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1 Úvod MAP 

1.1 Základní informace o MAP 
Tabulka 1 Orgaﾐizačﾐí struktura MAP SO ORP HoliIe 

Název strategie Místﾐí akčﾐí pláﾐ vzděláváﾐí pro SO ORP HoliIe ヲヰヱヶ - 2023 

Kategorie strategie 

Místﾐí strategie ふstrategie sprá┗ﾐího oH┗odu ORPぶ teﾏatiIkého Iharakteru 
pro oblast ┗časﾐé péče, předškolﾐího a základﾐího ┗zdělá┗áﾐí, zájﾏo┗ého a 
ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí 

Řešeﾐé úzeﾏí 

Správﾐí oHvod ORP HoliIe 

Počet oH┞┗atel sprá┗ﾐího oH┗odu: 17 486 

Počet oHIí ┗e sprá┗ﾐíﾏ oH┗odu: 14 

Rozloha sprá┗ﾐího oH┗odu: 21 363,9 ha 

Názv┞ oHIí ﾐa úzeﾏí ORP 
Holice 

Býšť, Dolﾐí Ro┗eň, Dolﾐí ŘediIe, HoliIe, Horﾐí Jeleﾐí, Horﾐí ŘediIe, 
Ch┗ojeﾐeI, Jarosla┗, Ostřetíﾐ, PoHěžovice u Holic, Trusnov, Uhersko, Veliny, 

V┞soké Ch┗ojﾐo 

Zadavatel strategie 
MAS Holicko, o.p.s. v ráﾏIi projektu „Společﾐě za k┗alitﾐějšíﾏ ┗zdělá┗áﾐíﾏ 
ﾐa úzeﾏí SO ORP HoliIe“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000033 

Gestor tvorby strategie MAS HoliIko, o.p.s. ve spolupráIi s Městeﾏ HoliIe 

Koordiﾐátor tvorH┞ strategie Iﾐg. MiIhaela Ko┗ářo┗á 

Rok zpraIováﾐí strategie 2016 - 2017 

Schvalovatel strategie ŘídíIí výHor MAP SO ORP HoliIe 

Forﾏa a datuﾏ projedﾐáﾐí / 
sIhváleﾐí  SIh┗áleﾐo ŘídíIíﾏ ┗ýHoreﾏ MAP SO ORP HoliIe dne: 21. 3. 2017 

Číslo a datum aktualizace 
)atíﾏ ﾐeproHěhla žádﾐá aktualizaIe. Jedﾐá se o pr┗ﾐí ┗erzi strategiIkého 
dokumentu. 

Doba realizace strategie 2016 – 2023 

Odpovědﾐost za iﾏpleﾏeﾐtaIi Místﾐí partﾐerst┗í MAP SO ORP HoliIe  

Orieﾐtačﾐí rozpočet 
implementace 
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1.2 Kontext vzniku a existence MAP 

1.2.1. Souvislosti projektu 

MAP je Místﾐí akčﾐí pláﾐ ┗zdělá┗áﾐí, který Hude prioritﾐě zaﾏěřeﾐ ﾐa roz┗oj k┗alitﾐího a iﾐkluzi┗ﾐího 
┗zdělá┗áﾐí dětí a žáků do ヱヵ let. )ahrﾐuje oHlasti ┗časﾐé péče, předškolﾐího a základﾐího ┗zdělá┗áﾐí, 
zájﾏo┗ého a ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí. Toﾏuto zaﾏěřeﾐí odpo┗ídá úzeﾏí realizaIe i ┗ýHěr partﾐerů 
pro realizaIi MAP a zaﾏěřeﾐí sHěru dat. 

RealizaIe ﾏístﾐíIh akčﾐíIh pláﾐů je součástí tz┗. akIe KLIMA, která je sousta┗ou akti┗it jdouIíIh ﾐapříč 
┗šeﾏi speIifiIkými Iíli Prioritﾐí os┞ ン OP VVV. KLIMA je akroﾐ┞ﾏ shrﾐujíIí podstatﾐé složk┞ k┗alit┞ škol 
– Kultura učeﾐí, Leadership, Iﾐkluze, MetodiIká podpora učitele ふMeﾐtoriﾐgぶ, Akti┗izujíIí forﾏ┞ učeﾐí. 

Vize akIe KLIMA říká toto: „ChIeﾏe ┗ ﾐašiIh školáIh roz┗íjet ﾏoti┗ujíIí kulturu zaﾏěřeﾐou ﾐa 
ﾏa┝iﾏálﾐí úspěIh pro každého žáka a každého učitele a tr┗alý pedagogiIký roz┗oj Ielé škol┞.“ (Postupy 

zpraIo┗áﾐí ﾏístﾐíIh akčﾐíIh pláﾐů, str. ヴ – podklad z┗eřejﾐěﾐý ┗ ráﾏIi ┗ýz┗┞ k předkládáﾐí žádostí o 
podporu). 

Místﾐí akčﾐí pláﾐ┞ pro ﾏateřské a základﾐí školst┗í jsou zpraIo┗á┗áﾐ┞ ﾐa úzeﾏí Ielé České repuHlik┞, 
přičeﾏž jako úzeﾏí jedﾐotli┗ýIh projektů H┞la z┗oleﾐa úzeﾏí oHIí s rozšířeﾐou půsoHﾐostí. Sprá┗ﾐí 
oH┗od ORP HoliIe je ┗┞ﾏezeﾐ úzeﾏíﾏ ヱヴ oHIí: Býšť, Dolﾐí Ro┗eň, Dolﾐí ŘediIe, HoliIe, Horﾐí Jeleﾐí, 
Horﾐí ŘediIe, Ch┗ojeﾐeI, Jarosla┗, Ostřetíﾐ, PoHěžo┗iIe u HoliI, Trusﾐo┗, Uhersko, Veliﾐ┞, V┞soké 
Chvojno. 

Ačkoli┗ ┗ize, Iíle, po┗iﾐﾐé a doporučeﾐé postup┞ jsou stejﾐé pro ┗šeIhﾐ┞ ﾏístﾐí akčﾐí pláﾐ┞, je třeHa 
při realizaIi projektu respekto┗at ﾏístﾐí speIifika, a tudíž Iest┞ k dosažeﾐí Iílů se pro jedﾐotli┗é 
projekt┞ liší. NásledujíIí odsta┗Ie popisují fuﾐgo┗áﾐí MAP SO ORP HoliIe. 

 

1.2.2. Příprava a postup realizace projektu 

StrategiIký dokuﾏeﾐt H┞l zpraIo┗áﾐ ┗ ráﾏIi projektu financo┗aﾐého z Operačﾐího prograﾏu ┗ýzkuﾏ, 
┗ý┗oj a ┗zdělá┗áﾐí pro oHdoHí ヲヰヱヴ – 2020 s ﾐáz┗eﾏ "Společﾐě za k┗alitﾐějšíﾏ ┗zdělá┗áﾐíﾏ ﾐa úzeﾏí 
SO ORP HoliIe ", registračﾐí číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000033. 

Jeho saﾏotﾐé realizaIi předIházelo zpraIo┗áﾐí a podáﾐí žádosti o dotaIi a ﾐa úplﾐéﾏ začátku jedﾐáﾐí 
o nositeli projektu. Vzhledem k Iharakteru úzeﾏí, ﾐa kteréﾏ se ﾐaIhází oHeI s rozšířeﾐou půsoHﾐostí 
Město HoliIe, H┞lo doﾏlu┗eﾐo, že ﾐositeleﾏ projektu Hude MAS HoliIko, o.p.s., která ﾏá zkušeﾐosti 
s komunitﾐíﾏ pláﾐo┗áﾐíﾏ, zpraIo┗á┗áﾐíﾏ strategiIkýIh dokuﾏeﾐtů, logikou dotaIí z EU a státﾐího 
rozpočtu a také ﾏá zﾐalosti úzeﾏí. Partﾐereﾏ projektu s fiﾐaﾐčﾐí účastí je Město HoliIe, které ﾏá 
ﾐaproti toﾏu zkušeﾐosti se ┗zdělá┗aIí politikou ﾐa úzeﾏí SO ORP HoliIe. 

Realizátor projektu ještě ┗ přípra┗ﾐé fázi projektu ふHěheﾏ zpraIo┗áﾐí žádosti o podporuぶ oslo┗il 
┗šeIhﾐ┞ důležité aktér┞, kteří o┗li┗ňují ┗zdělá┗áﾐí ﾐa úzeﾏí SO ORP HoliIe. Všeﾏ H┞l┞ ┗┞s┗ětleﾐ┞ Iíle 
projektu a ┗ýhod┞ zapojeﾐí do projektu. VšiIhﾐi tito aktéři proje┗ili zájeﾏ o účast ┗ projektu, tzﾐ., že 
ofiIiálﾐí souhlas se zapojeﾐíﾏ do projektu dalo ヱヰヰ% MŠ a )Š ┗četﾐě jejiIh zřizo┗atelů. 

Saﾏotﾐá realizaIe projektu postupuje dle ﾏetodik┞ „Postup┞ zpraIo┗áﾐí ﾏístﾐíIh akčﾐíIh pláﾐů“ 
s ohledeﾏ ﾐa ﾏístﾐí speIifika úzeﾏí, přičeﾏž roz┗oj partﾐerst┗í je spojujíIíﾏ téﾏateﾏ Ielého projektu. 
Cíleﾏ je prohluHo┗áﾐí již e┝istujíIího partﾐerst┗í a Hude Hudo┗áﾐa další širší spolupráIe ﾏezi aktér┞ ┗e 
školst┗í ﾐa úzeﾏí HoliIka. 



Aﾐal┞tiIká část 
Místﾐí akčﾐí pláﾐ pro SO ORP HoliIe ヲヰヱヶ - 2023 

 

5 

 

MAP SO ORP HoliIe ┗┞uží┗á ﾏetod koﾏuﾐitﾐího projedﾐá┗áﾐí ┗e spojeﾐí s e┝pertﾐíﾏ zpraIo┗áﾐíﾏ. Na 

jejíﾏ zpraIo┗áﾐí se podílel týﾏ praIo┗ﾐíIh skupiﾐ, partﾐerů a praIo┗ﾐíků realizačﾐího týﾏu. )ejﾏéﾐa 
se jedﾐalo o praIo┗ﾐík┞ škol a školskýIh zařízeﾐí, orgaﾐizaIí posk┞tujíIích zájﾏo┗é a ﾐeforﾏálﾐí 
┗zdělá┗áﾐí, zřizo┗atelů a rodičů.  

Tvorba MAP proHíhala po Ielou doHu ふヲヰヱ6 – 2017) se zapojeﾐíﾏ ┗šeIh ﾏístﾐíIh aktérů ┗e sprá┗ﾐíﾏ 
obvodu ORP Holice a H┞l tak dodržeﾐ priﾐIip koﾏuﾐitﾐě ┗edeﾐého ﾏístﾐího roz┗oje, který je dle 
defiﾐiIe ﾐástrojeﾏ pro zapojeﾐí oH┞┗atel ﾐeHo uži┗atelů úzeﾏí ﾐa ﾏístﾐí úro┗ﾐi do pláﾐo┗aIíIh 
proIesů i realizaIe roz┗oje úzeﾏí.  

Do přípra┗┞ MAP H┞li zapojeﾐi ┗šiIhﾐi, kteří půsoHí ┗ regioﾐu a ﾏohou příﾏo i ﾐepříﾏo o┗li┗ﾐit roz┗oj 
┗zdělá┗áﾐí regioﾐu. Jsou to přede┗šíﾏ:  

 vedouIí praIo┗ﾐíIi škol a školskýIh zařízeﾐí, 
 pedagogičtí praIo┗ﾐíIi, 
 praIo┗ﾐíIi a doHro┗olﾐí praIo┗ﾐíIi orgaﾐizaIí půsoHíIíIh ┗ oHlasti ┗zdělá┗áﾐí ﾐeHo asisteﾐčﾐíIh 

služeH a ┗ oHlasti ﾐeforﾏálﾐího a zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí dětí a ﾏládeže, 

 praIo┗ﾐíIi orgaﾐizaIí půsoHíIíIh ┗e ┗zdělá┗áﾐí, ┗ýzkuﾏu a poradeﾐst┗í ふﾐapř. pedagogicko-

ps┞IhologiIké poradﾐ┞, NIDV, apod.), 

 praIo┗ﾐíIi popularizujíIí ┗ědu a kurikulárﾐí reforﾏu ふVŠぶ, 
 zaﾏěstﾐaﾐIi ┗eřejﾐé sprá┗┞ a zřizo┗atelů škol půsoHíIíIh ┗e ┗zdělá┗aIí politiIe, 

 děti a žáIi, 
 rodiče dětí a žáků, 

 veřejﾐost ふITI Hradecko-pardubická ﾏetropolitﾐí oHlast, ParduHiIký kraj, MAS Holicko, 

Dobrovolný svazek oHIí HoliIka, Krajská hospodářská koﾏora, apod.). 

 

Veřejﾐost a suHjekt┞ půsoHíIí ﾐa Holicku se ﾏohli do přípra┗┞ strategie zapojit ﾐěkolika způsoH┞:  

 vyplﾐěﾐí dotazﾐíků,  
 účast ﾐa praIo┗ﾐíIh skupiﾐáIh,  
 účast ﾐa řídíIíﾏ ┗ýﾐoru MAP, 
 účast ﾐa ┗eřejﾐýIh projedﾐá┗áﾐíIh MAP,  

 koﾐzultaIe a řízeﾐé rozho┗or┞ s realizačﾐíﾏ týﾏeﾏ,  

 zasíláﾐí podﾏětů e-mailem.  

 

Tíﾏto H┞Ihoﾏ Ihtěli za realizačﾐí týﾏ poděkovat starostůﾏ oHIí, ředitelůﾏ škol, 
školskýIh zařízeﾐí a orgaﾐizaIí posk┞tujíIíIh zájﾏové a ﾐeforﾏálﾐí vzděláváﾐí ﾐa 

HoliIku, všeﾏ pedagogůﾏ a rodičůﾏ, žákůﾏ a dalšíﾏ důležitýﾏ aktérůﾏ z úzeﾏí SO 
ORP HoliIe za jejiIh oIhotu při účasti ﾐa přípravě strategie, zejﾏéﾐa ﾐa účasti ﾐa 

kvalitativﾐíﾏ a kvaﾐtitativﾐíﾏ výzkuﾏu a ﾐa veřejﾐýIh projedﾐáﾐíIh. 
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1.2.3. Přehled členů týmu pro zpracování MAP 

)a zpraIo┗áﾐí MAP odpo┗ídá Koordiﾐátor MAP, zpraIo┗áﾐíﾏ je po┗ěřeﾐ realizačﾐí týﾏ sestá┗ajíIí 
z ﾐásledujíIíIh praIo┗ﾐíků:  

 Iﾐg. MiIhaela Kovářová – Koordiﾐátor MAP  
Role a koﾏpeteﾐIe při přípra┗ě a zpraIo┗áﾐí MAP: Odpo┗ědﾐost za zpraIo┗áﾐí MAP, 
koordiﾐátor týﾏu ふkoordiﾐaIe týﾏu, ﾏetodiIké ┗edeﾐíぶ, MAP – ú┗od a iﾏpleﾏeﾐtačﾐí část.  
 

 Iﾐg. Aleﾐa Brožková, Ph.D. – Specialista na tvorHu strategií 
Role a koﾏpeteﾐIe při přípra┗ě a zpraIo┗áﾐí MAP: aﾐal┞tiIká část, strategiIký ráﾏeI, akčﾐí 
pláﾐ. 
 

 Iﾐg. Reﾐata Volejﾐíková – SpeIialista ﾐa tvorHu strategií v prvﾐí fázi projektu 

Role a koﾏpeteﾐIe při přípra┗ě a zpraIo┗áﾐí MAP: ┗ýIhozí strategiIký ráﾏeI. 
 

 Ing. Eva Vorlová – Specialista na školství 
Role a koﾏpeteﾐIe při přípra┗ě a zpraIo┗áﾐí MAP: poﾏoI s aﾐalýzou a defiﾐiIí ┗ěIﾐého 
poteﾐIiálu ┗zdělá┗áﾐí ﾐa HoliIku. 

 

 Ing. Veﾐdula Maříková – Asistent 

Role a koﾏpeteﾐIe při přípra┗ě a zpraIo┗áﾐí MAP: poﾏoIﾐé práIe při t┗orHě MAP.  

 

1.3 Cíl, přínos a očekávané výstupy MAP 
Cíl MAP 

Cíleﾏ MAP SO ORP Holice je zlepšit k┗alitu ┗zdělá┗áﾐí ┗ ﾏateřskýIh a základﾐíIh školáIh tíﾏ, že Hude 
podpořeﾐa spolupráIe zřizo┗atelů, škol a ostatﾐíIh aktérů ┗e ┗zdělá┗áﾐí, to zﾐaﾏeﾐá společﾐé 
iﾐforﾏo┗áﾐí, ┗zdělá┗áﾐí a pláﾐo┗áﾐí partﾐerskýIh akti┗it pro řešeﾐí ﾏístﾐě speIifiIkýIh proHléﾏů a 
potřeH. Tato spolupráIe po┗ede k: 

 s┞stéﾏo┗éﾏu zlepšeﾐí řízeﾐí ﾏateřskýIh a základﾐíIh škol prostředﾐiIt┗íﾏ začleňo┗áﾐí 
dlouhodoHého pláﾐo┗áﾐí jako ﾐástroje ke k┗alitﾐíﾏu řízeﾐí škol, 

 sdíleﾐéﾏu porozuﾏěﾐí Iíle orieﾐtaIe ﾐa k┗alitﾐí a iﾐkluzi┗ﾐí ┗zdělá┗áﾐí, 
 podpoře škol se slaHšíﾏi ┗ýsledk┞ a roz┗oji poteﾐIiálu každého žáka, 
 dostupﾐosti k┗alitﾐího ┗zdělá┗áﾐí každého dítěte/žáka ┗ iﾐkluzi┗ﾐí škole, 
 zlepšeﾐí spolupráIe ┗ úzeﾏí a ┗┞uží┗áﾐí ﾏístﾐíIh ﾏiﾏoškolﾐíIh zdrojů pro roz┗oj ┗zdělá┗áﾐí 

dětí a žáků a ke zlepšeﾐí spolupráIe s rodiči. 

 

Příﾐos MAP 

Hla┗ﾐíﾏ příﾐoseﾏ realizaIe MAP SO ORP Holice je ┗┞Hudo┗áﾐí udržitelﾐého s┞stéﾏu koﾏuﾐikaIe ﾏezi 
aktér┞, kteří o┗li┗ňují ┗zdělá┗áﾐí ┗ úzeﾏí. Vzﾐiklé partﾐerst┗í ﾐapoﾏůže zk┗alitňo┗áﾐí ┗zdělá┗áﾐí 
zejﾏéﾐa ┗ ﾏístﾐíIh ﾏateřskýIh a základﾐíIh školáIh, ale také k řízeﾐéﾏu roz┗oji dalšíIh služeH ﾐa 
podporu ┗zdělá┗áﾐí dětí a ﾏládeže.  
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Místﾐí akčﾐí pláﾐ staﾐo┗uje priorit┞ a jedﾐotli┗é krok┞ ﾐutﾐé k dosažeﾐí Iílů ┗zdělá┗aIí politik┞ ┗ úzeﾏí 
ﾐa základě ﾏístﾐí potřeHﾐosti a ﾐaléha┗osti, lokálﾐíIh příﾐosů a podložeﾐosti reálﾐýﾏi dat┞ a 
aﾐalýzaﾏi z úzeﾏí. Je zpraIo┗á┗áﾐ ┗e spolupráIi s partﾐer┞ ┗ úzeﾏí. 

 

Výstup MAP 

Očeká┗aﾐýﾏ ┗ýstupeﾏ MAP SO ORP Holice je dohoda o prioritáIh ┗zdělá┗aIí politik┞ ┗ úzeﾏí, tz┗. 
StrategiIký ráﾏeI MAP do roku ヲヰヲン, a dále souHor akti┗it, ┗e kterýIh se ﾐa┗rhují koﾐkrétﾐí řešeﾐí 
ﾏístﾐíIh proHléﾏů ┗ dohodﾐutýIh prioritáIh. 

