Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost (6)
Zápis ze společného jednání s Pracovní skupinou pro matematickou
gramotnost, 9. 4. 2019,
Oranžová zahrada, Husovo náměstí 78, Český Brod
Přítomni:
Zástupci ZŠ: Děkanová Andrea (ZŠ Žitomířská), Kaiferová Petra, (ZŠ Žitomířská) Kubíčková Jana (ZŠaPrŠ
ČB), Kupcová Olga (ZŠ Tyršova), Mertlíková Jana (ZŠ Poříčany), , Pilc Jaromír (ZŠ Poříčany),
Serbusová Marcela (ZŠ Tyršova), Slavíková Markéta (ZŠ Žitomířská), Součková Kateřina (ZŠ
Žitomířská), Urbanová Pavla (ZŠ Žitomířská), Šindelářová Orleana (ZŠaPrŠ ČB) Vomáčková
Irena (ZŠ Poříčany), Vondráčková Michaela (ZŠ Poříčany) celkem zastoupeno 6 ZŠ
Zástupci MŠ: Čepeláková Petra, Hájková Jana (MŠ Úvaly),
Ostatní: Barboříková Hana a Bláhová Martina (MAP Černošice), Čuřík Petr (obec Sulice), Gazdagová
Marie(NIDV-projekt SRP), Koťátková Emilie (MAS Brandýsko), Kučerová Miroslava (Město Říčany),
Kůstková Linda, (MAP Říčany), Nováková Hana, Pačesová Linda (Dokolečka z.s.), Pošíková Markéta (MAS
Podlipansko), Zirhutová Eva (Místo pro život DP,z. ú.), Žilková Monika (Město Říčany)
Realizační tým projektu: Jiřina Soukupová, Vraj Gabriela
Odborný poradce: Drábek Petr (Česká školní inspekce)
Omluveni: Halaxová Jana (MŠ Doubravka)Holeček Radek (ZŠ Tuklaty), Kebrtová Kateřina (MŠ
Doubravka), Pechová Nikola (ZŠ Přistoupim), Pirklová Šárka (NIDV), Pithartová Marika (Dokolečka z. s.),
Rákosníková Gabriela (odborná poradkyně), Sirůčková Věra (ZŠ Tuklaty) Veronika Svěcená (realizační
tým), Šešinová Helena (Posázaví o. p. s.) ,Tlamichová Lucie (realizační tým), Vostruhová Květa (ZŠ
Tyršova), Vykouřilová Marta (MŠ Přišimasy).

Program:
1. Zahájení, přivítání
2. Informace – aktuality o projektu Sdílené radosti a strasti škol III
3. Téma: Inspirace pro zvyšování kvality vzdělávání ve školách (Petr Drábek)
4. Další postup, ukončení setkání,

Aktivita je součásti projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647, který je
financován z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Český Brod a z rozpočtů
vybraných obcí ORP Český Brod.

Ad 1 - 2. Zahájení, přivítání, informace o aktualitách v rámci projektu Sdílené radosti a strasti III Jiřina
Soukupová přivítala účastníky společného setkání Pracovních skupin a informovala o chystaných akcích
v rámci projektu.

16. 4.
2019

Úspěch pro každého žáka - Data! Zvednou nás ze židle?
Cílem konference je:
Sdílet data o vzdělávání dětí a mladých lidí v ČR.
Rozproudit diskuzi o priotitách ve vzdělávání (v součinnosti s přípravou strategie 2030).
Přizvat zainteresované aktéry ke koordinované spolupráci na zlepšování učení dětí.

14. 4.
2019 a
28. 4.
2019

Seminář pro rodiče - Výchova bez poražených - poslední dvě setkání zaměřené mimo
jiné na potřebu dětí poznávat a umět pojmenovat vlastní emoce. Následná podpora
a vlastní vyrovnání se se situací. Své problémy si řeší sami. Praktické nácviky aktivního
naslouchání, přípravy a domluvy, ve které všechny strany vítězí.

Právní poradenství pro školy – Mgr. Michaela Veselá
6. 5.2019 Oblíbená lektorka s bohatou praxí Mgr. Michaela Veselá předá svým svérázným
způsobem praktické možnosti efektivní komunikace s rodiči.
16. 5.
2019

Inspirativní kavárna pro rodiče – Mgr. Alexandra Kecová,
Spolu s dětmi každý den
Povídání o cestě k výsledku rodičovské výchovy. Podporuje projev rodiče, jeho chování
a výchovné působení děti v tom, aby se v dospělosti chovaly tak, jak si přejeme?

Ad 3. Téma:
Prezentace pana Drábka z České školní inspekce (viz příloha).
Ad 4. : Další postup, ukončení setkání
Příští setkání PS ČG bude 21. 5. 2019.
Další termín setkání PS MG 21. května 2019.

Seznam příloh: Prezentace pana Drábka z České školní inspekce
Pokud shledáte v zápise nějaké nepřesnosti nebo pokud z vašeho pohledu nebylo zachyceno vše
podstatné, prosím, dejte nám obratem vědět. Předem děkujeme.
Děkujeme všem za účast a zájem o zapojení do Pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost.

Zapsala: Veronika Svěcená, Jiřina Soukupová
V Českém Brodě 16. dubna 2019
Aktivita je součásti projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647, který je
financován z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Český Brod a z rozpočtů
vybraných obcí ORP Český Brod.

Inspirace pro zvyšování kvality vzdělávání ve školách

Gramotnosti je nezbytné rozvíjet napříč celým vzděláváním,
protože různé vzdělávací oblasti nabízejí různé kontexty, ve
kterých se funkční gramotnost uplatňuje.

