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|  Úvodní slovo 
ústředního školního inspektora

Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA, LL.M., MSc.

Vážené dámy, 
vážení pánové,

celý uplynulý školní rok 2020/2021 
byl velmi významně poznamenán 
opatřeními navázanými na řešení 
pandemie nemoci covid-19. Ta se 
silně dotkla také škol a školských 
zařízení, školy musely po většinu 
roku vyučovat distančně a školská 
zařízení vykonávala pouze omeze-
ný provoz. Zvláštním případem byly 
mateřské školy, které i v náročném 
pandemickém období vzdělávaly  
v prezenčním režimu, a byly tak spolu 
se zdravotníky a dalšími vybranými 
profesemi v té pověstné první linii. 

skytování udržitelného distančního 
vzdělávání a také připravovat ná-
měty a doporučení pro Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy pro 
nastavení využitelné centrální pod-
pory směrem ke školám. 

O tyto metodické konzultace proje-
vily zájem stovky škol, se kterými Čes-
ká školní inspekce na základě doho-
dy a přání ředitele školy telefonicky, 
prostřednictvím videohovorů nebo 
i formou prezenčních návštěv dis-
kutovala otázky související zejména  
s přípravou a organizací distančního 
vzdělávání, se zaměřením distanč-
ní výuky a s formami distančního 
vzdělávání, s obsahovými prioritami 
distanční výuky, s distančním vzdělá-
váním žáků se speciálními vzděláva-
cími potřebami nebo s hodnocením  
a poskytováním zpětné vazby či ko-
munikací s žáky a jejich rodiči. 

Vedle toho Česká školní inspekce 
nabídla žákům připravujícím se na 
přijímací zkoušky na střední školy 
a na maturitu podporu formou po-
řízení elektronické verze testů, kte-
ré byly v minulých letech při přijí-
macích zkouškách a maturitních 
zkouškách použity, do inspekčního 
systému elektronického testování 
InspIS SET, který v režimu tzv. do-
mácího vzdělávání mohli žáci zdar-
ma a komfortně využívat. Počty 
stažených a vyhodnocených testů se 
pohybovaly v řádu mnoha desítek 
tisíc, což svědčí o tom, že tuto for-
mu podpory žáci přivítali. Současně 

Již v prvních měsících školního 
roku nabídla Česká školní in-
spekce všem školám možnost kon-
zultací v tématech souvisejících  
s distančním vzděláváním s cí- 
lem pomoci jim řešit obtíže,  
s nimiž se v rámci distančního 
vzdělávání setkávaly. 

Česká školní inspekce do testovací 
aplikace pořídila také mnoho testů 
v rámci realizace vzdělávacího pro-
gramu UčíTelka, který byl zejmé-
na v předcházejícím školním roce 
2019/2020 při vzdělávání na dálku 
zásadní pomocí. 

Smyslem práce České školní 
inspekce je poskytovat jak ško-
lám a školským zařízením, tak 
i státu a všem dalším aktérům 
vstupujícím z různých pozic do 
počátečního vzdělávání, kom-
plexní, obsahově bohatou a kva-
litativně silnou zpětnou vazbu  
o kvalitě a efektivitě vzdělávání 
a současně i nabízet konkrétní 
náměty a doporučení směřující 
k průběžnému zvyšování kvality 
vzdělávání.

Rovněž za školní rok 2020/2021 
nabízíme velké množství důležitých 
zjištění, závěrů a doporučení, s ni-
miž je možné při poskytování jedné 
z nejdůležitějších veřejných služeb, 
kterou vzdělávání nepochybně je, 
pracovat. 

Po celý školní rok se Česká 
školní inspekce systematicky 
věnovala zejména sledování  
a vyhodnocování realizace dis-
tančního vzdělávání a realizo-
vala řadu činností směřujících  
k podpoře škol. 

Hlavním cílem každé aktivity Čes-
ké školní inspekce v tomto náročném 
období bylo především vysledovat 
pozitivní a inspirativní přístupy škol 
v různých problematikách souvise-
jících s distanční výukou, v případě 
potřeby školám metodicky pomáhat, 
diskutovat s nimi vhodné cesty k po-

Komplexní výpověď o kvalitě  
a efektivitě vzdělávání a vzdě-
lávací soustavy v České repub-
lice v podobě výroční zprávy 
České školní inspekce za školní 
rok 2020/2021 naleznete na 
našich webových stránkách 
www.csicr.cz.

Dobrý rok 2022 a hodně zdraví 
přeje

https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Vyrocni-zpravy/Kvalita-a-efektivita-vzdelavani-a-vzdelavaci-s-(4)
https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Vyrocni-zpravy/Kvalita-a-efektivita-vzdelavani-a-vzdelavaci-s-(4)
https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Vyrocni-zpravy/Kvalita-a-efektivita-vzdelavani-a-vzdelavaci-s-(4)
https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Vyrocni-zpravy/Kvalita-a-efektivita-vzdelavani-a-vzdelavaci-s-(4)
http://www.csicr.cz
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Počty akcí 2020–2021 prezenční

Počty akcí 
2020–2021 
distanční

MŠ 327
2 587 hospitací
309 komplexních inspekčních činností
16 inspekčních činností na žádost
2 kontroly

ZŠ 104
2 370 hospitací
77 komplexních inspekčních činností
17 inspekčních činností na žádost
10 kontrol

SŠ 25
418 hospitací
12 komplexních inspekčních činností
8 inspekčních činností na žádost
5 kontrol

VOŠ       2
24 hospitací
2 inspekční činnosti na žádost

ZUŠ       5
75 hospitací
4 komplexní inspekční činnosti
1 inspekční činnost na žádost

ZAŘÍZENÍ  
PRO ZÁJMOVÉ 
VZDĚLÁVÁNÍ  

93
243 hospitací
73 komplexních inspekčních činností
20 inspekčních činností na žádost

ZAŘÍZENÍ  
PRO VÝKON  
ÚSTAVNÍ NEBO 
OCHRANNÉ VÝCHOVY

41
372 hospitací
41 komplexních inspekčních činností

ZAŘÍZENÍ  
ŠKOLNÍHO 
STRAVOVÁNÍ

407
371 komplexních inspekčních činností
15 inspekčních činností na žádost
21 kontrol

OSTATNÍ ŠKOLY 
A ŠKOLSKÁ 
ZAŘÍZENÍ

20
17 komplexních inspekčních činností
2 inspekční činnosti na žádost
1 kontrola

48 6 704 515
KONTROL VEŘEJNOSPRÁVNÍCH 

KONTROL STÍŽNOSTÍ KONKURZNÍCH 
ŘÍZENÍ

ZŠ 2 518
12 793 hospitací
2 518 tematických inspekčních činností

SŠ 893
5 362 hospitací
893 tematických inspekčních činností



INFO2022

4

|  Průběžná zpráva o vyrovnávání nerovností  
ve vzdělávání

S ohledem na vývoj pandemie nemoci covid-19 a s ní související protiepidemická 
opatření byla po významné období školního roku 2020/2021 ve většině základních 
a středních škol realizována distanční výuka. Česká školní inspekce po celý školní 
rok 2020/2021 průběh vzdělávání ve školách sledovala a hodnotila, metodicky 
školám pomáhala a poskytovala souhrnná zjištění, náměty a doporučení jak pro 
školy a jejich zřizovatele, tak pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.1

Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA, LL.M., MSc.
ústřední školní inspektor

1  Výstupem těchto šetření v základních a středních školách byly tematické zprávy: ČŠI (2021). Distanční vzdělávání v základních a středních školách. Přístupy, 
postupy a zkušenosti škol rok od nástupu pandemie nemoci covid-19. Praha: Česká školní inspekce. Dostupná na www.csicr.cz. a ČŠI (2021). Návrat žáků 
k prezenčnímu vzdělávání v základních a středních školách. Přístupy a postupy škol na konci 2. pololetí školního roku 2020/2021. Praha: Česká školní 
inspekce. Dostupná na www.csicr.cz. 

2  Tento odhad pochází od třídních učitelů, kteří se se svými žáky na konci 2. pololetí školního roku 2020/2021 prezenčně potkali po velmi dlouhé době. Již  
v tomto období tak bylo zřejmé, že i s ohledem na nadcházející letní prázdniny bude identifikace vzdělávacích rozdílů u jednotlivých žáků znovu prováděna 
na začátku školního roku 2021/2022, a že tedy tento odhadovaný počet žáků bude odpovídat spíše dolní hranici diskutovaného předpokladu. Navíc se tento 
odhad týkal pouze žáků, u nichž bude podle jejich třídních učitelů potřeba minimálně jeden celý další školní rok k tomu, aby k vyrovnání vzdělávacích rozdílů 
došlo, a nebyly v něm tedy zohledněni všichni žáci, pro něž by nějaké následné doučovací aktivity byly prospěšné.

