
Čtenářská	  a	  matema,cká	  gramotnost	  

Proč	  to	  vnímáme	  jako	  priority?	  	  

Trendy	  v	  gramotnostech	  –	  kam	  směřujeme?	  

O	  co	  se	  můžeme	  podělit?	  

Jakou	  potřebujeme	  podporu	  –	  nastavení	  DVPP…?	  

PISA	  



AGREGOVANÝ	  VÝSTUP	  Z	  VÝZKUMU	  POTŘEB	  ZŠ	  A	  MŠ	  

O	  cílech	  a	  průběhu	  výzkumu	  potřeb	  základních	  a	  mateřských	  škol	  
Hlavními	  cíli	  dotazníkového	  šetření	  jsou:	  
•  KonNnuální	  podklady	  pro	  obsahové	  nastavení	  podpory	  v	   	  období	  2014–2020	  podle	  aktuálních	  

potřeb	  škol	  v	  předem	  daných	  a	  schválených	  oblastech	  podpory	  z	  evropských	  zdrojů.	  
•  Získání	   evaluačního	   indikátoru	   počtu	   organizací,	   ve	   kterých	   se	   zvýšila	   kvalita	   výchovy	  

a	  vzdělávání	  a	  proinkluzivnost.	  
	  	  















Kenn	  Fisher,	  2005	  



Trendy	  v	  	  ČR?	  

Gene,cká	  metoda	  čtení	  

Comenia	  script	  

Čtenářské	  kon,nuum	  





Matema,ka	  prof.	  Hejného	  



Potřeby	  škol:	  	  
	  
DVPP	  
Potřeby	  žáků	  
Vize	  školy	  
	  
Oblas,	  sledované	  ČŠI:	  
a)	  Existence	  konkrétní	  strategie	  školy	  směřující	  k	  rozvoji	  ČG	  dě]	  a	  žáků.	  	  
b)	  Kompetentnost	  pedagogických	  pracovníků	  (dále	  „PP“),	  jejich	  osobnostní	  rozvoj	  a	  využívání	  jejich	  	  
	  	  	  	  schopnos]	  a	  dovednos]	  k	  podpoře	  rozvoje	  ČG	  dě]	  a	  žáků.	  	  
c)	  PoziNvní	  přístup	  k	  četbě	  a	  prožitek	  z	  četby	  přispívající	  k	  rozvoji	  předčtenářských	  dovednos]	  dě].	  	  
d)	  Zohlednění	  vzdělávacích	  potřeb	  každého	  dítěte	  a	  žáka	  a	  použi]	  odpovídajících	  vyučovacích	  strategií.	  	  
e)	  Spolupráce	  s	  rodinou	  a	  dalšími	  partnery,	  přispívajícími	  k	  dosažení	  lepších	  a	  komplexnějších	  výsledků	  v	  	  	  	  	  
	  	  	  	  rozvoji	  ČG	  dítěte	  a	  žáka.	  	  
f)	  Existence	  a	  využívání	  třídní,	  školní	  či	  veřejné	  knihovny,	  která	  disponuje	  dostatečným	  počtem	  knižních	  	  
	  	  	  	  Ntulů	  různých	  žánrů,	  audiovizuálních	  pomůcek	  a	  ICT	  a	  poziNvně	  ovlivňuje	  rozvoj	  ČG.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  


