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1 Úvod
Tato analýza byla zpracována realizačním týmem projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání
ORP Beroun (MAP ORP Beroun). Pro její vypracování byly využity tyto podklady:
 Strategie území správního obvodu ORP BEROUN v oblasti předškolní výchovy a
základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a doprava a dopravní
obslužnost analyzující školství z roku 2013
 Výsledky dotazníkového šetření: Potřeby základních a mateřských škol v ČR v rámci
projektu OP VVV 2014 – 2020
 Výsledky dotazníkového šetření MŠMT: Analýza spádovosti a dopravní dostupnosti MŠ
a ZŠ v roce 2016,
 údaje poskytnuté Krajským úřadem Středočeského kraje,
 data z odboru školství a volnočasových aktivit Městského úřadu Beroun,
 údaje z webového portálu Českého statistického ústavu (www.czso.cz), MŠMT
(www.msmt.cz), Středočeského kraje (www.kr-stredocesky.cz), Úřadu práce –
Integrovaný portál MPSV (https://portal.mpsv.cz/upcr)
 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 - 2020 MAS Jihozápad,
 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 - 2020 MAS Mezi Hrady,
 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 - 2020 „Via Carolina“ MAS
Karlštejnsko,
 Integrovaná strategie ITI Pražské metropolitní oblasti verze 1.5, leden 2016,
 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2015 –
2020,
 Prioritizace potřeb na území Středočeského kraje
 Volnočasové aktivity 2012 -2013 příloha berounského měsíčníku Radniční list
 Katalog poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města
Beroun 2017
 Strategický rámec MAP pro území správního obvodu s rozšířenou působností Beroun
verze 0.1., XII. 2016
 Dokumenty lokální rozvoje - dokumenty obcí: Koncepční záměry a úkoly v období 2015
– 2018 (ZŠ a MŠ Tetín); Zápis z jednání školského výboru a školské rady obce Tetín ze
dne 21. 1. 2017; Prognóza vývoje obyvatelstva města Beroun na období 2008 – 2035;
Věcný záměr rozvoje vzdělávání město Beroun 2014; Program rozvoje a obnovy a obce
Kublov 2010 – 2020; Program rozvoje obce Vráž; Strategický plán rozvoje města Beroun
2005, Strategický plán rozvoje města Králův Dvůr Strategický a rozvojový plán obce
Hýskov, 2016; Strategický plán rozvoje obce Nižbor v letech 2016 – 2020; Strategický
rozvojový plán obce Nový Jáchymov 2016 – 2024; Strategický plán rozvoje obce Program obnovy venkova - Srbsko, 2008, aktualizace 2016

Dalšími zdroji informací byla vlastní dotazníková šetření realizačního týmu MAP ORP Beroun:
 Kvalita vzdělávání v MŠ, ZŠ a subjektů poskytujících neformální mimoškolní a zájmové
vzdělávání v ORP Beroun (SWOT analýza)
 Partnerství, spolupráce, budování znalostních kapacit ve školských zařízeních a v
mimoškolním a zájmovém vzdělávání ORP Beroun
 Zhodnocení technického stavu a stavu vybavenosti MŠ a ZŠ V ORP Beroun
 Zajištění dopravy dětí a žáků do MŠ a ZŠ v jiné obci
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2 Obecná část analýzy
2.1 Základní informace o řešeném území
2.1.1 Popis území
Správní obvod ORP BEROUN
- počet obyvatel správního obvodu ke 31. 12. 2015:
- počet obcí ve správním obvodu:
- rozloha správního obvodu:

60 809
48
41 569 ha (zdroj ČSÚ)

ORP Beroun leží v západní části Středočeského kraje, cca 30 km od Prahy. Svojí východní
hranicí sousedí s ORP Černošice a Dobříš, na jihu s ORP Hořovice, na západě s ORP Rokycany a
na severu s ORP Rakovník a Kladno.
Dálnice D5 Praha – Plzeň rozděluje ORP Beroun téměř souměrně na dvě poloviny. Povrch
okresu má charakter pahorkatiny. Rovinatější části se nacházejí v několika enklávách západně
od Berouna, dále pak v oblasti Plání a v okolí Litně.
Z morfologického hlediska patří Berounsko převážně ke Středočeskému krasu (Barrandien). Je
to vápencová oblast, rozkládající se přibližně kolem toku Berounky v úseku od Berouna ku
Praze. Je zde vytvořeno mnoho zajímavých přírodních útvarů, a to především skalnaté útesy,
lemující břehy Berounky, a také četné jeskyně. Z nich nejznámější jsou Koněpruské jeskyně,
které mají bohatou krápníkovou výzdobu. Průmyslové zóny jsou umístěny především při dálnici
D5.
Správní obvod obce s rozšířenou působností BEROUN je vymezen územím 48 obcí:
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Bavoryně, Beroun, Broumy, Bubovice, Bykoš, Hlásná Třebaň, Hudlice, Hýskov, Chodouň,
Chrustenice, Chyňava, Karlštejn, Koněprusy, Korno, Králův Dvůr, Kublov, Liteň, Loděnice, Lužce,
Málkov, Měňany, Mezouň, Mořina, Mořinka, Nenačovice, Nesvačily, Nižbor, Nový Jáchymov,
Otročiněves, Podbrdy, Skuhrov, Srbsko, Stašov, Suchomasty, Svatá, Svatý Jan pod Skalou,
Svinaře, Tetín, Tmaň, Trubín, Trubská, Vinaříce, Vráž, Všeradice, Vysoký Újezd, Zadní Třebaň,
Zdice, Železná.

2.1.2 Demografie
Pro posouzení vývoje předškolního a základního vzdělávání v SO ORP Beroun je vhodné nastínit
demografický vývoj příslušných věkových skupin v území.
ORP Beroun - 21021
Středočeský kraj, CZ020
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Stav obyvatel k 31.12.
v tom ve věku:

52 400 53 587 54 706 55 428 56 469 57 162 58 157 58 907 59 916 60 809
0 - 14

7 757

15 - 64

37 454 38 220 38 672 38 776 39 066 39 035 39 135 39 280 39 661 39 845

65 +

7 189

7 409

7 734

8 005

8 313

8 783

9 254

9 575

9 863

10 205

Průměrný věk

39,8

39,9

39,8

39,8

39,9

40,1

40,1

40,3

40,4

40,4

Muži

25 821 26 482 27 076 27 319 27 829 28 135 28 556 28 933 29 398 29 807

v tom ve věku:

7 958

2 890

3 008

3 147

3 274

3 407

3 623

3 837

3 971

4 102

4 277

Průměrný věk

38,4

38,5

38,4

38,5

38,5

38,8

38,9

39,0

39,1

39,2

Ženy

26 579 27 105 27 630 28 109 28 640 29 027 29 601 29 974 30 518 31 002

Průměrný věk

4 533

5 008

10 052 10 392 10 759

18 881 19 323 19 604 19 548 19 700 19 701 19 711 19 785 19 955 20 019

4 368

4 811

9 768

65 +

4 150

4 722

9 344

15 - 64

3 975

4 497

9 090

4 050

3 807

4 325

8 647

0 - 14

v tom ve věku:

4 151

8 300

4 760

5 177

4 875

5 341

5 051

5 511

0 - 14

3 707

5 248

15 - 64

18 573 18 897 19 068 19 228 19 366 19 334 19 424 19 495 19 706 19 826

65 +

4 299

4 401

4 587

4 731

4 906

5 160

5 417

5 604

5 761

5 928

41,2

41,2

41,2

41,2

41,2

41,4

41,4

41,6

41,6

41,6

K 31. 12. 2015 byl celkový stav počtu obyvatel v ORP Beroun 60 809 osob.
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Z uvedených statistických údajů z ČSÚ a také z dalších starších materiálů, které si vytvářely
obce a týkají se demografického vývoje, je zřejmé, že musíme očekávat nárůst populace ve
všech věkových skupinách. Tento nárůst se nejvýrazněji projevuje v nárůstu počtu dětí ve věku
0-14 let, tedy věkové skupiny, které se předškolní a základní školní vzdělávání týká. Vyjádřeno v
procentech je nárůst této věkové skupin mezi roky 2006 až 2015 téměř 38%. Pro porovnání
nárůst všech ostatních obyvatel ORP činí 6%. Tato čísla jasně naznačují , jak je důležité, i s
ohledem na novou legislativu, včas řešit potřebné kapacity ve školách.

2.2 Analýza existujících strategických záměrů a dokumentů v území, majících
souvislost s oblastí vzdělávání
Tato kapitola shrnuje strategické dokumenty, které souvisí s oblastí vzdělávání a do nějaké
míry se dotýkají řešeného území.

2.2.1 Strategie na národní úrovni
Rámec pro rozvoj vzdělávání na národní úrovni ve střednědobém horizontu vymezuje
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015 –
2020. Tento dokument vychází z dlouhodobých (Národní program rozvoje vzdělávání v České
republice - Bílá kniha) i evropských rozvojových koncepcí (Evropa 2020 - Strategie pro
inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění).
Na národní úrovni byly připraveny také další koncepční dokumenty, které se věnují vybraným
segmentům vzdělávání, nebo které se vzděláváním úzce souvisí:
 Akční plán inkluzivního vzdělávání na období let 2016 - 2018
 Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020
 Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 - 2020
 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
 Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání
 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
 Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020

2.2.2 Strategie na vyšších územních úrovních
Krajská úroveň
Pro území SO ORP mají z hlediska rozvoje vzdělávání nezanedbatelný význam také strategické
dokumenty zpracované pro území Středočeského kraje. Oblasti vzdělávání se přímo věnuje
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji 2016 –
2020. Tento dokument uvádí hlavní cíle v oblasti předškolního vzdělávání, na které navazují cíle
uvedené ve Strategickém rámci SO ORP Beroun, verze 1.
Mezi ně patří:
 Podpořit kvalitu předškolního vzdělávání
 Podpořit rozvoj polytechnického vzdělávání
 Podpořit začleňování dětí v rámci inkluze
V oblasti základního vzdělávání je cílem modernizace škol a podpora navyšování kapacity
základních škol v návaznosti na demografický vývoj. Jedná se o významný prvek politiky školství
Středočeského kraje s velkým přesahem do budoucna.
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Pražská metropolitní oblast
Vymezení území Pražské metropolitní oblasti (PMO):

PMO je v oblasti školství a vzdělávání řešena prostřednictví Integrovaných nástrojů pro
uplatnění a realizaci územní dimenze. Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti
(verze 1.5, leden 2016) se mimo jiné zabývá problémovými oblastmi 3.3.3. Kvalita a dostupnost
vzdělávání. Jsou analyzovány příčiny problému (demografický vývoj v regionu, nízký počet míst
v předškolních a školních zařízení, vysoká poptávka po těchto službách) a definovány důsledky,
mezi které patří: nedostačená kapacita předškolních a školních zařízení v suburbiích Prahy,
nedostatečné či nevyhovující vybavení škol pro potřeby kvalitní výuky (zejména vybavení
jazykových učeben, laboratoří, vybavení informačními technologiemi a podpora v oblasti
konektivity).
Mezi specifické cíle v prioritní oblasti P3 Dostupné a kvalitní školství patří:
 zvýšit kapacitu předškolního vzdělávání
 zvýšit kapacitu a kvalitu vzdělávacích zařízení v souladu s požadavky na trhu práce
Mikroregionální úroveň
Významným strategickým dokumentem na této úrovni je Systémová podpora rozvoje
meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností,
zpracovaná Městem Beroun v roce 2015.
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Projekt podrobně zmapoval potřeby na území celé ORP Beroun.
Do analýzy byly zahrnuty:
1. Města - Beroun, Králův Dvůr, Zdice
2. Městyse - Liteň, Karlštejn
3. Obce - Bavoryně, Broumy, Bubovice, Bykoš, Hlásná Třebaň, Hudlice, Hýskov, Chodouň,
Chrustenice, Chyňava, Koněprusy, Korno, Kublov, Loděnice, Lužce, Málkov, Měňany,
Mezouň, Mořina, Mořinka, Nenačovice, Nesvačily, Nižbor, Nový Jáchymov,
Otročiněves, Podbrdy, Skuhrov, Srbsko, Stašov, Suchomasty, Svatá, Svatý Jan pod
Skalou, Svinaře, Tetín, Tmaň, Trubín, Trubská, Vinařice, Vráž, Všeradice, Vysoký Újezd,
Zadní Třebaň, Železná
V kapitole Školství byl popsán stav školských zařízení v území. Kapitola obsahuje analytickou a
návrhovou část. Výstupy souhrnných dokumentů byly uplatněny v místních akčních plánech.
Z analytické části vyplynulo, že nejčastěji řešeným problémem je nedostatečná kapacita
mateřských škol. Tento problém se dotýká i obcí nezřizujících MŠ. V nejbližších letech pak vidí
většina představitelů obcí jako největší problém nedostatečnou kapacitu na 2. stupni ZŠ u tzv.
tradičních spádových škol (např. Beroun, Loděnice, Zdice). Dalším často uváděným problémem
je špatný technický stav budov.
V rámci této strategie byly identifikovány tři problémové okruhy týkající se vzdělávání:
 Nedostatečná kapacita úplných základních škol v centrech spádových oblastí
 Technický stav a energetická náročnost budov MŠ a ZŠ
 Posilování regionální identity
Jako strategický cíl pro oblast školství bylo stanoveno:
 Zvýšení kapacity stávajících ZŠ – nové učebny
 Optimalizace kapacity příslušenství škol - jídelny, šatny, družiny, sociální zařízení,
apod.
 Zlepšování technického stavu a snižování energetické náročnosti budov MŠ a ZŠ
 Posilování regionální identity využitím společných vzdělávacích akcí s využitím
nových regionálních učebních pomůcek a podpora rozvoje partnerství škol ve
spádových oblastech regionu
SO ORP Beroun je rozsáhlé území, kde působí tři místní akční skupiny (dále jen MAS) – MAS
Jihozápad, MAS Mezi Hrady, MAS Karlštejnsko. Rozdělní SO ORP Beroun mezi jednotlivé
MAS:
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MAS Karlštejnsko
Mezi důležité rozvojové dokumenty zabývající se oblastí vzdělávání je Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje 2014 – 2020 „Via Carolina“, zpracovaná MAS Karlštejnsko. V
kapitole týkající se školního a předškolního zařízení se uvádí, že vybavení je průměrné,
technický stav budov je spíše podprůměrný, a to zejména v oblasti úspor energií.
Závažným jevem je téměř 100% naplněnost MŠ s odkazem na předpokládanou zvyšující se
demografickou křivku.
MAS Mezi Hrady
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 – 2020 vyhotovená MAS mezi Hrady
analyzuje území, kde se nachází základní školy pouze s 1. stupněm. Kapacita základní škol je
vyhodnocena jako dostatečná oproti mateřským školám, kde se navyšují požadavky na
rozšíření kapacit. Technický stav budov hodnotí dokument jako spíše nevyhovující.
Ve strategické části je stanoven specifický cíl 2.2.: Kvalitní a dostupné veřejné služby, Opatření
2.2.3: Udržení a zkvalitnění sítě mateřských a základních škol.
MAS Jihozápad
Třetím rozvojových dokumentem je Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS
Jihozápad na období 2014 – 2020, zpracovaným MAS Jihozápad. Analytická část dokumentu
poukazuje na přetrvávající fenomén nedostatečné kapacity školek ve všech obcích, který i přes
snahu o navýšení kapacity v minulých letech zůstává jedním z nejpalčivějších problémů.
V oblasti základního školství je většina škol ve fázi projektové přípravy týkající se rozšíření
kapacit.
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2.2.3 Strategie na menších územích než je SO ORP
Obecní úroveň
MĚSTO BEROUN
Věcný záměr rozvoje vzdělávání zpracovaný městem Beroun s platností od roku 2014
poukazuje na naléhavost řešení stavu školství v Berouně. Dokument vznikl na podkladě
výstupů Prognózy vývoje obyvatelstva města Berouna na období 2008–2035, zpracované
Přírodovědeckou fakultou UK v Praze. Dokument na základě sebraných dat upozornil na
alarmující jev, kterým je kulminace počtu obyvatel, která by měla vrcholit mezi lety 2019 až
2022 a měla by dosáhnout úrovně vyšší o 150 % ve srovnání se stavem v roce 2008.
Město Beroun plánuje úpravy s cílem zvýšit kapacitu dvou škol:
- Základní škola, Beroun - Závodí, Komenského 249 – přístavba, nástavba
- 2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335 - výstavba nového
pavilonu odborných učeben
Naplánována je i výstavba nové MŠ.
OBEC HÝSKOV
Obec vydala Strategický rozvojový plán obce Hýskov, kde jsou definovány hlavní směry rozvoje
obce s výhledem na období 2017 – 2021. V příloze č. 4 Věcný záměr rozvoje vzdělávání na
území obce Hýskov je analyzován stav školských zařízení. Obec Hýskov uvedla mezi své prioritní
cíle rozšíření kapacity mateřské školy, která by uspokojila poptávku po těchto službách a
umožnila rodičům dětí rychlý návrat do zaměstnání.
Nejdůležitější investice (z důvodů rychlé výstavby rodinných domů v obci) v letech 2017 –
2018:
- rekonstrukce půdních prostor stávající MŠ
- přístavba a stavební úpravy v MŠ - rozšíření kapacity MŠ
- výstavba nové MŠ.
MĚSTO KRÁLŮV DVŮR
Strategický plán rozvoje města Králův Dvůr z roku 2014 má i Králův Dvůr. V kapitole 3.5.1.
Školství, kultura, sport a cestovní ruch jsou mezi hrozbami uvedeny dva významné jevy pro
oblast školství:
- těžko odhadnutelný populační vývoj
- nedostatek financí.
Ve vymezených Opatřeních byly do specifických cílů zařazeny 1.1.2. Výstavba dalšího pavilonu
MŠ a 1.1.2. Zvýšení kapacity ZŠ.
Dle aktuálních informací MěÚ Králův Dvůr (4/2017) již proběhla v Základní škole a Mateřské
škole Králův Dvůr, Jungmannova 292, okres Beroun, příspěvkové organizaci výstavba dvou
nových pavilonu MŠ s kapacitou 102 dětí a probíhá přístavba nového pavilonu ZŠ. Stávající
kapacita ZŠ je 380 žáků a přístavbou bude zvýšena o dalších 300 žáků. Nový pavilon bude
v provozu od ledna 2018. Dále bude navýšena kapacita MŠ o 70-75 dětí v Základní škole a
Mateřské škole Králův Dvůr - Počaply, Tyršova 136, příspěvková organizace. V I. etapě mají být
od 1. 9. 2018 otevřeny minimálně dvě třídy. V II. etapě budou otevřeny další třídy a dosaženo
plného navýšení kapacity MŠ, realizováno bude v rámci finančních možností zřizovatele.
Využita bude budova bývalé Základní školy a Mateřské školy speciální, Preislerovo nám. 28,
Králův Dvůr.
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OBEC KUBLOV
V roce 2010 schválili zastupitelé v obci Kublov „Program rozvoje a obnovy obce Kublov 2010 –
2020“. V obci funguje mateřská škola, kde se v nebližších letech plánuje výměna oken, kotle,
zateplení obvodového pláště a oprava střechy. Plánované navýšení kapacity MŠ již proběhlo.
OBEC NIŽBOR
V dokumentu „Strategický plán rozvoje obce Nižbor v letech 2016 - 2020“ je v kapitole
věnované školství uvedeno, že v roce 2015 bylo nutno vzhledem k počtu žáků ke stávající škole
přistavět jednu třídu. Dále ze SWOT analýzy vyplynuly jako slabé stránky omezená kapacita ZŠ
a MŠ a jako hrozby nedostatečná kapacita parkovacích míst u ZŠ a MŠ a špatný stav krovu ZŠ.
V dalším dokumentu Koncepce rozvoje Základní školy Nižbor, okres Beroun na léta 2016 – 2020
je v dílčích cílech mimo jiné uvedeno: zlepšit úroveň technického zázemí školy (prostory šaten,
prostory pro činnost školní družiny, sociálních zařízení, vybavení hřiště), zahájit rozsáhlejší
opravy - oprava střechy, půdní přístavba, zřízení prostor pro školní družiny.
OBEC NOVÝ JÁCHYMOV
Strategický rozvojový plán obce Nový Jáchymov 2016 – 2024 stanovil v Prioritě č. 1 Specifický
cíl 1.1. Dostavba mateřské školy s předpokládanou investicí ve výši 10 mil. Kč.
OBEC SRBSKO
Dokument, který se v obci Srbsko zabývá tématem školství, je Strategický plán rozvoje obce
Srbsko 2016. V analytické části je zmíněna přeplněnost základní i mateřské školy s informací, že
obec připravuje rekonstrukci budovy s půdní vestavbou a přístavbou. V souhrnných cílech je
pak v sekci cíl 3. Obyvatelstvo: Zvýšení kapacity MŠ a ZŠ, zvýšení kvality výuky ZŠ.
OBEC TETÍN
Základní a mateřská škola Tetín (jeden subjekt) má zpracované Koncepční záměry a úkoly
v období 2015 – 2018 s nastavením prioritních cílů a směřování školského zařízení. V oblasti
materiálně technické je kladen důraz na zkvalitňování vybavenosti tříd. V oblasti ekonomické je
v průběhu 4 let naplánována rekonstrukce sociálního zařízení a družiny, zateplení budovy a
rekonstrukce zahrady i dopravního hřiště včetně herních prvků. Od září 2017 se zvýší počet tříd
a žáků, ze 3 tříd na 4, z 49 žáků na 69. Dle aktuálních informací (Zápis z jednání školského
výboru a školské rady obce Tetín ze dne 21. 1. 2017) obec vážně uvažuje o zřízení druhého
stupně ZŠ, v současné době probíhá zpracování studie.
OBEC VRÁŽ
V Programu rozvoje obce Vráž je v kapitole - Vybavenost obce uvedeno, že obec disponuje
pouze základní školou prvního stupně. V návrhové části pak je uvedeno zvýšení kapacity školy
včetně oprav a údržby téměř 140 let staré budovy, údržba a rozšiřování vybavenosti pro ZŠ a
MŠ Vráž. Cíl: Zajištění kvality života v obci, péče o občany, Opatření: zajištění lepšího stavu
školství.
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2.3 Vyhodnocení dotazníkového šetření, realizované MŠMT
Dotazníkové šetření M3 v rámci ORP Beroun prováděné MŠMT a jeho vyhodnocení
Ve sledovaném období se nacházelo v území ORP Beroun 44 ředitelství/právnických osob
vykonávajících činnost MŠ, uvedených v rejstříku MŠMT (Rejstřík škol a školských zařízení).
Dotazník kompletně vyplnilo 31 MŠ.
ORP (obec s rozšířenou působností):

2102 Beroun

Kraj:

CZ020 Středočeský kraj

TABULKA Č. 1

v rámci ORP

v rámci kraje v rámci ČR

počet podíl

počet podíl

počet podíl

Počet
ředitelství/právnických
osob
vykonávajících činnost MŠ (dále jen MŠ),
44
uvedených v době šetření v Rejstříku škol a
školských zařízení

100,0% 767

100,0% 5 282 100,0%

kompletně vyplnilo dotazník:

70,5% 635

82,8% 4 688 88,8%

31

Seřazení všech 6 hlavních oblastí
od 1 ( = největší potřeba rozvíjet danou oblast v rámci podpory z Evropské unie v letech 2016 –
2020)
do 6 ( = nejmenší potřeba rozvíjet danou oblast v rámci podpory z Evropské unie v letech 2016
– 2020).
Pořadí MŠ bylo v rámci jednotlivých oblastí zprůměrováno a na základě těchto hodnot bylo
oblastem přiřazeno pořadí v rámci ORP / kraje / republiky. V případě, že průměrná hodnota
pořadí byla u více oblastí shodná, bylo těmto oblastem přiřazeno to nejvyšší pořadí (např.
oblast F má pořadí "1", oblast B. a C. mají obě pořadí "2", pořadí "3" je pak vynecháno a oblast
A. má až pořadí "4"
Pořadí podle potřeb škol
Hlavní oblasti podporované z OP

v rámci v
rámci v rámci
ORP
kraje
ČR

A. Podpora inkluzivního / společného vzdělávání

3

4

3

B. Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti

5

5

4

C. Podpora rozvoje matematické pregramotnosti

4

3

5

D. Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí

5

6

6
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E. Podpora polytechnického vzdělávání

2

2

2

F. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení

1

1

1

Průměrné hodnocení aktuálního stavu v rámci ORP / kraje / republiky vychází z hodnocení
aktuálního stavu MŠ v příslušných oddílech dotazníku (I.; II.; III. a IV.) na následující škále:
1. Vůbec nebo téměř se neuplatňuje (tzn. stadium prvotních úvah, jak stav řešit)
2. Rozvíjející se oblast (tzn. promyšlené části, počáteční realizace)
3. Realizovaná oblast (tzn. funkční části systému realizovány na základní úrovni, je
prostor na zlepšení)
4. Ideální stav (tzn. funkční systém, vytvořené podmínky, zodpovědnost,
pravidelnost, aktualizace na vnitřní i vnější podněty)
Průměrné
stavu
Hlavní oblasti podporované z OP

hodnocení

aktuálního

v rámci ORP

v
rámci
v rámci ČR
kraje

A. Podpora inkluzivního / společného vzdělávání

2,61

2,50

2,51

B. Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti

2,87

2,62

2,63

C. Podpora rozvoje matematické pregramotnosti

2,52

2,40

2,41

D. Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí

3,08

2,89

2,90

E. Podpora polytechnického vzdělávání

2,42

2,24

2,25

F.
Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a
vybavení

Pořadí podle potřeb škol
Další oblasti podporované z OP

v rámci v rámci v rámci
ORP
kraje
ČR

A. Jazykové vzdělávání

2

2

2

B.
ICT včetně potřeb infrastruktury (podpora digitálních
1
kompetencí, konektivita škol)

1

1

C. Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence

3

3

3

Další oblasti podporované z OP

Průměrné
hodnocení
aktuálního stavu
16

v rámci v rámci v rámci
ORP
kraje
ČR
A. Jazykové vzdělávání
B.
ICT včetně potřeb infrastruktury (podpora digitálních
2,79
kompetencí, konektivita škol)

2,89

2,89

C. Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence

3,04

3,04

3,14

Porovnání hodnocení aktuálního stavu jednotlivých oblastí pro ORP, Středočeský kraj a ČR je
znázorněno na následujícím sloupovém grafu.
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Průměrné hodnocení MŠ v hlavních a vedlejších oblastech podporovaných z OP na škále 1 (= vůbec nebo téměř se neuplatňuje) až 4 (= ideální stav)
v rámci ORP

v rámci kraje

v rámci ČR

04

04

3,14

3,08

03

3,04 3,04
2,89 2,90

2,87

2,89 2,89
2,79

03

2,62 2,63

2,61
2,50 2,51

2,52
2,40 2,41

2,42
2,24 2,25

02

02

01

Posouzení hodnocení jednotlivých hlavních oblastí podporovaných z OP VVV
Při vyhodnocení dotazníkového šetření jednotlivých hlavních oblastí podporovaných z OP
nebyly v tabulkách uvedeny některé nepodstatné prvky. V první části tabulky jsou to prvky,
které MŠ z ORP neplánují zlepšit a ve druhé naopak ty, které MŠ hodnotí jako v dobrém
aktuálním stavu. Pro porovnání jsou v tabulce částečně ponechány i ty prvky, které jsou MŠ z
ORP hodnoceny dobře.
V první tabulce z dané oblasti je vždy uvedeno procento MŠ v ORP, které plánují zlepšení
daného prvku v příslušném období (MŠ mohla zvolit pouze jedno období), vztažený k
celkovému počtu MŠ v ORP, které vyplnily dotazník.
Zeleně jsou zvýrazněné prvky, které MŠ plánují nejčastěji zlepšovat. Navíc zeleně zvýrazněné
prvky jsou vybrané, jako ty, které největší počet MŠ chce zlepšit a budou uvedeny v celkové
srovnávací tabulce.
V druhé tabulce pro oblast podpory je uvedeno hodnocení aktuálního stavu prvku v rámci
ORP/kraje/republiky ve škále 1 (nejhorší stav) až 4 (nejlepší stav). Vybrané nejhorší prvky jsou
zvýrazněny červeně, stejně jako nejhorší překážky.
Podpora inkluzivního/společného vzdělávání MŠ
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V následující tabulce jsou uvedeny prvky z hlavní oblasti podpory z OP "Inkluzivní/společné
vzdělávání" , které by chtěla většina MŠ z ORP v následujícím období nejvíce zlepšit (MŠ mohly
uvést pouze jedno období). Tyto prvky jsou uvedeny zeleně. Dále jsou zde uvedeny prvky,
které sice většina MŠ z ORP neplánuje zlepšit, ale hodnocení jejich aktuálního stavu je pod
průměrem kraje nebo republiky. Tyto prvky jsou vyznačeny šedě a hodnotící údaj je červený.

Z tabulky vyplývá, že největší procento MŠ plánuje se zaměřit na zlepšení těchto 2 prvků:
- škola upravuje organizaci a průběh vzdělávání v souladu s potřebami dětí se
speciálními vzdělávacími potřebami,
- učitelé realizují pedagogickou diagnostiku dětí, vyhodnocují její výsledky a v souladu
s nimi volí formy a metody výuky, resp. kroky další péče o děti.
Jako nejhůře hodnocen vůči kraji nebo republice (a přesto MŠ neplánují jeho zlepšení) byl
aktuální stav těchto dvou prvků:
a/ Škola zajišťuje dětem se speciálními vzdělávacími potřebami účast na aktivitách nad rámec
školní práce, které směřují k rozvoji dovedností, schopností a postojů dítěte,
b/ Škola poskytuje výuku českého jazyka pro cizince.
Hodnotící stupnice aktuálního stavu je:
1. vůbec nebo téměř se neuplatňuje (tzn. stadium prvotních úvah,
2. rozvíjející se oblast (tzn. promyšlené části, počáteční realizace,
3. realizovaná oblast (tzn. funkční části systému realizovány na základní úrovni, je prostor
na zlepšení)
4. ideální stav (tzn. funkční systém, vytvořené podmínky, zodpovědnost, pravidelnost,
aktualizace na vnitřní i vnější podněty
Podíl MŠ v rámci
Průměrné hodnocení
ORP plánujících
aktuálního stavu
zlepšení
Inkluzivní / společné vzdělávání
v
v
v
2016– 2019–
rámci rámci rámci
2018
2020
ORP kraje ČR
Škola dokáže přijmout ke vzdělávání všechny děti bez
rozdílu (včetně dětí s odlišným kulturním prostředím, 61,3%
sociálním znevýhodněním, cizince, děti se SVP apod.)

19,4%

2,48

2,49

2,50

Škola umožňuje pedagogům navázat vztahy s místními a
regionálními školami různých úrovní (společné diskuze, 64,5%
sdílení dobré praxe)

12,9%

2,58

2,45

2,48

Vedení školy vytváří podmínky pro realizaci inkluzivních
principů ve vzdělávání na škole (zajišťování odborné,
materiální a finanční podpory, dalšího vzdělávání
64,5%
pedagogických
pracovníků,
vzájemného
učení
pedagogických pracovníků; pravidelná metodická setkání
aj.)

9,7%

2,77

2,60

2,59

Škola upravuje organizaci a průběh vzdělávání v souladu
67,7%
s potřebami dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

12,9%

2,61

2,37

2,42

Škola má vytvořený systém podpory pro děti se SVP (je
58,1%
vybavena kompenzačními/ speciálními pomůckami,

16,1%

1,90

1,85

1,92

19

využívá služeb asistenta pedagoga atd.)
Pedagogové umí využívat
kompenzační pomůcky

speciální

pomůcky

i

64,5%

16,1%

1,94

1,91

2,00

Pedagogové školy jsou schopni vhodně přizpůsobit obsah
vzdělávání, upravit formy a metody vzdělávání a nastavit
různé úrovně obtížnosti v souladu se specifiky a potřebami
64,5%
dětí
tak, aby bylo dosaženo a využito maximálních možností
vzdělávaného dítěte

9,7%

2,77

2,75

2,77

Škola zajišťuje dětem se speciálními vzdělávacími
potřebami účast na aktivitách nad rámec školní práce,
45,2%
které směřují k rozvoji dovedností, schopností a postojů
dítěte

22,6%

1,74

1,80

1,88

Učitelé realizují pedagogickou diagnostiku dětí,
vyhodnocují její výsledky a v souladu s nimi volí formy 67,7%
a metody výuky, resp. kroky další péče o děti

9,7%

3,03

2,83

2,91

Škola poskytuje výuku českého jazyka pro cizince

6,5%

1,16

1,23

1,25

16,1%

V následující tabulce jsou uvedeny nejvýznamnější překážky, které MŠ v ORP takto uvedly jako
v dotazníkovém šetření. Uvedené procento znamená počet MŠ v ORP/kraji/republice, které
uvedly daný problém jako nejvýznamnější, vztažený k celkovému počtu MŠ v
ORP/kraji/republice. Zeleně jsou zvýrazněné překážky, které v rámci ORP/kraje/republiky byly
nejčastěji uváděné jako nejvýznamnější (první až třetí). Překážky, které alespoň 5% MŠ z ORP
neoznačilo za významnou, nejsou uvedeny.
Podíl škol, které danou překážku označily
Nejvýznamnější překážky v oblasti podpory inkluzivního / za nejvýznamnější
společného vzdělávání
v rámci
v rámci ORP
v rámci kraje
ČR
Nedostatečné finanční zajištění personálních nákladů na práci
s heterogenními skupinami dětí (např. asistentů pedagoga, 32,3%
pedagogické i nepedagogické pracovníky)

32,9%

30,1%

Velký počet dětí ve třídách

32,3%

35,8%

Problematika je nová, nerozumíme jí, nemáme žádné zkušenosti
9,7%
v oblasti inkluze/společného vzdělávání

6,1%

5,0%

Nedostatečná kampaň/osvěta v oblasti inkluze/společného
vzdělávání pro většinovou veřejnost, pro rodiče, pro rodiče dětí se 6,5%
speciálními vzdělávacími potřebami apod.

3,0%

2,5%

Jiné

2,4%

1,5%

29,0%

6,5%

Rozvoj čtenářské pregramotnosti
V následující tabulce jsou uvedeny prvky z hlavní oblasti podpory z OP "Čtenářská
pregramotnost", které by chtělo dané procento MŠ z ORP vztaženo k celkovému počtu MŠ v
kraji/republice v následujícím období nejvíce zlepšit (MŠ mohly uvést pouze jedno období).
Tyto prvky jsou uvedeny zeleně. Protože ve všech prvcích dané hlavní oblasti podporované z
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OP se nedostal počet MŠ v ORP pod hodnotu kraje/republiky, nejsou zde žádné hodnoty prvků,
označené červeně.

Čtenářská pregramotnost

Podíl MŠ v rámci
ORP
plánujících
zlepšení
2016–
2018

2019–
2020

Škola podporuje rozvoj čtenářské pregramotnosti a řečových aktivit v rámci
74,2%
školních vzdělávacích programů (má stanoveny konkrétní cíle)

6,5%

Učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v oblasti čtenářské pregramotnosti a využívají je
67,7%
ve výchově (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.)

9,7%

Učitelé využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti rozvoje
74,2%
čtenářské pregramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných škol

9,7%

Ve škole existuje a/nebo je využívána knihovna (školní, místní)

6,5%

61,3%

Škola informuje a spolupracuje v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti
s rodiči (např. představení služeb školy v oblasti čtenářské pregramotnosti, 67,7%
služeb knihovny, kroužků, aktivit spojených s čtenářskou pregramotností apod.)

12,9%

Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním zabezpečením v oblasti
74,2%
čtenářské pregramotnosti

12,9%

Ve škole jsou využívány interaktivní metody a pomůcky v oblasti rozvoje
77,4%
čtenářské pregramotnosti

16,1%

Škola pravidelně nakupuje aktuální beletrii a další literaturu, multimédia pro
71,0%
rozvoj čtenářské pregramotnosti

12,9%
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Průměrné hodnocení
aktuálního stavu
Čtenářská pregramotnost

v
v rámci v rámci
rámci
ORP
kraje
ČR

Škola podporuje rozvoj čtenářské pregramotnosti a řečových aktivit v rámci
3,10
školních vzdělávacích programů (má stanoveny konkrétní cíle)

2,86

2,90

Učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v oblasti čtenářské pregramotnosti a
2,97
využívají je ve výchově (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.)

2,74

2,76

Učitelé využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti rozvoje
2,74
čtenářské pregramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných škol

2,38

2,39

Ve škole existuje a/nebo je využívána knihovna (školní, místní)

3,00

2,78

2,85

Ve škole jsou realizovány akce pro děti na podporu čtenářské
pregramotnosti a zvýšení motivace ke čtenářství (např. výstavy dětských
3,13
knih, knižních ilustrací, malování děje pohádkových příběhů, hry na postavy
z kin apod.)