3   Na jaře 2022 bude provedeno celostátní zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol prostřednictvím inspekčního systému elek-
tronického testování InspIS SET a ve stejném období bude realizováno i mezinárodní šetření PISA 2022, takže s jistým odstupem budou k dispozici také 
informace o úrovni vybraných dovedností českých žáků v mezinárodním srovnání.

Úvod
Již v průběhu školního roku tak bylo 

zřejmé, že dlouhotrvající období dis-
tančního vzdělávání výrazně ovlivní 
organizaci a podobu vzdělávání  
v základních a středních školách také 
ve školním roce 2021/2022, během 
nějž bude potřeba postupnými kroky 
usilovat o vyrovnání nerovností ve 
vzdělávání způsobených pandemií  
a postupně snižovat negativní do-
pady pandemie nemoci covid-19 na 
žáky, učitele i samotnou výuku. 

Česká školní inspekce na základě 
prvotních zjištění od třídních učite-
lů kvantifikovala ke konci školního 
roku 2020/2021 počet těchto žáků na 
minimálně 55 tisíc2. 

Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy již ke konci školní-
ho roku 2020/2021 připravilo plán 
kompenzačních aktivit a činností  
v oblasti vzdělávání, jehož cílem bylo 
naznačit kroky vedoucí k postupné-
mu snižování dopadů pandemie na 
vzdělávání. Vedle letních kempů, kte-
ré významně přispěly k podpoře so-
ciálních vazeb mnoha žáků a také ke 
zvýšení rozsahu jejich pohybových 
aktivit, je zásadním a oproti letním 
kempům také plošným nástrojem pro 
snižování dopadů pandemie na vzdě-
lávání koncept vyrovnávání roz-
dílů ve znalostech, dovednostech 
a kompetencích žáků základních  
a středních škol, který je pro zjedno-
dušení běžně označován jako koncept 
doučování.

Česká školní inspekce se bude po 
celý školní rok 2021/2022 priorit-

ně věnovat právě sledování dopadů 
dlouhodobé distanční výuky na 
přípravu a organizaci vzdělávání, na 
práci učitelů i ředitelů škol i na samot-
né vzdělávání žáků, s důrazem na po-
stupné vyrovnávání rozdílů mezi žáky 
v zásadních znalostech či dovednos-
tech. Součástí pak bude také zjišťo-
vání vzdělávacích výsledků, kterých 
žáci po náročném období distanč-
ního vzdělávání budou dosahovat.3

Na konci roku 2021 vydala Česká 
školní inspekce tematickou zprávu  
s názvem Průběžná zpráva o vy-
rovnávání nerovností ve vzdělá-
vání ve školním roce 2021/2022 
(dostupná na www.csicr.cz), kte-
rá poskytuje informace o podobě  
a o efektivitě činností směřujících 
ke snižování dopadů pandemie ne-
moci covid-19 v oblasti vzdělává-
ní za první měsíce prvního pololetí 
školního roku 2021/2022, zejména 
s ohledem na realizaci konceptu 
doučování žáků ve školách. Násle-
dující text přináší shrnutí hlavních 
zjištění.

Navíc je potřeba vnímat, že po 
celé období distanční výuky 
existovala významná skupina 
žáků, kteří se distančního vzdě-
lávání z různých důvodů neú-
častnili, nebo se jej účastnili  
jen velmi problematicky,  
a také významná skupina žáků, 
kterým se v důsledku distanční  
výuky a jejího pojetí nepoda-
řilo zvládnout předpokláda-
ný vzdělávací obsah.

https://csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Distancni-vzdelavani-v-zakladnich
https://csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Distancni-vzdelavani-v-zakladnich
http://www.csicr.cz
https://csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-%E2%80%93-Navrat-zaku-k-prezencnimu-vzdel
https://csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-%E2%80%93-Navrat-zaku-k-prezencnimu-vzdel
http://www.csicr.cz
https://csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Prubezna-zprava-o-vyrovnavani-nerovnosti-ve-vzdela
https://csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Prubezna-zprava-o-vyrovnavani-nerovnosti-ve-vzdela
https://csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Prubezna-zprava-o-vyrovnavani-nerovnosti-ve-vzdela
http://www.csicr.cz
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Identifikace žáků  
pro doučování

Jedním z cílů sledování a hodnoce-
ní dopadů distanční výuky v základ-
ních a středních školách je ověřit, do 
jaké míry se daří pomocí doučovacích 
aktivit zlepšit znalosti a dovednosti 
žáků, a tím podpořit efektivitu jejich 
vzdělávacího procesu. Odhad z kon-
ce školního roku 2020/2021, který 
na základě vyjádření třídních učitelů 
Česká školní inspekce učinila, před-
pokládal existenci minimálně 55 ti-
síc žáků napříč jednotlivými stupni 
základního a středního vzdělávání, 
kteří v důsledku dlouhodobé dis-
tanční výuky mohou mít ve srovnání  
s ostatními žáky velmi výrazné nedo-
statky ve znalostech a dovednostech  
a u nichž bude zapotřebí minimálně je-
den další školní rok k tomu, aby došlo  
k postupnému vyrovnání těchto vzdě-
lávacích rozdílů. V této souvislosti se 
nyní ukázalo, že celkový počet žáků,  
u nichž bude v průběhu školního 
roku 2021/2022 potřeba vyvinout 
značné úsilí pro vyrovnání identifi-
kovaných vzdělávacích rozdílů, bude 
ještě vyšší.

Do doučovacích aktivit by tak pod-
le zpřesněných informací po začátku 
školního roku 2021/2022 mělo být 
zapojeno nejméně 222 tisíc žáků, 
z toho 180 tisíc žáků na základních 
školách a 42 tisíc žáků na školách 
středních.4 Zapojení těchto žáků do 
doučování se však daří jen u zhru-
ba 80 % z nich. Vyšší podíl neza-
pojených žáků je pak registrován  
v krajích, v nichž byl současně iden-
tifikován i vyšší podíl žáků, kteří by 
do doučování zapojeni být měli (např. 
Ústecký kraj). Žádné doučovací ak-
tivity pro své žáky neorganizovalo 
zhruba 7 % základních škol, 10 % 
středních odborných škol a plná 
třetina gymnázií. Důležitým úko-
lem pro následující období školního 
roku 2021/2022 by měla být snaha 
zapojit do doučovacích aktivit také 
zbývajících cca 20 % žáků, pro něž 

by zapojení do doučovacích aktivit 
bylo prospěšné, ale doposud se jich 
neúčastní. Základním klíčem pro je-
jich zapojení je dle dosavadních zjiš-
tění České školní inspekce intenzivní 
komunikace jak se samotnými žáky, 
tak s jejich zákonnými zástupci.

Organizace a obsah 
doučování 

Nejobvyklejší formou doučova-
cích aktivit na základních i středních 
školách jsou vyučovací hodiny rea-
lizované v odpoledním čase v dél-
ce trvání 45 minut. Doučování se 
většinou soustředí na český jazyk, 
matematiku a angličtinu a v přípa-
dě středních odborných škol také na 
profilující odborné předměty podle 
charakteru daného oboru vzdělání.

Personální pokrytí
I když je zřejmé, že nejefektivněj-

ším a současně nejvíce praktikova-
ným personálním pokrytím doučo-

vání žáků je využití jejich učitelů, 
kteří své žáky znají nejlépe, a mohou 
tak posoudit všechny vzdělávací sou-
vislosti, je jedním z překvapivých 
zjištění skutečnost, že jsou do do-
učovacích aktivit jen minimálně 
zapojováni studenti fakult připra-
vujících budoucí učitele, kterým 
by taková podpora škol a jejich žáků 
měla být uznána do rozsahu povinné 
praxe. Příčinou je pravděpodobně ur-
čitá uzavřenost ze strany základních 
a středních škol, které jednoznačně 
preferují zajištění doučování svými 
kmenovými učiteli, a současně i níz-
ká proaktivita vysokých škol směrem 
k motivaci svých studentů zapojit se 
do doučování žáků. 