Výstupeﾏ akti┗it pláﾐo┗aﾐýIh ┗ MAP ﾐeﾏusí Hýt ┗žd┞ ﾐásledﾐý projekt. Do akti┗it ﾐapláﾐo┗aﾐýIh ┗ 
MAP SO ORP Holice patří i ﾐá┗rh jedﾐoduIhýIh akti┗it, které přispějí ke zk┗alitﾐěﾐí koordiﾐaIe a 
spolupráIe ┗ zájﾏu dětí a žáků, kde jsou ﾐárok┞ ﾐa fiﾐaﾐIo┗áﾐí ┗elﾏi ﾏalé. V pláﾐu ﾏohou Hýt 
ﾐa┗ržeﾐ┞ i akti┗it┞, které jsou ﾐásledﾐě uplatﾐitelﾐé ┗ žádosteIh o podporu ze straﾐ┞ ﾐadaIí, ﾏístﾐíIh 
saﾏosprá┗ ﾐeHo krajskýIh a státﾐí dotačﾐíIh prograﾏů ﾐeHo jiﾐýIh operačﾐíIh prograﾏů.  

Výstupeﾏ MAP SO ORP Holice ﾏohou Hýt i pláﾐo┗aﾐé akti┗it┞ Iíleﾐé ﾏiﾏo resort školst┗í, ﾐapříklad 
do oHlasti soIiálﾐíIh služeH ﾐeHo ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí, pokud je potřeHﾐé z┗ýšit jejiIh dostupﾐost, 
k┗alitu ﾐeHo spolupráIi ┗ zájﾏu roz┗oje ┗zdělá┗aIího poteﾐIiálu dětí a žáků ﾐeHo posk┞tují ﾐapříklad 
pre┗eﾐti┗ﾐě ┗ýIho┗ﾐé akti┗it┞. 

 

1.4 Principy projektu MAP SO ORP Holice 
Tvorba a realizaIe MAP ﾏusí respekto┗at základﾐí priﾐIip┞ koﾏuﾐitﾐě řízeﾐého pláﾐo┗áﾐí. PriﾐIip┞ 

odráží os┗ědčeﾐé postup┞ ┗┞IházejíIí z příkladů doHré pra┝e ふﾐapř. čiﾐﾐost ﾏístﾐíIh akčﾐíIh skupiﾐ, 
koﾏuﾐitﾐí pláﾐo┗áﾐí soIiálﾐíIh služeH, apod.ぶ. Koﾏuﾐitﾐí pláﾐo┗áﾐí je postup, který uﾏožňuje: 

 aH┞ se lidé ﾏohli s┗oHodﾐě účastﾐit rozhodo┗áﾐí o důležitýIh otázkáIh ži┗ota společeﾐst┗í, 
 aH┞ přijíﾏaﾐá usﾐeseﾐí zodpo┗ědﾐýIh orgáﾐů odrážela ┗ůli a potřeH┞ oH┞┗atel regioﾐu, 
 aH┞ pláﾐo┗aﾐé krok┞ a řešeﾐí Io ﾐejlépe ┗┞uží┗al┞ dostupﾐé zdroje, případﾐě ﾐaIházel┞ ﾐo┗é 

zdroje a přiﾐášel┞ Io ﾐej┗ětší užitek a spokojeﾐost. 

 

SpeIifiIké principy MAP SO ORP Holice jsou: 

 

PriﾐIip spolupráIe 

V ráﾏIi MAP spolu pláﾐují a spolupraIují ﾏiﾐiﾏálﾐě tři straﾐ┞: zřizo┗atelé, posk┞to┗atelé a uži┗atelé. 

 )řizo┗ateli jsou ﾏíﾐěﾐ┞ přede┗šíﾏ oHIe a kraje, příp. soukroﾏoprá┗ﾐí zřizo┗atelé škol 
zapsaﾐýIh ┗ rejstříku škol, a zřizo┗atelé dalšíIh ┗zdělá┗aIíIh zařízeﾐí. 

 Posk┞to┗ateli jsou jedﾐotli┗é MŠ a )Š a dále pak orgaﾐizaIe ﾏiﾏoškolﾐího ┗zdělá┗áﾐí. 
 )a uži┗atele jsou po┗ažo┗áﾐi děti a žáIi MŠ a )Š, rodiče a zaﾏěstﾐa┗atelé. 

 



Aﾐal┞tiIká část 
Místﾐí akčﾐí pláﾐ pro SO ORP HoliIe ヲヰヱヶ - 2023 

 

8 

 

PriﾐIip zapojeﾐí dotčeﾐé veřejﾐosti do pláﾐovaIíIh proIesů 

V pra┝i rozlišíﾏe při zapojo┗áﾐí dotčeﾐé ┗eřejﾐosti a při ┗ýﾏěﾐě iﾐforﾏaIí s ﾐí čt┞ři stupﾐě spolupráIe 
s ┗eřejﾐostí:  

 zajištěﾐí přístupu ┗eřejﾐosti k iﾐforﾏaIíﾏ,  
 akti┗ﾐí iﾐforﾏo┗áﾐí oHčaﾐů, 
 koﾐzultaIe s oHčaﾐ┞ ふoHoustraﾐﾐá koﾏuﾐikaIe za účeleﾏ sHěru připoﾏíﾐek, zjištěﾐí postoje 

┗eřejﾐosti k dokuﾏeﾐtuぶ,  
 spoluúčast ┗eřejﾐosti ﾐa pláﾐo┗áﾐí.  

Je důležité upozorﾐit, že jedﾐotli┗é části se ┗zájeﾏﾐě doplňují a ┗┞t┗ářejí pro┗ázaﾐý s┞stéﾏ. Při 
zapojo┗áﾐí spolupraIujíIíIh suHjektů a další ┗eřejﾐosti do ﾏístﾐího akčﾐího pláﾐo┗áﾐí ﾏají s┗é ﾏísto 

┗šeIhﾐ┞ t┞to části. 

 

Princip dohody 

Výsledﾐý MAP je s┗ého druhu dohoda, ┗e které se ふpřiﾐejﾏeﾐšíﾏぶ tři straﾐ┞ ふ┗iz priﾐIip spolupráIeぶ 
ﾐa┗zájeﾏ shodﾐou ﾐa prioritáIh ┗ oHlasti ┗zdělá┗áﾐí pro příslušﾐé úzeﾏí MAP. S┗oHodﾐý a 
iﾐforﾏo┗aﾐý souhlas ﾏusí Hýt ┗ýsledkeﾏ s┗oHodﾐé rozpra┗┞ a deﾏokratiIké spolupráIe. Dohoda ﾏusí 
Hýt ﾐejeﾐ o záﾏěreIh, ale také o způsoHu a postupu realizaIe odsouhlaseﾐýIh akti┗it. 

 

PriﾐIip otevřeﾐosti 

Vzdělá┗áﾐí je Ieloži┗otﾐí proIes, který se ﾐeodehrá┗á jeﾐ ┗ prostředí škol┞, ale jeho stále ┗ýzﾐaﾏﾐější 
část předsta┗uje ┗zdělá┗áﾐí ﾏiﾏo školu, tj. ﾐeforﾏálﾐí a iﾐforﾏálﾐí ┗zdělá┗áﾐí. Jedﾐíﾏ ze základﾐíIh 
předpokladů k efekti┗ﾐíﾏu propojo┗áﾐí proIesů ┗e ┗zdělá┗áﾐí je jejiIh ote┗řeﾐost. T┗orHa a realizaIe 
MAP ﾏusí respekto┗at zásad┞ ro┗ﾐýIh příležitostí a ﾏožﾐosti akti┗ﾐí partiIipaIe ┗šeIh dotčeﾐýIh 
zájﾏo┗ýIh skupiﾐ. Ote┗řeﾐost MAP H┞ ﾏěla přispí┗at k Hudo┗áﾐí dů┗ěr┞ a roz┗oji spolupráIe ﾏezi 
partﾐer┞, uzﾐáﾐí ┗ýstupů dílčíIh akti┗it a podpoře přeﾐositelﾐosti příkladů doHré pra┝e ﾏezi MAP 
ﾐa┗zájeﾏ. 

 

Princip SMART 

Cíleﾏ MAP je přede┗šíﾏ staﾐo┗o┗at priorit┞ ┗ oHlasti ┗zdělá┗áﾐí a ﾐásledﾐě se soustředit ﾐa jejich 

realizaIi. RealizaIe ﾏusí Hýt pro┗editelﾐá, a proto H┞ ﾏěla Hýt sesta┗eﾐa jako SMART: 

 S – speIifiIká, tj. s popiseﾏ koﾐkrétﾐíIh opatřeﾐí a kroků,  
 M – ﾏěřitelﾐá, tj. s u┗edeﾐýﾏi iﾐdikátor┞, které jsou ﾏěřitelﾐé a ┗┞po┗ídajíIí,  
 A – akIepto┗aﾐá, tj. projedﾐáﾐa ┗ partﾐerst┗í MAP, odsouhlaseﾐá a s jasﾐě ┗┞ﾏezeﾐýﾏi 

kompetencemi i povinnostmi,  

 R – realistiIká, tj. ﾏusí odrážet skutečﾐé potřeH┞, pláﾐ ﾏusí Hýt pro┗editelﾐý a zdroje 
dostupﾐé,  

 T – terﾏíﾐo┗aﾐá, tj. ﾐá┗rh┞ opatřeﾐí ﾏají s┗ůj jasﾐý terﾏíﾐ. 
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PriﾐIip udržitelﾐosti 

T┗orHa MAP ﾐesﾏí Hýt účelo┗ou akti┗itou, ale ﾏěla H┞ sloužit k ﾐasta┗eﾐí a roz┗oji dlouhodoHýIh 
proIesů spolupráIe aktérů ┗ oHlasti ┗zdělá┗áﾐí ﾐa ﾏístﾐí úro┗ﾐi. Pláﾐo┗áﾐí je opakujíIí se proIes, ┗e 
kteréﾏ je ﾐutﾐé sledo┗at průHěh realizaIe, ┗┞hodﾐoIo┗at dosaho┗áﾐí Iílů a přijíﾏat ﾐo┗á opatřeﾐí a 
pláﾐ┞, které po┗edou k ﾐápra┗ě či dalšíﾏu zlepšeﾐí a roz┗oji. 

 

PriﾐIip partﾐerství 

Partﾐerst┗í je ┗ztah ﾏezi d┗ěﾏa ﾐeHo ┗íIe suHjekt┞, který spočí┗á ┗e spolupráIi těIhto suHjektů při 
přípra┗ě a ﾐásledﾐé realizaIi pláﾐu. OHsaheﾏ spolupráIe partﾐerů je společﾐá tvorba, koordinace, 

orgaﾐizaIe, řízeﾐí, ﾏoﾐitoro┗áﾐí a ┗┞hodﾐoIo┗áﾐí pláﾐu. Partﾐerst┗í je založeﾐo ﾐa sdíleﾐé 
odpo┗ědﾐosti a ﾐa deﾏokratiIkýIh priﾐIipeIh rozhodo┗áﾐí při t┗orHě a řízeﾐí pláﾐu. Podíl partﾐerů ﾐa 
společﾐéﾏ pláﾐu ﾐeﾏusí Hýt stejﾐý. Účast ﾏusí Hýt opodstatﾐěﾐá a ﾐezastupitelﾐá. JejiIh příﾐos pro 
t┗orHu či realizaIi pláﾐu ﾏusí spočí┗at ┗ zajištěﾐí akti┗it, Hez jejiIhž realizaIe H┞ ﾐeH┞lo dosažeﾐo Iílů a 

záro┗eň je ﾐeﾏůže zajistit sáﾏ ┗lastﾐíﾏi zdroji a silaﾏi jediﾐý suHjekt. 

 

2 Východiska analýzy 

Aﾐalýza pro účel┞ projektu Společﾐě za k┗alitﾐějšíﾏ ┗zdělá┗áﾐíﾏ ﾐa úzeﾏí SO ORP HoliIe 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_0ヰヵ/ヰヰヰヰヰンン H┞la zpraIo┗áﾐa ┗ oHdoHí ヱヰ/ヲヰヱヶ – 12/2016 s Iíleﾏ zjistit 
podstatﾐé skutečﾐosti, které o┗li┗ňují ┗zdělá┗áﾐí ﾐa HoliIku. 

)ákladﾐí použitou ﾏetodou aﾐalýz┞ H┞la ﾏetaaﾐalýza stá┗ajíIíIh strategií roz┗oje regioﾐu, aﾐalýza 
ﾐej┗ýzﾐaﾏﾐějšíIh dokuﾏeﾐtů ke ┗zdělá┗áﾐí, aﾐalýza ┗ýstupů z dotazﾐíko┗ého šetřeﾐí MŠMT a ﾏístﾐí 
šetřeﾐí forﾏou strukturo┗aﾐýIh rozho┗orů u rozhodujíIíIh aktérů ┗zdělá┗aIího s┞stéﾏu ﾐa HoliIku.   

ProHléﾏo┗é okruh┞ H┞l┞ posuzo┗áﾐ┞ z hlediska podﾐětů a úkolů ┗┞plý┗ajíIíIh ze strategiIkýIh 
dokuﾏeﾐtů jako je Strategie ┗zdělá┗aIí politik┞ České repuHlik┞ do roku 2020; DlouhodoHý záﾏěr 
┗zdělá┗áﾐí a roz┗oje ┗zdělá┗aIí sousta┗┞ ČR ﾐa oHdoHí ヲヰヱヵ – 2020; Akčﾐí pláﾐ iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí 
ﾐa oHdoHí ヲヰヱヶ – 2018; DlouhodoHý záﾏěr ┗zdělá┗áﾐí a roz┗oje ┗zdělá┗aIí sousta┗┞ ┗ ParduHiIkéﾏ 
kraji oHdoHí 2016 – 2020; Strategie koﾏuﾐitﾐě ┗edeﾐého ﾏístﾐího roz┗oje, ヲヰヱヴ – 2020, MAS Holicko, 

čer┗eﾐeI ヲヰヱヶ ふSCLLDぶ; Strategie iﾐtegro┗aﾐé úzeﾏﾐí iﾐ┗estiIe HradeIko-parduHiIké agloﾏeraIe, 
verze 3.3 (ITI); Strategie úzeﾏí sprá┗ﾐího oH┗odu ORP HoliIe ┗ oHlasti předškolﾐí ┗ýIho┗┞ a základﾐího 
školst┗í, soIiálﾐíIh služeH, odpado┗ého hospodářst┗í a dopra┗┞ ふStrategie SO ORP HoliIeぶ.   

Pro účel┞ MAP a jeho po┗iﾐﾐá, doporučeﾐá a ┗olitelﾐá téﾏata H┞lo zdůrazﾐěﾐo zkouﾏáﾐí ┗zdělá┗áﾐí 
dětí do ヱヵ let. 

Aﾐal┞tiIká te┝to┗á část je doplﾐěﾐa částí taHulko┗ou, která je přílohou dokuﾏeﾐtu. 

Strukturo┗aﾐé rozho┗or┞ H┞l┞ ┗edeﾐ┞ s ﾐásledujíIíﾏi suHjekt┞: 

       )ákladﾐí škol┞ 

1. )ákladﾐí škola Eduarda Nápra┗ﾐíka Býšť  
2. Masar┞ko┗a základﾐí škola Dolﾐí Ro┗eň 

3.  )ákladﾐí škola Dolﾐí ŘediIe  
4. )ákladﾐí škola HoliIe, HoluHo┗a ヴΑ  
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5. )ákladﾐí škola HoliIe, Koﾏeﾐského ヱヰヰ  
6. )ákladﾐí škola Horﾐí Jeleﾐí  
7. )ákladﾐí škola Horﾐí ŘediIe  
8. )ákladﾐí škola a ﾏateřská škola Ostřetíﾐ  

 

Mateřské škol┞ 

1. Mateřská škola Býšť  
2. Mateřská škola Dolﾐí Ro┗eň  
3. Mateřská škola Dolﾐí ŘediIe  
4. Mateřská škola HoliIe, HoluHo┗a ンΓ  
5. Mateřská škola HoliIe, ParduHiIká ΓΓヲ  
6. Mateřská škola HoliIe, StaroholiIká  
7. Mateřská škola Horﾐí Jeleﾐí  
8. Mateřská škola Ch┗ojeﾐeI  
9. Mateřská škola Uhersko  
10. Mateřská škola BuHliﾐka  

 

)ájﾏové vzděláváﾐí 

1. )UŠ Karla MaliIha 

2. DDM Holice  

 

Neforﾏálﾐí vzděláváﾐí 

1. Artykadlo  

2. RVC Holoubek  

3. Český hudeHﾐí táHor ﾏládeže, Ceﾐtruﾏ ┗olﾐého času Horﾐí Jeleﾐí  
4. Vzdělá┗aIí Ieﾐtruﾏ Paprsek Dolﾐí Jeleﾐí 

 

Strukturo┗aﾐé rozho┗or┞ H┞l┞ ┗edeﾐ┞ ┗ doﾏo┗skéﾏ prostředí orgaﾐizaIí. DoHa tr┗áﾐí rozho┗oru 
v jedﾐé orgaﾐizaIi H┞la IIa ヲ hodiﾐ┞. Následﾐě H┞l sesta┗eﾐ ﾐá┗rh SWOT za dotčeﾐou oHlast.  

 

Rodiče 

V ráﾏIi této zájﾏo┗é skupiﾐ┞ diskuto┗áﾐ┞ téﾏěř ideﾐtiIké otázk┞ jako u škol a školskýIh zařízeﾐí, s tíﾏ 
rozdíleﾏ, že ﾐás zajíﾏal pohled uži┗atelů služeH. 

B┞l┞ ┗┞t┗ořeﾐ┞ ン diskusﾐí skupiﾐ┞, jež kopíro┗aly rozložeﾐí oHIí a škol ﾐa HoliIku: 

 Jedﾐa diskusﾐí skupiﾐa proHěhla příﾏo ┗ obci s rozšířeﾐou půsoHﾐostí – Městě HoliIe. V obci 

jsou ン MŠ a ヲ plﾐohodﾐotﾐé )Š a saﾏozřejﾏě i orgaﾐizaIe posk┞tujíIí zájﾏo┗é a ﾐeforﾏálﾐí 
┗zdělá┗áﾐí.  

 Druhá diskusﾐí skupiﾐa proHěhla ┗ obci s počteﾏ oH┞┗atel okolo ヲ tisíI – Město Horﾐí Jeleﾐí. 
V oHIi je ヱ MŠ a ヱ plﾐohodﾐotﾐá )Š a orgaﾐizaIe posk┞tujíIí ﾐeforﾏálﾐí ┗zdělá┗áﾐí. 

 Posledﾐí diskusﾐí skupiﾐa proHěhla ┗ ﾏalé oHIi s počteﾏ oH┞┗atel okolo ヱ tisíIe – oHeI Horﾐí 
ŘediIe. V oHIi je pouze ﾏalotřídﾐí )Š a ﾐěkolik orgaﾐizaIí posk┞tujíIíIh ﾐeforﾏálﾐí ┗zdělá┗áﾐí. 
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PraIovﾐí skupiﾐ┞ 

Výstup┞ strukturo┗aﾐýIh rozho┗orů a diskusﾐíIh skupiﾐ H┞l┞ prezeﾐto┗áﾐ┞ ┗ prosinci 2016 na 

praIo┗ﾐíIh skupiﾐáIh zástupIůﾏ orgaﾐizaIí. PraIo┗ﾐí skupiﾐ┞ se skládaly z řad zřizo┗atelů, zástupIů 
)Š a MŠ, zástupIů ﾐeforﾏálﾐího a zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí, zástupIů rodičů, a dalšíIh Iílo┗ýIh skupiﾐ, a 
to dle téﾏat, které daﾐá skupiﾐa řešila: 

 PraIo┗ﾐí skupiﾐa pro PŘEDŠKOLNÍ V)DĚLÁVÁNÍ, 
 PraIo┗ﾐí skupiﾐa pro )ÁKLADNÍ V)DĚLÁVÁNÍ, 
 PraIo┗ﾐí skupiﾐa pro )ÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ V)DĚLÁVÁNÍ. 

PraIo┗ﾐí skupiﾐ┞ pro┗edl┞ prioritizaIi položek SWOT aﾐalýz┞ a ┗┞t┗ořil┞ SWOT ン aﾐalýzu.   

       

)ákladﾐí otázk┞, ﾐa které hledá odpo┗ěď ﾏetaaﾐalýza ┗zdělá┗áﾐí ┗ regionu Holicko, jsou: 

 Jaké jsou ﾐárodﾐí a ﾐadregioﾐálﾐí ふkrajské, agloﾏeraIeぶ požada┗k┞ a treﾐd┞ ┗e školst┗í? 

 Jaké jsou speIifiIké r┞s┞ regioﾐu, ﾐa které ﾏusí školst┗í reago┗at? 

 Jaké jsou ┗azH┞ úzeﾏí SO ORP Holice na Hradecko-pardubickou aglomeraci? 