2,89

2,89

Škola informuje a spolupracuje v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti
2,74
s rodiči

2,29

2,34

Ve škole existuje čtenářsky podnětné prostředí (čtenářské koutky,
3,16
nástěnky, místo pro vystavování apod.)

2,86

2,86

Ve škole jsou využívány interaktivní metody a pomůcky v oblasti rozvoje
2,16
čtenářské pregramotnosti

2,04

2,02

Škola pravidelně nakupuje aktuální beletrii a další literaturu, multimédia pro
2,97
rozvoj čtenářské pregramotnosti

2,77

2,73

Z dotazníkového šetření vyplývá, že uvedená hlavní oblast podpory z OP je považována MŠ v
ORP za velmi významnou, neboť jak hodnocení jejího aktuálního stavu, tak i počet MŠ, které
plánují zlepšení v jednotlivých prvcích je vyšší než v kraji a republice. Hodnocení aktuálního
stavu ve všech dotázaných prvcích je nadprůměrné, neboť dle hodnotící stupnice
1. vůbec nebo téměř se neuplatňuje (tzn. stadium prvotních úvah,
2. rozvíjející se oblast (tzn. promyšlené části, počáteční realizace)
3. realizovaná oblast (tzn. funkční části systému realizovány na základní úrovni, je prostor
na zlepšení)
4. ideální stav (tzn. funkční systém, vytvořené podmínky, zodpovědnost, pravidelnost,
aktualizace na vnitřní i vnější podněty
je vlastní hodnocení MŠ z ORP ve fázi - rozvíjející se nebo realizovaný prvek dané oblasti
podpory.
Z tabulky vyplývá, že největší procento MŠ plánuje se zaměřit na zlepšení 3 prvků:
- ve škole jsou využívány interaktivní metody a pomůcky v oblasti rozvoje čtenářské
pregramotnosti,
- škola podporuje rozvoj čtenářské pregramotnosti a řečových aktivit v rámci školních
vzdělávacích programů (má stanoveny konkrétní cíle),
- učitelé využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti rozvoje čtenářské
pregramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných škol
Ve vztahu k hodnocení MŠ kraje a republiky je nejvýše hodnocen aktuální stav prvku :
22

-

ve škole existuje čtenářsky podnětné prostředí (čtenářské koutky, nástěnky, místo pro
vystavování apod.)
Nejhůře hodnotí MŠ z ORP ve vztahu k MŠ kraje/republiky prvky:
- učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v oblasti čtenářské pregramotnosti a využívají je ve
výchově (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.,
- ve škole jsou využívány interaktivní metody a pomůcky v oblasti rozvoje čtenářské
pregramotnosti.
V následující tabulce jsou uvedeny nejvýznamnější překážky, které MŠ v ORP takto uvedly v
dotazníkovém šetření. Uvedené procento znamená počet MŠ v ORP/kraji/republice, které
takto daný problém uvedly, vztažený k celkovému počtu MŠ v ORP/kraji/republice. Zeleně jsou
zvýrazněné překážky, které v rámci ORP/kraje/republiky byly nejčastěji uváděné jako první až
třetí
Překážky, které alespoň 5% MŠ neoznačilo za významné, nejsou uvedeny.

Nejvýznamnější
pregramotnosti

překážky

v

oblasti

Podíl škol, které danou
překážku
označily
za
čtenářské nejvýznamnější

rozvoje

v rámci v rámci v rámci
ORP
kraje
ČR

Nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné
pregramotnosti (nedostatečné materiálně technické zázemí, chybějící 19,4%
finance na inovace apod.)

35,7%

36,8%

Nedostatek interaktivních
pregramotnosti

12,9%

10,7%

14,2%

6,5%

6,0%

4,7%

Nedostatek příležitostí ke vzdělávání pedagogických pracovníků v
9,7%
oblasti příslušné pregramotnosti

7,7%

5,2%

Nepravidelnost aktivit v oblasti rozvoje příslušné pregramotnosti

6,5%

x

1,6%

Nezájem ze strany rodičů

6,5%

6,9%

6,4%

Absence pozice samostatného pracovníka nebo pracovníků pro rozvoj
9,7%
příslušné pregramotnosti

5,2%

4,7%

Nízká úroveň kooperace školy s dalšími aktéry k rozvoji pregramotnosti
(projekty se školami, s obcemi, science centry, neziskovými 9,7%
organizacemi apod.)

3,5%

2,7%

Jiný, pro školu důležitý prvek

2,5%

2,4%

metod

a

pomůcek

pro

Nedostatečné uplatňování individuálního přístupu k dětem

rozvoj

6,5%

Jako nejvýznamnější překážky v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti uvádí MŠ z ORP
tyto:
- nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné pregramotnosti,
- nedostatek interaktivních metod a pomůcek pro rozvoj pregramotnosti.
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Rozvoj matematické pregramotnosti
MŠ v rámci ORP velmi vysoce hodnotí aktuální stav jednotlivých prvků z hlavní oblasti
podporované z OP nazvané "Matematická pregramotnost". I když v porovnání s čtenářskou
pregramotností je vlastní hodnocení jednotlivých prvků této oblasti o něco nižší, přesto je
pouze u jednoho prvku hodnocení nižší než je hodnocení MŠ v rámci kraje a republiky. Vysoké
procento MŠ, které plánují zlepšení některých prvků naznačuje velkou pozornost, kterou této
oblasti MŠ v ORP věnují.
Podíl MŠ v rámci ORP
plánujících zlepšení

Matematická pregramotnost

2016–2018

2019–2020

Škola podporuje rozvoj matematické pregramotnosti v rámci školních
74,2%
vzdělávacích programů (má stanoveny konkrétní cíle)

9,7%

Učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v oblasti matematické pregramotnosti
80,6%
a využívají je ve výchově (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.)

9,7%

Učitelé MŠ využívají poznatky v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti
77,4%
rozvoje matematické pregramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných škol

9,7%

Škola podporuje individuální práci s dětmi s mimořádným zájmem o
71,0%
počítání nebo logiku

12,9%

Škola informuje a spolupracuje
pregramotnosti s rodiči

9,7%

v oblasti

rozvoje

matematické

67,7%

Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním zabezpečením
74,2%
pro rozvoj matematické pregramotnosti

12,9%

Ve škole jsou využívány interaktivní metody a pomůcky v oblasti rozvoje
74,2%
matematické pregramotnosti

12,9%

Škola pravidelně nakupuje aktuální literaturu, multimédia pro rozvoj
80,6%
matematické pregramotnosti

6,5%

Průměrné
hodnocení
aktuálního stavu

Matematická pregramotnost

v rámci v rámci v rámci
ORP
kraje
ČR

Škola podporuje rozvoj matematické pregramotnosti v rámci školních
2,94
vzdělávacích programů (má stanoveny konkrétní cíle)

2,81

2,84

Učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v oblasti matematické pregramotnosti
2,77
a využívají je ve výchově (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.)

2,65

2,66

Škola systematicky rozvíjí matematické myšlení (využívání příkladů
k řešení a pochopení každodenních situací, návštěva science center 2,42
apod.)

2,42

2,46

Škola podporuje individuální práci s dětmi s mimořádným zájmem o
2,58
počítání nebo logiku

2,44

2,44

Škola informuje a spolupracuje
pregramotnosti s rodiči

2,42

2,26

2,29

Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním zabezpečením
2,45
pro rozvoj matematické pregramotnosti

2,36

2,35

v oblasti

rozvoje

matematické
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Ve škole jsou využívány interaktivní metody a pomůcky v oblasti
2,13
rozvoje matematické pregramotnosti

2,06

2,01

Škola pravidelně nakupuje aktuální literaturu, multimédia pro rozvoj
2,45
matematické pregramotnosti

2,33

2,28

Z tabulky vyplývá, že největší procento MŠ plánuje se zaměřit na zlepšení 2 prvků:
- učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v oblasti matematické pregramotnosti a využívají je ve
výchově (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.),
- škola pravidelně nakupuje aktuální literaturu, multimédia pro rozvoj matematické
pregramotnosti
Ve vztahu k hodnocení MŠ kraje a republiky je nejvýše hodnocen aktuální stav prvku :
- škola podporuje rozvoj matematické pregramotnosti v rámci školních vzdělávacích
programů (má stanoveny konkrétní cíle).
Nejhůře MŠ z ORP v porovnání s MŠ v kraji/republice hodnotí aktuální stav prvků:
- škola systematicky rozvíjí matematické myšlení,
- ve škole jsou využívány interaktivní metody a pomůcky v oblasti rozvoje matematické
pregramotnosti.
Dále je opět znázorněna tabulka, kde jsou uvedeny překážky, které MŠ v ORP uvedly jako
nejvýznamnější v dotazníkovém šetření. Uvedené procento znamená počet MŠ v
ORP/kraji/republice, které takto daný problém uvedly, vztažený k celkovému počtu MŠ v
ORP/kraji/republice. Zeleně jsou zvýrazněné překážky, které v rámci ORP/kraje/republiky byly
nejčastěji uváděné jako první až třetí nejvýznamnější. Překážky, které alespoň 5% MŠ z ORP
neoznačilo za významné, nejsou uvedeny.

Nejvýznamnější překážky v oblasti rozvoje matematické pregramotnosti

Podíl škol, které danou překážk
označily za nejvýznamnější

v
rámci v
rámci v
rámc
ORP
kraje
ČR

Nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné pregramotnosti
19,4%
(nedostatečné materiálně technické zázemí, chybějící finance na inovace apod.)

35,6%

35,7%

Nedostatek interaktivních metod a pomůcek pro rozvoj pregramotnosti

12,9%

13,4%

16,2%

Nedostatečné uplatňování individuálního přístupu k dětem

12,9%

5,2%

4,6%

Nedostatek příležitostí ke vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti příslušné
6,5%
pregramotnosti

6,9%

6,0%

Nepravidelnost aktivit v oblasti rozvoje příslušné pregramotnosti

6,5%

2,0%

2,1%

Nezájem ze strany rodičů

6,5%

5,2%

4,6%

Absence pozice samostatného pracovníka nebo pracovníků pro rozvoj příslušné
9,7%
pregramotnosti

5,7%

5,0%

Nízká úroveň kooperace školy s dalšími aktéry k rozvoji pregramotnosti (projekty se
6,5%
školami, s obcemi, science centry, neziskovými organizacemi apod.)

3,3%

3,0%

Jiný, pro školu důležitý prvek

2,5%

2,5%

6,5%
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Mezi nejčastěji uváděné překážky u MŠ v rámci ORP patří:
- nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné pregramotnosti,
- nedostatek interaktivních metod a pomůcek pro rozvoj pregramotnosti,
- nedostatečné uplatňování individuálního přístupu k dětem
Je pozoruhodné, že poslední uváděná překážka:
- nedostatečné uplatňování individuálního přístupu k dětem,
je považována za významnou pouze u MŠ v rámci ORP a s velkým rozdílem ne u MŠ v rámci
kraje/republiky.
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Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě
Pro jednotlivá období je v tabulce uvedeno procento MŠ v ORP (vztaženo ke všem MŠ v ORP),
které plánují daný prvek zlepšit. MŠ si mohly opět vybrat pouze 1 období. Modře jsou
zvýrazněné položky, které MŠ plánují nejčastěji zlepšovat.

Podnikavost, iniciativa a kreativita
Škola podporuje klíčové kompetence k rozvoji kreativity podle RVP PV

Podíl MŠ v rámci ORP
plánujících zlepšení
2016–2018

2019–2020

67,7%

6,5%

Učitelé rozvíjejí své znalosti v oblasti podpory kreativity a využívají je ve
67,7%
výchově (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.)

12,9%

Učitelé využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti
74,2%
rozvoje iniciativy a kreativity mezi sebou i s učiteli z jiných škol

9,7%

Škola nabízí pestré možnosti seberealizace dětí, umožňuje dětem
67,7%
realizovat vlastní nápady (např. dramatizace textu atp.)

3,2%

Škola disponuje dostatečným množstvím pomůcek pro rozvoj
71,0%
kreativity

3,2%

Podnikavost, iniciativa a kreativita

Průměrné
hodnocení
aktuálního stavu
v rámci v rámci v rámci
ORP
kraje
ČR

Škola podporuje klíčové kompetence k rozvoji kreativity podle RVP PV

3,19

3,00

3,02

Učitelé rozvíjejí své znalosti v oblasti podpory kreativity a využívají je ve
3,06
výchově (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.)

2,91

2,92

Učitelé využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti
2,74
rozvoje iniciativy a kreativity mezi sebou i s učiteli z jiných škol

2,57

2,57

Škola systematicky učí prvkům iniciativy a kreativity, prostředí i přístup
3,19
pedagogů podporuje fantazii a iniciativu dětí

2,95

2,95

Škola nabízí pestré možnosti seberealizace dětí, umožňuje dětem
3,16
realizovat vlastní nápady (např. dramatizace textu atp.)

2,92

2,97

Škola informuje a spolupracuje v oblasti podpory kompetencí
k iniciativě a kreativitě s rodiči (např. ukázky práce s dětmi pro rodiče, 2,97
dny otevřených dveří apod.)

2,97

3,01

Škola disponuje dostatečným množstvím pomůcek pro rozvoj kreativity 2,97

2,70

2,70

Ve škole je v rámci vzdělávacího procesu nastaveno bezpečné
3,35
prostředí pro rozvoj kreativity, iniciativy a názorů dětí

3,07

3,08

Z tabulky vyplývá, že největší procento MŠ plánuje se zaměřit na zlepšení 2 prvků:
- učitelé využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti rozvoje iniciativy a
kreativity mezi sebou i s učiteli z jiných škol,
- škola disponuje dostatečným množstvím pomůcek pro rozvoj kreativity.
Nejlépe MŠ z ORP v porovnání s MŠ v kraji/republice hodnotí aktuální stav prvku:
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-

ve škole je v rámci vzdělávacího procesu nastaveno bezpečné prostředí pro rozvoj
kreativity, iniciativy a názorů dětí.
Nejhůře MŠ z ORP v porovnání s MŠ v kraji/republice hodnotí aktuální stav 2 prvků:
- škola informuje a spolupracuje v oblasti podpory kompetencí k iniciativě a kreativitě
s rodiči,
- učitelé využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti rozvoje iniciativy a
kreativity mezi sebou i s učiteli z jiných škol.
Následuje tabulka, kde jsou opět hodnoceny překážky, které MŠ v ORP uvedly jako
nejvýznamnější v dotazníkovém šetření. Uvedené procento znamená počet MŠ v
ORP/kraji/republice, které takto daný problém uvedly, vztažený k celkovému počtu MŠ v
ORP/kraji/republice. Zeleně jsou zvýrazněné překážky, které v rámci ORP/kraje/republiky byly
nejčastěji uváděné jako první až třetí nejvýznamnější. Překážky, které alespoň 5% MŠ z ORP
neoznačilo za významné, nejsou uvedeny.
Podíl škol, které danou
překážku
označily
za
Nejvýznamnější překážky v oblasti podpory kompetencí k nejvýznamnější
iniciativě a kreativitě
v rámci v rámci v rámci
ORP
kraje
ČR
Nedostatek příležitosti k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků
29,0%
v oblasti rozvoje iniciativy a kreativity

12,3%

10,3%

Nedostatek finančních prostředků pro zajištění pomůcek, literatury
45,2%
apod. pro rozvoj iniciativy a kreativity

48,7%

53,2%

Nedostupnost informačních a komunikačních technologií pro rozvoj
9,7%
iniciativy a kreativity

9,9%

10,2%

Žádné

15,1%

13,7%

9,7%

Mezi nejčastěji uváděné překážky u MŠ v rámci ORP patří:
- nedostatek finančních prostředků pro zajištění pomůcek, literatury apod. pro rozvoj
iniciativy a kreativity,
- nedostatek příležitosti k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti rozvoje
iniciativy a kreativity.
Polytechnické vzdělávání
Podíl MŠ v rámci ORP
plánujících zlepšení
2016–2018 2019–2020

Polytechnické vzdělávání

Technické, přírodovědné a environmentální vzdělávání je na naší škole
67,7%
realizováno v souladu s RVP PV

12,9%

Učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v oblasti polytechnického vzdělávání a
74,2%
využívají je ve výchově (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.)

9,7%

Škola
disponuje
vzdělávacími
polytechnického charakteru

77,4%

16,1%

64,5%

19,4%

materiály

pro

vzdělávání

Škola aktivně spolupracuje s jinými MŠ a ZŠ v oblasti polytechniky
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Škola podporuje samostatnou práci dětí v oblasti polytechnického
64,5%
vzdělávání

16,1%

Škola informuje a spolupracuje v oblasti polytechnického vzdělávání
s rodiči (např. výstavky prací, představení systému školy v oblasti 67,7%
polytechnického vzdělávání, kroužků, aktivit apod.)

9,7%

Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním zabezpečením
77,4%
pro rozvíjení prostorového a logického myšlení a manuálních dovedností

12,9%

Škola využívá informační a komunikační technologie v oblasti rozvoje
77,4%
polytechnického vzdělávání

9,7%
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Polytechnické vzdělávání

Průměrné
hodnocení
aktuálního stavu
v rámci v rámci v rámci
ORP
kraje
ČR

Technické, přírodovědné a environmentální vzdělávání je na naší
3,06
škole realizováno v souladu s RVP PV

2,81

2,85

Ve škole existuje osoba zodpovědná za rozvoj polytechnického
2,03
vzdělávání, schopná poradit, doporučovat dětem nebo učitelům

1,69

1,69

Učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v oblasti polytechnického vzdělávání a
2,65
využívají je ve výchově (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.)

2,53

2,50

Učitelé MŠ využívají poznatky v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti
2,42
rozvoje polytechnického vzdělávání mezi sebou i s učiteli z jiných škol

2,29

2,27

Škola disponuje vzdělávacími materiály pro vzdělávání polytechnického
2,42
charakteru

2,29

2,29

Škola aktivně spolupracuje s jinými MŠ a ZŠ v oblasti polytechniky

1,68

1,62

1,60

Škola podporuje samostatnou práci dětí v oblasti polytechnického
2,77
vzdělávání

2,50

2,55

Škola podporuje individuální práci s dětmi s mimořádným zájmem
2,48
o polytechniku

2,19

2,24

Škola informuje a spolupracuje v oblasti polytechnického vzdělávání
s rodiči (např. výstavky prací, představení systému školy v oblasti 2,65
polytechnického vzdělávání, kroužků, aktivit apod.)

2,37

2,41

Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním zabezpečením
pro rozvíjení prostorového a logického myšlení a manuálních 2,42
dovedností

2,29

2,31

Škola využívá informační a komunikační technologie v oblasti rozvoje
2,03
polytechnického vzdělávání

2,04

2,02

Z tabulky vyplývá, že největší procento MŠ z ORP plánuje se zaměřit na zlepšení těchto 3
prvků z uvedené hlavní oblasti pro podporu z OP:
- škola disponuje vzdělávacími materiály pro vzdělávání polytechnického charakteru,
- škola disponuje dostatečným technickým a materiálním zabezpečením pro rozvíjení
prostorového a logického myšlení a manuálních dovedností,
- škola využívá informační a komunikační technologie v oblasti rozvoje polytechnického
vzdělávání.
Nejlépe MŠ z ORP v porovnání s MŠ v kraji/republiky hodnotí aktuální stav tohoto prvku:
- technické, přírodovědné a environmentální vzdělávání je na naší škole realizováno
v souladu s RVP PV.
Nejhůře MŠ z ORP v porovnání s MŠ v kraji/republice hodnotí aktuální stav těchto 2 prvků (i
když i aktuální stav těchto prvků je lepší nebo stejný v porovnání s hodnocením MŠ
kraje/republiky):
- škola aktivně spolupracuje s jinými MŠ a ZŠ v oblasti polytechniky,
- škola využívá informační a komunikační technologie v oblasti rozvoje polytechnického
vzdělávání.
30

Následuje tabulka překážek, kde jsou zaneseny ty, které MŠ v ORP uvedly jako nejvýznamnější
v dotazníkovém šetření. Uvedené procento znamená počet MŠ v ORP/kraji/republice, které
takto daný problém uvedly, vztažený k celkovému počtu MŠ v ORP/kraji/republice. Zeleně jsou
zvýrazněné překážky, které v rámci ORP/kraje/republiky byly nejčastěji uváděné jako první až
třetí nejvýznamnější. Překážky, které alespoň 5% MŠ z ORP neoznačilo za významné, nejsou
uvedeny.
Podíl škol, které danou
překážku
označily
za
Nejvýznamnější překážky v oblasti podpory polytechnického nejvýznamnější
vzdělávání
v rámci v rámci v rámci
ORP
kraje
ČR
Nevhodné či žádné vybavení pomůckami pro rozvoj polytechnického
9,7%
vzdělávání (vybavení tříd, heren, hřišť, keramických dílen apod.)

14,0%

14,1%

Absence pozice samostatného pracovníka nebo pracovníků pro rozvoj
16,1%
polytechnického vzdělávání

14,3%

13,5%

Nedostatek financí na podporu polytechnického vzdělávání

40,2%

43,8%

Nedostatek příležitostí k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků
16,1%
v oblasti polytechniky

8,8%

8,9%

Žádné

4,6%

4,8%

48,4%

9,7%

Mezi nejčastěji uváděné překážky u MŠ v rámci ORP patří:
- nedostatek financí na podporu polytechnického vzdělávání,
- absence pozice samostatného pracovníka nebo pracovníků pro rozvoj polytechnického
vzdělávání,
- nedostatek příležitostí k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti
polytechniky.

31

Rozvoj infrastruktury MŠ
Následující tabulky ukazují investice z EU do infrastruktury a vybavení MŠ v
ORP/kraji/republice.
v rámci v rámci v rámci
ORP
kraje
ČR

Investice v letech 2010–2015

Celkový podíl škol, které v posledních 5 letech investovaly z EU do
infrastruktury školy (stavba, rekonstrukce, modernizace budovy, 51,6%
učebny, místnosti, dvora atp.)

44,6%

39,2%

Celkový podíl škol, které v posledních 5 letech investovaly z EU do
38,7%
vnitřního vybavení školy

27,2%

24,0%

V položce "Investice do infrastruktury" jsou uváděny investice do některého z titulů v
následující tabulce a zároveň jsou zeleně označeny investiční oblasti, kam by MŠ z
ORP/kraje/republiky chtěli investovat v budoucnu. Nepodstatné investiční tituly nejsou
uváděny (investice, které MŠ neplánují realizovat - cca 5% MŠ).

Stavby, rekonstrukce

Podíl MŠ, které v posledních
5 letech investovaly z EU do
příslušné
stavby/rekonstrukce školy

Podíl MŠ v rámci
ORP plánujících
stavět
/
rekonstruovat

v rámci v rámci v rámci 2016
ORP
kraje
ČR
2018

– 2019–
2020

Podíl MŠ v
rámci ORP
jejichž plán
se
bude
týkat bezbariérovosti

Nová výstavba nebo přístavba
19,4%
budov

15,6%

6,9%

29,0%

3,2%

9,7%

Ostatní rekonstrukce, udržovací
práce
a modernizace
pláště 32,3%
budovy

28,7%

26,8%

22,6%

19,4%

3,2%

Stavební úpravy a rekonstrukce
12,9%
tříd

14,2%

10,3%

19,4%

3,2%

0,0%

Stavební úpravy a rekonstrukce
3,2%
školní jídelny

8,2%

6,3%

25,8%

0,0%

0,0%

Stavební úpravy a vyb. na
podporu podnětného vnějšího 22,6%
prostředí

21,9%

20,0%

51,6%

22,6%

19,4%
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Podíl
MŠ,
které
v
posledních
5
letech Podíl MŠ v rámci
investovaly z EU do ORP
plánujících
příslušného
vybavení pořízení vybavení
školy

Vybavení

v rámci v rámci v rámci 2016
ORP
kraje
ČR
2018
Vybavení třídy

– 2019–
2020

35,5%

18,1%

12,5%

41,9%

12,9%

25,8%

8,3%

6,2%

51,6%

16,1%

Vybavení knihovny

9,7%

6,1%

5,4%

32,3%

9,7%

Vybavení herny

29,0%

13,7%

9,3%

38,7%

6,5%

Vybavení tělocvičny

19,4%

4,3%

2,7%

25,8%

12,9%

Vybavení školní jídelny

6,5%

9,0%

6,1%

29,0%

9,7%

12,9%

12,0%

8,9%

48,4%

12,9%

Software pro ICT techniku

9,7%

9,1%

6,7%

58,1%

19,4%

Nové didaktické pomůcky

29,0%

15,1%

12,4%

64,5%

19,4%

Připojení k internetu v hernách, ve škole

19,4%

9,4%

5,4%

25,8%

3,2%

Interaktivní tabule

16,1%

8,8%

5,8%

48,4%

22,6%

Audiovizuální technika (televize, projektory apod.) 22,6%

7,9%

5,3%

35,5%

12,9%

Vybavení bezbariérovým nábytkem pro děti se
3,2%
SVP

1,4%

0,6%

16,1%

9,7%

Didaktické a kompenzační pomůcky pro děti se
6,5%
SVP

3,5%

3,9%

38,7%

19,4%

Vybavení na podporu podnětného vnitřního
prostředí školy např. čtenářské koutky, prostor na
22,6%
rozvoj
jednotlivých
pregramotností,
polytechnických dovedností apod.

7,9%

6,2%

61,3%

16,1%

Vybavení
prostorů
školy
polytechnických dovedností

Vybavení výpočetní technikou
pedagogických pracovníků

pro

pro

rozvoj

potřeby

Z uvedených dat vyplývá, že MŠ z ORP v oblasti investic do infrastruktury v období 2016 2018 nejvíce plánují tyto investice:
- nová výstavba nebo přístavba budov,
- stavební úpravy a rekonstrukce školní jídelny,
- stavební úpravy a vyb. na podporu podnětného vnějšího prostředí
V oblasti vybavení pak plánují nejvíce tyto investice:
- software pro ICT techniku,
- nové didaktické pomůcky,
- vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy např. čtenářské koutky,
prostor na rozvoj jednotlivých pregramotností, polytechnických dovedností apod..
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Následující tabulka shrnuje výsledky dotazovacího šetření tak, aby bylo zřejmé, které prvky v
jednotlivých oblastí pro podporu z OP zamýšlí největší počet MŠ z ORP v následujícím období
zlepšit, aktuální stav kterých prvků je MŠ z ORP nejhůře hodnocen a které překážky považují
MŠ za nejvýznamnější.

Podpora rozvoje matemat.
pregramotnosti

Podpora rozvoje čtenářské
pregramotnosti

Podpora inkluz./společenského
vzdělávání

Nejvyšší počet MŠ z ORP Nejnižší
hodnocení Překážky označené jako
plánujících zlepšení uvedené aktuálního stavu prvku nejvýznamnější u nejvíce
prvku
u MŠ z ORP
MŠ z ORP
- škola upravuje organizaci
a průběh
vzděl.
v souladu
s potřebami dětí se SVP,

- škola dokáže přijmout ke
vzdělávání všechny děti
bez rozdílu

- učitelé realizují pedagogickou
diagnostiku dětí a vyhodnocují její
výsledky,

- škola zajišťuje dětem se
SVP účast na aktivitách
nad rámec školní práce,

- vedení školy vytváří podmínky
pro realizaci inkluzivních principů
ve vzdělávání na škole.

- škola poskytuje výuku
českého jazyka pro cizince

- ve škole jsou využívány
interaktivní metody a pomůcky v
oblasti
rozvoje
čtenářské
pregramotnosti,

- učitelé MŠ rozvíjejí své
znalosti
v
oblasti
čtenářské pregramotnosti
a využívají je ve výchově
(kurzy dalšího vzdělávání,
studium literatury aj.),

- škola podporuje rozvoj čtenářské
pregramotnosti a řečových aktivit v
rámci
školních
vzdělávacích
programů,
- učitelé využívají poznatků v praxi
a sdílejí dobrou praxi v oblasti
rozvoje čtenářské pregramotnosti i
s jinými učiteli.
- učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v
oblasti
matematické
pregramotnosti a využívají je ve
výchově (kurzy dalšího vzdělávání,
studium literatury aj.),
- škola pravidelně nakupuje
aktuální literaturu, multimédia pro
rozvoj
matematické
pregramotnosti.

- velký počet dětí ve třídách,
- nedostatečné finanční
zajištění
personálních
nákladů
na
práci
s
heterogenními skupinami
dětí.

nedostatek
stabilní
finanční podpory pro rozvoj
příslušné pregramotnosti,
- nedostatek interaktivních
metod a pomůcek pro
rozvoj pregramotnosti.

- ve škole jsou využívány
interaktivní metody a
pomůcky v oblasti rozvoje
čtenářské pregramotnosti.

- škola systematicky rozvíjí
matematické myšlení,
- ve škole jsou využívány
interaktivní metody a
pomůcky v oblasti rozvoje
matematické
pregramotnosti.

nedostatek
stabilní
finanční podpory pro rozvoj
příslušné pregramotnosti,
- nedostatek interaktivních
metod a pomůcek pro
rozvoj pregramotnosti,
- nedostatečné uplatňování
individuálního přístupu k
dětem.
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Podpora kompetencí
k iniciativě a kreativitě dětí
Podpora polytechnického
vzdělávání

- učitelé využívají poznatků v praxi
a sdílejí dobrou praxi v oblasti
rozvoje iniciativy a kreativity mezi
sebou i s jinými učiteli,

- škola informuje a
spolupracuje v oblasti
podpory kompetencí k
iniciativě a kreativitě s
rodiči,

- nedostatek finančních
prostředků pro zajištění
pomůcek, literatury apod.
pro rozvoj iniciativy a
kreativity,

- škola disponuje vzdělávacími
materiály
pro
vzdělávání
polytechnického charakteru,

učitelé
využívají
poznatků v praxi a sdílejí
dobrou praxi v oblasti
rozvoje
iniciativy
a
kreativity i s jinými učiteli.
škola
aktivně
spolupracuje s jinými MŠ a
ZŠ v oblasti polytechniky,

- nedostatek příležitosti k
dalšímu
vzdělávání
pedagogických pracovníků v
oblasti rozvoje iniciativy a
kreativity.
- nedostatek financí na
podporu polytechnického
vzdělávání,

- škola disponuje dostatečným
technickým
a
materiálním
zabezpečením
pro
rozvíjení
prostorového a logického myšlení
a manuálních dovedností,

- škola využívá informační
a
komunikační
technologie v oblasti
rozvoje polytechnického
vzdělávání.

absence
pozice
samostatného pracovníka
nebo pracovníků pro rozvoj
polytechnického vzdělávání,

- škola disponuje dostatečným
množstvím pomůcek pro rozvoj
kreativity.

- škola využívá informační a
komunikační technologie v oblasti
rozvoje
polytechnického
vzdělávání.

- nedostatek příležitostí k
dalšímu
vzdělávání
pedagogických pracovníků v
oblasti polytechniky.
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Další oblasti podporované z OP
Mezi další oblasti podporované z OP a které také byly předmětem dotazníkového šetření patří:
Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence a
Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků.
Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence

Sociální a občanské dovednosti a další klíčové
kompetence

Podíl MŠ v rámci ORP Průměrné hodnocení
plánujících zlepšení
aktuálního stavu
2019–
2020

v
v
v rámci
rámci rámci
ORP
kraje ČR

Ve škole je pěstována kultura komunikace mezi
54,8%
všemi účastníky vzdělávání

0,0%

3,35

3,19

3,18

Ve škole je pěstováno kulturní povědomí a kulturní
komunikace (tj. rozvoj tvůrčího vyjadřování
myšlenek, zážitků a emocí různými formami 64,5%
využitím hudby, divadelního umění, literatury a
vizuálního umění)

6,5%

3,19

3,06

3,07

Škola buduje povědomí o etických hodnotách, má
formálně i neformálně jednoznačně nastavená a
64,5%
sdílená spravedlivá pravidla společenského chování
a komunikace, která se dodržují

3,2%

3,32

3,19

3,17

Škola u dětí rozvíjí schopnosti sebereflexe a
77,4%
sebehodnocení

0,0%

3,10

2,92

2,93

Škola rozvíjí schopnost říct si o pomoc a ochotu
64,5%
nabídnout a poskytnout pomoc

3,2%

3,19

3,06

3,07

Škola rozvíjí vztah k bezpečnému používání ICT a
67,7%
dalších technologií

16,1%

2,42

2,48

2,49

Škola rozvíjí schopnost dětí učit se

67,7%

6,5%

3,16

3,08

3,11

Výuka směřuje k přípravě na výuku v základní
škole, k základním společenským návykům a 67,7%
pravidlům chování v různých prostředích

3,2%

3,23

3,23

3,25

2016–2018

Z uvedené tabulky vyplývá, že největší procento MŠ z ORP ve vztahu k MŠ kraje/republiky
plánuje zlepšení těchto prvků:
- škola u dětí rozvíjí schopnosti sebereflexe a sebehodnocení,
- škola rozvíjí vztah k bezpečnému používání ICT a dalších technologií,
- výuka směřuje k přípravě na výuku v základní škole, k základním společenským
návykům a pravidlům chování v různých prostředích.
MŠ z ORP hodnotí jako nejhorší v porovnání s MŠ kraje/republiky aktuální stav těchto prvků:
- škola rozvíjí vztah k bezpečnému používání ICT a dalších technologií
- výuka směřuje k přípravě na výuku v základní škole, k základním společenským
návykům a pravidlům chování v různých prostředích.
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Digitální kompetence pedagogických pracovníků

Digitální
kompetence
pracovníků

Podíl MŠ v rámci ORP Průměrné
hodnocení
pedagogických plánujících zlepšení aktuálního stavu
2016–
2019–
v rámci v rámci v rámci
2018
2020
ORP
kraje
ČR

Pedagogové mají základní znalosti práce
s počítačem a využívají je pro sebevzdělávání a 71,0%
přípravu na vzdělávání dětí.

9,7%

2,77

2,82

2,83

Pedagogové mají základní znalosti práce
s internetem a využívají je pro sebevzdělávání a 74,2%
přípravu na vzdělávání dětí

9,7%

2,81

2,97

2,95

Oba uvedené prvky z této oblasti plánují MŠ z ORP oproti MŠ z kraje/republiky zlepšit.
V další tabulce jsou uvedeny překážky, které MŠ hodnotí jako nejvýznamnější. Zeleně jsou
zvýrazněné překážky, které v rámci ORP/kraje/republiky byly nejčastěji uváděné jako první až
třetí nejvýznamnější. Překážky, které alespoň 5% MŠ z ORP neoznačilo za významné, nejsou
uvedeny.

Nejvýznamnější překážky v oblasti
kompetencí pedagogických pracovníků

podpory

- nedostatek příležitostí k dalšímu vzdělávání
pracovníků v oblasti digitálních kompetencí

Podíl škol, které danou
překážku
označily
za
digitálních nejvýznamnější
v rámci v rámci v rámci
ORP
kraje
ČR

pedagogických

12,9%

15,4%

12,3%

- nedostatek financí na pořízení moderního ICT vybavení (včetně údržby
58,1%
stávající techniky)

59,2%

63,3%

- Jiné

12,9%

5,0%

5,2%

- Žádné

12,9%

11,2%

9,7%
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Následuje opět souhrnná tabulka, která porovnává prvky z dalších oblastí podporovaných z OP.
V prvním sloupci jsou prvky, plánované na zlepšení, v dalším prvky s nejhorším aktuálním
stavem a ve třetím sloupci jsou nejvýznamnější překážky. K uvedeným dvěma dalším oblastem
s podporou z OP je přiřazena i oblast Rozvoj infrastruktury školy, která se trochu vymyká z
ostatních dotazovaných oblastí.

kompetence Soc. a obč. dovednosti a
Rozvoj infrastruktury Digitální
školy
pedagogických pracovníků další klíčové kompetence

Nejvyšší počet MŠ z ORP, Nejnižší
hodnocení Překážky označené jako
plánujících zlepšení uvedené aktuálního
stavu nejvýznamnější u nejvíce
prvku
prvku u MŠ z ORP
MŠ z ORP
- škola u dětí rozvíjí schopnosti
sebereflexe a sebehodnocení,
- škola rozvíjí vztah k bezpečnému
používání ICT a dalších technologií,
- výuka směřuje k přípravě na výuku
v základní škole.

- pedagogové mají základní znalosti
práce s počítačem a využívají je pro
sebevzdělávání a přípravu na
vzdělávání dětí,
- pedagogové mají základní znalosti
práce s internetem a využívají je pro
sebevzdělávání a přípravu na
vzdělávání dětí.

- škola rozvíjí vztah k
bezpečnému používání
ICT a dalších technologií,

Nebyly dotazovány.

- výuka směřuje k
přípravě na výuku v
základní škole.

Hodnocení obou
uvedených prvků je nižší
než u MŠ z
kraje/republiky.

