 

obtíží žáků v průběhu přijímacího řízení i při ukončování studia (88 %), průběžně vyhodnocují 

individuální vzdělávací a výchovné plány (86 %), volbu vhodných metod pro zjišťování výsledků učení 

žáků (85 %) a na vzájemnou spolupráci vyučujících při naplňování vzdělávacích potřeb žáků (80%). 

 

Obr. č. 8 Činnosti, na kterých se školy v rámci podpory inkluzivního vzdělávání aktivně podílí 
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2.6.2. Překážky, na které školy naráží v rámci této intervence 

Školy se v rámci této oblasti potýkají především s nedostatečnými finančními prostředky pro zajištění 
inkluzivního vzdělávání ve škole (43 %), skutečností, že na školách nepůsobí školní poradenské zařízení 
v rozšířené podobě, kde by byl členem týmu také psycholog a speciální pedagog (39 %) a příliš velkým 
počtem žáků ve třídě (37 %). Školy dále zdůrazňují problémy spojené s nedostatečným vzděláním 
vyučujících v oblasti inkluzivního vzdělávání (33 %), neochotou vyučujících k realizaci inkluzivního 
vzdělávání (30 %), nezájmem vyučujících o inkluzivní pojetí vzdělávání (28 %) a v neposlední řadě i malým 
zájmem ze strany žáků a rodičů o inkluzivní vzdělávání (také 28 %). 
 

2.6.3.  Opatření pro zlepšení realizace intervence 

V souvislosti s dalším rozvojem sledované oblasti by školám nejvíce pomohlo další vzdělávání 
pedagogických pracovníků v oblasti metod a forem práce (56 %), vytvoření odpovídajících finančních 
podmínek pro inkluzivní vzdělávání (51 %), další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti 
hodnocení žáků, využívání formativního hodnocení (48 %) a opatření vedoucí ke zlepšení komunikace s 
rodiči žáků (43 %). Více než jedna třetina škol by také uvítala zřízení rozšířeného školního poradenského 
pracoviště (37 %), zajištění dostatečných možností pro vzdělávání pedagogů v oblasti inkluzivního 
vzdělávání a vytvoření odpovídajících personálních podmínek pro inkluzivní vzdělávání (shodných 34 %). 

 

2.6.4. Shrnutí 

Přestože se inkluzivní vzdělávání u většiny škol mezi prioritami ocitlo na šestém nebo posledním 

sedmém místě, téměř všechny školy Ústeckého kraje evidují žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

(96 %). Na převážné většině škol vyučující volí formy, metody a styl výuky v souladu se speciálními 

vzdělávacími potřebami žáků a stejný podíl škol spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními, 

která mají žáky v péči (shodně 89 %). 

Nedostatek finančních prostředků pro zajištění inkluzivního vzdělávání uvedlo mezi překážkami v rozvoji 

inkluzivního vzdělávání 43 % škol. Dále v rozvoji této intervence nejčastěji školy naráží na absenci 

školního poradenského pracoviště v rozšířené podobě, kdy je členem týmu psycholog nebo speciální 

pedagog (39 %), a na příliš vysoký počet žáků ve třídě (37 %). 

K opatřením, která by v rámci rozvoje inkluzivního vzdělávání přivítala více než polovina škol, náleží další 

vzdělávání pedagogických pracovníků pro vyučující, zejména v oblasti metod a forem práce, organizace 

vzdělávání (56 %), a vytvoření odpovídajících finančních podmínek (51 %). Jen o něco méně škol 

deklarovalo zájem o vzdělávání pedagogických pracovníků v různých formách hodnocení žáků 

a využívání formativního hodnocení (48 %). 
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3. Vyhodnocení nepovinných intervencí  
3.1. ICT včetně potřeb infrastruktury 

3.1.1.  Aktivity, které školy realizují v rámci této intervence 

Školy se v rámci této oblasti soustředí především na využívání ICT techniky i v jiných předmětech, než 

jsou informatické předměty (88 %), podporu pedagogů k jejich dalšímu vzdělávání a rozvoji v oblasti ICT 

(80 %), motivaci žáků i pedagogů k účelnému používání ICT (76 %), nastavení pravidel využívání ICT 

prostřednictvím školního řádu (75 %), začlěňování získaných dovedností v oblasti ICT do výuky (69 %) a 

plánovaní výuky s použitím ICT a nových výukových metod (60 %). 