 Jaké jsou současﾐé podﾏíﾐk┞ ┗e školst┗í? Jaké je současﾐé posta┗eﾐí školst┗í ﾐa HoliIku? 

 Jak ﾏá ┗┞padat škola HudouIﾐosti? Jaké požada┗k┞ jsou ﾐa ┗zdělá┗áﾐí ﾐa HoliIku? 

 

Nejdůležitějšíﾏ ┗ýIhodiskeﾏ pro HudouIí roz┗oj ┗zdělá┗áﾐí ﾐa úzeﾏí SO ORP Holice jsou čt┞ři hlavﾐí 
Iíle vzděláváﾐí ze „Strategie ┗zdělá┗aIí politik┞ České repuHlik┞ do roku ヲヰヲヰ“ ふdále jeﾐ Strategie 
2020): 

1. OsoHﾐostﾐí roz┗oj přispí┗ajíIí ke z┗┞šo┗áﾐí k┗alit┞ lidského ži┗ota 

2. Udržo┗áﾐí a roz┗oj kultur┞ jako sousta┗┞ sdíleﾐýIh hodﾐot 
3. Roz┗oj akti┗ﾐího oHčaﾐst┗í ┗┞t┗ářejíIí předpoklad┞ pro solidárﾐí společﾐost, udržitelﾐý roz┗oj 

a deﾏokratiIké ┗ládﾐutí 
4. Přípra┗u ﾐa praIo┗ﾐí uplatﾐěﾐí.1 

 

K zaHezpečeﾐí těIhto Iílů jsou ve Strategii 2020 v┞ﾏezeﾐ┞ strategiIké průřezové priorit┞: 

1. Sﾐižo┗at ﾐero┗ﾐosti ┗e ┗zdělá┗áﾐí 
2. Podporo┗at k┗alitﾐí ┗ýuku a učitele jako její klíčo┗ý předpoklad 

3. Odpo┗ědﾐě a efekti┗ﾐě řídit ┗zdělá┗aIí s┞stéﾏ 

 

DoHře ﾐasta┗eﾐý, k┗alitﾐí, ┗ýkoﾐﾐý a efekti┗ﾐí s┞stéﾏ ┗zdělá┗áﾐí ﾏá Hýt jedﾐíﾏ z ﾐástrojů, který 
zaHezpečí posuﾐ ČR ke zﾐalostﾐí společﾐosti, která Hude ﾏít iﾐteligeﾐtﾐí a udržitelﾐou ekoﾐoﾏiku 
založeﾐou ﾐa zﾐalosteIh a iﾐo┗aIíIh, ekologiIkéﾏ způsoHu hospodařeﾐí se zdroji, ┗e které Hude 
zaIho┗áﾐ priﾐIip ro┗ﾐosti, soIiálﾐí soudružﾐosti, ale záro┗eň ┗┞soké produkti┗it┞ a ┗┞soké úro┗ﾐě 
zaﾏěstﾐaﾐosti. 
 

                                                           
1 Strategie 2020, s. 8 
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Společﾐost proIhází r┞Ihlýﾏi zﾏěﾐaﾏi, kterýﾏ se oHsah a forﾏa ┗zdělá┗áﾐí ﾏusí přizpůsoHit. K┗alitﾐí 
┗zděláﾐí je jedﾐíﾏ z předpokladů adaptaIe ﾐa HudouIí zﾏěﾐ┞. K┗alitﾐí ┗zdělá┗aIí s┞stéﾏ ┗┞žaduje ﾐa 
jedﾐé straﾐě doHré ﾏateriálﾐí a persoﾐálﾐí zaHezpečeﾐí, ﾐa druhé straﾐě zﾐalost, přes┗ědčeﾐí a 
do┗edﾐosti potřeHﾐé pro realizaIi ┗izí a strategií.  
 

Pod zorﾐýﾏ úhleﾏ výše uvedeﾐýIh požadavků H┞l┞ v┞hodﾐoIeﾐ┞ proHléﾏové oHlasti a klíčové 
proHléﾏ┞ a v┞ﾏezeﾐ┞ prioritﾐí oHlasti rozvoje v řešeﾐéﾏ úzeﾏí 

 

3 Obecná část analýzy 
V oHeIﾐé části aﾐalýz┞ Hudou podáﾐ┞ základﾐí iﾐforﾏaIe o úzeﾏí. 
 

 

3.1 Základní informace o řešeném území 

3.1.1. Popis území 
Vzhledem k toﾏu, že popis úzeﾏí H┞l již ﾏﾐohokrát zpraIo┗áﾐ ┗ předIházejíIíIh aﾐalýzáIh a 
strategiIkýIh dokuﾏeﾐteIh, uvedeme zde jen pozﾐáﾏk┞ k popisu úzeﾏí SO ORP Holice, které jsou 
rele┗aﾐtﾐí ┗e ┗azHě ﾐa s┞stéﾏ ┗zdělá┗áﾐí. Údaje jsou čerpáﾐ┞ ze SCLLD a Strategie SO ORP Holice: 

 „) hlediska geoﾏorfologiIkého se SO ORP Holice ﾐaIhází ┗ pro┗iﾐIii Česká ┗┞sočiﾐa – soustava 

České křído┗é taHule - podsousta┗a PolaHská taHule. Krajiﾐa je ﾏírﾐě čleﾐitá, ploIhého 
pahorkatiﾐo┗ého rázu s průﾏěrﾐou ﾐadﾏořskou ┗ýškou ンヰヰ ﾏ ﾐ. ﾏ. Jedﾐá se o kliﾏatiIkou 
oHlast ﾏírﾐě teplou, ﾏírﾐě ┗lhkou s pře┗ažujíIí fuﾐkIí H┞dleﾐí ふdoplňko┗ou rekreačﾐí a ┗ýroHﾐíぶ 
s iﾐteﾐzi┗ﾐíﾏ ┗┞uží┗áﾐíﾏ zeﾏědělskýIh půd. “2 

 Úzeﾏí SO ORP Holice se ﾐaIhází ┗e ┗ýIhodﾐíIh ČeIháIh – NUTS II Se┗ero┗ýIhod. Rozprostírá 
se ﾐa úzeﾏí ParduHiIkého kraje. Jeho rozloha čiﾐí 213,64 km2.3 

 Sprá┗ﾐí oH┗od ORP HoliIe je ┗┞ﾏezeﾐ úzeﾏíﾏ ヱヴ oHIí: Býšť, Dolﾐí Ro┗eň, Dolﾐí ŘediIe, HoliIe, 
Horﾐí Jeleﾐí, Horﾐí ŘediIe, Ch┗ojeﾐeI, Jarosla┗, Ostřetíﾐ, PoHěžo┗iIe u HoliI, Trusﾐo┗, Uhersko, 
Veliﾐ┞, V┞soké Ch┗ojﾐo.  

 „Sprá┗ﾐí oH┗od ORP HoliIe se ┗┞zﾐačuje ┗┞sokýﾏ podíleﾏ lesﾐíIh ploIh ふンΓ,Β % z Ielko┗é 
rozloh┞ SO ORPぶ. Podíl lesﾐíIh ploIh ﾐa rozloze ČR dosáhl ┗ roIe ヲヰヱヲ hodﾐot┞ ンヲ,Β %. 
SpeIifiIkýﾏ r┞seﾏ ORP HoliIe ┗ ráﾏIi ČR je ┗┞soká ﾏíra zalesﾐěﾐosti ﾐa takto ﾐízko položeﾐéﾏ 
úzeﾏí. Na zeﾏědělskou půdu připadá ヵン% a ヱ,ヶ% ﾐa zasta┗ěﾐé ploIh┞ z rozloh┞ SO ORP. OHě 
hodﾐot┞ jsou pod IelorepuHliko┗ýﾏ průﾏěreﾏ ┗ důsledku ┗┞sokého zastoupeﾐí lesﾐíIh ploIh.“4 

 Úzeﾏí SO ORP Holice je v Hlízkosti d┗ou ┗elkýIh krajskýIh ﾏěst, kaﾏ ┗elká část oH┞┗atel dojíždí 
za praIí, kulturou, do škol a za ┗olﾐočaso┗ýﾏi akti┗itaﾏi. 

 V regionu pře┗ažuje fuﾐkIe H┞dleﾐí. Je zde ﾐeHezpečí toho, že ﾏůže časeﾏ sloužit jako 

ﾐoIlehárﾐa pro ┗elká krajská ﾏěsta ┗ sousedst┗í. 
 )eﾏědělst┗í je iﾐteﾐzi┗ﾐí. 

                                                           
2 Strategie úzeﾏí sprá┗ﾐího oH┗odu ORP HoliIe ┗ oHlasti předškolﾐí ┗ýIho┗┞ a základﾐího školst┗í, soIiálﾐíIh 
služeH, odpado┗ého hospodářst┗í a dopra┗┞ ふdále jeﾐ SÚSOOHぶ, s. 10 
3 SÚSOOH, s. ヱヲ 
4 SÚSOOH, s. ヱン 
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 Průﾏ┞sl je ┗elﾏi di┗erzifiko┗aﾐý, ale ﾏálo ┗ýzﾐaﾏﾐý. Firﾏ┞ středﾐí ┗elikosti jsou ojediﾐělé, 
v úzeﾏí jsou zastoupeﾐ┞ spíše ﾏalé podﾐik┞ a ﾏikropodﾐik┞.  

 V ﾏalýIh ┗eﾐko┗skýIh oHIíIh fuﾐgují řeﾏesla. 
 V úzeﾏí e┝istuje teIhﾐiIká a oHčaﾐská ┗┞Ha┗eﾐost. 

 

Mapa 1: Správﾐí oHvod ORP HoliIe 

 

 

3.1.2. Obyvatelstvo 

3.1.2.1. Všeobecný popis 

 V roIe ヲヰヱン H┞l počet oH┞┗atel ┗e sprá┗ﾐíﾏ oH┗odu ORP HoliIe ヱΑ ンΒΓ.5  

 Pro úzeﾏí SO ORP Holice je IharakteristiIké řídké osídleﾐí v roIe ヲヰヱヲ čiﾐila pouze Βヱ obyvatel/ 

km2.6  

 Na aﾐal┞zo┗aﾐéﾏ úzeﾏí se ﾐaIházejí hla┗ﾐě ﾏeﾐší oHIe – pouze Holice ﾏají ┗íIe ﾐež ヵ tis. 
oH┞┗atel, ┗íIe ﾐež ヲ tis. oH┞┗atel ﾏá Horﾐí Jeleﾐí. Ostatﾐí sídla ﾏají ﾏeﾐší počet oH┞┗atel ﾐež 
2 tis.7 

„Počet oH┞┗atel ﾐa úzeﾏí ORP HoliIe ┗┞kazo┗al ┗zrůstajíIí teﾐdeﾐIi. Mezi let┞ ヲヰヰヵ ふヱヶ 235 obyvatel) 

až ヲヰヱン (17389) se počet oH┞┗atel z┗ýšil o ヱ ヱヵヴ…. Nárůst počtu oH┞┗atel ┗ ráﾏIi ORP HoliIe H┞l 

                                                           
5 SÚSOOH, s. ヱヴ 
6 SÚSOOH, s. ヱン 
7 SCLLD, s. 21 
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způsoHeﾐ přede┗šíﾏ stěho┗áﾐíﾏ oH┞┗atel ﾐa úzeﾏí ORP ふﾏeIhaﾐiIkou ﾏigraIíぶ ﾐež přirozeﾐýﾏ 
přírůstkeﾏ oH┞┗atel ふpřirozeﾐou ﾏigraIíぶ.“8 

Nej┗┞šší přistěho┗aleIt┗í H┞lo ┗ oHIíIh Býšť, Dolﾐí ŘediIe, HoliIe, Horﾐí Jeleﾐí, Horﾐí ŘediIe.9 

Příli┗ ﾐo┗ýIh oH┞┗atel ふﾏladýIh rodiﾐぶ ﾏá ┗ýzﾐaﾏﾐý ┗li┗ ﾐa růst počtu dětí ┗e školáIh a o┗li┗ňuje také 
poptá┗ku po ﾐeforﾏálﾐíﾏ ┗zdělá┗áﾐí dětí i dospělýIh. No┗í oH┞┗atelé přiﾐášejí do sídel ﾐo┗é iﾏpuls┞ 
a ﾏají ┗┞šší ﾐárok┞ ﾐa k┗alitu ┗zdělá┗áﾐí, ﾐež Hý┗alo z┗┞keﾏ ┗e ┗eﾐko┗skýIh oHlasteIh. Teﾐto ┗li┗ je 
ﾏarkaﾐtﾐí zejﾏéﾐa ┗ oHIi Býšť a Horﾐí Jeleﾐí. 

  

3.1.2.2. Věková struktura 

Věko┗á struktura oH┞┗atel SO ORP Holice v roce 201310: 

 67 % populace ┗ěko┗á skupiﾐa 15 – 64 let, 

 16,5 % populace ┗ěko┗á skupiﾐa nad 64 let, 

 16,4 % populace regionu osoby 0 – ヱヴ let, Iož je ┗ýzﾐaﾏﾐější ﾐež průﾏěr ČR ふヱヵ,ヲ%ぶ.  

Nej┗┞šší podíl osoH ヰ – ヱヴ let ﾐa Ielko┗é populaIi ke konci roku 2014 byl v oHIi Býšť ふヲヰ,Β%ぶ, 
PoHěžo┗iIe u HoliI, Ch┗ojeﾐeI, Dolﾐí ŘediIe a Horﾐí ŘediIe ふ┗šeIhﾐ┞ ﾐad ヱΑ%ぶ. Nízký podíl je v oHIíIh 
Uhersko (9,9%) a Trusnov (13,8%).11  

Podíl obyvatel 0 – ヱヴ let ﾏá příﾏý ┗li┗ ﾐa ┗┞užití kapaIit┞ ﾏateřskýIh a základﾐíIh škol ┗ úzeﾏí. V obci 

Dolﾐí Ro┗eň, kaﾏ dojíždějí děti ze spádo┗ýIh  oHIí s ﾐízkýﾏ podíleﾏ oH┞┗atel ヰ – ヱヴ let, ﾐeﾐí kapaIita 
základﾐí škol┞ zIela ﾐaplﾐěﾐa.  

 

3.1.3. Doprava a dopravní obslužnost 

Na úzeﾏí SO ORPP Holice se ┗┞sk┞tují silﾐiIe I., II. a III. tříd┞ i ﾏístﾐí koﾏuﾐikaIe. Nej┗ýzﾐaﾏﾐější jsou 
silnice I. tříd┞ – I/ンヵ a I/ンヶ. Pro t┞to silﾐiIe je IharakteristiIká ┗┞soká iﾐteﾐzita dopra┗┞, která oHIe 
zatěžuje, zﾐaﾏeﾐá zdra┗otﾐí riziko, riziko při poh┞Hu po oHIi aﾐeHo podél silﾐiIe. )ejﾏéﾐa ﾐa I/ンヵ je 
┗┞soká hustota kaﾏioﾐo┗é dopra┗┞.  

Úzeﾏíﾏ proIhází elektrifiko┗aﾐá železﾐičﾐí trať č. ヰヱヰ Praha – Česká TřeHo┗á – BřeIla┗ a trať č. ヰヱヶ 
Borohrádek – Holice – Moravany – Chrudim – Heřﾏaﾐů┗ MěsteI. 

„)ﾐačﾐě proHleﾏatiIká je dopra┗ﾐí oHslužﾐost ┗ oHIíIh ﾏiﾏo hla┗ﾐí koﾏuﾐikačﾐí tras┞…… Dopra┗ﾐí 
oHslužﾐost je ┗┞ho┗ujíIí přede┗šíﾏ ┗ raﾐﾐíIh časeIh a ﾐa┗azuje ﾐa dopra┗u dětí do škol. ProHleﾏatiIká 
je situace v odpoledﾐíIh a ┗ečerﾐíIh časeIh pro děti ┗raIejíIí se z ┗┞učo┗áﾐí a ro┗ﾐěž pro praIujíIí ﾐa 
odpoledﾐí sﾏěﾐě. Výrazﾐě je oﾏezeﾐá dopra┗a o ┗íkeﾐdeIh a ostatﾐíIh ﾐepraIo┗ﾐíIh dﾐeIh ふstátﾐíIh 
s┗átIíIhぶ, popř. ┗ dﾐeIh, kd┞ ﾐeproHíhá ┗┞učo┗áﾐí. Tato situaIe ┗elﾏi ﾐegati┗ﾐě o┗li┗ňuje ﾏoHilitu 
obyvatel přede┗šíﾏ z ﾏeﾐšíIh oHIí a podepisuje se i ﾐa ﾏožﾐosteIh ┗┞užití úzeﾏí z hlediska Iesto┗ﾐího 
ruchu.“12 

                                                           
8 SÚSOOH, s. ヱヵ - 18 
9 SCLLD, s. 35 
10 SÚSOOH, s. ヱヶ 
11SCLLD, s. 38 
12 SCLLD, s. 89 - 90 
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Dopra┗ﾐí oHslužﾐost ﾏá ┗li┗ ﾐa začátek ┗┞učo┗áﾐí ┗e školáIh. „Každá oHeI ﾏá s┗oji spádo┗ou )Š, příp. 
i ┗íIe, a začátk┞ ┗┞učo┗áﾐí jsou přizpůsoHeﾐ┞ dojíždějíIíﾏ žákůﾏ. )ahájeﾐí ┗┞učo┗áﾐí ┗ )Š ﾐa úzeﾏí ORP 
HoliIe ﾐeﾐí jedﾐotﾐé. Pouze ン škol┞ ふHoliIe ふヲぶ a Dolﾐí ŘediIeぶ z Ielko┗ýIh Β ﾏají začátek ┗┞učo┗áﾐí 
staﾐo┗eﾐ ﾐa klasiIkýIh Β hodiﾐ, ostatﾐí škol┞ začíﾐají již před osﾏou hodiﾐou. )ačátek ┗┞učo┗áﾐí je 
přizpůsoHeﾐ autoHuso┗ýﾏ spojůﾏ dětí, které do škol┞ dojíždějí. )ačátek ┗┞učo┗áﾐí H┞l posuﾐut sﾏěreﾏ 
dopředu, aH┞ děti ﾐeﾏusel┞ čekat ﾐa začátek ┗┞učo┗áﾐí ふs ┗ýjiﾏkou )Š ┗ Ostřetíﾐě, kde je začátek 
┗┞učo┗áﾐí až ┗ Β:ヲヵ – jedﾐá se o tradiIi, která je dodržo┗áﾐa dodﾐesぶ.“13 

PraktiIk┞ ﾐee┝istujíIí síť I┞klostezek zﾐaﾏeﾐá, že žáIi ﾐa┗ště┗ujíIí škol┞ ﾏiﾏo ﾏísto s┗ého H┞dliště 
ﾐeﾏohou ┗┞uží┗at I┞klodopra┗u, která H┞ ﾐa stá┗ajíIíIh silﾐiIíIh s hustou silﾐičﾐí dopra┗ou H┞la příliš 
ﾐeHezpečﾐá. Jediﾐá I┞klostezka ┗ úzeﾏí existuje mezi oHIí Ostřetíﾐ a ﾏěsteﾏ Holice. „V současﾐé doHě 
se předpokládá a pláﾐuje ┗ýsta┗Ha dalšíIh I┞klostezek.“ 14 

 

4 Manažerský souhrn 

4.1 Shrnutí klíčových poznatků, zjištění vyplývajících z provedené analýzy 
Obyvatelstvo 

 Přírůstek oH┞┗atelst┗a v důsledku ┗┞šší porodﾐosti ┗ letech 2007 – ヲヰヱヰ Hude ﾏít ┗ ﾐejHližšíIh 
leteIh poziti┗ﾐí ┗li┗ ﾐa ┗┞užití kapaIit┞ škol. )áro┗eň to Hude klást ┗┞šší požada┗k┞ ﾐa k┗alitu 
škol. Mladé rodiﾐ┞, které se přistěho┗al┞ z ﾏěst, ﾏají ┗┞šší k┗alifikačﾐí strukturu a ﾏají zájeﾏ 
o k┗alitﾐí ┗zděláﾐí pro s┗é děti. 

 K┗alitﾐí ži┗otﾐí prostředí a ┗┞soká zalesﾐěﾐost úzeﾏí a Hlízkost krajskýIh ﾏěst ﾏohou 
po┗zHuzo┗at zájeﾏ o další ﾏigraIi ﾏladýIh rodiﾐ ﾐa úzeﾏí HoliIka a tíﾏ i setr┗alý tlak ﾐa 
k┗alitﾐí školst┗í ﾐa úzeﾏí ORP Holice.  