- nedostatek příležitostí k
dalšímu vzdělávání
pedagogických pracovníků v
oblasti digitálních
kompetencí,
- nedostatek financí na
pořízení moderního ICT
vybavení (včetně údržby
stávající techniky).

- nová výstavba nebo přístavba
budov,

MŠ v rámci ORP plánujících nejčastěji pořízení tohoto
vybavení

- stavební úpravy a rekonstrukce
školní jídelny,

- software pro ICT techniku
- nové didaktické pomůcky
- vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí
školy např. čtenářské koutky, prostor na rozvoj
jednotlivých pregramotností, polytechnických
dovedností apod..

- stavební úpravy a vybavení na
podporu podnětného vnějšího
prostředí.

Závěr:
Souhrnná tabulka umožňuje porovnávat nejhůře hodnocené prvky z oblasti podpory s
plánem škol zlepšit vybrané prvky z oblasti podpory a vzít v úvahu nejvýznamnější překážky.
Je však nutné si uvědomit, že údaje jsou vyhodnocovány statisticky, takže konkrétní školy
mohou mít jiné plány a také jiné překážky.
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Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Beroun
Vývoj počtu ZŠ v řešeném území
Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Beroun se v roce 2016/2017 nacházelo 30
základních škol s celkovým počtem 7995 žáků. Do celkového součtu byly započítány všechny
školy bez ohledu na zřizovatele včetně školy speciální (SŠ a ZŠ Beroun, příspěvková org.). Od
roku 2013 až do 2016 došlo v oblasti základního školství v ORP Beroun k řadě změn.
Soukromými zřizovateli byly založeny: 1 ZŠ úplná a 4 ZŠ neúplné. Zároveň byla zrušena jedna
Základní škola speciální v Králově Dvoře. Neúplnou školou se rozumí škola, která má pouze 1.
stupeň nebo 2. stupeň. Úplná škola má oba dva stupně.
ORP

2102 Beroun

Kraj:

CZ020 Středočeský kraj

TABULKA Č. 1

v rámci ORP

v rámci kraje v rámci ČR

počet podíl

počet podíl

počet podíl

Počet
ředitelství/právnických
osob
vykonávajících činnost ZŠ (dále jen ZŠ):
28
(uvedených v době šetření v Rejstříku škol a
školských zařízení)

100,0% 540

100,0% 4 165 100,0%

z toho kompletně vyplnilo dotazník:

89,3% 514

95,2% 3 985 95,7%
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Pořadí podle potřeb škol
Hlavní oblasti podporované z OP

Průměrné
hodnocení
aktuálního stavu

v rámci v rámci v rámci v rámci v rámci v rámci
ORP
kraje
ČR
ORP
kraje
ČR

A. Podpora inkluzivního / společného
5
vzdělávání

4

4

2,66

2,59

2,58

B.
Podpora rozvoje čtenářské
2
gramotnosti

2

2

2,62

2,50

2,48

C.
Podpora rozvoje matematické
3
gramotnosti

3

3

2,40

2,35

2,33

D.
Podpora kompetencí k
podnikavosti, iniciativě a kreativitě 6
žáků

6

6

2,53

2,37

2,33

E.
Podpora
vzdělávání

4

5

5

2,07

2,16

2,19

F.
Rozvoj infrastruktury školy, vč.
1
rekonstrukcí a vybavení

1

1

polytechnického
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Seřazení všech 6 hlavních oblastí od 1 ( = největší potřeba rozvíjet danou oblast v rámci
podpory z Evropské unie v letech 2016 – 2020) do 6 ( = nejmenší potřeba rozvíjet danou
oblast v rámci podpory z Evropské unie v letech 2016 – 2020). Pořadí jednotlivých ZŠ bylo v
rámci jednotlivých oblastí zprůměrováno a na základě těchto hodnot bylo oblastem přiřazeno
pořadí v rámci ORP / kraje / republiky. V případě, že průměrná hodnota pořadí byla u více
oblastí shodná, bylo těmto oblastem přiřazeno to nejvyšší pořadí (např. oblast F má pořadí "1",
oblast B. a C. mají obě pořadí "2", pořadí "3" je pak vynecháno a oblast A. má až pořadí "4" ... ).
Průměrné hodnocení aktuálního stavu v rámci ORP / kraje / republiky vychází z hodnocení
aktuálního stavu ZŠ v příslušných oddílech dotazníku (I.; II.; III. a IV.) na následující škále:
1. Vůbec nebo téměř se neuplatňuje (tzn. stadium prvotních úvah, jak stav řešit)
2.
Rozvíjející
se
oblast
(tzn.
promyšlené
části,
počáteční
realizace)
3. Realizovaná oblast (tzn. funkční části systému realizovány na základní úrovni, je prostor na
zlepšení)
4. Ideální stav (tzn. funkční systém, vytvořené podmínky, zodpovědnost, pravidelnost,
aktualizace
na
vnitřní
i
vnější
podněty)
Pokud jsou průměrné hodnoty v rámci ORP červeně zvýrazněny, znamená to, že jsou nižší než
průměrné hodnoty v rámci kraje/ČR. Tento princip hodnocení aktuálního stavu se uplatňuje v
celém dotazníkovém šetření.
Průměrné hodnocení ZŠ v hlavních a vedlejších oblastech podporovaných z OP na škále 1 (= vůbec nebo téměř se neuplatňuje) až 4 (= ideální stav)
v rámci ORP

v rámci kraje

v rámci ČR

04

04

03

3,04
2,87 2,84
2,66

03

2,59 2,58

2,62
2,50 2,48

2,53
2,40

2,35 2,33

2,49 2,48 2,46
2,37

2,35

2,33
2,16 2,19

02

2,23 2,24

2,07

02

01
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Posouzení hodnocení jednotlivých hlavních oblastí podporovaných z OP VVV
Při vyhodnocení dotazníkového šetření jednotlivých hlavních oblastí podporovaných z OP
nebyly v tabulkách uvedeny některé nepodstatné prvky. V první části tabulky jsou to prvky,
které ZŠ z ORP neplánují zlepšit a ve druhé naopak ty, které ZŠ hodnotí jako v dobrém
aktuálním stavu. Pro porovnání jsou v tabulce částečně ponechány i ty prvky, které jsou ZŠ z
ORP hodnoceny dobře.
V první tabulce z dané oblasti je vždy uvedeno procento ZŠ v ORP, které plánují zlepšení
daného prvku v příslušném období (ZŠ mohla zvolit pouze jedno období), vztažený k celkovému
počtu ZŠ v ORP, které vyplnily dotazník.
Zeleně jsou zvýrazněné prvky, které ZŠ plánují nejčastěji zlepšovat. Navíc zeleně zvýrazněné
prvky jsou vybrané, jako ty, které největší počet ZŠ chce zlepšit a budou uvedeny v celkové
srovnávací tabulce.
V druhé tabulce pro oblast podpory je uvedeno hodnocení aktuálního stavu prvku v rámci
ORP/kraje/republiky ve škále 1 (nejhorší stav) až 4 (nejlepší stav). Vybrané nejhorší prvky jsou
zvýrazněny fialově, stejně jako nejhorší překážky.
Podpora inkluzivního/společného vzdělávání
Inkluzivní / společné vzdělávání

Podíl ZŠ v rámci
plánujících zlepšení
2016–2018

ORP

2019–2020

Škola dokáže přijmout ke vzdělávání všechny žáky bez rozdílu (včetně
žáků s odlišným kulturním prostředím, sociálním znevýhodněním, 68,0%
cizince, žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) apod.)

4,0%

Škola umožňuje pedagogům navázat vztahy s místními a regionálními
školami různých úrovní (společné diskuze, sdílení dobré praxe, akce 80,0%
pro jiné školy nebo s jinými školami apod.)

8,0%

Vedení školy vytváří podmínky pro realizaci inkluzivních principů ve
vzdělávání na škole (zajišťování odborné, materiální a finanční podpory,
84,0%
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků; pravidelná metodická
setkání členů pedagogického sboru aj.)

4,0%

Škola má vytvořený systém podpory pro žáky se SVP (je vybavena
kompenzačními/ speciálními pomůckami, využívá služeb asistenta 72,0%
pedagoga atd.)

20,0%

Pedagogové umí využívat speciální učebnice, pomůcky i kompenzační
76,0%
pomůcky

12,0%

Škola umí připravit všechny žáky na bezproblémový přechod na další
72,0%
stupeň vzdělávání

0,0%

Pedagogové školy jsou schopni vhodně přizpůsobit obsah vzdělávání
tak, aby bylo dosaženo a využito maximálních možností vzdělávaného 80,0%
žáka

4,0%

Pedagogové umí spolupracovat ve výuce s dalšími pedagogickými
(asistent pedagoga, další pedagog) i nepedagogickými pracovníky 72,0%
(tlumočník do českého znakového jazyka, osobní asistent)

4,0%

Vyučující realizují pedagogickou diagnostiku žáků, vyhodnocují její
výsledky a v souladu s nimi volí formy a metody výuky, resp. kroky další 72,0%
péče o žáky

12,0%
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Učitelé vnímají tvořivým způsobem rozdíly mezi žáky jako zdroj
76,0%
zkušeností a příležitost k vlastnímu seberozvoji

4,0%

Z tabulky vyplývá, že největší procento ZŠ z ORP plánuje se zaměřit na zlepšení těchto 3
prvků z uvedené hlavní oblasti pro podporu z OP:
- pedagogové školy jsou schopni vhodně přizpůsobit obsah vzdělávání tak, aby bylo
dosaženo a využito maximálních možností vzdělávaného žáka,
- vedení školy vytváří podmínky pro realizaci inkluzivních principů ve vzdělávání na škole
- škola umožňuje pedagogům navázat vztahy s místními a regionálními školami různých
úrovní.
Podpora inkluzivního/společného vzdělávání

Inkluzívní / společné vzdělávání

Průměrné
hodnocení
aktuálního stavu
v rámci v rámci v rámci
ORP
kraje
ČR

Škola je bezbariérová (jedná se o bezbariérovost jak vnější, tj.
zpřístupnění školy, tak i vnitřní, tj. přizpůsobení a vybavení učeben a 1,76
dalších prostorů školy)

1,60

1,63

Škola umí komunikovat s žáky, rodiči i pedagogy, vnímá jejich potřeby
3,24
a systematicky rozvíjí školní kulturu, bezpečné a otevřené klima školy

3,06

3,05

Vedení školy vytváří podmínky pro realizaci inkluzivních principů ve
2,48
vzdělávání na škole

2,64

2,64

Škola upravuje organizaci a průběh vyučování v souladu s potřebami
2,40
žáků se SVP

2,50

2,50

Pedagogové umí využívat speciální učebnice, pomůcky i kompenzační
2,52
pomůcky

2,52

2,54

Škola umí připravit všechny žáky na bezproblémový přechod na další
3,12
stupeň vzdělávání

2,96

2,96

Škola zajišťuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami účast
na aktivitách nad rámec školní práce, které směřují k rozvoji 2,32
dovedností, schopností a postojů žáka

2,33

2,34

Vyučující realizují pedagogickou diagnostiku žáků, vyhodnocují její
výsledky a v souladu s nimi volí formy a metody výuky, resp. kroky další 2,68
péče o žáky

2,68

2,64

Škola poskytuje výuku českého jazyka pro cizince

1,26

1,27

1,24

Nejlépe ZŠ z ORP v porovnání s ZŠ v kraji/republiky hodnotí aktuální stav tohoto prvku:
- škola umí komunikovat s žáky, rodiči i pedagogy, vnímá jejich potřeby a systematicky
rozvíjí školní kulturu, bezpečné a otevřené klima školy.
Nejhůře pak ZŠ z ORP hodnotí aktuální stav těchto 3 prvků:
- škola je bezbariérová,
- vedení školy vytváří podmínky pro realizaci inkluzivních principů ve vzdělávání na škole,
- škola upravuje organizaci a průběh vyučování v souladu s potřebami žáků se SVP.
Nejvýznamnější překážky pro danou oblast podpory vidí ZŠ takto:
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Podíl škol, které danou
překážku
označily
za
Nejvýznamnější překážky v oblasti podpory inkluzivního / nejvýznamnější
společného vzdělávání
v rámci v rámci v rámci
ORP
kraje
ČR
Nedostatečné finanční zajištění personálních nákladů na práci
s heterogenními skupinami žáků (např. asistentů pedagoga, 52,0%
pedagogické i nepedagogické pracovníky)

55,3%

51,1%

Velký počet žáků ve třídách

7,8%

7,0%

Na školu je tlačeno ze strany státu na rychlou změnu stávajícího
8,0%
systému

9,5%

10,9%

Nedostatek finančních prostředků pro realizaci mimoškolního
vzdělávání pro znevýhodněné žáky (např. výstavy, exkurze, 8,0%
kroužky apod.)

4,7%

3,7%

Technická nemožnost bezbariérových úprav školy

9,1%

9,9%

12,0%

12,0%

V tabulce překážek jsou zaneseny ty, které MŠ v ORP/kraji/republice uvedly jako
nejvýznamnější v dotazníkovém šetření. Uvedené procento znamená počet MŠ v
ORP/kraji/republice, které takto daný problém uvedly, vztažený k celkovému počtu MŠ v
ORP/kraji/republice. Zeleně jsou zvýrazněné překážky, které v rámci ORP/kraje/republiky byly
nejčastěji uváděné jako první až třetí nejvýznamnější. Překážky, které alespoň cca 5% ZŠ z ORP
neoznačilo za významné, nejsou uvedeny.
Jako nejvýznamnější překážku pro oblast podpory inkluzivního/spol. vzdělávání vidí ZŠ z
ORP:
- nedostatečné finanční zajištění personálních nákladů na práci s heterogenními
skupinami žáků.
Rozvoj čtenářská gramotnosti

Čtenářská gramotnost

Podíl ZŠ v rámci ORP
plánujících zlepšení
2016–2018 2019–2020

Učitelé 1. i 2. stupně rozvíjejí své znalosti v oblasti čtenářské gramotnosti
76,0%
a využívají je ve výuce (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.)

8,0%

Učitelé 1. i 2. stupně využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi
72,0%
v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných škol

16,0%

Škola podporuje vyšší stupeň komplexního čtenářství (od chápání kontextu,
68,0%
vyvozování a formulace závěrů z textu, porovnávání zdrojů apod.)

16,0%

Škola podporuje individuální práci s žáky s mimořádným zájmem o
68,0%
literaturu, tvůrčí psaní atp.

16,0%

Ve škole jsou realizovány mimovýukové akce pro žáky na podporu
72,0%
čtenářské gram.

8,0%

Ve škole existuje čtenářsky podnětné prostředí (čtenářské koutky,
68,0%
nástěnky, prostor s informacemi z oblasti čtenářské gramotnosti apod.)

4,0%
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Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním zabezpečením
v oblasti čtenářské gramotnosti např. pro vystavování prací žáků (včetně 80,0%
audiovizuální techniky)

12,0%

Škola pravidelně nakupuje aktuální beletrii a další literaturu, multimédia
68,0%
pro rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. i 2. stupni ZŠ

16,0%

Z tabulky vyplývá, že největší procento ZŠ z ORP plánuje se zaměřit na zlepšení těchto prvků z
uvedené hlavní oblasti pro podporu z OP:
- škola disponuje dostatečným technickým a materiálním zabezpečením v oblasti
čtenářské gramotnosti,
- učitelé 1. i 2. stupně rozvíjejí své znalosti v oblasti čtenářské gramotnosti a využívají je
ve výuce
- učitelé 1. i 2. stupně využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti rozvoje
čtenářské gramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných škol.
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Rozvoj čtenářská gramotnosti
Čtenářská gramotnost

Průměrné
hodnocení
aktuálního stavu
v rámci v rámci v rámci
ORP
kraje
ČR

Škola podporuje rozvoj čtenářské gramotnosti v rámci školních
3,00
vzdělávacích programů (má stanoveny konkrétní cíle)

2,91

2,88

Učitelé 1. i 2. stupně využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi
v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných 2,32
škol

2,38

2,39

Škola podporuje základní znalosti a dovednosti, základní práce s textem
(od prostého porozumění textu k vyhledávání titulů v knihovně podle 3,16
potřeb žáků)

2,95

2,92

Škola podporuje individuální práci s žáky s mimořádným zájmem o
2,32
literaturu, tvůrčí psaní atp.

2,22

2,18

Ve škole se realizují čtenářské kroužky/pravidelné dílny čtení/jiné
pravidelné mimoškolní aktivity na podporu a rozvoj čtenářské 2,12
gramotnosti

2,08

2,02

Ve škole jsou realizovány mimovýukové akce pro žáky na podporu
čtenářské gramotnosti a zvýšení motivace (např. projektové dny,
realizace autorských čtení, výstavy knih …)

2,24

2,22

2,19

Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním zabezpečením
v oblasti čtenářské gramotnosti např. pro vystavování prací žáků (včetně 2,32
audiovizuální techniky)

2,32

2,34
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Podíl škol narážejících na
danou překážku

Překážky v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti

v rámci v rámci v rámci
ORP
kraje
ČR

Nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné gramotnosti

64,0%

72,4%

74,5%

Nedostatečné materiálně technické podmínky pro rozvoj v příslušné
oblasti gramotnosti mimo školu (exkurze, výstavy, tematické programy 28,0%
apod.)

37,9%

38,7%

Nízká časová dotace pro rozvoj příslušné gramotnosti mimo výuku

24,0%

31,9%

33,7%

Chybějící nebo nedostatečný srovnávací nástroj úrovně gramotnosti pro
20,0%
žáky daného věku nebo ročníku

30,5%

32,2%

Nedostatečné uplatňování metod
k heterogenním skupinám žáků

12,0%

18,5%

18,3%

Nedostupnost informačních a komunikačních technologií pro rozvoj
12,0%
příslušné gramotnosti

12,8%

11,6%

Nedostatek možností pro sdílení dobré praxe

24,0%

23,2%

22,5%

Nezájem ze strany žáků a rodičů

24,0%

40,3%

43,0%

Absence pozice samostatného pracovníka nebo pracovníků pro rozvoj
24,0%
příslušné gramotnosti

37,4%

30,8%

Nízká úroveň kooperace školy s dalšími aktéry k rozvoji gramotnosti
(projekty se školami, s obcemi, science centry, neziskovými organizacemi 12,0%
apod.)

24,5%

22,2%

a

forem

výuky

ve

vztahu

Nejlépe ZŠ z ORP v porovnání s ZŠ v kraji/republice hodnotí aktuální stav tohoto prvku:
- škola podporuje základní znalosti a dovednosti, základní práce s textem.
Nejhůře pak ZŠ z ORP v porovnání s ZŠ v kraji/republice hodnotí aktuální stav těchto 3 prvků:
- učitelé 1. i 2. stupně využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti rozvoje
čtenářské gramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných škol,
- ve škole se realizují čtenářské kroužky/pravidelné dílny čtení/jiné pravidelné
mimoškolní aktivity na podporu a rozvoj čtenářské gramotnosti,
- škola disponuje dostatečným technickým a materiálním zabezpečením v oblasti
čtenářské gramotnosti.
Nejvýznamnější překážky pro danou oblast podpory vidí ZŠ takto:
Jako ty nejvýznamnější překážky pro oblast rozvoje čtenářské gram. vychází pro ZŠ z ORP
tyto:
- nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné gramotnosti,
- nedostatečné materiálně technické podmínky pro rozvoj v příslušné oblasti
gramotnosti mimo školu.
Rozvoj matematické gramotnosti

Matematická gramotnost

Podíl ZŠ v rámci ORP
plánujících zlepšení
2016–2018

2019–2020
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Škola podporuje rozvoj matematické gramotnosti v rámci školních
88,0%
vzdělávacích programů (má stanoveny konkrétní cíle)

4,0%

Učitelé 1. i 2. stupně rozvíjejí své znalosti v oblasti matematické
gramotnosti a využívají je ve výuce (kurzy dalšího vzdělávání, studium 80,0%
literatury aj.)

8,0%

Učitelé 1. i 2. stupně využívají poznatky v praxi a sdílejí dobrou praxi
72,0%
v oblasti matematické gramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných škol

16,0%

Ve škole je podporováno matematické myšlení u žáků

12,0%

80,0%

Škola podporuje individuální práci s žáky s mimořádným zájmem o
76,0%
matematiku

4,0%

Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním zabezpečením
72,0%
pro rozvoj matematické gramotnosti

24,0%

Z tabulky vyplývá, že největší procento ZŠ z ORP plánuje se zaměřit na zlepšení těchto prvků z
uvedené hlavní oblasti pro podporu z OP:
- škola podporuje rozvoj matematické gramotnosti v rámci školních vzdělávacích
programů,
- učitelé 1. i 2. stupně rozvíjejí své znalosti v oblasti matematické gramotnosti a využívají
je ve výuce,
- ve škole je podporováno matematické myšlení u žáků.

Matematická gramotnost

Průměrné
hodnocení
aktuálního stavu
v rámci v rámci v rámci
ORP
kraje
ČR

Ve škole existují pravidelné kroužky / doučování/ mimoškolní aktivity
v oblasti matematické gramotnosti (např. kroužek zábavné logiky 1,68
apod.)

1,81

1,83

Ve škole jsou realizovány mimovýukové akce pro žáky na podporu
matematické gramotnosti a zvýšení motivace (např. projektové dny 1,60
apod.)

1,78

1,75

Škola informuje a spolupracuje v oblasti matematické gramotnosti
s rodiči (představení kroužků, aktivit a profesí spojených s rozvojem
1,92
matematické gramotnosti např. projektové dny, dny otevřených dveří
apod.)

1,75

1,73

Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním zabezpečením
2,32
pro rozvoj matematické gramotnosti

2,40

2,41

Ve škole jsou využívána interaktivní média, informační a komunikační
2,96
technologie v oblasti rozvoje matematické gramotnosti

2,73

2,70

Nejlépe ZŠ z ORP v porovnání s ZŠ v kraji/republice hodnotí aktuální stav tohoto prvku:
- ve škole jsou využívána interaktivní média, informační a komunikační technologie
v oblasti rozvoje matematické gramotnosti.
Nejhůře pak ZŠ z ORP v porovnání s ZŠ v kraji/republice hodnotí aktuální stav těchto 3
prvků:
- ve škole existují pravidelné kroužky / doučování/ mimoškolní aktivity v oblasti
matematické,
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-

ve škole jsou realizovány mimovýukové akce pro žáky na podporu matematické
gramotnosti a zvýšení motivace,
škola disponuje dostatečným technickým a materiálním zabezpečením pro rozvoj
matematické gramotnosti.

Jako nejvýznamnější překážky pro danou oblast podpory hodnotí ZŠ tyto překážky:

Nejvýznamnější
gramotnosti

překážky v

Podíl škol, které danou
překážku
označily
za
oblasti rozvoje matematické nejvýznamnější
v rámci v rámci v rámci
ORP
kraje
ČR

Nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné

44,0%

44,6%

44,4%

Nízká časová dotace pro rozvoj příslušné gramotnosti mimo
12,0%
výuku

4,5%

5,3%

Nezájem ze strany žáků a rodičů

8,0%

14,0%

13,6%

Jiný pro školu důležitý prvek

8,0%

2,7%

2,7%

Žádné

8,0%

3,7%

3,5%

Jako ty nejvýznamnější překážky pro oblast rozvoje matematické gramotnosti hodnotí ZŠ z
ORP tyto překážky:
- nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné,
- nízká časová dotace pro rozvoj příslušné gramotnosti mimo výuku.
Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

Podnikavost, iniciativa a kreativita
Škola podporuje klíčové kompetence k rozvoji kreativity podle RVP ZV

Podíl ZŠ v rámci ORP
plánujících zlepšení
2016–2018

2019–2020

68,0%

8,0%

Učitelé rozvíjejí své znalosti v oblasti podpory kreativity a využívají je
68,0%
ve výchově (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.)

20,0%

Učitelé využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti rozvoje
72,0%
iniciativy a kreativity mezi sebou i s učiteli z jiných škol

4,0%

Škola systematicky učí prvkům iniciativy a kreativity, prostředí i přístup
72,0%
pedagogů podporuje fantazii a iniciativu dětí

4,0%

Škola učí žáky myslet kriticky, vnímat problémy ve svém okolí a
nacházet inovativní řešení, nést rizika i plánovat a řídit projekty s cílem
72,0%
dosáhnout určitých cílů (např. projektové dny; při výuce jsou zařazeny
úlohy s vícevariantním i neexistujícím řešením atp.)

16,0%

Škola rozvíjí finanční gramotnost žáků (učí je znát hodnotu peněz,
76,0%
pracovat s úsporami, spravovat záležitosti, znát rizika)

4,0%

Ve škole je v rámci vzdělávacího procesu nastaveno bezpečné prostředí
68,0%
pro rozvoj kreativity, iniciativy a názorů žáků

4,0%

48

Z tabulky vyplývá, že největší procento ZŠ z ORP plánuje se zaměřit na zlepšení těchto prvků
z uvedené hlavní oblasti pro podporu z OP:
- škola rozvíjí finanční gramotnost,
- učitelé využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti rozvoje iniciativy a
kreativity mezi sebou i s učiteli z jiných škol,
- škola učí žáky myslet kriticky, vnímat problémy ve svém okolí a nacházet inovativní
řešení, nést rizika i plánovat a řídit projekty s cílem dosáhnout určitých cílů.

Průměrné
hodnocení
aktuálního stavu

Podnikavost, iniciativa a kreativita

v rámci v rámci v rámci
ORP
kraje
ČR

Škola podporuje klíčové kompetence k rozvoji kreativity podle RVP ZV

3,04

2,82

2,76

Škola systematicky učí prvkům iniciativy a kreativity, prostředí i přístup
2,88
pedagogů podporuje fantazii a iniciativu dětí

2,67

2,63

Žáci se aktivně podílejí na činnostech fiktivních firem či akcích Junior
Achievement nebo v obdobných dalších (např. Podnikavá škola), a/nebo 1,48
se aktivně podílejí na přípravě a realizaci projektů školy

1,56

1,53

Škola organizuje konzultace, debaty
podnikavosti, iniciativy pro žáky i učitele

1,68

1,59

1,60

Škola rozvíjí finanční gramotnost žáků (učí je znát hodnotu peněz,
2,96
pracovat s úsporami, spravovat záležitosti, znát rizika)

2,77

2,73

Ve škole existuje prostor pro pravidelné sdílení zkušeností (dílny
1,92
nápadů apod.)

1,80

1,76

Ve škole je v rámci vzdělávacího procesu nastaveno bezpečné prostředí
3,04
pro rozvoj kreativity, iniciativy a názorů žáků

2,84

2,77

a

exkurze

na

podporu

Nejlépe ZŠ z ORP v porovnání s ZŠ v kraji/republice hodnotí aktuální stav tohoto prvku:
- škola podporuje klíčové kompetence k rozvoji kreativity podle RVP ZV.
Nejhůře pak ZŠ z ORP v porovnání s ZŠ v kraji/republice hodnotí aktuální stav těchto prvků:
- žáci se aktivně podílejí na činnostech fiktivních firem či akcích Junior Achievement
nebo v obdobných dalších,
- škola organizuje konzultace, debaty a exkurze na podporu podnikavosti, iniciativy pro
žáky i učitele,
- ve škole existuje prostor pro pravidelné sdílení zkušeností (dílny nápadů apod.).
Jako nejvýznamnější překážky pro danou oblast podpory hodnotí ZŠ tyto překážky:
Podíl škol, které danou
překážku
označily
za
Nejvýznamnější překážky v oblasti podpory kompetencí k nejvýznamnější
podnikavosti, iniciativě a kreativitě
v rámci v rámci v rámci
ORP
kraje
ČR
Malý zájem zaměstnavatelů a podnikatelů o spolupráci se školami

12,0%

10,9%

9,2%
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Management školy nepovažuje téma za prioritu

8,0%

x

1,8%

Nedostatek příležitostí ke vzdělávání pedagogických pracovníků
12,0%
v oblasti podnikavosti, iniciativy a kreativity

6,8%

6,3%

Nedostatečné kompetence pedagogických
podnikavosti, iniciativy a kreativity u žáků

6,8%

7,1%

46,5%

44,8%

pracovníků

k rozvoji

12,0%

Nedostatek finančních prostředků pro realizaci vzdělávání mimo
44,0%
vlastní výuku

Nejvýznamnější překážkou pro oblast podpory kompetencí k podnikavosti, iniciativě a
kreativitě je z pohledu ZŠ z ORP tato překážky:
- nedostatek finančních prostředků pro realizaci vzdělávání mimo vlastní výuku.
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Podpora polytechnického vzdělávání

Polytechnické vzdělávání
Technické vzdělávání je na naší škole realizováno v souladu s RVP ZV

Podíl ZŠ v rámci ORP
plánujících zlepšení
2016–2018

2019–2020

72,0%

16,0%

Přírodovědné a environmentální vzdělávání je na naší škole realizováno
76,0%
v souladu s RVP ZV

8,0%

Příslušní učitelé rozvíjejí své znalosti v oblasti polytechnického vzdělávání
68,0%
a využívají je ve výuce (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.)

20,0%

Škola podporuje zájem žáků o oblast polytechniky propojením znalostí
64,0%
s každodenním životem a budoucí profesí

24,0%

Na škole probíhá výuka vybraných témat polytechnických předmětů v
28,0%
cizích jazycích – metoda CLILL

12,0%

Na škole se realizují mimovýukové akce pro žáky na podporu
polytechnického vzdělávání a zvýšení motivace žáků (např. projektové 68,0%
dny, realizace exkurzí, diskuse s osobnostmi apod.)

24,0%

Škola informuje o oblasti polytechnického vzdělávání rodiče (publicita
52,0%
akcí, kroužků, aktivit – projektové dny, dny otevřených dveří apod.)

20,0%

Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním zabezpečením
na podporu a rozvoj polytechnického vzdělávání (např. učebny pro výuku 48,0%
chemie, fyziky, přírodopisu ad.)

28,0%

Škola využívá informační a komunikační technologie v oblasti rozvoje
52,0%
polytechnického vzdělávání

24,0%

Z tabulky vyplývá, že největší procento ZŠ z ORP plánuje se zaměřit na zlepšení těchto prvků
z uvedené hlavní oblasti pro podporu z OP:
- přírodovědné a environmentální vzdělávání je na naší škole realizováno v souladu
s RVP ZV,
- technické vzdělávání je na naší škole realizováno v souladu s RVP ZV,
- na škole se realizují mimovýukové akce pro žáky na podporu polytechnického
vzdělávání a zvýšení motivace žáků.
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-

Polytechnické vzdělávání

Průměrné
hodnocení
aktuálního stavu
v rámci v rámci v rámci
ORP
kraje
ČR

Přírodovědné a environmentální vzdělávání je na naší škole
3,08
realizováno v souladu s RVP ZV

3,00

2,99

Škola spolupracuje se SŠ, VŠ, výzkumnými pracovišti technického
1,36
zaměření

1,48

1,66

Na škole probíhá výuka vybraných témat polytechnických předmětů v
1,16
cizích jazycích – metoda CLILL

1,15

1,13

Škola podporuje samostatnou práci žáků v oblasti polytechnického
2,00
vzdělávání

2,23

2,24

Škola podporuje individuální práci s žáky s mimořádným zájmem
1,80
o polytechniku

1,92

1,91

Ve škole existují kroužky/pravidelné dílny/jiné pravidelné mimoškolní
1,68
aktivity na podporu a rozvoj polytechnického vzdělávání

1,92

1,89

Škola aktivně podporuje předškolní polytechnickou výchovu (např.
1,76
spolupráce s MŠ)

1,84

1,85

Škola spolupracuje s místními firmami/podnikateli

1,68

1,66

1,66

Ve škole existuje podnětné prostředí / prostor s informacemi z oblasti
1,84
polytechnického vzdělávání pro žáky i učitele

2,05

2,08

Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním zabezpečením
1,72
na podporu a rozvoj polytechnického vzdělávání

1,89

2,04

Nejlépe ZŠ z ORP v porovnání s ZŠ v kraji/republice hodnotí aktuální stav tohoto prvku:
- přírodovědné a environmentální vzdělávání je na naší škole realizováno v souladu
s RVP ZV.
V porovnání s ostatními oblastmi podpory je hodnocení aktuálního stavu jednotlivých prvků
výrazně nižší než u ostatních podporovaných oblastí. Není to však jen u ZŠ z ORP, ale i u
ostatních škol v kraji/republice. Proto byla jako nejhorší vybrána ta hodnocení prvků, která
byla nejen nižší než u ZŠ v kraji/republice, ale byla skutečně nejnižší, tzn.:
- škola spolupracuje se SŠ, VŠ, výzkumnými pracovišti technického zaměření,
- škola podporuje individuální práci s žáky s mimořádným zájmem o polytechniku,
- ve škole existují kroužky/pravidelné dílny/jiné pravidelné mimoškolní aktivity na
podporu a rozvoj polytechnického vzdělávání,
- škola aktivně podporuje předškolní polytechnickou výchovu (např. spolupráce s MŠ),
- škola spolupracuje s místními firmami/podnikateli,
- na škole probíhá výuka vybraných témat pol. předmětů v cizích jazycích – metoda
CLILL.
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Jako nejvýznamnější překážky pro danou oblast podpory hodnotí ZŠ tyto překážky:
Podíl škol, které danou
překážku
označily
za
Nejvýznamnější překážky v oblasti podpory polytechnického nejvýznamnější
vzdělávání
v rámci v rámci v rámci
ORP
kraje
ČR
Nedostatečné/neodpovídající prostory

48,0%

32,7%

29,5%

Nevhodné či žádné vybavení laboratoří, odb. učeben, apod.

20,0%

20,0%

18,1%

Malý zájem o polytechnické vzdělávání ze strany žáků a rodičů

8,0%

7,4%

9,0%

Nedostatek financí na úhradu vedení volit. předm. a kroužků

16,0%

22,6%

25,4%

Jako nejvýznamnější překážky pro danou oblast podpory hodnotí ZŠ tyto překážky:
- nedostatečné/neodpovídající prostory,
- nevhodné či žádné vybavení laboratoří, odborných učeben, dílen apod.,
- nedostatek financí na úhradu vedení volitelných předmětů a kroužků.
Rozvoj infrastruktury základních škol
Tabulka uvádí počet ZŠ v ORP, které plánují stavět / rekonstruovat v daném období (ZŠ mohla
zvolit jak období 2016–2018, tak období 2019–2020), vztažený k celkovému počtu ZŠ v ORP,
které vyplnily dotazník. V tabulce byly vynechány položky, které byly nevýznamné (nízký počet
škol zahrnul uvedenou položku do svého plánu).
Zeleně jsou zvýrazněné ty položky, které ZŠ uváděly nejčastěji.
Stavby, rekonstrukce

Podíl ZŠ v rámci ORP
plánujících
stavět/rekonstruovat
2016 –2018 2019–2020

Nová výstavba nebo přístavba budov

44,0%

24,0%

Bezbariérové stavební úpravy a rekonstrukce

12,0%

16,0%

Ostatní rekonstrukce, udržovací práce a modernizace pláště budov;
28,0%
zateplení budov

20,0%

Stavební úpravy a rekonstrukce kmenových tříd

36,0%

20,0%

Stavební úpravy a rekonstrukce knihovny, informačního centra školy

12,0%

12,0%

Stavební úpravy a rekonstrukce učebny uměleckých předmětů (např.
12,0%
hudebny apod.)

16,0%

Stavební úpravy a rekonstrukce dílny / cvičné kuchyňky

16,0%

20,0%

Stavební úpravy a rekonstrukce školní jídelny, družiny, klubu apod.

24,0%

36,0%

Stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního
prostředí školy např. hřiště, školní zahrady, dopravní hřiště, botanické 40,0%
zahrady, rybníky, učebny v přírodě, naučné stezky apod.

24,0%
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Vybavení

Podíl ZŠ v rámci ORP
plánujících
pořízení
vybavení 2)
2016 –2018 2019–2020

Vybavení kmenových tříd

44,0%

28,0%

Vybavení jazykové učebny

32,0%

8,0%

Vybavení počítačové učebny (stolní počítače)

32,0%

28,0%

Vybavení mobilní počítačové učebny (např. notebooky, tablety)

36,0%

16,0%

Vybavení tělocvičny

24,0%

16,0%

Vybavení školní jídelny, družiny, klubu apod.