Tematické zprávy 2017, 2018
2016/2017

2017/2018

Čtenářská gramotnost

Progress in International Reading Literacy Study

Žáci 4. ročníku ZŠ
Národní zpráva
12/2017

Národní zjišťování
výsledků vzdělávání

Porovnání výsledků zemí od roku 2001
Rok 2001

Rok 2011

Rok 2016

Švédsko
Nizozemsko
Bulharsko
Maďarsko
Litva
Itálie
Německo
Česká republika
Hongkong
Rusko
Singapur
Francie
Slovensko
Slovinsko

561
554
550
543
543
541
539
537
528
528
528
525
518
502

Hongkong
Rusko
Singapur
Nizozemsko
Česká republika
Švédsko
Itálie
Německo
Maďarsko
Slovensko
Bulharsko
Slovinsko
Litva
Francie

571
568
567
546
545
542
541
541
539
535
532
530
528
520

Rusko
Singapur
Hongkong
Švédsko
Maďarsko
Bulharsko
Litva
Itálie
Nizozemsko
Česká republika
Slovinsko
Německo
Slovensko
Francie

581
576
569
555
554
552
550
548
545
543
542
537
535
511

Průměr

536

Průměr

543

Průměr

550
Zdroj: PIRLS 2016

Vývoj výsledků ČR škálách podle postupů porozumění

Zdroj: PIRLS 2016

Výsledky deváťáků v ČG jsou neuspokojivé
PRŮMĚRNÁ ÚSPĚŠNOST V ČG

Očekávání

41 %

Realita

60 %

Základní verze testu z ČG

45 %
Rozšířená verze testu z ČG

58 %

Žáci SŠ se v testech čtenářské gramotnosti potýkají s těmi oblastmi, které vyžadují
pokročilejší čtenářské dovednosti a rozvinuté kritické myšlení

Výsledky žáků 2. ročníků SŠ
otázky vyžadující nalezení a porozumění informaci v textu

63 %

otázky vyžadující odvození odpovědi vlastním úsudkem
s využitím informací v textu

52 %

otázky vyžadujícími posouzení pravdivosti tvrzení

26 %

Faktory ovlivňující vzdělávací výsledky
Pedagogické
vedení školy

Spokojenost
s povoláním
učitele

Školní
klima

Důraz na studijní
úspěch
a výsledky žáků

Profesní rozvoj
ředitelů a učitelů

Odpovědnost českých ředitelů
správa budov je často přesunuta ze
zřizovatele na školu formou zápůjčky či
pronájmu

personalistika

BOZP

kurikulum

ekonomika

právo;
neustále se
měnící
legislativa

zajištění dalších zdrojů financování –
realizace projektů
personální a finanční zajištění pozic –
nedostatek učitelů, školních psychologů
…
byrokratická zátěž; násobné výkaznictví,
GDPR, registr smluv

Nově nastupující ředitel
často nemá možnost se poradit – např. s řadou záležitostí
operativního charakteru
obtížně hledá podporu - ostatní ředitele zpravidla nezná
a dosud nejsou smysluplně využívány zkušenosti bývalých
ředitelů
může mít obavy – i z ČŠI a MŠMT
funkční studium si doplňuje často teprve „za pochodu“,
nedostatečná příprava zvyšuje riziko chyb zejména na
počátku, studium navíc v této době zabírá čas, který začínající
ředitel potřebuje na orientaci, navázání kontaktu s kolegy
a řešení případných problémů

Překážky
Chybí standard ředitele

Kromě funkčního
studia není k dispozici
ucelený, navazující
systém vzdělávání

Chybí podpora jak z úrovně
centra, tak v regionech – teprve
v posledních letech se situace
mění s realizací krajských
a místních akčních plánů

Systémově nejsou
vytvořeny podmínky
pro spolupráci
a síťování ředitelů

Školství trpí politizací,
což se projevuje např.
při sestavování
konkurzních komisí

Činnosti ředitelů
Situace v ČR
12% 21%
18%
49%

Řízení kvality výuky

Provoz a administrativa

Externí komunikace

Výuka

Zdroj: zpráva Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení. McKinsey str. 57

Faktory ovlivňující vzdělávací výsledky
Pedagogické
vedení školy

Spokojenost
s povoláním
učitele
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Čím spokojenější učitel v konkrétní škole,
tím lepší výsledky žáků
INDEX: Spokojenost učitele s pracovním prostředím

Práce na této škole se mi líbí
Doporučil/a bych tuto školu jako
příjemné pracoviště
Se svým působením v této škole jsem
spokojen/a
Celkově jsem se svou prací spokojen/a

Spokojenost učitele s pracovním
prostředím
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Sebedůvěra českých učitelů je ve srovnání
se zahraničím nízká

Podíl učitelů, kteří vyjádřili velkou potřebu dalšího
profesního vzdělávání ve vybraných oblastech (v %)
Pedagogické kompetence pro výuku
mých předmětů

10
6

Přístupy k individualizovanému
učení

13
6

Postupy hodnocení výsledků
vzdělávání a úspěšnosti žáků

Průměr TALIS

12

ČR

5

Výuka žáků se SVP
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Zdroj: TALIS 2013.

