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Základní gramotnosti proměňují obsah a metody výuky ve třídách

Složky základních 
gramotností  

(předškolní věk,
3, 5, 7, 9 třída)

Příležitosti gramotností 
pro vzdělávací obsah 

od MŠ po ZŠ (obdoba „cílového 
zaměření“ RVP ZV)

Učební aktivity ve 3 publikacích
(sady digitálních vzdělávacích 
zdrojů – DVZ - s komentáři)

117 námětů rozvoje 
gramotností 

34 lekcí online k prvnímu 
seznámení učitelů se složkami 
gramotností a jejich příležitostí 

pro výuku
„vzdělávací moduly“
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Základní gramotnosti proměňují obsah výuky a metody výuky ve 
třídách

Složky základních 
gramotností  

(předškolní věk,
3, 5, 7, 9 třída)
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(sada DVZ s komentáři)
117 námětů rozvoje 

gramotností 

36 lekcí online k prvnímu 
seznámení učitelů se 

složkami gramotností a jejich 
příležitostí pro výuku
„vzdělávací moduly“

Složky základních 
gramotností  

(předškolní věk,
3, 5, 7, 9 třída)

Příležitosti gramotností 
pro vzdělávací obsah 

od MŠ po ZŠ (obdoba „cílového 
zaměření“ RVP ZV)

Učební aktivity ve 3 publikacích
(sady digitálních vzdělávacích 
zdrojů – DVZ - s komentáři)

117 námětů rozvoje 
gramotností 

34 lekcí online k prvnímu 
seznámení učitelů se složkami 
gramotností a jejich příležitostí 

pro výuku
„vzdělávací moduly“

HOTOVO

Součást podkladů pro 
pilot center 

gramotností, 
zpřístupníme květen

květen

červen
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GRAMO
TNOST

OBOR

AKTIVITY

MODULY

Akční výzkum budování kapacit na MŠ/ZŠ – 2017 až 
2021
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INOVACE 
VÝUKY

36 pilotních škol podporovaných 3 roky

292 učitelů přímo zapojených

tým podporujících garantů/facilitátorů (16+7)

cca 11000 učitelů v celých sborovnách

výsledky v odborné studii (červen 2021)
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TNOST

OBOR

AKTIVITY

MODULY

Akční výzkum budování kapacit na MŠ/ZŠ – 2017 až 
2021
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ZKUŠENOST
KOLEGIÁLNÍ 
PODPORA VE 

ŠKOLE

PODPORA 
EXTERNÍHO 

KOORDINÁTORA

ODBORNÁ 
PODPORA 

NPI

INOVACE 
VÝUKY

36 pilotních škol podporovaných 3 roky

292 učitelů přímo zapojených

tým podporujících garantů/facilitátorů (16+7)

cca 11 000 učitelů v celých sborovnách

výsledky v odborné studii (červen 2021)



Akční výzkum budování kapacit na MŠ/ZŠ – 2017 až 2021
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Zpět na 
obsah

GRAMO
TNOST

OBOR

AKTIVITY

MODULY

INOVACE 
VÝUKY

36 pilotních škol podporovaných 3 roky

292 učitelů přímo zapojených

tým podporujících garantů/facilitátorů (16+7)

cca 11000 učitelů v celých sborovnách

výsledky v odborné studii (červen 2021)

Závěrečná konference (17.–18. 8.) 
s workshopy, které vedou týmy 

pilotních škol
+ odborný panel podzim 

s výstupy konference/projektu
+ pilot školních center gramotností
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GARANTI

UČITELÉ 
ROZVÍJEJÍCÍ 

GRAMOTNOSTI

ŘEDITELÉ

ODBORNÉ 
TÝMY NPI

METODICI 
KABINETŮ 

SYPO
PODPOROVATELÉ 

ÚSPĚCHU 
KAŽDÉHO ŽÁKA

Změna ve školách a v učení dětí je společná práce



Angažování a podpora učitelů MŠ/ZŠ v celé ČR
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ZKUŠENOSTI 
Z MODELU PODPORY A 
ZDROJE PRO INOVACE 

VÝUKY

Napříč obory a aktivitami – např. 

- Čtenářská gramotnost v přírodních 
vědách

- Matematická gramotnost ve 
společenských vědách

- Digitální gramotnost na prvním stupni

Kvalita výuky a online zdrojů

Systém Elektronické materiály –
EMA.RVP.CZ

Profil Učitel 21 – ucitel21.rvp.cz



Angažování a podpora učitelů MŠ/ZŠ v celé ČR
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Online vzdělávací moduly na čtenářskou 
matematickou a digitální gramotnost

34 lekcí -- 34 x 20 minut – knihovna zdrojů –
napojení na Metodický portál 

(kolekce, osobní profil uživatele)

Napříč obory a aktivitami – např. 

- Čtenářská gramotnost v přírodních 
vědách

- Matematická gramotnost ve 
společenských vědách

- Digitální gramotnost na prvním stupni

Kvalita výuky a online zdrojů

Systém Elektronické materiály –
EMA.RVP.CZ

Profil Učitel 21 – ucitel21.rvp.cz



Dnes devátá minikonference
odborného panelu digitální gramotnosti

- Archiv všech 27 minikonferencí (DG+MG+ČG) najdete -
https://gramotnosti.pro/odbornepanely

- prezentace, u online i videozáznam, report s doporučeními

- Cílem odborných panelů/minikonferencí je 

- propojovat učitele z praxe (MŠ/ZŠ) s realizátory projektů OP VVV (Ips, MAP, KAP, 
koncepční projekty) a odbornou veřejností, přenášet dobrou praxi a různé pohledy na 
témata, problémy i příležitosti

- formulovat doporučení pro aktéry vzdělávání, všechna doporučení jsou 
projednávána se sekcí2 na MŠMT (Odbor základního vzdělávání a mládeže) a v rámci 
NPI ČR



Odborný panel – členové jádra odborného 
panelu

 Mgr. Jan Berki, Ph.D.

 Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D.

 Ing. Bc. Eva Fanfulová

 Mgr. David Hawiger

 Mgr. Daniel Janata

 PhDr. Dana Moravcová, Ph.D.

 doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.

 Mgr. Daniela Růžičková

 Bc. Jana Smolková

 Mgr. Aleš Vyvial



Odborný panel

• rozvoj gramotnosti dětí a žáků

• minikonference, společenství praxe, 
letní školy

• technologie ve výuce

• závěrečná konference 
17.–18. 8. 2021 



5 vybraných doporučení za 5 let projektu – co se dělo dál?

• Identifikované problémy kolem vymezení pozic ICT metodika a ICT správce – MŠMT
bude realizovat s NPI informační podporu v této oblasti

• Spolupráce s místními akčními plány, následná spolupráce s IPs SRP při kontaktech se
sítí realizátorů povinných pracovních skupin MAP na gramotnosti – spolupráce probíhá
průběžně

• Podněty při šíření rámce DIGCOMPEDU, zlepšování aplikace https://ucitel21.rvp.cz/ -
doprovodné texty jsou doplňovány, spolupráce se https://spomocnik.rvp.cz/

• Podněty pro revize ICT RVP ZV, na panelech se společně setkávali učitelé, MŠMT, NPI
ČR, ČŠI a další aktéři – průběžné čerpání ze zdrojů a podkladů

• Mapování situace kolem metodické podpory v oblasti digitální gramotnosti, impulsy pro
pilot systému https://digiskola.rvp.cz/



Rozloučení

Děkujeme za pozornost!

• Eva Fanfulová, garantka digitální gramotnosti PPUČ, eva.fanfulova@npi.cz

• Petr Naske, hlavní manažer projektu, petr.naske@npi.cz

• Weby projektu a NPI: www.gramotnosti.pro – www.npi.cz

• Sociální sítě: http://gramotnosti.pro/fb

Nabízíme spolupráci!

• Jsou vaše oblíbené materiály už v EMA? – Propagace zdrojů a sdílení jejich kvality pro
učitele na Metodickém portálu RVP.CZ

• Chcete zkušenosti z Vašich center kolegiální podpory promítnout do společného
výstupu a návodu pro školy? – Spolupráce na uzavírání pilotu školních center gramotností.

• Hledáte inovativní způsob, jak inspirovat učitele k inovaci výuky? – Dejte nám zpětnou
vazbu na vzdělávací moduly, propagujte je mezi učiteli ve Vašich sítích (od června 2021).
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