44,0%

28,0%

Software pro ICT techniku

32,0%

32,0%

Nové didaktické pomůcky

40,0%

28,0%

Interaktivní tabule

28,0%

28,0%

Kompenzační/ speciální pomůcky pro žáky se SVP

44,0%

24,0%

Z uvedených dat vyplývá, že ZŠ z ORP v oblasti investic do infrastruktury v období 2016 2018 nejvíce plánují tyto investice:
- nová výstavba nebo přístavba budov,
- stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí školy,
- stavební úpravy a rekonstrukce kmenových tříd.
V oblasti vybavení pak plánují nejvíce tyto investice:
- vybavení kmenových tříd,
- vybavení školní jídelny, družiny, klubu apod.,
- kompenzační/ speciální pomůcky pro žáky se SVP.
Následující tabulka shrnuje výsledky dotazovacího šetření tak, aby bylo zřejmé, které prvky v
jednotlivých oblastí pro podporu z OP zamýšlí největší počet ZŠ z ORP v následujícím období
zlepšit, aktuální stav kterých prvků je ZŠ z ORP nejhůře hodnocen a které překážky považují ZŠ
za nejvýznamnější.
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Podpora rozvoje matematické
gramotnosti

Podpora rozvoje čtenářské
gramotnosti

Podpora inkl./společenského
vzdělávání

Nejvyšší počet ZŠ z ORP Nejnižší
hodnocení Překážky
označené
plánujících zlepšení uvedené aktuálního stavu prvku u jako nejvýznamnější u
prvku
ZŠ z ORP
nejvíce ZŠ z ORP
- pedagogové školy jsou schopni
vhodně
přizpůsobit
obsah
vzdělávání tak, aby bylo dosaženo
a využito maximálních možností
vzdělávaného žáka,
- vedení školy vytváří podmínky
pro realizaci inkluzivních principů
ve vzdělávání na škole,
- škola umožňuje pedagogům
navázat vztahy s místními a
regionálními školami různých
úrovní.
- škola disponuje dostatečným
technickým
a
materiálním
zabezpečením v oblasti čtenářské
gramotnosti,

- škola je bezbariérová
- vedení školy vytváří
podmínky
pro
realizaci
inkluzivních principů ve
vzdělávání na škole
- škola upravuje organizaci a
průběh vyučování v souladu
s potřebami žáků se SVP

- učitelé 1. i 2. stupně
využívají poznatků v praxi

- učitelé 1. i 2. stupně rozvíjejí své
znalosti v oblasti čtenářské
gramotnosti a využívají je ve
výuce,

- ve škole se realizují
čtenářské
kroužky/pravidelné
dílny
čtení/jiné
pravidelné
mimoškolní aktivity tohoto
typu

- učitelé 1. i 2. stupně využívají
poznatků v praxi a sdílejí dobrou
praxi v oblasti rozvoje čtenářské
gramotnosti mezi sebou i s učiteli
z jiných škol.
škola
podporuje
rozvoj
matematické gramotnosti v rámci
školních vzdělávacích programů,

škola
disponuje
dostatečným technickým a
materiálním zabezpečením v
oblasti
čtenářské
gramotnosti.
- ve škole existují pravidelné
mimoškolní aktivity v oblasti
matematické gramotnosti,

- učitelé 1. i 2. stupně rozvíjejí své
znalosti v oblasti matematické
gramotnosti a využívají je ve
výuce,

- ve škole jsou realizovány
mimovýukové akce pro žáky
na podporu matematické
gramotnosti
a
zvýšení
motivace,

- ve škole je podporováno
matematické myšlení u žáků.

- nedostatečné finanční
zajištění
personálních
nákladů na práci s
heterogenními skupinami
žáků.

- nedostatek stabilní
finanční podpory pro
rozvoj
příslušné
gramotnosti,
nedostatečné
materiálně
technické
podmínky pro rozvoj v
příslušné
oblasti
gramotnosti mimo školu.

- nedostatek stabilní
finanční podpory pro
rozvoj
příslušné
gramotnosti,
- nízká časová dotace pro
rozvoj
příslušné
gramotnosti mimo výuku.

škola
disponuje
dostatečným technickým a
materiálním zabezpečením
pro rozvoj matematické
gramotnosti.
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Podpora kompetencí
k iniciativě a kreativitě dětí

- škola rozvíjí finanční gramotnost,
- učitelé využívají poznatků v praxi
a sdílejí je s ostatními učiteli,

- žáci se aktivně podílejí na
činnostech fiktivních firem či
akcích Junior Achievement
nebo v obdobných dalších,

- škola učí žáky myslet kriticky,
vnímat problémy ve svém okolí a
nacházet inovativní řešení, nést
rizika i plánovat a řídit projekty

škola
organizuje
konzultace, debaty a exkurze
na podporu podn. a iniciativy
pro žáky i učitele,

Podpora polytechnického
vzdělávání

- přírodovědné a environmentální
vzdělávání je na naší škole
realizováno v souladu s RVP ZV,
- technické vzdělávání je na naší
škole realizováno v souladu s RVP
ZV,
na
škole
se
realizují
mimovýukové akce pro žáky na
podporu
polytechnického
vzdělávání a zvýšení motivace
žáků..

- ve škole existuje prostor
pro
pravidelné
sdílení
zkušeností (dílny nápadů
apod.).
- škola spolupracuje se SŠ,
VŠ, výzkumnými pracovišti
tech. zaměření,
škola
podporuje
individuální práci s žáky s
mimořádným zájmem o
polyt.,
- ve škole existují pravidelné
mimoškolní
aktivity
na
podp.pol. vzd.
- škola aktivně podporuje
předškolní polytechnickou
výchovu,
- škola spolupracuje s
místními
firmami/podnikateli,
- na škole probíhá výuka
vybraných
témat
polytechnických předmětů v
cizích jazycích – metoda
CLILL..

- nedostatek finančních
prostředků pro realizaci
vzdělávání mimo vlastní
výuku.

- nedostatek financí na
podporu polytechnického
vzdělávání,
absence
pozice
samostatného pracovníka
nebo pracovníků pro
rozvoj polytechnického
vzdělávání,
- nedostatek příležitostí
k dalšímu vzdělávání
pedagogických
pracovníků
v oblasti
polytechniky.

Další oblasti podporované z OP
Mezi další oblasti podporované z OP a které také byly předmětem dotazníkového šetření patří:
Jazykové vzdělávání,
Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků,
Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence.
Rozvoj jazykové gramotnosti

Jazyková gramotnost

Podíl ZŠ v rámci ORP
plánujících zlepšení
2016–2018

Učitelé 1. i 2. stupně, učitelé jazyků i ostatních předmětů rozvíjejí své
znalosti v oblasti jazykových znalostí a využívají je ve výuce (kurzy 84,0%
dalšího vzdělávání, studium literatury aj.)

2019–2020
8,0%
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Učitelé 1. i 2. stupně využívají poznatky v praxi a sdílejí dobrou praxi
80,0%
v oblasti jazykové gramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných škol

8,0%

Rozvoj jazykové gramotnosti je obsahem výuky řady předmětů (např.
uplatňování rozšiřujících autentických cizojazyčných materiálů – textů, 72,0%
nahrávek apod.)

12,0%

Škola u žáků rozvíjí chápání života v jiných kulturách a zprostředkovává
jim ho (např. prostřednictvím filmů, fotografií, zahraničních pobytů 76,0%
apod.)

12,0%

Ve škole jsou využívány učebnice, cizojazyčná literatura, multimédia a
68,0%
další materiály pro rozvoj jazykové gramotnosti

20,0%

Škola disponuje dostatečným technickým a mater. zabezpečením pro
76,0%
výuku cizích jazyků

12,0%

Ve škole jsou využívána interaktivní média, informační a komunikační
68,0%
technologie v oblasti rozvoje jazykové gramotnosti

24,0%

Z tabulky vyplývá, že největší procento ZŠ z ORP plánuje se zaměřit na zlepšení těchto prvků z
uvedené hlavní oblasti pro podporu z OP:
- učitelé 1. i 2. stupně, rozvíjejí své znalosti v oblasti jazykových znalostí a využívají je ve
výuce,
- učitelé 1. i 2. stupně využívají poznatky v praxi a sdílejí je mezi sebou i s učiteli z jiných
škol,
- škola u žáků rozvíjí chápání života v jiných kulturách a zprostředkovává jim ho,
- škola disponuje dostatečným technickým a materiálním zabezpečením pro výuku cizích
jazyků.
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Jazyková gramotnost

Průměrné
hodnocení
aktuálního stavu
v rámci v rámci v rámci
ORP
kraje
ČR

Škola podporuje rozvoj jazykové gramotnosti v rámci školních
2,96
vzdělávacích plánů (má stanoveny konkrétní cíle)

2,86

2,88

Škola vytváří dostatek příležitostí k rozvoji jazykové gramotnosti
1,72
(eTwinning, výměnné pobyty apod.)

1,72

1,75

Ve škole se využívá knihovna (školní / místní) obsahující cizojazyčnou
1,52
literaturu přístupná podle potřeb žáků

1,56

1,58

Ve škole existují pravidelné jazykové kroužky /doučování/ mimoškolní
2,28
aktivity

2,34

2,22

Ve škole jsou realizovány akce pro žáky na podporu jazykové
1,48
gramotnosti (např. interaktivní výstavy knih apod.)

1,52

1,57

Škola informuje a spolupracuje v oblasti jazykové gramotnosti s rodiči
(představení cizích jazyků, knihovny, kroužků, aktivit spojených
2,20
s jazykovou gramotností např. projektové dny, dny otevřených dveří,
vánoční trhy apod.)

1,96

1,91

Škola disponuje dostatečným technickým a mater. zabezpečením pro
2,44
výuku cizích jazyků

2,49

2,53

Škola spolupracuje s rodilým mluvčím

1,50

1,49

2,12

Nejlépe ZŠ z ORP v porovnání se ZŠ v kraji/republice hodnotí aktuální stav tohoto prvku:
- škola podporuje rozvoj jazykové gramotnosti v rámci školních vzdělávacích plánů.
Nejhůře pak ZŠ z ORP v porovnání s ZŠ v kraji/republice hodnotí aktuální stav těchto prvků:
- ve škole se využívá knihovna (školní/místní) obsahující cizojazyčnou literaturu
přístupná podle potřeb žáků,
- škola vytváří dostatek příležitostí k rozvoji jazykové gramotnosti,
- ve škole jsou realizovány akce pro žáky na podporu jazykové gramotnosti,
- škola disponuje dostatečným technickým a mater. zabezpečením pro výuku cizích
jazyků.
Jako nejvýznamnější překážky pro danou oblast podpory hodnotí ZŠ tyto překážky:
Podíl škol, které danou
překážku
označily
za
Nejvýznamnější překážky v oblasti rozvoje jazykové gramotnosti nejvýznamnější
v rámci v rámci v rámci
ORP
kraje
ČR
Nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné gramotnosti
(k personálnímu zajištění pedagogického dozoru koutků, volně
otevřených učeben, k možnému půlení hodin, k inovaci a výměně 52,0%
učebních pomůcek k rozvoji gramotností, k zajištění dostatečného počtu
těchto pomůcek apod.)

49,8%

49,5%

Nezájem ze strany žáků a rodičů

10,5%

10,7%

12,0%
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Absence pozice samostatného pracovníka nebo pracovníků pro rozvoj
4,0%
příslušné gramotnosti

9,1%

6,2%

Nízká úroveň kooperace školy s dalšími aktéry k rozvoji gramotnosti
(projekty se školami, s obcemi, science centry, neziskovými 4,0%
organizacemi apod.)

x

1,4%

Z tabulky vyplývají tyto nejvýznamnější překážky pro danou oblast podpory dle hodnocení ZŠ
ORP/kraje/republiky:
- nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné gramotnosti,
- nezájem ze strany žáků a rodičů.
Podpora sociálních a občanských dovedností a dalších klíčových kompetencí

Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence

Podíl ZŠ v rámci ORP
plánujících zlepšení
2016–2018

2019–2020

Ve škole je pěstována kultura komunikace mezi všemi účastníky
68,0%
vzdělávání

0,0%

Škola buduje povědomí o etických hodnotách, má formálně i neformálně
jednoznačně nastavená a sdílená spravedlivá pravidla společenského 68,0%
chování a komunikace, která se dodržují

0,0%

Škola u žáků rozvíjí schopnosti sebereflexe a sebehodnocení

76,0%

4,0%

Škola motivuje žáky k celoživotnímu učení

68,0%

8,0%

Škola rozvíjí schopnost říct si o pomoc a ochotu nabídnout a poskytnout
72,0%
pomoc

4,0%

Škola učí používat jistě a bezpečně informační, komunikační a další
68,0%
technologie

4,0%

Škola rozvíjí schopnosti žáků učit se, zorganizovat si učení, využívat
k tomu různé metody a možnosti podle vlastních potřeb (učit se 72,0%
samostatně, v rámci skupin apod.)

8,0%

Škola připravuje žáky na aktivní zapojení do života v demokratické
společnosti, rozvíjí občanské kompetence (např. formou žákovské 68,0%
samosprávy apod.)

12,0%

Z tabulky vyplývá, že největší procento ZŠ z ORP plánuje se zaměřit na zlepšení těchto prvků
z uvedené hlavní oblasti pro podporu z OP:
- škola u žáků rozvíjí schopnosti sebereflexe a sebehodnocení,
- škola rozvíjí schopnost říct si o pomoc a ochotu nabídnout a poskytnout pomoc,
- škola rozvíjí schopnosti žáků učit se, zorganizovat si učení, využívat různé metody a
možnosti podle vlastních potřeb.

Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence

Průměrné
hodnocení
aktuálního stavu
v rámci v rámci v rámci
ORP
kraje
ČR

Ve škole je pěstována kultura komunikace mezi všemi účastníky 3,20

3,07

3,05
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vzdělávání
Škola buduje povědomí o etických hodnotách, má formálně i neformálně
jednoznačně nastavená a sdílená spravedlivá pravidla společenského 3,28
chování a komunikace, která se dodržují

3,02

3,00

Žáci jsou vedeni ke konstruktivním debatám

3,00

2,78

2,70

Uvnitř školy se pěstuje vzájemná spolupráce učitele, rodičů a žáků

3,32

2,98

2,98

Škola u žáků rozvíjí schopnosti sebereflexe a sebehodnocení

3,08

2,80

2,75

Škola učí používat jistě a bezpečně informační, komunikační a další
3,08
technologie

2,95

2,92

Výuka podporuje zapojení žáků do společenského a pracovního života

2,80

2,82

2,80

Škola připravuje žáky na aktivní zapojení do života v demokratické
společnosti, rozvíjí občanské kompetence (např. formou žákovské 2,76
samosprávy apod.)

2,69

2,61

Nejlépe ZŠ z ORP v porovnání se ZŠ v kraji/republice hodnotí aktuální stav tohoto prvku:
- uvnitř školy se pěstuje vzájemná spolupráce učitele, rodičů a žáků.
Nejhůře pak ZŠ z ORP v porovnání s ZŠ v kraji/republice hodnotí aktuální stav těchto prvků:
- výuka podporuje zapojení žáků do společenského a pracovního života,
- škola připravuje žáky na aktivní zapojení do života v demokratické společnosti, rozvíjí
občanské kompetence,
Nejvýznamnější překážky pro danou oblast podpory nebyly předmětem dotazníkového
šetření.
Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků

Digitální kompetence pedagogických pracovníků

Podíl ZŠ v rámci ORP
plánujících zlepšení
2016–2018 2019–2020

Pedagogové využívají ICT učebnu nebo školní stolní počítače při výuce
68,0%
(nejen informatiky)

8,0%

Pedagogové využívají školní mobilní ICT vybavení ve výuce (notebooky,
64,0%
netbooky, tablety, chytré telefony apod.)

16,0%

Pedagogové využívají pro výuku volně dostupné, bezpečné, otevřené
64,0%
internetové zdroje

4,0%

Pedagogové se orientují v rámci svého předmětu ve volně dostupných
72,0%
zdrojích na internetu

8,0%

Pedagogové umí systematicky rozvíjet povědomí o internetové
bezpečnosti a kritický pohled na internetový obsah k rozvoji znalostí a 72,0%
dovedností žáků

12,0%

Z tabulky vyplývá, že největší procento ZŠ z ORP plánuje se zaměřit na zlepšení těchto prvků z
uvedené oblasti pro podporu z OP:
- pedagogové využívají ICT učebnu nebo školní stolní počítače při výuce,
- pedagogové se orientují ve volně dostupných zdrojích na internetu,
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- pedagogové umí systematicky rozvíjet povědomí o internetové bezpečnosti a kritický
pohled na internetový obsah k rozvoji znalostí a dovedností žáků.
Průměrné
hodnocení
aktuálního stavu
v rámci v rámci v rámci
ORP
kraje
ČR

Digitální kompetence pedagogických pracovníků

Pedagogové využívají ICT učebnu nebo školní stolní počítače při výuce
3,00
(nejen informatiky)

2,99

2,98

Pedagogové využívají školní mobilní ICT vybavení ve výuce
2,44
(notebooky, netbooky, tablety, chytré telefony apod.)

2,49

2,48

Pedagogové využívají možností BYOD pro konkrétní projekty žáků
(umožnění žákům používat ve výuce jejich vlastní technická zařízení 1,40
typu ICT, tj. notebooky, netbooky, tablety, chytré telefony apod.)

1,39

1,36

Pedagogové využívají mobilní ICT vybavení a digitální technologie při
1,84
výuce v terénu, v projektové výuce apod.

1,81

1,78

Pedagogové umí systematicky rozvíjet povědomí o internetové
bezpečnosti a kritický pohled na internetový obsah k rozvoji znalostí a 2,92
dovedností žáků

2,80

2,79

Nejlépe ZŠ z ORP v porovnání se ZŠ v kraji/republice hodnotí aktuální stav tohoto prvku:
- Pedagogové využívají ICT učebnu nebo školní stolní počítače při výuce.
Nejhůře pak ZŠ z ORP v porovnání s ZŠ v kraji/republice hodnotí aktuální stav těchto prvků:
- pedagogové využívají školní mobilní ICT vybavení ve výuce,
- pedagogové využívají možností BYOD pro konkrétní projekty žáků,
- pedagogové využívají mobilní ICT vybavení a digitální tech. při výuce v terénu,
v projektové výuce apod.

Nejvýznamnější překážky pro danou oblast podpory z OP

Nejvýznamnější překážky v oblasti
kompetencí pedagogických pracovníků

podpory

Podíl škol, které danou
překážku
označily
za
digitálních nejvýznamnější
v rámci v rámci v rámci
ORP
kraje
ČR

Neznalost metod implementace vlastní techniky žáků na stávající
4,0%
podmínky školy (různorodé operační systémy apod.)

5,1%

5,5%

Nedostatek časových možností k dalšímu vzdělávání pedagogických
8,0%
pracovníků v oblasti digitálních kompetencí

11,9%

11,0%

Nedostatečné využívání mobilních ICT technologií ve výuce (notebooků,
tabletů vč. možnosti využití vlastních technických zařízení žáků jako 8,0%
např. chytrých telefonů, tabletů apod.)

4,5%

4,7%

Nedostatek financí na pořízení moderního ICT vybavení (včetně údržby
56,0%
stávající techniky)

61,1%

61,4%

Jiné

8,0%

1,8%

2,5%

Žádné

8,0%

2,3%

2,3%
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Z tabulky vyplývá tato nejvýznamnější překážka pro danou oblast podpory z OP dle
hodnocení ZŠ ORP/kraje/republiky:
- nedostatek financí na pořízení moderního ICT vybavení.
Následuje opět souhrnná tabulka, která porovnává prvky z dalších oblastí podporovaných z
OP. V prvním sloupci jsou prvky, plánované na zlepšení, v dalším prvky s nejhorším aktuálním
stavem a ve třetím sloupci jsou nejvýznamnější překážky z pohledu ZŠ. K uvedeným dalším
oblastem s podporou z OP je přiřazena i oblast Rozvoj infrastruktury školy, která se trochu
vymyká z ostatních dotazovaných oblastí.
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Nejvyšší počet ZŠ z ORP Nejnižší
hodnocení Překážky
označené
plánujících zlepšení uvedené aktuálního stavu prvku u jako nejvýznamnější u
prvku
ZŠ z ORP
nejvíce ZŠ z ORP
- učitelé 1. i 2. stupně, rozvíjejí své
znalosti v oblasti jazykových
znalostí a využívají je ve výuce,

Podpora digitálních kompetencí Sociální a obč. dovednosti a Jazyková gramotnost
PP
další klíčové kompetence

- učitelé 1. i 2. stupně využívají
poznatky v praxi a sdílejí je mezi
sebou i s učiteli z jiných škol,
- škola u žáků rozvíjí chápání života
v
jiných
kulturách
a
zprostředkovává jim ho,
- škola disponuje dostatečným
technologickým a materiálním
zabezpečením pro výuku cizích
jazyků.
- škola u žáků rozvíjí schopnosti
sebereflexe a sebehodnocení,
- škola rozvíjí schopnost říct si o
pomoc a ochotu nabídnout a
poskytnout pomoc,
- škola rozvíjí schopnosti žáků učit
se, zorganizovat si učení, využívat
různé metody a možnosti podle
vlastních potřeb.
- pedagogové využívají ICT učebnu
nebo školní stolní počítače při
výuce,
- pedagogové se orientují ve volně
dostupných zdrojích na internetu,
- pedagogové umí systematicky
rozvíjet povědomí o internetové
bezpečnosti a kritický pohled na
internetový obsah k rozvoji
znalostí a dovedností žáků.

- ve škole se využívá knihovna
(školní/místní)
obsahující
cizojazyčnou
literaturu
přístupná podle potřeb žáků,

- nedostatek stabilní
finanční podpory pro
rozvoj
příslušné
gramotnosti,

- škola vytváří dostatek
příležitostí k rozvoji jazykové
gramotnosti,

- nezájem ze strany žáků
a rodičů.

- ve škole jsou realizovány
akce pro žáky na podporu
jazykové gramotnosti,
škola
disponuje
dostatečným technickým a
materiálním
zabezpečením
pro výuku cizích jazyků.
- výuka podporuje zapojení
žáků do společenského a
pracovního života,

Nebylo
předmětem
dotazníkového šetření.

- škola připravuje žáky na
aktivní zapojení do života v
demokratické
společnosti,
rozvíjí občanské kompetence.

- pedagogové využívají školní
mobilní ICT vybavení ve
výuce,

- nedostatek financí na
pořízení moderního ICT
vybavení.

pedagogové
využívají
možností BYOD pro konkrétní
projekty žáků,
pedagogové
využívají
mobilní ICT vybavení a
digitální technologie při výuce
v terénu, v projektové výuce
apod..
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Rozvoj infrastruktury
základních škol

- nová výstavba nebo přístavba
budov,

ZŠ v rámci ORP plánujících nejčastěji pořízení tohoto
vybavení

- stavební úpravy a vybavení na
podporu podnětného venkovního
prostředí školy,

- vybavení kmenových tříd,
- vybavení školní jídelny, družiny, klubu apod.,
- kompenzační/ speciální pomůcky pro žáky se SVP.

- stavební úpravy a rekonstrukce
kmenových tříd.

Závěr:
Souhrnná tabulka umožňuje porovnávat nejhůře aktuálně hodnocené prvky z oblasti podpory s
plánem škol zlepšit vybrané prvky a vzít v úvahu nejvýznamnější překážky. Je však nutné si
uvědomit, že údaje jsou vyhodnocovány statisticky, takže konkrétní školy mohou mít jiné plány
a také jiné překážky při jejich uskutečňování.

2.4 Charakteristika školství v řešeném území
2.4.1 Definice správního obvodu z pohledu předškolního a základního vzdělávání
Správní obvod ORP Beroun tvoří 48 obcí, z toho jsou 3 města (Beroun, Králův Dvůr a Zdice), 2
městyse (Karlštejn, Liteň) a 43 dalších obcí (včetně Mezouně a Vysokého Újezdu, které nejsou
zapojeny do MAP ORP Beroun). Dle rejstříku školských zařízení MŠMT se k 31. 12. 2016 na
celém území nacházelo 34 mateřských škol (MŠ) a 24 škol základních (ZŠ), kde obec vystupuje
v roli zřizovatele. Od roku 2005 prochází na celém území základní a předškolní vzdělávání
změnami, které reflektují požadavky na současné školství a vzrůstající počet dětí a žáků.

Přehled školských zařízení dle zřizovatelů
Všechna školská zařízení v ORP Beroun
zařízení
MŠ (včetně MŠ spojených se ZŠ nebo DM) - celkem
soukromé
speciální
církevní
ZŠ
úplné - 1. i 2. stupeň
pouze 1. stupeň
úplné speciální
úplné soukromé
pouze 1. stupeň - soukromé
pouze 2. stupeň
Na území evidujeme

počet
44
7
2
1
30
12
17
1
1
4
1

1 speciální základní školu úplnou v Berouně
2 speciální mateřské školy (zřizovatel Středočeský kraj) a
1 církevní MŠ v Berouně (zřizovatel Arcibiskupství pražské).
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Názvy a adresy škol
Školská zařízení pro žáky do 15 let věku zřizovaná obcí
Beroun
Jungmannova základní škola Beroun, Plzeňská 30/14, Beroun-Město, 266
01 Beroun
Beroun
2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335, Preislerova
1335/80, Beroun-Město, 266 01 Beroun
Beroun
Základní škola Beroun, Wagnerovo náměstí 458, Wagnerovo nám. 458/7,
Beroun-Město, 266 01 Beroun
Beroun
Základní škola, Beroun - Závodí, Komenského 249, Komenského 249/4,
Beroun-Závodí, 266 01 Beroun
Beroun
Mateřská škola Pod Homolkou 1601, Beroun, Pod Homolkou 1601,
Beroun-Město, 266 01 Beroun
Beroun
Mateřská škola Beroun, Drašarova 1447, Drašarova 1447, Beroun-Město,
266 01 Beroun
Beroun
Mateřská škola Sluníčko Beroun, Vladislava Vančury 1154, Vladislava
Vančury 1154/9, Beroun-Město, 266 01 Beroun
Beroun
Beroun
Broumy
Hlásná Třebaň
Hudlice
Hudlice
Hýskov
Hýskov
Chodouň
Chrustenice
Chyňava
Karlštejn
Králův Dvůr

Mateřská škola Beroun, Tovární 44, Tovární 44, Beroun-Město, 266
01 Beroun
Mateřská škola Vrchlického 63, Beroun, Vrchlického 63/8, Beroun-Závodí,
266 01 Beroun
Základní škola a mateřská škola Broumy, okres Beroun, Školní 242, 267 42
Broumy
Mateřská škola Hlásná Třebaň, Luční 412, 267 18 Hlásná Třebaň
Základní škola Hudlice, Jungmannova 147, 267 03 Hudlice
Mateřská škola Hudlice, Bří. Jungmannů 432, 267 03 Hudlice
Základní škola Hýskov, Školní 112, 267 06 Hýskov
Mateřská škola Ledňáček Hýskov, Družstevní 204, 267 06 Hýskov
Mateřská škola Chodouň, Chodouň 56, 267 51 Zdice
Mateřská škola Chrustenice, Chrustenice č.p. 198, 267 12 Loděnice
Základní škola a mateřská škola Chyňava, Chyňava 158, 267 07 Chyňava
Základní škola a Mateřská škola Karlštejn, Karlštejn 67, 267 18 Karlštejn
Základní škola a Mateřská škola Králův Dvůr, Jungmannova 292, okres
Beroun, příspěvková organizace, Jungmannova 292, 267 01 Králův Dvůr

Králův Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Králův Dvůr - Počaply Tyršova 136, okres
Beroun, příspěvková organizace, Tyršova 136, Počaply, 267 01 Králův Dvůr

Kublov
Levín
Liteň

Mateřská škola Kublov, Kublov 14, 267 41 Kublov
Mateřská škola Marina, s.r.o., Na Výsluní 291, Levín, 267 01 Králův Dvůr
Základní škola Františka Josefa Řezáče Liteň, okres Beroun, sady Sv. Čecha
44, 267 27 Liteň
Mateřská škola V zámeckém parku 178, Liteň, Zámecký park 178, 267 27
Liteň
Základní škola Loděnice, Školní 255, 267 12 Loděnice
Mateřská škola Loděnice, Husovo nám. 37, 267 12 Loděnice
Mateřská škola Mezouň, Mezouň 145, 267 18 Karlštejn

Liteň
Loděnice
Loděnice
Mezouň
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Mořina
Nižbor
Nižbor
Nový Jáchymov
Srbsko
Stašov
Suchomasty
Svatá
Svinaře
Tetín
Vysoký Újezd
Tmaň
Vráž
Všeradice
Zadní Třebaň
Zdice
Zdice

Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Mořina
Základní škola Nižbor, Nižbor 25, 267 05 Nižbor
Mateřská škola "Sluníčko", Nižbor, okres Beroun, Školní 119, 267 05 Nižbor
Základní škola Nový Jáchymov, Na Sídlišti 157, 267 03 Nový Jáchymov
Základní škola a mateřská škola Srbsko, K Závěrce 33, 267 18 Srbsko
Mateřská škola Stašov, příspěvková organizace, Stašov 157, 267 51 Stašov
Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty, 267 22
Suchomasty
Mateřská škola Svatá, příspěvková organizace, Svatá 40, 267 51 Svatá
Mateřská škola Svinaře, Obecní 64, 267 28 Svinaře
Základní škola a Mateřská škola Tetín, Hradní 66, 266 01 Tetín
Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, Tyršova náves 58, 267 16
Vysoký Újezd
Základní škola a Mateřská škola Tmaň, K Sídlišti 80, 267 21 Tmaň
Základní škola a Mateřská škola Vráž , Květnová 64, 267 11 Vráž
Mateřská škola Všeradice, Všeradice 147, 267 26 Všeradice
Základní škola a Mateřská škola Zadní Třebaň, Školní 219, 26729 Zadní
Třebaň
Základní škola Zdice, Komenského 72, 267 51 Zdice
Mateřská škola Zdice, Zahradní 801, Zahradní 801, 267 51 Zdice

Školská zařízení pro žáky do 15 let věku zřizovaná krajem
Beroun
Střední škola a Základní škola Beroun, příspěvková organizace, Karla Čapka
1457, 266 01 Beroun 2
Beroun
Dětský domov a Mateřská škola speciální, Beroun, Mládeže 1102, Mládeže
1102/8, Beroun-Město, 266 01 Beroun
Králův Dvůr
Mateřská škola speciální Králův Dvůr, příspěvková organizace, Plzeňská 90,
Počaply, 267 01 Králův Dvůr
Školská zařízení pro žáky do 15 let věku zřizovaná jinými subjekty
Beroun
Mateřská škola Montessori Beroun a Základní škola s.r.o., Zahradách 1874, BerounMěsto, 266 01 Beroun
Beroun
Mateřská škola Kytka s.r.o., Pod Šibencem 844, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun
Beroun
Mateřská škola Bublinky s.r.o., Brožíkova 284/8, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun
(místo výuky: Vratičová 263/5, Zličín, 155 21 Praha 5)
Beroun
Hlásná
Třebaň
Králův Dvůr
Levín

Katolická mateřská škola, Seydlovo nám. 24/5, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun
Školy HLÁSEK - základní škola a mateřská škola, s.r.o., U Kapličky 58, 267 18 Hlásná Třebaň
Soukromá Základní a mateřská škola B-English, s.r.o., Tři Vršky 532, 267 01 Králův Dvůr
Mateřská škola Marina, s.r.o., Na Výsluní 291, Levín, 267 01 Králův Dvůr

Nižbor (Liteň)

Naše základní škola, z.ú., Stradonická 191, 267 05 Nižbor
(místo výuky: Pode Zděmi 402, 267 27 Liteň)

Trubín

Mateřská škola Kaštánek, Hlavní 40, 267 01 Trubín

66

Zadní Třebaň

Základní škola Kairos, z.ú., K Vatinám 266,267 29 Zadní Třebaň
(místo výuky: Lomená 158, 252 29 Dobřichovice)
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2.4.2 Předškolní vzdělávání
2.4.2.1
Vývoj počtu MŠ v řešeném území
Na území se nachází 44 mateřských škol (přihlášených do projektu nebo uvedených v rejstříku
škol), z toho 34 MŠ zřizuje obec, 7 MŠ zřizují soukromí zřizovatelé, 1 MŠ zřizuje Arcibiskupství
pražské a 2 MŠ zřizuje Středočeský kraj.
Vývoj počtu dětí v MŠ
Ze šetření MŠMT vyplynulo, že z 34 respondentů (respondent = obec zřizující MŠ) upozorňuje
58% dotázaných na problém se zajištěním výuky v následující letech. V obcích narůstá počet
obyvatel, což způsobuje zvýšenou poptávku nad nabídkou kapacit školských zařízení.
Nejohroženější skupinou jsou malé obce, které nezřizují MŠ a nemají smluvně zajištěno
přijímání dětí do okolních MŠ. Zároveň v současné době je v řadě MŠ technický stav budov
nevyhovující. Zřizovatelé mateřských škol plánují do roku 2023 investice ve výši cca 530 mil. Kč
na rekonstrukce objektů, modernizaci vybavení, úpravy hřišť a zahrad.
Ze šetření dále vyplynulo, že se provozovatelé předškolních zařízení obávají nástupu dětí ve
věku 2 let do MŠ neboť se tím výrazně zvýší počet zájemců o umístění dětí do MŠ. Také
náročnost a specifika práce s věkovou kategorií dětí starých 2-3 roky přinese potřebu snížit
celkový počet dětí ve třídě. Vzhledem k tomu, že již nyní je většina MŠ zřizovaných obcemi plná
a legislativně se zvyšuje množina dětí povinně přijímaných, nebude moci být část dětí přijata.
Proto se obce zamýšlejí nad tím, jak kapacitu mateřských škol rozšířit a to buď rekonstrukcí
nebo novou výstavbou. Řešením by také bylo uzavřít s nějakou okolní obcí smlouvu o
umísťování dětí. To je samozřejmě možné jen v případě, že potřebná zvýšená kapacita je v
některé okolní obci k dispozici.
MŠ v ORP seřazené dle abecedy
školy speciální vyznačeny modře
škola církevní
vyznačena hnědě
školy soukromé vyznačeny červeně
Obec

Název zařízení

Beroun

Mateřská škola Pod
Homolkou 1601, Beroun
2. základní škola a
mateřská škola, Beroun,
Preislerova 1335
Mateřská škola Beroun,
Drašarova
1447
(+odloučené pracoviště
Bezručova 928, Beroun)
Mateřská škola Sluníčko
Beroun,
Vladislava
Vančury
1154
(+
odloučené
pracoviště
Husova 181, Beroun)
Mateřská škola Beroun,
Tovární 44

Beroun

Beroun

Beroun

Beroun

Počet
žáků

Počet
tříd

Průměrný
Obsazenost
počet žáků Kapacita
v%
na 1 třídu

165

7

24

165

100%

88

4

22

88

100%

180
(130+50)

7
(5+2)

26

180

100%

145
(103+42)

6
(4+2)

24

145

100%

70

3

23

70

100%

68

Beroun
Beroun
Beroun

Beroun
Beroun
Beroun

Broumy

Hlásná
Třebáň
Hlásná
Třebáň
Hudlice
Hýskov
Chodouň
Chrustenice
Chyňava
Karlštejn
Králův Dvůr

Králův Dvůr

Mateřská
škola
Vrchlického 63, Beroun
Katolická
mateřská
škola
Dětský
domov
a
Mateřská
škola
speciální,
Beroun,
Mládeže 1102
Mateřská škola Bublinky
s.r.o.
Mateřská škola Kytka
s.r.o.,
Mateřská
škola
Montessori Beroun a
Základní škola s.r.o
Základní
škola
a
mateřská škola Broumy,
okres Beroun
Mateřská škola Hlásná
Třebaň
Školy HLÁSEK - základní
škola a mateřská škola,
s.r.o
Mateřská škola Hudlice

70

3

23

70

100%

26

1

26

26

100%

14

1

14

18

78%

20

1

20

20

100%

34

2

17

34

100%

25

1

25

25

100%

28

1

28

28

100%

50

2

25

50

100%

33

2

17

33

100%

64

3

21

76

85%

Mateřská
škola
Ledňáček Hýskov
Mateřská
škola
Chodouň
Mateřská
škola
Chrustenice
Základní
škola
a
mateřská škola Chyňava
Mateřská škola Karlštejn

65

3

22

65

100%

24

1

24

24

100%

23

1

23

24

96%

50

2

25

50

100%

39

2

20

40

98%

2

12

28

86%

8

25

202

100%

94

4

23

122

77%

22

1

22

22

100%

20

1

20

20

100%

38

2

19

38

100%

škola 50

2

25

50

100%

Mateřská škola speciální 24
Králův
Dvůr,
příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská 202
škola
Králův
Dvůr,
Jungmannova 292, okres
Beroun,
příspěvková
organizace

Králův Dvůr

Kublov

Základní
škola
a
Mateřská škola Králův
Dvůr - Počaply Tyršova
136, okres Beroun,
příspěvková organizace
Soukromá ZŠ a MŠ
B-English s.r.o.
Mateřská škola Marina,
s.r.o.
Mateřská škola Kublov

Liteň

Mateřská

Králův Dvůr
Králův Dvůr

69

Loděnice
Mezouň
Mořina

Zámeckém parku 178,
Liteň
Mateřská
škola 70
Loděnice
Mateřská škola Mezouň 24

3

23

70

100%

1

24

24

100%

35

2

17

35

100%

70

3

23

70

100%

21

1

21

30

70%

26

1

26

26

100%

28

1

28

28

100%

Svatá

Základní
škola
a
mateřská škola Mořina
Mateřská
škola
"Sluníčko",
Nižbor,
okres Beroun
Základní
škola
a
mateřská škola Srbsko
Mateřská škola Stašov,
příspěvková organizace
Masarykova
základní
škola a Mateřská škola
Suchomasty
Mateřská škola Svatá

25

1

25

25

100%

Svinaře

Mateřská škola Svinaře

63

3

21

63

100%

20

1

20

20

100%

55

3

18

55

100%

20

1

20

20

100%

50

2

25

50

100%

25

1

25

25

100%

24

1

24

24

100%

20

1

20

20

100%

168

6

28

168

100%

Nižbor

Srbsko
Stašov
Suchomasty

Tetín

Základní
škola
a
Mateřská škola Tetín
Tmaň
Základní
škola
a
Mateřská škola Tmaň
Trubín
Mateřská
škola
Kaštánek
Vráž
Základní
škola
a
mateřská škola Vráž
Všeradice
Mateřská
škola
Všeradice
Vysoký Újezd Základní
škola
a
Mateřská škola Vysoký
Újezd
Zadní Třebáň Mateřská škola Zadní
Třebaň
Zdice
Mateřská škola Zdice

Z uvedené tabulky je zřejmé, že největší MŠ jsou ve větších obcích s tím, že úplně největší
kapacitu má Základní škola a Mateřská škola Králův Dvůr, Jungmannova 292, okres Beroun,
příspěvková organizace, a to 202 dětí. Soukromé MŠ včetně MŠ katolické tvoří jen 8,8%
kapacity všech MŠ v ORP Beroun, ale většinou mají navíc nějaké atraktivní zaměření, jako je
plavání v MŠ Marina nebo ekologické a jazykové zaměření v MŠ Kaštánek.
Z tabulky je také zřejmé, že naprostá většina MŠ má naplněnost 100% kapacity a souhrnně je
celková naplněnost MŠ v ORP 97%.
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2.4.2.2
Vývoj počtu dětí v MŠ
Vývoj počtu dětí v MŠ zřizovaných obcemi v posledních 3 letech je vidět v následující tabulce.