 Pokud nedojde k migraci do regionu, předpokládá se deﾏografiIký pokles. Předpokládá se, že 
ﾐa úzeﾏí dojde ke stárﾐutí oH┞┗atelst┗a, opěto┗ﾐé sﾐižo┗áﾐí porodﾐosti, Iož o┗li┗ﾐí ﾐaplﾐěﾐí 
kapaIit┞ MŠ a )Š.  

 Pokud H┞ se ﾐepodařilo podIh┞tit treﾐd┞ soIioekoﾐoﾏiIkého ┗ý┗oje, pak hrozí opěto┗ﾐé 
stěho┗áﾐí oH┞┗atel do krajskýIh ﾏěst a ﾐe┗┞užití kapaIit MŠ a )Š. 

 PodIh┞Ieﾐí ﾐo┗ýIh treﾐdů ふ┗zdělaﾐostﾐíIh, ┗e ┗ýroHěぶ H┞ ﾏohlo zﾐaﾏeﾐat z┗ýšeﾐí poteﾐIiálů 
úzeﾏí pro iﾐ┗estor┞ a pro příli┗ ﾐo┗ýIh oH┞┗atel.  

 Z hlediska vzdělaﾐostﾐí struktur┞ oH┞┗atelst┗a pře┗ládá kategorie středoškolsk┞ ┗zdělaﾐýIh 
osoH, proIeﾐto ┗┞sokoškoláků ┗ populaIi je ﾏalé.15  

 Nej┗ětší počet oH┞┗atel se základﾐíﾏ ┗zděláﾐíﾏ H┞l ┗ ﾏalýIh sídleIh, totéž se týká osoH se 
středoškolskýﾏ ┗zděláﾐíﾏ s ┗ýučﾐíﾏ listeﾏ. Středoškolsk┞ ┗zdělaﾐé osoH┞ s maturitou byly 

ﾐej┗íIe zastoupeﾐ┞ ┗ oHIíIh „s ﾏladou strukturou oH┞┗atel“.16 

 Mezi silﾐé stráﾐk┞ patří treﾐd k ﾐárůstu počtu osoH s ﾏaturitou a ┗┞sokoškolskýﾏ ┗zděláﾐíﾏ.17  

 

                                                           
13 SCLLD, s. 378 
14 SCLLD, s. 91 
15 SCLLD, viz graf 23 na s. 43 
16 SCLLD, s. 44 
17 SCLLD, s. 45 
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Doprava 

 SO ORP Holice leží ┗ Hlízkosti d┗ou krajskýIh ﾏěst a je pro ﾐěj t┞piIká dojížďka do zaﾏěstﾐáﾐí. 
 Hradecko-parduHiIká agloﾏeraIe patří ﾏezi ┗ýzﾐaﾏﾐé ﾏultiﾏodálﾐí dopra┗ﾐí uzl┞. ) hlediska 

dopravy v aglomeraci ve vztahu k úzeﾏí ORP Holice, potažﾏo ke ┗zdělá┗aIíﾏu s┞stéﾏu na 

jeho úzeﾏí, je ┗ýzﾐaﾏﾐá s┗ýﾏ ┗li┗eﾏ ﾐa situaIi ┗ úzeﾏí přede┗šíﾏ silﾐičﾐí dopra┗a.  Úzeﾏíﾏ 
Hradecko-parduHiIké aglomerace i SO ORP Holice proIházejí páteřﾐí koﾏuﾐikaIe I/ンヵ, I/ンヶ. 

Jsou IharakteristiIké ┗┞sokou iﾐteﾐzitou silﾐičﾐí dopra┗┞ oHtěžujíIí oH┞┗atele hlukeﾏ, 
zplodinami, ﾐeHezpečíﾏ ﾐehod a zﾐeﾏožňujíIí také I┞klodopra┗u žáků a zaﾏěstﾐaﾐIů do škol. 
Kroﾏě toho hustá silﾐičﾐí dopra┗a zﾐeﾏožňuje ┗ ﾐěkterýIh oHIíIh ﾏožﾐosti ┗┞Iházek dětí 
z MŠ po obci.  

 „)ﾐačﾐě proHleﾏatiIká je dopra┗ﾐí oHslužﾐost ┗ oHIíIh ﾏiﾏo hla┗ﾐí koﾏuﾐikačﾐí tras┞. 
…Dopra┗ﾐí oHslužﾐost je ┗┞ho┗ujíIí přede┗šíﾏ ┗ raﾐﾐíIh časeIh a ﾐa┗azuje ﾐa dopra┗u dětí do 
škol. ProHleﾏatiIká je situaIe ┗ odpoledﾐíIh a ┗ečerﾐíIh časeIh pro děti ┗raIejíIí se z ┗┞učo┗áﾐí 
a ro┗ﾐěž pro praIujíIí ﾐa odpoledﾐí sﾏěﾐě. Výrazﾐě je oﾏezeﾐá dopra┗a o ┗íkeﾐdeIh a 
ostatﾐíIh ﾐepraIo┗ﾐíIh dﾐeIh ふstátﾐíIh s┗átIíIhぶ, popř. ┗ dﾐeIh, kd┞ ﾐeproHíhá ┗┞učo┗áﾐí“.18 

 S ┗ýjiﾏkou jediﾐé I┞klostezk┞ ﾏezi Ostřetíﾐeﾏ a HoliIeﾏi ﾐejsou ┗ regioﾐu ┗┞Hudo┗áﾐ┞ 
I┞klostezk┞, Iož při ┗┞soké hustotě silﾐičﾐí dopra┗┞ ┗ýrazﾐě oﾏezuje I┞klodopra┗u ﾏezi 
obcemi.  

 Nee┝isteﾐIe sítě I┞klostezek ﾐegati┗ﾐě o┗li┗ňuje ﾏožﾐosti I┞klodopra┗┞ do škol. 

 

Ekonomika 

 Ve sprá┗ﾐíﾏ oH┗odu ORP HoliIe půsoHí ┗íIe jak ン,Β tis. ekoﾐoﾏiIkýIh suHjektů. Ve sro┗ﾐáﾐí s 
IelorepuHliko┗ýﾏ průﾏěreﾏ ﾏá SO ORP HoliIe ﾐadprůﾏěrﾐé zastoupeﾐí ┗ sektoru 

zeﾏědělst┗í, lesﾐiIt┗í a r┞Hářst┗í. Ve sprá┗ﾐíﾏ oH┗odu připadá z Ielko┗ého počtu 
ekoﾐoﾏiIkýIh suHjektů ヶ,Α % ﾐa teﾐto sektor, zatíﾏIo ┗ ráﾏIi Ielé ČR jeho podíl ﾐepřesahuje 
4 %.19  

 Podíl suHjektů ┗ průﾏ┞slo┗éﾏ od┗ět┗í je takřka d┗ojﾐásoHﾐý oproti sro┗ﾐáﾐí s Ielou ČR. 
)astoupeﾐí sektoru sta┗eHﾐiIt┗í z hlediska ┗šeIh ekoﾐoﾏiIkýIh suHjektů ┗┞kazuje průﾏěrﾐou 
hodﾐotu ┗e sprá┗ﾐíﾏ oH┗odu ORP HoliIe jako ┗ ráﾏIi ČR a toto ro┗ﾐěž platí o podílu od┗ět┗í 
┗elkooHIhodu, ﾏalooHIhodu, opra┗ě a údržHě ﾏotoro┗ýIh ┗ozidel.20 

 V regioﾐu je ﾐej┗íIe ekoﾐoﾏiIkýIh suHjektů ┗ HoliIíIh, Horﾐíﾏ Jeleﾐí a ┗ Býšti. Na úzeﾏí SO 

ORP Holice ﾐepůsoHil žádﾐý ┗elký zaﾏěstﾐa┗atel s ﾐadregioﾐálﾐíﾏ ┗li┗eﾏ pro praIo┗ﾐí síl┞ ふa 
jejiIh ﾏoHilituぶ. Pouze ン podﾐik┞ zaﾏěstﾐá┗al┞ ┗íIe ﾐež ヱヰヰ zaﾏěstﾐaﾐIů.21 

 Co se týče zaﾏěstﾐaﾐosti v jedﾐotli┗ýIh sektoreIh, dá se u┗ést, že doIhází ke sﾐižo┗áﾐí 
zaﾏěstﾐaﾐosti ┗ sektoru zeﾏědělst┗í, roste zaﾏěstﾐaﾐost ┗ průﾏ┞slu a ┗e služHáIh. 

 Nej┗┞šší podíl zaﾏěstﾐaﾐIů ┗ iﾐo┗ati┗ﾐíIh oHoreIh byl v roce 2010 ┗e ﾏěstě HoliIe a v obci 

Horﾐí ŘediIe.22 

 V Hradecko-parduHiIké agloﾏeraIi, ┗ jejíž Hlízkosti se HoliIko ﾐaIhází, patří ﾏezi ﾐej┗ětší 
zaﾏěstﾐa┗atele suHjekt┞ orieﾐto┗aﾐé ﾐa elektroteIhﾐiku, služH┞ a dopra┗u, Iheﾏii, 
zdra┗otﾐiIt┗í. Jedﾐozﾐačﾐě pře┗ažují teIhﾐiIk┞ a přírodo┗ědﾐě zastoupeﾐé oHor┞. 

                                                           
18 SCLLD, s. 89 - 90 
19 SÚSOOH, s. ヲΑ 
20 SÚSOOH, s. ヲΒ 
21 SCLLD, s. 123 
22 SCLLD, s. 127 
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 Roz┗oj průﾏ┞slu a služeH a koﾐkureﾐIesIhopﾐost HradeIko-parduHiIké agloﾏeraIe 
v hospodářské soutěži Hudou ┗ýzﾐaﾏﾐě o┗li┗ňo┗at iﾐo┗aIe a aplikaIe ┗ýsledků ┗ýzkuﾏu a 
┗ý┗oje do praxe.  

 

Vliv profilu ekonomiky na vzděláváﾐí  

 Charakter a zastoupeﾐí průﾏ┞slo┗ýIh oHorů, oHslužﾐýIh fireﾏ, ┗ýzkuﾏu a ┗ý┗oje v Hradecko-

parduHiIké agloﾏeraIi a na Holicku ふhla┗ﾐě oHor┞ jako je Iheﾏie, elektroﾐika, elektroteIhﾐika, 
IT a strojíreﾐst┗íぶ ﾏá dopad ﾐa poptá┗ku po určité k┗alifikačﾐí struktuře praIo┗ﾐíIh sil.  

 Škol ﾐa HoliIku se zprostředko┗aﾐě dotýká pokračujíIí ﾐesoulad ﾐa trhu práIe na Holicku a 

v Hradecko-parduHiIké agloﾏeraIi, kde je zaﾏěstﾐa┗ateli poIiťo┗aﾐá ﾐižší k┗alita aHsol┗eﾐtů 

škol při ﾐástupu do zaﾏěstﾐáﾐí. AHsol┗eﾐti škol ﾏají ﾐedostatečﾐé klíčo┗é i odHorﾐé 
kompetence. 

 V případě, že H┞ teﾐto treﾐd pokračo┗al, Hude to prodlužo┗at doHu adaptaIe ┗ praIo┗ﾐíﾏ 
proIesu a Hude to ┗┞┗olá┗at ﾐutﾐost doškolo┗áﾐí zaﾏěstﾐaﾐIů ┗e firﾏáIh a iﾐstituIíIh a 
sﾐižo┗áﾐí koﾐkureﾐIesIhopﾐosti ┗ důsledku ﾐízké k┗alifiko┗aﾐosti lidskýIh zdrojů.  

 Jak pro Hradecko-parduHiIkou agloﾏeraIi, tak pro HoliIko je sigﾐifikaﾐtﾐí ﾐedostatek 
k┗alifiko┗aﾐýIh praIo┗ﾐíků zejﾏéﾐa ┗ teIhﾐiIkýIh profesíIh. Je pra┗děpodoHﾐě ┗┞┗oláﾐ 
ﾐezájﾏeﾏ žáků a rodičů o studiuﾏ teIhﾐiIkýIh oHorů, Iož ﾏůže Hýt ┗┞┗oláﾐo oHtížﾐostí 
teIhﾐiIkýIh oHorů, ﾐedostatečﾐou připra┗eﾐostí žáků a ﾐedostatečﾐou propagaIí teIhﾐiIkýIh 
oHorů, případﾐě ﾐedostačujíIíﾏ kariéro┗ýﾏ poradeﾐst┗íﾏ.  

 Na jedﾐé straﾐě dá┗á ﾐedostatek teIhﾐiIk┞ orieﾐto┗aﾐýIh praIo┗ﾐíků doHrou praIo┗ﾐí 
perspektivu absolventůﾏ teIhﾐiIk┞ orieﾐto┗aﾐýIh oHorů. Na druhé straﾐě ┗šak ┗┞┗olá┗á 
potřeHu adek┗átﾐě připra┗o┗at děti a žák┞ ke studiu teIhﾐiIkýIh oHorů již ﾐa )Š, resp. ┗ MŠ.  

 V┞┗stá┗á zde společeﾐská potřeHa posilo┗áﾐí ﾏateﾏatiIké graﾏotﾐosti, pol┞teIhﾐiIkého 
┗zdělá┗áﾐí a ﾏaﾐuálﾐí zručﾐosti. Očeká┗á se, že aHsol┗eﾐti škol Hudou ﾏít tako┗é základ┞ 
ﾏateﾏatik┞ a pol┞teIhﾐiIkého ┗zděláﾐí, které jiﾏ uﾏožﾐí pokračo┗at ┗e studiu 
přírodo┗ědﾐýIh a teIhﾐiIkýIh oHorů ﾐa ﾐa┗azujíIíﾏ stupﾐi škol ふSŠ, VŠぶ ┗ aglomeraci.  

 )aﾏěstﾐa┗atelé kroﾏě toho očeká┗ají od aHsol┗eﾐtů škol saﾏostatﾐost, iniciativu a kreativitu. 

V  podﾐikáﾐí se uplatﾐí podﾐika┗ost, Iož je z┗lášť důležité ┗ Hradecko-parduHiIké agloﾏeraIi a 
v regionu Holicko, kde z hlediska prá┗ﾐí forﾏ┞ ekoﾐoﾏiIkýIh suHjektů pře┗ažují ži┗ﾐostﾐíIi. 

 )ájeﾏIi o uplatﾐěﾐí se ┗šak dﾐes ﾐeoHejdou také Hez klíčo┗ýIh koﾏpeteﾐIí – Hez zﾐalostí 
jaz┞ků, ICT, ﾏěkkýIh do┗edﾐostí (koﾏuﾐikaIe, sIhopﾐosti týﾏo┗é práIe), resp. soIiálﾐíIh 
koﾏpeteﾐIí.  

 Také ﾐa požada┗k┞ ┗┞soIe ┗┞spělýIh oHlastí ┗ěd┞, ┗ýzkuﾏu a ┗ý┗oje je třeHa paﾏato┗at. I kd┞ž 
předškolﾐí a základﾐí školst┗í je zdáﾐli┗ě ┗zdáleﾐé oHlasti ┗ýzkuﾏu, ┗ý┗oji a iﾐo┗aIíﾏ, praktiIk┞ 
ﾐa již ﾐa těIhto stupﾐíIh je ﾏožﾐé těﾏto oHlasteﾏ položit základ┞. 

 Jde o to ﾐaučit žák┞ kritiIkéﾏu ﾏ┞šleﾐí při zpraIo┗á┗áﾐí iﾐforﾏaIí, podpořit z┗ída┗ou ﾏ┞sl dětí 
a žáků, ┗zHudit zájeﾏ o Ieloži┗otﾐí ┗zdělá┗áﾐí, proHudit zájeﾏ o ┗ědu a podporo┗at t┗oři┗ost 
a iﾐo┗ati┗ﾐí ﾏ┞šleﾐí. T┞to sIhopﾐosti a do┗edﾐosti jsou potřeHﾐé ┗e ┗šeIh profesíIh, ale z┗lášť 
potřeHﾐé jsou ┗e ┗ýzkuﾏu a ┗ý┗oji. V toﾏto sﾏ┞slu ﾐižší stupﾐě škol kladou základ┞ a o┗li┗ňují 
ﾐasta┗eﾐí HudouIíIh ┗ýzkuﾏﾐýIh a ┗ý┗ojo┗ýIh praIo┗ﾐíků, kteří Hudou praIo┗at ┗ sektoru 

┗ěd┞, ┗ýzkuﾏu a ┗ý┗oje. 
 Na t┞to požada┗k┞ reaguje MAP ﾐastoleﾐíﾏ po┗iﾐﾐýIh, doporučeﾐýIh a ┗olitelﾐýIh téﾏat 

MAP, která koﾐIeﾐtrují pozorﾐost kroﾏě iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí ﾐa ﾏateﾏatiIkou a 
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čteﾐářskou graﾏotﾐost, pol┞teIhﾐiIké ┗zdělá┗áﾐí, podﾐika┗ost, iﾐiIiati┗u a kreati┗itu, ┗ýuku 
jaz┞ků, digitálﾐí a soIiálﾐí koﾏpeteﾐIe.  

 No┗ou ┗ýz┗ou pro ┗zdělá┗áﾐí ﾏůže Hýt také HudouIí ﾏožﾐý roz┗oj kulturﾐíIh a kreati┗ﾐíIh 
od┗ět┗í. Kreati┗ﾐí a kulturﾐí průﾏ┞sl ┗ Hradecko-parduHiIké aglomeraci ani na Holicku zatíﾏ 
roz┗iﾐut ﾐeﾐí. Jedﾐá se o zIela ﾐo┗ou ﾏožﾐost roz┗oje ﾐo┗ýIh zisko┗ýIh od┗ět┗í ふ┗ souladu s 
gloHálﾐíﾏi treﾐd┞ぶ a ﾏožﾐost profesﾐí kariér┞ i pro žák┞, kteří jsou huﾏaﾐitﾐě orieﾐto┗áﾐi a 
kteří ﾐeﾐajdou uplatﾐěﾐí ┗ teIhﾐiIkýIh oHoreIh. Ve ┗azHě ﾐa regioﾐ HoliIko je zde potřeHa 
zﾏíﾐit oHro┗ský zájeﾏ žáků o studiuﾏ ﾐa )ákladﾐí uﾏěleIké škole HoliIe, kde se dají studo┗at 
hudeHﾐí, literárﾐě-draﾏatiIké i ┗ýt┗arﾐé oHor┞. 

 Je ﾐutﾐo dodat, že ┗ ekoﾐoﾏiIe se dﾐes ote┗írají ﾐo┗é dří┗e ﾐetušeﾐé ﾏožﾐosti pro uﾏěleIk┞ 
ﾐadaﾐé jediﾐIe. Kreati┗ﾐí průﾏ┞sl ┗┞žaduje kroﾏě ﾐadáﾐí uﾏěleIkého i roz┗iﾐuté do┗edﾐosti 
ﾏarketiﾐgo┗é, oHIhodﾐí a orgaﾐizačﾐí.  

 KoﾏHiﾐaIí teIhﾐiIk┞ a uﾏěleIk┞ orieﾐto┗aﾐého ┗zděláﾐí je ﾏožﾐé dosáhﾐout s┞ﾐergiIkého 
efektu a podﾐítit roz┗oj koﾐkureﾐIesIhopﾐýIh oHorů. B┞lo H┞ Ih┞Hou, pokud H┞ se ┗zdělá┗áﾐí 
začalo orieﾐto┗at jen na matematickou gramotnost a pol┞teIhﾐiIké ┗zděláﾐí. Vzdělá┗at je 
potřeHa koﾏple┝ﾐě. Je třeHa podIh┞tit ﾐadaﾐé žák┞, jejiIh ﾐadáﾐí roz┗íjet a pěsto┗at.  

 

Vzděláváﾐí 

Forﾏálﾐí vzděláváﾐí v ﾏateřskýIh a základﾐíIh školáIh 

 V regioﾐu je ┗┞ho┗ujíIí struktura ﾏateřskýIh a základﾐíIh škol. 
 V ﾏateřskýIh školáIh jsou ﾐ┞ﾐí kapaIit┞ dostatečﾐé a aﾐi za┗edeﾐí po┗iﾐﾐého předškolﾐího 

ročﾐíku a přijíﾏáﾐí dětí ﾏladšíIh ン let ﾐeHude zﾐaﾏeﾐat přeplﾐěﾐí kapaIit ﾏateřskýIh škol. 
 Populačﾐí Hooﾏ se přelil do )Š a ┗ ﾐěkterýIh )Š e┝istuje riziko ┗┞sokého počtu dětí ┗e třídáIh, 

Iož je důsledkeﾏ ┗┞soké porodﾐosti ┗ letech 2007 – 2010.  

