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2. Agregovaný souhrn potřeb Sloučených ZŠ a MŠ v ORP Louny je zpracován na základě 2. dotazníkového šetření, 

které bylo na Sloučených ZŠ a MŠ na území ORP Louny realizováno v rámci podaktivity 2.7. „Podpora škol 

v plánování.“ Dotazníkové šetření bylo zaměřené na sebereflexi jednotlivých škol a na mapování potřeb škol 

v oblastech: 

 matematické pre/gramotnosti 

 čtenářské pre/gramotnosti 

 inkluze 

 digitální pre/gramotnosti  

Současně měly školy možnost vyjádřit se k dalším doplňujícím oblastem.   

Agregovaný souhrn je tvořen odpověďmi jednotlivých Sloučených základních a mateřských škol. 

Dotazník mohl zpracovat ředitel/ředitelka školy ve spolupráci s týmem pedagogů, jeho vyplnění bylo možné 

konzultovat se členy administrativního týmu. Jako podklady mohly sloužit strategické plány škol, dotazníková 

šetření MŠMT (Šablony II), případně výroční zprávy.  

Mapování potřeb se zúčastnily níže uvedené Sloučené základní a mateřské školy v ORP Louny a jejich pořadí je 

v agregovaném souhrnu uvedeno následovně:   

 

1. Základní škola a Mateřská škola Cítoliby, Tyršovo náměstí 56, 439 02 Cítoliby,příspěvková 

organizace 

2. Základní škola a Mateřská škola Černčice, Fügnerova 424, 439 01, okres Louny, příspěvková 

organizace 

3. Základní škola a Mateřská škola Domoušice 199, 439 68, příspěvková organizace 

4. Základní škola a Mateřská škola Zeměchy 83, 440 01, okres Louny, příspěvková organizace 

5. Základní škola a Mateřská škola Koštice 53, 439 21,  příspěvková organizace 

6. Základní škola a Mateřská škola Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173, 440 01, příspěvková 

organizace 
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MATEMATICKÁ GRAMOTNOST / PREGRAMOTNOST A ROZVOJ POTENCIÁLU KAŽDÉHO DÍTĚTE/ŽÁKA 

 

CO PROBĚHLO DOBŘE, V ČEM BYLA SLOUČENÁ ZŠ A MŠ ÚSPĚŠNÁ? 
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0 1 2 3 4 5 6

Účast pedagogických pracovníků na odborných seminářích

Realizace doučování v oblasti matematické gramotnosti pro slabší žáky

Realizace sdílení zkušeností s ostatními pedagogickými pracovníky na ZŠ/MŠ

Realizace hravé formy rozvoje matematické pre/gramotnosti

Realizace přípravy žáků na přijímací zkoušky na SŠ

Podpora individuálního zájmu žáků o matematiku

Pořízení pomůcek pro podporu výuky matematické pre/gramotnosti

Zapojování příkladů z praxe - např. geometrie v přírodě pro žáky ZŠ

Podpora finanční gramotnosti

Sdílení zkušeností s pedagogickými pracovníky z ostatních ZŠ/MŠ

Realizace zajímavých projektů v oblasti matematické pre/gramotnosti na MŠ…

Používání IT programů na rozvoj matematické pre/gramotnosti

Využívání pomůcek pro rozvoj předmatematické dovednosti u dětí MŠ

Realizace výuky venku pro rozvoj předmatematické dovednosti u dětí MŠ

jiné

CO PROBĚHLO DOBŘE, V ČEM BYLA SLOUČENÁ ZŠ A MŠ ÚSPĚŠNÁ
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V ČEM BY SE SLOUČENÁ ZŠ A MŠ MĚLA ZLEPŠIT? 
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0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Realizace a účast na matematických soutěžích

Účast pedagogických pracovníků na odborných seminářích

Realizace doučování v oblasti matematické gramotnosti pro slabší žáky

Realizace sdílení zkušeností s ostatními pedagogickými pracovníky z jiných  ZŠ/MŠ

Realizace hravé formy rozvoje matematické pre/gramotnosti

Realizace přípravy žáků na přijímací zkoušky na SŠ

Podpora individuálního zájmu žáků o matematiku

Pořízení pomůcek pro podporu výuky matematické pre/gramotnosti

Využívání nových metod a techniky ve výuce

Zvýšit zájem  žáků o matematiku

Spolupráce s rodiči v podpoře matematické pre/gramotnostiI  u dětí a žáků

Učení venku

Společné akce na podporu matematické pre/gramotnosti mezi ostatními MŠ/ZŠ

Realizace zajímavých projektů na podporu matematické pre/gramotnosti na MŠ či ZŠ

Podpora slovní zásoby a správné výslovnosti - podpora výuky názvosloví u dětí z  MŠ…