Spolupráce učitelů s dalšími učiteli
53,10

Spolupráce na projektu/ech
71,80

76,50

Spolupráce v rámci předmětových
komisí/metodických orgánů

63,90
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Datový zdroj: ČŠI / Dotazník pro učitele ZV 2017-18 (formulář vyplnilo 8 569 učitelů) / Dotazník pro učitele SV 2017-18 (formulář vyplnilo 4 483 učitelů)

Další vzdělávání učitelů

Výsledek žáků dle indexu domácích zdrojů
pro učení

Sledované oblasti DVPP

Celkem

Liberecký

Karlovarský

Středočeský

Praha

Prohloubení faktických znalostí
a vědomostí v předmětech, které vyučuji

48,7 %

52,4 % → 

36,5 %

47,6 %

52,0 %

Pedagogické kompetence pro výuku mých předmětů

30,9 %

37,0 % → 

24,7 %

34,8 %

32,2 %

Postupy hodnocení žáků

29,2 %

37,6 % → 

20,6 %

32,3 %

30,7 %

Chování žáků a vedení třídy

29,9 %

38,3 % → 

20,7 %

31,0 %

24,9 %

Přístupy k individualizovanému učení

24,4 %

30,7 % → 

19,2 %

24,3 %

20,0 %

Výuka průřezových kompetencí (např. řešení problémů,
dovednost učit se)

24,0 %

26,7 % → 

14,4 %

24,0 %

22,9 %

Interní hodnocení nebo autoevaluace škol

18,9 %

25,3 % → 

9,2 %

15,2 %

18,9 %

Spolupráce učitelů s rodiči

32,8 %

38,5 % → 

22,9 %

28,7 %

30,8 %
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Ve spolupráci školy s rodiči a dovednosti motivovat
žáky má ČR značné rezervy
Podíl žáků navštěvujících školy s vysokou nebo velmi vysokou úrovní dílčích
aspektů důrazu školy na studijní úspěch
Nároky učitelů na výsledky žáků
ČR

Zapojení rodičů do činností školy

OECD

Ochota rodičů zajistit, aby žáci byli připraveni se učit

0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %
Zdroj: Mezinárodní šetření PIRLS 2016

Jak se daří v našich školách žákům, kteří vynikají?
Podíl žáků navštěvujících školy s vysokou nebo velmi vysokou úrovní dílčích aspektů důrazu školy na studijní úspěch

Snaha žáků dobře ve škole prospívat

ČR

OECD

Respekt žáků ke spolužákům, kteří ve
škole vynikají
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Zdroj: Mezinárodní šetření PIRLS 2016

Jak si učitelé věří, že dokážou motivovat
a zapojit žáky do výuky
Přesvědčit žáky, že mohou mít dobré výsledky

Pomoci žákům uvědomit si, jakou má učení hodnotu

Motivovat žáky, kteří nemají zájem o školní práci

100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0%
ČR

OECD
Do velké míry

ČR
Do značné míry

OECD
Do určité míry

ČR

OECD

Vůbec ne
Zdroj: Mezinárodní šetření TALIS 2013

Pomoc žákům ze strany školy po vyučování
Dle ředitelů škol

Pomoc učitelů s DÚ
95,7

Učebny, kde si mohou žáci dělat DÚ
98,5

94,3

96,9

73,5

77,1

60,3

68,6
53,4

58,2

41,5

28

36,5

27

OECD (2016), PISA 2015 Results (Volume II): Policies and Practices for Successful Schools | tab. II.6.42

Schopnosti učitelů a jejich přístup k žákům

Jak žáci vnímají chování učitelů
Dosažené skóre žáků v testech matematické gramotnosti
dle vnímání chování učitelů během posledního roku
Učitelé mě vyvolávali méně
často než ostatní žáky
Učitelé mi řekli něco
urážlivého před ostatními

520
510
500
490
480
470
460
450
440
430

Učitelé mě známkovali
přísněji než ostatní žáky

nikdy nebo téměř nikdy
několikrát za rok

Učitelé mi dávali najevo, že
si myslí, že jsem méně
chytrý, než jsem

Učitelé mě zesměšnili před
ostatními

několikrát za měsíc
několikrát za týden

Učitelé mě trestali přísněji
než ostatní žáky
Sekundární analýza PISA 2015 (Školní charakteristiky ve světle výukových metod a využití ICT) | ČŠI, březen 2018.

Vlivy působící na práci učitele
Nátlak z hlediska
úspěšnosti svých žáků
Nátlak na využívání
moderních metod
a technologií,
kterým
moc nerozumí

Nátlak ze strany
rodičů

Důsledné naplňování
kurikula vyučovaného
předmětu

Naplňování cílů
stanovených školou

Sekundární analýza PISA 2015 (Školní charakteristiky ve světle výukových metod a využití ICT) | ČŠI, březen 2018.

Úskalí direktivního způsobu výuky
Nižší motivace učitelů k práci a k učení
Zhoršení vzájemných vztahů
mezi učitelem a žáky
Ztráta osobní motivace k dalšímu učení
na straně žáků
Sekundární analýza PISA 2015 (Školní charakteristiky ve světle výukových metod a využití ICT) | ČŠI, březen 2018.

Proč by se měli učitelé starat o motivaci žáků
Motivace žáka
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1. Potřeba zažít úspěch
2. Smysluplnost učení

Proč by měli učitelé pracovat na tom, aby se
žáci ve škole cítili dobře?
Čím nižší index obavy, tím lepší výsledky
INDEX OBAVY (Test anxiety)

• Často mám strach, že pro mě bude obtížné napsat
písemku.
• Mám strach, že ve škole dostanu špatné známky.
• Hodně se bojím, i když jsem se na písemku dobře
připravil/a.
• Když se učím na písemku, jsem velmi nervózní.

• Znervózním, když nevím, jak ve škole vyřešit nějaký úkol.