 Většiﾐa Hudo┗ MŠ i )Š prošla rekoﾐstrukIeﾏi i ﾏoderﾐizaIeﾏi, budovy jsou zatepleny a 

opraveny. Některé školﾐí Hudo┗┞ ┗šak rekoﾐstrukIe ještě čekají. )ejﾏéﾐa jde o MŠ a )Š ┗ Dolﾐí 
Rovni. 

 Mﾐohé ﾏateřské škol┞ potřeHují do┗┞Ha┗it školﾐí zahrad┞. 
 ProHléﾏeﾏ je HezHariéro┗ost ﾏateřskýIh i základﾐíIh škol pro iﾐkluzi┗ﾐí ┗zdělá┗áﾐí. TeIhﾐiIké 

podﾏíﾐk┞ ┗ ﾐěkterýIh školáIh ﾐeuﾏožňují HezHariéro┗é úpra┗┞.  
 Mateřské škol┞ jsou doHře ┗┞Ha┗eﾐ┞ po ﾏateriálﾐí stráﾐIe, Hude ┗šak sIházet ┗┞Ha┗eﾐí pro 

iﾐkluzi┗ﾐí ┗┞učo┗áﾐí. ) hlediska persoﾐálﾐího jsou ┗ ﾐaprosté ┗ětšiﾐě ﾏateřskýIh škol 
staHilizo┗aﾐé týﾏ┞ k┗alifiko┗aﾐýIh učitelek, které doHře zajišťují Hěžﾐou ┗ýuku.  

 Mateřské škol┞ ┗šak ﾐejsou připra┗eﾐ┞ ﾐa iﾐkluzi┗ﾐí ┗zdělá┗áﾐí – sIhází persoﾐál, jako jsou 

Ihů┗┞, asisteﾐti. Je potřeHa ┗zdělá┗at pedagogiIké praIo┗ﾐík┞ ┗ otázkáIh společﾐého 
┗zdělá┗áﾐí a posk┞tﾐout jiﾏ ┗eškerou ﾏožﾐou podporu ke z┗ládﾐutí ﾐo┗ýIh úkolů. 

 Dík┞ ﾏasi┗ﾐí dotačﾐí podpoře z ESF, případﾐě poﾏoIi zřizo┗atele je pře┗ážﾐá ┗ětšiﾐa 
základﾐíIh škol doHře ┗┞Ha┗eﾐa didaktiIkou teIhﾐikou. Na školáIh ┗šak Ih┞Hí ┗┞Ha┗eﾐí a 
koﾏpeﾐzačﾐí poﾏůIk┞ pro žák┞ se speIifiIkýﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi ふdále jeﾐ SVPぶ. 

 Na ﾐěkterýIh školáIh je ┗šak stále ještě ┗┞Ha┗eﾐí zastaralé a je ﾐutﾐo ho ﾏoderﾐizo┗at. Kroﾏě 
toho Hude ﾐutﾐo průHěžﾐě ﾏoderﾐizo┗at ┗┞Ha┗eﾐí ICT teIhﾐikou, která r┞Ihle zastará┗á. 

 )ejﾏéﾐa Hude ﾐutﾐo ﾏoderﾐizo┗at a ┗┞Ha┗it prostor┞ pro pol┞teIhﾐiIké ┗zdělá┗áﾐí jako jsou 
laHoratoře, učeHﾐ┞ a dílﾐ┞ pro odHorﾐou ┗ýuku. 
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 Persoﾐálﾐí zaHezpečeﾐí ┗ýuk┞ – oHtížﾐě se zaHezpečují ﾏladí k┗alifiko┗aﾐí učitelé. Ve školáIh 
e┝istuje ﾐedostatek ps┞Ihologů, soIiálﾐíIh pedagogů, k┗alifiko┗aﾐýIh asisteﾐtů, Ihů┗, kteří H┞ 
ﾏěli posk┞tﾐout podporu pedagogůﾏ při ┗ýuIe a při péči o žák┞ se SVP. 

 U pedagogů H┞la zaregistro┗áﾐa ﾏeﾐší oIhota se dále ┗zdělá┗at. Pra┗děpodoHﾐě je  ┗┞┗olaﾐá 
jedﾐak ┗elkýﾏ ﾏﾐožst┗íﾏ ┗zdělá┗aIíIh kurzů ┗ ﾏiﾐuléﾏ pláﾐo┗aIíﾏ oHdoHí ふﾐaHídka 
prostředﾐiIt┗íﾏ projektů z OP VKぶ, jedﾐak oHtížﾐou orgaﾐizaIí zastupo┗áﾐí Ih┞HějíIího učitele 
hla┗ﾐě ┗ ﾏeﾐšíIh školáIh.  

 Ve ┗ýuIe jsou ┗ současﾐé doHě ﾐej┗ětší proHléﾏ┞ ┗ důsledku ﾐepřipra┗eﾐosti ﾐa iﾐkluzi┗ﾐí 
┗zdělá┗áﾐí. 

 ProHléﾏ┞ jsou také ┗ ﾏaléﾏ zastoupeﾐí ﾏoderﾐíIh ┗┞učo┗aIíIh ﾏetod a použí┗áﾐí ﾏoderﾐíIh 
teIhﾐologií.  

 V ﾏeﾐší ﾏíře se ┗┞uží┗ají ﾐejﾐo┗ější pozﾐatk┞ pro ┗ýuku jaz┞ků. Existuje nedostatek rodilýIh 
ﾏlu┗čí a ﾏálo jsou ┗┞uží┗áﾐ┞ ┗ýﾏěﾐﾐé ﾏeziﾐárodﾐí poH┞t┞ ┗ jaz┞ko┗ě podﾐětﾐéﾏ prostředí. 
Ne┗┞uží┗á se metoda CLIL ふ┗ýuka odHorﾐýIh předﾏětů ┗ Iizíﾏ jaz┞Ieぶ. 

 Ve ┗ýuIe ﾏateﾏatik┞ se ﾐeaplikuje ﾏetoda prof. Hejﾐého. 

 Neﾐí dostatečﾐě roz┗iﾐuto pol┞teIhﾐiIké ┗zdělá┗áﾐí. 
 Neﾐí příliš roz┗iﾐuta ┗ýIho┗a a ┗zdělá┗áﾐí ke kreati┗ﾐíﾏu ﾏ┞šleﾐí, podﾐika┗osti a iﾐiIiati┗ě, 

která je předpokladeﾏ t┗orH┞ iﾐo┗aIí a zásadﾐíIh zﾏěﾐ. 
 SpolupráIe s ostatﾐíﾏi aktér┞ ┗ úzeﾏí – ┗elﾏi doHrá spolupráIe je se zřizo┗ateli a 

s organizacemi v oHIíIh. E┝istuje doHrá spolupráIe s MŠ, )UŠ a DDM, SŠ. SlaHší je spolupráIe 
se zaﾏěstﾐa┗ateli. 

 Neﾐí dostatečﾐá spolupráIe s ﾐezisko┗ýﾏi orgaﾐizaIeﾏi, které jsou úspěšﾐé ┗e s┗éﾏ oHoru 
ふjaz┞ko┗á ┗ýuka, kariéro┗é poradeﾐst┗íぶ a ﾏohl┞ H┞ posk┞tﾐout příklad┞ doHré pra┝e.  

 Příležitost je ┗ Hudo┗áﾐí iﾏage a zﾐačk┞ škol┞, Iož H┞ ﾏohlo poﾏoIi ┗ posilo┗áﾐí autorit┞ škol┞ 
a učitele. Škol┞ zatíﾏ nepro┗ádějí akti┗ﾐí P. R. ┗ůči ┗eřejﾐosti, sIhází os┗ěto┗é a iﾐforﾏačﾐí 
kaﾏpaﾐě o ﾐo┗iﾐkáIh a zﾏěﾐáIh v jejiIh čiﾐﾐosti. 

 Silﾐou stráﾐkou škol ﾐa HoliIku je projekto┗á zkušeﾐost, kterou škol┞ získal┞ ┗┞uží┗áﾐíﾏ 
prostředků OP VK. V současﾐé doHě se připra┗ují ﾐa ┗┞uží┗áﾐí šaHloﾐ OP VVV, které uﾏožﾐí 
fiﾐaﾐIo┗áﾐí ideﾐtifiko┗aﾐýIh potřeH.  

 

Neforﾏálﾐí a zájﾏové vzděláváﾐí 

 Přirozeﾐýﾏ Ieﾐtreﾏ zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí jsou HoliIe. Existuje zde ┗elká ﾐaHídka 
ﾐejrůzﾐějšíIh kroužků ze strany DDM. Vzdělá┗áﾐí ┗ uﾏěleIkýIh oHoreIh ﾐaHízí )UŠ. )UŠ Karla 
Malicha ﾏá disloko┗aﾐá praIo┗iště, ﾐapř. ┗ Býšti, ale přesto ﾏusí část zájeﾏIů odﾏítat. 
)ájﾏo┗é akti┗it┞ uﾏěleIkého Iharakteru je ﾏožﾐé realizo┗at i ┗ Horﾐíﾏ Jeleﾐí. V ostatﾐíIh 
oHIíIh je ﾐaHídka ┗zdělá┗áﾐí tohoto t┞pu ﾏizi┗á.  

 V ﾏalýIh oHIíIh e┝istují ﾏeﾐší ﾏožﾐosti ﾐeforﾏálﾐího a zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí zejﾏéﾐa k┗ůli 
ﾐe┗┞ho┗ujíIíﾏu sta┗u Hudo┗ pro kulturﾐí, společeﾐské a sporto┗ﾐí ┗┞žití. Pokud teﾐto sta┗ 
Hude tr┗at, Hude ﾏít špatﾐý ┗li┗ ﾐa ┗olﾐočaso┗é akti┗it┞ a ﾐa ﾐeforﾏálﾐí ┗zdělá┗áﾐí dětí a žáků. 
Pokud Ihtějí rodiče děteﾏ zaHezpečit ﾐapř. k┗alitﾐí zájﾏo┗é ┗zdělá┗áﾐí ┗ )UŠ, jsou odkázáﾐi 
ﾐa dojížděﾐí do HoliI.  

 Z hlediska ┗┞Ha┗eﾐosti kulturﾐíﾏi zařízeﾐíﾏi ┗┞užitelﾐýﾏi příﾏo pro ┗zdělá┗aIí akti┗it┞ jsou 
v regionu přítoﾏﾐ┞ AfriIké ﾏuzeuﾏ Dr. Eﾏila HoluHa, kiﾐo, di┗adlo a ┗ýsta┗ﾐí síň ┗ HoliIíIh a 
kulturﾐí dom┞ ┗ oHIíIh.  
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 Velﾏi doHrá je situaIe s knihovnami. Ve ┗šeIh oHIíIh jsou ┗eřejﾐé knihovny, které ﾐa┗ště┗ují 
děti z MŠ i )Š.23   

 Z hlediska sporto┗ﾐího ┗┞žití jsou ﾐa HoliIku k dispoziIi růzﾐá sporto┗iště, kde je ﾏožﾐo 
realizo┗at sporto┗ﾐí akti┗it┞ dětí – hřiště, hřiště ﾐa ﾐohejHal a fotHal, teﾐiso┗é kurt┞, střelﾐiIe, 
těloI┗ičﾐ┞, sokolo┗ﾐ┞, sporto┗ﾐí hala. TeIhﾐiIký sta┗ ﾏﾐohýIh sporto┗išť ┗šak ﾐeﾐí doHrý a 
Hudou ﾏuset Hýt ﾏoderﾐizo┗áﾐa.  

 SlaHou stráﾐkou je Ih┞HějíIí ﾐízkopraho┗é Ieﾐtruﾏ pro děti a ﾏládež ┗ HoliIíIh. 
 V úzeﾏí SO ORP HoliIe e┝istují ﾐezisko┗é orgaﾐizaIe, které ﾐaHízejí ﾏožﾐosti ┗zdělá┗áﾐí. Jde o 

Rodiﾐﾐé Ieﾐtruﾏ HolouHek v HoliIíIh, Vzdělá┗aIí Ieﾐtruﾏ Paprsek a Ceﾐtruﾏ ┗olﾐého času 
Horﾐí Jeleﾐí. 

 

Rizika 

 Jako ﾐej┗ětší riziko se je┗í ﾐepřipraveﾐost ﾐa iﾐkluzivﾐí vzděláváﾐí. Bez ﾐadsázk┞ lze u┗ést, že 
školský s┞stéﾏ na Holicku ﾐeﾐí v současﾐé doHě ﾐa tuto zﾏěﾐu připra┗eﾐ z hlediska 

ﾏateriálﾐíIh podﾏíﾐek ふHezHariéro┗é úpra┗┞ぶ, ┗┞Ha┗eﾐí koﾏpeﾐzačﾐíﾏi poﾏůIkaﾏi, ale i 
ﾐepřipra┗eﾐostí v oHlasti persoﾐálﾐí ふsIhází speIiálﾐí pedagogo┗é, ps┞Ihologo┗é, asisteﾐti, 
Ihů┗┞), ﾐejsou dostatečﾐě proškoleﾐí pedagogo┗é. V důsledku za┗edeﾐí s┞stéﾏu iﾐkluzi┗ﾐího 
┗zdělá┗áﾐí se z┗┞šuje administrativa. Jsou dlouhé čekaIí lhůt┞ ﾐa ┗┞šetřeﾐí ┗ pedagogicko-

ps┞IhologiIkýIh poradﾐáIh, Iož záro┗eň prodlužuje doHu ﾐa staﾐo┗eﾐí potřeHﾐého stupﾐě 
podpor┞ pro žák┞ se SVP.  

 Řešeﾐí ﾐa úro┗ﾐi sprá┗ﾐího oH┗odu – jako pr┗ﾐí krok se je┗í získáﾐí dů┗ěr┞ a souhlasu 
s koﾐIepteﾏ iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí. Dalšíﾏi krok┞ jsou zajišťo┗áﾐí ﾏateriálﾐíIh a 
persoﾐálﾐíIh podﾏíﾐek pro iﾐkluzi. Je třeHa podpořit škol┞, které ﾐeﾏají dostatečﾐé 
zkušeﾐosti s iﾐkluzí ze straﾐ┞. Poﾏůže sdíleﾐí doHré pra┝e ze straﾐ┞ těIh zkušeﾐějšíIh. 

 Je také potřeHa podá┗at zpětﾐou ┗azHu orgáﾐůﾏ kraje a státu o proHléﾏeIh dopro┗ázejíIíIh 
za┗áděﾐí iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí. 

Dále H┞l┞ jako ﾐej┗ětší rizika ideﾐtifiko┗áﾐ┞: 

 Nepřízﾐi┗ý deﾏografiIký ┗ý┗oj. 
 Ne┗┞ho┗ujíIí, resp. ﾐedostatečﾐá dopra┗ﾐí oHslužﾐost škol. 
 Nezájeﾏ oHIí o ﾏezioHeIﾐí spolupráIi. 
 Riziko zhoršeﾐí k┗alit┞ ┗ýuk┞ ┗ oHlasteIh: 

- Výuk┞ jaz┞ků – ﾐepouží┗ají se ﾏoderﾐí ﾏetod┞ ┗ýuk┞, poﾏůIk┞, ┗e školáIh ﾐejsou rodilí 
ﾏlu┗čí a ﾏálo se ┗┞uží┗ají ﾏeziﾐárodﾐí ┗ýﾏěﾐﾐé poH┞t┞, ﾏůže to ┗ést ke špatﾐýﾏ 
jaz┞ko┗ýﾏ zﾐalosteﾏ a ﾐezískáﾐí dostatečﾐýIh jaz┞ko┗ýIh koﾏpeteﾐIí žáků. 

- Nedostatečﾐé digitálﾐí koﾏpeteﾐIe učitelů – dopadeﾏ je ﾐepouží┗áﾐí IT ┗ odHorﾐýIh 
předﾏěteIh, ﾐedostatečﾐé ┗┞uží┗áﾐí priﾐIipu BYOD a deﾏoti┗aIe žáků, kteří jsou ┗elﾏi 
oHratﾐí ┗ použí┗áﾐí ﾐo┗ýIh teIhﾐologií. 

- Nepřipra┗eﾐost ﾐa pol┞teIhﾐiIké ┗zdělá┗áﾐí – ﾐejsou prostor┞, ┗┞Ha┗eﾐí, ﾐedostatečﾐá 
spolupráIe s pra┝í – dopadeﾏ je ﾐedostatečﾐá ﾏaﾐuálﾐí zručﾐost, ﾐedostatečﾐý zájeﾏ 
o řeﾏesla a teIhﾐiIké oHor┞, Iož ﾏůže ┗ HudouIﾐu zﾐaﾏeﾐat ohrožeﾐí ﾐa trhu práIe. 

- Nezájeﾏ o téﾏata podﾐika┗ost, iﾐiIiati┗a, kreati┗ita ze straﾐ┞ učitelů – dopadeﾏ ﾏůže 
Hýt sIházejíIí sIhopﾐost žáků kreati┗ﾐě ﾏ┞slet, iﾐo┗ati┗ﾐě t┗ořit a podﾐikat. V budoucnu 

ﾏůže dojít k zaostá┗áﾐí regioﾐu, který ﾐeHude ﾏít kreati┗ﾐě ﾏ┞slíIí odHorﾐík┞.  
                                                           
23 SCLLD, s. 70 
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- Jako řešeﾐí se ﾐaHízí posíleﾐí ┗zdělá┗áﾐí učitelů ┗e ┗hodﾐýIh časeIh ﾏiﾏo ┗ýuku ﾐa 
škole, ﾏoderﾐizaIe ┗┞Ha┗eﾐí, doHudo┗áﾐí prostor. Přede┗šíﾏ ┗šak lze toto riziko 
eliﾏiﾐo┗at praIí ﾐa ﾏoti┗aIi učitelů ze straﾐ┞ ┗edeﾐí škol. 

 

4.1.1 Celkové shrnutí stavu 

Celko┗ě ﾏá ┗zdělá┗aIí s┞stéﾏ ﾐa HoliIku doHrou průﾏěrﾐou úro┗eň, Iož rozhodﾐě ﾐeﾐí ﾏálo. S┞stéﾏ 
je sIhopeﾐ ﾐa staﾐdardﾐí úro┗ﾐi připra┗o┗at žák┞ pro Hěžﾐé profese. Pokud ┗šak ﾏá Hýt uskutečﾐěﾐ 
strukturálﾐí posuﾐ ke zﾐalostﾐí společﾐosti ┗ ČR, Hudou potřeHa lidé pro roz┗oj ┗┞soIe k┗alifiko┗aﾐýIh 
┗ýroH a služeH – sk┗ěle ┗zdělaﾐí, jaz┞ko┗ě ┗┞Ha┗eﾐí pro práIi ┗ ﾏeziﾐárodﾐíIh týﾏeIh, ﾐadšeﾐí pro 
Ieloži┗otﾐí ┗zdělá┗áﾐí, oIhotﾐí zastá┗at poziIe ┗ high-tech profesíIh.  

V┞soIe k┗alifiko┗aﾐí aHsol┗eﾐti škol Hudou potřeHﾐí i pro HudouIﾐost HoliIka, pokud se zde půjde 
Iestou roz┗oje zﾐalostﾐí ekoﾐoﾏik┞. A┗šak i pro Hěžﾐé profese se ┗┞žaduje ┗┞šší úro┗eň zﾐalostí a 
do┗edﾐostí ┗četﾐě zﾐalosti jaz┞ků a digitálﾐíIh koﾏpeteﾐIí. 

To ┗še ┗┞žaduje ┗┞šší úro┗eň základů ┗zdělaﾐosti ┗┞t┗ářeﾐýIh již ┗ předškolﾐíﾏ a základﾐíﾏ školst┗í. 
K toﾏu Hude potřeHa ﾐa HoliIku ┗┞t┗ořit podﾏíﾐk┞ ﾏateriálﾐí a persoﾐálﾐí ┗četﾐě posíleﾐí 
kvalifikovanosti učitelů. 