Úpravy vzdělávacího obsahu
Nepříliš pozitivním zjištěním je 

i pouze malý podíl škol, které pro 
školní rok 2021/2022 upravily svůj 
vzdělávací obsah, a to jak z pohledu 
rozsahu, tak z pohledu jeho zaměře-

GRAF 1 | Způsoby identifikace a zařazení žáků do doučovacích aktivit 

GRAF 2 | Zastoupení jednotlivých vyučovacích předmětů v doučování 

4  O počtu žáků, pro něž by bylo doučování vhodné, ovšem nejsou k dispozici informace z těch škol, které doučovací aktivity neorganizují. Ve sledovaném 
období šlo minimálně o 7 % základních škol a 20 % středních škol.
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ní.5 Všechna dosavadní zjištění uka-
zují, že pokud školy upravují obsah 
vzdělávání, tak především na základě 
evidence probraného, resp. neprobra-
ného učiva. Jen maximálně čtvrtina 
základních škol a šestina středních 
škol úpravy provádí na základě sku-
tečně dosahovaných výsledků vzdě-
lávání ze strany jednotlivých žáků. 
Uvedený stav dokládá dlouhodobý 
problém českého vzdělávacího sys-
tému spočívající v tom, že mnoho 
škol se snaží s žáky veškerý vzdělá-
vací obsah stanovený jejich školními 
vzdělávacími programy mnohdy do 
neadekvátní míry podrobností pro-
brat, ovšem probrat pak neznamená 
dostatečně osvojit, procvičit a zažít  
v patřičných souvislostech. V důsled-
ku toho pak některé skupiny žáků 
dosahují jen velmi slabých výsledků, 
přičemž vedení některých škol reál-
né vzdělávací výsledky všech žáků 
průběžně dostatečně nesleduje a ve 
svých opatřeních je nezohledňuje.

Přítomnost versus aktivita
Jednoznačně pozitivním zjištěním 

je fakt, že řada škol správně identifi-
kovala souvislost přítomnosti žáků 
v distanční výuce jako téma, které 
významně souvisí buď s jejich aktiv-
ním, nebo naopak pasivním zapo-
jením do vzdělávání. Jinak řečeno, 
tyto školy vnímají, že prostá fyzická 
přítomnost žáků na vzdělávání, ať už 
v prezenčním, nebo distančním reži-
mu, je pouze předpokladem pro je-
jich efektivní vzdělávání, který musí 
být podpořen vyšší mírou kognitivní 
aktivizace těchto žáků a jejich uvá-
děním do centra vzdělávání během 
hodiny. S tím pak logicky musí sou-
viset i proměna vzdělávacích metod, 
forem a přístupů tak, aby mohl být 
takový cíl naplněn. 

Rozvoj sociálních  
a pohybových dovedností

Současně je potřeba zmínit, že 
relativně vysoký podíl ředitelů zá-
kladních a středních škol vedle pro-

blematiky postupného vyrovnávání 
rozdílů ve znalostech, dovednostech 
a kompetencích žáků vnímá jako vý-
znamné téma i dopady dlouhodobé 
absence sociálních kontaktů a va-
zeb žáků a také dlouhodobý nedo-
statek jejich pohybových aktivit, 
což je plně v souladu s akcentem, 
který na tato témata klade jak Mini-
sterstvo školství, mládeže a tělový-
chovy, tak i Česká školní inspekce.

Závěr
Z hodnocení efektivity doučová-

ní, které je spojeno s jednoznačným 
zlepšováním výsledků žáků zapo-
jených do doučování, se již nyní dají 
naznačit charakteristiky některých 
vhodných a prospěšných přístupů 
k doučovacím aktivitám. Jde zejmé-
na o to, že vedení školy i pedagogo-
vé musí být o přínosu doučovacích 
aktivit přesvědčeni, měli by o nich 

pravidelně hovořit na poradách, 
společně hledat co nejefektivnější 
formy doučování a měli by také 
systematicky sledovat dopady 
doučovacích aktivit na vzdělávací 
výsledky žáků. Školy by také měly 
nabízet takové formy doučovacích 
aktivit, které jsou pro žáky zajímavé, 
podnětné a potřebné, a současně by 
školy měly volit takovou délku do-
učovací aktivity, která bude reflek-
tovat fakt, že se žáci věnují výuce ve 
škole pět, šest i více hodin. Orienta-
ce základních škol v rámci doučo-
vání by neměla směřovat pouze  
k žákům závěrečných ročníků s cí-
lem maximalizovat jejich přípravu 
na přijímací zkoušky ke střednímu 
vzdělávání, ale pozornost by měla 
být věnována všem žákům, u nichž 
byly podstatnější vzdělávací rozdíly  
v důsledku dlouhodobého distanční-
ho vzdělávání identifikovány. ●

GRAF 3 | Hlavní důvody úprav vzdělávacího obsahu 

GRAF 4 | Hlavní důvody úprav vzdělávacího obsahu Pravidelnost akcí podporujících  
sociální a osobnostní kompetence

5  Smysluplnou a vhodnou redukci vzdělávacího obsahu akcentovalo také MŠMT (2021). Metodické doporučení pro práci se vzdělávacím obsahem ve školním 
roce 2021/2022. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dostupné na www.edu.cz. 

základní školy střední školy

https://www.edu.cz/msmt-vydava-metodicke-doporuceni-jak-pracovat-se-vzdelavacim-obsahem-ve-skolnim-roce-2021-2022/
https://www.edu.cz/msmt-vydava-metodicke-doporuceni-jak-pracovat-se-vzdelavacim-obsahem-ve-skolnim-roce-2021-2022/
http://www.edu.cz
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|  Čtenářské strategie pro 21. století

Na začátku prosince 2021 zveřejnila Česká školní inspekce novou sekundární 
analýzu, která se na pozadí výsledků mezinárodního šetření PISA 2018 věnuje 
problematice čtenářství a čtenářských strategií pro pokročilé 21. století. Mezinárodní 
šetření jsou velmi důležitým zdrojem externí evaluace českého vzdělávacího 
systému a konkrétně do šetření PISA se Česká republika zapojuje již od roku 2000. 
V roce 2018 byla hlavní sledovanou oblastí tohoto šetření čtenářská gramotnost 
patnáctiletých žáků. 

PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA
náměstek ústředního školního inspektora

V sekundární analýze nazvané 
Čtenářství ve 21. století (dostupná 
na www.csicr.cz) se Česká školní 
inspekce věnuje tématu čtenářství 
s důrazem na čtení elektronic-
kých textů. Úroveň čtenářských 
dovedností českých žáků je dána 
do souvislosti se strategiemi, které 
žáci využívají při procházení webo-
vých stránek a obecně při práci  
v on-line prostředí, s důrazem na 
bezpečné chování na internetu  
a kritické myšlení. Pozornost je vě-
nována rovněž zájmu žáků o čtení  
a podpoře čtenářství ze strany učitelů.  
V tomto článku přinášíme rekapitu-
laci hlavních zjištění.

Fakta nebo názory
V průměru zemí OECD 47 % pat-

náctiletých žáků dokáže rozlišit 
fakta od názorů autora předlože-
ného textu, ovšem v České repub-
lice je tento podíl výrazně pod-
průměrný (31 %). Úspěšnější při 
řešení úlohy zaměřené na odlišení 
faktů od názorů byli ti žáci, kteří se 
ve škole učili, jak odhalit, zda jsou 
určité informace subjektivní nebo 
zkreslené.

Strategie
Přibližně třetina českých žáků ne-

považuje za vhodné smazat pod-
vodný e-mail vybízející ke kliknutí 
na odkaz. Polovina českých žáků by 
dle svého vyjádření na e-mail od-
pověděla a 38 % žáků v České re-
publice se domnívá, že je vhodné co 
nejdříve kliknout na uvedený odkaz. 

GRAF 1 | Podíl žáků, kteří dokážou odlišit fakta od názorů a kteří se toto učili ve škole

GRAF 2 | Strategie žáků při odpovědi na podvodný e-mail (podíl českých žáků, kteří pova-
žují uvedené strategie za více či méně vhodné)

https://csicr.cz/cz/Aktuality/Sekundarni-analyza-PISA-2018-Ctenarstvi-ve-21-stol
http://www.csicr.cz
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Ve všech zemích včetně ČR byly 
zjištěny rozdíly ve znalostech stra-
tegií používaných při ověřování 
věrohodnosti zdrojů mezi žáky ze 
zvýhodněného a znevýhodněného 
prostředí. Navzdory socioekono-
mickému postavení a pohlaví žáka 
sehrávají sebedůvěra a znalost efek-
tivních čtenářských strategiích hlav-
ní roli v jeho čtenářském výkonu.

Důležitým prediktorem úspěšnos-
ti žáků v testu čtenářských doved-
ností je míra uplatňování různých 
strategií při procházení různých 
typů textů. Lepších výsledků do-
sahují žáci, kteří se lépe orientují 
v řadě samostatných textů i v sou-
borech textů, které jsou vzájemně 
provázané.

