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Východiska zpracování SWOT3 analýzy - povinná témata MAP II 

 

Návrh SWOT3 analýz v povinných tématech dokumentu MAP II vychází z následujících 

analýz zpracovaných z povinných informačních zdrojů a podkladů: 

 Analýza agregovaných výsledků šetření MŠMT 

 Analýza rozvojových dokumentů z oblasti vzdělávání relevantních pro řešené 

území 

 Analýza mezinárodních srovnání a národního hodnocení povinných oblastí 

MAP II 

 Analýza agregovaných popisů potřeb škol ve SO ORP Liberec 

 Vyhodnocení realizace Akčního plánu (RAP I) 

Formulace výroků a specifikace příčin problémů (slabých stránek a hrozeb) byly projednány 

se všemi relevantními pracovními skupinami, tj. v rámci PS: 

 čtenářská gramotnost 

 matematická gramotnost 

 rovné příležitosti 

 předškolní vzdělávání 

 zájmové a neformální vzdělávání 

Dle závazných ustanovení Postupů MAP II je nutné zpracovat a specifikovat SWOT3 

analýzu pro všechny tzv. povinná témata, tj.: 

 podpora čtenářské gramotnosti 

 podpora matematické gramotnosti 

 podpora rozvoje společného vzdělávání 
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A. PODPORA ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI 

 

 

S - SILNÉ STRÁNKY       W - SLABÉ STRÁNKY 

S1 - čtenářská gramotnost je podporována v 
rámci ŠVP 

S2 - existence čtenářsky podnětného 
prostředí ve školách (MŠ) 

S3 - učitelé rozvíjí své kompetence v oblasti 
čtenářské gramotnosti a využívají je při 
výuce 

 
 
 
 
 
 

W1 - nízká úroveň spolupráce s rodiči v 
oblasti čtenářské gramotnosti 

W2 - nízká míra zapojení dalších učitelů do 
rozvoje čtenářské gramotnosti (absence 
mezioborového průniku) - ZŠ 

W3 - nízká úroveň motivace žáků pro rozvoj 
čtenářské gramotnosti 

W4 – nízká míra využití potenciálu školních 
knihoven 

O1 - rozšíření nabídky vzdělávacích aktivit 
(čtenářské kroužky, dílny, kluby, 
mimovýukové aktivity, spolupráce s 
knihovnami) 

O2 - zařazování rozvoje čtenářské 
gramotnosti i do dalších výukových 
předmětů 

O3 - cílené působení pedagogů na zájem 
žáků (marketing čtenářské gramotnosti) 

O4 - vzdělávání pedagogických pracovníků v 
oblasti čtenářské gramotnosti (mezioborově) 

O5 - aplikace informačních technologií do 
rozvoje čtenářské gramotnosti 

O6 - rozvoj aplikované čtenářské 
gramotnosti (rozvoj na bázi praktického 
použití) 

O7 - rozvíjení aktivit školních knihoven a 
jejich prostředí 

O8 – rozvíjení spolupráce škol s dalšími 
vzdělávacími organizacemi, např. TUL, 
krajské, městské a obecní knihovny 

 

T1 - snižující se zájem žáků o čtenářskou 
gramotnost (nedostatek motivace, žáci v tom 
nevidí smysl) 

T2 - trend ověřování znalostí žáků 
dotazníkovým způsobem 

T3 - nezájem učitelů, neochota se dále 
vzdělávat v oblasti rozvoje čtenářské 
gramotnosti dětí a žáků 

T4 - závislost dětí a žáků na technologiích 
(návyk na připravená řešení) 

 

O - PŘÍLEŽITOSTI         W - HROZBY 
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Specifikace příčin problémů SLABÝCH STRÁNEK a HROZEB 

SLABÉ STRÁNKY 

W1 - nízká úroveň spolupráce s rodiči v oblasti čtenářské gramotnosti 

Specifikace příčin: 

 méně příznivé rodinné zázemí pro rozvoj čtenářské gramotnosti dětí / žáků 

(nedostatek času dětí i rodičů - nesoulad pracovního a rodinného života), 

 zvyšování podílu rodičů-nečtenářů, kteří nepřikládají čtenářské gramotnosti význam 

(rodiče s menšími čtenářskými návyky). 

