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1. Cíle, metody a zdroje analýzy 

Priority krajů a škol v krajských akčních plánech a plánech aktivit škol vycházejí z analýzy 

provedené na základě sběru relevantních dat od škol. Sběr dat provedl Národní ústav pro 

vzdělávání a získaná data poskytl krajům. 

Hlavním cílem šetření, které proběhlo v období říjen – listopad 2018 (II. vlna šetření), bylo 

zmapování aktuální situace škol a jejich potřeb v rámci oblastí vymezených Operačním 

programem Výzkum, vývoj a vzdělávání a porovnání jeho výstupů s výsledky šetření, které 

proběhlo v období říjen – listopad 2016 (I. vlna šetření). 

Vstupy 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 byla sledována situace v oblastech kariérového poradenství, spolupráce škol a 

firem, dalšího vzdělávání poskytovaného sítěmi škol v krajích, polytechnického vzdělávání, 

podpory kompetencí k podnikavosti, společného vzdělávání a infrastruktury školy. Mezi další 

sledované oblasti byly zařazeny oblast ICT, jazykové vzdělávání a podpora čtenářské a 

matematické gramotnosti. 

Na dotazníkové šetření zareagovalo ve Středočeském kraji 148 škol z celkového počtu 152 škol 

všech zřizovatelů, kde probíhala výuka v oborech středního vzdělání. 
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2. Celkové shrnutí 

Pro střední a vyšší odborné školy ve Středočeském kraji patří mezi nejdůležitější intervence 

rozvoj infrastruktury škol, včetně rekonstrukcí a vybavení, a podpora odborného vzdělávání, 

včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů. Podporu odborného vzdělávání na první pozici uvedlo 

30 % škol a rozvoj infrastruktury umístilo na první místo 38 % škol. Na třetím místě se nachází 

podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě. Ačkoliv podporu polytechnického 

vzdělávání na první místo řadí jen 9 % škol, u více než poloviny škol se umísťovala do čtvrté 

pozice (dohromady 61 %). Rozvoj kariérového poradenství, rozvoj školy jako centra 

celoživotního učení a inkluzivní vzdělávání naopak školy ve Středočeském kraji zhusta staví 

na poslední příčky. 

Graf č. 1: Prioritizace povinných oblastí ve druhé vlně dotazníkového šetření 

 
Zdroj: NÚV 

2.1. Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů 

Střední a vyšší odborné školy v rámci rozvoje této intervence spolupracují s odborníky z praxe, 

zapojují je do výuky a pořádají s nimi přednášky (74 %). Odborný výcvik a praxe žáků probíhají 

v reálném pracovním prostředí přímo u zaměstnavatelů (67 %), avšak následně jen 39 % škol 

zařizuje stáže pro pedagogy na pracovištích a v moderních provozech či provádí analýzu 

stávajících a potenciálních partnerů v regionu a možností spolupráce a komunikace s nimi. 

Mezi nejčastější překážky, na které školy v této intervenci narážejí, se řadí nemožnost firem 

přizpůsobit se vzdělávacím potřebám žáků (36 %). Dalším problémem je pak finanční 

náročnost související se vstupem na pracoviště zaměstnavatele, jako jsou zdravotní prohlídky 
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či pojištění žáků (32 %), a také malá dostupnost firem vhodných pro daný obor a zaměření 

(30 %). 

V této povinné intervenci by 61 % škol uvítalo přednášky a jiné formy účasti odborníka z praxe. 

Dalším častěji zmiňovaným opatřením jsou stáže pro pedagogy na pracovištích a v moderních 

provozech nejen v České republice, ale i v zahraničí (59 %). Zhruba polovina škol (53 %) by 

pak také ocenila zajištění finančních prostředků pro praxe žáků (např. úhrada zdravotních 

prohlídek). 

2.2. Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 

Povinná intervence, která se umístila v souhrnu priorit škol na třetí pozici, je podpora 

kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě. Školy v rámci jejího rozvoje učí žáky 

především myslet kriticky, vnímat problémy ve svém okolí a nacházet inovativní podnikatelská 

řešení (64 %) a také vychovávají k podnikavosti své žáky v rámci všeobecného (57 %) i 

odborného (56 %) vzdělávání. 

Podstatná část škol (65 %) Středočeského kraje se potýká s nedostatkem finančních prostředků 

pro realizaci vzdělávání mimo vlastní výuku a následně i s nedostatkem výukových materiálů, 

pomůcek a metodik (43 %). Jen o něco menší podíl škol (40 %) naráží na malý zájem žáků o 

ekonomické aktivity, cvičení a projekty. 

Nejčastěji uváděnými opatřeními, která by školám pomohla v rozvoji této intervence, jsou 

podpora školních projektů typu dnů otevřených dveří, sportovních dnů, výstav či školních plesů 

a kvalitativní či kvantitativní zlepšení ICT vybavení školy (oboje 70 %). Dále by 65 % škol 

mělo zájem o účast mladého podnikatele či jiného odborníka z praxe ve výuce. 53 % škol by 

také ocenilo metodické materiály a kurzy pro pedagogy na témata kreativity a podnikavosti. 

