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Vyhodnocení šetření u mateřských škol ve spádovém území ORP Jablonec nad Nisou 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy realizovalo na území ORP v ČR šetření potřeb 

mateřských škol, které bylo součástí projektu Šablony I a II OP VVV. Šetření se zaměřilo na 

identifikaci potřeb mateřských škol v následujících rozvojových oblastech: 

I. Podpora inkluzivního/společného vzdělávání MŠ 

I.A Další otázky související s podporou inkluzivního/společného vzdělávání MŠ 

II. Rozvoj čtenářské a matematické pregramotnosti MŠ    

III. Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě MŠ    

IV. Podpora polytechnického vzdělávání MŠ   

V. Podpora sociálních a občanských dovedností a dalších klíčových 

kompetencí MŠ 

VI. Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků MŠ 

 

Ve výzkumu se zúčastnilo celkem 23 (88,5%) mateřských škol z celkového počtu 26. 

Jednotlivé MŠ postupně hodnotily: 

 potřeby rozvoje v základních oblastech (hlavní oblasti podporované z OP) 

 potřeby v dalších oblastech 

 

HODNOCENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH ŠKOL - ZÁKLADNÍ OBLASTI 

Potřeby MŠ byly hodnoceny v následujících klíčových oblastech: 

A. Podpora inkluzivního / společného vzdělávání 

B. Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti 

C. Podpora rozvoje matematické pregramotnosti 

D. Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí 

E. Podpora polytechnického vzdělávání 

Všechny základní oblasti postupně přechází z kategorie rozvíjejících se oblastí do kategorie 

realizovaných oblastí. Nejvíce akcentované oblasti v rámci realizace na úrovni mateřských 

škol jsou rozvoj matematické (největší posun oproti minulému šetření) a čtenářské 

negramotnosti. Významná je též podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí (stále však 

v rámci ORP Jablonec nad Nisou zaostává za krajskými a republikovými hodnotami). 

Aktuálně největší potřeba rozvoje přetrvává v oblasti inkluzivního vzdělávání a v podpoře 

polytechnického vzdělávání.  

Největší potřeby jsou přitom spatřovány v inkluzivním vzdělávání, v oblasti rozvoje 

infrastruktury škol a v podpoře polytechnického vzdělávání. 
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A. Podpora inkluzívního / společného vzdělávání 

Mateřským školám se velmi dobře daří rozvíjet následující témata a aktivity (zcela 

realizováno, MŠ pracuje na přibližování k ideálnímu stavu): 

 komunikace s rodiči 

 rozvoj sociálních kompetencí dětí (úspěch dětí, odbourávání bariér v mezilidských 

vztazích, budování sounáležitosti, škola učí děti uvědomovat si práva a povinnosti) 

 podpora bezproblémového přechodu dětí z MŠ na ZŠ 

Za zcela realizovaná lze považovat následující témata a aktivity: 

 naplňování vzdělávacích potřeb dětí (spolupráce pedagogů, tvořivé vnímání rozdílů 

v úrovni dětí, motivace dětí, pedagogická diagnostika a přizpůsobování obsah 

vzdělávání potřebám dětí) 

 vytváření materiálně-technických a odborných podmínek pro realizaci inkluzivních 

principů 

Mezi stále se rozvíjející témata a aktivity v MŠ patří převážně: 

 vytvoření systému a praktický výkon aktivit v oblasti práce s dětmi s SVP (přijímání ke 

vzdělávání, práce s kompenzačními pomůckami, nastavení inkluzivního výukového 

přístupu, spolupráce s dalšími pedagogickými a nepedagogickými pracovníky) 

Problematickou realizaci vykazují mateřské školy u následujících témat a aktivit: 

 účast dětí se SVP na aktivitách nad rámec školní práce 

 technická bezbariérovost školy (vnější, vnitřní) 

 výuka českého jazyka pro cizince 

Obdobné trendy jsou patrné jak na úrovni Libereckého kraje, tak i na úrovni celé ČR. 

Statistické rozdíly při porovnávání ORP Jablonec nad Nisou, LK a ČR nejsou významné. 

Mateřské školy využívají v rámci podpory inkluzivního / společného vzdělávání nejčastěji 

služeb následujících orgánů / organizací: 

 Pedagogicko-psychologická poradna (100 % MŠ) 

 Orgán sociálně právní ochrany dětí (78,3 % MŠ) 

 Speciálně pedagogické centrum (69,6 % MŠ) 

Přibližně ¼ MŠ využívá služeb neziskových organizací, zcela minimálně jsou využívány 

služby střediska výchovné péče.  