W2 - nízká míra zapojení dalších učitelů do rozvoje čtenářské gramotnosti (absence 

mezioborového průniku) – ZŠ 

Specifikace příčin: 

 nedostatečné mezioborové propojování čtenářské a informační gramotnosti, 

 předimenzované RVP – ŠVP s vlivem na následný nedostatečný čas na práci 

s textem, 

 tlak na digitalizaci a zvyšování podílu IT ve výuce. 

W3 - nízká úroveň motivace žáků pro rozvoj čtenářské gramotnosti 

Specifikace příčin: 

 žáci nepovažují knihu za zábavu a naplnění volného času, 

 žáci nepovažují knihu za zdroj informací, 

 žáci vnímají knihu pouze jako školní povinnost zaměřenou primárně na český jazyk a 

literaturu. 

W4 – nízká míra využití potenciálu školních knihoven  

Specifikace příčin: 

 nedostatečné vybavení a prostor školních knihoven, které by zvyšovalo atraktivitu a 

motivaci pro děti žáky a podněcovalo jejich zájem. 

 

HROZBY 

T1 - snižující se zájem žáků o čtenářskou gramotnost (nedostatek motivace, žáci v tom 

nevidí smysl) 

Specifikace příčin: 

 žákům není čtenářská gramotnost předkládána jako součást funkční gramotnosti 

jedince s významem pro uplatnění v dalším životě (ČG je primárně spojována pouze 

s oborem „Český jazyk a literatura“), 

 žáci preferují virtuální zdroje informací (snadná dostupnost, jednoduchost, často v 

audiovizuální podobě), 

 preference jednoduchých řešení, 
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 nedostatečné čtenářsky podnětné sociální prostředí, 

 nízká společenská poptávka po hlubších znalostech. 

T2 - trend ověřování znalostí žáků dotazníkovým způsobem 

Specifikace příčin: 

 procesně snadný způsob ověřování znalostí (automatizovatelný), 

 snaha o maximální přesnost, pseudokorektnost a objektivitu hodnocení (často pod 

tlakem sociálního prostředí). 

T3 - nezájem učitelů, neochota se dále vzdělávat v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti dětí 

a žáků 

Specifikace příčin: 

 častá neochota učitelů měnit způsob výuky,  

 učitelé jsou celkově přetížení a vyhořelí, 

 většina učitelů odmítá jakoukoliv činnost mimo pracovní dobu. 

T4 - závislost dětí a žáků na technologiích (návyk na připravená řešení) 

Specifikace příčin: 

 technologie si spojují děti a žáci se zábavou (rychlý a bezpracný zdroj zábavy), 

 současné využívání technologií neklade na děti a žáky žádné nároky, 

 technologie posouvají "práh uspokojení ze zážitku", 

 nízká úroveň jiných (nevirtuálních) aktivit v rodině. 
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B. PODPORA MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI 

 

S - SILNÉ STRÁNKY       W - SLABÉ STRÁNKY 

S1 - matematická gramotnost je 
podporována v rámci ŠVP 

S2 - kvalitní předpoklady matematické 
gramotnosti ve školách 

S3 - učitelé rozvíjí své znalosti v oblasti 
matematické gramotnosti a využívají je při 
výuce 

 

W1 - nízká úroveň spolupráce s rodiči v 
oblasti matematické gramotnosti 

W2 - nízká míra zapojení dalších učitelů do 
rozvoje matematické gramotnosti (absence 
mezioborového průniku) - ZŠ 

W3 - nízká úroveň motivace žáků pro rozvoj 
matematické gramotnosti 

W4 - nízká úroveň spolupráce mezi školami 
a pedagogy, absence výměny zkušeností a 
sdílení příkladů dobré praxe (ZŠ) 

W5 - nízká míra adaptace vzdělávacích 
metod na měnící se socioekonomické 
podmínky 

 