Rozvíjení podpory u předškoláčků v předmatematické oblasti

jiné

V ČEM BY SE SLOUČENÁ ZŠ A MŠ MOHLA ZLEPŠIT?
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V ČEM POTŘEBUJE SLOUČENÁ ZŠ A MŠ POMOCI, ABY SE MOHLA ZLEPŠIT 
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Účast pedagogických pracovníků na odborných seminářích

Pořízení pomůcek pro podporu výuky matematické pre/gramotnosti

Využívání nových metod a techniky ve výuce

Zvýšit zájem  žáků o matematiku

Spolupráce s rodiči v podpoře matematické pre/gramotnostiI  u dětí a žáků

Učení venku

Společné akce na podporu matematické pre/gramotnosti mezi ostatními
MŠ/ZŠ

Realizace zajímavých projektů na podporu matematické pre/gramotnosti na
MŠ či ZŠ

jiné

V ČEM POTŘEBUJE SLOUČENÁ ZŠ A MŠ POMOCI, ABY SE MOHLA ZLEPŠIT ?
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ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ ZA OBLAST – MATEMATICKÁ PRE/GRAMOTNOST 

 

 

 

 

Z výsledků šetření u sloučených základních škol na území ORP Louny v oblasti matematické pre/gramotnosti vzešlo, že školám se nejvíce daří realizovat 

doučování v oblasti matematické gramotnosti pro slabší žáky, využívání pomůcek pro rozvoj předmatematické dovednosti u dětí MŠ a pořízení pomůcek pro 

podporu výuky matematické pre/gramotnosti. 

 

Nejvíce školy uvádějí, že by se mohly zlepšit ve zvýšení zájmu žáků o matematiku. 

 

Aby se školy mohly zlepšit uvádějí největší potřeby pomoci, a to v realizaci společných akcí na podporu matematické pre/gramotnosti mezi ostatními MŠ/ZŠ. 
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ČTENÁŘSKÁ / PREGRAMOTNOST A ROZVOJ POTENCIÁLU KAŽDÉHO DÍTĚTE/ŽÁKA 

 

CO PROBĚHLO DOBŘE, V ČEM BYLA SLOUČENÁ ZŠ A MŠ ÚSPĚŠNÁ? 
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0 1 2 3 4 5 6 7

Účast pedagogických pracovníků na odborných seminářích

Realizace doučování v českém jazyce pro slabší žáky

Realizace sdílení zkušeností s ostatními pedagogickými pracovníky na ZŠ/MŠ

Realizace besed, programů ON LINE pro žáky na podporu ČG

Realizace přípravy žáků na přijímací zkoušky na SŠ

Pořízení pomůcek pro podporu výuky čtenářské pre/gramotnosti

Spolupráce s knihovnou - realizace akcí, výukové programy

Sdílení zkušeností s pedagogickými pracovníky z ostatních ZŠ/MŠ

Podpora práce s textem v hodinách

Pravidelné čtení dětem

Spolupráce s rodiči k podpoře ČG

jiné

CO PROBĚHLO DOBŘE, V ČEM BYLA SLOUČENÁ ZŠ A MŠ ÚSPĚŠNÁ
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V ČEM BY SE SLOUČENÁ ZŠ A MŠ MĚLA ZLEPŠIT? 
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Účast pedagogických pracovníků na odborných seminářích

Realizace doučování českého jazyka pro slabší žáky

Realizace sdílení zkušeností s ostatními pedagogickými pracovníky z jiných…

Podpora individuálního zájmu žáků o český jazyk

Pořízení pomůcek pro podporu výuky čtenářské pre/gramotnosti

Využívání nových metod a techniky ve výuce ČG

Podporovat práci s textem i v jiných hodinách

Realizace meziškolských soutěží

Podpořit zájem jak žáků tak i rodičů v oblasti čtení dětem

Oblast logopedie

Prohloubení spolupráce mezi MŠ a ZŠ - starší žáci čtou dětem z MŠ apod.

