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Podpora využívá pozitivní energie mezi učiteli pro zlepšení 
jejich zdatností k postupnému rozvoji gramotnosti dětí a 

žáků.
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• Design podpory škol – celkový pohled

• Cíle podpory rozvoje škol v gramotnostech

• Fáze podpory

• Monitoring – smíšený design zjišťování výsledků / dopadu (case studies)

• Analýza dat

• Ukázka výsledků

 hodnocení forem podpory PPUČ školami

 popis dopadů na školní týmy

• Co dál? Jak dál  kudy (ve výzkumu dopadů, učení, podpory učitelů, myšlení a 

jednání učitelů…)

Prezentace
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Rozvíjíme

● spolupráci mezi učiteli, 

● podpůrné klima

● a týmového ducha

Gramotnost je rozvíjena nad-předmětově

Gramotnost se rozvíjí celoživotně –

Rozvoj se dá chápat jako vývojové kontinuum 

nebo soustředné kruhy navazujících příležitostí k učení

Gramotnost je systém postupně rozvíjených postojů, znalostí, 

dovedností a hodnot 

Podpora škol - cíl:

Školní 
tým

RKG

PPUČ
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Soukolí: školní tým – rkg – škg

Naplánované intervence: plán – pravidelný monitoring

Off-line podpora – setkání učící se komunity 

Metoda práce – pragmatická: 

učení se učitele se ukazuje na práci žáků
RKG – podpora ŠKG a spojka na projekt

Intranet: skoly.ppuc.cz

Gramotnosti.pro (a otevřená FB skupina: Učíme v souvislostech – Gramotnosti.pro 

život)

Odborné panely, Společenství praxe, Digitální Vzdělávací Zdroje

OVU pro gramotnosti + šablony + portfolio dovedností učitele k rozvoji gramotností

Setkání ve společenství praxe: 

● minikonference,

● společenství ve vzdělávacích oblastech kurikula,

● letní škola.

Podpora škol

Školní 
tým

RKG

PPU
Č

https://www.facebook.com/groups/171340270208588/
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• Gramotností

• Stupňů vzdělání

• Vzdělávacích 

oblastí

Nástroje podpory učitelů (schéma podpory)

Školní tým

Regionální 
koordinátor

Garanti PPUČ

• Školní 

koordinátor

• Vedení 

školy

• Přímo 

podpoření 

učitelé

Validní důkazy 
o učení se 

učitelů; PDP
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Principy práce

Soustavnost

Systémovost

Souvislost

Méně je více

Bezpečné prostředí

Potřeby

Vlastnění

Podpora

Expertnost učitelů; 
gramotnost žáků
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Školy (36 RED IZO): podporovány ve třech vlnách:

1. Tvorba plánu (cca 5 měsíců)

• Seminář pro učitele

• Pravidelná setkávání RKG a týmu

• Výběr učitelů, školního koordinátora a vytvoření plánu

• Monitoring stavu (dotazník)

• Úprava plánu a jeho vložení do intranetu

2. Průběžné plnění plánu (2 roky)

• Naplánované intervence: plán – pravidelný monitoring

• Úpravy plánu na základě vnitřní evaluace

• Monitoring stavu uprostřed období podpory (cca po roce a půl)

3. Závěr spolupráce a evaluace (poslední půlrok spolupráce)

• Ukončení pravidelných aktivit závěrečným monitoringem plánu a monitoringem stavu

• Případná podpora ve stanovení, co přetrvá z plánu a způsobu práce

Podpora škol – fáze podpory
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Přímá podpora učitelů v každé ze zapojených škol – časová osa

1. rok

2. rok

3. rok
Úvodní 
informační
seminář 
pro ředitele

Tvorba 
případové 
studie
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Přímá podpora učitelů – 1. půlrok

1. Semináře pro učitele:
na každé škole, společný 

popis, v čem je škola 
dobrá a kde jsou 

předpoklady rozvoje

Vyplnění škálového 
dotazníku stavu 
podpory rozvoje 

gramotností 
ve škole

Určení týmu přímo 
podporovaných učitelů, 

stanovení ŠKG, vytvoření 
plánu rozvoje školy 

(s RKG)

Seminář pro 
ředitele: 
seznámit s cíli a 
postupy projektu 
a se společným 
prohlášením
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Přímá podpora učitelů – 2. a 3. půlrok

Monitoring plnění 
plánu rozvoje školy:
listopad, únor, květen

Setkávání týmu učitelů 
– každý měsíc, formát 

učící se komunity; 
sdílení a analýza důkazů 
o učení se žáků, diskuse 

o kvalitě výuky

Evaluace plánu 
v pravidelném gardu 

(1 x za pololetní nejméně)
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Doporučená struktura pravidelných setkávání týmu učitelů školy
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Přímá podpora učitelů – 4. půlrok