2.3. Podpora polytechnického vzdělávání 

Ve Středočeském kraji zahrnují téměř tři čtvrtiny škol (70 %) do výuky polytechnických 

předmětů laboratorní cvičení, pokusy, exkurze a projektovou výuku. Školy také často (66 %) 

zapojují žáky do soutěží a olympiád a 47 % škol se věnuje přípravě výukových materiálů pro 

výuku polytechnického charakteru. 

Nejčastěji se školy potýkají s nedostatečnými znalostmi žáků ze základních škol (60 %) a také 

jejich nedostatečnou motivací k polytechnickému vzdělávání (59 %). Zhruba polovina škol 

naráží na nedostatek financí na úhradu vedení nepovinných předmětů (56 %). 

Nejvíce požadovanými opatřeními k rozvoji polytechnického vzdělávání jsou zlepšení 

vybavení odborných učeben, laboratoří a dílen odborného výcviku a možnost nákupu učebnic, 

pomůcek, výukových materiálů (obojí 75 %). Dále je to také zvýšení kvality softwarového 

vybavení školy (74 %) a zkvalitnění IT sítí ve škole, včetně připojení na internet a vybavení IT 

učeben (71 %). 
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2.4. Rozvoj kariérového poradenství 

Nejčastější aktivity, kterým se školy věnují, jsou jednoznačně organizování exkurzí a besed pro 

kariérovou orientaci žáků (89 %) a poskytování individuálního poradenství pro své žáky 

(80 %). Dále je velice častá i podpora žáků se zdravotním či sociálním znevýhodněním (78 %). 

Dalšímu rozvoji kariérového poradenství nejčastěji brání nedostatek finančních prostředků 

(60 %) a malý zájem o tuto problematiku ze strany žáků a rodičů (51 %). Také zhruba polovinu 

škol trápí nízká časová dotace poradce pro poskytování služeb kariérového poradenství (49 %). 

V opatřeních, která by školám nejvíce pomohla, se zrcadlí již zmíněné překážky. Nejčastěji 

uváděné jsou finanční prostředky na realizaci exkurzí a besed (87 %). O něco menší podíl škol 

(60 %) by měl zájem o možnost exkurzí do provozů různých zaměstnavatelů pro vyučující 

středních i základních škol a 53 % škol by uvítalo vytvoření odpovídající časové dotace pro 

kariérového poradce. 

2.5. Rozvoj školy jako centra celoživotního učení 

V rámci rozvoje školy jako centra celoživotního učení se školy věnují především dalšímu 

vzdělávání pedagogů (36 %) a zájmovému vzdělávání pro veřejnost (31 %). Dále se školy ve 

Středočeském kraji zabývají rekvalifikacemi (26 %). 

Mezi nejčastější překážky v rozvoji celoživotního učení na škole patří nedostatek financí pro 

pracovníka, který by tuto oblast na škole zaštiťoval (51 %), a malý zájem o další vzdělávání ze 

strany dospělých (47 %). Překážkou je i administrativa spojená se získáním akreditace 

rekvalifikací (37 %). 

Školy by za účelem rozvoje v této oblasti uvítaly zlepšení ICT školy po kvalitativní i 

kvantitativní stránce (53 %), finance na kvalitní materiál (45 %) a pomoc s přípravou 

pedagogických pracovníků jako lektorů dalšího vzdělávání (40 %). 

2.6. Inkluzivní vzdělávání 

Z výsledků šetření vyplývá, že inkluzivní vzdělávání nepatří mezi priority většiny škol. Na 

první čtyři příčky ho v souhrnu umístila méně než třetina. Přesto se drtivá většina škol podílí 

na evidenci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (95 %) a mezi často zmiňované 

aktivity také patří volba forem, metod a stylu výuky v souladu se speciálními vzdělávacími 

potřebami žáků (89 %). Velká většina škol taktéž zohledňuje charakter obtíží žáků v průběhu 

přijímacího řízení i při ukončování studia (86 %). 

K nejčastěji zmiňovaným překážkám v realizaci inkluzivního vzdělávání patří nedostatek 

finančních prostředků (46 %), absence školního poradenského pracoviště v rozšířené podobě 

(41 %) a nedostatečné technické a materiální zabezpečení pro inkluzivní vzdělávání (39 %). 
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V nejčastěji požadovaných opatřeních se podobně jako u kariérového poradenství odráží výše 

uvedené překážky. Školy uváděly, že by jim nejvíce pomohly odpovídající finanční prostředky 

(67 %). Dále zmiňovaly zejména další vzdělávání pedagogických pracovníků, především 

v oblasti metod a forem práce a organizace vzdělávání (51 %) a rovněž v oblasti forem 

hodnocení žáků či využívání formativního hodnocení (48 %). 

2.7. Nepovinné oblasti 

Zaměříme-li se na nepovinné oblasti, za nejdůležitější považují školy ve Středočeském kraji 

oblast ICT, včetně potřeb infrastruktury (podpora digitálních kompetencí, konektivita škol). 

Uvedlo tak 93 % škol.  