Podpora rozvoje slovní zásoby a vyjadřování u dětí v MŠ, žáků ZŠ

Podpora skládání děje pomocí obrázků u dětí z MŠ

jiné

V ČEM BY SE SLOUČENÁ ZŠ A MŠ MOHLA ZLEPŠT
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 V ČEM POTŘEBUJE SLOUČENÁ ZŠ A MŠ POMOCI, ABY SE MOHLA ZLEPŠIT 
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Účast pedagogických pracovníků na odborných seminářích,workshopech

Pořízení pomůcek pro podporu výuky čtenářské pre/gramotnosti

Realizace sdílení zkušeností s ostatními pedagogickými pracovníky i z jiných škol

Kvalitní pedagogické pracovníky na výuku čtenářské pre/gramotnosti

Zvýšit motivaci žáků ke čtení - workshopy, akce pro děti a žáky

Spolupráce s rodiči - motivace i rodičů ke čtení

Rozvíjet spolupráci se SPC pro individuální potřeby dětí a žáků

Zapojování se do projektů na podporu ČG

Rozvíjet spolupráci s ostatními ZŠ/MŠ na podporu ČG

V ČEM POTŘEBUJE SLOUČENÁ ZŠ A MŠ POMOCI, ABY SE MOHLA ZLEPŠIT

http://www.esfcr.cz/
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv


 

20 
Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv). 

Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II 

Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011073 

 
 
 

 

 

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ ZA OBLAST – ČTENÁŘSKÁ PRE/GRAMOTNOST 

 

 

 

Z výsledků šetření u sloučených základních škol na území ORP Louny v oblasti čtenářské pre/gramotnosti vzešlo, že školám se nejvíce daří realizovat doučování 

v českém jazyce pro slabší žáky, podporovat práci s textem při hodinách, spolupráce s knihovnou a pravidelné čtení dětem. 

 

Naopak školy uvádějí, že by se mohly zlepšit v realizaci meziškolských soutěží, v oblasti logopedie, v prohloubení spolupráce mezi MŠ a ZŠ, kdy starší děti čtou 

dětem mladším a v pořízení pomůcek pro podporu výuky čtenářské pre/gramotnosti. 

 

Aby se školy mohly zlepšit uvádějí největší potřeby pomoci ,a to  rozvíjet spolupráci s rodiči  ke zvýšení motivace i rodičů ke čtení, zvýšit motivaci žáků ke čtení 

– wokshopy, akcemi pro děti a žáky a pořízení pomůcek pro podporu výuky čtenářské pre/gramotnosti. 
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 ROZVOJ POTENCIÁLU KAŽDÉHO DÍTĚTE/ŽÁKA V JINÝCH OBLASTECH – INKLUZE 

 

CO PROBĚHLO DOBŘE, V ČEM BYLA SLOUČENÁ ZŠ A MŠ ÚSPĚŠNÁ? 
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0 1 2 3 4 5 6 7

Účast pedagogických pracovníků na odborných seminářích

Realizace doučování žáků se SVP

Realizace sdílení zkušeností s ostatními pedagogickými pracovníky na ZŠ/MŠ

Začleňování dětí, žáků cizinců

Nastavení spolupráce s rodiči žáků se SVP

Kvalitní spolupráce s PPP, SPC

Kvalitní využití asistentů pedagoga

Sdílení zkušeností s pedagogickými pracovníky z ostatních ZŠ/MŠ

Uplatňujeme individuální přístup během vyučování

Podporovat spolupráci s rodiči dítěte, žáka se SVP

Podpora nadaných dětí a žáků

Realizace logopedické prevence

Úspěšné začleňování dětí odlišné národnosti a dětí z neúplných rodin

CO PROBĚHLO V POŘÁDKU, V ČEM BYLA SLOUČENÁ ZŠ A MŠ ÚSPĚŠNÁ
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V ČEM BY SE SLOUČENÁ ZŠ A MŠ MĚLA ZLEPŠIT? 
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Účast pedagogických pracovníků na odborných seminářích

Realizace doučování žáků se SVP

Realizace sdílení zkušeností s ostatními pedagogickými pracovníky na ZŠ/MŠ

Individualizace výuky

Podpora práce s nadanými žáky

Oblast záškoláctví

Spolupráce učitele a asistenta

Spolupráce a komunikace s rodiči

Nnové personální možnosti

Úprava zázemí ZŠ či MŠ např. pro potřeby tělesně postižených dětí,žáků

Realizace specifických seminářů z této oblasti pro rodiče

Realizace logopedické prevence

Úspěšné začleňování dětí odlišné národnosti a dětí z neúplných rodin

V ČEM BY SE MOHLA SLOUČENÁ ZŠ A MŠ ZLEPŠIT
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V ČEM POTŘEBUJE SLOUČENÁ ZŠ A MŠ POMOCI, ABY SE MOHLA ZLEPŠIT 
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Účast pedagogických pracovníků a asistentů na odborných
seminářích,workshopech

Zřízení pozice např. školního psychologa na ZŠ

Zlepšit spolupráci s rodiči

Méně žáků ve třídách

Spolupráce s ostatními MŠ či ZŠ

Investice do škol - např.zajištění bezbariérovosti apod.