Z hlediska kvality jsou nejlépe hodnoceny služby pedagogicko-psychologické poradny. 

Nejhorší hodnocení obdržely služby střediska výchovné péče. 

V rámci pedagogického zajištění došlo v porovnání s předchozím šetřením MŠMT 

k výraznému pozitivnímu kvalitativnímu posunu. 
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B. Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti 

Oblast rozvoje čtenářské pregramotnosti v MŠ lze celkově hodnotit v rámci ORP Jablonec 

nad Nisou jako oblast realizovanou – funkční části systému jsou realizovány na základní 

úrovni, školy pracují na zlepšování). 

Prostor pro zlepšení je zejména v následujících tématech či aktivitách: 

 využívání / sdílení poznatků dobré praxe s jinými pedagogy / školami 

 spolupráce s rodiči v oblasti čtenářské pregramotnosti 

 využívání interaktivních metod a pomůcek při rozvoji čtenářské pregramotnosti 

Pozitivně lze hodnotit skutečnost, že MŠ podporují rozvoj čtenářské pregramotnosti a 

řečových aktivit v rámci školních vzdělávacích programů, realizují akce pro děti na podporu 

této gramotnosti a zvyšují motivaci dětí, nakupují literaturu a multimédia, vytváří čtenářsky 

podnětné prostředí. 

Obdobné trendy jsou patrné jak na úrovni Libereckého kraje, tak i na úrovni celé ČR. 

Statistické rozdíly při porovnávání ORP Jablonec nad Nisou, LK a ČR nejsou významné. 

 

C. Podpora rozvoje matematické pregramotnosti 

Oblast rozvoje matematické pregramotnosti v MŠ lze celkově hodnotit v rámci ORP 

Jablonec nad Nisou jako oblast kompletně realizovanou – funkční části systému jsou 

realizovány na základní úrovni, školy by měli zahájit prohlubování kvality a nastavení 

udržitelného systému). 

Prostor pro zlepšení je zejména v následujících tématech či aktivitách: 

 využívání interaktivních metod a pomůcek při rozvoji matematické pregramotnosti 

 nákup / využívání aktuální literatury a multimediálních pomůcek pro rozvoj 

matematické pregramotnosti 

 využívání / sdílení poznatků dobré praxe s jinými pedagogy / školami 

 spolupráce s rodiči v oblasti matematické pregramotnosti 

Pozitivně lze hodnotit skutečnost, že MŠ podporují rozvoj matematické pregramotnosti 

v rámci školních vzdělávacích programů, podporují individuální práci s dětmi s mimořádným 

zájmem o matematiku, učitelé rozšiřují své znalosti v oblasti matematické pregramotnosti, 

systematicky rozvíjí matematické myšlení u dětí, disponují dostatečným materiálním a 

technickým zázemím. 

Obdobné trendy jsou patrné jak na úrovni Libereckého kraje, tak i na úrovni celé ČR. 

Statistické rozdíly při porovnávání ORP Jablonec nad Nisou, LK a ČR nejsou významné. 

 

D. Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí 

Oblast podpory kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí v MŠ lze celkově hodnotit v rámci 

ORP Jablonec nad Nisou jako oblast kompletně realizovanou – funkční části systému jsou 

realizovány na základní úrovni, školy by měli zahájit prohlubování kvality a nastavení 

udržitelného systému). 
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Prostor pro zlepšení je zejména v následujících tématech či aktivitách: 

 doplněný pomůcek pro rozvoj kreativity 

 využívání / sdílení poznatků dobré praxe s jinými pedagogy / školami 

Pozitivně lze hodnotit skutečnost, že MŠ podporují kompetence k iniciativě a kreativitě dětí 

v rámci školních vzdělávacích programů, nabízí pestré možnosti seberealizace dětí, dobře 

komunikuje v této oblasti s rodiči a vytváří příznivé a bezpečné prostředí pro rozvoj těchto 

kompetencí. 

Obdobné trendy jsou patrné jak na úrovni Libereckého kraje, tak i na úrovni celé ČR. 

Statistické rozdíly při porovnávání ORP Jablonec nad Nisou, LK a ČR nejsou významné. 