Obr. č. 9 Činnosti, na kterých se školy v rámci podpory rozvoje oblasti ICT aktivně podílí 

 

 

3.1.2. Překážky, na které školy naráží v rámci této intervence 

Školy se v rámci této oblasti potýkají především s omezenou možností vyučujících řešit problémy v 

souvislosti s nedostatečným vzděláním pedagogů na škole v oblasti ICT (51 %), nedostatečnými a 

neodpovídajícími prostory či vybavením školy (49 %), nedostatečným SW vybavením školy a 

nedostatkem financí či prostor pro organizování a vedení nepovinných předmětů (obojí 44 %). Více než 

třetina škol také naráží na problém nedostatečné motivace pedagogů k dalšímu vzdělávání v oblasti ICT 

(36 %) či neschopnost vyučujících vyřešit problémy s ICT bez výrazného omezení chodu výuky (34 %). 

 

3.1.3. Opatření pro zlepšení realizace intervence 

V souvislosti s dalším rozvojem sledované oblasti by školám nejvíce pomohlo vybavení ICT učeben 

digitálními technologiemi a multimediální technikou (73 %), pořízení licencí pro aplikace a jejich 

aktualizace (72 %), lepší vybavení běžných tříd digitálními technologiemi a multimediální technikou (68 

%), technická podpora ve smyslu správy sítě, provozu a a údržby zařízení, aktualizací a upgradu, auditů 

(66 %), podpora při budování školní počítačové sítě (64 %), vysokorychlostní připojení školy k internetu 



15 
 

a vybavení specializovaných učeben, laboratoří a dílen digititální technologií a multimediální technikou 

(obojí 60 %). 

3.2. Podpora rozvoje matematické gramotnosti 

3.2.1. Aktivity, které školy realizují v rámci této intervence 

Školy se v rámci této oblasti soustředí především na práci s úlohami, které vychází z každodenního života 
a praxe (83 %), rozbor a hodnocení řešení úloh (78 %), využití ICT při rozvoji matematické gramotnosti 
(74 %), konzultace pro žáky (72 %), zapojování žáků do soutěží či olympiád (63 %) a předkládaní úloh, 
které se vztahují k odbornému zaměření školy (62 %). 

Obr. č. 10 Činnosti, na kterých se školy v rámci podpory matematické gramotnosti aktivně podílí 

 
 

 

3.2.2.  Překážky, na které školy naráží v rámci této intervence 

Školy se v rámci této oblasti potýkají především s nedostatečnými znalostmi žáků ze ZŠ (85 %), 

nedostatečnou motivací žáků k rozvoji matematické gramotnosti (78 %) a 52 % škol zmiňuje, že současná 

podoba a nastavení maturitní zkoušky z matematiky nesměřuje k rozvoji matematické gramotnosti, 

výuka je naopak přizpůsobována přípravě na státní maturitu. Školy dále narážejí na nedostatek 

finančních prostředků na realizaci mimotřídních aktivit (46 %) a příliš nízkou časovou dotaci na rozvoj 

matematické gramotnosti ve výuce (44 %).  

 

3.2.3. Opatření pro zlepšení realizace intervence 

V souvislosti s dalším rozvojem sledované oblasti by školám nejvíce pomohla finanční podpora pro 

možné půlení hodin matematiky a podpora rozvoje matematické gramotnosti napříč všemi předměty 

(obojí 79 %). Dále pak výukové materiály na podporu propojení matematiky s každodenním životem a 

budoucí profesí (72 %) a nabídka dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků včetně využití digitálních 

technologií (63 %). 
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3.3. Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti 

3.3.1. Aktivity, které školy realizují v rámci této intervence 

Školy se v rámci této oblasti soustředí především na práci s odbornými texty ve výuce (85 %), na zřízení 

a zajištění školní knihovny, na pomoc žákům s vlastním výběrem četby (obojí 82 %), na práci s různou 

podobou textu jako jsou grafy, tabulky, mapy nebo diagramy ve výuce (74 %) a zvyšování motivace žáků 

ke čtení (73 %). Mezi další časté činnosti patří páce s texty napříč předměty (66 %), na práci s 

beletristickými texty ve výuce (64 %) či pravidelné návštěvy knihovny (49 %). 