O1 - rozšíření nabídky vzdělávacích aktivit 
(matematické kroužky, dílny, kluby, 
mimovýukové aktivity) 

O2 - zařazování rozvoje matematické 
gramotnosti i do dalších výukových 
předmětů 

O3 - cílené působení pedagogů na zájem 
žáků (marketing matematické gramotnosti) 

O4 - vzdělávání pedagogických pracovníků v 
oblasti matematické gramotnosti 
(mezioborově) 

O5 - aplikace informačních technologií do 
rozvoje matematické gramotnosti 

O6 - rozvoj aplikované matematické 
gramotnosti (rozvoj na bázi praktického 
použití) 

O7 - vyšší míra spolupráce s rodiči v oblasti 
rozvoje matematické gramotnosti 

O8 – rozvíjení spolupráce s dalšími 
vzdělávacími subjekty a organizacemi 

 

T1 - snižující se zájem žáků o matematickou 
gramotnost (nedostatek motivace, žáci v tom 
nevidí smysl, budoucí využití) 

T2 - nezájem učitelů, neochota se dále 
vzdělávat v oblasti rozvoje matematické 
gramotnosti dětí a žáků 

T3 - závislost dětí a žáků na technologiích 
(návyk na připravená řešení) 

T4 - neprovázanost matematického 
vzdělávání s využitím matematické 
gramotnosti v praxi 

 

O - PŘÍLEŽITOSTI         W - HROZBY 
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Specifikace příčin problémů SLABÝCH STRÁNEK a HROZEB 

SLABÉ STRÁNKY 

W1 - nízká úroveň spolupráce s rodiči v oblasti matematické gramotnosti 

Specifikace příčin: 

 nezájem rodičů (častokrát alibisticky zdůvodňovaný nedostatkem času), 

 nižší úroveň vzdělání rodičů, 

 zodpovědnost za znalosti žáka přenášena na učitele, 

 neschopnost vytvářet efektivní a pro žáka prospěšné koalice rodič – učitel, 

 nízké povědomí rodičů o možnostech zapojení - absence osvěty (MŠ). 

W2 - nízká míra zapojení dalších učitelů do rozvoje matematické gramotnosti (absence 

mezioborového průniku) – ZŠ 

Specifikace příčin: 

 nedostatek motivace učitelů, 

 nedostatek inspirace a představivosti, 

 přílišná specializace bez nadhledu a dalších souvislostí v jiných oborech, 

 absence aplikačních matematických metod ve výuce nematematických předmětů, 

(aplikace statistiky, funkcí, financí, apod.). 

W3 - nízká úroveň motivace žáků pro rozvoj matematické gramotnosti 

Specifikace příčin: 

 společensky se snižující hodnota vzdělání, 

 nízká prestiž vzdělání v rodinách - vzdělání jako nutné zlo, 

 výuka matematiky bez souvislostí - žákům často uniká smysl učení, 

 nízká míra výrazně motivační aplikované matematiky - nízká provázanost s 

praktickým životem a uživatelským pojetím matematiky. 

W4 - nízká úroveň spolupráce mezi školami a pedagogy, absence výměny zkušeností a 

sdílení příkladů dobré praxe (ZŠ) 

Specifikace příčin: 

 nezájem učitelů, rezignace, vyhoření, 

 neochota učitelů ke změně (učitelé jsou mj. zatíženi výraznou administrativní činnosti 

a nechtějí si přidělávat další práci). 

W5 - nízká míra adaptace vzdělávacích metod na měnící se socioekonomické podmínky 

Specifikace příčin: 

 nedostatečná aplikace efektivních pedagogických metod reagujících a měnící se 

podmínky, 

 nedostatečné využívání moderních výukových prostředků (digitální technologie) - 

důvody: (i) nízká úroveň technické vybavenosti škol;  (ii) nevůle či neschopnost 

využívat nové prostředky ze strany pedagogů (osobní přesvědčení, zajetá rutina, 

strach z neznámého, nutnost vyvinout větší úsilí na přípravu nového přístupu k 

výuce). 
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HROZBY 

T1 - snižující se zájem žáků o matematickou gramotnost (nedostatek motivace, žáci v tom 

nevidí smysl, budoucí využití) 