Zájem o čtení a jeho vliv  
na výsledky

Dívky dosahují ve čtenářské gra-
motnosti pravidelně ve všech ze-
mích lepšího výsledku než chlapci, 
což je dáno mimo jiné pozitivněj-
šími postoji dívek k četbě. Více 
než polovina dívek v České repub-
lice považuje četbu za svůj oblíbený 
koníček a ráda si povídá o knihách  
s druhými. Naopak polovina čes-
kých chlapců považuje četbu za 
ztrátu času a okolo 60 % chlapců 
čte, jen když musí.

Česká republika je jednou ze zemí, 
kde obliba četby mezi roky 2009  
a 2018 vzrostla, přesto ale zůstává 
v mezinárodním kontextu podprů-
měrná.

Vliv druhu a typu školy
Mezi žáky nematuritních oborů 

středních odborných škol je přibliž-
ně polovina žáků, kteří v testu PISA 
nedosáhli základní úrovně čtenář-
ské gramotnosti, a mohou tak mít 
potíže při svém dalším uplatnění ve 
studijním či pracovním životě. Mezi 
těmito žáky je také nejvíce nečtená-
řů – více než 60 % žáků uvedlo, že 
si nikdy nečte pro radost.

Stejně jako v ostatních zemích 
OECD, také v České republice platí, 
že žáci, kteří preferují knihy v tiš-

GRAF 3 | Čtenářské kompetence, znalosti čtenářských strategií, socioekonomický status a po-
hlaví jako prediktory čtenářského výkonu v zemích OECD (bodový rozdíl v testu čtenářských 
dovedností při nárůstu indexů o jednotku)

GRAF 4 | Zájem o čtení v České republice (podíl chlapců a dívek, kteří rozhodně souhlasí  
a souhlasí s uvedenými výroky) 

GRAF 5 | Vývoj obliby čtení mezi roky 2009 a 2018 (změna indexu čtení pro radost)
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těné podobě, případně kombinují 
tištěné knihy s knihami elektronic-
kými, tráví četbou průměrně více 
času než jejich vrstevníci upřednost-
ňující pouze knihy v elektronickém 
formátu.

Podpora zájmu o čtení  
ze strany učitelů

V České republice byla zjištěna 
třetí nejnižší podpora čtenářských 
aktivit ze strany učitele ze všech 
zemí OECD. Zároveň zde existují 
výrazné rozdíly mezi žáky z růz-
ných druhů/typů škol a také mezi 
žáky ze zvýhodněného a znevýhod-
něného domácího prostředí. Podpo-
ra čtenářských aktivit ze strany uči-
tele pozitivně souvisí s oblibou čtení  
a se vzdělávacími výsledky žáků.

Závěr
Nejnovější národní i mezinárodní 

zjištění dokládají, že čtenářské do-
vednosti mají silný mezioborový 
význam pro celoživotní vzdělávání  
i pro rozvoj a uplatnění jedince. Jsou 
důležitým předpokladem ke kri-
tickému myšlení, řešení problémů  
i k funkčnímu využívání informací. 
Jedná se o soubor znalostí, doved-
ností a strategií, které se v souvislos-
ti s postupující digitalizací a dalšími 
změnami ve společnosti neustále 
vyvíjí, a proto je třeba se zaměřit 
na hledání metodických a didaktic-
kých postupů, které budou u žáků 

GRAF 6 | Index podpory čtenářských aktivit ze strany učitele v zemích OECD a ČR dle typu/
druhu školy

dovednosti promyšleného přístupu 
k informacím a řešení problémů  
v reálných životních situacích rozví-
jet. Nedostatky u řady slabších žáků 
se kumulují, a tak mohou vykazovat 
postupné zhoršování čtení a s ním 
spojených dovedností, což se proje-
vuje i v dalších složkách vzdělávání. 
Zvýšení zájmu o čtení a osvojení 
potřebných čtenářských strategií lze 

napomáhat vhodně pojatou výukou 
a vhodným individualizovaným 
přístupem, proto je nezbytné po-
skytovat učitelům jednotlivých dru-
hů a typů škol systematickou pod-
poru k výuce různých skupin žáků 
ke zvýšení jejich motivace k učení  
a k efektivnímu využívání informa-
cí a poznatků.●
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| Přístupy k náročnému chování dětí a možnosti 
jeho řešení – metodické doporučení pro školy

Na základě dlouhodobých zjištění České školní inspekce z různých typů inspekční 
činnosti ve školách a školských zařízeních a na základě reflexe různých národních 
i mezinárodních poznatků relevantních veřejných institucí, neziskových organizací 
i individuálních odborníků Česká školní inspekce připravila a vydala metodické 
doporučení zaměřené na náročné chování dětí a žáků ve školách a školských 
zařízeních, které akcentuje velmi důležitou problematiku, s níž se školy v posledních 
letech setkávají stále intenzivněji.

Ing. Dana Pražáková, Ph.D.
vedoucí oddělení kanceláře ústředního školního inspektora

Cílem dokumentu s názvem  
Přístupy k náročnému chování dětí 
a žáků ve školách a školských zaříze-
ních a možnosti jeho řešení (dostup-
né na www.csicr.cz) je poskytnout 
ředitelům škol a pedagogickým 
pracovníkům relevantní podklady 
a informace k problematice pří-
čin náročného chování dětí a žáků 
a naznačit také vhodné způsoby 
uchopení tohoto tématu na úrovni 
školy. Dokument by měl napomoci 
rozpoznat, zda škola systematicky  
a z odborného hlediska správně 
přistupuje k prevenci a intervenci  
v oblasti náročného chování dětí  
a žáků, nebo zda při řešení této pro-
blematiky na úrovni školy existují 
určité výzvy, měl by napomoci po-
rozumět příčinám náročného cho-
vání dětí a žáků a rovněž vhodným 
preventivním přístupům, které 
jeho rozvoj mohou eliminovat 
nebo alespoň zmírnit.

Dokument také představuje zá-
kladní informace o aplikaci ví-
ceúrovňové podpory, která ve-
dle preventivní úrovně zahrnuje 
i úrovně reagující na závažnější 
příčiny náročného chování dětí  
a žáků včetně spolupráce s externí-
mi partnery. V metodickém doporu-
čení je kladen důraz na preventivní 
působení, jehož cílem je vytvořit ve 
škole prostředí, které naplňuje zá-
kladní potřeby dětí a žáků a syste-
maticky rozvíjí sociální a emoční 

kompetence, jejichž osvojení je 
nezbytné pro vytváření zdravých 
mezilidských vztahů. V metodice 
jsou také uvedena obecná doporu-
čení pro interakci s rozrušeným 
dítětem či žákem, která podporuje 
jeho zklidnění. 

Škola je, díky skutečnosti, že  
v ní děti tráví podstatnou část dne, 
místem, které zastává významnou 
roli v podpoře jejich duševního vý-
voje. Škola je zároveň také místem, 
které může v různé intenzitě vytvá-
řet specifický institucionální stres. 
Povinností školy by mělo být syste-
maticky přijímat opatření zaměřená 
na posílení pozitivního působení 
školy na duševní zdraví dětí a na sni-
žování institucionálního stresu. Tato 
opatření spadají do oblasti primární 
prevence rizikového chování. Opat-
ření směřující k redukci institucio-
nálního stresu, podpoře duševního 
zdraví a prevenci rozvoje náročného 
chování dětí jsou navzájem pro-
vázaná a zasahují všechny aspek-
ty školy jako vzdělávací instituce 
– kurikulum, prostorové uspořádání  
a organizaci vzdělávání a zejména 
vztahy a komunikaci uvnitř ško-
ly i navenek. Opatření směřovaná  
k podpoře duševního zdraví by měla 
podpořit naplnění potřeb dětí i uči- 
telů v oblasti biologické, sociální 
a psychické. V oblasti biologické 
se jedná především o zajištění pod-
nětného, estetického, a především 

bezpečného prostředí. Ve vztahu 
k naplňování sociálních potřeb je 
to především zajištění bezpečného 
klimatu, systematické péče o kva-
litu vztahů mezi dětmi i učiteli za-
ložených na vzájemné úctě a důvěře  
a podpora partnerských vztahů  
s rodiči i celou komunitou. V ob-
lasti psychických potřeb se jedná 
zejména o zajištění pocitu bezpe-
čí, podporu sebedůvěry, odolnosti 
a integrity a také motivace k učení. 
Jednotlivé oblasti se v praxi vzá-
jemně prolínají a stejně tak i dopady 
přijímaných opatření. Současně je 
třeba ve škole systematicky zavá-
dět i výzkumně ověřené intervence 
zaměřené na podporu well-bein-
gu a duševního zdraví dětí i peda- 
gogů. ●

https://csicr.cz/cz/Dokumenty/Publikace-a-ostatni-vystupy/Metodicke-doporuceni-%E2%80%93-Pristupy-k-narocnemu-chovan
https://csicr.cz/cz/Dokumenty/Publikace-a-ostatni-vystupy/Metodicke-doporuceni-%E2%80%93-Pristupy-k-narocnemu-chovan
https://csicr.cz/cz/Dokumenty/Publikace-a-ostatni-vystupy/Metodicke-doporuceni-%E2%80%93-Pristupy-k-narocnemu-chovan
http://www.csicr.cz
https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Publikace-a-ostatni-vystupy/Metodicke-doporuceni-%E2%80%93-Pristupy-k-narocnemu-chovan
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| Společné znaky úspěšných základních škol