Škola

kapacit poč.tří poč.dě kapacit poč.tří poč.dě kapacit poč.tří poč.dě
a
d
tí
a
d
tí
a
d
tí
2013/14

2. ZŠ a MŠ Beroun

88

2014/15

2015/16

4

88

88

4

88

88

4

88

MŠ Beroun Závodí
70
MŠ
Beroun
Pod
Homolkou
165

3

70

70

3

70

70

3

70

7

165

165

7

165

165

7

165

MŠ Beroun Tovární

72

3

70

72

3

70

72

3

70

MŠ Beroun Hlinky

180

7

180

180

7

180

180

7

180

MŠ Beroun Vančurova

145

6

145

145

6

145

145

6

145

ZŠ a MŠ Broumy

28

1

28

28

1

28

28

1

28

MŠ Hudlice

56

2

56

56

2

52

56

2

52

MŠ Hýskov

50

2

50

50

2

50

50

2

50

MŠ Chodouň

24

1

25

24

1

24

24

1

24

MŠ Chrustenice

24

1

24

24

1

24

24

1

24

ZŠ a MŠ Chyňava

50

2

50

50

2

50

50

2

50

ZŠ a MŠ Karlštejn

40

2

40

40

2

38

40

2

39

ZŠ a MŠ K. Dvůr
152
ZŠ a MŠ K. Dvůr Počaply
122

6

152

202

8

202

202

8

202

5

122

122

5

122

122

5

122

MŠ Kublov

26

1

26

38

2

38

38

2

38

MŠ Liteň

50

2

50

50

2

50

50

2

50

MŠ Loděnice

50

2

50

70

3

70

70

3

70

MŠ Mezouň

24

1

24

24

1

24

24

1

24

ZŠ a MŠ Mořina

35

2

35

35

2

35

35

2

35

MŠ Nižbor

70

3

70

70

3

70

70

3

70

ZŠ a MŠ Srbsko

30

1

21

30

1

21

30

1

20

ZŠ a MŠ Suchomasty

28

1

28

28

1

26

28

1

27

MŠ Svinaře

39

2

39

39

2

39

39

2

39

ZŠ a MŠ Tetín

35

2

35

35

2

35

35

2

35

ZŠ a MŠ Tmaň

55

3

55

55

3

55

55

3

55

ZŠ a MŠ Vráž

50

2

49

50

2

49

50

2

48

MŠ Všeradice

25

1

25

25

1

25

25

1

25

ZŠ a MŠ Vysoký Újezd

24

1

24

24

1

24

24

1

25

ZŠ a MŠ Zadní Třebáň

30

1

28

28

1

28

28

1

28

MŠ Zdice Zahradní ul.

168

6

168

168

6

168

168

6

168

MŠ Stašov

26

1

26

26

1

26

26

1

26

MŠ Svatá

25

1

25

25

1

25

25

1

25

MŠ Hlásná Třebaň

0

0

0

50

0

0

50

2

50

CELKEM

2043

2116

2167

71

Tabulka ukazuje, že se zdánlivě počet dětí výrazně nemění (kromě MŠ v Kr. Dvoře, kde se
zvýšila kapacita), což samozřejmě vychází z té skutečnosti, že je většinou kapacita MŠ
naplněná. Menší výkyvy v počtu dětí se objevují pouze u malých obcí.
Z toho je zřejmé, že pokud demografická studie předpovídá nárůst dětí, je nutné kapacitu MŠ
zvyšovat. Pro obce z toho vyplývá nutnost plánovat buď rozšíření nebo výstavbu vlastních MŠ
nebo podporovat vznik MŠ jiných zřizovatelů (privátní, církevní). Vzhledem k celonárodní
diskuzi ohledně umísťování mladších dětí do MŠ, byl rodičům dětí v berounských MŠ dán
dotaz, zda by o umístění dvouletých dětí měli zájem. Výsledek tohoto krátkého šetření je vidět
v tabulce.
mateřská škola

kapacita MŠ

MŠ Beroun, Tovární
MŠ
Beroun,
Pod
Homolkou
MŠ Beroun - Hlinky,
Drašarova
MŠ Beroun, Vladislava
Vančury
MŠ Beroun - Závodí,
Vrchlického
2.ZŠ a MŠ Beroun,
Preislerova
Celkem
Procento odpovědí

70

počet
dotázaných
55

počet
odpovědí
55

ANO,
zájem
15

mám NE, nemám
zájem
40

165

168

168

59

109

180

81

81

34

47

145

118

118

56

62

70

70

17

5

12

88

88

32

12

20

718

580

471

181

290

100%

38%

62%

72

2.4.2.3

Vývoj počtu pracovníků v MŠ
Zaměstnanci MŠ, ZŠ, ŠD a ŠJ zřizovaných obcemi
MŠ

ZŠ

ŠD

ŠJ

Roky

P*

N*

celkem P*

N*

celkem P*

N*

celkem P*

N*

celkem

2013

160

51

211

294

73

367

48

0

48

0

80

80

2014

166

55

221

302

73

375

53

0

53

0

80

80

2015

173

56

229

317

75

392

60

0

60

0

86

86

2016

179

57

236

336

78

414

66

0

66

0

87

87

*P=pedagogové **N= nepedagogové
V tabulce jsou uvedeny nejen MŠ, ale i ostatní školská zařízení v ORP Beroun, jejichž zřizovateli
jsou obce. Tyto údaje jsou zde pro porovnání jejich změn v čase.

Vývoj počtu pracovníků u šk.zařízení zřízených
obcemi
450

Počty pracovníků

400
350
300

MŠ

250

ZŠ

200

ŠD

150

ŠJ

100
50
0
2013

2014

2015

2016

Roky

73

2.4.3 Základní vzdělávání
2.4.3.1
Vývoj počtu ZŠ v řešeném území
Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Beroun se ve školním roce 2016/2017
nacházelo
30
ZŠ
s celkovým počtem 7995 žáků. Do celkového součtu byly započítány všechny školy bez ohledu
na zřizovatele včetně školy speciální (SŠ a ZŠ Beroun, příspěvková org.). Od roku 2013 až 2016
došlo v oblasti základního školství v ORP Beroun k řadě změn. Soukromými zřizovateli byly
založeny: 1 ZŠ úplná a 4 ZŠ neúplné. Zároveň byla zrušena jedna Základní škola speciální
v Králově Dvoře.
Neúplnou školou se rozumí škola, která má pouze 1. stupeň nebo 2. stupeň. Úplná škola má
oba
dva
stupně.
Úplné a neúplné ZŠ zřizované obcemi v ORP Beroun – školní rok 2015/2016

Název obce
Bavoryně
Beroun
Broumy
Bubovice
Bykoš
Hlásná Třebáň
Hudlice
Hýskov
Chodouň
Chrustenice
Chyňava
Karlštejn
Koněprusy
Korno
Králův Dvůr
Kublov
Liteň
Loděnice
Lužce
Málkov
Mezouň
Měňany
Mořina
Mořinka
Nenačovice
Nesvačily
Nižbor

Počet ZŠ
0
4
1
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
2
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1

Počet úplných ZŠ
0
4
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Počet neúplných ZŠ
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
74

Nový Jáchymov

1

0

1

Otročiněves
Podbrdy
Skuhrov

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
0
1
0
pod 0

0
0
0
0
0

1
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
10

0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
14

Srbsko
Stašov
Suchomasty
Svatá
Svatý
Jan
Skalou
Svinaře
Tetín
Tmaň
Trubín
Trubská
Vinařice
Vráž
Všeradice
Vysoký Újezd
Zadní Třebáň
Zdice
Železná
CELKEM

0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
1
0
24

Z celkového počtu 48 obcí ve sledovaném území nemá 17 obcí vlastní základní školu. Některé
obce uvažují vzhledem k plánované bytové výstavbě o vybudování základní školy s prvním
stupněm z prostředků evropských či národních dotací.
Neúplná ZŠ Tetín (jen 1.stupeň) plánuje vybudovat 2.stupeň a nabízet úplné základní vzdělání.
V současné době někteří žáci odcházejí již v průběhu 1.stupně do úplných škol, především v
blízkém Berouně. Důvodem jsou obavy rodičů o nepřijetí dítěte do vybrané školy po ukončení
5. ročníku.
Úplné a neúplné ZŠ - ostatní zřizovatelé v ORP Beroun – školní rok 2015/2016
Název obce

Počet ZŠ
1

Počet úplných ZŠ
1

Počet neúplných ZŠ
0

Zřizovatel

1

0

1

soukr. zřizovatel
(MŠ Montessori a ZŠ,
s.r.o., V zahradách 1874,
Beroun)

Beroun

Beroun

Středočeský kraj
(SŠ
a
ZŠ
Beroun,
příspěvková organizace,
Karla
Čapka
1457,
Beroun)

75

1

0

1

1

0

1

1

1

0

Nižbor (Liteň)
Zadní Třebaň
1
(Dobřichovice)

0

1

6

2

4

Hlásná Třebáň

Králův Dvůr

CELKEM

soukr. zřizovatel (Školy
Hlásek, ZŠ a MŠ, s.r.o.,
U Kapličky 58, Hlásná
Třebaň)
soukr.
zřizovatel
(Soukromá ZŠ a MŠ BEnglish s.r.o., Tři Vršky
532, Králův Dvůr)
soukr. zřizovatel
(Naše základní škola z.ú.,
Stradonická 191, Nižbor,
výuka probíhá v Litni )
soukr.
zřizovatel
(Základní škola Kairos,
z.ú., K Vatinám 266,267
29 Zadní Třebaň)

V roce 2016 byly otevřeny v ORP Beroun dvě nové soukromé školy - Mateřská škola
Montessori
Beroun
a Základní škola s.r.o. se sídlem V Zahradách 1874, Beroun a Základní škola Kairos z.ú. se
sídlem K Vatinám 266, 267 29 Zadní Třebaň (výuka probíhá v Dobřichovicích). Jelikož se jedná o
nově vzniklé školy, nabízejí v současnosti jen I. stupeň. Také byla otevřena úplná soukromá
základní škola Naše základní škola, z.ú. se sídlem Stradonická 191, Nižbor, výuka probíhá v
Litni.

2.4.3.2

Vývoj počtu žáků v ZŠ

Přehled všech neúplných škol bez ohledu na zřizovatele s uvedením počtu dětí a tříd,
procentuální výpočet obsazenosti školy
školy speciální
školy soukromé

vyznačeny modře
vyznačeny červeně

Počet dětí Počet
Průměr Kapacita
na 1. st. tříd ve ný počet
Obec
Název školy, adresa
(2.stp)
škole
žáků na
1 třídu
Beroun
MŠ Montessori Beroun a ZŠ 23
3
7 - 10
25
s.r.o., V Zahradách 1874,
266 01 Beroun
Zadní Třebaň ZŠ Kairos z.ú., Lomená 158, 21
1
21
30
(Dobřichov. ) 252 29 Dobřichovice
Hlásná
Školy HLÁSEK - ZŠ a MŠ, 54
4
13
57
Třebáň
s.r.o., U Kapličky 58, 267 18
Hlásná Třebáň
Hudlice
ZŠ Hudlice, Jungmannova 66
5
13
100
147, 267 03 Hudlice
Hýskov
ZŠ Hýskov, Školní 112, 112
5
22
150

%
obsazenost

92

70
95%

66%
75%
76

Chyňava

Karlštejn
Mořina
Nižbor
Nový
Jáchymov
Srbsko
Suchomasty

Tetín
Tmaň

Vráž
Vysoký Újezd

Zadní Třebáň

Hýskov, 267 06
ZŠ a MŠ Chyňava, Malá
Strana 158, Chyňava 267
07
Základní škola Karlštejn 67,
267 18
ZŠ a MŠ Mořina 57, 267 17
Základní škola Nižbor,
Nižbor 25, 267 05
ZŠ Nový Jáchymov 157, 267
03 Hudlice
ZŠ a MŠ Srbsko, Srbsko 33,
267 18 Karlštejn
Masarykova základní škola
a
Mateřská
škola
Suchomasty
135,
Suchomasty 26722
ZŠ a MŠ Tetín, Hradní 66,
226 01 Tetín
Základní škola a Mateřská
škola Tmaň, K Sídlišti 80,
Tmaň 26721
ZŠ a MŠ Vráž, Květnová 64,
267 11 Vráž
Základní škola a Mateřská
škola Vysoký Újezd, Vysoký
Újezd 113, 26716
Základní
škola
Zadní
Třebaň, Školní 219, 26729
Zadní Třebaň

58

4

14

100

58%

42

3

14

50

84%

40
100

3
5

13
20

68
140

58%
72%

32

2

16

50

64%

18

3

6

25

72%

53

4

13

100

53%

49

3

16

80

61%

109

5

22

130

84%

39

5

8

50

78%

55

3

18

80

69%

39

2

19

50

78%

(pouze 2. st.)
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MŠ a ZŠ

Na území ORP Beroun je celkem 16 neúplných základních škol, z nichž většina má pouze 1.
stupeň. Výjimku tvoří ZŠ v Suchomastech, která provozuje pouze 2. stupeň.
Z celkového počtu 16 neúplných škol jsou 3 soukromé a 13 je státních. Celková průměrná
obsazenost neúplných ZŠ je cca 73%. Průměrný počet žáků na třídu je 15, což je méně než ve
školách úplných. Je to dáno tím, že se menší školy potýkají s nižším zájmem o přijetí žáků do 1.
tříd, protože rodiče se obávají, že s přechodem na druhý stupeň, vzhledem k přeplněnosti ZŠ
úplných, nebudou tyto děti přijaty. Důsledkem těchto rozhodnutí je, že dojezdová vzdálenost
pro děti na 1. stupni je větší.
Nižší jsou průměrné počty dětí ve třídách v soukromých školách, důvodů je více: platba
školného, často nutnost žáků dojíždět do vzdálenějšího místa. Často je filozofií školy
individualizovaná výuka, kterou není možné praktikovat při velkém počtu dětí ve třídě.
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Přehled úplných škol všech zřizovatelů s uvedením počtu dětí a tříd a procentuální
obsazenosti
Počet dětí Počet
na 1. st. a tříd
Obec
Název ZŠ, adresa
2. st.
Jungmannova základní škola 669
26
Beroun, Plzeňská 30/14, 266 01
Beroun Beroun
2. základní škola a mateřská 577
23
škola, Preislerova 1335, 266 01
Beroun Beroun
Základní
škola
Beroun, 732
27
Wagnerovo nám. 458, 266 01
Beroun Beroun
ZŠ
Beroun
–
Závodí, 377
15
Komenského
249,
26601
Beroun Beroun
Základní škola a mateřská škola 190
9
Broumy, Školní 242, 26742
Broumy Broumy
Základní škola a Mateřská škola 335
14
Králův
Králův Dvůr - Počaply, Tyršova
Dvůr
136, 267 01 Králův Dvůr
Základní škola a Mateřská škola 505
18
Králův Dvůr, Jungmannova 292,
Králův
okres Beroun, příspěvková
Dvůr
organizace
Základní škola Františka Josefa 250
12
Liteň
Řezáče, Školská 44, 267 27 Liteň
Základní škola Loděnice, Školní 475
18
Loděnice 255, 267 12 Loděnice
Naše základní škola, z.ú. 56
4
Nižbor
Stradonická 191, 267 05 Nižbor
ZŠ Zdice Komenského 72, 267 532
23
Zdice
51 Zdice
Střední škola a Základní škola 170
16
Beroun,
příspěvková
organizace, Karla Čapka 1457,
Beroun 266 01 Beroun 2

Průměrný Kapacita
počet dětí
na 1 třídu
26
820

Obsazen
ost v %

25

800

73%

27

820

90%

25

400

95%

21

300

64%

24

360

93%

28

550

92%

21

300

84%

26

510

94%

14

60

94%

23

550

97%

10

185

92%

82%

Z tabulky je patrné, že kapacita ZŠ úplných je téměř naplněna. Vedení škol, z důvodů
narůstajícího
zájmu
o přijetí, navyšovalo v minulých letech rejstříkovou kapacitu školy a to i na úkor vyššího počtu
žáků ve třídě. Z hlediska výuky se uvádí ideální počet žáků 24, což je překročeno v polovině ZŠ.
Ve školním roce 2012/2013 byl průměrný počet žáků na třídu 16,13 při celkovém počtu 24 ZŠ
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v ORP Beroun. Ve školním roce 2015/2016 došlo k nárůstu průměrného počtu žáků na třídu na
18,62 při celkové počtu 30 škol v ORP Beroun (5 soukromých škol + 1 speciální, která nebyla
započítána v roce 2012/2013).
Mezi ZŠ s nejvíce naplněnou kapacitou patří školy ve větších městech: Beroun, Králův Dvůr,
Zdice, Loděnice. Tyto ZŠ se řadí mezi tzv. spádová školská zařízení pro okolní obce. Ze strany
rodičů narůstají obavy, že úplné ZŠ budou v blízké budoucnosti tak přeplněny, že budou nuceni
odmítat děti z okolních obcí, aby zajistily přijetí dětí, trvale žijící v obci, kde se ZŠ nachází.
Významným faktorem, který tyto obavy potvrzuje, je probíhající rozsáhlá bytová výstavba
v Berouně, Hýskově, Králově Dvoře, Levíně, Trubíně a ve Vysokém Újezdě.
Z dotazníkového šetření provedeného MŠMT (Analýza spádovosti a dopravní dostupnosti ZŠ,
2016) vyplynulo, že z celkového počtu 35 respondentů (respondent=-zřizovatel) uvádí přibližně
70% respondentů jako problém zvyšující se nárůst počtu obyvatel, který bude mít negativní
dopad na naplněnost škol. Ve Strategickém rámci MAP ORP Beroun verze 1.0 (12/2016) jsou
uvedeny investiční záměry školských zařízení v ORP Beroun na přístavby budov ve výši 400mil.
Kč.
Střední škola a Základní škola Beroun se sídlem Karla Čapka v Berouně má kapacitu naplněnu
z 92%, ale přesto již nemůže přijímat více žáků z důvodu nevyhovujících prostor (malé třídy) a
složení žáků se SVP. Škole chybí družiny, které by byly v samostatných třídách, herny, pracovny
pro speciální pedagogickou péči a také prostory pro výuku tělesné výchovy nesplňují
parametry tělocvičny. Škola očekává nárůst počtu zájemců o přijetí, kterým ale nebude možno
vyhovět.
Původní strategický dokument Strategie území správního obvodu ORP BEROUN v oblasti
předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a
dopravní obslužnost analyzující školství v roce 2013, předpokládal mírnější nárůst počtu žáků
do ZŠ v ORP Beroun a to přibližně o 300 dětí během 10 let. Prognóza vycházela ze statistických
údajů z roku 2005 až 2013, který předpokládal nárůst pozvolný. Od roku 2013, kdy
navštěvovalo ZŠ v ORP cca 6400 žáků, došlo do roku 2016 k výraznému nárůstu a to zhruba o
1 600 žáků. Důvodem je rozsáhlá výstavba v ORP Beroun, která vychází hlavně z atraktivity
tohoto území, neboť nabízí nejen příjemné bydlení, ale i dobrou dostupnost do hlavního zdroje
pracovních příležitostí - Prahy. Počet obyvatel i počet narozených dětí má stoupající tendenci, a
to od roku 2014. Tudíž lze předpokládat, že i ve školním roce 2017/2018 dojde k navýšení
počtu dětí, přicházejících v ORP Beroun do MŠ.

80

81

2.4.3.3

Vývoj počtu pedagogických pracovníků ZŠ v ORP Beroun

V následující tabulce je vidět nejen vývoj počtu pedagogů v ZŠ, ale i vývoj počtu ZŠ a počtu žáků za poslední
3 školní roky. Všechny tato 3 údaje mají stoupající tendenci. což plně odpovídá již uvedenému
demografickému vývoji.

Školní rok
Počet ZŠ

Počet žáků

Počet úvazků Počet žáků na Počet žáků na
pedagogů
1 pedagog
školu

2013/14

28

7271

525

13,85

259,8

2014/15

28

7644

544

14,06

273,00

2015/16

30

7995

567

14,10

265,17

Vývoj počtu ZŠ, žáků a pedagogů v ORP
112
110

hodnota v procentech

108
106
Počet ZŠ

104

Počet žáků
102

Počet PP

100
98
96
94
2013/14

2014/15

2015/16

srovnávané roky
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2.4.3.4

Docházka do škol a informace týkající se dokončení základního vzdělání

Ukončení základního vzdělání
Ukončení povinné školní docházky bez návaznosti na další vzdělávání jsou z hlediska současné vzdělávací
i sociální politiky považovány za rizikový faktor sociálního vyloučení a ohrožení integrity jedince
i společnosti.
Následující tabulka ukazuje přehled žáků vletech 2012 - 2016 , kteří ukončili povinnou školní docházku v 7.,
8. a 9. ročníku základních škol v rámci ORP Beroun.
Přehled absolventů povinné školní docházky v ORP Beroun

Žáci, kteří ukončili povinnou školní
docházku
v 7. ročníku
v 8. ročníku
v 9. ročníku

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

400

403

428

405

2
11
387

2
18
383

2
12
414

2
9
394

Dle statistiky MPSV klesá v ORP Beroun počet osob se základním vzděláním. V roce 2013 byl počet osob
s úplným základním vzděláním 1163 a do roku 2016 došlo k poklesu na 339 osob.

2.4.3.5

Zhodnocení technického stavu a stavu vybavenosti ZŠ a MŠ, včetně školních jídelen

Od roku 2010 je zaznamenán vzrůstající trend počtu dětí a žáků, který se začíná projevovat nejen
v mateřských, ale i v základních školách. Kapacity mnoha škol jsou již plně nebo téměř naplněny. Technický
stav a dispozice školních budov často nedovolují podstatné dispoziční změny vedoucí ke zvýšení kapacity.
Zároveň celkový stav školních budov neodpovídá vzrůstajícím nárokům na prostorové a technické vybavení
ve vazbě na měnící se požadavky na moderní školství 21. století. Nárůst počtu dětí a žáků přinese i zvýšené
požadavky v oblasti stravování na stávající externí dodavatele hotových jídel do školních jídelen nebo
potřebu v nově vznikajících školách budovat i školní kuchyně s větší kapacitou pro případné dodávky
hotových jídel dalším školám.

Velká finanční náročnost brání zřizovatelům (většinou obce, ale také kraj a soukromí či církevní zřizovatelé)
v podstatných změnách, které jsou nezbytné – především ve výstavbě nových školních budov,
rekonstrukcích a přístavbách vedoucích ke zvýšení kapacity, v rekonstrukcích vedoucích ke zlepšení
celkového stavu škol, v budování nových kmenových a odborných učeben, prostor nesloužících přímo výuce
(místností pro školní družiny a kluby, herny, knihovny, zázemí pro učitele, technické místnosti atd.). Řada
zřizovatelů a škol plánuje získání finančních prostředků z národních či evropských dotací na investice
vedoucí ke zvýšení kvality vzdělávání (zvýšení počtu učeben, které umožní dělení tříd při výuce, ale také
snížení počtu žáků ve třídách umožňující inkluzi dětí a žáků se SVP i individuální přístup ke všem dětem
a žákům, kvalitní vybavení odborných i kmenových učeben, snížení energetické náročnosti budov apod.).

Realizační tým MAP ORP Beroun provedl v období únor - březen 2017 dotazníkové šetření zaměřené na
zjištění technického stavu budov a vybavení školských zařízení. Z celkového počtu 56 oslovených školských
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subjektů (všechny MŠ a ZŠ všech zřizovatelů zapojené v projektu MAP ORP Beroun) odpovědělo
35 subjektů. Hodnotící škála se pohybovala od bodové hodnoty 1 – 4 tj. 1. dobrý, 2. dostačující, 3.
nedostatečný, 4. špatný. Návratnost dotazníků byla 63%.

Technický stav budov a vybavení pro běžnou výuku
Technický stav budov školských zařízení hodnotí 50% dotázaných jako dobrý, 35% považuje současný stav
za dostačující, za nedostačující 5% a 10% za špatný.
Některé školní budovy jsou velmi staré (např. 133 let stará budova 2. stupně a ředitelství ZŠ Zdice, 87 let
stará budova ZŠ a MŠ Srbsko) a jejich technický stav i přes běžnou údržbu a rekonstrukce není vyhovující
dnešním nárokům na výuku a především nedostačují kapacitně. Starší budovy také často nevyhovují svým
dispozičním řešením. Zmíněná ZŠ Zdice je navíc umístěna ve čtyřech budovách, což je z organizačního a
finančního hlediska velmi náročné, z hygienického hlediska vyhovují pouze dvě budovy. Také SŠ a ZŠ
Beroun, příspěvková organizace má 3 budovy, hlavní budovu a 2 odloučená pracoviště, což je způsobuje
mnoho provozních komplikací.
Tyto i další školy mají velký problém s tím, že chybí kmenové i odborné učebny včetně moderního vybavení,
učebny na dělené hodiny, učebny na výuku výchov, místnosti pro školní družinu, zázemí pro učitele,
kabinety, sborovny, šatny pro učitele i žáky, prostory na skladování pomůcek, učebnic atd.
Dále školy uvádějí především potřebu:
- rekonstrukcí a stavebních a technických úprav vedoucích k rozšíření celkové kapacity
- zateplení a celkové snížení energetické náročnosti
- vybudování chybějícího bezbariérového přístupu a WC pro imobilního žáka
- nevyhovující kotelnu s nutností rekonstrukce
- nedostačující šatny
- nezateplení vnějších plášťů školních budov
- nutnost oprav hygienického zázemí
- výměnu oken
- nutnost revitalizace dvora
- opravu topné soustavy a elektroinstalace, které jsou na hranici životnosti
- odvlhčení sklepů
- opravu fasády v havarijním stavu
- výměnu osvětlení
- nové podlahové krytiny.
Technický stav a vybavení budov školní jídelnou
Z celkové počtu došlých odpovědí bylo zjištěno, že samostatnou budovu pro školní jídelnu nemá 50%
dotázaných, v mnoha případech je školní jídelna umístěna v budově školy.
Tři školy hodnotí stav budovy a vybavení školní jídelnou jako nedostatečný. Jedna škola hodnotí jako
nedostatečnou kapacitu budovy školní jídelny.
U školních kuchyní je problémem i vybavení, někde je třeba vyměnit vybavení kuchyně, které je, nebo brzy
bude, za dobou životnosti. Některé školní jídelny a kuchyně prošly rekonstrukcí a jejich stav je dobrý.
Ostatní školy hodnotí technický stav jako dostačující.
Přehled školních jídelen a výdejen v ORP Beroun
škola
Jungmannova

základní

způsob
zajištění výdejna
stravování
škola Scolarest - výdejna
1

jídelna

jídelna + výdejna
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Beroun, Plzeňská 30
2.
základní
škola,
Beroun,
Preislerova 1335
Základní škola Beroun, Wagnerovo
náměstí 458
Základní škola, Beroun - Závodí,
Komenského 249
Mateřská škola Pod Homolkou
1601, Beroun
Mateřská škola Tovární 44, Beroun
Mateřská škola Sluníčko Beroun,
Vladislava Vančury 1154
Mateřská škola Vrchlického 63,
Beroun
Mateřská škola Beroun, Drašarova
1447
Základní škola a mateřská škola
Broumy, okres Beroun
Základní škola Hudlice, okres
Beroun
Mateřská škola Hudlice - okres
Beroun
Základní škola Hýskov, okres
Beroun
Mateřská škola Ledňáček Hýskov,
okres Beroun
Mateřská škola Chodouň, okres
Beroun
Mateřská škola Chrustenice, okres
Beroun
Základní škola Chyňava, okres
Beroun
Základní škola a Mateřská škola
Karlštejn, okres Beroun
Základní škola a Mateřská škola
Králův Dvůr, Jungmannova 292,
okres Beroun
Základní škola a Mateřská škola
Králův Dvůr - Počaply, Tyršova 136,
okres Beroun
Mateřská škola Kublov, okres
Beroun
Základní škola Františka Josefa
Řezáče Liteň, okres Beroun
Mateřská škola V zámeckém parku
178, Liteň
Základní škola, Loděnice, okres
Beroun
Mateřská škola Loděnice, okres

Scolarest - školní
jídelna
Scolarest - školní
jídelna
Scolarest - výdejna
1

1

školní jídelna

1

školní jídelna
školní
jídelna
výdejna
školní jídelna

1

školní
jídelna
výdejna
školní jídelna

1

+

1
1

+

1
1

zajišťuje MŠ Hudlice

1

školní jídelna

1

zajišťuje MŠ Hýskov

1

školní jídelna

1

školní jídelna

1

školní jídelna

1

školní
jídelna
výdejna
školní jídelna

+

1
1

dodavatel

1

dodavatel

1

školní jídelna

1

školní jídelna

1

školní jídelna

1

školní jídelna

1

výdejna

1
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Beroun
Mateřská škola Mezouň, okres
Beroun
Základní škola a mateřská škola
Mořina, okres Beroun
Základní škola Nižbor, okres Beroun
Naše základní škola, z.ú.
Mateřská škola "Sluníčko", Nižbor,
okres Beroun
Základní škola Nový Jáchymov,
okres Beroun
Základní škola Srbsko, okres Beroun
Masarykova základní škola a
Mateřská škola Suchomasty
Mateřská škola Svinaře, okres
Beroun
Základní škola a Mateřská škola
Tetín, okres Beroun
Základní škola a Mateřská škola
Tmaň, okres Beroun
Základní škola a Mateřská škola
Vráž, okres Beroun
Mateřská škola Všeradice, okres
Beroun
Základní škola a Mateřská škola
Vysoký Újezd, okres Beroun
Základní škola a Mateřská škola
Zadní Třebaň, okres Beroun
Základní škola Zdice, okres Beroun
Mateřská škola Zdice, Zahradní 801,
okr. Beroun
Mateřská škola Stašov, okres
Beroun
Mateřská škola Svatá, okres Beroun
Mateřská škola Hlásná Třebaň
CELKEM

školní jídelna

1

školní jídelna

1

zajišťuje MŠ Nižbor
zajišťuje MŠ Nižbor
školní jídelna

1

školní jídelna

1

školní jídelna
školní jídelna

1
1

školní jídelna

1

2x výdejna

1
1

2

školní jídelna

1

školní jídelna

1

školní jídelna

1

školní jídelna

1

školní jídelna

1

školní jídelna
školní jídelna

1
1

školní jídelna

1

školní jídelna
školní jídelna

1
1
32

7

7

Z vlastního šetření vyplynulo, že:
- 32 školských zařízení provozuje vlastní školní jídelnu
- 7 školských zařízení provozuje výdejnu i jídelnu
- 7 školských zařízení má pouze výdejnu, kam jídlo dodává externí dodavatel (Scholarest, místní
školka aj.).
V programovém období 2014 – 2020 plánují tři základní školy rekonstrukci jídelen: Základní škola a
Mateřská škola Tetín (2. STUPEŇ, JÍDELNA) a Základní škola a Mateřská škola Zadní Třebaň (PŘÍSTAVBA 5.
ročníku ZŠ + ZVÝŠENÍ KAPACITY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ, JÍDELNY A ŠKOLNÍ DRUŽINY), Základní a mateřská škola
Srbsko (PŘÍSTAVBA ŠKOLNÍ JÍDELNY A KUCHYNĚ).
Investici do výměny podlahových krtin v jídelnách plánuje Masarykova základní škola a Mateřská škola
Suchomasty (VÝMĚNA PODLAHOVÝCH KRYTIN - ZŠ v budově školní jídelny).
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Technický stav a vybavení budovy pro školní družinu (ŠD) a školní klub (ŠK)
Školní družina a školní klub bývají většinou umístěny v budově školy, technický stav je tedy totožný se
stavem školní budovy. Samostatnou budovu, která by sloužila pouze pro provoz účely školní družiny, mají
pouze 2 školská zařízení, stav je hodnocen jako špatný.
Školním družinám chybí samostatné prostory s odpovídajícím vybavením, jsou používány běžné třídy pro
výuku, kde není dostatek prostoru pro mimoškolní činnosti dětí ani dostatek prostoru pro vhodné pomůcky
a jejich uskladnění. Některé školy musely z důvodu nárůstu počtu žáků přeměnit prostory sloužící ŠD na
kmenové třídy.
Školní klub je pouze ve třech školách, jeho oddělení jsou umístěna stejně jako družina v kmenových třídách
a mají stejné problémy s prostorem a vybavením.

Technický stav a vybavení jiných budov škol
Do kategorie „Jiné budovy“ byly zahrnuty ostatní budovy školy, např. dílny, haly, posilovny nebo pomocné
budovy. Pouze 5 subjektů má jiné budovy. Z toho 7% hodnotí stav jako dostačující, 4% jako nedostačující,
7% jako špatný. Dále 82% „jinou budovu“ nevlastní.
2 hodnotí technický stav jako dostačující, 1 nedostačující a 2 jako špatný.
Především u dílen je třeba stav zlepšit, aby zde mohla probíhat kvalitní a bezpečná výuka. Jedna škola
zmiňuje chybějící prostory pro uskladnění kol, další prostory pro uskladnění různého materiálu.

Technický stav a vybavení zahrad
Většina ZŠ zahrady nemá, většina MŠ ano, vlastní zahradu celkem nemá 16 dotázaných subjektů. Školy
uvádějí různý stav a různé potřeby změny stávajícího stavu. Stav zahrady jako dobrý hodnotí 23,5%,
dostačující 17,6%, nedostatečný 8,8% a špatný 5,9%. Dalších 44,1% škol nemá zahradu
Uváděné problémy:
- špatný stav zahrady
- špatný stav dřevin
- nutnost doplnit nové herní prvky a nahradit staré či dosluhující
- nutnost celkovými změnami připravit zahradu MŠ na přijímání dětí mladších 3 let
- potřeba nového oplocení
- vybudování nového vjezdu aj.

Technický stav a vybavení hřišť/sportovišť
14 škol nevlastní hřiště nebo sportoviště.
Stav hřiště/sportoviště je hodnocen ve 39,5% případů jako dobrý, dostatečný 10,5%, nedodatečný 10,5%.
Dále 39,5% nemá vlastní hřiště nebo sportoviště.
Největší problémy:
- nedostatečná velikost a vybavenost hřiště/sportoviště
- nedostatek hřišť na fotbal, volejbal, basketbal
- chybějící plochy pro atletiku.