Specifikace příčin: 

 nízké povědomí žáků o využití matematiky v praxi 

 nezájem rodičů vést žáky k rozvoji matematické gramotnosti 

 nedostatek cíleného působení na zájem žáků - nedostatek motivačních aktivit 

(témata, technologie, pedagogické metody) 

 vedení žáků s cílem primárně zvládnout testy bez dalších vazeb 

 neochota žáků přemýšlet a soustavně pracovat 

T2 - nezájem učitelů, neochota se dále vzdělávat v oblasti rozvoje matematické gramotnosti 

dětí a žáků 

Specifikace příčin: 

 nabídka vzdělávacích aktivit (široká, nepřehledná, mnohdy nekvalitní) 

 nezájem, nechuť, neochota 

 vyhoření učitelů - s ohledem na vývoj školství ztrácí učitelé smysl sebezdokonalování 

T3 - závislost dětí a žáků na technologiích (návyk na připravená řešení) 

Specifikace příčin: 

 jednoduchá přístupnost - neomezený přístup 

 vznik návyku na jednoduchá, připravená řešení 

 rezignace na vlastní znalosti (dovednosti) a jejich hloubku 

 ICT = zábava, neomezené zážitky 

 učení je práce - v technologiích hledají žáci pohodlná řešení 

T4 - neprovázanost matematického vzdělávání s využitím matematické gramotnosti v praxi 

Specifikace příčin: 

 obtížná dostupnost odpovídajících výukových materiálů 

 nedostatek praxe v rámci pedagogického VŠ studia 

 přílišná specializace pedagogického studia (absence mezioborových předmětů) 

 absence aplikace matematiky do běžných důležitých životních situací 
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C. PODPORA ROZVOJE SPOLEČNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

S - SILNÉ STRÁNKY       W - SLABÉ STRÁNKY 

S1 - školy podporují děti a žáky se SVP a 
nadané a tuto podporu rozvíjejí  

S2 - ve školách je podporováno v běžných 
třídách společné vzdělávání dětí a žáků se 
SVP i dětí a žáků nadaných 

S3 - výchovně vzdělávací proces ve školách 
a třídách směřuje k vytváření příznivého 
společenského klimatu, k vytváření prostředí 
společenské sounáležitosti (třídní a školní 
samosprávy, harmonizační pobyty, třídnické 
hodiny, společné školní i školou 
organizované mimoškolní aktivity) 

S4 – školy disponují vzdělávacími materiály 
a pomůckami pro uplatňování společného 
vzdělávání 

S5 – existují podmínky pro rozvoj 
vzdělanosti pedagogických pracovníků 
v oblasti společného vzdělávání 

 

W1 - nedostatečné personální zajištění, 
(chybí vzdělání, odbornost nebo praxe 
pedagogických pracovníků, asistentů 
pedagoga, speciálních pedagogů, školní 
speciální pedagog či psycholog) 

W2 – častá neochota či nezájem aktérů 
vzdělávání (rodina, žák, dítě, škola, OSPOD) 
realizovat činnosti, spolupracovat v oblasti 
společného vzdělávání 

W3 - neexistence jednotné specifikace 
pojmu školní neúspěch (vnímání pedagogy, 
dětmi, žáky, rodiči, veřejností) 

W4 - negativní očekávání pedagogů i 
ředitelů škol při realizaci společného 
vzdělávání 

W5 - nedostatečný prostor pro individuální 
práci s dětmi i se žáky se SVP i s nadanými 
dětmi a žáky 

W6 – nedostatečný systém metodické 
podpory výchovně vzdělávacího procesu 
dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem 

W7 – nekvalifikovaná a nedostatečně 
zajištěná výuka žáků s LMP na běžných ZŠ 

 

O1 - vyšší míra spolupráce s rodiči dětí a 
žáků se SVP i dětí a žáků nadaných 

O2 - podpora zřizovatelů školám při zajištění 
vzdělávání dětí a žáků ohrožených sociálním 
vyloučením nebo školním neúspěchem 