 

E. Podpora polytechnického vzdělávání 

Za zcela realizovaná lze považovat následující témata a aktivity: 

 technické, přírodovědné a environmentální vzdělávání je realizováno v souladu 

s RVP 

 je zajištěna podpora samostatné práce dětí v oblasti polytechnického vzdělávání 

 učitelé rozvíjejí svou kvalifikaci v oblasti polytechnického vzdělávání 

Mezi stále se rozvíjející témata a aktivity v MŠ patří převážně: 

 spolupráce s rodiči 

 technické a materiální zabezpečení pro rozvíjení prostorového a logického myšlení a 

manuálních dovedností 

 využívání / sdílení poznatků dobré praxe s jinými pedagogy / školami 

 podpora individuální práce s dětmi s mimořádným zájmem o polytechniku 

Prostor pro zlepšení je zejména v následujících tématech či aktivitách: 

 vzdělávací materiály pro vzdělávání polytechnického charakteru 

 využívání informačních a komunikačních technologií 

V oblast podpory polytechnického vzdělávání vykazují školy v rámci ORP Jablonec nad 

Nisou poměrně výrazný kvalitativní náskok ve srovnání s LK a ČR. 
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HODNOCENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH ŠKOL – DALŠÍ OBLASTI 

Potřeby MŠ byly hodnoceny v následujících dalších relevantních oblastech: 

A. Digitální kompetence pedagogických pracovníků 

B. Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence 

Oblast digitálních kompetencí pedagogických pracovníků přešla z kategorie rozvíjejících se 

oblastí do kategorie realizovaných oblastí. Oblast sociálních a občanských dovedností 

postupuje v kategorii realizovaná oblast směrem k ideálnímu stavu.  

Z dalších oblastí rozvoje MŠ je nejvíce potřebná oblast ICT.  

 

A. Digitální kompetence pedagogických pracovníků 

Oblast lze považovat i ve srovnání s LK a ČR za úspěšnou. 

Za zcela realizovaná lze považovat následující témata a aktivity: 

 znalost práce s internetem, využívání pro vlastní vzdělávání pedagogů, využívání pro 

přípravu pedagogů na vzdělávání dětí 

Mezi stále se rozvíjející témata a aktivity v MŠ patří převážně: 

 práce s počítačem, využívání pro sebevzdělávání pedagogů a pro přípravu na 

vzdělávání dětí 

Prostor pro zlepšení je zejména v následujících tématech či aktivitách: 

 širší využívání informačních a komunikačních technologií 

 

B. Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence 

Oblast lze považovat i ve srovnání s LK a ČR za úspěšnou. Ve většině charakteristik 

dosahují MŠ v ORP Jablonec nad Nisou lepších statistických hodnot než MŠ v rámci LK a 

ČR. Téměř celá oblast je hodnocená jako realizovaná a kvalitativně se rozvíjející směrem 

k ideálnímu stavu. 

Zcela realizovaná lze považovat následující témata a aktivity: 

 spolupráce učitel – rodič – žák na velmi dobré úrovni 

 kultura komunikace mezi účastníky vzdělávání 

 budování povědomí o etických hodnotách a pravidlech chování 

 pěstování kulturního povědomí a kulturní komunikace 

Mezi stále se rozvíjející témata a aktivity v MŠ patří převážně: 

 rozvoj schopností dětí učit se 

 rozvoj schopnosti sebereflexe a sebehodnocení 

 rozvoj vztahu k bezpečnému používání informační, komunikačních a dalších 

technologií 
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Vyhodnocení šetření u základních škol ve spádovém území ORP Jablonec nad Nisou 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy realizovalo na území ORP v ČR šetření potřeb 

základních škol, které bylo součástí projektu Šablony I a II OP VVV. Šetření se zaměřilo na 

identifikaci potřeb základních škol v následujících rozvojových oblastech: 

I. Podpora inkluzivního/společného vzdělávání ZŠ 

I.A Další otázky související s podporou inkluzivního/společného vzdělávání ZŠ 

II. Rozvoj čtenářské, matematické a jazykové gramotnosti ZŠ 

III. Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě ZŠ    

IV. Podpora polytechnického vzdělávání ZŠ   

V. Podpora sociálních a občanských dovedností a dalších klíčových 

kompetencí ZŠ 

VI. Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků ZŠ 

VII. Podpora kariérového poradenství pro žáky 

 

Ve výzkumu se zúčastnilo celkem 17 (89,5%) základních škol z celkového počtu 19. 