Technický stav a vybavení tělocvičen
Tělocvičny často školy nemají nebo jsou malé s nedostačujícím vybavením. Pohybové aktivity ve vlastní
tělocvičně nemůže provozovat 20 škol (53%) dotázaných. Školy bez vlastní tělocvičny často využívají
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pronajatých tělocvičen v sokolovně nebo v objektech patřících jinému subjektu nebo docházejí i na velmi
vzdálená sportoviště a tento stav hodnotí jako nevyhovující.
30% hodnotí stav tělocvičen jako dobrý, 3% jako dostačující, 10% jako nedostačující a 3% jako špatný. Dále
nemá vlastní tělocvičnu 53% .
Objevily se požadavky na výstavbu nové tělocvičny, stížnosti na celkově špatný stav tělocvičny či na
chybějící zázemí.
Pozitivní je, že vlastní tělocvičny škol jsou v odpoledních a večerních hodinách hojně využívány např.
sportovními kluby, tanečními kroužky či k rekreačnímu sportování místních obyvatel.
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Investiční záměry školských zařízení uvedené ve Strategickém rámci MAP pro území správního obvodu s
rozšířenou působností Beroun verze 0.1., XII. 2016 (platné od 14. 12. 2016)
Nevyhovující technický stav mnoha MŠ a ZŠ a jejich součástí je nutné řešit, ale finanční náročnost pro
zřizovatele je velice vysoká a bez získání dotací je zlepšení současného stavu téměř nemyslitelné.
Školy a jejich zřizovatelé mají dobře zmapovány své potřeby a připravují a zpracovávají projekty ke zlepšení
celkového technického stavu i řešení dílčích problémů.
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Investiční záměry školských zařízení v ORP Beroun byly rozděleny pro přehlednost
do několika kategorií
KATEGORIE
Popis kategorie
VNITŘNÍ
PROSTORY

Bezbariérovost; Rekonstrukce šaten, kabinetů chodeb, WC, podlah, sklepů;
modernizace nábytku a vybavení; výměna kotle, osvětlení, rozvodů; izolace

VENKOVNÍ
PROSTORY

Opravy zahrady a herních prvků; Výměna plotů, vrat a zábradlí; Vybudování nové
zahrady, užitkových záhonů, zázemí a altánu; Využití dešťové vody

HŘIŠTĚ
KUCHYNĚ

Sportovní areál, nafukovací hala, rekonstrukce hřiště
Rekonstrukce či přístavba školní kuchyně a jídelny, rekonstrukce kuchyněk a sociálního
zázemí

SNÍŽENÉ
EN. Výměna oken; Zateplení střechy, budovy, podkroví; Obnova fasády
NÁROČNOSTI
MODERNIZACE
Modernizace ICT; Nákup vybavení a pomůcek se zaměřením na klíčové kompetence;
VÝUKY
Nákup pomůcek pro 2leté děti
NOVÁ VÝSTAVBA

Výstavba nového pavilonu tělocvičny, Výstavba ZŠ a MŠ; Přístavby a nástavby; Výstavba
odborných učeben; Rozšíření kapacity tříd a družin

OSTATNÍ

Zabezpečení školy; Zdravé stravování, Měkké aktivity - vzdělávání
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2.4.4 Základní umělecké vzdělávání
Základní umělecká škola Václava Talicha, Husovo náměstí 77, 266 01 Beroun - centrum
Vzdělání zatím poskytuje ZUŠ pouze v Berouně, připravuje otevření pobočky ve Zdicích (budova v majetku
zřizovatele, příprava na rekonstrukci, plánovaná kapacita 160 žáků hudebního a výtvarného oboru).
Vyučované obory: hudební, výtvarný, taneční
Počet žáků:

 2012 – 13 celkem 566 žáků
 2013 – 14 celkem 588 žáků
 2014 – 15 celkem 606 žáků
 2015 – 16 celkem 629 žáků
 2016 – 17 celkem 677 žáků (+ 80 studentů vzdělávaných v doplňkové činnosti)
Poznámka: ve školním roce 2016 / 2017 byla zřizovatelem povolena tzv. doplňková činnost (zápisem do
zřizovací listiny), která umožňuje vzdělávat děti od 4let, připravovat studenty „z ulice“ na talentové zkoušky
(výtvarný obor, hudební obor) a vzdělávat dospělé (hra na nástroje, zpěv, balet, výtvarný obor)
Soukromá ZUŠ Dr. Lidinské, Tovární 66, Beroun
Vzdělávání poskytuje ZUŠ v Berouně, v Hořovicích, Rudné a Loděnici. Žádost obce Chýně o otevření nového
místa vzdělávání od 1.9.2017 (v souvislosti s výstavbou nové ZŠ).
Zaměření zejména na obor hudební.
V letech 2012 – 2017 zcela naplněná kapacita, 500 žáků. Aktuálně žádá ZUŠ MŠMT ČR o zvýšení kapacity.
Schola musica Stella Maris, V Kaštanech 103, Králův Dvůr
Soukromá ZUŠ. Zaměření pouze na obor hudební. Zakladatelkou školy je paní PhDr. Zora Tauberová a v
letošním roce slaví škola 20 let svého trvání. Během své existence rozšířila svoji působnost a v současné
době má cca 20 poboček v obcích celého regionu včetně sídla školy v Králově Dvoře. Každý rok školu
navštěvuje cca 300 žáků.

2.4.5 Neformální a zájmové vzdělávání, jeho dostupnost a rozbor v řešeném území
Zájmové vzdělávání
Zájmové vzdělávání poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností a tvoří nedílnou
součást celoživotního vzdělávání. Uskutečňuje se ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména
ve střediscích volného času a školních družinách. Jeho cílem je komplexní rozvoj osobnosti, upevňování
sociálních vztahů a kompenzace jednostranné zátěže ze školy. Zájmové vzdělávání neposkytuje stupeň
vzdělání, ale zabývá se aktivitami potřebnými pro rozvoj osobnosti.
Na území ORP Beroun působí:
Dům dětí a mládeže Beroun (DDM)
Je zařízení pro volnočasové aktivity dětí, mládeže i dospělých. Nabízí volnočasové a vzdělávací aktivity pro
děti a rodiče, a to formou pravidelných kroužků nebo jednorázových tematických akcí.
V nabídce má aktivity: hudební, výtvarné, taneční, sportovní a pohybové, jazykové, pro rozvoj
matematického, logického a vědeckého myšlení či technického zaměření.
Sídlo: DDM Beroun, Svatojánská 217, Beroun – Závodí s pobočkami: Beroun - Hlinky, Zdice.
Středisko volného času – DOMEČEK HOŘOVICE (DOMEČEK HOŘOVICE)
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Je příspěvková organizace pro zájmové vzdělávání dětí, mládeže a dospělých. Účastníky zájmového
vzdělávání jsou (dle vyhlášky č.74/2005 Sb.) děti, žáci, studenti, pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci
nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické osoby. DOMEČEK vyvíjí pravidelnou (celoroční kroužky) i
příležitostnou činnost (např. o svátcích), vyhlašuje soutěže a olympiády MŠMT. Zabývá se další činností
zájmového vzdělávání, kde prokazatelně dochází ke vzdělávání, nebo cílenému rozvíjení dovedností a
schopností účastníků. Pořádá pobytové akce a letní tábory pro děti.
Středisko volného času - DOMEČEK HOŘOVICE nabízí kroužky pro děti v obci: Broumy, Chodouň, Karlštejn,
Králův Dvůr, Liteň, Srbsko, Zadní Třebáň.
Sídlo: DOMEČEK HOŘOVICE, Větrná 869/2 Hořovice
Školní družiny a školní kluby
Školní družiny a školní kluby jsou školská zařízení pro zájmové vzdělávání žáků základních škol, které
poskytují žákům po skončení výuky k naplnění jejich volného času. Tato zařízení mají svá specifika, jimiž se
odlišují od školního vyučování. Vzdělávání se uskutečňuje nejčastěji pravidelnou výchovnou a vzdělávací
činností s doplněním o rekreační či sportovní činnosti. Většina škol provozuje družiny či kluby pro omezený
počet žáků (upřednostňují se žáci z nižších ročníků).
Největším úskalím školních družin jsou nevyhovující prostory a nedostatečná kapacita, což má za následek
odmítání dětí zejména ve vyšších ročnících 1. stupně.
K 14. 12. 2016 se pohybovaly investiční záměry škol na rozšíření kapacity družin v ORP Beroun kolem 20 mil.
Kč (Podrobněji viz. Strategický rámec MAP pro území správního obvodu s rozšířenou působností Beroun
verze 0.1., XII. 2016).
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počet
počet
účastní odděle
ků
ní
2013/14

počet
počet
účastní odděle
ků
ní
2014/15

počet
počet
účastní odděle
ků
ní
2015/16

počet
počet
účastní odděle
ků
ní
2016/17

231

7

231

7

231

7

239

8

X

X

X

X

X

X

20

1

X

X

X

X

X

x

x

15

1

15

x
1

22
6

1
1

X

X

X

X

X

x

54

2

132
219

5
8

170
236

6
8

195
263

7
9

208
259

7
9

120

4

103

4

115

4

120

4

44
30
48
31

1
1
2
1

45
30
55
31

2
1
2
1

49
48
66
31

2
2
3
1

X

X

X

X

X

X

24

1

32

2

33

2

58
50
74
30
18
36

2
2
3
1
1
2

171

7
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7

189

7
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ŠKOLNÍ DRUŽINA
Jungmannova
základní
škola Beroun
MŠ Montessori Beroun a
Základní škola s.r.o.
Naše základní škola, z.ú.
Soukromá ZŠ a MŠ
B-English s.r.o
Školy HLÁSEK - základní
škola a mateřská škola,
s.r.o.
2. základní škola, Beroun
Základní škola Beroun,
Wagnerovo náměstí
Základní škola, Beroun Závodí
Základní škola Broumy
Základní škola Hudlice
Základní škola Hýskov
Základní škola Chyňava
Základní škola Kairos
Základní škola a Mateřská
škola Karlštejn
Základní škola a Mateřská
škola Králův Dvůr
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Základní škola a Mateřská
škola Kr. Dvůr - Počaply
Základní škola Františka
Josefa Řezáče Liteň
Základní škola, Loděnice
Základní škola a mateřská
škola Mořina
Základní škola Nižbor
Základní
škola
Nový
Jáchymov
Základní škola Srbsko
ZŠ a MŠ
Tetín
Základní škola a Mateřská
škola Tmaň
ZŠ a MŠ Vráž
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1
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2
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Základní škola a Mateřská
škola Vysoký Újezd
Základní škola a Mateřská
škola Zadní Třebaň
Základní škola
Zdice
ŠKOLNÍ KLUB
Základní škola Beroun Závodí
Základní škola Loděnice
Základní škola Zdice
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Neformální vzdělávání
Organizací, které doplňují aktivity zájmového vzdělávání zaměřené na děti, se v ORP Beroun nachází celá
řada. Jedná se o organizované výchovně vzdělávací aktivity mimo rámec zavedeného oficiálního školského
systému, které zájemcům nabízí záměrný rozvoj zkušeností, dovedností a postojů. Organizátory jsou
sdružení dětí a mládeže a další nestátní neziskové organizace (NNO), školská zařízení pro zájmové
vzdělávání – především střediska volného času, vzdělávací agentury, kluby, kulturní zařízení a další.
Ve většině obcí funguje řada dobrovolných spolků, které se zaměřují na celoroční akce pro děti i dospělé.
V obcích, kde nefunguje spolek či jiná organizace, se na pořádání akcí pro děti podílí sama obec.
Důležitým článkem neformálního vzdělávání a celoživotního vzdělávání jsou také městské a obecní
knihovny, které aktivně využívají školy v rámci školních exkurzí. Některé knihovny mimo svoji běžnou
činnost pořádají i akce s cílem zatraktivnit „knihu“ jako zdroj informací a zábavy a pořádají osvětové
přednášky na rozličná témata.
Do níže uvedené tabulky nebyly tyto spolky ani obce uvedeny.
Organizace nabízející pravidelné akce v rámci zájmového vzdělávání pro děti do 15 let v ORP Beroun
Obec
Organizace
zaměření
Ateliér Na Vyhlídce, Na Medrovně keramika pro děti a rodiče, výtvarné kurzy i
223, 266 01 Beroun
individuální výuka a příprava na talentové
zkoušky
Dům dětí a mládeže Beroun, Sobotní tvoření s rodiči, akce tematicky
Svatojánská 217, 266 01 Beroun
zaměřené pro širokou veřejnost, příměstské
tábory
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Rodinné
centrum
Bezručova 928, Beroun

Beroun

Broumy

Hlásná Třebaň

Hudlice

Hýskov
Chyňava
Králův Dvůr
Liteň
Loděnice
Mořina
Nižbor

Slunečnice, Kurzy pro děti (výtvarné, pohybové, tvořivé,
jazykové),
poradenství
v
oblasti
psychologické, logopedické, právní a
finanční, rodinná mediační poradna
Studio Kala, U Archivu 156, Beroun
Kurzy pro děti (výtvarné, pohybové, tvořivé,
jazykové, hudebně-dramatické, hudební),
příměstské tábory
NZDM Klub 21, Havlíčkova 8, Beroun – Příměstské a pobytové tábory
Město
Renka Pivovarská (Husovo náměstí) Výuka anglického jazyka
85, Beroun
Lesní klub Studánka, Tovární 80, Lesní příměstské tábory
Beroun 26601
Farní charita Beroun, Cajthamlova Kroužky výtvarné, hudební, jazykové a
169, Beroun
počítačové
Městská knihovna Beroun, U Kasáren Besedy, přednášky a exkurze pro školy,
813 Beroun
autorská čtení, tematické akce pro děti (Noc
s Andersenem, Lovci perel, Kamarádka
knihovna atd.)
Muzeum Českého krasu, p.o., Husovo Pro MŠ, ZŠ, SŠ - tematické přednášky,
náměstí 87, Beroun
besedy, terénní exkurze a akce „na míru“ (i
pro další zájmové skupiny a tábory), stále
expozice a programy k dočasným výstavám
Klub Matýsek, Příčná 299, Broumy
Hudební školička, pohybové aktivity,
klubovna, celoroční akce pro děti
Klub Hlásek o.s., U Kapličky 58, 267 18 Herna, kroužek tvořivý, pohybový, hudební
Hlásná Třebaň
jazykový, přírodovědný a turistický,
keramický
Klub „Po škole“ - Klub Hlásek o.s., U Příprava pro předškoláky, sportovní aktivity,
Kapličky 58, 267 18 Hlásná Třebaň
jazykový kroužek, výtvarné a dějepisné
dílny, dílny s literaturou
Klub dětí a rodičů REZEDA Hudlice, V Herna, příměstské tábory, letní a podzimní
Zahrádkách 391, Hudlice
tábory
HÝSKOV - TADY JSEM DOMA,
Libinská 33, 267 06 Hýskov
Chyňava dětem, z. s. , Malá Strana
155, Chyňava
Soukromý klub Pohoda pro každého
Plzeňská 153, Králův Dvůr 26701
Liteňský pupík, V Babyce 30, Liteň

Horolezecký oddíl, výtvarný kroužek, akce
pro děti
Celoroční příměstské tábory, kroužky
pohybové, výtvarné a tvořivé
Pohybové a tvořivé kroužky, angličtina,
příměstské tábory
Kroužky dramatické a výtvarné, akce pro
děti
Art Time, Plzeňská 94, Loděnice
Kroužky hudební, výtvarné, sportovní,
taneční a jazykové
Dětský dům Mořina, Mořina
Kroužek dramatický, keramický, pohybový,
anglický, skautský
Rodinné centrum Nižbor, Stradonice Akce pro rodiny s dětmi, outdoorový oddíl,
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128, Nižbor

Svatý Jan
Skalou
Tmaň

kroužky angličtiny, pohybové a dovednostní
(stavebnice), herna
pod Centrum ekologického výzkumu a Vzdělávací moduly EVVO pro ZŠ a SŠ v
výchovy ve Svatém Janu pod Skalou
kombinaci s multikulturní výchovou včetně
Svatý Jan pod Skalou 2
praktických činností a výuky mimo školu
Československá církev husitská -dětské Pro děti od 6 do 12 let nabízí volnočasové
centrum, Tmaň čp. 100
aktivity hudební, výtvarné, divadelní,
poznávání historie a osobností zajímavou
formou, výlety, aktivity v přírodě, účast na
kulturních akcích, společných projektech
tuzemských i mezinárodních na základě
křesťanské morálky.

Jazykové kurzy
Mezi organizace, které výhradně nabízejí jazykové kurzy, patří:
 Jazyková škola Hany Vavrečkové, Husovo nám. 78/6, Beroun
 English in Beroun, V Zahradách, rezidence Nábřeží, Beroun
 Helen Doron Early English Beroun, v areálu BILLA, Havlíčkova 1732, Beroun
 Jazyková škola Chief, U Stadionu 157, 266 01 Beroun
 Jazyková škola PaeDr. Henrietty Mottlové, Plzeňská 95, Beroun
 Jazyková škola Jiřiny Gallové Jill, Husovo nám. 42, Beroun
 Jazykové kurzy – Ivan Ryurik Chubirka, Beroun
 Státní jazyková škola Beroun (Obchodní akademie), U Stadionu 486, Beroun
 Open English, Na Vyhlídce 840/1, Beroun
 Renka Pivovarská (Husovo náměstí) 85, Beroun
 EDUCA – Languages, Na Vyhlídce 314, 267 01 Králův Dvůr
 FF centrum Zdice, Havlíčkova 781, Zdice
Kromě těchto institucí nabízí na Berounsku jazykové kurzy i další živnostníci a organizace, které nejsou ve
výčtu uvedeny a jejichž primární zaměření není jen jazyková výuka.
Pohybové kurzy
Mezi nejrozšířenější a nejpestřejší nabídku patří zájmové kroužky zaměřené na rozvoj pohybových
dovedností. Jelikož se ale nejedná o kurzy, které by primárně plnily funkci vzdělávací, jejich jmenný seznam
v tomto dokumentu není relevantní.
Důležitou úlohu v nabídce zájmové činnosti pro děti nabízí Středisko volného času - DOMEČEK HOŘOVICE se
sídlem v Hořovicích. V obcích realizuje kroužky se zaměřením na výtvarnou, sportovní, hudební, jazykovou,
přírodovědeckou a taneční činnost. Kroužky probíhají v těchto obcí:
Broumy, Chodouň, Karlštejn, Králův Dvůr, Liteň, Srbsko, Zadní Třebaň.
Důležitým článkem neformálního vzdělávání a celoživotního vzdělávání jsou také městské a obecní
knihovny, které aktivně využívají školy v rámci školních exkurzí. Některé knihovny mimo svoji běžnou
činnost pořádají i akce s cílem zatraktivnit „knihu“ jako zdroj informací a zábavy a pořádají osvětové
přednášky na rozličná témata.
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2.4.6 Zajištění dopravní obslužnosti škol v území
2.4.6.1

Dopravní obslužnost v obcích

Vymezení a zdůvodnění řešeného problému
Dopravní infrastruktura, doprava a dopravní obslužnost jsou tři témata, která spolu velmi úzce souvisí. Ze
zákona č. 128/2000 Sb. O obcích vyplývá, že obce mají ve svém územním obvodu pečovat v souladu s
místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů,
mimo jiné i o potřeby dopravy a spojů. Obce tedy musí zajistit finanční prostředky jak na běžnou údržbu
infrastruktury, do níž patří kromě místních komunikací samozřejmě i chodníky pro pěší a cyklostezky, tak na
dopravní obslužnost. Mnohdy se, obzvláště v oblasti dopravní infrastruktury, jedná o milionové částky,
které hlavně menší obce ze svých rozpočtů obtížně uvolňují. Naštěstí mohou obce, buď samostatně, nebo
jako dobrovolné svazky obcí žádat o finanční prostředky na budování, opravy nebo údržbu infrastruktury
prostřednictvím strukturálních fondů EU nebo ze státního rozpočtu. Mnohým samostatným obcím nebo
dobrovolným svazkům obcí se již podařilo tyto prostředky získat.
V oblasti dopravní obslužnosti mohou obce zajišťovat veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou
linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou. Aby veřejná doprava mohla tvořit systém, který by
byl přijatelnou alternativou individuální automobilové dopravě a nebyl chápán jako sociální služba pro ty,
kteří nemají možnost využívat individuální dopravu, musí být částečně dotována z veřejných zdrojů. Dotace
pak umožňují především:
- udržovat přiměřenou nabídku spojů (nad rámec základní dopravní obslužnosti),
- zachovat přiměřenou cenu jízdného,
- poskytovat slevy na jízdném,
- obnovovat vozový park atd.
Je v zájmu každého regionu usilovat o vytváření co nejkvalitnějšího systému veřejné dopravy, který může
nabídnout alternativu k automobilové dopravě nebo k jejímu kombinování s veřejnou dopravou.

Informace o dopravní obslužnosti v regionu
Podle zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů se
dopravní obslužností rozumí zabezpečení dopravy po všechny dny v týdnu především do škol a školských
zařízení, k orgánům veřejné moci, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících základní
zdravotní péči a k uspokojení kulturních, rekreačních a společenských potřeb, přispívající k trvale
udržitelnému rozvoji územního obvodu. Rozsah podílu státu na jejím zajištění ve veřejném zájmu stanoví
podle místních podmínek území a výše rozpočtových prostředků, které jsou k dispozici, příslušný kraj.
Veřejný zájem, tedy rozsah dopravního zabezpečení ve veřejném zájmu, uplatňuje vůči dopravcům
příslušný krajský úřad, což by mělo zabezpečit skutečné potřeby obyvatel. Proto by tyto uváděné potřeby
měly vycházet z požadavků občanů a následně obcí a krajské úřady by, po posouzení uplatněných
přepravních požadavků, je měly smluvně zabezpečit u dopravců.
Otázku veřejné dopravy považuje velké procento občanů za vážný problém. Nejedná se jen o počet spojů
(problém nastává hlavně o víkendech a ve volných dnech obecně), ale také o vzájemnou provázanost spojů
a jednotlivých druhů dopravy.
Na území regionu Beroun existují dva druhy veřejné dopravy, a to autobusová a železniční. Je vytvářena
snaha, aby tyto dopravy na sebe prostorově a časově navazovaly, což je, vzhledem k různým
provozovatelům, problém. V mnoha obcích se více daří prostorová návaznost.

96

2.4.6.2
Dopravní dostupnost do MŠ
Dotazníkové šetření MŠMT s názvem „Analýza spádovosti a dopravní dostupnosti MŠ“ provedeného mezi
obcemi v ORP Beroun, se zaměřovalo na otázky týkající se dopravy dětí do nejbližších MŠ. Z 48 obcí
odpovědělo 33 respondentů.
Výstup z dotazníkového šetření MŠMT „Analýza spádovosti a dopravní dostupnosti MŠ“

Z šetření vyplynulo, že zejména v menších obcích, provozujících MŠ, jsou pro většinu rodičů tyto MŠ
dostupné. Je zřejmé, že se tím významně snižují náklady obce na dotaci MHD. Zajímavým zjištěním bylo, že
často rodiče neumísťují děti do MŠ podle spádovosti ale na základě volných míst a také podle renomé
jednotlivých MŠ. Ve většině těchto případů řeší rodiče dopravu dětí do MŠ individuálně tj. osobními
automobily. Jelikož poptávka po umístění dětí do MŠ stále roste, řada obcí plánuje výstavu nové
infrastruktury.

2.4.6.3
Dopravní dostupnost do ZŠ
V dotazníkovém šetření MŠMT, které bylo zaměřeno na zhodnocení dopravní dostupnosti dětí do ZŠ,
odpovědělo 46 respondentů ze 48.

Výstup z dotazníkového šetření MŠMT „Analýza spádovosti a dopravní dostupnosti ZŠ“
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Z výsledků mimo jiné vyplynulo, že obce negativně hodnotí přístup okolních větších obcí, se kterými nelze
uzavřít smlouvu na zajištění docházky dětí. Dojezdová doba se tím samozřejmě zvyšuje, ale je pochopitelné,
že při kritickém stavu školních kapacit musí obce v první řadě zajistit prostor pro umístění svých dětí.
Uvedený problém se dotýká hlavně těch nejmenších obcí, jako jsou např. Svatý Jan pod Skalou (158
obyvatel) a Bubovice (383 obyvatel) . Většinou je nutné, aby si rodiče, při dopravě dětí do vzdálenějších
škol, zajistili vlastní dopravu.
V obcích, kde probíhá rozsáhlá bytová výstavba, je zpravidla i nevyhovující infrastruktura škol. Protože je
zde možno v následujících letech očekávat převis poptávky po místech ve školách, měla by se každá obec
zamyslet nad tímto problémem a buď provést zvětšení kapacity stávajících škol a nebo vysvětlit svým
novým občanům, proč děti do vzdálenějších škol musí dopravovat individuálně.

2.4.7 Sociální situace
Sociální patologie je dle definice souhrnné označení pro nezdravé, abnormální a obecně nežádoucí
společenské jevy. Jedná se o jevy, které jsou společensky nebezpečné a nejsou v souladu s morálními,
sociálními či právními normami společnosti.
Sociálně patologické jevy na území ORP Beroun lze označit za mírně proměňující se. Setrvalý stav je možné
sledovat v množství případů týkajících se páchání majetkově-trestné činnosti, jako jsou krádeže,
poškozování cizí věci, sprejerství, řízení bez řidičského oprávnění. Naopak narůstající tendenci mají
patologické jevy ve spojitosti se zneužíváním návykových látek, se zvýšenou sexuální aktivitou a narůstající
agresivitou u dětí.
Sociálně patologické jevy vyskytující se na území ORP Beroun
Sociální situace v ORP Beroun byla mapována z pohledu pracovníků OSPOD (orgán sociálně – právní
ochrany dětí) na území ORP Beroun.
Patologické jevy u dětí se vyskytují napříč všemi rodinami bez ohledu na sociální a životní úroveň. Za velký
problém lze označit nefunkční rodiny, které se dlouhodobě podílejí na zanedbávání výchovy svých
potomků. Nejčastějšími příčinami jsou neochota věnovat dětem čas, nedostatek finančních prostředků či
hospodaření s nimi, vysoká pracovní vytíženost.
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Mezi nejčastější trestnou činnost dětí a mladistvých patří:
 krádeže
 sprejerství
 ublížení na zdraví
 distribuce a zneužívání alkoholu a dalších návykových látek.
V přestupkovém řízení byly nejčastěji řešeny:
 přestupky proti majetku (krádeže doma, ve školách, obchodech…)
 narušování občanského soužití (fyzická napadení, slovní napadení šířená médii - sociální sítě, emaily…), řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění.
Mezi výchovnými problémy se objevovaly:
 záškoláctví (občas i podporované rodičem)
 nerespektování autorit rodičů a pedagogických pracovníků
 šikana
 nezájem o návazné studium
 předčasné ukončení studia
 vyhýbání se nástupu do pracovního procesu
 experimentování s kouřením, alkoholem a jinými návykovými látkami
 tzv. „psychiatrické děti“ (ztráta sebevědomí, sebepoškozování).

Záškoláctví a předčasné ukončení vzdělávání
Mezi nejčastější problémy patří záškoláctví. Tento problém je řešen dle metodického pokynu MŠMT
č. j. 10 194/2002-14, ze dne 11. března 2002. Záškoláctví u konkrétního dítěte nejprve řeší škola svoláním
výchovné komise a v případě pokračování neomluvené absence je podán podnět k zahájení přestupkového
řízení. Pokud neomluvená absence nadále pokračuje, postupuje se celá záležitost příslušnému oddělení
Policie ČR k prošetření, zda nebyl spáchán trestní čin ohrožování výchovy dítěte.
V případě, že má dítě ukončenou povinnou školní docházku, není další vzdělávání povinné. Děti i jejich
rodiče jsou ale zejména školami informováni o dalších stupních vzdělávání.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Činnost odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Beroun pro ORP Beroun spočívá zejména
ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb, v zajišťování terénních prací, sociálního poradenství a
pomoci při řešení nejrůznějších nepříznivých sociálních situací, v poskytování sociálního poradenství
osobám propuštěným z výkonu trestu, vazby, ústavní výchovy. Dále odbor působí v oblasti prevence
negativních jevů týkající se dětí a mládeže, včetně pořádání táborů pro děti z nízkopříjmových rodin.
Součástí odboru sociálních věcí a zdravotnictví je OSPOD, který se zabývá sociálně - právní ochranou dětí.
Tuto činnost definuje zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí. Jedná se o:
 ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
 ochranu oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,
 působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny,
 zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně
vychováváno ve vlastní rodině.
Při řešení všech sociálně patologických jevů, tedy i záškoláctví, pracuje OSPOD s dítětem i s rodinou. Za rok
2016 OSPOD řešil případ 15ti dětí, které se dopouštěly záškoláctví. Z toho – v pěti případech byl podán
podnět na zahájení řízení ve věci přestupku. U jedné nově přistěhované rodiny podal podnět OSPOD jiného
ORP než Beroun. Na Polici ČR byly v této věci podány tři podněty.
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V případě, že se dítě dopustí záškoláctví jednorázově, a pokud je to v konkrétním případě dostačující, řeší se
tento problém domluvou se sociální pracovnicí. Kurátoři řeší především záškoláctví dlouhodobé, spojené se
závislostmi na návykových látkách, nezaměstnaností, nespoluprací rodičů, jinou trestní činností.
Podle zjištění pracovníků je často příčinou sociálně patologických jevů dětí nuda a nezájem či nemožnost
trávení volného času aktivní formou. Prevencí by mohla být osvěta rodičů, aby podporovali děti ve
smysluplných volnočasových aktivitách.
Jednou z aktivit Komise pro prevenci kriminality Rady města Beroun je pořádání táboru pro děti ze socio –
kulturně znevýhodněných rodin. Město Beroun nabízí občanům trvale žijícím na území města stipendium
pro děti z nízkopříjmových rodin na financování volnočasových aktivit. Žádost se podává k manažerce
prevence kriminality na témže odboru dle Obecně závazných zásad pro poskytování stipendií na zájmové
volnočasové aktivity pro děti z nízkopříjmových rodin ve městě Beroun ze dne 1. 10. 2016.
Sociální a další služby zaměřené na děti a mládež ve městě Beroun a okolí
V rámci projektu " Komunitně plánujeme v Berouně" (č. projektu CZ.1.04/3.1.03/65.00024), podpořeného
Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost, vznikl webový portál s interaktivním katalogem
sociálních služeb a doplňkových programů města Beroun (http://www.socialnisluzby-beroun.cz/).
Nabídku volnočasových aktivit na Berounsku poskytují:
nízkoprahové kluby, odpolední kluby, domovy dětí a mládeže, rodinná centra a mateřská centra aj. V oblasti
prevence či intervence existuje řada organizací se širokou škálou služeb.
Organizace, které nabízející sociální a návazné služby dětem a rodinám s dětmi, nabídka jejich služeb
Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje, pracoviště Beroun, Husovo nám
65/36, 266 01 Beroun
Pracoviště poskytuje odborné sociální poradenství, individuální, párovou i rodinnou terapii. Poskytuje
krizovou intervenci a řeší konflikty v rodině.
1.

2.
Český červený kříž – Azylový dům a dům na půl cesty Berounka, Bezručova 928, 266 01 Beroun
Organizace zajišťuje azylové bydlení pro matky s dětmi, pro oběti domácího násilí či mládež opouštějící
ústavní výchovu. Nabízí sociální a základní právní poradenství a pomoc.
3.
Člověk v tísni, o.p.s., Pracoviště Beroun, Pod Kaplankou 483, 266 01 Beroun
Berounské pracoviště Programů sociální integrace společnosti Člověk v tísni bylo otevřeno v únoru 2017 a
nabízí v rámci programu „Podpora vzdělávání“ individuální doučování dětí ze sociálně znevýhodněného
prostředí přímo v domácnostech a pomoc s přípravou do školy. Doučované dítě má možnost účastnit se
příležitostných volnočasových aktivit s dobrovolníkem. V případě dobré spolupráce s rodinou nabízí také
možnost finančně uhradit částku za pravidelnou mimoškolním aktivitu (zájmové kroužky apod.) dle výběru
dítěte. Pro starší děti studující na středních školách (včetně SOU) nabízí stipendijní program, jehož součástí
je kariérní poradenství.
Od dubna 2017 se nabídka služeb rozšíří o dluhové poradenství pro dospělé klienty. Společnost Člověk v
tísni působí v Berouně a Králově Dvoře. Plánuje nabízené služby kapacitně i územně rozšířit tak, aby bylo
možné pravidelné doučování nabídnout i rodinám v přilehlých obcích v rámci ORP Beroun.

4.

Farní charita Beroun – S.A.S. Betlém, Plzeňská 117, Beroun
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Organizace pracuje s celou rodinou a problémy řeší v jejich přirozeném domácím prostředí. Nabízí
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a sociálně terapeutické činnosti. Dále pomoc při uplatňování
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

5.
Farní charita Beroun, Cajthamlova 169, 266 01 Beroun
Poskytuje podporu a pomoc rodinám s dětmi s cílem předcházet vzniku krizových životních situací a nabízí
pomoc s jejich řešením. V rámci sociální služby Azylového domu pro rodiny a Sociálně aktivizačního
programu pro rodiny počet klientů roste. Narůstající počet je důsledkem jednak liberální výchovy zejména u
„přezaměstnaných“, rodičů, kteří hojně využívají nabídek mimoškolních aktivit, a dále rodičů s velkými
sociálními problémy (nebo nezaměstnanými), kteří nejsou kompetentní v otázce řešení základních životních
situací a děti jsou ponechány samy sobě. Farní charita :

provozuje poradny logopedickou, psychologickou, právní a dluhovou, speciálně pedagogickou

nabízí doučování v současné době pro 30 rodin

poskytuje výchovné a vzdělávací činnosti

v rámci Centra volnočasových aktivit pro děti nabízí výtvarné a hudební kroužky (v roce 2013 50 dětí;
v roce 2016 66 dětí) či angličtinu pro děti. Pro zájemce ze sociálně slabých rodin nabízí kurzy se
základy PC.

„Dětská skupina Beránek“ pro děti od 2 let s celodenním programem - funguje od ledna 2017, vznikla
jako podpora pracujících rodičů, případně rodičů v rekvalifikaci a aktivně hledajících zaměstnání.
6.
Studio KaLa, U Archivu 156, 266 01 Beroun
Studio Kala nabízí herničku pro děti se zázemí pro rodiče a řadu zájmových kroužků pro děti. Pro rodiče
nabízí služby a kurzy v rámci terapeutické poradny (kineziologie, rodinné konstelace, apod.).
7.
Klub Po škole“ - Klub Hlásek o.s., U Kapličky 58, 267 18 Hlásná Třebaň
Klub Hlásek o.s. provozuje Klub po škole, kde kromě zájmových činností nabízí doučování a nápravy
specifických poruch učení se speciální pedagogem.
8.
Magdaléna o.p.s - pobočka Beroun, Havlíčkova 1732, 266 01 Beroun
Obecně prospěšná společnost Magdaléna je nestátní nezisková organizace, která působí ve Středočeském
kraji a v Praze a poskytuje ucelený systém zdravotních a sociálních služeb v oblasti prevence a léčby různých
typů závislostí pro rodinné příslušníky uživatelů návykových látek i pro uživatele.
Magdaléna o.p.s - Adiktologická ambulance nabízí:











Adiktologické a psychologické poradenství
Ambulantní léčba a doléčování
Informační servis a individuální poradenství
Krizová i krátká intervence
Psychiatrická péče a farmakologie
Sociálně právní poradenství i rodinné
Testování na infekční choroby HIV. VHC, a Syfilis
Orientační testy na přítomnost drog
Včasná diagnostika a intervence
Zprostředkování kontaktu/léčby
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Magdaléna o.p.s - terénní program nabízí:
kontaktní práce, informační servis, sociální poradenství
výměnný program, sběr odhozeného injekčního materiálu
distribuce zdravotnického materiálu
zprostředkování kontaktu s návaznou péčí
testování na infekční nemoci

9. Medvídek – spolek rodičů a přátel dětí s autismem, V Římě II. 161, 267 05 Nižbor
Je svépomocná skupina, která organizuje setkávání celých rodin v prostorách Rodinného centra Slunečnice.
Cílem setkávání je podpora, sídlení zkušeností a předávání informací.
10. Městský úřad Beroun - odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Pod kaplankou 21, 266 01 Beroun
Odbor spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb a koordinuje proces komunitního plánování. Cílovou
skupinou jsou i rodiny s dětmi. Spektrum činností:

základní a odborné sociální poradenství

terénní sociální práce

pomoc při řešení nejrůznějších nepříznivých sociálních situací

vykonává sociálně- právní ochranu dětí včetně náhradní rodinné péče a protidrogové prevence
mládeže

veřejné opatrovnictví a sociální kurátor
11. Pedagogicko – psychologická poradna Středočeského kraje, Pobočka Králův Dvůr – Počaply, Plzeňská
90, 267 01 Králův Dvůr
Poradna nabízí služby klientům z řad dětí ve věku 3-19 let s různými pedagogicko-psychologickým
problémy. Nabízí:

poradenství při výukových a výchovných problémech

prevenci sociálně patologických jevů

pomoc při volbě povolání
12. Poradenství – Mg. Ludmila Hudcová, Wagnerovo nám. 1541, 266 01 Beroun
Je určena pro děti od 6 let (i dospělé) a nabízí:

řešení v obtíží ve vztazích a výchově

nacházet osobní rovnováhu a sebedůvěru

náprava ADHD metodou EEG Biofeedback (zklidnění, zlepšení pozornosti atd.)
13. Poradna pro občanství a lidská práva, se sídlem V Pražské bráně 71, 26601 Beroun
Poradna nabízí a poskytuje základní sociální poradenství, výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně - terapeutické činnosti, pomoc při
uplatňování práv a zájmů, podporu a nácvik rodičovského chování, pomoc s vedením domácnosti, pomoc s
hledáním práce, bydlení. Dále dluhové poradenství, řešení sporů pomocí mediace, v odůvodněných
případech i právní zastoupení.
Porada provádí terénní program, sociálně právní poradenství při řešení obtížných životních situací nebo
dluhové problematice, pomoc při hledání zaměstnání, bydlení, doprovod na jednání s úřady.
14. Pro zdraví 21 z.ú., Havlíčkova 8, 266 01 Beroun
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež poskytuje a nabízí bezplatný vstup, výchovně-vzdělávací činnosti,
pomoc s přípravou do školy, zájmové činnosti, sociální poradenství, ochranu práv a oprávněných zájmů
cílové skupiny, sociálně-terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a také
možnost přístupu na internet.











sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
terénní podporu pro rodiny s dětmi prostřednictvím výchovně-vzdělávacích a sociálně terapeutických
činností
zprostředkovává kontakt se společenským prostředím
napomáhá při uplatňování oprávněných zájmů
zprostředkovává nácvik rodičovských dovedností
provozuje Poradna prvního kontaktu - poradna poskytuje včasnou sociálně - psychologická podporu
rodiny v oblasti vztahů v rodině, při rizikovém chování některého z členů rodiny (závislost rodiče,
dítěte apod.), při rozvodových a porozvodových situacích, ve školní úspěšnosti dítěte a jeho vztahů s
vrstevníky, při nemoci nebo úmrtí v rodině apod.
zajišťuje vzdělávání pedagogických pracovníků "DVPP" - další vzdělávání pedagogických pracovníků
"DVPP", tvoří programy pro pracovníky škol a školních poradenských zařízení pro osobní rozvoj,
programy pro podporu inkluze (např. školící projekt "Zaměřeno na Život - Učitel v roli Tvůrce").
organizuje příměstské tábory.