O3 - vzdělávání pedagogických pracovníků v 
oblasti společného vzdělávání 

O4 - vyšší míra pozitivní společenské osvěty 
k tématu společného vzdělávání 

 

T1 - v rámci výchovně vzdělávacího procesu 
nárůst zatížení pracovníků škol (nové 
pedagogické aktivity v administrativní a v 
sociální oblasti, nové pedagogické metody, 
organizace, personální zajištění) 

T2 - nezájem učitelů či ředitelů, neochota se 
dále vzdělávat v oblasti společného 
vzdělávání 

T3 - snižování úrovně vzdělávání ve třídách 
s vyšším počtem dětí a žáků se SVP nebo s 
vyšším počtem dětí a žáků nadaných 

T4 - žáci s LMP vyučovaní na běžných ZŠ 
dosahují ve skutečnosti nižší úrovně znalostí 
a dovedností než žáci, kteří vycházejí ze 
škol dle §16 odst. 9 školského zákona - 
rodiče mají mylná očekávání. Současně jsou 
na ZŠ více izolovaní, méně samostatní, 
svým spolužákům mentálně nestačí, mají 
jiné zájmy. 

O - PŘÍLEŽITOSTI         W - HROZBY 
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Specifikace příčin problémů SLABÝCH STRÁNEK a HROZEB 

SLABÉ STRÁNKY 

W1 - nedostatečné personální zajištění, (chybí vzdělání, odbornost nebo praxe 

pedagogických pracovníků, asistentů pedagoga, speciálních pedagogů, školní speciální 

pedagog či psycholog) 

Specifikace příčin: 

 společné vzdělávání není systémově personálně zajištěno (absence pedagogů pro 

vzdělávání žáků se SVP a další odborný podpůrný personál), 

 absence systémového řešení financování zvýšených nákladů škol plynoucích ze 

společného vzdělávání, 

 většina učitelů, kteří mají ve třídě žáky se SVP, nemá vzdělání v oboru speciální 

pedagogiky a možnosti resp. distančního vzdělávání v oboru speciální pedagogika je 

omezená. 

W2 – častá neochota či nezájem aktérů vzdělávání (rodina, žák, dítě, škola, OSPOD) 

realizovat činnosti, spolupracovat v oblasti společného vzdělávání 

Specifikace příčin: 

 neochota ze strany rodin často plyne z postoje ke vzdělávání – nízká priorita, 

vzdělání není přikládán větší význam, 

 současné (nesystémové) pojetí společného vzdělávání klade vysokou zátěž na 

pedagogický personál - pracovní přetížení, v mnoha případech dochází k „vyhoření“ a 

odchodu pedagogů ze škol.   

W3 - neexistence jednotné specifikace pojmu školní neúspěch (vnímání pedagogy, dětmi, 

žáky, rodiči, veřejností) 

Specifikace příčin: 

 nedokončené systémové řešení v oblasti společného vzdělávání, 

 rozporné, nejednotné názory odborné i laické veřejnosti na nastavení a proces 

realizace společného vzdělávání, 

 setrvávání všech aktérů vzdělávání u výkonového pohledu na školu, trvá požadavek 

na sumativní hodnocení dětí i žáků, 

 subjektivní vnímání úspěchu / neúspěchu. 

W4 - negativní očekávání pedagogů i ředitelů škol při realizaci společného vzdělávání 

Specifikace příčin: 

 nastavený systém společného vzdělávání není přesvědčivý a přináší zejména 

administrativní zátěž na úkor práce s dětmi a žáky 

 zavádění „inkluze za každou cenu“ 

 absence širší a argumentované osvěty 

 absence odborné a společenské dohody 
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W5 - nedostatečný prostor pro individuální práci s dětmi i se žáky se SVP i s nadanými dětmi 

a žáky 

Specifikace příčin: 

 vysoký počet žáků ve třídě, tj. vysoký počet žáků na učitele (obtížné současné 

vzdělávání žáků se SVP, nadaných a bez SVP), 

 nedostatečný počet odborných personálních kapacit ve škole, ve třídě, 

 nedostatečně propracovaná metodika práce s nadanými žáky, 

 značná náročnost práce s žáky se SVP výrazně snižuje kapacitu pedagogů pro práci 

s nadanými dětmi. 