Index obavy
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Co zažívají ve škole naši žáci?
Podíl žáků, kteří uvedli, že se jim dané skutečnosti dějí nejméně několikrát měsíčně
ŠIKANA

OECD

10,9 %
fyzická

verbální

vztahová

ČR
žáků uvedlo, že jsou často terčem posměchu

11,1 %

7,2 %

žáků uvedlo, že jsou často vyčleňováni z kolektivu

9,8 %

8,4 %

žáků uvedlo, že jsou často objektem šíření pomluv
a fám

13,3 %

4,3 %

žáků (cca 1 z každé třídy) uvedlo, že je někdo uhodil
nebo do nich strčil (→ podíl napříč zeměmi OECD se
pohybuje mezi 1 až 9,5 %)

7,5 %

PISA 2015 Results (Volume III) Students' Well-Being - © OECD 2017 │ Figure III.1.3 Snapshot of sense of belonging at school and bullying

Sounáležitost se školou
Ve škole si připadám jako outsider
505
500
495
Ve škole snadno nacházím kamarády

490

Ve škole si připadám trapně a nevhodně

485
480
475

souhlasí

470

Spolužáci ze školy mě zřejmě mají rádi

nesouhlasí

Ve škole se cítím osamělý

Cítím, že do školy patřím

Zdroj: PISA 2015

Příležitosti ke zlepšení → Co mohou udělat
učitelé?
Ochota poskytnout
pomoc žákům
a mít zájem o jejich
učení

Budování pozitivního
vzájemného vztahu
se žáky („být součástí
školní komunity“)

Efektivní řízení třídy
a vztahů v profesním
rozvoji učitelů
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Další vzdělávání učitelů na pracovišti –
co tím vlastně myslíme?
Procento žáků ve školách, kde ředitelé uvedli existenci uvedených typů profesního rozvoje na pracovišti

Naše škola pořádá workshopy na
specifické záležitosti, se kterými je
třeba se ve škole vypořádat

Učitelé na naší škole spolupracují tak,
že si navzájem vyměňují nápady
a pomůcky pro výuku specifických
kapitol kurikula
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Naše škola organizuje kurzy DVPP pro
určité skupiny učitelů

ČR

57

79,7
0

50

37,7

OECD
100

68,6

0

20

40

60

80

100

OECD (2016), PISA 2015 Results (Volume II): Policies and Practices for Successful Schools | tab. II.6.20

Kam se ztrácí potřeby žáků se SVP
při přechodu ze ZŠ na SŠ?
Oblast DVPP → Vzdělávání žáků s SVP
ZV

SV

Pardubický

42,31%

11,41%

Zlínský

47,61%

16,84%

Liberecký

35,25%

4,76%

Moravskoslezský

45,56%

15,65%

Ústecký

40,22%

13,10%

Karlovarský

42,33%

17,65%

Vysočina

36,00%

13,00%

Jihomoravský

38,77%

17,51%

Olomoucký

44,05%

22,99%

Jihočeský

37,42%

17,27%

U
27,12 %

Rozdíly ZV x SV

L 30,49 %

K
24,68 %

E
30,90 %
J
23,00 %
C
20,15 %

B
21,26 %

M
21,06 %

T
29,91 %

Z
30,77 %

Datový zdroj: ČŠI / Dotazník pro učitele ZV 2017-18 (formulář vyplnilo 8 569 učitelů) / Dotazník pro učitele SV 2017-18 (formulář vyplnilo 4 483 učitelů)

ZV
SV ve
Gramotnosti a klíčové kompetence
jako téma
Praha
22,03%
16,37%
vzdělávání
učitelů
Středočeský
28,31%
18,43%
DVPP – Podpora rozvoje gramotnosti a klíčových kompetencí

Plzeňský
24,77%
Karlovarský
15,34%
Oblast
DVPP → Podpora rozvoje gramotností a klíčových kompetencí
Ústecký
22,92%
Jihočeský
19,32%
ČR
ČR
Liberecký
33,75%
Královéhradecký
28,29%
ZV
SV
24,98
11,03 23,67%
Pardubický
Vysočina
24,00%
Jihomoravský
20,73%
Olomoucký
26,39%
Moravskoslezský
27,93%
Zlínský
25,27%

12,11%
17,65%
6,55%
8,63%
14,29%
7,35%
9,40%
8,50%
7,39%
13,79%
13,61%
12,11%

Datový zdroj: ČŠI / Dotazník pro učitele ZV 2017-18 (formulář vyplnilo 8 569 učitelů) / Dotazník pro učitele SV 2017-18 (formulář vyplnilo 4 483 učitelů)

ZV
Lepšímu klimatu na školách prospívají
Praha
32,34%
preventivní
aktivity
Středočeský
27,89%
DVPP – Prevence a projevy rizikového chování žáků

Plzeňský
Oblast
DVPP → Prevence a projevy rizikového chování
Karlovarský
Ústecký
Jihočeský
ČR
Liberecký
Královéhradecký
ZV
SV
28,96
19,69
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Moravskoslezský
Zlínský

23,42%
32,52%
24,94%
30,18%
ČR
31,25%
30,00%
33,43%
27,79%
21,11%
30,48%
30,76%
29,79%

SV
17,15%
16,80%
23,16%
16,47%
13,10%
23,74%
10,71%
20,59%
18,12%
27,50%
15,95%
16,09%
26,19%
21,05%

Datový zdroj: ČŠI / Dotazník pro učitele ZV 2017-18 (formulář vyplnilo 8 569 učitelů) / Dotazník pro učitele SV 2017-18 (formulář vyplnilo 4 483 učitelů)