15. Probační a mediační služba, středisko Beroun, Politických vězňů 20, 266 01 Beroun
Poradna je určena pro dospělé i pro nezletilé, kteří měli kontakt s trestným řízením a nabízí:

poradna pro oběti trestných činů – pomoc při orientaci v trestním řízení, náhrady škody, podpora,
pomoc při uplatňování zákonných nároků oběti trestného činu

pomoc při řešení trestného činu u obviněných či podezřelých ze spáchání trestného činu

zajištění výkonu alternativních trestu
16. Rodinné centrum Slunečnice, Bezručova 928, 266 01 Beroun
Nabízí komplexní prorodinné služby pro obyvatele celého ORP Beroun. Posláním RC Slunečnice je
všestranná podpora rodiny, její funkčnosti a stability. V nabídce jsou volnočasové aktivity a semináře
zaměřené na vývojové fáze dětí a problémy s nimi spojené. RC Slunečnice poskytuje zázemí Klubu
pěstounům a Klubu autistů. Spolupracuje s Azylovým domem. Provozuje tyto poradny:

Poradna rodinné mediace - řešení sporů a partnerských neshod, rozvodová problematika, majetkové
spory (86/39)

Právní poradna - poradenství - pracovní a rodinné právo, finanční a dědické právo

Poradna pro rodiče a děti - partnerské a rodinné poradenství, neshody v rodině

Odborná pedagogická poradna - vzdělávací pomoc dětem, žákům a jejich rodičům (školní zralost,
obtíže v učení, specifické poruchy učení a chování

Pěstounská péče – uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
Organizace, které pracují s dětmi se zdravotním handicapem , nabídka jejich služeb
1. Dětský domov a mateřská škola speciální, Mládeže 1102, 266 01 Beroun
Speciální mateřská škola, dětský domov a speciální pedagogické centrum poskytují péči, výchovu a vzdělání
dětem se zdravotním postižením.
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Mateřská škola speciální je s celodenním provozem, je součástí souboru škol a školských zařízení přímo
určených ke vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Komplexní speciálně
pedagogickou péči věnuje především dětem s duálním postižením a více vadami. Do předškolního zařízení
docházejí děti z Dětského domova a děti z rodin. Dětský domov pečuje o děti s nařízenou ústavní výchovou
od 3 let od 18 let s kombinovaným postižením a narušenými komunikačními schopnostmi. Součástí zařízení
je i Speciálně pedagogické centrum, které nabízí servis dětem s kombinovaným postižením resp. s více
vadami nebo s duálním senzorickým postižením (hluchoslepotou) v rámci celé ČR.
2. Dobromysl, o.p.s. Beroun, Bezručova 928, 266 01 Beroun
Dobromysl o. p. s. poskytuje profesionální sociální služby dětem, mladistvým i dospělým se zdravotním
postižením z Berouna a širokého okolí. Jedná se o služby:

Denní stacionář

Osobní asistence

Sociálně terapeutické dílny

Odlehčovací služby
Jako fakultativní službu nabízí svoz bezbariérovým automobilem typu Ford Transit, dále pak širokou škálu
aktivit a terapií, mezi které patří zejména arteterapie, muzikoterapie, hipoterapie, canisterapie, snoezelen,
fyzioterapie a rehabilitace. Několikrát do roka pořádá pobytové akce v přírodě a prodloužené víkendy s
terapiemi.

3. Klubíčko o.p.s., se sídlem Damilská 172, Tetín
Klubíčko Beroun, o.p.s. je nestátní nezisková organizace pečující o děti i dospělé převážně s těžkým
zdravotním postižením. Poskytuje sociální služby pro takto postižené i pro jejich rodiny.







Týdenní stacionář - zabezpečení komplexní péče o děti, mladistvé a dospělé s postižením; výchovně,
aktivizační a sociální terapeutický činností s ohledem specifické potřeby uživatelů; podpora uživatelů
v soběstačnosti a samostatnosti
Osobní asistence – pomoc při zvládaní úkonů péče o vlastní osobu po dobu pobytu v penzionu
Klubíčko Beroun; nepřetržitá péče nebo podpora a dohled při činnostech; pomoc při zvládání úkonů
péče o vlastní osobu v domácnostech klientů, doprovázení klientů
Odlehčovací pobytové i ambulantní služby – nácvik praktických dovedností, tréninkové pracoviště
Klubák, terapie a kroužky
Asistovaná přeprava osob se zdravotním postižením a seniorů
Integrované volnočasové aktivity – jednodenní a vícedenní akce v tuzemsku i v zahraničí pro osoby se
zdravotním postižením i pro celé rodiny
Vzdělávání pečujících osob – informační servis z oblasti sociálních služeb a legislativy

2.4.8 Návaznost na dokončené základní vzdělávání
2.4.8.1

Provázanost s KAP - kariérové poradenství, spolupráce s dalšími subjekty

Dotazníkem zaměřeným na spolupráci škol se zaměstnavateli, úřadem práce, středními školami a
odbornými učilišti, vysokými školami a informačními centry pro mládež bylo osloveno všech 12 úplných
základních škol v území ORP Beroun. Otázky se týkaly následného vzdělávání a volby povolání po ukončení
základní školy a také kariérového poradenství.
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Údaje poskytlo 11 škol:

Jungmannova základní škola Beroun, Plzeňská 30, Beroun - Město, okres Beroun

2. základní škola a mateřská škola, Preislerova 1335, 266 01 Beroun

ZŠ Wagnerovo nám, Beroun

Základní škola, Beroun - Závodí, Komenského 249, okres Beroun

Střední škola a Základní škola Beroun, přísp. organizace, Karla Čapka 1457, 266 01 Beroun 2

Základní škola a mateřská škola Broumy, Školní 242, 26742 Broumy

Základní a Mateřská škola Králův Dvůr, Jungmannova 292, 267 01 Králův Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Králův Dvůr - Počaply, Tyršova 136, okres Beroun

Základní škola Loděnice, Školní 255, 267 12

Základní škola Zdice, Komenského 72, Zdice

Naše Základní škola, Nižbor (místo výuky Liteň)
Údaje neposkytla 1 škola: Základní škola Františka Josefa Řezáče, Liteň.
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Výsledky dotazníkového šetření
1. Spolupráce se zaměstnavateli
Z celkové počtu 11 základních škol probíhá spolupráce se zaměstnavateli v sedmi základních školách, čtyři
školy se zaměstnavateli nespolupracují.
ZŠ ve svých odpovědích uvedly následující formy spolupráce: prezentace firem ve školách včetně nabídky
stipendií během profesní přípravy, exkurze do podniků a provozů v regionu, nábory do firem, projekt
integrovaného učebního oboru strojní mechanik.

2. Spolupráce s Úřadem práce (ÚP)
S Úřadem práce spolupracuje v regionu deset základních škol, jedna škola nespolupracuje.
ZŠ ve svých odpovědích uvedly následující formy spolupráce: informace žáků 8. a 9. ročníků, jejich rodičů a
výchovných poradců k volbě povolání, návštěva ÚP a besedy se žáky - informování o síti SOU a SŠ, nárocích
na jednotlivé profese, možnosti uplatnění na trhu práce v regionu a v ČR, o podmínkách přijetí do
jednotlivých oborů atd., návštěva žáků na Veletrhu studijních a učebních oborů ve Zdicích (dříve Burza škol
v Berouně), poradenství pro žáky 8. a 9. ročníků a jejich rodiče, workshopy a setkání výchovných poradců,
zástupců OU, SŠ a firem v regionu.
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3. Spolupráce s informačními centry pro mládež
Spolupráci s Informačními centry pro mládež neuvedla žádná ZŠ.
4. Spolupráce se středními školami
Šest škol uvedlo spolupráci se středními školami, pět škol se SŠ nespolupracuje.
ZŠ ve svých odpovědích uvedly následující formy spolupráce: Informace o Dnech otevřených dveří středních
škol žákům, rodičům, návštěva zástupců středních škol v základních školách, informační návštěvy žáků v SŠ.

5. Spolupráce se středními odbornými učilišti (SOU)
Šest škol uvedlo spolupráci se středními odbornými učilišti, pět škol se SOU nespolupracuje.
ZŠ ve svých odpovědích uvedly následující formy spolupráce: návštěva a prezentace zástupců SOU v
základních školách, exkurze do SOU ve Dnech otevřených dveří, návštěvy dílen SOU Hlinky, projekt
"Řemeslo má zlaté dno".
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6. Spolupráce s vysokými školami
Spolupráci s VŠ týkající se následného vzdělávání po ukončení základní školy a volby povolání neuvedla
žádná ZŠ.
Spolupráci s VŠ v jiném směru uvádějí dvě ZŠ. V ZŠ Loděnice studenti ČVUT vedou kroužky ICT pro žáky. SŠ a
ZŠ Beroun, příspěvková organizace uvádí spolupráci se studenty pedagogiky (PedF) při poskytování praxí a
stáží budoucím pedagogům, asistentům pedagoga, pracovníkům SPC a pedagogům absolvujícím DVPP
zaměřené na speciální pedagogiku.
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7. Kariérové poradenství v ZŠ
Osm základních škol poskytuje kariérové poradenství, dvě ZŠ kariérové poradenství neposkytují (jedna z
nich funguje prvním rokem a vzdělává pouze jednoho žáka v 9. třídě a uvádí, že zatím není třeba poskytovat
kariérové poradenství).
ZŠ ve svých odpovědích uvedly následující formy kariérového poradenství: předmět volba povolání,
konzultace s výchovným poradcem, poradenská činnost Úřadu práce, projekt „Odplouváme“, zpracování
plánu kariérového poradenství na každý rok.
Další formy spolupráce týkající se následného vzdělávání a volby povolání po ukončení základní školy.
Jedna ZŠ spolupracuje s Republikovým centrem vzdělávání formou testování zájmů a schopností žáků 8. a 9.
tříd - projekt COMDI, a dále organizuje společnou návštěvu žáků a jejich rodičů na Přehlídce a nabídce
pražského středního a vyššího odborného školství Schola Pragensis.
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2.4.8.2

Střední školy, SOU, potíže s uplatněním u absolventů SŠ a SOU

V ORP Beroun je 5 středních škol (z toho 1 gymnázium) a jedna Střední odborná škola a střední odborné
učiliště, které nabízí tří až čtyřleté obory.
SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL V ORP BEROUN
 Gymnázium Joachima Barranda, Talichova 824, Beroun
 Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, U
Stadionu 486, Beroun
 Střední zdravotnická škola, Mládeže 1102, Beroun
 Střední škola a Základní škola Beroun, příspěvková organizace, Karla Čapka 1457, Beroun
 Manažerská akademie, soukromá střední škola, Tovární 66, Beroun
 Střední odborná škola a střední odborné učiliště Beroun - Hlinky, Okružní 1404, Beroun s obory:
 Karosář (denní studium, 3 roky)
 Mechanik opravář motorových vozidel (denní studium, 3 roky)
 Elektrikář - silnoproud (denní studium, 3 roky)
 Cukrář (denní studium, 3 roky)
 Truhlář (denní studium, 3 roky)
 Instalatér (denní studium, 3 roky)
 Kuchař (denní studium, 3 roky)
 Kuchař - číšník (denní studium, 3 roky)
 Prodavač (denní studium, 3 roky)
 Aranžér (denní studium, 3 roky)
 Stavebnictví (denní studium, 4 roky)
 Provoz a ekonomika dopravy (denní studium, 4 roky)
 Cestovní ruch (denní studium, 4 roky)
 Strojní mechanik –Zámečník (denní studium, 3 roky)
Ve Středočeském kraji je nabídka střední škol s rozdělením na tyto kategorie:
M – Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Vzdělávání s profesním charakterem má délku studia 4 roky (v denní formě vzdělávání). Absolventi získají
maturitní vysvědčení a mohou pokračovat ve vysokoškolském nebo vyšším odborném vzdělávání. Příklady:
75-41-M/01 Sociální činnost, 26-41-M/01 Elektrotechnika.
L/0 – Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou
Studium připravuje pro náročná dělnická povolání a nižší řídicí funkce. V denní formě je 4leté a jeho
významnou součástí je odborný výcvik (obory vznikly z dřívějších 3letých učebních oborů). Absolventi získají
maturitní vysvědčení a podle novely školského zákona i výuční list. Mohou vstoupit na pracovní trh nebo
pokračovat ve vysokoškolském nebo vyšším odborném vzdělávání. Příklady: 23-44-L/01 Mechanik strojů a
zařízení, 69-41-L/01 Kosmetické služby.
L/5 – Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou (nástavbové studium)
Je určeno výhradně pro vyučené absolventy tříletých oborů a v denní formě trvá 2 roky. Návaznost oborů,
tzn., jaký obor navazuje na vyučení, stanovuje vládní nařízení. Absolventi získají maturitní vysvědčení a
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mohou pokračovat ve vysokoškolském nebo vyšším odborném vzdělávání nebo zastávat náročnější
pracovní pozice, např. mistra, technologa, vedoucího výroby. Příklad návaznosti: po absolvování 3letého
oboru 66-51-H/01 Prodavač lze studovat nástavbový obor 66-41-L/51 Podnikání.
K – Úplné střední všeobecné vzdělání (v gymnáziích)
Studium je neprofesní a připravuje především pro vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělávání. Rozlišuje
se: 4letá - po ukončení 9. ročníku základní školy (označení v kódu je „K/4“), 6letá - po ukončení 7. ročníku
základní školy („K/6“), 8letá - po ukončení 5. ročníku základní školy („K/8“).
Celkový počet žáků na středních školách ve Středočeským kraji byl 40 067 žáků.
Počet žáků na středních školách ve Středočeském kraji s rozdělením na obory vzdělání (zdroj: Statistické
ročenky Středočeského kraje 2016)

Z tabulky je patrné, že největší počet žáků přichází ze základních škol na střední odborné školy bez
nástavbového studia (tento počet má ale mírně klesající tendenci).
Neúspěšní absolventi registrovaní na Úřadu práce v okrese Beroun
Z portálu MPSV z „Pololetní statistiky absolventů škol a mladistvých v evidenci ÚP“ ke dni 30.9.2016
vyplývá, že okres Beroun ve srovnání ostatními okresy podobné velikosti (Benešov, Nymburk, Rakovník),
patří , co se týče počtu neúspěšných absolventů, mezi okresy s nižším počtem absolventů registrovaných na
Úřadu práce.
Absolventi škol v evidenci ÚP ČR podle kategorií vzdělání k 30. 9. 2016 dle okresů ve Středočeském kraji
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V následující tabulce je uveden přehled oborů s největším počtem absolventů z okresu Beroun, kteří nenašli
uplatnění na trhu práce ke dni 30. 9. 2016. Do tabulky nebyly zahrnuty obory, kde se vyskytuje pouze jeden
neuplatněný absolvent.

Název školy

Adresa školy

Název oboru

Počet absolventů
v evidenci ÚP,
kteří ukončili
školu ke dni

Dosud
nepracovali

30.9.2016

Integrovaná střední škola hotelového
provozu, obchodu a služeb, Příbram, Gen. R.
Tesaříka 114
SOŠ a SOU Beroun - Hlinky
SOŠ a SOU Beroun - Hlinky
SOŠ a SOU Beroun - Hlinky
SOŠ a SOU Beroun - Hlinky
SOŠ a SOU Beroun - Hlinky
SOŠ a SOU Beroun - Hlinky
Gymnázium Joachima Barranda
Obchodní akademie,Střední pedagogická
škola a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Beroun
Obchodní akademie,Střední pedagogická
škola a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Beroun
Obchodní akademie,Střední pedagogická
škola a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Beroun
Obchodní akademie,Střední pedagogická
škola a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Beroun
Střední odborná škola a Střední odborné

učiliště,Hořovice
Gymnázium a Střední odborná škola,

Gen. R. Tesaříka č.p. 114, 26101
Kuchař - číšník
Příbram (okres: Příbram)
Okružní č.p. 1404, 26601 Beroun
(okres: Beroun)
Okružní č.p. 1404, 26601 Beroun
(okres: Beroun)
Okružní č.p. 1404, 26601 Beroun
(okres: Beroun)
Okružní č.p. 1404, 26601 Beroun
(okres: Beroun)
Okružní č.p. 1404, 26601 Beroun
(okres: Beroun)
Okružní č.p. 1404, 26601 Beroun
(okres: Beroun)
Talichova č.p. 824, 26601 Beroun
(okres: Beroun)
U Stadionu č.p. 486/2, 26601

Karosář
Cukrář
Instalatér
Provoz a ekonomika
dopravy
Kuchař - číšník
Aranžér
Gymnázium

2

1

2

2

5

4

3

2

2

2

3

3

2

2

2

2

5

5

2

2

3

1

6

5

3

2

3

3

4

4

Obchodní akademie
Beroun (okres: Beroun)
U Stadionu č.p. 486/2, 26601
Beroun (okres: Beroun)
U Stadionu č.p. 486/2, 26601

Předškolní a
mimoškolní
pedagogika
Ekonomické lyceum

Beroun (okres: Beroun)
U Stadionu č.p. 486/2, 26601
Pedagogické lyceum
Beroun (okres: Beroun)
Palackého náměstí č.p. 100/17,

26801 Hořovice (okres: Beroun)
Mládežníků č.p. 1115, 33701

Ekologie a životní
prostředí (Aplikovaná
biologie a chemie,
Technologie odpadů)
Informační technologie
(Informační a

Rokycany, Mládežníků 1115
Manažerská akademie, soukromá střední
škola

Rokycany (okres: Rokycany)
Tovární č.p. 66, 26601 Beroun
(okres: Beroun)

databázové systémy)
Veřejnosprávní činnost
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3

Specifická část analýzy

3.1 Témata MAP v řešeném území
Klíčová témata MAP jsou rozdělena do tří kategorií: povinná, doporučená, průřezová a volitelná.

Povinná témata / opatření MAP
1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

Doporučená témata / opatření MAP
4.
5.
6.
7.

Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
Kariérové poradenství v základních školách
Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků

Průřezová a volitelná témata / opatření MAP
8. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
9. Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
10. Investice do rozvoje kapacit základních škol
11. Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV a IROP
12. Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků

Uplatnění klíčových témat dle metodiky MAP v řešeném území
Na všechna výše uvedená témata byly zaměřeny dotazníky pro školská a mimoškolská zařízení a veřejnost
„Zvyšování kvality vzdělávání ve školských zařízeních“ formou SWOT analýzy. Pracovní skupiny se na svých
jednáních zabývají jednotlivými tématy a jejich souvislostmi. Vzdělávání v rámci fáze MAP „Budování
znalostních kapacit“ bude zaměřeno v největší míře na povinná témata, v menší míře na ostatní témata
podle potřeb a zájmu zapojených subjektů. Ředitelé MŠ, ZŠ a subjektů nabízejících neformální mimoškolní
a zájmové vzdělávání na svých pravidelných setkáních, konaných v rámci platformy partnerství MAP, budou
témata MAP pravidelně probírat a řešit tematické okruhy s nimi spojené.

3.2 Analýza dotčených skupin v oblasti vzdělávání v řešeném území
V rámci projektu byli vytipováni všichni aktéři, kterých se téma vzdělávání přímo dotýká. Patří mezi ně:









Rodiče, kteří mají děti v MŠ, žáky v ZŠ
Rodiče – zájem o MŠ, ZŠ
Děti v MŠ a žáci v ZŠ
Pedagogové a další zaměstnanci
Představitelé obce, která má ZŠ, MŠ
Představitelé obce, kde se ZŠ nebo MŠ nenachází
Ostatní zřizovatelé (mimo obce)
Partneři škol
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Název
dotčené
skupiny

Očekávání dotčené Rizika spojená se Způsob komunikace
skupiny
skupinou
 Kvalitní ŠVP

 Neochota
spolupracovat

 Tvůrčí prostředí

 Vysoká očekávání

 Kvalita
pedagogického
Rodiče, kteří
sboru
mají děti v

zařízeních a jejich
dostupnost
 Pestrá
nabídka
mimoškolních
činnostíŠVP
 Kvalitní
 Vysoká očekávání
 Specializace
školy
Dostatečná kapacita  Nezájem o dítě

Rodiče
– zájem
o MŠ, ZŠ

 Kvalita pedagogů

 Webové stránky

 Prověření funkčnosti
informačních kanálů

 Rodičovské schůzky
 E-mail

MŠ, žáky v  Dostatek míst ve
ZŠ
vzdělávacích

 Dostupnost
(prostorová
časová)

 Osobní kontakt

Opatření

i

 Kluby přátel školy
 Rodičovský
zpravodaj

 Osobní kontakt
 Dny
dveří

otevřených

 Webové stránky
 E-mail

 Prověření funkčnosti
informačních kanálů
 Ve spolupráci se
zřizovatelem
reagovat na zajištění
dostatečných kapacit
 Budovat
image školy

kvalitní
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 Blízkost

 Nezájem o zapojení
do výuky

 Zajímavý ŠVP
 Atraktivní
výuky

metody

 Podnětné prostředí,
včetně moderního
vybavení

Děti v MŠ a
žáci
v ZŠ

 Možnost
seberealizace
 Otevřený
s pedagogy

 Nezájem o zapojení
do
mimoškolních
aktivit

 Osobní kontakt při
hodinách, ve školní
družině ve SVČ

 Podpora při výběru
budoucího povolání

 Možnost
vzdělávání

dalšího

 Sdílení dobré praxe

Pedagogové
a
další
zaměstnanci

 Moderní pracovní
prostředí a dostatek
vhodných pomůcek
pro práci

 Nízká psychická a
fyzická odolnost

 Vytvořit
atraktivní
nabídku
mimoškolních aktivit
 Pěstovat vztahy mezi
pedagogy a žáky /
dětmi
 Odchody kvalitních
pedagogů a dalších
zaměstnanců
 Špatné klima
pracovišti

na

 Vyšší nároky
vzdělávání

na

 Osobní kontakt
 Porady vedení školy

 Zvýšení
finanční
podpory od kraje a
státu
 Bezproblémová
komunikace
zástupci škol

 Poskytnou
kvalitní
karierové
 Zajistit odpovídající
poradenství
finanční ohodnocení
 Modernizace
vybavení škol
 Vytvořit prostor pro
vzájemné
sdílení
informací
mezi
pedagogy a získávání
zkušeností
 Umožnit
další
vzdělávání učitelů a
vedení škol

 Stabilita zaměstnání

Představitelé
obce, která
má ZŠ, MŠ

 Modernizace
vybavení škol

 Motivovat žáky



 Dostatek finančních
prostředků
na
provoz škol

od

 Zajištění
podmínek
pro
práci
nepedagogických
pracovníků

 Bezproblémový
kolektiv a kamarádi
z bydliště a okolí

 Motivující platové
ohodnocení

vazba

 Vytvořit
podnětné
prostředí pro žáky i
atraktivní
metody
výuky

 Nevhodná
komunikace
s pedagogy
 Nevhodné chování
v kolektivu

vztah

 Zpětná
rodičů

 Nedostatečné
množství financí na
zajištění
bezproblémového
chodu školy

 Osobní
setkání
v rámci ORP, DSO či
MAS

 Využít více zdrojů
financování
 Systém pravidelných
pracovních setkání

 Špatná komunikace

se
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Představitelé
obce, kde se
nenachází
ZŠ, MŠ

Ostatní
zřizovatelé
(mimo obce)

 Získání prostředků
na vlastní školu,
případně nastavení
pravidel s obcemi
vlastnící MŠ a ZŠ

 Dostatek zájemců
 Dostatek financí na
zajištění
chodu
školy
 Specializace
školy
(jazyky, IT, apod.)
 Podpora obcí

Partneři škol

 Aktivní spolupráce
se školami
 Zapojení do chodu
škol

 Špatná komunikace
s představiteli obce,
která má ZŠ či MŠ již
zřízenou

 Osobní kontakt se
zřizovateli škol

 Pravidelné pracovní
schůzky

 Nedostatečné
množství financí na
zajištění
bezproblémového
chodu školy

 Osobní kontakt

 Využít více zdrojů
financování

 Web

 Špatná komunikace
 Možný neúspěch
 Nezájem
o
spolupráci
mezi
partnery a školou

 Osobní kontakt mezi
vedením školy a
představiteli
partnerských
organizací

 Otevřenost
potencionál.
partnerům

škol

Informováni a osloveni s nabídkou zapojení se do projektu byli zástupci všech zřizovatelů a vedení
mateřských a základních škol, základních uměleckých škol, speciálních školských zařízení, zástupci zařízení
pro neformální mimoškolní a zájmové vzdělávání prostřednictvím jednotlivých zapojených škol rodiče žáků.
Všem zřizovatelům a ředitelům mateřských a základních škol, základních uměleckých škol, zařízením
poskytujícím neformální mimoškolní a zájmové vzdělávání byl rozeslán dotazník „Zvyšování kvality
vzdělávání ve školských zařízeních“ formou SWOT analýzy a zároveň probíhalo zjišťování investičních
záměrů školních a mimoškolních zařízení. Také probíhají informační setkání se zřizovateli a řediteli
zmíněných škol a institucí, informace jsou předávány telefonicky a elektronicky. Vedoucí a členové
pracovních skupin předávají informace z území realizátorovi projektu i opačným směrem.
Pro veřejnost byl určen dotazník „Zvyšování kvality vzdělávání ve školských zařízeních“ umístěný na
webových stránkách realizátora projektu. Obě verze dotazníků obsahovala všechna povinná, doporučená,
průřezová a volitelná témata MAP.
Další dotazníkové šetření Partnerství, spolupráce, budování znalostních kapacit ve školských zařízeních ORP
Beroun bylo určené mateřským, základním uměleckým školám. Obdobné dotazníkové šetření „Partnerství,
spolupráce, budování znalostních kapacit v mimoškolním a zájmového vzdělávání v ORP Beroun“ určeno
subjektům poskytujícím mimoškolní a zájmové vzdělávání.
V přípravě je anketa pro žáky základních škol zaměřená na je jejich spokojenost s prostředím školy,
průběhem vyučování, přístupem pedagogů a celkovým klimatem školy. Další anketa je určena rodičům a má
podobný obsah jako výše zmíněná anketa pro žáky ZŠ.

Krátce po začátku projektu byly ustanoveny tři otevřené pracovní skupiny a jejich vedoucí:
- pracovní skupina pro oblast mateřské školy,
- pracovní skupina pro oblast základní školy
- pracovní skupina pro oblast neformálního mimoškolního a zájmového vzdělávání.
Každá z pracovních skupin se pravidelně setkává projednává aktuální témata projektu. Při vzájemných
setkáváních v rámci aktivit partnerství MAP se poznávají a potkávají lidé s různými názory a zkušenostmi,
kteří působí v různých typech školních i mimoškolních zařízení a veřejnost. Začaly vznikat osobní vazby mezi
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zapojenými zástupci vzdělávacích i mimoškolních subjektů a veřejnosti. Probíhá sdílení a výměna zkušeností
jako základ budoucího síťování a trvalé spolupráce.
Aktuální informace o průběhu projektu MAP jsou zveřejňovány na webových stránkách realizátora
projektu: www.mesto-beroun.cz/obcan/skolstvi/map-vzdelavani.
Dále probíhá informování veřejnosti prostřednictvím tiskoviny Radniční list, vydávaného městem Beroun,
elektronicky rozesílaným zpravodajem města Beroun, e-mailem všem zřizovatelům a ředitelům mateřských
a základních škol, základních uměleckých škol, organizacím a zástupcům mimoškolního a zájmového
vzdělávání, členům pracovních skupin, zájemcům z řad rodičů a veřejnosti a zástupcům poskytovatelů
sociálních služeb. Informační plakáty jsou umístěny v Informačním centru města Beroun a dalších
informačních plochách.
Zapojené školní a mimoškolní subjekty se také podílejí na šíření informací o projektu MAP.
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3.4 Analýza rizik v oblasti vzdělávání v řešeném území
Jednotlivá rizika byla v převážné míře vytipována ze závěrů dotazníkového šetření provedeného MŠMT a to
jako kombinace plánů jednotlivých školských zařízení zlepšit určité prvky z oblastí podporovaných z OP,
špatného hodnocení aktuálního stavu některých prvků a možných překážek.
Riziko
Finanční rizika
nedostatek stabilní finanční
podpory na investice do škol
nedostatek stabilní finanční
podpory na provoz škol
nedostatek fin. prostředků na
obnovu ICT

nedostatek fin. prostředků na
rozvoj příslušné gramotnosti
nedostatek fin. prostředků na
realizaci
vzdělávání mimo
vlastní výuku
nedostatek fin. prostředků na
zajištění personálních nákladů
na práci s heterogenními
skupinami žáků
nedostatek fin. prostředků na
podporu
polytechnického
vzdělávání
nedostatek fin. prostředků na
zajištění pomůcek, literatury
apod. pro rozvoj iniciativy a
kreativity
nedostatek fin. prostředků na
zajištění rodilých mluvčích pro
jazykovou výuku
Technická rizika
nedostatečná kapacita MŠ a ZŠ
nedostatečná kapacita tříd
další vynucené investice v
důsledku nové legislativy
nedostatečná
prostorová
kapacita
pro
knihovny,
čtenářské kluby a další
volnočasové aktivity
nedostatek
prostoru
pro
polytechnické vzdělávání
Výuková rizika
nedostatek
příležitostí
ke
vzdělávání pedagogů v oblasti
inkluze

Hodnocení rizika
Pravděpodobnost.
vzniku (P)

Pravděpodobnost
následků (N)

Vyhodnocení
závažnosti
(P*N)

4

4

16

4

4

16

3

3

9

3

4

12

4

2

8

4

5

20

3

2

6

3

2

6

4

4

16

4

5

20

4

4

16

4

3

12

4

2

8

4

2

8

3

3

9

Opatření k omezení rizika

spolupráce se zřizovatelem,
OP
spolupráce se zřizovatelem,
OP
stanovení
odpovědné
osoby,
spolupráce
se
zřizovatelem,
rozvojové
fondy
stanovení
odpovědné
osoby,
spolupráce
se
zřizovatelem
stanovení
odpovědné
osoby,
spolupráce
se
zřizovatelem
reforma
regionálního
školství

stanovení
odpovědné
osoby,
spolupráce
se
zřizovatelem
stanovení
odpovědné
osoby,
spolupráce
se
zřizovatelem, OP
spolupráce se zřizovatelem,
OP

spolupráce se zřizovatelem
spolupráce se zřizovatelem
spolupráce se zřizovatelem,
dodatečné příjmy ze SR
spolupráce
se
zřizovatelem,OP

spolupráce se zřizovatelem

spolupráce s institucemi,
které zajišťují DVPP
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nedostatek
interaktivních
metod a pomůcek
nedostatek
příležitostí
ke
vzdělávání pedagogů v oblasti
polytechniky
pedagogové v nedostatečné
míře využívají pro výuku ICT
klesající zájem žáků o výuku a
nižší zájem rodičů o dobrý šk.
prospěch
Organizační a personální rizika
nedostatek
pedagogů
v
důsledku zvyšujícího se počtu
dětí
a
neuspokojivého
finančního ohodnocení
nedostatek vedoucích kroužků
a ostatních volnočasových
aktivit
přetěžování
pedagogů
administrativou
a
dalšími
povinnostmi
moderní vybavení škol pro
výuku cizích jazyků
nízká úroveň spolupráce mezi
MŠ, ZŠ a dalšími vzdělávacími
institucemi
nedostatečná nabídka DVPP

3

2

6

3

3

9

2

3

6

3

3

9

3

4

12

3

3

9

3

3

9

3

4

12

2

3

6

3

4

12

administrativní
náročnost
získávání podpory z OP

3

3

9

nedostatečná kapacita MŠ v
důsledku legislativních změn

4

5

20

spolupráce se zřizovatelem,
OP,
spolupráce s institucemi,
které zajišťují DVPP
větší motivace PP
zlepšit spolupráci mezi PP a
rodiči

vytvářet tlak na změny
legislativy v reg. školství
(lepší ohodnocení)
vytvářet tlak na změny
legislativy v reg. školství
(lepší ohodnocení)
zlepšení řízení ve školách,
připomínkování legislativy
vytvářet tlak na změny
legislativy v reg. školství
společné
aktivity,
spolupráce se zřizovatelem
připomínkovat
u
poskytovatele DVPP
stanovit
odpovědnou
osobu, spolupracovat se
zřizovatelem
spolupráce se zřizovatelem,
OP

Hodnocení rizika a jeho následků se provádí přiřazení známek 1 - 5 závažnosti dané skutečnost . Význam
známek je:
pravděpodobnost rizika P je 1 nahodilé
Následky N 1 zanedbatelné
2 malé
2 nepravděpodobné
3 významné
3 pravděpodobné
4 velmi závažné
4 velmi pravděpodobné
5 fatální
5 trvalé
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4 Východiska pro strategickou část
4.1 Vymezení problémových oblastí a klíčových problémů
Zásadní a klíčovou problémovou oblastí je rozvoj kapacit mateřských a základních škol a rozvoj jejich
infrastruktury řešící aktuální problém nedostatečných kapacit, který ohrožuje v některých částech ORP
přijímání dětí ke vzdělávání v MŠ a ZŠ.
Další důležitou oblastí je zkvalitnění úrovně materiálně – technické vybavenosti škol a školských zařízení a
také subjektů pro neformální mimoškolní a zájmové vzdělávání. Školám chybí moderně vybavené odborné
učebny, laboratoře a dílny, knihovny, tělocvičny. Dále chybí potřebné interaktivní a další pomůcky
napomáhající zvýšení kvality výuky a zvýšení motivace k učení dětí a žáků.
Významná je také oblast podpory inkluzivního vzdělávání a rozvoj potenciálu každého dítěte a žáka v MŠ, ZŠ
i v neformálním mimoškolním a zájmovém vzdělávání. Klíčovým problémem je současná přeplněnost tříd
znemožňující individuální přístup ke všem dětem a žákům, nejen těm se speciálními vzdělávacími potřebami
či mimořádně nadaným.
Dále je třeba se zaměřit na oblast rozvoje gramotností a osvojení klíčových kompetencí dětí a žáků v MŠ, ZŠ
a v neformálním mimoškolním a zájmovém vzdělávání.
S předchozí oblastí úzce souvisí zajištění dostatečného počtu kvalifikovaných pedagogů MŠ, ZŠ a pro
neformálním mimoškolní a zájmovém vzdělávání. Důležitá je spolupráce pedagogů s asistenty a zajištění
jejich dostatečného počtu.
Nezbytná je i motivace a podpora osobnostního a profesního rozvoje pedagogů a dalších dalších
pracovníků.
Poslední problémovou oblastí, která by měla být východiskem pro strategickou část je podpora vzájemné
spolupráce mezi jednotlivými školskými i mimoškolními subjekty s cílem zvyšování kvality a efektivity
vzdělávání v MŠ, ZŠ a v neformálním mimoškolním a zájmovém vzdělávání v ORP Beroun.
Z uvedených definic problémových oblastí a klíčových problémů vychází i vymezení prioritních oblastí
rozvoje.