 

4.2 Přehled problémových oblastí a klíčových problémů a prioritních 
oblastí rozvoje v území 

4.2.1 Problémové oblasti a klíčové problémy 

V zájﾏu zk┗alitﾐěﾐí ┗zdělá┗áﾐí ﾐa HoliIku H┞l┞ ﾐa základě aﾐalýz┞ strategiIkýIh dokuﾏeﾐtů, pok┞ﾐů 
MAP, dotazﾐíko┗ého šetřeﾐí MŠMT a strukturo┗aﾐýIh rozho┗orů se řediteli škol, školskýIh zařízeﾐí a 
zástupIi ﾐezisko┗ýIh orgaﾐizaIí určeﾐ┞ proHléﾏo┗é okruh┞ ┗ oHlasti ┗zdělá┗áﾐí ﾐa úzeﾏí SO ORP 

Holice, kterýﾏi jsou: 

1. Předškolﾐí vzděláváﾐí a péče: dostupﾐost – inkluze – kvalita 

2. Čteﾐářská a ﾏateﾏatiIká graﾏotﾐost v základﾐíIh školáIh 

3. Iﾐkluzivﾐí vzděláváﾐí a podpora dětí a žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ 

4. V┞tvářeﾐí a rozvoj koﾏpeteﾐIí k podﾐikavosti, iﾐiIiativě a kreativitě 

5. Rozvoj pol┞teIhﾐiIkého vzděláváﾐí 
6. Kariérové poradeﾐství  
7. Iﾐforﾏačﾐí graﾏotﾐost a digitálﾐí koﾏpeteﾐIe  
8. Jaz┞kové vzděláváﾐí 
9. SoIiálﾐí a oHčaﾐské koﾏpeteﾐIe 

10. Neforﾏálﾐí a zájﾏové vzděláváﾐí 
11. SpolupráIe v úzeﾏí 

 

4.2.2 Prioritní oblasti rozvoje v území 
Z proHléﾏo┗ýIh okruhů ヱ. až ヱヱ. a z ┗┞ﾏezeﾐýIh klíčo┗ýIh proHléﾏů byly vyHráﾐ┞ prioritﾐí oHlasti 
roz┗oje ┗ úzeﾏí, které respektují požadavk┞ ﾐa poviﾐﾐá, doporučeﾐá a volitelﾐá téﾏata MAP: 
 

1. Podpora iﾐkluze ve vzděláváﾐí a podpora udržeﾐí žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ 

2. Podpora růzﾐorodosti a zkvalitňováﾐí vzděláváﾐí 
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3. Vzděláváﾐí a spolupráIe praIovﾐíků orgaﾐizaIí  forﾏálﾐího, ﾐeforﾏálﾐího a zájﾏového 
vzděláváﾐí 

4. SpolupráIe škol ﾐavzájeﾏ a spolupráIe škol a zřizovatelů/zástupIů spádovýIh oHIí 
5. Navázáﾐí fuﾐkčﾐí spolupráIe a její rozvíjeﾐí ﾐapříč vzdělávaIíﾏi suHjekt┞ 

6. )ajištěﾐí dostatečﾐýIh a kvalitﾐíIh prostor pro vzděláváﾐí 
7. Dostatečﾐé a kvalitﾐí ﾏateriálﾐí a teIhﾐiIké v┞Haveﾐí prostor pro vzděláváﾐí 

 

Klíčovýﾏ prvkeﾏ, který o┗li┗ňuje Ielou efekti┗ﾐost a způsoH realizaIe zﾏěﾐ ┗e ┗zdělá┗áﾐí ﾐa HoliIku, 
je ztotožﾐěﾐí aktérů vzděláváﾐí s Iíli vzdělávaIí politik┞ ČR a jejiIh přesvědčeﾐí o ﾐutﾐosti realizovat 
strategiIké průřezové priorit┞. Bez přes┗ědčeﾐí o sprá┗ﾐosti Iílů a priorit a Hez ﾐadšeﾐí pro jejiIh 
realizaci v pra┝i ﾐeHude ﾏožﾐo zahájit úspěšﾐou realizaIi zﾏěﾐ ┗e ┗zdělá┗áﾐí na Holicku.  

Při realizaIi zﾏěﾐ ┗┞týčeﾐýIh ┗ dokuﾏeﾐteIh ke ┗zdělá┗aIí politiIe a pl┞ﾐouIíIh z aﾐalýz┞ úzeﾏí je 
ﾐezastupitelﾐá úloha vedeﾐí škol, školskýIh zařízeﾐí a představitelů ﾐeforﾏálﾐího vzděláváﾐí. Škol┞ 
v současﾐé doHě ﾏusí z┗ládﾐout ﾐo┗é prvky v ﾐasta┗eﾐí s┞stéﾏu iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí, budou muset 

z┗ládﾐout za┗edeﾐí kariérﾐího s┞stéﾏu, zﾏěﾐ┞ ┗ s┞stéﾏeIh hodﾐoIeﾐí, rozpraIo┗áﾐí a iﾏpleﾏeﾐtaIe 
kritérií k┗alitﾐí škol┞. Kroﾏě toho Hude potřeHa ﾐa ┗┞šší úro┗eň posuﾐout způsoH koﾏuﾐikaIe s okolím 

škol┞, sdíleﾐí zkušeﾐostí a spolupráIe s aktér┞ ┗zdělá┗áﾐí ┗ úzeﾏí.  

Důležitá je práIe s týﾏeﾏ pedagogiIkýIh a ﾐepedagogiIkýIh praIovﾐíků škol┞, kteří jsou 
rozhodujíIíﾏi čiﾐiteli ┗ iﾏpleﾏeﾐtaIi zﾏěﾐ ve ┗zdělá┗áﾐí. )de se jako ﾐej┗hodﾐější ze strany vedení 
škol je┗í použí┗áﾐí priﾐIipů leadershipu, ﾏeﾐtoriﾐgu a koučo┗aIíIh přístupů a další forﾏ┞ podpor┞ 
potřeHﾐé ┗ doHě zﾏěﾐ.  Bude tak ﾏoIt Hýt roz┗iﾐut osoHﾐí poteﾐIiál pedagogiIkýIh a 
ﾐepedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků škol┞, Iož přispěje k rozvoji jejiIh ┗lastﾐí kreati┗it┞ a posílí schopnost 

ote┗řít se ﾐo┗ýﾏ přístupůﾏ.  

Jde o to motivovat aktéry vzděláváﾐí ke zﾏěﾐě a probudit v nich ochotu posunout se ﾐa v┞šší 
kvalitativﾐí úroveň. K posuﾐu ﾐa ┗┞šší úro┗eň jsou potřeHa znalosti, které jsou dosažitelﾐé dalšíﾏ 
vzděláváﾐíﾏ.  

RealizaIi zﾏěﾐ ﾐapoﾏůže také zajištěﾐí fiﾐaﾐIováﾐí ﾏateriálﾐího v┞Haveﾐí, iﾐvestiI a didaktiIkýIh 
poﾏůIek. V persoﾐálﾐí oHlasti Hude potřeHa doplﾐěﾐí persoﾐálﾐího stavu podpůrﾐýIh profesí, aby 

H┞lo ﾏožﾐé zajistit iﾐkluzivﾐí vzděláváﾐí. K realizaIi ﾐáročﾐýIh Iílů Hude potřeHa zajistit  iﾐdividuálﾐí 
podporu jako je ﾏeﾐtoriﾐk, koučiﾐk a supervize pro pedagogiIké praIovﾐík┞ a vedeﾐí škol.  

5 Analýza existujících strategických záměrů a dokumentů v území 
majících souvislost s oblastí vzdělávání 

Byla pro┗edeﾐa aﾐalýza e┝istujíIíIh strategiIkýIh záﾏěrů a dokuﾏeﾐtů ┗ úzeﾏí ﾏajíIíIh sou┗islost 
s oHlastí ┗zdělá┗áﾐí. Logika zpraIo┗áﾐí jde od strategiIkýIh dokuﾏeﾐtů ﾐa ﾐárodﾐí a krajské úro┗ﾐi 
k dokuﾏeﾐtůﾏ pro úzeﾏí sprá┗ﾐího oH┗odu ORP HoliIe. 

 

5.1 Strategické záměry pro vzdělávání  
Pro oHlast ┗zdělá┗áﾐí e┝istuje ﾐěkolik strategiIkýIh dokuﾏeﾐtů, které jsou podstatﾐé pro určeﾐí ┗ize, 
strategiIkýIh Iílů a priorit ┗e ┗zdělá┗áﾐí ﾐa ﾐárodﾐí úro┗ﾐi. Na ﾐě ﾐa┗azují strategie ﾐa ┗┞ššíIh 
úzeﾏﾐíIh úro┗ﾐíIh ふkrajské dokuﾏeﾐt┞ぶ a další dokuﾏeﾐt┞ pro ﾏeﾐší úzeﾏí. 
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5.1.1 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku にどにど 

NejoHeIﾐějšíﾏ dokuﾏeﾐteﾏ je „Strategie ┗zdělá┗aIí politik┞ České repuHlik┞ do roku ヲヰヲヰ“ ふdále jeﾐ 
Strategie 2020). Strategie ヲヰヲヰ určuje základ ┗zdělá┗aIí politik┞, který ┗┞ﾏezuje přede┗šíﾏ prioritﾐí 
Iíle a ráﾏIo┗ě určuje sﾏěr┞ iﾐter┗eﾐIe ┗edouIí k jejiIh dosažeﾐí. V┞Ihází z ﾏ┞šleﾐk┞ Ieloži┗otﾐího 
učeﾐí a ┗┞Hízí k pro┗ázáﾐí růzﾐýIh ┗zdělá┗aIíIh Iest a ┗ede k iﾐtegraIi ┗zdělá┗aIího s┞stéﾏu jako Ielku. 

Pro ředitele a učitele ┗ základﾐíﾏ a předškolﾐíﾏ ┗zdělá┗áﾐí je Strategie ヲヰヲヰ důležitá jako základﾐí 
te┝t, který oHjasňuje ﾐo┗ý sﾏěr ┗zdělá┗aIí politik┞, ┗┞s┗ětluje příčiﾐ┞ zﾏěﾐ a posk┞tuje jejiIh základﾐí 
Iharakteristiku. Skrze poIhopeﾐí Strategie ヲヰヲヰ je ﾏožﾐé posílit ﾏotivaIi a oIhotu ke zﾏěﾐáﾏ u 

pedagogiIké i laiIké veřejﾐosti, jakkoliv je to po leteIh ﾐekoﾐIepčﾐíIh zﾏěﾐ s┞stéﾏu těžké. ) tohoto 

dů┗odu je aﾐalýze Strategie ヲヰヲヰ a její aplikaIi i ┗ podﾏíﾐkáIh úzeﾏí SO ORP Holice ┗ěﾐo┗áﾐa širší 
pozornost.  

Strategiie2020 vymezuje čt┞ři hlavﾐí Iíle vzděláváﾐí: 

1. OsoHﾐostﾐí roz┗oj přispí┗ajíIí ke z┗┞šo┗áﾐí k┗alit┞ lidského ži┗ota 

2. Udržo┗áﾐí a roz┗oj kultur┞ jako sousta┗┞ sdíleﾐýIh hodﾐot 

3. Roz┗oj akti┗ﾐího oHčaﾐst┗í ┗┞t┗ářejíIí předpoklad┞ pro solidárﾐí společﾐost, udržitelﾐý roz┗oj a 
deﾏokratiIké ┗ládﾐutí, 

4. Přípra┗a ﾐa praIo┗ﾐí uplatﾐěﾐí.24 

 

Po zdů┗odﾐěﾐí potřeHﾐosti ﾐo┗é strategie ┗zdělá┗aIí politik┞ staﾐo┗uje strategiIké průřezové priorit┞: 

1. Sﾐižo┗at ﾐero┗ﾐosti ┗e ┗zdělá┗áﾐí 
2. Podporo┗at k┗alitﾐí ┗ýuku a učitele jako její klíčo┗ý předpoklad 

3. Odpo┗ědﾐě a efekti┗ﾐě řídit ┗zdělá┗aIí s┞stéﾏ 

Podstatou je roz┗íjet ┗zdělá┗aIí s┞stéﾏ, který posk┞tﾐe každéﾏu ┗zdělá┗aﾐéﾏu ふAť už dítěti, ﾏladéﾏu 
člo┗ěku ﾐeHo i dospěléﾏu, který se do školského s┞stéﾏu ┗raIí ﾐeHo se dále ┗zdělá┗á jiﾐýﾏi forﾏaﾏiぶ 
stejﾐou šaﾐIi dosáhﾐout s┗ého ﾏa┝iﾏálﾐího ┗zdělá┗aIího poteﾐIiálu25. 

 

Sﾐižovat ﾐerovﾐosti ve vzděláváﾐí 

Vzdělá┗aIí s┞stéﾏ ﾏusí kroﾏě forﾏálﾐí ro┗ﾐosti přístupu ke ┗zdělá┗áﾐí také ﾏít sIhopﾐost „┗┞t┗ářet 
podﾏíﾐk┞ a uplatňo┗at účiﾐﾐé postup┞ pro efekti┗ﾐí pre┗eﾐIi a koﾏpeﾐzaIi zdra┗otﾐíIh, soIiálﾐíIh, 
kulturﾐíIh a jiﾐýIh osoHﾐostﾐíIh zﾐe┗ýhodﾐěﾐí tak, aH┞ ﾐero┗ﾐosti ┗ dosaho┗aﾐýIh ┗ýsledIíIh H┞l┞ Io 
ﾐejﾏéﾐě předurčo┗áﾐ┞ faktor┞, které ﾐeﾏůže jediﾐeI o┗li┗ﾐit, a aH┞ ┗šiIhﾐi žáIi a studeﾐti dosáhli 
alespoň základﾐí společﾐé úro┗ﾐě zﾐalostí a do┗edﾐostí.“26 K toﾏu je potřeHa s┞steﾏatiIk┞ posilo┗at 
pr┗k┞ iﾐkluzi┗it┞ ┗zdělá┗aIího s┞stéﾏu. 

Z opatřeﾐí, která Strategie ヲヰヲヰ ﾐastiňuje pro dosažeﾐí tohoto Iíle, se ﾏateřskýIh škol ﾐa úzeﾏí SO 

ORP Holice dotkne přede┗šíﾏ za┗edeﾐí posledﾐího roku předškolﾐího ┗zdělá┗áﾐí jako po┗iﾐﾐého, 

                                                           
24 Strategie 2020, s. 8 
25 Strategie 2020, s. 12 
26 Strategie 2020, s. 13 
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přijíﾏáﾐí dětí ﾏladšíIh tří let do MŠ a požada┗ek ﾐa ┗časﾐou diagﾐostiku jako eliﾏiﾐaIe odkladů školﾐí 
doIházk┞.  

)ákladﾐíIh škol se týká ﾐásledujíIí oﾏezo┗áﾐí ┗ﾐější difereﾐIiaIi v základﾐíﾏ ┗zdělá┗áﾐí a efekti┗ﾐí 
začleňo┗áﾐí žáků do hla┗ﾐího ┗zdělá┗aIího proudu a zlepšo┗áﾐí k┗alit┞ ┗zdělá┗áﾐí ﾐa ヲ. stupﾐi )Š jako 
hla┗ﾐího ┗zdělá┗aIího proudu. Důležitá je také zásada o iﾐdi┗idualizaIi ﾐaHídk┞ poradeﾐskýIh služeH, 
ze které ┗┞plý┗á dostupﾐost poradeﾐst┗í ┗e škole, úsilí podpořit služH┞ školﾐíIh ps┞Ihologů a školﾐíIh 
speIiálﾐíIh pedagogů ┗ HěžﾐýIh školáIh hla┗ﾐího ┗zdělá┗aIího proudu, priﾏárﾐí pre┗eﾐIe riziko┗ého 
Iho┗áﾐí, ┗zdělá┗aIí poradeﾐst┗í. )ejﾏéﾐa jde o koﾏpeﾐzaIi ┗šeIh t┞pů zﾐe┗ýhodﾐěﾐí a roz┗oj ┗šeIh 
t┞pů ﾐadáﾐí ﾐa priﾐIipu iﾐdi┗idualizaIe podpor┞. 

Jako ┗elﾏi důležitý, ale opoﾏíjeﾐý požada┗ek je třeHa Hrát ┗ potaz to, že doIhází k ┗elﾏi r┞Ihlýﾏ 
zﾏěﾐáﾏ ┗e společﾐosti. Velﾏi se to proje┗uje ┗ praIo┗ﾐí oHlasti, kde je zaﾏěstﾐaﾐeI nucen se 

přizpůsoHo┗at r┞Ihle se ﾏěﾐíIíﾏ podﾏíﾐkáﾏ. Je potřeHa, aH┞ „┗zdělá┗aIí s┞stéﾏ zajistil podporu pro 
adaptaIi ﾐa ži┗ot ┗ ﾏěﾐíIíﾏ se s┗ětě“27. Z toho pl┞ﾐou požada┗k┞ ﾐa ﾏoderﾐizaIi ┗ýuk┞, sﾐah┞ o 
posilo┗áﾐí digitálﾐíIh a jaz┞ko┗ýIh koﾏpeteﾐIí a roz┗íjeﾐí iﾐdi┗iduálﾐího poradeﾐst┗í.   

Pro úzeﾏí MAP z tohoto plyne, že MŠ Hudou ﾏít ﾐové úkol┞ – zajištěﾐí povinného roku předškolﾐího 
vzděláváﾐí, přijíﾏáﾐí dětí ﾏladšíIh ン let, v┞užíváﾐí včasﾐé diagnostiky k eliﾏiﾐaIi odkladu školﾐí 
doIházk┞ a zajištěﾐí iﾐkluzivﾐího vzděláváﾐí. Pro )Š půjde také o zajištěﾐí iﾐkluzivﾐího vzděláváﾐí, o 

zlepšováﾐí kvality vzděláváﾐí ﾐa ヲ. stupﾐi )Š, v┞tvářeﾐí ﾐaHídky poradeﾐskýIh služeH příﾏo ve 

školáIh. 

 

Podporovat kvalitﾐí výuku a učitele jako její klíčový předpoklad 

 VýHěr, počátečﾐí příprava a průHěžﾐá profesﾐí příprava učitelů o┗li┗ňuje úspěšﾐost 
┗zdělá┗aIího s┞stéﾏu.28 „Vedle k┗alit┞ učitele je také jeho prestiž a posta┗eﾐí ┗e společﾐosti 
tíﾏ, Io určuje a forﾏuje ┗li┗ ﾐa žák┞ a jejiIh ┗ýsledk┞“29. E┝istuje ﾐízká atrakti┗ita učitelské 
profese, jejíﾏiž příčiﾐaﾏi jsou ﾐízké plat┞, oﾏezeﾐé kariérﾐí ﾏožﾐosti, ﾐedostatečﾐé ﾏožﾐosti 
seHerealizaIe, ﾐedostatečﾐé ﾏožﾐosti společeﾐského uzﾐáﾐí. Pro pedagogiIké profese jsou 
t┞piIké trendy, jako je stárﾐutí, geﾐdero┗á ﾐe┗┞┗ážeﾐost. K eliﾏiﾐaIi ﾐepřízﾐi┗ýIh proje┗ů je 
potřeHa podporo┗at k┗alitﾐí ┗ýuku a učitele jako její klíčo┗ý předpoklad. K tomu se 

předpokládá ふčíslo┗áﾐí pře┗zato z pů┗odﾐího te┝tuぶ ン.ヲ.ヱ Dokoﾐčit a za┗ést kariérﾐí s┞stéﾏ 
pro učitele a zlepšo┗at podﾏíﾐk┞ pro jejiIh práIi. Jde o Ielý s┞stéﾏ, který ﾏá ﾐásledujíIí pr┗k┞: 
kariérﾐí s┞stéﾏ ふstaﾐdard profese učiteleぶ – s┞stéﾏ průHěžﾐého ┗zdělá┗áﾐí učitelů – ﾏoti┗ujíIí 
s┞stéﾏ odﾏěňo┗áﾐí – podpůrﾐé ﾏeIhaﾐisﾏ┞ ふﾏeﾐtoři, sdíleﾐí doHré pra┝e).  

 Předpokládá se rozvoj pedagogiIkýIh dovedﾐostí pro práIi ┗e školﾐí třídě – uﾏět ┗┞užít 
„diagﾐostiIké postup┞, uﾏět praIo┗at s kliﾏateﾏ tříd┞, přizpůsoHo┗at ┗ýuku iﾐdi┗iduálﾐíﾏ 
potřeHáﾏ jedﾐotli┗ýIh žáků, sledo┗at pokrok každého žáka, posk┞to┗at suﾏati┗ﾐí a forﾏati┗ﾐí 
hodﾐoIeﾐí, ┗┞učo┗at heterogeﾐﾐí kolekti┗┞, ┗┞uží┗at ┗e ┗ýuIe efekti┗ﾐě iﾐforﾏačﾐí a 
koﾏuﾐikačﾐí teIhﾐologie, ote┗řeﾐé ┗zdělá┗aIí zdroje“30. 