Často opakované „pravdy“

Neexistuje lineární vztah mezi počtem PC
na žáka a výsledkem
Nižší úroveň vybavenosti
závislost
Počet dostupných PC na 1 žáka
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Žáci
s nejlepšími
výsledky

Stejný
počet PC
a žáka

Žáci
s nejhoršími
výsledky

Využívání ICT ve výuce může pozitivně
ovlivnit výsledky žáků

Významný rozdíl mezi dětmi z méně podnětného
domácího zázemí a dalšími skupinami
INDEX: Zdroje pro domácí přípravu (Home educational resources)

Psací stůl, u kterého se můžeš učit
Klidné místo na učení
Počítač, který můžeš používat pro přípravu do školy
Počítačové výukové programy
Knihy, které můžeš využít při přípravě do školy
(např. encyklopedie)
Manuály, návody (např. k počítačovým programům,
k domácím spotřebičům)
Slovník

Zdroje pro domácí přípravu
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Dostupnost ICT prostředků pro učitele
k aktivnímu využití ICT žáky
Ve školách, kde je dostupné ICT pro každého učitele, mají žáci:
cca o 15 bodů lepší skóre než žáci navštěvující školy, kde je vybaven jen
některý z učitelů,
o 29 bodů lepší skóre oproti těm školám, kde nikdo z učitelů nemá k dispozici
ICT ve výuce.

Není ani tak důležitá míra používání ICT, ale především způsob,
jakým žáci ICT prostředky využívají.
Sekundární analýza PISA 2015 (Školní charakteristiky ve světle výukových metod a využití ICT) | ČŠI, březen 2018.

Různé výukové metody stejně jako různé styly
učení mohou produkovat různé výsledky

Jaké výukové metody ovlivňují výsledky žáků?
Využívání výukových metod v přírodovědných hodinách:

s

Diskuse nad přírodovědnými otázkami
Praktické pokusy

Dívky nemají horší výsledky
oproti chlapcům

Badatelsky orientované učení
Tam, kde se tyto metody výuky neaplikují, mají dívky horší výsledky z přírodovědné gramotnosti.
Sekundární analýza PISA 2015 (Školní charakteristiky ve světle výukových metod a využití ICT) | ČŠI, březen 2018.

Školní charakteristiky ve světle výukových metod
Některé výukové metody,
které negativně souvisí
s výsledky, naopak
pozitivně korelují se
sociálně emočními
schopnostmi žáků
(jejich sebedůvěrou
a instrumentální motivací).

Index badatelsky orientovaného učení
v přírodovědných hodinách
✓ Třídní debata
✓ Možnost navrhování pokusů žáky
✓ Aplikace konceptů do reálného života

Sekundární analýza PISA 2015 (Školní charakteristiky ve světle výukových metod a využití ICT) | ČŠI, březen 2018.

Klíčový je již předškolní věk a podpora
rodičů
Zejména pro znevýhodněné
děti je důležité podporovat
zapojení rodičů
Je potřeba hledat všechny
dostupné možnosti ke zvýšení
účasti dětí ze znevýhodněného
prostředí v předškolním
vzdělávání

Podpora gramotností na školách

Čtenářská gramotnost

ČR má stále rezervy v práci s textem a podpoře
čtenářské gramotnosti napříč předměty
Nejsou dostatečně procvičovány následující dovednosti:
Porovnávání
přečteného textu
s jinými texty

Předvídání,
odhadování děje

Popsání stylu
nebo uspořádání
přečteného textu

Určení postoje
nebo záměru
autora

Téměř dvakrát méně často oproti mezinárodnímu průměru v české škole
učitel předčítá žákům nahlas
Nedostatečně se využívá tiché čtení

Podmínky výuky, postoje
Narůstající počet
třídních knihoven,
avšak nízká míra
využívání

Malá sounáležitost
žáků se školou

Malý důraz škol
i učitelů na studijní
úspěch

Nízká sebedůvěra
žáků ve čtení

Malá spokojenost
učitelů s
povoláním

Podprůměrné
zapojení učitelů do
dalšího vzdělávání
v oblasti čtení

Podprůměrná
obliba čtení u žáků

Souvislost mezi
frekvencí čtení pro
radost a výsledky
žáků

Zdroj: PIRLS 2016

Příklad inspirativní praxe
Malotřídní základní škola (část města, 70 žáků)
Kritérium 4.2
Pedagogové využívají široké spektrum výchovně-vzdělávacích strategií pro naplnění stanovených cílů

Diferencované cíle a úkoly pro žáky 1. ročníku v hodině čtení
Úroveň obtížnosti 1

✓ číst věty s obrázky, s dopomocí skupiny
✓ odstranit „slovesnou čáru“ a nahradit ji stále se opakujícími slovy MÁ, UMÍ

Úroveň obtížnosti 2

✓ číst krátkou větu psanou velkými tiskacími písmeny s porozuměním

Úroveň obtížnosti 3

✓ číst delší text psaný velkými tiskacími písmeny s porozuměním
✓ naslouchat déle čtenému textu spolužákem

Úroveň obtížnosti 4

✓ číst delší text psaný malými tiskacími písmeny s porozuměním
✓ naslouchat textu čtenému spolužákem
✓ zapamatovat si znění celé karty (možnost psát na druhou stranu odpověď na hádanku)

Příklad inspirativní praxe
Úroveň čtení 1 v 1. ročníku

Příklad inspirativní praxe
Úroveň čtení 2 v 1. ročníku

Příklad inspirativní praxe
Úroveň čtení 3 v 1. ročníku

Příklad inspirativní praxe
Úroveň čtení 4 v 1. ročníku

Příklad inspirativní praxe
Test z dějin, jehož cílem bylo ověřit výstup ŠVP v 5. ročníku
Žák hledá souvislosti mezi jednotlivými historickými událostmi, srovnává je a hledá jejich dopad do
současnosti. .