Na druhém místě se pak nachází jazykové vzdělávání, včetně potřeb infrastruktury, a podpora 

matematické gramotnosti, které považuje za důležité 82 % škol. Tři čtvrtiny škol označily za 

důležitou i podporu čtenářské gramotnosti. Pouhé 1 % škol nepovažuje za důležitou žádnou 

z nepovinných oblastí. 
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3. Aktivity škol a návrhy na opatření v jednotlivých oblastech 

3.1. Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů 

a) Aktivity, na nichž se školy podílí 

Graf č. 2: Podpora odborného vzdělávání – aktivity škol 

 
Zdroj: NÚV 

Ve srovnání s I. vlnou šetření došlo k výraznému zvýšení počtu škol, které realizovaly stáže pro 

pedagogy na pracovištích a v moderních provozech (nárůst o 17 p. b.). Dále došlo k velkému 

nárůstu počtu škol, které realizovaly přednášky a jiné formy účasti odborníka z praxe ve výuce 

(nárůst o 7 p. b.) a zpracovávaly analýzu stávajících a potenciálních partnerů v regionu a 

možností spolupráce a komunikace s nimi (nárůst o 7 p. b.). Oproti I. vlně šetření méně škol 

realizovalo spolupráci s reprezentací zaměstnavatelů v oborech, které škola vyučuje, na základě 

regionálních sektorových dohod (pokles o 4 p. b.) a také jiné aktivity (pokles o 2 p. b.). 

b) Překážky, na které školy naráží 
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Stáže pro pedagogy na pracovištích a v moderních provozech
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Graf č. 3: Podpora odborného vzdělávání – překážky 

 
Zdroj: NÚV 

Ve srovnání s I. vlnou šetření došlo v rámci podpory odborného vzdělávání a spolupráce škol 

se zaměstnavateli ke snížení četnosti překážek, na které školy narážely, u většiny kategorií. 

Došlo však rovněž ke snížení počtu škol, které v této oblasti nenarážely na žádné překážky 

(pokles o 4 p. b.). Oproti I. vlně šetření došlo k nejvýraznějšímu zlepšení u nezájmu firem o 

spolupráci se školami (pokles o 9 p. b.) a dále se také zlepšil fakt, že žáci nejsou dostatečně 

disciplinovaní a motivovaní pro práci v reálném pracovním prostředí (pokles o 8 p. b.). Naopak 

školy častěji narážely na firmy, které mají zájem o spolupráci, ale nemohou ji ve svých 

podmínkách zorganizovat (nárůst o 2 p. b.). 
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Graf č. 4: Podpora odborného vzdělávání – opatření pro zlepšení stavu 

 
Zdroj: NÚV 

Ve srovnání s I. vlnou šetření školy především méně zdůrazňovaly potřebu zajištění finančních 

prostředků pro praxe žáků (pokles o 9 p. b.), potřebu stáží žáků v zahraničních firmách (pokles 

o 7 p. b.), vytvoření partnerských smluv mezi školou, firmou, žákem a jeho rodiči (pokles o 7 

p. b.), vzdělávání instruktorů realizujících výuku na pracovištích zaměstnavatelů (pokles o 7 

p. b.) a přípravu dokumentace pro hodnocení výsledků žáků v odborných předmětech nebo 

odborném výcviku na bázi kompetencí (pokles o 7 p. b.). Oproti I. vlně šetření školy více 

zdůrazňovaly zejména potřebu přednášek a jiných forem účasti odborníka z praxe ve výuce 
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Metodické materiály na podporu výuky odborných předmětů a
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I. vlna šetření II. vlna šetření
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(nárůst o 9 p. b.) a potřebu stáží pro pedagogy na pracovištích a moderních provozech, včetně 

zahraničních (nárůst o 6 p. b.). 

3.2. Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 

a) Aktivity, na nichž se školy podílí 

Graf č. 5: Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě – aktivity škol 

 
Zdroj: NÚV 

Ve srovnání s I. vlnou šetření došlo k výraznému zvýšení počtu škol s pověřeným pracovníkem, 

který se stará o aktivity na podporu podnikavosti, informování a koordinování učitelů (nárůst o 

14 p. b.). Dále došlo k velkému nárůstu počtu škol, které realizovaly návštěvy a přednášky 

podnikatelů ve výuce (nárůst o 9 p. b.) a ke zvýšení počtu škol, ve kterých pedagogičtí 
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podnikatelská řešení
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zlepšování vzdělávání v podnikavosti a využívají je ve výuce

Škola realizuje projektové vyučování podněcující kreativní

uvažování

Začlenění ekonomických aspektů i do výuky v neekonomických

předmětech

Návštěvy a přednášky podnikatelů ve výuce

Každoroční projektové dny zaměřené i na uplatnění prvků

podnikavosti, iniciativy a kreativity

Organizování konzultací, debat a exkurzí k problematice

podnikavosti pro žáky i učitele

Pravidelné kontakty s podnikateli z okolí k získání podnětů k

rozvoji podnikavosti žáků

Škola umožňuje aktivní zapojení žáků do vedení vyučování a

života školy

Možnost pro žáky aplikovat získané dovednosti v podnikatelství

v rámci školních i volnočasových aktivit

Pověřený pracovník školy se stará o aktivity na podporu

podnikavosti, informování a koordinování učitelů

Žáci se aktivně podílejí na činnostech fiktivních firem či akcích

Junior Achievement apod.