Jednotlivé ZŠ postupně hodnotily: 

 potřeby rozvoje v základních oblastech (dle specifikace OP) 

 potřeby rozvoje v dalších oblastech 

 

HODNOCENÍ POTŘEB ZÁKLADNÍCH ŠKOL - ZÁKLADNÍ OBLASTI 

Potřeby ZŠ byly hodnoceny v následujících klíčových oblastech: 

A. Podpora inkluzivního / společného vzdělávání 

B. Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti 

C. Podpora rozvoje matematické gramotnosti 

D. Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků 

E. Podpora polytechnického vzdělávání 

Všechny základní oblasti postupně přechází z kategorie rozvíjejících se oblastí do kategorie 

realizovaných oblastí. Nejvíce akcentované oblasti v rámci realizace na úrovni základních 

škol jsou rozvoj čtenářské gramotnosti a podpora inkluzivního vzdělávání. Největší posun 

oproti minulému šetření nastal v oblasti matematické gramotnosti. Aktuálně největší potřeba 

rozvoje přetrvává v oblasti polytechnického vzdělávání a v podpoře kompetencí 

k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků.  
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A. Podpora inkluzivního / společného vzdělávání 

Za zcela realizovaná lze považovat následující témata a aktivity: 

 příprava všech žáků na bezproblémový přechod na další stupeň vzdělání 

 rozvoj sociálních kompetencí žáků (vlastní úspěch žáků, odbourávání bariér 

v mezilidských vztazích, budování sounáležitosti, škola učí žáky uvědomovat si práva 

a povinnosti) 

 spolupráce vyučujících při naplňování potřeb žáků 

Mezi stále se rozvíjející témata a aktivity v ZŠ patří převážně: 

 vytvoření systému a praktický výkon aktivit v oblasti práce s žáky se SVP (přijímání 

ke vzdělávání, práce s kompenzačními pomůckami, nastavení inkluzivního 

výukového přístupu, spolupráce s dalšími pedagogickými a nepedagogickými 

pracovníky) 

 naplňování vzdělávacích potřeb žáků (spolupráce pedagogů, tvořivé vnímání rozdílů 

v úrovni žáků, motivace žáků, pedagogická diagnostika a přizpůsobování obsah 

vzdělávání potřebám žáků) 

 vytváření materiálně-technických a odborných podmínek pro realizaci inkluzivních 

principů 

 účast žáků se SVP na aktivitách nad rámec školní práce 

 fungující komunikace s žáky a rodiči 

Problematickou realizaci vykazují mateřské školy u následujících témat a aktivit: 

 vytváření podmínek pro realizaci inkluzivních principů ve vzdělávání (např. 

zajišťování odborné, materiální a finanční podpory, dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků; pravidelná metodická setkání členů pedagogického 

sboru) 

 technická bezbariérovost školy (vnější, vnitřní) 

 výuka českého jazyka pro cizince 

Obdobné trendy jsou patrné jak na úrovni Libereckého kraje, tak i na úrovni celé ČR. 

Statistické hodnoty ukazují, že ZŠ v rámci ORP Jablonec nad Nisou zaostávají téměř ve 

všech hodnotách za průměrem LK a ČR. 

Základní školy využívají v rámci podpory inkluzivního / společného vzdělávání nejčastěji 

služeb následujících orgánů / organizací: 

 Pedagogicko-psychologická poradna (100 % ZŠ) 

 Orgán sociálně právní ochrany dětí (100 % ZŠ) 

 Speciálně pedagogické centrum (100 % ZŠ) 

Přibližně polovina ZŠ využívá služeb neziskových organizací a střediska výchovné péče. 

Méně než třetina škol využívá služeb školního poradenského pracoviště (úplného, 

neúplného). 

Z hlediska kvality jsou nejlépe hodnoceny služby pedagogicko-psychologické poradny a 

školních poradenských pracovišť. Nejhorší hodnocení obdržely služby střediska výchovné 

péče. Rozdíl v hodnocení kvality pracovišť z pohledu základních škol však není tak velký, 

jako v případě stanovisek mateřských škol. 
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V rámci pedagogického zajištění nedošlo v porovnání s předchozím šetřením MŠMT 

k výraznějším změnám, pouze o téměř 50 % vzrostl počet pedagogů ochotných začít 

využívat nové metody/postupy při vzdělávání heterogenních skupin žáků (vč. žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami). 