Žáci obdrží zadání, na něž odpovídají způsobem, který jim nejvíce vyhovuje
Zadání:
Jméno: ……………………………………… Datum:
Pravěk – popřemýšlej nad tématy a zapiš způsobem, který ti vyhovuje (text, myšlenková mapa,…)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ženy a muži
Potrava
Zbraně
Bydlení
Války
Co bylo jinak v pravěku a dnes?
Co je dnes podobné jako v pravěku?
Co tě ještě napadá o pravěku?

Příklad inspirativní praxe
Test z dějin, jehož cílem bylo ověřit výstup ŠVP v 5. ročníku
Příklady zpracování

Matematická
gramotnost

Příklad inspirativní praxe
Test z matematiky v 1. ročníku, jehož cílem bylo ověřit výstup ŠVP
✓ Žák vytváří hypotézy a ověřuje je.
✓ Žák provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly.

Test obsahuje úkoly různé obtížnosti.
Úroveň obtížnosti je označena počtem hvězdiček.

Z testu je zřejmé, jak obtížné úkoly žák zvládá.

Příklad inspirativní praxe

Souvislost výsledků žáků s využíváním
Hejného metody výuky matematiky
Mírně vyšší průměrnou úspěšnost
žáků při využití Hejného
matematiky
Žáci učitelů, kteří za hlavní cíl
výuky matematiky označili
utváření pozitivního vztahu
k matematice, dosáhli v průměru
o 3 procentní body vyšší
úspěšnost oproti žákům, jejichž
učitelé označili probrat veškeré
učivo RVP
Zdroj: ČŠI / Výběrové zjišťování výsledků žáků / květen 2017 / Učitelský dotazník

Matematická gramotnost spočívá v:
1
následné diskuzi se
spolužáky o matematice

schopnosti další
práce s chybou

radosti z vyřešené úlohy
a pochopení pojmů

6

2

porozumění různým typům
matematického textu

5

3

třídění zkušeností pomocí
vlastního myšlení

zobecňování získaných zkušeností
a tvoření modelů

4

Metody v hodinách na ZŠ dle žáků
Společné řešení úloh
ve skupině se spolužáky
Výklad řešení úlohy spolužákem

9 % 12 %

18 %
29 %

Samostatná práce

30 %

20 %

29 %

40 %

10 %

38 %

28 %

69 %
0%

14 %

38 %

22 %

38 %

Výklad učitele

24 %

47 %

20 %

Diskuse v celé třídě
nad danou úlohou

Prověřování vědomostí,
procvičování, opakování

54 %

29 %

téměř každou
hodinu
přibližně
v polovině hodin
jen občas
vůbec

16 % 11 %
60 %

80 %

Zdroj: ČŠI

Prostor pro aktivitu žáků
Poměr slov,
která zazní v běžné
hodině

1. stupeň ZŠ

2. stupeň ZŠ

1:2 nebo méně

3,8 %

3,1 %

1:1

26,4 %

18,1 %

2:1

52,8 %

50,7 %

3:1 nebo více

17,0 %

28,1 %

učitel : žáci
je průměrně asi

Zdroj: ČŠI

1

2

Klima
třídy

Komunikace
ve třídě

4

3

Projevy
žáků

Podpora
učitele

Rozvoj matematické
gramotnosti u žáků
ovlivňují 4 faktory

Podpora školních aktivit

ČG - ukázka dostupných materiálů ČŠI

Publikace ČŠI k mezinárodním šetřením

Ukázka dostupných publikací

Mobilní centra (únor–duben 2019)
Místo konání
Karlovy Vary
Zlín
Liberec
Jihlava
Brno
Plzeň
Olomouc
Praha
Ostrava
Česká Budějovice
Ústí nad Labem
Hradec Králové

Termíny
5.–14. 2. 2019
5.–22. 2. 2019
6.–13. 2. 2019
7.–19. 2. 2019
19. 2.–14. 3. 2019
4.–21. 3. 2019
18. 3.–17. 4. 2019
19. 3.–30. 4. 2019
19. 3.–16. 4. 2019
20. 3.–10. 4. 2019
21. 3.–4. 4. 2019
2.–12. 4. 2019

https://gramotnosti.pro/

Minikonference
gramotností
a
Společenství praxe
vzdělávacích oblastí

Webové speciály:
✓

čtenářská gramotnost

✓

matematická gramotnost

✓

digitální gramotnost

Blogové příspěvky ke
gramotnostem napříč předměty
a vzděláváním v MŠ a ZŠ
(http://gramotnosti.blogy.rvp.cz/)

Šablony II a gramotnosti
Průvodce a inspirace pro pedagogické
vedení škol v oblasti rozvoje gramotností
http://www.nuv.cz/file/3377
Doprovodné video v sekci AudioVideo
Metodického portálu RVP.CZ
Materiál doplňuje Příklady dobré praxe
realizace šablon (NIDV)

Nebudu se pouštět
do něčeho velkého
Jednodenní
seminář pro
sborovnu

✓ Vzdělávání
pedagogických
pracovníků v ZŠ
✓ Vzdělávání
pedagogického
sboru ZŠ
zaměřené na
inkluzi