3.3.2. Překážky, na které školy naráží v rámci této intervence 

Školy se v rámci této oblasti potýkají především s nedostatečnou motivací žáků k rozvoji čtenářské 
gramotnosti (78 %), nedostatečnou úrovní čtenářské gramotnosti žáků ze ZŠ (70 %) a nedostatkem 
finančních prostředků na materiální zajištění rozvoje čtenářské gramotnosti (49 %). 38 % škol deklaruje 
nedostatek finančních prostředků na realizaci mimoškolních aktivit. 
 

3.3.3. Opatření pro zlepšení realizace intervence 

V souvislosti s dalším rozvojem sledované oblasti by školám nejvíce pomohly dostatečné prostředky na 
nákup beletrie a odborných textů pro školní knihovnu (68 %), %), využívání ICT a interaktivních médií na 
podporu čtenářské gramotnosti (67 %) či  podpora čtenářské gramotnosti napříč předměty a práce s 
textem (66 %). Dále by 59 % škol pomohlo zajištění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 
(rozvíjení čtenářské gramotnosti ve výuce), podpora systematické spolupráce mezi učiteli (56 %) či 
zajištění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve využití ICT a také k podpoře čtenářské 
gramotnosti (obojí 55 %). 
 

3.4. Jazykové vzdělávání 

3.4.1. Aktivity, které školy realizují v rámci této intervence 

Školy se v rámci této oblasti soustředí především na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem 

prostřednictvím doučování a konzultací (83 %), lokální mobilitu žáků (69 %), podporu nadaných žáků 

prostřednictvím soutěží a olympiád (68 %) a výuku dalšího cizího jazyka (65 %). Školy se dále zaměřují 

na využívání autentických materiálů ve výuce (63 %), tvorbu vlastních výukových materiálů (61 %), další 

vzdělávání vyučujících cizího jazyka v oblasti metod a forem práce (také 61 %) a v oblasti rozvoje 

jazykových znalostí (58 %). Více než polovina škol také podporuje mezinárodní mobilitu žáků (55 %). 
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Obr. č. 11 Činnosti, na kterých se školy v rámci podpory jazykového vzdělání 

 

 

3.4.1. Překážky, na které školy naráží v rámci této intervence 

Školy se v rámci této oblasti potýkají především s nízkou vstupní úrovní jazykových znalostí žáků (69 %), 

nedostatkem finančních zdrojů na nákup techniky a výukových materiálů (65 %), nedostatečným 

technickým a materiálním vybavením tříd (59 %) a nízkou motivovaností žáků (56 %). Mezi další častěji 

zmiňované problémy lze zařadit nedostatek finančních zdrojů na vzdělávání vyučujících (55 %) či 

vysokou míru diferenciace jazykové úrovně žáků v rámci tříd (49 %). Dále naráží 42 % škol i na  absenci 

rodilého mluvčího ve výuce cizích jazyků a více než třetina z nich se potýká s vysokou pravděpodobností 

neúspěchu při podávání projektových žádostí či nízkou motivovaností vyučujících k práci nad rámec 

výuky (shodných 35 %). 

 

3.4.2.  Opatření pro zlepšení realizace intervence 

V souvislosti s dalším rozvojem sledované oblasti by školám nejvíce pomohla digitální podpora výuky 
cizích jazyků (77 %), zajištění mobilit vyučujících do zahraničí s cílem posílit jejich jazykové kompetence 
(72 %), prostředky na zajištění mobilit žáků (70 %), podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v cizím jazyce 
dle jazykové úrovně žáků (62 %), vytvoření podmínek pro diferenciaci výuky dle úrovně žáků (58 %) a 
prostředky na výuku vedenou kvalifikovaným rodilým mluvčím (56 %). Školy dále zdůrazňují potřebu 
systematického jazykového vzdělávání učitelů se zaměřením na využití metody CLIL (55 %). 
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