Monitoring plnění 
plánu rozvoje školy:
listopad, únor, květen

Setkávání týmu učitelů 
– každý měsíc, formát 

učící se komunity; 
sdílení a analýza důkazů 
o učení se žáků, diskuse 

o kvalitě výuky

Evaluace plánu 
v pravidelném gardu 

(1 x za pololetní nejméně)
2. vyplnění škálového 
dotazníku stavu 
podpory rozvoje 
gramotností ve škole (a 
polostruktorovaný
rozhovor ve škole)
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Přímá podpora učitelů – 5. a 6. půlrok

Monitoring plnění 
plánu rozvoje školy:
listopad, únor, květen

Setkávání týmu učitelů 
– každý měsíc, formát 

učící se komunity; 
sdílení a analýza důkazů 
o učení se žáků, diskuse 

o kvalitě výuky

Evaluace plánu 
v pravidelném gardu 

(1 x za pololetní nejméně)

Vyplnění 
škálového 
dotazníku 
stavu 
podpory 
rozvoje 
gramotností 
ve škole

Vytvoření případové 
studie; podklad 
pro studii rozvoje 
gramotností ve výuce
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Zjišťování kvality a dopadu projektu v „pilotních školách“

Smíšený design zjišťování výsledků spolupráce:

1. Zajímá nás, jak škola podporovala gramotnosti dětí/žáků na začátku a jak se 

podmínky měnily v průběhu projektu: dotazník stavu

2. Zajímá nás, jak uvažovaly školní týmy o rozvoji školy (v dané oblasti):

• Jaké si kladly cíle: pravidelný monitoring plnění plánu.

• Jaké formy a postupy zjišťování dopadů volily (kategorie forem jsou v projektu dány): 

pravidelný monitoring plnění plánu.

• Jak se vyvíjelo jejich uvažování o cílech: diskurzivní analýza formulací plánů.

• Jak se vyvíjelo jejich uvažování a formách podpory a zjišťování důkazů o svém učení: 

kvantitativní analýza posunu změn v preferencích podpůrných forem.

• Jak se jim při práci na vlastním rozvoji dařilo a co v danou fázi podpory potřebovaly: 

obsahová analýza a interpretace polostrukturovaných rozhovorů ve školách.
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Monitoring distančními nástroji podpory

Smíšený design zjišťování výsledků spolupráce a jeho kategoriální systém

1. fáze – stav rozvoje školy v gramotnostech (převážně kvantitativní informace)

Zjišťuje stav čtyř dimenzí podpory:

• Podmínky pro rozvoj gramotností (3) + systém vzájemné podpory učitelů ve škole.

• Třikrát za dobu podpory (začátek, po roce a půl: 03;09/2019; 02/2020, konec).

2. fáze – pravidelný kvalitativní monitoring plnění školního plánu

Zjišťuje dopad naplánovaných intervencí ve škole na učení se učitelů - vždy na kvalitě 

a výsledcích učení dětí a žáků: validní a relevantní důkazy o učení učitelů.

Položky plánu/monitoringu:

• Cíle a jejich plnění a dopad (na učitele, spolupráci učitelů a výsledky učení dětí/žáků).

• Vzdělávání učitelů (ze šablon a jiné) a jejich dopad.

• Aktivity z projektu PPUČ (minikonference, společná praxe, letní škola…) a jejich dopad.

• Další aktivity a jejich dopad („ostatní“).

Evaluační setkání učící se komunity a jejich dopad, vč. úprav plánu.
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Další návaznosti činnosti škol a hlavních projektových aktivit

• Práce s OVU – metodu určují garanti gramotností, realizují proškolení RKG na 

místě ve škole: informace jsou na intranetu pro školy.

• Reputační systém „EMA“ – školení na letní škole pro ŠKG a RKG 2019

• Rámec digitálních kompetencí učitele DigCompEdu – školení pro RKG 

• Spolupráce mezi garanty a školami „napřímo“ – vyzkoušeno v předškolním 

vzdělávání a 1. st. ZŠ; intenzivnější ve školním roce 2019-20 an. – příprava 

závěrečné konference PPUČ je v minitýmech

• Spolupráce mezi školami, v MAP aj. – podporují odborné panely, iniciuje též 

RKG, společenství praxe…

https://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/21855/digitalni_kompetence_pedagogu_digcompedu.pdf
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Má tři části

1.Dvojdimenzionální zjišťování stavu podpory gramotností a kolegiální podpory

2. Hodnocení dílčích forem podpory PPUČ

3.Výhled do budoucna – co z PPUČ bude zachováno a v jako pravidelnosti, 

soustavnosti

Dotazník obsahuje v závěru každé ze tří částí otevřenou položku s možností 

komentovat sdělené.