S touto akční
skupinkou se
podívám do
jiné školy

Akční
skupinka
(získat alespoň
3 učitele, kteří
se chtějí zapojit)

Potřebuji se
s někým poradit?
✓ Profesní rozvoj pedagogů ZŠ prostřednictvím supervize / mentoringu / koučinku

✓ Sdílení zkušeností
pedagogů
z různých škol/ŠZ
prostřednictvím
vzájemných návštěv

Akční skupinka
vyzkouší některá
doporučení
a o zkušenostech
se podělí se
sborem
i vedením školy

Na základě
zkušeností
navrhneme
strategii
s akční
skupinkou

✓ Vzájemná spolupráce
pedagogů ZŠ
✓ Nové metody ve výuce v ZŠ

Získáváme
sebedůvěru
Pokračují
aktivity
z 1. fáze

JDEME
HLOUBĚJI

✓ Vzájemná
spolupráce
pedagogů ZŠ
✓ Klub pro žáky
ZŠ
✓ Projektový
den
ve škole

Zapojíme
družinu

✓ Projektový
den mimo
školu

Zkoušíme
tandemovou
výuku

✓ Sdílení zkušeností
pedagogů
z různých škol/ŠZ
prostřednictvím
vzájemných návštěv
✓ Šablony pro družiny
či školní kluby
(a domovy mládeže)
obdobné jako pro ZŠ

✓ Sdílení zkušeností
pedagogů
z různých škol/ŠZ
prostřednictvím
vzájemných
návštěv
✓ Tandemová
výuka v ZŠ

Chceme pro
spolupráci
získat
rodiče

Rádi bychom
v bezpečném
prostředí
vyzkoušeli nové
metody
(např. principy
Hejného
matematiky)

✓ Odborně zaměřená
tematická setkávání
a spolupráce s rodiči
žáků ZŠ
✓ Komunitně osvětová
setkávání

✓ Klub pro žáky ZŠ
✓ Nové metody ve výuce ZŠ
✓ CLIL ve výuce v ZŠ

Jsme malá škola.
Jak to zvládneme?

Spojíme se
s další školou
(půjčíme si
navzájem
učitele)

✓ Vzájemná
spolupráce
pedagogů ZŠ

Navštívíme
i nějakou
vzdálenější
školu
(třeba v době
našich jarních
prázdnin)

✓ Sdílení zkušeností
pedagogů
z různých škol/ŠZ
prostřednictvím
vzájemných návštěv

Dvě školy si
domluví
společné
vzdělávání
na klíč

Jsme velká škola.
Co můžeme udělat?

Podpoříme
spolupráci učitelů
- mezi 1. a 2. stupněm ZŠ
- mezi předměty
všeobecnými
a odbornými

✓ Vzájemná
spolupráce
pedagogů ZŠ
✓ Sdílení zkušeností
pedagogů
z různých škol/ŠZ
prostřednictvím
vzájemných návštěv

Vytvoříme strategii
podpory žáků
ohrožených
školním
neúspěchem

- v rámci metodických
orgánů

Využijeme
mezipředmětové
vztahy

✓ Doučování žáků ZŠ ohrožených
školním neúspěchem
✓ Klub pro žáky ZŠ
✓ Odborně zaměřená tematická
setkávání a spolupráce s rodiči
žáků ZŠ
✓ Komunitně osvětová setkávání

✓ Tandemová výuka
v ZŠ
✓ Projektový den ve
škole
✓ Projektový den
mimo školu

SŠ a VOŠ budou mít obdobné šablony

Jsme sloučená
MŠ a ZŠ. Jak na to?

Podpora
přestupu
z MŠ a ZŠ

✓ Sdílení zkušeností
pedagogů
z různých škol/ŠZ
prostřednictvím
vzájemných
návštěv
✓ Odborně
zaměřená
tematická
setkávání
a spolupráce
s rodiči žáků ZŠ

Projektový
den pro MŠ
a ZŠ
dohromady
(obě školy si
vezmou stejnou
šablonu)

✓ Projektový den
ve škole

Učíme se
navzájem
(učitelka
1. stupně uvádí
učitelky MŠ do
principů stejné
metody)

✓ Sdílení zkušeností
pedagogů
z různých škol/ŠZ
prostřednictvím
vzájemných návštěv

I MŠ mohou díky
šablonám podpořit rozvoj
dětí v oblasti čtenářských
a předmatematických
představ

Pozveme si
vzdělávání
přímo do
školy

✓ Vzdělávání
pedagogických
MŠ – DVPP
v rozsahu
8 hodin

Společně se
učíme něco
nového

Inspirujeme
se u jiné
MŠ

✓ Nové metody
ve vzdělávání
předškolních
dětí

✓ Sdílení zkušeností
pedagogů
z různých škol/ŠZ
prostřednictvím
vzájemných návštěv

Zapojíme
rodiče

Potřebujeme se
poradit?
✓ Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize / mentoringu / koučinku

Za
vzděláváním
vyjdeme za
hranice MŠ

✓ Projektový den
ve škole
✓ Projektový den
mimo školu
✓ Komunitně
osvětová setkávání

✓ Odborně zaměřená tematická
setkávání a spolupráce
s rodiči dětí v MŠ

Jak poznáme,
že se nám daří?
Zázraky do tří dnů se nekonají, ale →

Výsledky
vzdělávání

→ využít dostupné úlohy a zadat je žákům
Učitelé, kteří zkoušejí nové postupy
Učitelé, kteří (zatím) postupují tradičně

Motivace
žáků

Jak se mění aktivita, vztah
k předmětům, klima ve třídě /
ve škole

Motivace
učitelů

Radost z práce

Práce s výsledky testování ve škole

Jak například pracovat s výsledky testování
NA ÚROVNI ŠKOLY
Věnovat pozornost
všem skupinám žáků
podle jejich výsledků
(průměrná úspěšnost za celou školu →
málo vypovídající údaj)

Jak například pracovat s výsledky
NA ÚROVNI TEMATICKÝCH ČÁSTÍ TESTU

Výsledky přinášejí
informaci o tom,
na kterou oblast
zaměřit zvýšenou
pozornost

Jak například pracovat s výsledky
Informace o průměrné úspěšnosti žáků školy a všech žáků

Podprůměrný výsledek ve více otázkách ke stejné dovednosti je signálem, který by měl
iniciovat zvýšenou pozornost věnovanou dané dovednosti v další výuce.