Práce žáků v reálné školní firmě

Jiné

I. vlna šetření II. vlna šetření
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pracovníci získávali informace i podněty ke zlepšování vzdělávání v podnikavosti a využívali 

je ve výuce (nárůst o 8 p. b.). Oproti I. vlně šetření došlo k největšímu poklesu počtu škol, které 

realizovaly práce žáků v reálné školní firmě (pokles o 6 p. b.) a poskytovaly výchovu 

k podnikavosti v rámci odborného vzdělávání (pokles o 5 p. b.). 

b) Překážky, na které školy naráží 

Graf č. 6: Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě – překážky 

 
Zdroj: NÚV 

Ve srovnání s I. vlnou šetření došlo v rámci podpory kompetencí k podnikavosti, iniciativě a 

kreativitě ke snížení četnosti překážek, na které školy narážely, u většiny kategorií. Došlo 

rovněž k mírnému zvýšení počtu škol, které v této oblasti nenarážely na žádné překážky (nárůst 

o 1 p. b.). Oproti I. vlně šetření se nejvýrazněji zlepšil malý zájem žáků o ekonomické aktivity, 

cvičení, projekty (pokles o 11 p. b.) a dále se zlepšilo nedostatečné porozumění a zkušenosti 

s touto problematikou (pokles o 10 p. b.). Naopak školy častěji narážely na nedostatek 

finančních prostředků pro realizaci vzdělávání mimo vlastní výuku (nárůst o 3 p. b.) a na 

nedostatek výukových materiálů, pomůcek a metodik (nárůst o 3 p. b.). 

 

c) Opatření pro zlepšení stavu v dané oblasti 
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Jiné

V této oblasti nenarážíme na žádné překážky

I. vlna šetření II. vlna šetření
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Graf č. 7: Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě – opatření pro zlepšení stavu 

 
Zdroj: NÚV 

Ve srovnání s I. vlnou šetření školy především méně zdůrazňovaly potřebu přípravy strategie 

výuky podnikavosti na škole (pokles o 10 p. b.), rozvoj didaktických dovedností vyučujících 

potřebných pro výuku k podnikavosti (pokles o 9 p. b.) a podporu vytváření školních „firem“ 

(pokles o 8 p. b.). Školy naopak více zdůrazňovaly zejména potřebu kvalitativního či 

kvantitativního zlepšení ICT vybavení školy (nárůst o 7 p. b.). 

 

 

 

3.3. Podpora polytechnického vzdělávání 
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I. vlna šetření II. vlna šetření
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a) Aktivity, na nichž se školy podílí 

Graf č. 8: Podpora polytechnického vzdělávání – aktivity škol 

 
Zdroj: NÚV 

Ve srovnání s I. vlnou šetření došlo k největšímu nárůstu počtu škol, které zapojily žáky do 

nepovinných předmětů polytechnického zaměření (nárůst o 6 p. b.) a aktivně podporovaly 

předškolní polytechnickou výchovu (nárůst o 4 p. b.). Naopak se zejména snížil počet škol, 

které organizovaly motivační akce pro žáky základních škol (pokles o 7 p. b.), začleňovaly 

laboratorní cvičení, pokusy nebo exkurze do výuky polytechnických předmětů (pokles o 4 p. b.) 

a spolupracovaly se základními školami k využití laboratoří, dílen a mediálních laboratoří 

(pokles o 4 p. b.). 

 

b) Překážky, na které školy naráží 
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polytechniku
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Graf č. 9: Podpora polytechnického vzdělávání – překážky 

 
Zdroj: NÚV 

Ve srovnání s I. vlnou šetření se pro školy zlepšila především malá podpora ze strany 

zaměstnavatelů (pokles o 10 p. b.), nedostatek financí na úhradu vedení nepovinných předmětů 

(pokles o 9 p. b.) a nedostatečná podpora víceoborových tříd příbuzných oborů (pokles o 

7 p. b.). Rovněž se mírně zvýšil počet škol, které v této oblasti nenarážely na žádné překážky 

(nárůst o 1 p. b.). Naopak školy častěji narážely zejména na nedostatečnou motivaci žáků ze 

základních škol k polytechnickému vzdělávání (nárůst o 7 p. b.) a na nedostatečné znalosti žáků 

ze základních škol v oblasti polytechnického vzdělávání (nárůst o 6 p. b.). 
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Graf č. 10: Podpora polytechnického vzdělávání – opatření pro zlepšení stavu 

 
Zdroj: NÚV 
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Ve srovnání s I. vlnou šetření školy méně zdůrazňovaly především potřebu zvýšení počtu a 

kvality PC, notebooků či tabletů ve škole (pokles o 10 p. b.), podporu spolupráce v oblasti 

polytechnického vzdělávání se zahraničními školami (pokles o 8 p. b.) a potřebu 

systematického jazykového vzdělávání pro učitele odborných předmětů (pokles o 7 p. b.). Školy 

naopak více zdůrazňovaly zejména potřebu vzdělávání pedagogických pracovníků v metodách 

vhodných při výuce polytechnických předmětů a odborného výcviku (nárůst o 7 p. b.), zvýšení 

kvality softwarového vybavení školy (nárůst o 4 p. b.), zkvalitnění IT sítí ve škole, včetně 

připojení na internet a vybavení IT učeben (nárůst o 4 p. b.) a účast pedagogických pracovníků 

na školení IT různé úrovně (nárůst o 4 p. b.). 

3.4. Rozvoj kariérového poradenství 

a) Aktivity, na nichž se školy podílí 

Graf č. 11: Rozvoj kariérového poradenství – aktivity škol 

 
Zdroj: NÚV 

Ve srovnání s I. vlnou šetření došlo k největšímu nárůstu počtu škol, které průběžně vzdělávaly 

pedagogické pracovníky v oblasti kariérového poradenství (nárůst o 13 p. b.), prováděly 
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I. vlna šetření II. vlna šetření
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prevenci a intervenci předčasných odchodů žáků ze školy (nárůst o 12 p. b.) a poskytovaly 

individuální služby kariérového poradenství pro žáky (nárůst o 10 p. b.). Naopak se snížil počet 

škol, které realizovaly odborný výcvik nebo odbornou praxi v reálném pracovním prostředí 

(pokles o 4 p. b.) a připravovaly materiály pro výuku průřezového tématu či vzdělávací oblasti 

Člověk a svět práce (pokles o 3 p. b.). 

b) Překážky, na které školy naráží 

Graf č. 12: Rozvoj kariérového poradenství – překážky 

 
Zdroj: NÚV 

Ve srovnání s I. vlnou šetření došlo v rámci rozvoje kariérového poradenství ke snížení četnosti 

překážek, na které školy narážely, u většiny kategorií. Podíl škol, které v této oblasti nenarážely 

na žádné překážky, se nezměnil. Oproti I. vlně šetření došlo ke zlepšení především u malého 

zájmu ze strany zaměstnavatelů (pokles o 8 p. b.), u nedostatku příležitostí pro vzdělávání 

kariérových (výchovných) poradců (pokles o 8 p. b.) a u malého zájmu o kariérové poradenství 

ze strany žáků a rodičů (pokles o 6 p. b.). Naopak školy častěji narážely zejména na nízkou 

časovou dotaci poradce pro poskytování služeb kariérového poradenství (nárůst o 9 p. b.), dále 

pak také na absenci pozice samostatného kariérového poradce (nárůst o 2 p. b.). 
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V této oblasti nenarážíme na žádné překážky

I. vlna šetření II. vlna šetření
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c) Opatření pro zlepšení stavu v dané oblasti 

Graf č. 13: Rozvoj kariérového poradenství – opatření pro zlepšení stavu 

 
Zdroj: NÚV 

Ve srovnání s I. vlnou šetření školy méně zdůrazňovaly zejména potřebu zapojení externích 

odborníků v oblasti kariérového poradenství (pokles o 7 p. b.), podpory systematické 

spolupráce s personalisty podniků (pokles o 7 p. b.), vytvoření pozice samostatného kariérového 

poradce (pokles o 6 p. b.) a utváření profesní identity nákupem uniforem a pracovních oděvů 
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s logem pro žáky i vyučující (pokles o 6 p. b.). Školy naopak více zdůrazňovaly potřebu 

vytvoření odpovídající časové dotace vyučujícím pro poskytování služeb kariérového 

poradenství (nárůst o 3 p. b.) a možnost pro základní vzdělávání kariérových poradců (nárůst o 

2 p. b.). 

3.5. Rozvoj školy jako centra celoživotního učení 

a) Aktivity, na nichž se školy podílí 

Graf č. 14: Rozvoj školy jako centra celoživotního učení – aktivity škol 

 
Zdroj: NÚV 

Ve srovnání s I. vlnou šetření došlo především ke zvýšení počtu škol, které poskytovaly další 

vzdělávání pedagogů (nárůst o 6 p. b.) a zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a 

uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků 

dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů (nárůst o 4 p. b.). Naopak se zejména snížil 

počet škol, které realizovaly vzdělávání seniorů (pokles o 6 p. b.) a vzdělávání v oblasti ICT 

dovedností (pokles o 5 p. b.). 
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b) Překážky, na které školy naráží 

Graf č. 15: Rozvoj školy jako centra celoživotního učení – překážky 

 
Zdroj: NÚV 

Ve srovnání s I. vlnou šetření se pro školy zlepšila především nedostačující spolupráce s úřady 

práce (pokles o 4 p. b.). Rovněž se mírně zvýšil počet škol, které v této oblasti nenarážely na 

žádné překážky (nárůst o 1 p. b.). Oproti I. vlně šetření došlo zejména ke zhoršení u malého 

zájmu pedagogů o výuku v programech dalšího vzdělávání (nárůst o 6 p. b.), nedostatečného 

vybavení dílen či odborného výcviku (nárůst o 4 p. b.) a administrativní náročnosti při získávání 

autorizace podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání 

a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění 

pozdějších předpisů (nárůst o 4 p. b.). 
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V této oblasti nenarážíme na žádné překážky

I. vlna šetření II. vlna šetření
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c) Opatření pro zlepšení stavu v dané oblasti 