Pořízení pomůcek

Zlepšit spolupráci s píoradenskými zařízeními

Kvalitní personál - asistenty pedagoga, osobní asistenty

V ČEM POTŘEBUJE SLOUČENÁ ZŠ A MŠ POMOCI,ABY SE MOHLA ZLEPŠIT
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ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ ZA OBLAST – INKLUZE 

 

 

  

Z výsledků šetření u sloučených základních škol na území ORP Louny v oblasti inkluze vzešlo, že školám se nejvíce daří uplatňovat individuální přístup během 

vyučování, kvalitní využívání asistentů pedagoga a nastavení spolupráce s rodiči žáků se SVP. 

 

Nejvíce školy uvádějí, že by se mohly zlepšit v úpravě zázemí ZŠ či MŠ např. pro potřeby tělesně postižených dětí a žáků a dále pak v podpoře práce s nadanými 

žáky. 

 

Aby se školy mohly zlepšit uvádějí největší potřeby pomoci, a to investice do škol pro zajištění bezbariérovosti. 
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ROZVOJ POTENCIÁLU KAŽDÉHO DÍTĚTE/ŽÁKA V JINÝCH OBLASTECH – DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST 

 

CO PROBĚHLO DOBŘE, V ČEM BYLA SLOUČENÁ ZŠ A MŠ ÚSPĚŠNÁ? 
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Účast pedagogických pracovníků na odborných seminářích

Pořízení kvalitních pomůcek, techniky k rozvoji DK

Realizace sdílení zkušeností s ostatními pedagogickými pracovníky na
ZŠ/MŠ

Zapojení robotiky do výuky

Realizace kroužků k DG

Účast na soutěžích

Sdílení zkušeností s pedagogickými pracovníky z ostatních ZŠ/MŠ

Pravidelná práce s dětmi např.na PC, tabletech, interaktivních tabulích,
3boxu apod.

CO PROBĚHLO DOBŘE, V ČEM BYLA SLOUČENÁ ZŠ A MŠ ÚSPĚŠNÁ
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V ČEM BY SE SLOUČENÁ ZŠ A MŠ MĚLA ZLEPŠIT? 
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Účast pedagogických pracovníků na odborných seminářích

Rozvoj informatického myšlení do více předmětů

Realizace sdílení zkušeností s ostatními pedagogickými pracovníky z
jiných ZŠ/MŠ

Motivace pedagogů k využívání novinek v DG

Propojení DG mezi předměty

Realizace meziškolských soutěží

Podporovat pedagogy v používání nových pomůcek apod.

Pořízení nových pomůcek

Více využívat pořízené pomůcky

V ČEM BY SE SLOUČENÁ ZŠ A MŠ MĚLA ZLEPŠIT?
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V ČEM POTŘEBUJE SLOUČENÁ ZŠ A MŠ POMOCI, ABY SE MOHLA ZLEPŠIT 
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Účast pedagogických pracovníků na odborných
seminářích,workshopech

Zřízení pozice např. IT specialista k řešení problémů na ZŠ, MŠ

Modernizace výpočetní techniky na ZŠ, MŠ

Pořízení učebních pomůcek, odborné literatury v této oblasti

Jiné

V ČEM POTŘEBUJE SLOUČENÁ ZŠ A MŠ POMOCI, ABY SE MOHLA 
ZLEPŠIT
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ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ ZA OBLAST – DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST 

 

 

 

Z výsledků šetření u sloučených základních škol na území ORP Louny v oblasti digitální pre/gramotnosti 

vzešlo, že školám se nejvíce daří realizovat pravidelnou práci s dětmi na PC, tabletech, interaktivních 

tabulích, 3 boxu apod. 

Nejvíce školy uvádějí, že by se mohly zlepšit v podpoře rozvoje informatického myšlení do více 

předmětů. 

Aby se školy mohly zlepšit uvádějí největší potřeby pomoci, a to modernizace výpočetní techniky na 

MŠ či ZŠ. 

 

 

 

 

Schválil Řídící výbor MAP ORP Louny II dne 30.9. 2021 . 
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Ing. Jovanka Zusková 

předsedkyně Řídícího výboru realizace MAP ORP Louny II 
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