Jak pracovat s výsledkovou sestavou
NA ÚROVNI ŽÁKA
Identifikace
problémových dovedností
i oblastí, které žák zvládá
lépe

Závěr

Faktory ovlivňující výsledky žáka

Zdroj: Hattie, J.: Visible Learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. London & New York: Routledge (2009). John Hattie, Visible Learning for teachers. Maximizing
impact on learning. London & New York: Routledge (2012).

Co pomáhá k čtenářské gramotnosti

1

Koncepce podpory ČG
ve škole

4

2

Koordinátor pro
gramotnost

Čtenářské dílny a
čtenářské koutky nejen na
prvním stupni ZŠ

5

3

Spolupráce mezi stupni
vzdělání

Vzdělávání pro sborovny

Co pomáhá k podpoře matematické gramotnosti

1

Pečovat o bezpečné
a pozitivní klima

2

Spíše než memorování
faktů učit žáky objevovat
vztahy a pracovat
s různými matematickými
jazyky

3

Podporovat růstové
myšlení – matematika
není předmět, na který
musím mít „buňky“

Proč má význam přemýšlet o tom, co učitelé
ve třídě dělají či nedělají?
Vztahy mezi
učitelem
a žáky jsou
v průběhu
školního roku
relativně
stabilní

Prvních 10 minut
setkání s novou
třídou zásadně
ovlivňuje vzájemný
vztah učitele a žáků
ve třídě na několik
týdnů dopředu

Zdroj: TIM MAINHARD, M., Mieke BREKELMANS, Perry den BROK a Theo WUBBELS. The development of the classroom social climate during the first months of the school year. Contemporary Educational
Psychology [online]. 2011, 36(3), 190-200 [cit. 2018-09-25]. DOI: 10.1016/j.cedpsych.2010.06.002. ISSN 0361476X.

K zamyšlení
Pokud dítě
pochází ze
slabších poměrů,
je o to více
důležitější to, co
učitel ve škole dělá
(nebo nedělá)

Na školách s dětmi,
kde výsledky nebudou
tak excelentní,
je nutné začít s péčí
o spokojenost učitele
a pak teprve očekávat
zlepšení výsledků žáků

Učitel, který není
spokojený, nemůže
podávat takový
výkon, aby žáci
maximálně využili
svůj potenciál

Klíčem k úspěchu
žáků je spokojenost
učitelů

☺

Co dělá učitele
profesionálem
Mluví ve prospěch žáků.
Zapojuje se do odborné
diskuze a sdílí dobrou
praxi.

Hroší kůže, která podporuje
vrozenou schopnost setřást
překážky a využít je
k urychlení vlastního rozvoje.

Zvídavá mysl, která je vždy ochotná
přemýšlet o tom, jaké dopady má naše
práce na vzdělávání dětí, které učíme.

Má neutuchající touhu pomáhat
žákům s tím, aby se co nejlépe učili.
Má lásku k učitelskému povolání
a záleží mu na tom, jaký vliv na
společnost má práce učitelů.

Vlastnoruční zkušenost s tím,
co funguje a co ne. Přemýšlení
o těchto zkušenostech a jejich
využití ke skutečnému vlivu ve
třídě i mimo ni.

Vždy vedou váš vlastní vývoj
a rozvoj ostatních kolem vás.
Zkoumají nové a různorodé cesty
pro zlepšení všeho, co děláte.
Vše, co děláte, je ukotveno v jasném
souboru profesních standardů, které jsou
navrženy tak, aby poskytly rámec, který
směřuje k pedagogické profesionalitě.

Když se učitel ve svém předmětu věnuje rozvoji gramotností,
nepovede to k zanedbání obsahu jeho předmětu, ale naopak k tomu,
že žáci v tomto předmětu budou mít lepší znalosti a výsledky.

GRAMOTNOST přispívá k získávání
vědomostí a jejich uplatňování
v reálných situacích, což je cesta
k úspěchu žáka a kvalitnějšímu
vzdělávání.

Důležitý je přístup učitele k žákům
Přizpůsobení výuky potřebám a znalosti třídy
Poskytnutí individuální pomoci
Častější hodnocení (zpětná vazba)
Od snadnějších úkolů/testů k obtížnějším
Práce s chybou (interpretace chyby)

Učení založené
na strachu přináší
krátkodobé výsledky

Učitelé
Pedagogická diagnostika
Využívání formativního hodnocení
Management třídy a dovednost pracovat s dětmi s poruchami
chování
Komunikace a zejména krizová komunikace s žáky i rodiči
Schopnost získat pozornost a zájem žáků a uplatňovat efektivní
metody a formy výuky
Digitální kompetence
Spolupráce s asistentem pedagoga v rámci hodiny

Děkuji za pozornost
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5
posta@csicr.cz