Graf č. 16: Rozvoj školy jako centra celoživotního učení – opatření pro zlepšení stavu 

 
Zdroj: NÚV 

Ve srovnání s I. vlnou šetření školy méně zdůrazňovaly především potřebu získání autorizací 

podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně 

některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších 

předpisů (pokles o 13 p. b.), přípravu pedagogických pracovníků jako lektorů dalšího 

vzdělávání (pokles o 10 p. b.), proškolení pracovníka školy v problematice výběrových řízení, 

vedení dokumentace k výběrovému řízení apod. (pokles o 10 p. b.) a pravidelnou práci 

s autorizovanými osobami, výměnu zkušeností apod. (pokles o 10 p. b.). Školy naopak více 

zdůrazňovaly zejména potřebu zlepšení ICT školy po kvalitativní či kvantitativní stránce (nárůst 

o 10 p. b.) a potřebu většího počtu učeben (nárůst o 8 p. b.). 
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3.6. Inkluzivní vzdělávání 

a) Aktivity, na nichž se školy podílí 

Graf č. 17: Inkluzivní vzdělávání – aktivity škol 

 
Zdroj: NÚV 
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Ve srovnání s I. vlnou šetření došlo k výraznému zvýšení počtu škol, jejichž školní poradenské 

pracoviště metodicky vedlo vyučující k tomu, aby podporovali naplňování speciálních 

vzdělávacích potřeb žáků (nárůst o 24 p. b.). Dále došlo k velkému nárůstu počtu škol, které 

zpracovávaly a průběžně vyhodnocovaly individuální vzdělávací či výchovné plány (nárůst o 

16 p. b.) a měly součástí plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků témata 

inkluzivního vzdělávání (nárůst o 15 p. b.). Méně škol zejména organizovalo podporu žákům 

dalšími odborníky či experty (pokles o 3 p. b.). 

b) Překážky, na které školy naráží 

Graf č. 18: Inkluzivní vzdělávání – překážky 

 
Zdroj: NÚV 

Ve srovnání s I. vlnou šetření došlo v rámci inkluzivní vzdělávání ke snížení četnosti překážek, 

na které školy narážely, u většiny kategorií. Rovněž se však snížil počet škol, které v této oblasti 
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nenarážely na žádné překážky (pokles o 2 p. b.). Oproti I. vlně šetření došlo především ke 

zlepšení nedostačujících možností pro zajištění asistentů pedagogů (pokles o 13 p. b.), 

nedostatečných finančních prostředků pro zajištění inkluzivního vzdělávání ve škole (pokles o 

9 p. b.) a nedostatečné podpory inkluzivního vzdělávání ze strany zřizovatele (pokles o 9 p. b.). 

Naopak školy častěji narážely zejména na velký počet žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami v jedné třídě (nárůst o 4 p. b.). 

c) Opatření pro zlepšení stavu v dané oblasti 

Graf č. 19: Inkluzivní vzdělávání – opatření pro zlepšení stavu 

 
Zdroj: NÚV 
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Ve srovnání s I. vlnou šetření školy méně zdůrazňovaly především potřebu zajištění asistentů 

pedagoga pro realizaci inkluzivního vzdělávání (pokles o 18 p. b.), potřebu kvalifikované 

pomoci při úpravě podmínek přijímacích a závěrečných zkoušek pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami (pokles o 8 p. b.) a opatření vedoucí ke zlepšení komunikace s rodiči 

žáků (pokles o 7 p. b.). Školy naopak více zdůrazňovaly například potřebu vytvoření podmínek 

pro práci školního poradenského pracoviště se žáky (nárůst o 1 p. b.) a dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků pro vyučující v oblasti různých forem hodnocení žáků a využívání 

formativního hodnocení (nárůst o 1 p. b.). 

3.7. Nepovinné oblasti 

3.7.1. Podpora digitálních kompetencí včetně potřeb infrastruktury 

a) Aktivity, na nichž se školy podílí 

V rámci podpory digitálních kompetencí včetně potřeb infrastruktury se školy zaměřovaly 

především na využívání ICT i v jiných předmětech, než jsou informatické předměty (88 %). 

Dále školy podporovaly pedagogy k sebevzdělávání v oblasti ICT (79 %) a pedagogové 

začleňovali získané dovednosti v oblasti ICT do výuky (79 %). Školy rovněž motivovaly žáky 

i pedagogy k účelnému používání ICT (78 %) a nastavovaly pravidla použití ICT včetně 

mobilních telefonů a přístupu do internetu prostřednictvím školního řádu (74 %). Nejméně škol 

kromě realizace jiných aktivit (1 %) organizovalo nepovinné vzdělávání v oblasti ICT, 

semináře, veřejné přednášky, projekty, soutěže apod. (17 %). Menší počet škol také organizoval 

kroužky v oblasti ICT (25 %) a vypracovával plán pro vzdělávání pedagogů v oblasti práce a 

výuky s ICT (26 %). 
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Graf č. 20: Podpora digitálních kompetencí – aktivity škol 

 
Zdroj: NÚV 
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b) Překážky, na které školy naráží 

Graf č. 21: Podpora digitálních kompetencí – překážky 

 
Zdroj: NÚV 

Nejčastěji zmiňovaným problémem bylo nedostatečné SW vybavení školy (57 %). Školy dále 

zmiňovaly nedostatečné finance či prostory pro organizování a vedení nepovinných předmětů 

(51 %), nedostatečné či neodpovídající prostory či vybavení školy (49 %) a nedostatečné 

vzdělání pedagogů na škole v oblasti ICT (49 %). Mimo jiných překážek (5 %) školy narážely 

nejméně často na nedostačující zdroje a informace, jak lépe začlenit ICT do výuky (23 %). 