 Další vzděláváﾐí učitelů – kromě účasti ﾐa ┗zdělá┗aIíIh kurzeIh, jde také o ┗zdělá┗áﾐí učitelů 
příﾏo ┗e ┗ýuIe ┗e škole – posk┞tﾐout „iﾐdividuálﾐí podporu založeﾐou ﾐa refle┝i ┗lastﾐí 

                                                           
27 Strategie 2020, s. 22 
28 Strategie 2020, s. 25 
29 Strategie 2020, s. 25 
30 Strategie 2020, s. 27 
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pedagogiIké čiﾐﾐosti pod odHorﾐýﾏ ┗edeﾐíﾏ“31 ﾏeﾐtoriﾐg, super┗ize, sdíleﾐí příkladů doHré 
pra┝e. U dalšího ┗zdělá┗áﾐí dﾐes e┝istují překážk┞ jako je ﾐedostatečﾐá ﾐaHídka, orgaﾐizačﾐí 
dů┗od┞, fiﾐaﾐčﾐí dů┗od┞, důležité je proto posílit ﾏoti┗aIi učitelů ke ┗zdělá┗áﾐí. 

 K toﾏu pak přispějí další řešeﾐé oHlasti: ン.ヲ.ヲ Moderﾐizo┗at počátečﾐí ┗zdělá┗áﾐí učitelů a 
vstupﾐí ┗zdělá┗áﾐí ředitelů, ン.ヲ.ン Posílit další ┗zdělá┗áﾐí a ﾏetodiIkou podporu učitelů a 
ředitelů. K dalšíﾏu ┗zdělá┗áﾐí učitelů – kroﾏě ┗zdělá┗aIíIh kurzů jde o ┗zdělá┗áﾐí učitelů 
příﾏo ┗e ┗ýuIe ┗e škole. 

 S┞stéﾏ hodﾐoIeﾐí – ン.ヲ.ヶ Moderﾐizo┗at s┞stéﾏ hodﾐoIeﾐí ﾐa úro┗ﾐi dítěte, žáka a studeﾐta 
– podpora forﾏati┗ﾐího hodﾐoIeﾐí, ┗ětší sro┗ﾐatelﾐost suﾏati┗ﾐího hodﾐoIeﾐí; 3.2.7 

Modernizovat hodﾐoIeﾐí ﾐa úro┗ﾐi škol┞ – ┗lastﾐí a ┗ﾐější. 
 ン.ン Odpo┗ědﾐě a efekti┗ﾐě řídit ┗zdělá┗aIí s┞stéﾏ – k tomu 3.3.1 Posilovat prvky 

strategiIkého řízeﾐí ┗e ┗zdělá┗aIí politiIe – jde o s┞steﾏatiIkou přípra┗u ﾐa ┗edouIí fuﾐkIe ┗e 
┗zdělá┗áﾐí, kroﾏě přípra┗┞ ředitelů jde i o přípra┗u dalšíIh praIo┗ﾐíků ﾐa ┗edouIí fuﾐkIe. 

 Komunikace – k toﾏu ン.ヲ.ヵ Srozuﾏitelﾐěji popsat Iíle ┗zdělá┗áﾐí, ン.ン.ヴ )lepšit koﾏuﾐikaIi 
ﾏezi aktér┞ ┗e ┗zdělá┗áﾐí ┗četﾐě široké ┗eřejﾐosti – jde o dlouhodoHou spolupráIi se ┗šeﾏi 
aktér┞, ┗edeﾐí průHěžﾐého dialogu, půsoHeﾐí ﾐa rodiče a ┗eřejﾐost, ┗zﾐik regioﾐálﾐíIh sítí, 
┗┞t┗ářeﾐí platforeﾏ pro koﾏuﾐikaIi, ┗ěﾐo┗at „pozorﾐost s┞steﾏatiIké, ote┗řeﾐé a 
srozuﾏitelﾐé prezeﾐtaIi připra┗o┗aﾐýIh a pro┗áděﾐýIh opatřeﾐí ┗zdělá┗aIí politik┞ rodičo┗ské 
a širší ┗eřejﾐosti“32. 

 

 Na úrovﾐi úzeﾏí ORP Holice: 

 Postupﾐě se ve školáIh připravovat ﾐa kariérﾐí s┞stéﾏ v┞hodﾐoIeﾐíﾏ persoﾐálﾐí oHlasti ve 
škole z hlediska kariérﾐího s┞stéﾏu, jehož paraﾏetr┞ jsou již zﾐáﾏé. Postupﾐě si lze 

v┞tipovat vhodﾐé osoHﾐosti ﾐa poziIe pedagogiIkýIh lídrů. Toto je důležité i pro Ielé úzeﾏí 
ORP Holice, protože pro sdíleﾐí a předáváﾐí zkušeﾐostí v úzeﾏí ﾏezi školaﾏi jsou klíčové 
zkušeﾐé osoHﾐosti.  

 )jistit vzdělávaIí potřeH┞ jedﾐotlivýIh učitelů, jejiIhž ﾐaplﾐěﾐí uﾏožﾐí prohluHovat 
pedagogiIké dovedﾐosti učitelů a uﾏožﾐí jiﾏ doplﾐit si kvalifikačﾐí předpoklady pro postup 

dle kariérﾐího řádu. K toﾏu v┞tipovat ﾏožﾐé způsoH┞ iﾐdividuálﾐí podpor┞ učitelů – 

ﾏeﾐtoriﾐg, supervizi, připravit představu o dalšíﾏ vzděláváﾐí učitelů, kteří budou 

oHsazováﾐí ﾐa poziIe uvádějíIíIh učitelů, ﾏeﾐtorů.  
 V┞važovat suﾏativﾐí a forﾏativﾐí hodﾐoIeﾐí ve škole, které výzﾐaﾏﾐě ovlivňuje v┞učováﾐí 

a učeﾐí se a ovlivňuje ﾏotivaIi žáků.  
 Nastavit s┞stéﾏ dlouhodoHé spolupráIe se všeﾏi aktér┞ ve vzděláváﾐí, půsoHit ﾐa rodiče a 

ﾐa širokou veřejﾐost k získáﾐí podpor┞ pro zkvalitňováﾐí vzdělávaIího s┞stéﾏu. Pozorﾐost 
věﾐovat s┞steﾏatiIké, otevřeﾐé a srozuﾏitelﾐé prezeﾐtaIi připravovaﾐýIh a prováděﾐýIh 
opatřeﾐí vzdělávaIí politik┞ rodičovské a širší veřejﾐosti.  

 V┞tvořit regioﾐálﾐí sítě či sdružeﾐí škol a zřizovatelů škol.  

Další části Strategie ヲヰヲヰ se zaHý┗ají otázkaﾏi důležitýﾏi pro ústředﾐí orgáﾐ┞, ┗┞soké škol┞ a ČSI. 

 

                                                           
31 Strategie 2020, s. 28 
32 Strategie 2020, s. 38 
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5.1.2 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávání soustavy ČR na období にどなの – 

2020 

DlouhodoHý záﾏěr ┗zdělá┗áﾐí a roz┗oje sousta┗┞ České repuHlik┞ ﾐa oHdoHí ヲヰヱヵ – ヲヰヲヰ ふdále jen DZ) 

je jedﾐíﾏ z iﾏpleﾏeﾐtačﾐíIh dokuﾏeﾐtů Strategie ┗zdělá┗aIí politik┞ České repuHlik┞ do roku ヲヰヲヰ. 
Je základeﾏ pro koﾏuﾐikaIi ﾏezi Ieﾐtreﾏ a kraji, oHsahuje záﾏěr┞, Iíle a kritéria ┗zdělá┗aIí politik┞ a 
sjedﾐoIuje přístup státu a jedﾐotli┗ýIh krajů v oHlasti ┗zdělá┗áﾐí. AkIeptuje zásad┞ ro┗ﾐosti ﾏužů a 
žeﾐ, proHleﾏatiku ži┗otﾐího prostředí a udržitelﾐého roz┗oje.  

V ú┗odﾐí části oHsahuje popis roz┗oje společﾐosti a ┗zdělá┗áﾐí ┗ ﾏeziﾐárodﾐíIh sou┗islosteIh, u┗ádí 
hla┗ﾐí treﾐd┞ ┗ oblasti ekonomiky a vzdělá┗áﾐí ┗ České repuHliIe a z┗eřejňuje deﾏografiIkou projekIi 
jako faktor k┗aﾐtitati┗ﾐího ┗ý┗oje jedﾐotli┗ýIh úro┗ﾐí ┗zdělá┗áﾐí.  

V části ヲ. Strategie roz┗oje regioﾐálﾐího školst┗í se zaHý┗á jedﾐotli┗ýﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi ┗stup┞, strategií 
jejiIh dalšího roz┗oje, s┞stéﾏeﾏ hodﾐoIeﾐí žáků, škol a školského s┞stéﾏu, ro┗ﾐýﾏi příležitostﾏi ┗e 
┗zdělá┗áﾐí, poradeﾐst┗í, ┗zdělá┗áﾐí dětí, žáků a studeﾐtů se SVP. Pozorﾐost ┗ěﾐuje také zlepšeﾐí 
podﾏíﾐek pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků. Straﾐou ﾐeﾐeIhá┗á základﾐí uﾏěleIké, jaz┞ko┗é a zájﾏo┗é 
┗zdělá┗áﾐí; ┗zdělá┗áﾐí pro udržitelﾐý roz┗oj, ┗ěﾐuje se ústa┗ﾐí a oIhraﾐﾐé ┗ýIho┗ě a pre┗eﾐti┗ﾐě 
┗ýIho┗ﾐé péči a dalšíﾏ ┗zdělá┗áﾐí a řízeﾐí školského s┞stéﾏu. Pro účel┞ této aﾐalýz┞ je to ﾐejdůležitější 
část. Je čleﾐěﾐá do oHlastí A. Předškolﾐí ┗zdělá┗áﾐí, B. )ákladﾐí ┗zdělá┗áﾐí, E. Strategie dalšího roz┗oje 
sítě škol a školskýIh zařízeﾐí, F. )efekti┗ﾐěﾐí s┞stéﾏu hodﾐoIeﾐí žáků, škol a školského s┞stéﾏu, G. 
Ro┗ﾐé příležitosti ┗e ┗zdělá┗áﾐí, poradeﾐst┗í, ┗zdělá┗áﾐí dětí, žáků a studeﾐtů se speIiálﾐíﾏi 
┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi, H. )lepšeﾐí podﾏíﾐek pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků, I. )ákladﾐí uﾏěleIké, 
jaz┞ko┗é a zájﾏo┗é ┗zdělá┗áﾐí a ﾐěkteré další části. 

Třetí část dokuﾏeﾐtu je ┗ěﾐo┗áﾐa fiﾐaﾐIo┗áﾐí regioﾐálﾐího školst┗í.  

Strategie roz┗oje regioﾐálﾐího školst┗í se zaHý┗á:   

 Vzděláváﾐíﾏ pro HudouIﾐost – zde je zásadﾐí ideﾐtifiko┗at zásadﾐí HudouIí zﾏěﾐ┞ a 
traﾐsforﾏo┗at je do ┗zdělá┗aIí oHlasti. Tzﾐ. pro┗ést iﾐo┗aIi RVP, připra┗it učitele ﾐa t┞to 
zﾏěﾐ┞, ┗┞Ha┗it škol┞ ﾐezH┞tﾐýﾏi ┗ýuko┗ýﾏi prostředk┞, řídit zﾏěﾐ┞ a ┗zdělá┗at pro udržitelﾐý 
roz┗oj. Toto ﾏusí Hýt dopro┗ázeﾐo roz┗ojeﾏ koﾏpeteﾐIí žáků ┗ oHlasti práIe s informacemi a 

digitálﾐíﾏi teIhﾐologieﾏi. 
 Sﾐižováﾐíﾏ ﾐerovﾐosti ve vzděláváﾐí – je to druhý pilíř ┗zdělá┗aIíIh strategií, průřezo┗á 

priorita ro┗ﾐé příležitosti ┗e ┗zdělá┗áﾐí. Každéﾏu jedﾐotli┗Ii ﾏá ┗zdělá┗áﾐí uﾏožﾐit 
ﾏa┝iﾏálﾐě roz┗iﾐout ┗lastﾐí poteﾐIiál a zajistit doHrou dostupﾐost a prostupﾐost ┗šeIh stupňů 
škol pro ┗šeIhﾐ┞ společeﾐské skupiﾐ┞. Jde i o oﾏezo┗áﾐí forﾏálﾐí difereﾐIiaIe ┗zdělá┗aIíIh 
cest na ﾐižšíIh stupﾐíIh ┗zdělá┗áﾐí.  

 Kvalitou vzděláváﾐí a zlepšováﾐí pedagogiIkýIh dovedﾐostí učitelů – ┗zdělá┗aIí s┞stéﾏ se 
ﾏusí opírat o erudo┗aﾐé učitele s pedagogiIkýﾏi do┗ednostmi. 

Hla┗ﾐí Iíle ┗┞t┞čeﾐé ┗ D) jsou z┗ýšeﾐí dostupﾐosti a k┗alit┞ předškolﾐího ┗zdělá┗áﾐí, zk┗alitﾐěﾐí 
druhého stupﾐě základﾐího ┗zdělá┗áﾐí, podpora středﾐího odHorﾐého školst┗í, dokoﾐčeﾐí kariérﾐího 
s┞stéﾏu a staﾐdardu profese učitele a přiﾏěřeﾐý roz┗oj sítě škol a školského zařízeﾐí k dlouhodoHé 
uplatﾐitelﾐosti aHsol┗eﾐtů ┗e společﾐosti a ﾐa trhu práIe. 

 

A. Předškolﾐí vzděláváﾐí 
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Strategie ヲヰヲヰ u┗ádí, že „zejﾏéﾐa ┗ případě dětí ze soIiálﾐě zﾐe┗ýhodﾐěﾐého prostředí ﾏá 
k┗alifiko┗aﾐá ┗ýIho┗a a ┗zdělá┗áﾐí dětí od ┗elﾏi raﾐého ┗ěku ┗elký poteﾐIiál eliﾏiﾐo┗at heﾐdikep┞, 
které si děti přiﾐášejí z rodiﾐ┞, a z┗ýšit jejiIh ┗zdělá┗aIí šaﾐIe“….“ Předškolﾐí ┗zdělá┗áﾐí ﾏá pro zlepšeﾐí 
┗┞hlídek dítěte uspět ┗ ﾐásledﾐéﾏ ┗zdělá┗aIíﾏ proIesu ﾏiﾏořádﾐý ┗ýzﾐaﾏ. Po┗iﾐﾐé ┗zdělá┗áﾐí ┗ 
posledﾐíﾏ ročﾐíku předškolﾐího ┗zdělá┗áﾐí je důležité zejﾏéﾐa pro osoHﾐostﾐí a soIiálﾐí ┗ý┗oj dětí, pro 
┗┞ro┗ﾐáﾐí ﾐero┗ﾐoﾏěrﾐostí ┗ jejiIh ┗ý┗oji a usﾐadﾐěﾐí jejiIh ┗stupu do základﾐího ┗zdělá┗áﾐí“33. 

D) ﾐa Strategii ヲヰヲヰ ﾐa┗azuje tíﾏ, že za┗ádí ┗ýIho┗u a péči o děti do tří let ┗ěku, Iož ┗┞┗olá┗á potřeHu 
upra┗it podﾏíﾐk┞ pro čiﾐﾐost ﾏateřskýIh škol.  

Další hla┗ﾐí úkol ┗ oHlasti předškolﾐího ┗zdělá┗áﾐí je „za┗edeﾐí posledﾐího ročﾐíku předškolﾐího 
┗zdělá┗áﾐí a podpora ﾏateřskýIh škol při začleňo┗áﾐí dětí ze zﾐe┗ýhodﾐěﾐýIh skupiﾐ“34.  

K toﾏu se ┗ztahují opatřeﾐí: A.ヱ.ヱ s Iíleﾏ legislati┗ﾐě ošetřit za┗edeﾐí po┗iﾐﾐého posledﾐího ročﾐíku 
předškolﾐího ┗zdělá┗áﾐí a zajistit přijetí dítěte do posledﾐího ročﾐíku před ﾐástupeﾏ do základﾐí škol┞ 
┗ ráﾏIi spádo┗ého oH┗odu, případﾐě jeho přijetí ┗ jiﾐéﾏ zařízeﾐí, které je zařazeﾐo ┗ rejstříku škol a 
školskýIh zařízeﾐí, zřizo┗áﾐí přípra┗ﾐé tříd┞ základﾐí škol┞ jako alterﾐati┗ﾐí způsoH předškolﾐí přípra┗┞ 
určeﾐé ﾐapř. pro děti s odkladeﾏ po┗iﾐﾐé školﾐí doIházk┞. Toto bude ﾏít dopad ﾐa téﾏa MAP Kvalita 

– dostupnost – inkluze v předškolﾐíﾏ ┗zdělá┗áﾐí. Další opatřeﾐí ┗ opatřeﾐí A.ヴ se týkají kapaIit MŠ, 
posilo┗áﾐí spolupráIe ﾏezi rodiﾐou a školou, z┗┞šo┗áﾐí účasti ﾐa předškolﾐíﾏ ┗zdělá┗áﾐí dětí ze skupiﾐ 
a lokalit ohrožeﾐýIh soIiálﾐíﾏ ┗┞loučeﾐíﾏ, spolupráIe s OSPOD, s┞steﾏatiIkého roz┗íjeﾐí koﾏpeteﾐIí 
pedagogů ﾏateřskýIh škol pro podporu při začleňo┗áﾐí dětí s potřeHou podpůrﾐýIh opatřeﾐí a 
ﾏožﾐostí z┗┞šo┗áﾐí k┗alifikaIe učitelů ﾏateřskýIh škol. Dále jde ┗ opatřeﾐí A.ヶ o ┗┞hodﾐoIeﾐí 
praktiIkýIh zkušeﾐostí s kurikulárﾐí reforﾏou ┗ oHlasti předškolﾐího, základﾐího a středﾐího 
┗zdělá┗áﾐí. K MŠ se ┗ztahuje opatřeﾐí A.6.4 „Podpořit ﾏaﾐuálﾐí zručﾐost a pr┗k┞ pol┞teIhﾐiIké ┗ýIho┗┞ 
┗e ┗zdělá┗áﾐí ┗ ﾏateřskýIh školáIh ふﾐapř. teIhﾐiIké hračk┞ a sta┗eHﾐiIe, ﾏetodiIké doporučeﾐí ┗č. 
příkladů doHré pra┝e)“35 – Iož je důležité také z hlediska MAP. V opatřeﾐí A.Α.ヲ  jde o spolupráIi MŠMT 
a MPSV při zajištěﾐí ﾏožﾐosti přístupu dětí ﾏladšíIh ン let do zařízeﾐí pro děti předškolﾐího ┗ěku.  