Dotazník stavu na konci podpory
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Formy a typ dat vč. limitů, které data mají

Design sběru dat

Forma Typ dat a jeho limity

Osobní zkušenost RKG Nezprostředkovaná data, náhodná, nezáměrná, orientovaná podle příležitosti, 

situace, blízkost, porozumění

Subjektivní, neopakovatelná; blízkost může znamenat také konfirmační 

zkreslení, které je třeba kotvit

Polostrukturované

interview

Drží se kategoriálního systému (dopad forem podpory na činnosti, tým, 

jednotlivce, učení žáků….); dovysvětlení (interaktivní)

Myšlení respondentů je filtrováno nástrojem (otázkami, kategoriálním 

systémem)

Narativní interview Tento postup je blízký etnografii, poskytuje stejná data a má obdobné limity 

jako přímá zkušenosti – je nutné jeho výsledek (interpretaci) kotvit

Monitoring plnění školního 

plánu rozvoje

Orientován kategoriálním systémem jako polostrukturované interview; omezení 

možnosti se doptat jen na RKG (externí podporu)

Limit po vyhodnocení části škol: přístup školního koordinátora – buďto je plán a 

monitoring využíván podle představ, a nebo jako formální zátěž (placená 

„práce navíc“) – obtížně zjistitelné
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Formy a typ dat vč. limitů, které data mají

Design sběru dat - pokračování

Forma Typ dat a jeho limity

Dotazník zjišťující stav 

podpory gramotnosti

dětí/žáků ve škole 

(podmínky pro něj)

Data jsou jednoznačná, orientovaná na kategoriální systém; dotazník umožňuje 

následnou verifikaci a falzifikaci zjištění: vícedimenzionální a mnohonástrojový

sběr dat, design případové studie…

Limity typické pro projektivní distanční sběry informací: při malém vzorku se 

neeliminují: neporozumění otázce, zkreslení, projekce do očekávání 

zadavatele…

Mnohodimenzionálnost

a mnohovrstevnatost

výzkumného designu

K validaci následné interpretace dat využíváme:

• Výchozí kategoriální systém: 
 formy podpory PPUČ

 položky monitoringu a rozhovorů: dopad na tým, formy spolupráce, kolegiální podporu, 

počet členů týmu… dopad na žáky: činnost, výsledky učení (projektivně, nikoliv 

pozorováním či testem, validace dialogickým konsenzem s RKG)

• Nejméně dvojí kódování (dvě osoby)

• Finální čtení a dialogický konsenzus se zkoumaným subjektem (emická

perspektiva zjištění)

• Cross-case analýza

• Expertní čtení a doporučení

• Externí posudky
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Tvoří ji určený expert týmu podpory škol, nejčastěji manažer, RKG, vybraný a proškolený 

garant

Úvodní poznámky:

Prosím, postupujte v logických krocích dle metodologické předlohy.

Připomínám, že v datech hledáme odpovědi na otázku, jak se ve školách projevila naše 

podpora.

Zjišťujeme změny, ty popíšeme, nejlépe přesně citujeme.

Jako další krok TEPRVE následuje interpretace změn; tam je vaše osobní zkušenost 

neocenitelná. 

Interpretujeme v souladu s kategoriálním systémem

Případová studie



PPUČ

Kvantitativní část:

1.1 monitoring plnění plánu (7x)

Analyzujte vše, co se dá spočítat:

• Cíle - vývoj počtu (nehodnoťte!)

• Počet zapojených osob

• Počet schůzek a jejich typy - opět porovnejte v čase

1.2. zjištění stavu (počátek - prostředek - konec)

• Zde  bude nejvíce práce, ale neztrácejte tím zbytečně čas, tady ta 

deskripce bude tím skoro posledním, co s daty děláme.

• Zaznamenejte vše, co se neměnilo

• Zaznamenejte vše, co se měnilo hodně

Interpretujte, co trvání a změny znamenají – též opřeni o svou zkušenost.

V PRVNÍM KROKU:
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Kvalitativní část

2.1 monitoring plnění plánu

Vytvořte si tabulku s modelem podpory o třech sloupcích: V TŘETÍM SLOUPCI 

ZJIŠTĚNÍ HODNOŤTE

Hodnotíme, jak rozumíte kvalitativní proměně chápání daného prvku podpory a jak 

se prvek podle školního týmu projevil ve třídě

2.2 rozhovory ve škole (polovina projektu); závěrečný dotazník (hodnoticí, druhá 

část)

Vytvořte si stejnou tabulku jako u monitoringu. Vypisování bude jednodušší, protože 

jsme se na tyto podpůrné kategorie ptali! Jen zkopírujte.