V této oblasti nenaráželo na žádné překážky pouze 5 % škol. 

c) Opatření pro zlepšení stavu v dané oblasti 

Ve srovnání s I. vlnou šetření v rámci podpory digitálních kompetencí včetně potřeb 

infrastruktury školy méně zdůrazňovaly především potřebu vybavení běžných tříd digitálními 
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aplikací a jejich aktualizací (pokles o 10 p. b.) a potřebu vzdělávání, metodických materiálů a 

učebních materiálů pro žáky zaměřené na rozvoj digitální gramotnosti žáků (pokles o 9 p. b.). 

Školy naopak více zdůrazňovaly zejména technickou podporu ve smyslu správy sítě, provozu 

a údržby zařízení, aktualizací a upgradů, auditů (nárůst o 6 p. b.), cloudové služby ve smyslu 
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vybavení specializovaných učeben, pracoven, laboratoří a dílen digitálními technologiemi, 

multimediální technikou atp. (nárůst o 5 p. b.). 

Graf č. 22: Podpora digitálních kompetencí – opatření pro zlepšení stavu 

 
Zdroj: NÚV 
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3.7.2. Jazykové vzdělávání 

a) Aktivity, na nichž se školy podílí 

Graf č. 23: Jazykové vzdělávání – aktivity škol 

 
Zdroj: NÚV 

V rámci jazykového vzdělávání většina škol podporovala žáky ohrožené školním neúspěchem 

(78 %). Dále se velké množství škol podílelo na lokální mobilitě žáků (75 %), na dalším 

vzdělávání vyučujících cizího jazyka v oblasti metod a forem práce (71 %), na výuce dalšího 

cizího jazyka (70 %), na dalším vzdělávání vyučujících cizího jazyka v rozvoji jazykových 

znalostí (70 %) a na tvorbě vlastních výukových materiálů (70 %). Nejméně škol kromě 

realizace jiných aktivit (2 %) organizovalo výuku cizích jazyků vedenou z části rodilým 

mluvčím (27 %) 
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b) Překážky, na které školy naráží 

Graf č. 24: Jazykové vzdělávání – překážky 

 
Zdroj: NÚV 

Nejčastěji zmiňovanou překážkou byl nedostatek finančních zdrojů na nákup techniky a 

výukových materiálů (68 %). Školy dále zmiňovaly nízkou vstupní úroveň jazykových znalostí 

žáků (66 %), vysokou míru diferenciace jazykové úrovně žáků v rámci tříd (60 %), nedostatek 

finančních zdrojů na vzdělávání vyučujících (55 %) a nízkou motivovanost žáků (52 %). Mimo 

jiných překážek (3 %) školy narážely nejméně často na nízkou aprobovanost vyučujících pro 

výuku cizího jazyka (13 %) a na nedostatečnou spolupráci v rámci předmětových týmů či mezi 

předmětovými týmy (14 %). V této oblasti nenarážela na žádné překážky pouze 2 % škol. 
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Graf č. 25: Jazykové vzdělávání – opatření pro zlepšení stavu 

 
Zdroj: NÚV 

Ve srovnání s I. vlnou šetření školy méně zdůrazňovaly především potřebu systematického 

jazykového vzdělávání pro učitele odborných předmětů včetně zaměření na obor (pokles o 11 p. 

b.), potřebu kvalifikovaných vyučujících s aprobací pro výuku příslušného cizího jazyka 

(pokles o 8 p. b.) a potřebu orientace vyučujícího cizího jazyka v oboru, pro který se jejich žáci 

připravují (pokles o 7 p. b.). Školy naopak více zdůrazňovaly zejména digitální podporu výuky 

cizích jazyků (nárůst o 14 p. b.), podporu rozvoje čtenářské gramotnosti v cizím jazyce dle 

jazykové úrovně žáků (nárůst o 11 p. b.) a potřebu prostředků na výuku vedenou rodilým 

mluvčím, nejlépe kvalifikovaným (nárůst o 9 p. b.). 
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a) Aktivity, na nichž se školy podílí 

Graf č. 26: Podpora matematické gramotnosti – aktivity škol 

 
Zdroj: NÚV 

V rámci podpory matematické gramotnosti většina škol žákům předkládala úlohy, které vychází 

ze situací reálného života (87 %). Dále na školách docházelo k rozebírání a hodnocení řešení 

úloh vyučujícími s žáky (84 %), školy motivovaly žáky k rozvoji matematické gramotnosti 

(80 %) a poskytovaly konzultace pro žáky (74 %). Nejméně škol kromě realizace jiných aktivit 