W6 – nedostatečný systém metodické podpory výchovně vzdělávacího procesu dětí a žáků s 

odlišným mateřským jazykem 

Specifikace příčin: 

 počet hodin českého jazyka pro děti s OMJ dle platné legislativy ČR nepostačuje, aby 

se dítě nebo žák naučil dobře rozumět i psát česky - významný vliv na další výchovně 

vzdělávací proces, 

 roste počet dětí a žáků s OMJ, na školách chybí pedagogové odborníci, kteří umí děti 

a žáky podchytit v době, kdy ještě neumí česky, 

 malá kapacita pomáhajících organizací, na které se může obrátit rodina i škola (např. 

CPIC, CIC). 

W7 – nekvalifikovaná a nedostatečně zajištěná výuka žáků s LMP na běžných ZŠ 

Specifikace příčin: 

 většina pedagogů v běžných školách, zvláště na 2. stupni nemá kvalifikaci speciální 

pedagog 

 při zavádění společného vzdělávání se nebral ohled na sociální možnosti dětí s LMP, 

které za svými vrstevníky zaostávají o několik let 

 

HROZBY 

T1 - v rámci výchovně vzdělávacího procesu nárůst zatížení pracovníků škol (nové 

pedagogické aktivity v administrativní a v sociální oblasti, nové pedagogické metody, 

organizace, personální zajištění) 

Specifikace příčin: 

 Nedostatečné personální zajištění kapacit odborníků - školních speciálních 

pedagogů, sociálních pedagogů, školních psychologů, asistentů pedagoga, 

 z úrovně státu systémově nevyjasněná personální politika s vazbou též na systém 

financování některých odborníků (např. školních metodiků prevence, koordinátor 

inkluze a kariérový poradce), 

 nesystémově nastavené financování aktivit spojených se společným vzděláváním (z 

velké míry projektové, tj. neudržitelné - neperspektivní). 
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T2 - nezájem učitelů či ředitelů, neochota se dále vzdělávat v oblasti společného vzdělávání 

Specifikace příčin: 

 nedůvěra učitelů ve skutečný pozitivní dopad nastaveného systému společného 

vzdělávání, 

 značná náročnost zvládání výuky ve třídě s žáky se SVP s poruchami výrazně 

narušujícími výuku a s žáky nadanými, 

 nízká míra ohodnocení kvalifikujícího se pedagoga (společenské, finanční). 

T3 - snižování úrovně vzdělávání ve třídách s vyšším počtem dětí a žáků se SVP nebo s 

vyšším počtem dětí a žáků nadaných 

Specifikace příčin: 

 většinu času výuky zabere péče o žáky se SVP, 

 ztráta času vyučovací hodiny řešením kázně a problematického chování žáků, 

 celkově velký počet žáků ve třídě na učitele. 

T4 - žáci s LMP vyučovaní na běžných ZŠ dosahují ve skutečnosti nižší úrovně znalostí a 

dovedností než žáci, kteří vycházejí ze škol dle §16 odst. 9 školského zákona - rodiče mají 

mylná očekávání. Současně jsou na ZŠ více izolovaní, méně samostatní, svým spolužákům 

mentálně nestačí, mají jiné zájmy. 

Specifikace příčin: 

 žákům LMP více vyhovuje menší počet žáků ve třídě a individualizovaná výuka, což 

na běžných školách většinou nelze splnit, 

 obecně platí, že dítě se lépe učí v kolektivu, kde je přijímané a cítí se rovnocenné, 

takové prostředí ve škole závisí na konkrétním kolektivu třídy a na konkrétním třídním 

učiteli a je snadnější je zajistit v méně početné třídě žáků s podobnými předpoklady 

ke vzdělání. 

 