Interpretujte zjištění podle kategoriálního systému – dopady na lidi, kulturu 

organizace (týmu) a procesy a výsledky učení

DÁLE:
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Vaše osobní zkušenosti

Přečtěte si svá zjištění a jejich hodnocení. Napadá Vás něco?

Chybí v nich něco, co je pro případovou studii školy a jejího rozvoje s naší pomocí 

důležité?

PŘECHOD:
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3.1 škola jako individualita

Nyní si prosím vezměte monitoringy, dotazníky o stavu gramotností a zápisy ze 

školy.

Vypište sem prosím úplně vše, co je velmi signifikantní o této škole a nenapsali jste 

to výše.

Vůbec jsme nezkoumali nestrukturované části rozhovorů a dotazníků

Co škola uměla dobře na začátku, v půlce a na konci? Jsou tam rozdíly? Co 

znamenají?

Znamenají něco velmi důležitého pro tým učitelů? Jsou příležitostí, rizikem? A co 

znamenají tyto proměny pro děti a žáky?

ŠKOLA JAKO SUBJEKT:
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3.2 Cíle

V závěru Vás poprosím, abyste se vrátili na začátek analýzy - k cílům školy

Proměňovaly se totiž nejen počtem, ale také kvalitou. 

1. do jaké míry, soudíte, se školní tým naučil plánovat? Stanovovat si SMART cíle 

(které lze vyhodnocovat a oslavit jejich dosažení? 

2. kolik konkrétního úsilí bylo na plnění cíle vynaloženo? Zde prosím HODNOŤTE. 

Když se škola nějakým ze svých 20 „cílů“ věnovala jen formálně nebo skoro 

vůbec...

3. Jak se rozvoj školy kryje s těmito vymezeními? Jak chtěli učitelé a týmy 

zvyšovat gramotnost dětí/žáků a jak konkrétně na to šly a jak to dopadlo?

CÍLE:
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4 hodnocení forem podpory (ukázka z jedné případové studie)

DÍLČÍ VÝSLEDKY

Týmové plánování 

rozvoje a jeho 

monitoring

Zintenzivňovalo se, vneslo nové téma rozvoje školy a personálu – formativní 

hodnocení; zůstaly oddělené týmy stupňů

Hodnocení v dotazníku (3 z 5 možných)

ŠKG Zastávala osoba, která byla v roli lídra změny i zpracovavatele dotazníku; dopad 

zjistitelný pouze odhadem, ze zkušenosti

Setkávání učící se 

komunity ve škole

Pravidelné, stalo se součástí cesty týmu k vlastnímu seberozvoji, hodnocení: 3 

(tuší, že mohou setkávání vytěžit ještě více)

RKG Pozice se personálně třikrát přeobsadila, vždy na základě zpětné vazby a 

rozhodnutí managementu PPUČ; vždy spíše manažer než podpora (hodnocení: 1)

Odborné panely a OVU OVU byly prezentovány, nikoliv využity (limity práce RKG a výhrady školy k nim);

odborné panely v krajích: účast možná jen v Libereckém kraji. Pravidelná účast na 

letní škole (jiná kategorie zjišťování) (hodnocení: 2)

Společenství praxe Škola organizovala dosud dvakrát, hodnocení je rozporuplné, lektoři při přípravě

nespolupracovali se školním týmem, jak bylo dáno metodou; rozdílná očekávání 

(hodnocení: 2)
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4 hodnocení forem podpory (ukázka z jedná případové studie)

* Přesto systémy v jiných školách zaznamenaly větší odezvu: souvisí to s kvalitou spolupráce RKG a ŠKG

DÍLČÍ VÝSLEDKY - pokračování

Neformální pomoc a 

inspirace mezi školami 

a z projektu

“Inspirace - ve školách je spousta nápadů, užitečných, ale nikdo o tom 

neví…“ projektový tým ocenil možnost sdílet své zkušenosti v rámci 

sítě RKG a ŠKG prostřednictvím intranetu i v diskusích s RKG (těch 

ale bylo málo)

Škola je součástí řady projektových a regionálních partnerství

Letní škola oceňována vysoko jako vhodná forma učitelských minikonferencí

obsahem, organizací a termínem) (2; 4)

EMA, Profil Učitel 21 V době dotazování byla reputační systém EMA zkoušen a RKG školeni v Profilu 

Učitel 21 (hodnocení: 1*)

Konzultační centrum Škola má jiné konzultanty, KC není dostatečně uživatelsky vstřícné a 

interaktivní, efektivita je nízká (hodnocení: 0)
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Diskuse, otevřená, konstruktivní a kritická: k obdobným závěrům nejlépe dojdeme 

během ní!

A co tedy dál?
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