(1 %) využívalo formativní hodnocení ve výuce (38 %). 
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Graf č. 27: Podpora matematické gramotnosti – překážky 

 
Zdroj: NÚV 

V souvislosti s podporou matematické gramotnosti školy nejčastěji narážely na nedostatečné 

znalosti matematiky žáků ze základních škol (83 %). Školy dále narážely na nedostatečnou 

motivaci žáků k rozvoji matematické gramotnosti (69 %), na problém nastavení maturitní 

zkoušky z matematiky, které nesměřuje k rozvoji matematické gramotnosti a čas je tak 

využíván k přípravě na maturitu (52 %), a na nedostatek finančních prostředků na materiální 

zajištění rozvoje matematické gramotnosti na škole (50 %). Mimo jiných překážek (2 %) školy 

narážely nejméně často na neochotu učitelů vzdělávat se v oblasti matematické gramotnosti 

(17 %). V této oblasti nenaráželo na žádné překážky pouze 1 % škol. 
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Graf č. 28: Podpora matematické gramotnosti – opatření pro zlepšení stavu 

 
Zdroj: NÚV 

Ve srovnání s I. vlnou šetření školy méně zdůrazňovaly především potřebu výukových 

materiálů na podporu propojení matematiky s každodenním životem a budoucí profesí (pokles 

o 10 p. b.), nákup učebních pomůcek a literatury podle potřeb školy (pokles o 10 p. b.) a nabídku 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti didaktiky matematiky (pokles o 8 p. b.). 

Školy naopak více zdůrazňovaly podporu rozvoje matematické gramotnosti napříč všemi 

předměty (nárůst o 5 p. b.) a finanční podporu pro možné půlení hodin matematiky (nárůst o 3 

p. b.). 
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a) Aktivity, na nichž se školy podílí 

Graf č. 29: Podpora čtenářské gramotnosti – aktivity škol 

 
Zdroj: NÚV 

V rámci podpory čtenářské gramotnosti ve většině škol probíhala práce s odbornými texty ve 

výuce (83 %), zvyšování motivace žáků ke čtení (82 %) a práce s různou podobou textu (81 %). 

Většina škol měla rovněž vlastní knihovnu (81 %). Dále na školách probíhala práce s texty 

napříč předměty (76 %) a práce s beletristickými texty ve výuce (75 %). Školy také poskytovaly 

pomoc žákům s vlastním výběrem četby (76 %). Naopak nejméně škol propagovalo čtenářskou 

gramotnost na celoškolních akcích (17 %). 
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Graf č. 30: Podpora čtenářské gramotnosti – překážky 

 
Zdroj: NÚV 

V souvislosti s podporou čtenářské gramotnosti školy nejčastěji narážely na nedostatečnou 

motivaci žáků k rozvoji čtenářské gramotnosti (83 %), nedostatečnou úroveň čtenářské 

gramotnosti žáků ze základních škol (77 %), nedostatek finančních prostředků na materiální 

zajištění rozvoje čtenářské gramotnosti na škole (59 %), nedostatek finančních prostředků na 

realizaci mimotřídních aktivit podporujících čtenářskou gramotnost (54 %) a na velkou 

administrativní zátěž spojenou se získáváním finančních prostředků (53 %). Mimo jiných 

překážek (4 %) školy narážely nejméně často na chybějící bezpečné prostředí ke sdílení a reflexi 

práce (8 %), chybějící spolupráci mezi učiteli (17 %) a neochotu učitelů vzdělávat se v oblasti 

rozvoje čtenářské gramotnosti (17 %). V této oblasti nenaráželo na žádné překážky pouze 1 % 

škol. 
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Graf č. 31: Podpora čtenářské gramotnosti – opatření pro zlepšení stavu 

 
Zdroj: NÚV 
Pozn.: Kategorie „Podpora systematické spolupráce mezi učiteli“ nebyla součástí I. vlny šetření. 

Ve srovnání s I. vlnou šetření školy méně zdůrazňovaly především podporu čtenářské 

gramotnosti napříč předměty v oblasti práce s texty (pokles o 19 p. b.), potřebu prostředků pro 

personální a materiální zajištění práce se žáky se zájmem o literaturu (pokles o 12 p. b.) a 

potřebu prostředků pro personální zajištění konzultací pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami v oblasti čtenářské gramotnosti (pokles o 10 p. b.). Školy naopak více zdůrazňovaly 

zejména potřebu zřízení funkce koordinátora gramotností ve škole (nárůst o 16 p. b.) a dále 

potřebu vzdělávání vyučujících k podpoře čtenářské gramotnosti (nárůst o 6 p. b.). 
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Seznam zkratek 

CLIL  Content and language integrated learning (obsahově a jazykově integrované 

vyučování) 

ČJ  český jazyk 

HW  hardware (technické vybavení počítače) 

ICT  informační a komunikační technologie 

IT  informační technologie 

MŠ  mateřská škola 

NSK  Národní soustava kvalifikací 

NÚV  Národní ústav pro vzdělávání 

SŠ  střední škola 

SW  software (programové vybavení počítače) 

ŠVP  školní vzdělávací program 

VŠ  vysoká škola 

ZŠ  základní škola 

 