 

B. Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti 

Oblast rozvoje čtenářské gramotnosti v ZŠ lze celkově hodnotit v rámci ORP Jablonec nad 

Nisou jako oblast rozvíjející se, výjimečně se některé témata již zařazují do oblasti 

realizované. 

Za zcela realizovaná lze považovat následující témata a aktivity: 

 škola podporuje rozvoj čtenářské gramotnosti v rámci školních vzdělávacích 

programů a základní znalosti a dovednosti v oblasti čtenářské gramotnosti, vč. 

základní práce s textem 

 ve škole existuje a/nebo je využívána knihovna 

 učitelé rozvíjejí své znalosti v oblasti čtenářské gramotnosti a využívají je ve výuce 

 Mezi stále se rozvíjející témata a aktivity v ZŠ patří převážně: 

 nákup literatury a multimédií na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti 

 sdílení příkladů dobré praxe mezi pedagogy a školami 

 podpora individuální práce s žáky s mimořádným zájmem o literaturu a tvůrčí psaní 

 podpora vyššího stupně komplexního čtenářství 

 materiálně-technické zabezpečení a využívání ICT na podporu rozvoje čtenářské 

gramotnosti 

Prostor pro zlepšení je zejména v následujících tématech či aktivitách: 

 spolupráce s rodiči v oblasti čtenářské gramotnosti 

 vytváření podnětného čtenářského prostředí, realizace mimovýukových akcí na 

podporu čtenářské gramotnosti 

 realizace čtenářských kroužků, dílen 

Obdobné trendy jsou patrné jak na úrovni Libereckého kraje, tak i na úrovni celé ČR. 

Statistické rozdíly při porovnávání ORP Jablonec nad Nisou, LK a ČR nejsou významné. 

  

C. Podpora rozvoje matematické gramotnosti 

Oblast rozvoje matematické gramotnosti v ZŠ lze celkově hodnotit v rámci ORP Jablonec 

nad Nisou jako velmi dobře se rozvíjející oblast směřující ve všech aktivitách a tématech 

k realizované oblasti. 

Za téměř realizovaná lze považovat následující témata a aktivity: 

 ve škole je podporováno matematické myšlení žáků 

 škola podporuje rozvoj matematické gramotnosti v rámci školního vzdělávacího 

program 

 učitelé rozvíjejí své znalosti v oblasti matematické gramotnosti a využívají je ve výuce 
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 v oblasti rozvoje matematické gramotnosti jsou využívána interaktivní média a 

informační a komunikační technologie 

 Mezi stále se rozvíjející témata a aktivity v ZŠ patří převážně: 

 nákup literatury a multimédií na podporu rozvoje matematické gramotnosti 

 podpora individuální práce s žáky s mimořádným zájmem o matematiku 

 materiálně-technické zabezpečení na podporu rozvoje matematické gramotnosti 

 

Prostor pro zlepšení je zejména v následujících tématech či aktivitách: 

 spolupráce s rodiči v oblasti matematické gramotnosti 

 sdílení příkladů dobré praxe mezi pedagogy a školami 

 realizace matematických kroužků, dílen 

 realizace mimovýukových akcí na podporu na podporu rozvoje matematické 

gramotnosti a zvyšování motivace žáků 

Obdobné trendy jsou patrné jak na úrovni Libereckého kraje, tak i na úrovni celé ČR. 

Statistické rozdíly při porovnávání ORP Jablonec nad Nisou, LK a ČR nejsou významné. 

 

D. Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 

V této oblasti je možné přibližně třetinu témat hodnotit v případě ZŠ jako témata rozvinutá, 

úspěšně rozvíjejících se je polovina, zbytek témat má ještě významné rezervy 

Za zcela realizovaná lze považovat následující témata a aktivity: 

 bezpečné prostředí ve škole pro rozvoj kreativity a iniciativy žáků a pro projevení 

názorů žáků 

 škola podporuje klíčové kompetence k rozvoji kreativity podle RVP 

 škola systematicky učí prvkům iniciativy a kreativity 

 Mezi stále se rozvíjející témata a aktivity v ZŠ patří převážně: 

 rozvoj učitelů 

 sdílení příkladů dobré praxe mezi pedagogy a školami 

 kritické myšlení, inovativní přístup, projektový přístup, nacházení řešení 

 rozvoj finanční gramotnosti 

Prostor pro zlepšení je zejména v následujících tématech či aktivitách: 

 konzultace, debaty, exkurze na podporu podnikavosti, iniciativy 

 absence prostoru pro pravidelné sdílení zkušeností, nápadů 

 školní projekty, fiktivní firmy, praktické aktivity 

Doposud nerozvinutá témata jsou však v rámci této oblasti klíčová.  