Národní i mezinárodní šetření, která se zaměřují na hodnocení výsledků  
ve vzdělávání, dlouhodobě poukazují na existenci významných rozdílů mezi 
českými školami. Tato skutečnost tak přirozeně motivuje zájem o hledání faktorů, 
které by mohly úspěšné školy charakterizovat. Jaké jsou tedy společné znaky, které 
stojí za úspěchem těchto škol? Jak podpořit změnu ve školách, kterým se prozatím  
z různých důvodů tolik nedaří? Porozumění odpovědím na tyto otázky v sobě 
skrývá důležitý praktický přínos spojený s možnostmi učení se z příkladů 
inspirativní praxe úspěšných škol. 

Mgr. Tomáš Pavlas
odbor hodnocení vzdělávací soustavy

Tématu společných znaků úspěš-
ných škol se v uplynulých dvou 
školních letech věnovala také Čes-
ká školní inspekce, která na začát-
ku prosince 2021 na www.csicr.cz 
zveřejnila svou tematickou zprávu 
s názvem Společné znaky vzdělává-
ní v úspěšných základních školách. 
Metodika šetření, které bylo realizo-
váno v období od listopadu 2019 do 
října 2020 a pokračovalo v období 
měsíců dubna a května 2021, byla 
založena na konceptu případových 
studií třinácti vybraných základních 
škol, v nichž byla provedena tema-
ticky zaměřená inspekční činnost. 
Výběr těchto škol byl založen na 
jejich úspěšnosti jednak v národ-
ních výběrových šetřeních výsledků 
žáků organizovaných a realizova-
ných Českou školní inspekcí, a jed-
nak v mezinárodních šetřeních PISA  
a TIMSS.

Snaha vyhledávat, popisovat  
a sdílet příklady inspirativní pra-
xe v různých činnostech a oblastech 
práce českých škol představuje jed-
nu z priorit České školní inspekce  
v současnosti. Právě přenositelná in-
spirace ze škol, kterým se díky řadě 
promyšlených postupů a přístu-
pů daří plnit náročné úkoly velmi 
úspěšně, a to i v případě, že vzdělá-
vají žáky např. ze složitějšího socio-
ekonomického prostředí, může být 
pro český vzdělávací systém velmi 
důležitým stimulem a pro řadu škol 
vhodnou pomocí a podporou.●

Znaky úspěšných škol Znaky škol s horšími výsledky  
ve vzdělávání

Vysoká kvalita pedagogického 
vedení školy, kolektivní charakter 
pedagogického vedení školy (leadership 
ředitele školy i učitelů)
Vize a hodnoty školy orientované na 
kvalitu výuku a učení

Proměny leadershipu a vize školy, 
byrokratický leadership bez důrazu  
na vzdělávací výsledky žáků

Kvalitní spolupráce aktérů školy (vedení 
školy, učitelé, žáci a jejich rodinní 
zástupci, případně zřizovatel a externí 
partneři) založená na vzájemné důvěře
Prostředí přátelské k zavádění 
přínosných změn

Učitelé pracující samostatně či  
v malých skupinách, chybějící struktury 
pro spolupráci a nedůvěra
Spolupráce a změny vnímány jako prvek 
vměšování do zájmů a profesionality 
aktérů, rezistence ke kritice a změnám

Stabilita vývoje – dlouhodobě působící 
vedení školy, dlouhodobé a systematické 
utváření kvalifikovaných pedagogických 
sborů

Častější změny aktérů školy – vyšší 
fluktuace ředitelů a učitelů

Učitelé otevření vlastnímu profesnímu 
rozvoji, ochota podílet se na aktivitách 
rozvoje a prezentace školy
Vysoká spokojenost učitelů s prací  
ve škole

Učitelé učící tak, jak vždy učili, bez 
zájmu o změny, vyhýbání se veřejné 
diskusi (strategie „vejít do třídy  
a zavřít dveře“)

Důraz na systematické sledování 
vzdělávacích výsledků žáků, poskytování 
zpětné vazby (formativní hodnocení) 
 a identifikace vzdělávacích problémů  
v rané fázi vývoje (diagnostika)

Chybějící spolupráce aktérů školy  
v oblasti analýzy vzdělávacích výsledků  
a vzdělávacího pokroku žáků

Formulace dostatečně ambiciózních  
a přitom dosažitelných cílů učení  
a „naprogramování“ prostředí  
na úspěch

Pochybnosti učitelů o možnosti pokroku 
žáků (nízká akademická očekávání), 
kultura vinící z neúspěchu žáky a jejich 
původ

Akademický optimismus jako relevantní 
teoretický koncept

Pesimismus žáků, nezájem o osobní 
rozvoj a úspěch, nečinnost daná obavou 
z chyb

Průběh výuky – příjemná atmosféra 
hodiny, častější výskyt situací 
podporujících sebedůvěru žáků na  
1. stupni základní školy, pozitivní přístup 
k individualizaci vzdělávání

Průběh výuky – zadávání úkolů 
bez zpětné vazby, horší klima třídy, 
neefektivní využití času výuky

http://www.csicr.cz
https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-%E2%80%93-Spolecne-znaky-vzdelavani-v-usp
https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-%E2%80%93-Spolecne-znaky-vzdelavani-v-usp
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| Reporty pro ředitele škol a školských zařízení

Mgr. Petr Suchomel, Dr.
ředitel odboru hodnocení vzdělávací soustavy

Česká školní inspekce v rámci metodické podpory škol a školských zařízení, 
kterou poskytuje s cílem přispět ke zvyšování kvality vzdělávání, a s důrazem 
na podporu propojování externího hodnocení s vlastním hodnocením školy, 
nabízí mateřským školám, základním školám, středním školám, základním  
uměleckým školám a střediskům volného času k využití specifické tiskové 
sestavy – reporty.

Ty poskytují detailnější přehled-
né informace o vybraných aspek-
tech vzdělávání v dané škole a také 
souhrnné informace pro porovnání 
se situací ostatních škol stejného 
druhu v rámci daného kraje i celé 
ČR. Reporty jsou dostupné ředite-
lům škol po přihlášení do systému 
InspIS DATA (https://inspis.csicr.
cz), kde se jim po výběru možnosti 
Sestavy – Uložené sestavy v hor-
ním panelu nabídne přehled re-
portů. Po kliknutí na daný report 
se přepočítají příslušná data a re-
port řediteli školy zobrazí aktuální 
informace a jednotlivá porovnání. 
Přístup k těmto reportům s podrob-
nými informacemi mají pouze školy, 
kterých se dané hodnocení týká.

Veškeré podrobnosti o obsahu jed-
notlivých reportů i způsobu jejich 
zobrazení jsou k dispozici v doku-
mentu s názvem Tiskové sestavy-

-reporty pro školy a školská zařízení, 
který je dostupný na www.csicr.cz.●

Ukázka reportu prezentujícího kriteriální hodnocení ZŠ

Ukázka části reportu prezentujícího dopady distanční výuky v ZŠ

https://inspis.csicr.cz
https://inspis.csicr.cz
https://csicr.cz/cz/Dokumenty/Publikace-a-ostatni-vystupy/Reporty-pro-reditele-skol-a-skolskych-zarizeni
https://csicr.cz/cz/Dokumenty/Publikace-a-ostatni-vystupy/Reporty-pro-reditele-skol-a-skolskych-zarizeni
http://www.csicr.cz
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| On-line vzdělávací programy pro učitele: 

Inspirace pro rozvoj čtenářských, matematických 
a přírodovědných dovedností žáků

PhDr. Josef Basl, Ph.D.
vedoucí oddělení mezinárodních šetření

Mezinárodní šetření výsledků vzdělávání, za jejichž přípravu, realizaci a vyhod-
nocování odpovídá v České republice Česká školní inspekce, slouží především 
jako prvek externího hodnocení českého vzdělávacího systému a nabízí možnost 
porovnání s dalšími rozvinutými zeměmi. Pravidelné a dlouhodobé zapojování 
České republiky umožňuje sledovat vývoj ve výsledcích žáků včetně mapování 
jejich silných a slabých stránek.