4.2 Vymezení prioritních oblastí rozvoje v řešeném území
1. Prioritní oblast: Rozvoj kapacit a infrastruktury, zkvalitnění úrovně materiálně – technické vybavenosti
škol a školských zařízení a také subjektů pro neformální mimoškolní a zájmové vzdělávání.
Tato oblast zahrnuje rekonstrukce, stavební a technické úpravy stávající infrastruktury a budování nové
infrastruktury škol a školských zařízení a subjektů pro neformální mimoškolní a zájmové učení, vnitřního i
venkovního prostředí, včetně úprav zeleně. Dále zahrnuje modernizaci materiálně-technického vybavení
včetně ICT a vytváření estetického a podnětného vnitřního prostředí.
2. Prioritní oblast: Podpora inkluzivního vzdělávání a rozvoje potenciálu každého dítěte a žáka v MŠ. ZŠ a
neformálním mimoškolním a zájmovém vzdělávání.
Tato oblast zahrnuje dostatečné finanční zajištění pro kvalitní práce s heterogenní skupinou dětí a žáků,
podpůrné aktivity pro inkluzi a rozvoj nadání pro všechny aktéry vzdělávání.
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Zajištění menšího počtu dětí a žáků ve třídách, možnost dělení tříd, individuální přístup.
Rozvoj Infrastruktury pro inkluzi a zkvalitnění úrovně materiálně technické vybavenosti škol.

3. Prioritní oblast: Rozvoj gramotností a klíčových kompetencí dětí a žáků v MŠ, ZŠ a v neformálním
mimoškolním a zájmovém vzdělávání.
Tato oblast zahrnuje využívání zajímavých, přitažlivých a efektivních forem a metod výuky a výchovy
vedoucí k rozvoji gramotností a klíčových kompetencí dítěte a žáka. Využívání mimo-výukových akcí a
aktivit v rámci školy i mezi školami, rozvíjet spolupráci se subjekty mimoškolního a zájmového vzdělávání a
dalšími odborníky.

4. Prioritní oblast: Zajištění dostatečného počtu kvalifikovaných pedagogů MŠ, ZŠ a v neformálním
mimoškolním a zájmovém vzdělávání, motivace a podpora osobnostního a profesního rozvoje pedagogů a
dalších nepedagogických pracovníků. Tato oblast zahrnuje podporu kariérního růstu pedagogů (kariérní
řád), zajištění vhodných programů DVPP v území SO ORP Beroun, motivaci a podporu začínajících pedagogů
- podporu vzniku odborně zaměřených platforem, podporu činnosti výchovných poradců a posílení role
kariérového poradenství.

5. Prioritní oblast: podpora vzájemné spolupráce mezi jednotlivými školskými i mimoškolními subjekty s
cílem zvyšování kvality a efektivity vzdělávání v MŠ, ZŠ a v neformálním mimoškolním a zájmovém
vzdělávání v ORP Beroun.
Tato oblast zahrnuje kontinuální a efektivní spolupráci všech místních aktérů v území SO ORP Beroun
v oblasti vzdělávání, (rozšiřování partnerství, síťování, sdílení příkladů dobré praxe).
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4.3 SWOT-3 analýza prioritních oblastí rozvoje v řešeném území
POVINNÁ TÉMATA MAP PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Podpora rozvoje matematické pregramotnosti v předškolních zařízeních
S - Silné stránky
(„ Co nám jde dobře a na čem se dá stavět“)

W - Slabé stránky
(„Kde nás tlačí bota“)

1. Přirozený zájem dětí o matematické úlohy a zvídavost 1. Chybí interaktivní pomůcky pro rozvoj MpG.
v předškolním věku.
2. DVPP
probíhá
ve
větší
vzdálenosti
2. Uplatnitelnost MpG pregramotnosti ve všech
od místa školy.
oblastech vyučování v MŠ.
3. Vysoký počet dětí ve třídě, obtížné uplatňování
3. MŠ má kvalifikovaný personál se zájmem o další
individuálního přístupu k dětem s ohledem na
vzdělávání v oblasti matematické pregramotnosti.
naplněnost třídy.

O – příležitosti
(Co může vést k úspěchu a dá se na tom
zapracovat“)

T- Hrozby
(„Co nás ohrožuje a na co si dát pozor“)

1. Propojit polytechnickou výchovu s MpG.
2. Podporovat finanční gramotnost (zakoupit materiál,
pomůcky, sdílet zkušenosti s ostatními MŠ).

1. Špatné výsledky z matematiky na 1. stupni ZŠ.
2. Nedostatek interaktivních metod a pomůcek pro rozvoj
MpG na trhu.

3. Využívat aktivizující metody.

Priority – pořadí podle důležitosti a naléhavosti
Strategie – cesty k dosažení cílů
Cíle
– čeho chceme dosáhnout
Indikátory – jak vyhodnotíme úspěch či neúspěch
Priority:
1. Systematický rozvoj matematického myšlení dětí, uvědomělé využívání matematické pregramotnosti při
řešení každodenních situací.
2. Individuální práce s dětmi s mimořádným zájmem o počítání nebo logiku.
Strategie:
1. Vzdělávání pedagogů v oblasti matematické pregramotnosti (vzdělávání v různých metodách a umění
jejich aplikace v praxi).
2. Materiální a technické a finanční zabezpečení, vybavení vhodnými IT technologiemi pro děti.
Cíle:
1. Sdílení dobré praxe.
2. Organizovat semináře zaměřené na strategie, metody a formy předškolního vzdělávání v matematické
pregramotnosti.
3. Zorganizovat setkání pedagogů s představením příkladů dobré praxe, využití DVPP.
Indikátory:
Autoevaluace MŠ v oblasti rozvoje matematické pregramotnosti, rozbor aktuálního stavu technického
zabezpečení.
Sebehodnocení v pravidelných intervalech. Sdílení dobré praxe. Rozhovory s rodiči, pedagogy, dětmi.
 počet seminářů;
 počet účastníků seminářů;
 počet MŠ účastnících se setkání pedagogů;
 počet pedagogů zapojených ve sdílení dobrých praxí;
 počet akcí DVPP;
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 počet pedagogů vzdělávajících se v DVPP;
 počet pořízených pomůcek.

Podpora inkluzivního /společného/ vzdělání v předškolních zařízeních
S
Silné
stránky W
(„ Co nám jde dobře a na čem se dá stavět“)
(„Kde nás tlačí bota“)
1. MŠ podporují bezproblémový přechod všech dětí
bez rozdílu do základní školy.
2. MŠ kladou důraz nejen na budování vlastního
úspěchu dítěte, ale i na odbourávání bariér mezi
lidmi, vedou k sounáležitosti s dalšími dětmi a lidmi
apod.
3. pedagogové MŠ provádějí pedagogickou diagnostiku
dětí, vyhodnocují její výsledky a v souladu s tím volí
formy a metody výuky, resp. kroky další péče o
děti.

Slabé

1. .Některé MŠ nejsou bezbariérové.
2. Některé MŠ nemají dostatečně vytvořený systém
podpory pro děti se speciálními vzdělávacími
potřebami.
3. Vysoká náročnost v kombinaci s dvouletými dětmi,
dětmi s OŠD.

O
–
příležitosti
T(Co může vést k úspěchu a dá se na tom
(„Co nás ohrožuje a na co si dát pozor“)
zapracovat“)
1. Příležitost k lepšímu provázání, sdílení, domluvě,
vzájemnému poznání, společnému vzdělávání,
aktivitám.
2. Zabezpečit společné DVPP a další vzdělávací akce,
workshopy, semináře.
3. Cílené vytváření podmínek pro realizaci inkluzivních
principů ve vzdělávání (DVPP, zajištění odborné,
materiální a finanční podpory, atd.)

stránky

Hrozby

1. Vysoké počty dětí ve třídě.
2. Málo učitelek na třídu.
3. Nízká motivace asistentek pedagoga – nízké platy,
krátké úvazky, omezená časová perspektiva
zaměstnání a z toho vyplývající fluktuace,
nedostatek zkušených a kvalifikovaných pracovních
sil.
4. Chybí odborníci v terénu.

Priority – pořadí podle důležitosti a naléhavosti
Strategie – cesty k dosažení cílů
Cíle
– čeho chceme dosáhnout
Indikátory – jak vyhodnotíme úspěch či neúspěch
Priority:
Zkvalitňování podmínek pro realizaci inkluzivních principů ve vzdělávání
1. Vytvořit podmínky ke společnému vzdělávání (materiální a finanční podpora).
2. Navazovat a rozvíjet vztahy s ostatními MŠ, se ZŠ a dalšími organizacemi pracujícími s dětmi i rodiči
(sdílení praxe, diskuze, společné akce…).
Strategie:
a) neinvestiční
1. Vytvořit podmínky pro podporu inkluzivního vzdělávání.
2. Podporovat vzdělávání v oblasti inkluze a motivovat pedagogické pracovníky (odborná podpora,
DVPP, vzájemné učení pedagogických pracovníků, pravidelná metodická setkání pedagogů,
umění spolupráce pedagogů s dalšími pedagogickými i nepedagogickými pracovníky).
b) investiční
1. Zajistit technické úpravy vedoucí k usnadnění inkluzivního vzdělávání (bezbariérovost), prostory
pro specializované služby, poradenské služby MŠ apod..
2. Vybudování nových prostorových kapacit z důvodu snižování počtů dětí s ohledem ke
společnému vzdělávání a z důvodu přijímání 2letých dětí do MŠ.
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3. Soustavné zkvalitňování materiálně technické vybavenosti škol umožňující vzdělávání dětí
2letých, dětí se SVP (dětí nadaných, dětí se zdravotním znevýhodněním, dětí ze sociálních a
kulturních minorit….).
Cíle:
1. Dokázat přijmout ke vzdělávání v MŠ všechny děti bez rozdílu.
2. Komunikovat s rodiči, dětmi i pedagogy. Vnímat jejich potřeby a systematicky rozvíjet školní kulturu.
3. Zajistit kvalitní další vzdělávání pedagogických pracovníků.
4. Zajistit adekvátní ohodnocení pedagogických pracovníků.
Indikátory:
Zpětná vazba díky rozhovorům s rodiči, dětmi. Využití spolupráce s jinými školními zařízeními, příklad dobré
praxe. Prostor pro sebehodnocení dítěte.
Autoevaluace MŠ v oblasti inkluzivního vzdělávání, bezbariérovost všech prostor MŠ.








počet dětí využívajících úpravy prostředí MŠ;
počet MŠ upravujících bezbariérovost;
počet MŠ vybavených novými pomůckami;
počet podpořených zaměstnanců;
počet realizovaných školení v rámci DVPP;
počet podpořených dětí;
počet proškolených pedagogických pracovníků;

Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti v předškolním zařízení
S
Silné
stránky W
(„ Co nám jde dobře a na čem se dá stavět“)
(„Kde nás tlačí bota“)
1. MŠ často využívají služeb městských a místních
knihoven.
2. MŠ využívají dramatickou výchovu a prožitkové
učení.
3. MŠ preferují ve vzdělávacích činnostech čtení s
porozuměním nad poslechem.

Slabé

1. MŠ
nedisponují
dostatečným
technickým
zabezpečením a materiálním vybavením pro rozvoj
čtenářské pregramotnosti.
2. Nedostatek finančních prostředků pro průběžné
doplňování literatury a multimedií pro rozvoj
čtenářské pregramotnosti.
3. Vysoké počty dětí ve třídách.

O
–
příležitosti
T(Co může vést k úspěchu a dá se na tom
(„Co nás ohrožuje a na co si dát pozor“)
zapracovat“)
1. Dostatek financí na motivaci učitelek
2. Nákup pomůcek, výukových materiálů a vzdělávání
pedagogů.
3. Rozvoj spolupráce s rodiči a veřejností, podpora
čtení dětem a s dětmi v rodinách. ¨

stránky

Hrozby

1. Vysoké počty dětí ve třídě
2. Nedostatek stabilní finanční podpory státu pro
rozvoj čtenářské pregramotnosti
3. Nedostatek interaktivních metod a metodiky a
pomůcek na trhu pro rozvoj čtenářské
pregramotnosti

Priority – pořadí podle důležitosti a naléhavosti
Strategie – cesty k dosažení cílů
Cíle
– čeho chceme dosáhnout
Indikátory – jak vyhodnotíme úspěch či neúspěch
Priority:
1. Připravit děti pro bezproblémový přechod na základní školy.
2. Zajistit dostatečné technické, materiální a personální podmínky pro práci mateřských škol.
Strategie:
a) neinvestiční
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1. Vzdělávání pedagogů v oblasti čtenářské pregramotnosti(vzdělávání v různých metodách a
umění jejich aplikace v praxi); sdílení dobré praxe mezi sebou i s pedagogy z jiných MŠ a ZŠ;
DVPP.
2. Realizace akcí pro děti na podporu čtenářské pregramotnosti, zvýšení motivace ke
čtenářství, zapojení rodičů do podpory čtenářské pregramotnosti.
b) investiční
1. Materiální a technické zabezpečení.
Cíle:
1. Zájem o činnosti v oblasti ČP u všech dětí, dobrá školní připravenost dětí předškolního věku v oblasti ČP.
2. Dostatečné finanční prostředky pro mimoškolní akce.
3. Proškolit pedagogy v oblasti ČpG. Zavádění moderních metod do výuky.
4. Zorganizovat setkání pedagogů s představením příkladů dobré praxe.
5. Podpořit spolupráci s knihovnou a kulturním zařízením (využití motivačních programů pro děti).
6. Pořídit kvalitní výukové materiály a publikace rozšiřující dětskou i pedagogickou knihovnu.
Indikátory:
Zpětná vazba. Zaujetí dětí. Rozhovory s pedagogy, rodiči, dětmi.
Autoevaluace MŠ, rozbor aktuálního stavu materiálního zabezpečení v oblasti ČP.
 počet pedagogů vzdělaných v podpoře ČpG;
 počet pedagogů zapojených ve sdílení dobrých praxí;
 počet nakoupených knih, tabletů, výukových materiálů;
 počet zapojených dětí;
 plán spolupráce s knihovnou, případně s kulturním zařízením, počet zapojených rodičů.

Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení mateřských škol
S
Silné
stránky W
(„ Co nám jde dobře a na čem se dá stavět“)
(„Kde nás tlačí bota“)
1. Možnost vybavení MŠ z prostředků dotací.
2. Již provedené investice z vlastních zdrojů.
3. Podpora zřizovatelů.

Slabé

1. Momentální nedostatek finančních prostředků.
2. Nedostatečná kapacita MŠ.

O
–
příležitosti
T(Co může vést k úspěchu a dá se na tom
(„Co nás ohrožuje a na co si dát pozor“)
zapracovat“)
1. Realizace projektů – výstavba a vybavení MŠ.
2. Vybavení na podporu podnětného vnitřního
prostředí MŠ.
3. Vybavení MŠ zařízením pro dvouleté děti

stránky

Hrozby

1. Možný krizový stav v přijímání dětí do MŠ v některé
oblasti OR.

Priority - pořadí podle důležitosti a naléhavosti
Cíle
- čeho chceme dosáhnout
Strategie - cesty k dosažení cílů
Indikátory - jak vyhodnotíme úspěch či neúspěch
Priority:
1. Rekonstrukce, stavební úpravy, modernizace, udržovací práce, rekonstrukce tříd.
2. Úprava a vybavení dalších prostor v okolí škol - školní zahrady, dětská hřiště.
3. Vybavení MŠ IT technologií.
Strategie:
a. neinvestiční:
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1.Vybavení na podporu příznivého vzdělávacího prostředí.
2.Vybavení tříd.
3.Obnova a pořízení nových didaktických pomůcek.
b. investiční:
1. Stavební úpravy, rekonstrukce a vybavení na podporu podnětného prostředí.
2. Výstavba a rekonstrukce MŠ.
Cíle:
1. Krásné, nové, užitečné, podnětné prostředí pro naše děti a žáky.
2. Zkvalitnění prostředí a zajištění optimálních materiálních podmínek pro předškolní vzdělávání.
3. Zabezpečit dostupnost předškolního vzdělávání v souladu se současnými požadavky
4. Zahrada - multifunkční prostor pro rozvoj dětí v pohybových, technických a ekologických kompetencí.
Indikátory:
1. Vynaložené náklady v poměru k zisku.
2. Žáci, učitelé, kapacita – počet žáků.
3. Autoevaluace MŠ.

POVINNÁ TÉMATA MAP PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Podpora rozvoje matematické gramotnosti
S
Silné
stránky W
(„ Co nám jde dobře a na čem se dá stavět“)
(„Kde nás tlačí bota“)
1. Vysoké procento kvalitních aprobovaných učitelů
matematiky.
2. Uplatňování nových metod ve výuce matematiky
(Hejného metoda).
3. Zapojování škol do matematických soutěží.

Slabé

1. Nenavazující podpora ve využívání metod – aktivity
k podpoře rozvoje matematických dovedností jsou
nepravidelné
2. Malé povědomí o výukových aplikacích
3. Nedostatečné materiální a technické zabezpečení pro
rozvoj matematické gramotnosti.

O
–
příležitosti
T(Co může vést k úspěchu a dá se na tom
(„Co nás ohrožuje a na co si dát pozor“)
zapracovat“)
1. Zajištění provázanosti mezi 1. a 2. stupněm
2. Lepší vybavenost učeben v návaznosti na kvalitní
DVPP.
3. Pravidelná spolupráce s Techmania centrem matematický kroužek pro talentované žáky a
podpora individuální výuky

stránky

Hrozby

1. Učení z donucení.
2. Malá motivace a nezájem žáků o matematiku.
3. Administrativní zatížení učitelů při realizaci projektů

Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti
S
Silné
stránky W
(„ Co nám jde dobře a na čem se dá stavět“)
(„Kde nás tlačí bota“)

Slabé

stránky
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1. Materiální zázemí pro kvalitní výuku
2. Dostatek aprobovaných pedagogů a ochota se
vzdělávat
3. Ve školách existuje čtenářsky podnětné prostředí,
třídní knihovny, čtenářské koutky, školní knihovna,
dílny a konají se besedy v knihovnách.

1. Chybějící prostory na dělení tříd a pro školní čtenářské
kluby
2. Chybějící nabídka tematických kroužků
3. Nedostatek financí na nákup technického a
materiálního zabezpečení v oblasti ČG

O
–
příležitosti
T(Co může vést k úspěchu a dá se na tom
(„Co nás ohrožuje a na co si dát pozor“)
zapracovat“)
1. Vzájemná výměna zkušeností, sdílení workshopy,
konference.
2. Dotační programy na podporu knihoven.
3. Klást ještě větší důraz na čtenářství v různých
předmětech a podporovat individuální práci s žáky
s mimořádným zájmem o literaturu, tvůrčí psaní atp.

Hrozby

1. Klesající úroveň čtenářské gramotnosti.
2. nezájem žáků o čtenářství.
3. Logopedické vady žáků.
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Inkluzivní vzdělávání a podpora žáků ohrožených školním neúspěchem
S
Silné
stránky W
(„ Co nám jde dobře a na čem se dá stavět“)
(„Kde nás tlačí bota“)
1. Vysoké procento aktivních pedagogů se zájmem o co
nejkvalitnější podporu všech žáků, bezpečné a
otevřené klima ve většině škol ORP
2. Komunikace mezi ZŠ a zákonnými zástupci, vnímání
potřeb a možností žáků se SVP
3. Vyhodnocování vhodných způsobů vedení výuky na
základě získaných zkušeností a zpětné vazby od žáků,
zákonných zástupců i dalších aktérů vzdělávání,
snaha o zajištění dobrého přechodu dětí z MŠ do ZŠ

Slabé

1. Nedostatečná informovanost veřejnosti, rodičů i
zaměstnanců školských zařízení v oblasti inkluze a
obtížná spolupráce s rodinami ze socioekonomicky
slabých rodin
2. Vysoké počty žáků ve třídách a chybějící prostory pro
práci se žáky se SVP
3. Nedostatek finančních prostředků na podporu žáků
se SVP a na systematickou přípravu a školení
pedagogický (i specializovaných) a nepedagogických
pracovníků

O
–
příležitosti
T(Co může vést k úspěchu a dá se na tom
(„Co nás ohrožuje a na co si dát pozor“)
zapracovat“)
1. Vybudování odpovídajících prostor pro práci s těmito
žáky
2. Spolupráce mezi ZŠ, vzájemné využití prostor a
pomůcek v oblasti inkluze mezi jednotlivými školami,
sdílení dobré praxe mezi ZŠ
3. Příprava dětí na povinnou školní docházku-povinný
předškolní
ročník,
spolupráce
s odbornými
poradenskými zařízeními, OSPODem a rodiči
v podpoře začleňování žáků se SVP do běžné výuk a
do zájmového vzdělávání.

stránky

Hrozby

1. Vzhledem k vysokým počtům žáků ve třídách hrozí
žákům se SVP riziko omezené péče v hodinách a
zároveň se snižuje zájem o výkon pedagogické
profese díky vzrůstající náročnosti.
2. Velká náročnost zpracování požadované dokumentace
v procesu inkluze, nezajištění finančního odměňování
pedagogickým pracovníkům
3. Nedostatečná prostorová kapacita škol.
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VOLITELNÁ TÉMATA MAP PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků ve školských zařízeních
S
Silné
stránky W
(„ Co nám jde dobře a na čem se dá stavět“)
(„Kde nás tlačí bota“)
1. Výuka předmětu Finanční gramotnost ve většině škol
(kriticky myslet, plánovat a řídit projekty s cílem
dosáhnout určitých cílů – projektové dny), zapojování
škol do mnoha soutěží a projektů
2. Spolupráce žáků různých tříd v rámci škol a existence
žákovských parlamentů na školách, kvalitní výchovné
poradenství na školách a spolupráce se SŠ a Úřady
práce
3. Práce zkušených odborně vzdělaných pedagogů,
sdílení dobré praxe v oblasti rozvoje iniciativy a
kreativity mezi sebou i s učiteli z jiných škol

Slabé

1. Nedostatek prostor pro tyto aktivity – pro další učebny
včetně odborných
2. Žáci sami nevyvíjí žádnou iniciativu – je pro ně
pohodlné se nechat do projektů vtáhnout a obtížně
se motivují
3. Nedostatečná podpora podnikavosti a iniciativy ze
strany rodičů

O
–
příležitosti
T(Co může vést k úspěchu a dá se na tom
(„Co nás ohrožuje a na co si dát pozor“)
zapracovat“)
1. Rozvíjet stále práci školních parlamentů a zlepšovat
informovanost o možnostech dalšího studia
2. Prezentace žáků - vyjadřování a vystupování na
veřejnosti
3. Vzdělávání pedagogů k podpoře podnikavosti a
iniciativy žáků, zatraktivnit výuku finanční
gramotnosti a doplnit o praktické vyučování

stránky

Hrozby

1. Nedostatek financí pro realizaci aktivit a zahlcení
administrativou
2. Vysoké počty žáků ve třídách
3. Nedostatek příležitostí (i nezájem žáků) k realizaci
vlastní aktivity žáků a nezájem rodičů o spolupráci/
pasivita

Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
S
Silné
stránky W
(„ Co nám jde dobře a na čem se dá stavět“)
(„Kde nás tlačí bota“)
1. Žáci mají o polytechnické vzdělávání zájem a školy se
snaží o vhodnou profesní orientaci žáků
2. Školy mají zpracovány Plány EVVO, využívají školní
zahrady a pozemky, kuchyňské kouty ve školách
3. Zapojení škol do soutěží, zaměření výuky
polytechnických předmětů na laboratorní cvičení a
projekty

Slabé

1. Nedostatečný počet pedagogů s technickým vzděláním
2. Nevyhovující prostory pro výuku polytechnického
vzdělávání a vysoké počty žáků ve skupinách, na
některých školách chybí školní pozemek
3. Nedostatek vhodného vybavení laboratoří, dílen a
odborných učeben

O
–
příležitosti
T(„Co může vést k úspěchu a dá se na tom
(„Co nás ohrožuje a na co si dát pozor“)
zapracovat“)
1. Zlepšit či vybudovat prostory pro výuku (např. školní
dílnu, kuchyňku, pozemky) a zajistit kvalitní vybavení
učeben
2. Zlepšit kvalitu polytechnického vzdělávání - propojit
polytechnickou výchovu MŠ se ZŠ, více využívat
informační a komunikační technologie, více využívat
dostupné projekty ke zkvalitnění podmínek pro
výuku.

stránky

Hrozby

1. Manuálně nepřipravení žáci pro technické obory na
středních školách
2. Omezené prostorové možnosti škol, nedostatečné
podmínky pro výuku, odborné učebny
3. Nedostatek finančních prostředků pro realizaci
vytčených cílů.
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3. Zlepšit motivaci učitelů k výuce praktických předmětů
a podpořit spolupráci s odbornými školami,
realizovat návštěvy odborníků ve škole.

Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků
S
Silné
stránky W
(„Co nám jde dobře a na čem se dá stavět“)
(„Kde nás tlačí bota“)
1. Personální podpora a motivace žáků
2. Kvalitní vybavení technikou pro výuku IT technologií i
pro učitele, např. interaktivní tabule, speciální SW,
konektivita v celé škole, využití digitálních technologií
téměř ve všech předmětech ŠVP – průběžná inovace
výukového software
3. Více hodin ICT, propojení praxe s učivem - dobré
ovládání techniky žáky, orientace v moderních
systémech, zájmová činnost

Slabé

4. Práce na PC ovlivňuje dovednosti žáků v dalších
předmětech - malá slovní zásoba, omezování
čtenářských kompetencí
5. Nedostatek prostoru pro další učebny včetně
odborných (velké skupiny žáků)
6. Nedostatek financí na opravy a obnovu techniky a na
odborníky pro technickou údržbu IT zařízení

O
–
příležitosti
T(Co může vést k úspěchu a dá se na tom
(„Co nás ohrožuje a na co si dát pozor“)
zapracovat“)
1. Soutěže v oblasti ICT, programování, lepší sledování
moderních trendů a uplatnění v praxi, rozšíření počtu
hodin výuky v rámci ŠVP
2. Stálé a systematické vylepšování vybavení technikou
ve škole
3. Seznamovat se s metodami implementace vlastního
zařízení – BYOD vzdělávání v oblasti ICT, DVPP

stránky

Hrozby

1. Nedostatek finančních prostředků na obnovu a opravy
a ICT techniky (technika rychle stárne a bude třeba
výměna za modernější a výkonnější)
2. Závislost dětí na digitálních technologiích
3. Nutnost odborného pracovníka na plný úvazek –
údržba, inovace, péče o software a hardware

Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
W
S
Silné
stránky
(„Kde nás tlačí bota“)
(„ Co nám jde dobře a na čem se dá stavět“)
1. Škola podporuje rozvoj jazykové gramotnosti v rámci
ŠVP má stanoveny konkrétní cíle
2. Učitelé rozvíjejí své znalosti a sdílejí poznatky z dobré
praxe
3. Škola začleňuje do výuky rodilé mluvčí, pořádá akce,
zájezdy pro rozvoj jazykové gramotnosti

Slabé

1. Chybějící a nedostatečné prostory pro výuku cizích
jazyků (velké skupiny žáků), jazykové koutky
2. Snižující se úroveň kvality žáků v kontrastu se
zvyšujícími se nároky na vzdělanost
3. Nedostatek financí na technické zabezpečení výuky a
na organizaci mimoškolních aktivit (kroužky,
doučování, zahraniční výjezdy.)

O
–
příležitosti
T(Co může vést k úspěchu a dá se na tom
(„Co nás ohrožuje a na co si dát pozor“)
zapracovat“)
1. Zmodernizovat technologie ve výuce
2. Zmenšit skupiny žáků
3. Dát žákům příležitost k uplatnění cizího jazyka formou
výjezdů do zahraničí, pořádáním exkurzí, besed s
cestovateli, sdílením zkušeností se žáky a učiteli
okolních škol, využívat ve výuce rodilé mluvčí a
rozšířit nabídku cizích jazyků

stránky

Hrozby

1. Nedostatečné prostorové možnosti školy (velké
skupiny žáků) a nedostatek financí na zkvalitnění
výuky v menších skupinách a na rodilé mluvčí
2. Obtížnost výuky cizího jazyka u žáků se
3. SVP a negativní trend odcházejících šikovných žáků na
víceletá gymnázií
4. Nezájem rodičů i žáků – neschopnost či neochota
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rodičů pomoci dítěti s domácí přípravou,
nepřiměřené ambice a očekávání, nezájem některých
žáků
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PRŮŘEZOVÁ TÉMATA MAP PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Kariérové poradenství v základních školách
S
Silné
stránky W
(„Co nám jde dobře a na čem se dá stavět“)
(„Kde nás tlačí bota“)
1. Kvalitní výchovné poradenství na škole
2. Spolupráce se SŠ v regionu, prezentace středních škol
pořádaná pro žáky a rodiče a spolupráce s úřadem
práce
3. Předmět „volba povolání“ v rámci PČ ve dvou ročnících

Slabé

stránky

1. Časové možnosti kariérového poradenství
2. Nezájem rodičů o spolupráci v této oblasti

O
–
příležitosti
T(Co může vést k úspěchu a dá se na tom
(„Co nás ohrožuje a na co si dát pozor“)
zapracovat“)

Hrozby

1. Vytvoření lepších podmínek pro poradenství ze strany
MŠMT
2. Podchycení zájmu a nadání v nižších ročnících
3. Rozvoj nadaných dětí

Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
S
Silné
stránky W
(„Co nám jde dobře a na čem se dá stavět“)
(„Kde nás tlačí bota“)
1. Velká mimoškolní činnost a spolupráce s organizacemi
v regionu (časté exkurze, filmová a divadelní
představení)
2. Školní klima - ve škole je pěstována kultura
komunikace, budování povědomí o etických
hodnotách, rozvoj schopností učit se, organizovat si
své učení, rozvíjet občanské kompetence žáků,
podporovat rozvoj činnosti školního parlamentu
3. Proškolený pedagogický sbor

Slabé

1. Kvalitnější učební pomůcky a technické vybavení
2. Dosud nevytvořen systém rozvoje OSV
3. Finanční náročnost činností školy na podporu rozvoje
sociálních a občanských kompetencí/výjezdy, kurzy

O
–
příležitosti
T(Co může vést k úspěchu a dá se na tom
(„Co nás ohrožuje a na co si dát pozor“)
zapracovat“)
1. Zvětšit možnosti mimoškolních aktivit
2. Spolupráce s organizacemi v regionu ještě více
podporovat a rozvíjet vzájemnou spolupráci učitelů,
rodičů a žáků

stránky

Hrozby

1. Finanční možnosti rodin
2. Nezájem žáků a učitelů (zejména nízké finanční
ohodnocení) o činnosti podporující rozvoj sociálních
a občanských kompetencí, které je třeba rozvíjet i
mimo výuku,
3. Nutná spolupráce psychologa a potřeba průběžné
vzdělávání v této oblasti
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Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
S
Silné
stránky W
(„ Co nám jde dobře a na čem se dá stavět“)
(„Kde nás tlačí bota“)
1. Velká mimoškolní činnost a spolupráce s organizacemi
v regionu (časté exkurze, filmová a divadelní
představení)
2. Zapojení do života města – společné pořádání
kulturních a společenských akcí
3. Možnost volitelných předmětů jako způsob rozvoje
nadání a kreativity/sborový zpěv, keramika, školní
kapela, využívání projektových dnů k významným
dnům historie apod.

Slabé

1. Omezené finanční prostředky na nákup kvalitnější
učebních pomůcek a technického vybavení
2. Nedostatek odborných učeben na rozvoj tvořivých
činností a málo podnětné prostředí

O
–
příležitosti
T(Co může vést k úspěchu a dá se na tom
(„Co nás ohrožuje a na co si dát pozor“)
zapracovat“)
1. Rozšířit možnosti KMD o další kapacity
2. Zvětšit možnosti mimoškolních aktivit a zapojovat do
projektů další instituce v regionu
3. Rozšířit nabídku školního klubu o tvořivé činnosti a
rozvíjet činnost Klubů mladého diváka

stránky

Hrozby

1. Nezájem starších dětí o tyto činnosti, zejména o u dětí
ohrožených sociálním vyloučením (rodič nezná
význam volnočasových aktivit)
2. Nedostatek pedagogů a odborných učeben/prostor
pro zájmovou činnost
3. Sociální exkluze – kroužky jsou jen pro někoho – pro
lidi, kteří si je zaplatí („mají na to“) a pro lidi, kteří jim
přikládají význam

Investice do rozvoje kapacit základních škol
S
Silné
stránky W
(„ Co nám jde dobře a na čem se dá stavět“)
(„Kde nás tlačí bota“)
1. Maximální využití současných prostor školy a
zvětšování kapacity stávajících učeben vlastním
přičiněním
2. Snaha o vytváření moderního prostředí pro výuku
spolu ve spolupráci se zřizovatelem
3. Péče o stávající infrastrukturu - snaha o rekonstrukci a
zateplování stávajících budov

Slabé

1. Prostorová kapacita školy je naplněna a proto není
možné více dělit třídy
2. Nedostatek výukových prostor a chybějící samostatné
(zmodernizované) odborné učebny
3. Nedostatek prostorů pro školní družiny a školní kluby,
knihovny

O
–
příležitosti
T(Co může vést k úspěchu a dá se na tom
(„Co nás ohrožuje a na co si dát pozor“)
zapracovat“)
4. Dobrá spolupráce se zřizovateli
5. Využití všech možností k získání finančních prostředků
z dotačních titulů na nové přístavby, na vybudování
nových odborných učeben i samostatných prostor
pro školní družiny a školní kluby
6. Zvýšení počtu tříd školy

stránky

Hrozby

1. Nedostatečná kapacita některých škol ohrožuje
v některých částech ORP přijímání dětí k základnímu
vzdělávání
2. Nedostatek finančních prostředků, spojená pomalá a
nekvalitní příprava investičních projektů
3. Nemožnost vytvářet různé skupiny napříč ročníky,
zavádět různé metody a formy práce jak v rámci
běžné výuky tak, i v rámci inkluzivního vzdělávání
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Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR
S
Silné
stránky W
(„ Co nám jde dobře a na čem se dá stavět“)
(„Kde nás tlačí bota“)
1. Pravidelné či průběžné společné vzdělávací aktivity
pedagogického sboru, kvalitní výběr DVPP, motivace
k učení i k aktivitám ze stran učitelů
2. Zavádění nových metod práce, dobrá spolupráce se
zřizovateli
3. Projektová škola projektu Pomáháme školám
k úspěchu a spolupráce s Aisis – projekt Minimalizace
šikany

Slabé

1. Aktivita některých učitelů je menší
2. Někdy neochota zavádět nové věci do výuky
3. Nedostatek času na další aktivity kromě výuky a
požadavků spojených s výukou

O
–
příležitosti
T(Co může vést k úspěchu a dá se na tom
(„Co nás ohrožuje a na co si dát pozor“)
zapracovat“)
1. Finanční ohodnocení nejkvalitnějších učitelů
2. Hledat nové metody práce se žáky a budovat dobré
vztahy (žák, učitel, rodič)
3. Zaměřit se na výchova vlastních lektorů a mentorů

stránky

Hrozby

1. Nedostatek mzdových prostředků na odměny
kvalitních učitelů
2. Velké administrativní zatížení učitelů při přípravě a
realizaci projektů
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Použité zkratky
SO ORP
SVP
MŠ
ZŠ
VŠ
ČVUT
RVP PV
RVP ZV
ŠVP
ŠD
ŠJ
ŠK
SŠ
SOU
MAP
KAP
MAS
ČSÚ
DVPP
SPC
PedF
ICT
CLIL

správní obvod obce s rozšířenou působností
speciální vzdělávací potřeby
mateřská škola
základní škola
vysoká škola
České vysoké učení technické
rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání
rámcový vzdělávací program základního vzdělávání
školní vzdělávací program
školní družina
školní jídelna
školní klub
střední škola
střední odborné učiliště
místní akční plán
krajský akční plán
místní akční skupina
Český statistický úřad
další vzdělávání pedagogických pracovníků
speciální pedagogické centrum
Pedagogická fakulta
informační a komunikační technologie
content and language integrated learning - je vyučovací metoda založená na výuce školního
předmětu prostřednictvím cizího jazyka
BYOD
bring your own device – použití soukromých PC při výuce
OSPOD orgán sociálně právní ochrany dítěte
MpG
matematická pregramotnost
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