Obdobné trendy jsou patrné jak na úrovni Libereckého kraje, tak i na úrovni celé ČR. 

Statistické rozdíly při porovnávání ORP Jablonec nad Nisou, LK a ČR nejsou významné. 
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E. Podpora polytechnického vzdělávání 

Oblast podpory polytechnického vzdělávání v ZŠ lze celkově hodnotit v rámci ORP 

Jablonec nad Nisou stále jako pouze rozvíjející se oblast. Kvalitativní posun oproti 

minulému šetření MŠMT (Śablony I) je minimální. 

 

Za realizovaná lze považovat následující témata a aktivity: 

 Technické, přírodovědné a environmentální vzdělávání je ve škole realizováno podle 

RVP 

Mezi stále se rozvíjející témata a aktivity v ZŠ patří všechna ostatní témata řešené oblasti 

Nejvýraznější prostor pro zlepšení je zejména v následujících tématech či aktivitách: 

 spolupráce s VŠ, SŠ, výzkumnými pracovišti technického zaměření 

 spolupráce s místními firmami 

 existence podnětného prostředí pro rozvoj polytechnického vzdělávání a motivace 

žáků 

 individuální podpora žáků s mimořádným zájmem o polytechniku 

 podpora předškolní polytechnické výchovy (spolupráce ZŠ a MŠ) 

 absence výuky polytechnických oborů v cizím jazyce 

Obdobné trendy jsou patrné jak na úrovni Libereckého kraje, tak i na úrovni celé ČR. 

Statistické rozdíly při porovnávání ORP Jablonec nad Nisou, LK a ČR nejsou významné. 

 

HODNOCENÍ POTŘEB ZÁKLADNÍCH ŠKOL - VEDLEJŠÍ OBLASTI 

Potřeby ZŠ byly dále hodnoceny v následujících vedlejších oblastech: 

A. Jazykové vzdělávání 

B. Digitální kompetence pedagogických pracovníků 

C. Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence 

D. Kariérové poradenství pro žáky 

Všechny vedlejší oblasti jsou stále v kategorii rozvíjejících se oblastí. Kvalitativní posun je 

oproti předchozímu šetření (Šablony I) minimální. Nejdynamičtěji se rozvíjí jazykové 

vzdělávání, oblast sociálních a občanských dovedností se nejvíce přibližuje kategorii 

realizované, přesto v této oblasti a také v oblasti digitálních kompetencí pedagogických 

pracovníků zaostávají školy v rámci ORP Jablonec nad Nisou za hodnotami LK a ČR.  

A. Jazykové vzdělávání 

Oblast rozvoje jazykové gramotnosti v ZŠ lze celkově hodnotit v rámci ORP Jablonec nad 

Nisou jako rozvíjející se s některými tématy, jejichž rozvoj je však minimální. 

Za zcela nebo téměř realizovaná lze považovat následující témata a aktivity: 

 škola podporuje rozvoj jazykové gramotnosti v rámci školního vzdělávacího program 

 škola nakupuje a využívá učebnice, multimedia, cizojazyčnou literaturu, apod. 
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 učitelé rozvíjí své znalosti v oblasti cizích jazyků a aplikují je při výuce 

 

Mezi stále se rozvíjející témata a aktivity v ZŠ patří převážně: 

 rozvoj chápání života v růných kulturách 

 materiálně-technické zázemí 

 interaktivní média, informační a komunikační technologie při výuce 

 jazykové kroužky, jazykově podnětné prostředí,rozmanitost nabídky cizích jazyků 

 jazyková gramotnost v ostatních (nejazykových) předmětech 

 sdílení dobré praxe učitelů a škol 

Nejvýraznější prostor pro zlepšení je zejména v následujících tématech či aktivitách: 

 spolupráce s rodiči 

 vytváření příležitostí k rozvoji jazykové gramotnosti 

 absence akcí pro žáky na podporu jazykové gramotnosti 

 absence knihovny s cizojazyčnou literaturou pro žáky 

 absence spolupráce s rodilými mluvčími 

Obdobné trendy jsou patrné jak na úrovni Libereckého kraje, tak i na úrovni celé ČR. 