 

B. )ákladﾐí vzděláváﾐí 

Pro zlepšeﾐí podﾏíﾐek základﾐího ┗zdělá┗áﾐí jsou staﾐo┗eﾐa opatřeﾐí: 

 „B.ヱ.ヱ, které se týká kapaIit┞ základﾐíIh škol 
 B.ヲ.ヱ Odklad┞ po┗iﾐﾐé školﾐí doIházk┞ – jedﾐotﾐá diagﾐostika dítěte ┗ předškolﾐíﾏ ┗ěku, 

spolupráIe MŠ a )Š s rodiči resp. s OSPOD 

 B.ヲ.ヲ )┗┞šo┗áﾐí k┗alit┞ pedagogiIké práIe ﾐa pr┗ﾐíﾏ stupﾐi zejﾏéﾐa s ohledeﾏ ﾐa děti se SVP 
a roﾏské žák┞ 

 B.ン.ヱ. Neﾐa┗┞šo┗at podíl žáků ﾐa ┗íIeletýIh g┞ﾏﾐáziíIh 

 B.ン.ヲ Nasta┗it jedﾐotﾐá pra┗idla pro diagﾐostiIkou a iﾐter┗eﾐčﾐí práIi ┗e školskýIh 
poradeﾐskýIh zařízeﾐíIh ふzaHráﾐit ﾐeoprá┗ﾐěﾐéﾏu ┗┞čleňo┗áﾐí dětí a žáků ﾏiﾏo hla┗ﾐí 
┗zdělá┗aIí proudぶ 

 B.ン.ン V┞uží┗at re┗izﾐí praIo┗iště NÚV k řešeﾐí sporﾐýIh zá┗ěrů z ┗┞šetřeﾐí ┗e školskýIh 
poradeﾐskýIh zařízeﾐíIh 

 B.ヴ.ヱ )lepšit přípra┗u ┗ programech fakult připra┗ujíIíIh učitele 

                                                           
33 DlouhodoHý záﾏěr ┗zdělá┗áﾐí a roz┗oje ┗zdělá┗aIí sousta┗┞ ČR ﾐa oHdoHí ヲヰヱヵ-ヲヰヲヰ ふdále jen DZ), s. 14. 
34 DZ, s. 14. 
35 DZ, s. 15 
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 B.ヴ.ヲ V┞uží┗at prostředků OP VVV pro roz┗oj graﾏotﾐostí, koﾏpeteﾐIí, ﾏaﾐuálﾐí zručﾐosti a 
teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí a to ┗četﾐě ┗┞Ha┗eﾐí 

 B.ヴ.ン )┗┞šo┗at koﾏpeteﾐIe pedagogů zejﾏéﾐa ﾐa druhéﾏ stupﾐi )Š s akcentem na 

čteﾐářskou, ﾏateﾏatiIkou a přírodo┗ědﾐou graﾏotﾐost ふ┗ ráﾏIi OP VVVぶ 
 B.4.4 )výšit efektivitu dalšího vzděláváﾐí učitelů )Š v kurzeIh a jiﾐýIh dlouhodoHýIh forﾏáIh 

podpor┞ zaﾏěřeﾐýIh ﾐa iﾐo┗aIe ┗e ┗zdělá┗aIíIh prograﾏeIh, přede┗šíﾏ v oHlasti výuk┞ 
ﾏateﾏatik┞ a IizíIh jaz┞ků, pedagogiIké dovedﾐosti, zlepšeﾐí oHorovýIh didaktik, 
iﾏpleﾏeﾐtaIi průřezovýIh téﾏat do výuk┞, lepšího ovládﾐutí ﾐovýIh teIhﾐologií ve výuIe, 
řešeﾐí výIhovﾐýIh proHléﾏů, apod. Upravit oHsah vzděláváﾐí pro ředitele škol a školskýIh 
zařízeﾐí a pro ┗edouIí pedagogiIké praIo┗ﾐík┞ tak, aH┞ odpo┗ídalo současﾐýﾏ požada┗kůﾏ 
kladeﾐýIh ﾐa ﾏaﾐageﾏeﾐt škol a školskýIh zařízeﾐí.  

 B.ヴ.ヵ )lepšit ﾏateriálﾐí, fiﾐaﾐčﾐí a jiﾐé podﾏíﾐk┞ pro čiﾐﾐost druhého stupﾐě )Š 

 B.ヴ.ヶ )lepšo┗at ┗┞Ha┗eﾐí a z┗┞šo┗at k┗alitu ┗zdělá┗áﾐí ﾐa pr┗ﾐíIh stupﾐíIh )Š 

 B.ヴ.Α Podporo┗at spolupráIi )Š se SŠ a zaﾏěstﾐa┗ateli při realizaIi praktiIké ┗ýuk┞ ┗e 
┗zdělá┗aIí oHlasti s┗ět práIe 

 B.ヶ.ヱ Pro┗ést oHsahové úprav┞ RVP, aH┞ podpořil┞ ﾏateﾏatiIké, jaz┞kové, pol┞teIhﾐiIké, 
oHčaﾐské a ICT vzděláváﾐí, aH┞ zahrﾐoval┞ popis┞ očekávaﾐýIh zﾐalostí, dovedﾐostí a 
postojů v┞tvářejíIíIh předpoklad┞ pro aktivﾐí oHčaﾐství a udržitelﾐý rozvoj 

 B.Β.ヲ VíIe propojo┗at oHsah ┗zdělá┗aIího oHoru ┗ýIho┗a ke zdra┗í s praktiIkýﾏ ﾐaplňo┗áﾐíﾏ 
zdra┗otﾐího ži┗otﾐího st┞lu ┗ prostředí škol┞ i ﾏiﾏo školu 

 B.Γ.ヱ Podporo┗at spolupráIi škol a školskýIh zařízeﾐí pro zájﾏo┗é ┗zdělá┗áﾐí a dalšíIh 
ﾏiﾏoškolﾐíIh zařízeﾐí pro zájﾏo┗é ┗zdělá┗áﾐí a dalšíIh ﾏiﾏoškolﾐíIh orgaﾐizaIí při ┗ýuIe a 
roz┗oji ﾐadáﾐí ┗četﾐě ﾐaHídk┞ ┗zdělá┗aIíIh služeH školáﾏ, prograﾏů, soutěží a stiﾏulujíIíIh 
ﾏiﾏoškolﾐíIh akti┗it; z┗┞šo┗at přístupﾐost zájﾏo┗ého a ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí žáků 
s potřeHou podpůrﾐýIh opatřeﾐí 

 B.Γ.ヲ Podporo┗at spolupráIi škol a dalšíIh orgaﾐizaIí při roz┗oji a začleňo┗áﾐí dětí ohrožeﾐýIh 
předčasﾐýﾏ odIhodeﾏ ze ┗zdělá┗áﾐí ┗ ﾏiﾏoškolﾐíIh akti┗itáIh“36 

 

Kapitola C. a D. je ┗ěﾐo┗áﾐa středﾐíﾏu školst┗í, resp. ┗┞ššíﾏu odHorﾐéﾏu ┗zdělá┗áﾐí, pro účel┞ této 
aﾐalýz┞ je irele┗aﾐtﾐí.  

 

E. Strategie dalšího rozvoje sítě škol a školskýIh zařízeﾐí  

Kapitola E – Strategie dalšího roz┗oje škol┞ a školského zařízeﾐí se zaHý┗á kapaIitaﾏi ﾏateřskýIh, 
základﾐíIh, středﾐíIh, ┗┞ššíIh odHorﾐýIh škol a koﾐzer┗atoří, základﾐíIh uﾏěleIkýIh škol, jaz┞ko┗ýIh 
škol s prá┗eﾏ státﾐí jaz┞ko┗é zkoušk┞, školﾐíIh družin, školﾐíIh kluHů, ostatﾐíIh školskýIh služeH, 
pedagogicko-ps┞IhologiIkého poradeﾐst┗í a týká se krajů a MŠMT. Pro účel┞ této práIe jsou důležité: 

„1. v oblasti předškolﾐího vzděláváﾐí Hude podporo┗áﾐo ﾐa┗┞šo┗áﾐí ﾐej┗┞ššíIh po┗oleﾐýIh počtů ふdále 
jeﾐ „kapaIit┞“ぶ dětí ﾏateřskýIh škol zřizo┗aﾐýIh oHIí ﾐeHo s┗azkeﾏ oHIí a dalšíﾏi zřizo┗ateli ┗ ﾏísteIh 
s ﾐedostatečﾐýﾏi kapaIitaﾏi postupﾐě do roku ヲヰヱΒ tak, aH┞ H┞lo zajištěﾐo přijetí ┗šeIh dětí ┗e ┗ěku ン 
až ヵ let,  

                                                           
36 DZ, s. 18 - 20 
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2. v oblasti základﾐího vzděláváﾐí Hude podporo┗áﾐo ﾐa┗┞šo┗áﾐí kapaIit základﾐíIh škol tak, aH┞ H┞l┞ 
do školﾐího roku ヲヰヱヶ/ヱΑ zajištěﾐ┞ kapaIit┞ pro přijetí Ielého populačﾐího ročﾐíku ┗ ráﾏIi spádo┗ého 
oH┗odu každé základﾐí škol┞.“ 37 

„4. v oblasti základﾐího uﾏěleIkého vzděláváﾐí ﾏohou Hýt kapaIit┞ základﾐíIh uﾏěleIkýIh škol 
ﾐa┗┞šo┗áﾐ┞ ┗ souladu s deﾏografiIkýﾏ ┗ý┗ojeﾏ, stá┗ajíIíﾏi kapaIitaﾏi základﾐíIh uﾏěleIkýIh škol ┗ 
jedﾐotli┗ýIh krajíIh a jejiIh ﾐaplﾐěﾐostí,“38  

„6. ve školﾐíIh družiﾐáIh, školﾐíIh kluHeIh Hude uﾏožﾐěﾐo ﾐa┗┞šo┗áﾐí počtu žáků ┗ těIhto zařízeﾐíIh 
podle potřeH┞ s ohledeﾏ ﾐa kapaIit┞ základﾐíIh škol ┗ oHlasti, dále Hudou ﾏoIi Hýt podpořeﾐa školská 
zařízeﾐí pro zájﾏo┗é ┗zdělá┗áﾐí ふSVČ a DDM, které se podílejí ﾐa roz┗oji ﾐadáﾐí žáků, popř. ┗ )Š 
speIiálﾐí pro čiﾐﾐosti Akti┗ačﾐíIh Ieﾐter apod.ぶ. Případﾐé ﾐa┗┞šo┗áﾐí počtu žáků ┗e školﾐíIh družiﾐáIh 
a školﾐíIh kluHeIh H┞ ﾏělo odpo┗ídat ﾏíře přiﾏěřeﾐé ﾐárůstu počtu dětí a žáků. )ohledﾐěﾐa H┞ ﾏěla 
Hýt také stá┗ajíIí ﾐaplﾐěﾐost škol┞, stá┗ajíIí síť školﾐíIh družiﾐ a školﾐíIh kluHů a jejiIh ﾐaplﾐěﾐost a síť 

středisek ┗olﾐého času.,  

7. v oblasti ostatﾐíIh školskýIh služeH Hudou kapaIit┞ školskýIh zařízeﾐí zajištěﾐ┞ ┗ ﾏíře přiﾏěřeﾐé 
ﾐárůstu počtu dětí, žáků, studeﾐtů ┗zdělá┗ajíIíIh se ┗e školáIh. „39 

ヱ.ヲ. V případě ﾐedostatečﾐýIh kapaIit ﾏateřskýIh škol podpořit zřizo┗áﾐí přípra┗ﾐýIh tříd základﾐíIh 
škol ┗ souladu s jejiIh zákoﾐeﾏ staﾐo┗eﾐýﾏ účeleﾏ ふﾐapř. s ﾏožﾐostí přijíﾏat děti s odložeﾐou PŠDぶ.40  

 

F. )efektivﾐěﾐí s┞stéﾏu hodﾐoIeﾐí žáků, škol a školského s┞stéﾏu 

Kapitola F se týká zefekti┗ﾐěﾐí s┞stéﾏu hodﾐoIeﾐí žáků škol a školského s┞stéﾏu. Dosud ┗ České 
repuHliIe pře┗ládá suﾏati┗ﾐí forﾏa hodﾐoIeﾐí žáků ﾐad hodﾐoIeﾐíﾏ forﾏati┗ﾐíﾏ. Hla┗ﾐí úkol se Hude 
týkat v┞tvořeﾐí kritérií kvalitﾐí škol┞ a jeho pro┗ázáﾐíﾏ s kritérii hodﾐoIeﾐí škol ze straﾐ┞ ČŠI. Je třeHa 
posílit forﾏati┗ﾐí hodﾐoIeﾐí ﾐa školáIh a zajistit sro┗ﾐatelﾐost hodﾐoIeﾐí ┗ ráﾏIi škol. K toﾏu ﾏají Hýt 
připra┗eﾐa opatřeﾐí F.ヱ.ヱ – F.5.541. Z těIhto opatřeﾐí je ﾐejpodstatﾐější opatřeﾐí F.ン.ヱ „V ﾐá┗azﾐosti 
ﾐa kritéria k┗alitﾐí škol┞ připra┗it ﾏetodiku pro forﾏati┗ﾐí hodﾐoIeﾐí žáků )Š a SŠ, resp. ﾏetodologiIké 
ﾐástroje ┗┞užitelﾐé školaﾏi k forﾏati┗ﾐíﾏu hodﾐoIeﾐí ふČŠIぶ, doporučit je školáﾏ k ┗┞užití ふČŠI a NÚVぶ a 
z┗eřejﾐit je ﾐa MetodiIkéﾏ portálu www.rvp.cz.“42 

DlouhodoHý záﾏěr se zaHý┗á testo┗áﾐíﾏ ┗ýsledků žáků. Pro ﾐě platí opatřeﾐí F.ヶ.ヱ – F.12.443, které se 
týkají s┞stéﾏu testo┗áﾐí ┗ýsledků žáků. )efekti┗ﾐěﾐí Ielého hodﾐoIeﾐí s┞stéﾏu se týkají opatřeﾐí 
F.ヱン.ヱ až F.ヱヵ.ヴ.44  

 

                                                           
37 DZ, s. 32 
38 DZ, s. 33 
39 DZ, s. 34 
40 DZ, s. 35 
41 DZ, s. 41 - 42 
42 DZ, s. 42 - 43 
43 DZ, s. 44 - 46 
44 DZ, s. 47 - 48 

http://www.rvp.cz/
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G. Rovﾐé příležitosti ve vzděláváﾐí, poradeﾐství, vzděláváﾐí dětí, žáků a studeﾐtů se speIiálﾐíﾏi 
vzdělávaIíﾏi potřeHaﾏi 

 „Ro┗ﾐost ┗e ┗zdělá┗áﾐí zﾐaﾏeﾐá, že osoHﾐí a společeﾐské okolﾐosti, jako je pohla┗í, etﾐiIký pů┗od či 
rodiﾐﾐé zázeﾏí, ﾐepředsta┗ují překážk┞ při dosaho┗áﾐí ﾏa┝iﾏa ┗zdělá┗aIího poteﾐIiálu… )ákladﾐíﾏ 
Iíleﾏ ┗ ﾐásledﾐéﾏ oHdoHí je ┗e sﾏ┞slu přijatýIh zásad Strategie ヲヰヲヰ z┗ýšit‚ sIhopﾐost ┗zdělá┗aIího 
s┞stéﾏu v┞tvářet podﾏíﾐk┞ a uplatňovat účiﾐﾐé postup┞ pro efektivﾐí preveﾐIi a koﾏpeﾐzaIi 
zdravotﾐíIh, soIiálﾐíIh, kulturﾐíIh a jiﾐýIh osoHﾐostﾐíIh zﾐevýhodﾐěﾐí tak, aby nerovnosti 

v dosahovaﾐýIh výsledIíIh H┞l┞ Io ﾐejﾏéﾐě předurčováﾐ┞ faktor┞, které ﾐeﾏůže jediﾐeI ovlivﾐit. To 

zﾐaﾏeﾐá, že do HudouIﾐa je třeHa se zaﾏěřit ﾐa zk┗alitﾐěﾐí ┗zdělá┗áﾐí pro Iílo┗é skupiﾐ┞ dětí a žáků 
s proHléﾏo┗ýﾏ soIioekoﾐoﾏiIkýﾏ a kulturﾐíﾏ zázeﾏíﾏ tak, aH┞ jejiIh vzdělaﾐostﾐí poteﾐIiál ﾏohl 
Hýt ﾏa┝iﾏálﾐě ﾐaplňováﾐ, toﾏu H┞ ﾏělo ﾐapoﾏáhat zpřesﾐěﾐí diagﾐostik┞ a ﾐásledﾐýIh iﾐter┗eﾐIí 
┗e forﾏě podpůrﾐýIh opatřeﾐí, ﾐa┗rho┗aﾐýIh školskýﾏi poradeﾐskýﾏi zařízeﾐíﾏi.“ 45 

Půjde o s┞stéﾏo┗é, orgaﾐizačﾐí a legislati┗ﾐí zﾏěﾐ┞, které posílí k┗alit┞ posk┞to┗aﾐého poradeﾐst┗í a 
roli iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí, pozorﾐost Hude také ┗ěﾐo┗áﾐa asisteﾐčﾐíﾏ služHáﾏ ┗e ┗zdělá┗áﾐí a 
služHáﾏ dalšíIh odHorﾐíků ふps┞Ihologo┗é, speIiálﾐí pedagogo┗é, ┗ýIho┗ﾐí poradIi, školﾐí ﾏetodiIi 
pre┗eﾐIeぶ. Důležitou oHlastí je také péče o ﾐadaﾐé a pre┗eﾐIe riziko┗ého Iho┗áﾐí. Vzdělá┗aIí s┞stéﾏ 
Hude sﾏěřo┗at ke stiﾏulaIi ﾏa┝iﾏálﾐího roz┗oje a plﾐéﾏu ┗┞užití poteﾐIiálu ┗šeIh žáků ┗četﾐě 
roz┗oje jejiIh t┗oři┗osti již od předškolﾐího ┗ěku. Bude posk┞to┗áﾐa dlouhodoHá a s┞steﾏatiIká 
podpora forﾏálﾐíﾏu, zájﾏo┗éﾏu i ﾐeforﾏálﾐíﾏu ┗zdělá┗áﾐí.  

 

Ro┗ﾐé příležitosti ┗e ┗zdělá┗áﾐí 

K toﾏu se ┗ztahují opatřeﾐí G.ヱ.ヱ až G.ヶ.ヴ. Důležité je zejﾏéﾐa opatřeﾐí G.1.1 )ákoﾐeﾏ za┗ést s┞stéﾏ 
podpůrﾐýIh opatřeﾐí pro žák┞ se speIiálﾐíﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi. Další opatřeﾐí se týkají 
diagﾐostiIkýIh postupů. Do HudouIﾐa sﾏěřuje opatřeﾐí G.2.3 Podpořit ┗hodﾐýﾏi prostředk┞ 
ふfiﾐaﾐIo┗áﾐí, DVPP, ﾏetodiIké ┗edeﾐí apod.ぶ práIi škol ┗ začleňo┗áﾐí IiziﾐIů do ┗ýuk┞ ┗e školáIh.46 V 

opatřeﾐí G.ヲ.ヴ jde o to „ V┞t┗ořit i oHeIﾐé staﾐdard┞ k┗alit┞ školského poradeﾐského zařízeﾐí, které H┞ 
se týkal┞ iﾐterﾐíIh proIesů, ﾐakládáﾐí s dokuﾏeﾐtaIí, persoﾐálﾐího zajištěﾐí a k┗alifikaIe praIo┗ﾐíků, 
ﾏateriálﾐího a teIhﾐiIkého zajištěﾐí služeH apod. T┞to staﾐdard┞ H┞ ﾏěl┞ sloužit i jako podklad pro 
zřizo┗atele ┗ proIesu ┗┞t┗ářeﾐí jedﾐotﾐého ráﾏIe ふstaﾐdarduぶ pro posk┞to┗aﾐé poradeﾐské služH┞ a 
posuzo┗áﾐí k┗alit┞ ŠP)“47. Opatřeﾐí G.ン se týkají pre┗eﾐti┗ﾐíIh akti┗it s Iíleﾏ ﾏiﾐiﾏalizovat rizika. 

Opatřeﾐí ┗ G.ヴ sﾏěřují k ┗┞t┗ořeﾐí s┞stéﾏu speIializo┗aﾐýIh, pedagogiIkýIh, soIiálﾐíIh a 
ps┞IhologiIkýIh služeH, důležité je G.4.1 „V┞t┗ořeﾐí ﾐá┗rhu speIializo┗aﾐýIh služeH pro pedagog┞. 
V┞t┗ořeﾐí Ih┞HějíIíIh ﾏetodik práIe s žák┞ s růzﾐýﾏi SVP ┗e školﾐíﾏ prostředí ﾐa základě důkladﾐé 
aﾐalýz┞ ﾏateriálů ┗┞t┗ořeﾐýIh ┗ ráﾏIi OP VK a OP PA.“48   G.ヵ se týká s┞stéﾏu diagﾐostik┞ speIiálﾐíIh 
┗zdělá┗aIíIh potřeH pro děti a žák┞ ze soIiálﾐě zﾐe┗ýhodﾐěﾐého prostředí. Opatřeﾐí G.ヶ.ヱ až G.ヶ.ヴ se 
týkají pra┗idel, ┗zdělá┗áﾐí pro asisteﾐčﾐí služH┞ a podﾏíﾐek pro čiﾐﾐost školeﾐí speIiálﾐíIh pedagogů 
a školﾐíIh ps┞Ihologů. 

 

Pedagogicko-ps┞IhologiIké poradeﾐst┗í ┗e školst┗í a jeho zﾏěﾐa 

                                                           
45 DZ, s. 48 - 50 
46 Dz, s. 51 
47 DZ, s. 51 
48 DZ, s. 52 
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„Poradeﾐské služH┞ ┗e školáIh Hudou hla┗ﾐě zaﾏěřeﾐ┞ ﾐa pre┗eﾐIi školﾐího ﾐeúspěIhu, práIi se třídou, 
ﾐa pre┗eﾐIi riziko┗ého Iho┗áﾐí, posk┞to┗áﾐí kariéro┗ého poradeﾐst┗í, spolupráIi se zákoﾐﾐýﾏi zástupIi 
žáků, ