
03 | 139 KomensKý 675× StrUČNĚ ZE ŠKolStVÍ

Čeští žáci na první příčce žebříčku 
počítačové gramotnosti
Mezinárodní šetření počítačové a  informační 
gramotnosti ICILS 2013 (International Com-
puter and Information Literacy Study) si klade 
za cíl zmapovat úroveň počítačové a informační 
gramotnosti 14letých žáků, tedy žáků v  8. roč-
níku školní docházky. Do projektu se zapojilo 
celkem 19 států. Žáci z České republiky dosáh-
li v  testu počítačové a  informační gramotnosti 
nejlepšího výsledku ze všech zúčastněných zemí 
s  hodnotou 553 bodů. Čeští žáci svou úspěš-
ností předčili nejen žáky z  Austrálie, z  Polska, 
z  Norska a  z  Korejské republiky, jejichž výsle-
dek přesahoval 530 bodů, ale vedli si lépe než 
např. jejich vrstevníci z Německa (523 bodů), ze 
Slovenska (517 bodů), z Chorvatska (512 bodů) 
či ze Slovinska (511 bodů). Podrobné výsledky 
jsou k dispozici na webu http://www.icils.cz/.

Webový portál pomůže s výběrem 
školy
Česká školní inspekce nabízí školám zdarma 
vstup do informačního systému s  názvem In-
spIS PORTÁL. InspIS PORTÁL na jednom místě 
shromažďuje užitečné a co možná nejkomplex-
nější informace o  všech školách, které jsou za-
psány ve školském rejstříku, a to od mateřských 
škol až po konzervatoře a  vyšší odborné školy. 
Na základě vyplnění jednoduchého formuláře 
systém vygeneruje přehled všech dostupných 
škol, které odpovídají zadaným požadavkům, 
navíc doplněný také o inspekční zprávy. Vstup 
do systému: https://portal.csicr.cz.

Alternativní metody ve výuce čtení
V říjnu a  listopadu 2014 realizovala ČŠI na žá-
dost MŠMT elektronické zjišťování alternativ-
ních metod výuky. Šetření se zúčastnilo 3 408 

škol. Jednou z  oblastí šetření byla výuka čtení. 
Nejčastěji vyučovanou metodou čtení zůstá-
vá klasická analyticko-syntetická (slabikovací) 
metoda. Jejím prostřednictvím učí číst své žáky 
téměř všechny školy. Alternativní metody jsou 
často využívány jako doplněk k  této metodě. 
Z  těchto metod se ukázala být nejoblíbenější 
genetická (hlásková) metoda, alespoň v  jedné 
třídě 1. stupně jí učí čtení 39 % škol. Splývavé 
čtení se učí v 35,4 % škol a 18,9 % škol zavedlo 
i globální čtení. Spíše okrajově se zavádí moto-
rické čtení, Foucambertova metoda výuky čtení 
nebo jiné alternativy.

Zvyšují domácí úkoly nerovnost 
ve vzdělávání?
Výsledky průzkumu PISA in Focus 46 ukazují, že 
domácí úkoly mohou rozšiřovat mezeru mezi vý-
konností žáků s různým socioekonomickým záze-
mím. V každé zemi účastnící se studie PISA strá-
vili žáci ze zvýhodněných rodin nad domácími 
úkoly více času než žáci z rodin nezvýhodněných. 
Výsledky předchozích studií PISA naznačují, že 
zvýhodnění žáci mají s  větší pravděpodobností 
doma k dispozici tichý kout na učení a rodiče je 
v učení podporují. Řešením problému by mohlo 
být vyčlenění prostoru ve škole pro vypracovává-
ní domácích úkolů znevýhodněných žáků a osvě-
ta mezi jejich rodiči, směřující k motivování dětí 
pro vypracování domácích cvičení.

Úvazek na dobu neurčitou pro 
ředitele
Jednou ze změn, kterou přináší nová školská 
legislativa, je pracovní poměr pro ředitele na 
dobu neurčitou, v němž se budou moci opako-
vat šestiletá funkční období. Ředitel v  případě 
odvolání bude mít možnost na škole nadále zů-
stat jako pedagogický pracovník.  

stručně ze školství5×