Statistické rozdíly při porovnávání ORP Jablonec nad Nisou, LK a ČR nejsou významné. Ve 

většině témat jsou hodnoty v rámci ORP Jablonec nad Nisou v porovnání s LK a ČR 

příznivější. 

 

B. Digitální kompetence pedagogických pracovníků 

Oblast rozvoje digitálních kompetencí pedagogických pracovníků v ZŠ lze celkově hodnotit 

v rámci ORP Jablonec nad Nisou jako rozvíjející se s některými tématy, jejichž rozvoj je 

však minimální. 

Za zcela nebo téměř realizovaná lze považovat následující témata a aktivity: 

 využívání PC učebny nebo počítačů při výuce 

 práce s internetem (využívání zdrojů pro výuku, rozvoj povědomí o internetové 

bezpečnosti) 

Nejvýraznější prostor pro zlepšení je zejména v následujících tématech či aktivitách: 

 širší využívání mobilních ICT při výuce (pedagogové) 

 využití možnosti BYOD pro projektovou práci žáků 

Obdobné trendy jsou patrné jak na úrovni Libereckého kraje, tak i na úrovni celé ČR. 

Statistické rozdíly při porovnávání ORP Jablonec nad Nisou, LK a ČR nejsou významné. Ve 

většině témat jsou hodnoty v rámci ORP Jablonec nad Nisou v porovnání s LK a ČR méně 

příznivé. 
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C. Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence 

Oblast rozvoje sociálních a občanských dovedností a dalších klíčových kompetencí v ZŠ lze 

celkově hodnotit v rámci ORP Jablonec nad Nisou jako velmi dobře se rozvíjející oblast 

směřující ve všech aktivitách a tématech k realizované oblasti. 

Za zcela nebo téměř realizovaná lze považovat následující témata a aktivity: 

 kultura komunikace mezi účastníky vzdělávání 

 jisté a bezpečné používání informačních a komunikačních technologií 

 etické hodnoty, pravidla společenského chování a komunikace 

 vzájemná spolupráce učitelů, žáků, rodičů 

 zapojení žáků do konstruktivního pracovního života, debaty, motivace 

k celoživotnímu učení, schopnosti žáků učit se, organizovat si čas, apod. 

 Mezi stále se rozvíjející témata a aktivity v ZŠ patří převážně: 

 rozvoj sebereflexe a sebehodnocení žáků 

 příprava na aktivní zapojení žáků do demokratické společnosti 

 

Obdobné trendy jsou patrné jak na úrovni Libereckého kraje, tak i na úrovni celé ČR. 

Statistické rozdíly při porovnávání ORP Jablonec nad Nisou, LK a ČR nejsou významné. Ve 

většině témat jsou hodnoty v rámci ORP Jablonec nad Nisou v porovnání s LK a ČR méně 

příznivé. 

D. Kariérové poradenství pro žáky 

Oblast rozvoje kariérového poradenství pro žáky v ZŠ lze celkově hodnotit v rámci ORP 

Jablonec nad Nisou jako rozvíjející se oblast. 

Za nejlépe rozvíjející se témata a aktivity lze hodnotit: 

 kariérové poradenství koordinuje v rámci ZŠ jeden pracovník, zapojují se 

pedagogové i externí pracovníci 

 je poskytováno zejména žákům vyšších ročníků 

 probíhá ve spolupráci s rodiči 

 individuální poradenství je poskytováno všem žákům, vč. žáků se SVP 

 Prostor pro zlepšení je zejména v následujících tématech či aktivitách: 

 poskytování kariérového poradenství v průběhu celé školní docházky 

 zařazení kariérového poradenství do průřezových témat a rozvoje osobnosti žáků 

 zařazení kariérového poradenství do ŠVP 

 

Obdobné trendy jsou patrné jak na úrovni Libereckého kraje, tak i na úrovni celé ČR. 

Statistické rozdíly při porovnávání ORP Jablonec nad Nisou, LK a ČR nejsou významné. Ve 

všech tématech jsou hodnoty v rámci ORP Jablonec nad Nisou v porovnání s LK a ČR 

příznivější. 

 

 