Zároveň testové úlohy z mezi-
národních šetření představují za-
jímavou didaktickou inspiraci  
a právě pro práci s úlohami uvol-
něnými z mezinárodních šetření pří-
mo ve výuce připravila Česká škol-
ní inspekce dva specifické on-line 
vzdělávací programy pro základní  
a střední školy.

Inspirace pro učitele  
1. stupně ZŠ

V rámci poznatků z mezinárodních 
šetření PIRLS a TIMSS připravila 
Česká školní inspekce vzdělávání pro učitele, které se zaměřuje na možnos-

ti rozvoje čtenářských, matematic-
kých a přírodovědných znalostí  
a dovedností žáků v mezipředmě-
tovém kontextu. Webinář se věnuje 
rozvoji čtenářských dovedností žáků 
v kontextu přírodovědných předmětů 
a je primárně určen učitelům první-
ho stupně základních škol. Účast 
učitelů druhého stupně je však také 
možná.

Snahou tohoto vzdělávacího pro-
gramu je nabídnout učitelům in-
spiraci pro podporu motivace ke 
čtení, k aktivizaci žáků a k roz- 
voji čtenářských dovedností  
v mezipředmětovém kontextu  
s konkrétními ukázkami pracov-
ních listů a vyučovacích postupů  
s možnostmi využití gradovaných 

úloh a badatelsky orientované 
výuky. V případě matematiky  
a přírodovědy je učitelům před-
stavena řada úloh použitých při 
zjišťování úrovně znalostí a doved-
ností žáků v rámci šetření TIMSS, 
přičemž je zvýšená pozornost vě-
nována oblastem učiva, které čini-
lo českým žákům relativně větší 
problémy. 

Jako inspirativní příklady pro 
rozvoj matematických a přírodo-
vědných dovedností s akcentem 
na práci s daty budou předsta-
veny mezipředmětové projekty  
z prostředí Evropských škol, využí-
vající prvky diskuse, kritického my-
šlení, skupinové práce, formativního 
hodnocení, individuálního přístupu  
a sebehodnocení žáků.

https://csicr.cz/cz/Aktuality/TIMSS-Inspirace-pro-rozvoj-dovednosti-%E2%80%93-ulohy-z-ma
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Inspirace pro učitele  
2. stupně ZŠ a SŠ

Jeden webinářový modul (A) se 
věnuje rozvoji čtenářských do-
vedností žáků v odborném vzdě-
lávání a určen je primárně pro 
učitele středních odborných 
škol. Druhý modul (B) se věnu-
je mezipředmětovému významu 
rozvoje čtenářských dovednos-
tí v přírodovědných předmětech  
a vhodný je primárně pro učitele 
základních škol a víceletých gym-
názií. 

V rámci modulu A nabízejícího 
inspiraci pro rozvoj čtenářských 
dovedností žáků středních odbor-
ných škol se zaměřením na práci 
se slabšími a méně motivovanými 
čtenáři je pozornost věnována práci  
s těmi žáky středních odborných 
škol, u kterých nízká úroveň čtenář-
ských dovedností může představovat 
ohrožení z hlediska uplatnění a úspě-
chu v osobním i pracovním životě. 
Vzdělávací program nabízí jak inspi-
raci k rozvíjení motivace ke čtení  

a aktivizaci žáků ve výuce, tak 
především doporučení a konkrét-
ní náměty pro rozvoj čtenářských 
dovedností nejen ve všeobecně 
vzdělávacích, ale také v odborných 
předmětech.

V rámci modulu B poskytujícího 
inspiraci pro zkvalitňování výuky 
čtení a k podpoře čtenářských do-
vedností v přírodovědných před-
mětech je pozornost věnována jak 
inspiraci k rozvíjení samotné ob-
lasti čtenářských dovedností, tak 
i nabídce konkrétních inspirací pro 
rozvoj čtenářských dovedností  
v hodinách přírodovědných před-
mětů.

Vzdělávací program je realizován 
prostřednictvím MS Teams v roz-
sahu 5 hod. (obvykle 9:00–14:00). 
Je možné přihlásit i více účastníků  
z jedné školy. V případě zá-
jmu o účast prosím zašlete po-
žadavek prostřednictvím sys-
tému InspIS HELPDESK  
(https://helpdesk.csicr.cz).●

Podrobnosti a další infor-
mace k on-line vzdělávací-
mu programu pro učitele 
1. stupně ZŠ i programu 
pro učitele 2. stupně ZŠ  
a SŠ jsou k dispozici na 
www.csicr.cz ●

 

Modul A rámcový obsah 

Čtenářské dovednosti žáků 
středních odborných škol 

Pojetí čtenářských dovedností v šetření PISA, nové požadavky na čtenáře, test 
plynulého čtení 
Výsledky žáků v mezinárodním a národním zjišťování, gramotnostní úrovně  

Možnosti podpory 
čtenářských dovedností 
žáků středních odborných 
škol 

Motivace a aktivizace žáků, Matoušův efekt, práce s bojujícími 
a nemotivovanými žáky/čtenáři, náměty a zkušenosti z pedagogické praxe 
Rozvoj čtenářských dovedností ve všeobecných předmětech, slovní zásoba 
a plynulost čtení, čtenářské dílny, náměty a zkušenosti z pedagogické praxe 
Rozvoj čtenářských dovedností v odborných předmětech, výběr textů (didaktický 
potenciál textu), nesouvislé a digitální texty, čtenářské strategie, poskytování 
opory při práci s textem, náměty a zkušenosti z pedagogické praxe 
Praktické ukázky a úkoly, příklady aktivit pro prezenční i distanční formu výuky 

Koncepční přístup školy 
k rozvoji čtenářských 
dovedností žáků 

Nastavení spolupráce, role vedení školy, proces změny 
Příklad inspirativní praxe 

Modul B rámcový obsah 

Čtenářské dovednosti 
v mezipředmětovém 
kontextu v rámci úloh 
šetření PISA 

Vývoj v pojetí čtenářských dovedností v šetření PISA, sledované aspekty, test 
plynulého čtení 
Ukázky uvolněných úloh; nové úlohy z elektronického prostředí, práce se 
soubory textů  
Úrovně čtenářských dovedností PISA, faktory ovlivňující obtížnost úkolů při 
práci se samostatným textem a souborem textů 
Čtenářské dovednosti v ostatních doménách PISA; Inspirace pro využití 
uvolněných úloh z přírodovědné gramotnosti a matematické gramotnosti 

Inspirace pro rozvoj 
čtenářských dovedností 
v přírodovědných 
předmětech 

Význam čtenářství pro rozvoj žáků 
Texty v přírodních vědách, kritéria dobrého textu, přizpůsobení výuky 
rozdílným potřebám žáků 
Různé přístupy k diferenciaci ve výuce, přemýšlení nad texty  
Ukázky práce s textem ve výuce chemie, zeměpisu a fyziky, využití on-line textů 
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https://helpdesk.csicr.cz
http://www.csicr.cz
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| Evropský festival filosofie
V sobotu 4. září 2021 vystou-

pil náměstek ústředního školní-
ho inspektora Ondřej Andrys 
na 15. ročníku Evropského festi-
valu filosofie ve Velkém Meziříčí.  
V přednáškovém bloku s názvem 
Občanská výchova jinak? přednesl 
příspěvek zaměřený na občanské FO

TO
a:
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|  Debata na zlínském 
filmovém festivalu

V úterý 14. září 2021 vystou-
pil náměstek ústředního školní-
ho inspektora Ondřej Andrys  
v rámci 61. ročníku meziná-
rodního festivalu filmů pro děti  
a mládež Zlín Film Festival na 
debatě organizované pražskou 
pobočkou mezinárodního think- 
tanku Aspen Institute a zaměřené 
na problematiku ředitelů základ-
ních škol jako klíčových postav 
českého školství. ●

|  Setkání se zástupkyní veřejného 
ochránce práv

V pondělí 13. září 2021 se 
ústřední školní inspektor Tomáš 
Zatloukal a náměstek ústřední-
ho školního inspektora Ondřej 
Andrys setkali se zástupkyní ve-
řejného ochránce práv Monikou 
Šimůnkovou. Tématem jejich 
společné diskuse byla reflexe 

období distančního vzdělávání  
s akcentem na žáky, kteří se jej vů-
bec neúčastnili nebo se distanční 
výuky účastnili jen problematicky, 
a také problematika zdravotních 
úkonů ve školách a školských za-
řízeních.●

|  Budoucnost  
vzdělávání v digitální 
době

Ve středu 15. září 2021 vystou-
pil ústřední školní inspektor 
Tomáš Zatloukal na konferenci 
pořádané Institutem pro politiku  
a společnost a zaměřené na budouc-
nost vzdělávání v digitální době. 
Mezi řečníky na této konferenci 
byli také ministr školství, mládeže  
a tělovýchovy Robert Plaga nebo 
ředitel pro vzdělávání OECD An-
dreas Schleicher. ●

vzdělávání v kontextu výzev 21. sto- 
letí. V panelu dále diskutovali ve-
doucí Katedry občanské výchovy 
a filozofie Pedagogické fakulty 
Univerzity Karlovy Ondřej Lánský 
a krajská koordinátorka sdružení 
Občankáři.cz pro Pardubický kraj  
a Kraj Vysočina Alena Štruncová.●

| Kompas  
vzdělávání 2021
Ve středu 22. září 2021 vystou-

pil ústřední školní inspektor 
Tomáš Zatloukal v univerzitním 
kampusu Jihočeské univerzity  
v Českých Budějovicích na kon-
ferenci s názvem Kompas vzdělá-
vání. Hlavním cílem konference 
bylo nalézt filozofii vzdělávání 
pro školy 21. století.● 
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| Jazyková certifikace na ZŠ UNESCO
V pondělí 20. září 2021 se ná-

městek ústředního školního 
inspektora Ondřej Andrys zú-
častnil slavnostního předávání 
certifikátů absolventům jazyko-
vých zkoušek z řad žáků Základ-
ní školy UNESCO v Uherském 

Hradišti. Události byli přítomni 
také starosta města a poslanec 
Stanislav Blaha, místostarosta 
Ivo Frolec a zástupkyně meziná-
rodní sítě škol Cambridge Eng-
lish Schools Františka Luttero-
vá. ●
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| Závěrečná konference projektu P-KAP
Ve středu 22. září 2021 se v praž-

ském Hotelu Duo konala závěrečná 
konference projektu P-KAP zamě-
řeného na podporu krajského akč-
ního plánování, jehož realizátorem 
byl Národní pedagogický institut 
ČR. V jejím rámci se pak konal 
také diskusní panel týkající se dal-
šího využití akčního plánování ve 
vzdělávání, na němž vystoupil také 
náměstek ústředního školního in-
spektora Ondřej Andrys.● FO

TO
: N
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 Č
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V úterý 5. října 2021 vystoupil 
náměstek ústředního školního in-
spektora Ondřej Andrys na celo-
státním semináři ředitelů středních 
průmyslových škol ve Špindlerově 
mlýně. Ve svém vystoupení se za-

|  Podpora vzdělávání 
cizinců
Ve čtvrtek 23. září 2021 se ře-

ditelka Karlovarského inspek- 
torátu ČŠI Zdenka Spalová 
zúčastnila diskusního setkání na 
podporu pedagogů vzdělávají-
cích děti a žáky cizince v Karlo-
varském kraji. Setkání pořádalo 
krajské pracoviště Národního 
pedagogického institutu ČR pro 
zástupce škol zařazených kraj-
ským úřadem na seznam škol pro 
poskytování bezplatné jazykové 
přípravy. ●

|  Seminář k bezpečnosti 
dětí na internetu
V pondělí 11. října 2021 

uspořádal Institut pro politiku 
a společnost seminář zaměřený 
na otázky bezpečnosti dětí na 
internetu. Mezi panelisty byl 
pozván také náměstek ústřed-
ního školního inspektora Ond-
řej Andrys, diskuse se účastnila  
i místopředsedkyně Evropské-
ho parlamentu Dita Charanzo-
vá, vedoucí odborných služeb 
Linky bezpečí Kateřina Lišková  
a manažerka vládních záležitostí  
a veřejné politiky společnosti 
Google Julia Schvarcová. ●

V úterý 5. října 2021 vystoupil 
ústřední školní inspektor Tomáš 
Zatloukal na dalším ročníku kon-
ference určené pro málotřídní ško-
ly, kterou již několik let organizuje 
redakce časopisu Řízení školy. Ve 
svém příspěvku nastínili zjištění 
České školní inspekce týkající se tzv. 
růstového myšlení žáků a jeho vlivu 
na vzdělávací výsledky.●
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| Celostátní seminář Asociace ředitelů SPŠ
měřil na reflexi dlouhého období 
distančního vzdělávání, návratu 
žáků do škol i na činnosti směřující 
k postupnému snižování negativ-
ních dopadů pandemie na vzdělá-
vání.●

|  Jak se žije malotřídkám

| Praxe studentů Univerzity Hradec Králové
V rámci spolupráce České školní 

inspekce a Pedagogické fakulty Uni-
verzity Hradec Králové probíhá již 
jedenáctým rokem v některých kraj-
ských inspektorátech České školní 
inspekce pedagogicko-manažerská 
praxe studentů magisterského stu-
dia oboru Pedagogika předškolního 
věku. Při úvodní přednášce aktuální-
ho školního roku, která se uskuteč-

nila na pedagogické fakultě v pátek  
15. října 2021, seznámila ředitelka 
odboru inspekční činnosti Vladi-
slava Coufalová studenty s činností 
úřadu s plánem hlavních úkolů na 
školní rok 2021/2022 a s konkrét-
ními postupy při inspekční činnosti. 
Studenty zaujaly zejména konkrétní 
prezentované poznatky a zkušenos-
ti z inspekční činnosti ve školách  

a otevřeně o nich diskutovali. Irena 
Borkovcová z oddělení kanceláře 
ústředního školního inspektora 
pak představila studentům kritéria 
hodnocení na školní rok 2021/2022  
v modifikaci pro předškolní vzdělávání  
a seznámila je s konkrétním průbě-
hem pedagogicko-manažerské praxe 
v příslušných krajských inspektorá-
tech v letošním školním roce. ●
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|  Školský výbor  
senátu
V úterý 19. října 2021 sezná-

mil ústřední školní inspektor 
Tomáš Zatloukal členy školské-
ho výboru Senátu Parlamentu 
ČR s hlavními zjištěními, závěry  
a doporučeními týkajícími se 
období návratu žáků k prezenč-
nímu vzdělávání na konci 2. po-
loletí školního roku 2020/2021  
a s přítomnými senátory důsled-
ně diskutoval témata související 
s postupným snižováním vzdě-
lávacích rozdílů způsobených 
dlouhodobou distanční výu- 
kou.●

|  Konference ke 
vzdělávání žáků se 
SVP
Ve čtvrtek 21. října 2021 

vystoupil ústřední školní in-
spektor Tomáš Zatloukal 
na konferenci Pedagogické 
fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci zaměřené na kari-
érové poradenství v kontextu 
vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami.●

| Valná hromada 
Asociace ZUŠ
Ve čtvrtek 21. října 2021 se 

ve Zlíně konala valná hroma-
da Asociace základních umě-
leckých škol ČR. Ústřední 
školní inspektor Tomáš Zat-
loukal na ní s přítomnými ře-
diteli diskutoval problematiku 
distančního vzdělávání v zá-
kladních uměleckých školách 
i širší souvislosti týkající se 
uměleckého vzdělávání v Čes-
ké republice.●

| Podpora managementu škol
Vzdělávací institut pro Moravu 

uspořádal ve dnech 14. a 15. října 
2021 v jihomoravských Hnanicích 
dvoudenní konferenci se zaměře-
ním na management školy, které se 
zúčastnili ředitelé základních, střed-
ních i mateřských škol. Mezi hosty 
vystoupila také Irena Borkovcová  
z oddělení kanceláře ústředního 
školního inspektora a její příspě-
vek byl zaměřen na problematiku 
tzv. růstového myšlení žáků. V druhé 

části prezentace pak byly představe-
ny speciální tiskové sestavy – repor-
ty, které Česká školní inspekce ško-
lám jako jednu z forem metodické 
podpory cíleně nabízí.●
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Ve čtvrtek 21. října 2021 se v praž-
ském hotelu Corinthia towers konala 
v pořadí již 54. valná hromada Aso-
ciace ředitelů základních škol ČR. 
Mezi hosty byl pozván také náměs-
tek ústředního školního inspektora 
Ondřej Andrys, který ve svém vy-
stoupení zrekapituloval data a zjiště-

|  Valná hromada Asociace ředitelů  
základních škol

ní České školní inspekce týkající se 
dlouhého období distančního vzdělá-
vání a v následné živé diskusi s ředi-
teli škol hovořil o souvislostech spo-
jených s postupným vyrovnáváním 
vzdělávacích rozdílů u jednotlivých 
žáků.●

Setkání se zástupci tělovýchovných fakult
V pondělí 25. října 2021 se 

ústřední školní inspektor Tomáš 
Zatloukal a náměstek ústředního 
školního inspektora Ondřej An-
drys sešli s proděkanem Fakulty 
tělesné výchovy a sportu Univerzity 
Karlovy Janem Chrudimským, pro-
děkanem Fakulty sportovních studií 
Masarykovy univerzity v Brně Ol-
dřichem Rackem a Romanem Cu-

berkem z Fakulty tělesné kultury 
Univerzity Palackého v Olomouci, 
aby společně diskutovali o otázkách 
spojených s dopady pandemie na 
fyzickou kondici a pohybové akti-
vity žáků a navázali spolupráci při 
připravovaném měření tělesné zdat-
nosti žáků základních a středních 
škol, které bude provedeno na jaře 
2022.●

| Vzdělávání pro 
mimořádné události

V pondělí 25. října 2021 se ná-
městek ústředního školního in-
spektora Ondřej Andrys sešel  
s náměstkem generálního ředite-
le HZS ČR pro prevenci a civilní 
nouzovou připravenost generálem 
Danielem Miklósem a společně 
diskutovali o tématech souvisejí-
cích s ochranou člověka za běž-
ných rizik a mimořádných událostí  
a s připraveností žáků na chování 
v různých rizikových situacích.●

| Výroční konference 
Strategie 2030+ 

Ve čtvrtek 4. listopadu 2021 
vystoupili ústřední školní 
inspektor Tomáš Zatloukal  
a náměstek ústředního škol-
ního inspektora Ondřej 
Andrys na konferenci reka-
pitulující první rok realizace 
opatření pro modernizaci škol-
ství definovaných ve Strate-
gii vzdělávací politiky ČR do 
roku 2030+.●
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| Zástupce ředitele v hlavní roli
V úterý 2. listopadu 2021 vy-

stoupil ústřední školní inspek-
tor Tomáš Zatloukal na dalším 
ročníku konference určené pro 
zástupce ředitele škol, kterou po-
řádala redakce časopisu Řízení 
školy a která se konala v zaseda-
cím sále Zastupitelstva hlavního 
města Prahy. Ve svém příspěvku 

se zaměřil na roli zástupce ředite-
le při řízení kvality ve vzdělávání. 
Součástí konference je také udíle-
ní cen Zlatá karabina určené prá-
vě pro zástupce ředitele škol, ceny 
pro vítěze pak v odpoledním blo-
ku konference předával náměstek 
ústředního školního inspektora 
Ondřej Andrys.●

| Konference ředitelů 
zdravotnických škol
V pondělí 8. listopadu 2021 se 

náměstek ústředního školního 
inspektora Ondřej Andrys zú-
častnil konference ředitelů střed-
ních zdravotnických škol a vyšších 
odborných škol zdravotnických  
v Karlových Varech. Ve svém pří-
spěvku zhodnotil dlouhé období 
distančního vzdělávání včetně 
souvislostí s praktickými čin-
nostmi žáků zdravotnických škol  
a s přítomnými řediteli následně 
diskutoval o nejrůznějších té-
matech českého zdravotnického 
vzdělávání.●

| Jak na společné 
vzdělávání
V úterý 9. listopadu 2021 se 

ústřední školní inspektor To-
máš Zatloukal zúčastnil veletr-
hu vzdělávání v Ústí nad Labem, 
jehož součástí byly také odborné 
přednášky zaměřené na proble-
matiku společného vzdělávání. 
Ve svém příspěvku představil 
hlavní zjištění týkající se vzdělá-
vání žáků v období zákazu jejich 
osobní přítomnosti ve školách  
a akcentoval právě problematiku 
vzdělávacích nerovností, které 
dlouhé období distanční výuky 
prohloubilo.●

|  Lepší škola pro 
všechny
V úterý 9. listopadu 2021 vy-

stoupil náměstek ústředního 
školního inspektora Ondřej 
Andrys na konferenci s názvem 
Lepší škola pro všechny. Tu pořá-
dala obecně prospěšná společnost 
EDUin a určena byla zřizovate-
lům škol a školských zařízení. Ve 
svém příspěvku se věnoval dlou-
hému období distančního vzdě-
lávání a podpoře škol ze strany 
jejich zřizovatelů, včetně výzev 
spojených s následujícím obdo-
bím postupného snižování nega-
tivních dopadů pandemie.●

|  SchoolLink 2021
Jedním z hlavních řečníků 

na druhém ročníku konference 
SchooLink s podtitulem Mezi-
národní vzdělávání – cesta ke 
kompetencím pro život, kterou ve 
dnech 3. a 4. prosince 2021 po-
ořádal v Praze Dům zahraniční 
spolupráce, byla vedoucí odděle-
ní ústředního školního inspek-
tora Dana Pražáková. Její pří-
spěvek byl zaměřen na well-being, 

který je nyní v oblasti školství  
i v důsledku pandemie nemoci co-
vid-19 velmi diskutovaným téma-
tem. Z prezentace bylo zřejmé, že 
v pojetí hodnoticích kritérií Čes-
ké školní inspekce není toto téma 
pouze dočasnou módní vlnou, ale 
že se Česká školní inspekce při 
inspekční činnosti ve školách tím-
to tématem standardně zabývá již 
řadu let. ●

|  Zlatý oříšek 2021
V neděli 5. prosince 2021 se ná-

městek ústředního školního in-
spektora Ondřej Andrys zúčastnil 
slavnostního vyhlašování výsledků 
soutěže Zlatý oříšek 2021, která 
podporuje nadané a talentované 

děti. Vyhlášení výsledků spojené 
s předáváním cen se uskutečnilo  
v prostorách brněnského studia 
České televize, natočený pořad byl 
vysílán na Nový rok na 2. programu 
ČT.●
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V úterý 14. prosince 2021 se 
ústřední školní inspektor Tomáš 
Zatloukal zúčastnil slavnostního 
zahájení mezinárodní konference 
zaměřené na vzdělávání dospělých 
v rozmanitých edukačních pro-
středích, kterou pořádala Katedra 
andragogiky a managementu vzdě-

 
 | Setkání matematiků 

v Ostrově
V úterý 7. prosince 2021 vy-

stoupila školní inspektorka 
Karlovarského inspektorátu 
ČŠI Marta Pincová na setkání 
matematiků 2. stupně škol pů-
sobících v oblasti ORP Ostrov. 
Tematicky byl vstup zaměřen 
zejména na formativní hodno-
cení a well-being žáků a učitelů 
a také na různé formy podpory, 
které Česká školní inspekce pro 
školy nabízí. ●

| Mezinárodní 
pedagogická 
konference
Ve čtvrtek 9. prosince 2021 

uspořádala Filozofická fakulta 
Univerzity sv. Cyrila a Metoda 
ve slovenské Trnave další roč-
ník mezinárodní pedagogické 
konference EDUCOM zaměře-
né na aktuální trendy v oblasti 
vzdělávání. Náměstek ústřed-
ního školního inspektora 
Ondřej Andrys na konferenci 
vystoupil jako jeden z hlavních 
řečníků a komentoval vybraná 
aktuální témata v českém vzdě-
lávání, konkrétně se zaměřením 
na revize vzdělávacího obsahu, 
regionální specifika a disparity 
ve vzdělávání a na vzdělávací 
nerovnosti.● 

|  Sněm České 
středoškolské unie
V neděli 12. prosince 2021 

vystoupil náměstek ústředního 
školního inspektora Ondřej 
Andrys na sněmu České středo-
školské unie, kde v rámci pane-
lové debaty s dalšími pozvanými 
hosty diskutoval o problematice 
hodnocení na středních školách 
a jeho proměnách.●

|  Vzdělávání dospělých 2021
lávání Pedagogické fakulty Univer-
zity Karlovy. Ve středu 15. prosin-
ce 2021 pak náměstek ústředního 
školního inspektora Ondřej An-
drys na této konferenci komentoval 
problematiku well-beingu jako zá-
sadní výzvy pro pedagogy 21. sto-
letí.●
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| S asistenty k lepší škole
V úterý 19. října 2021 vystoupil 

náměstek ústředního školního 
inspektora Ondřej Andrys na dal-
ším ročníku konference s názvem 
S asistenty k lepší škole, kterou  
v pražském centru Dox již několik 
let pořádá obecně prospěšná spo-
lečnost Člověk v tísni. Ve své před-

nášce se zaměřil na žáky, kteří se 
dlouhodobé distanční výuky účast-
nili problematicky nebo vůbec, na 
distanční vzdělávání žáků se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami  
a také na výzvy spojené se snižová-
ním negativních dopadů pandemie 
do vzdělávání. ●
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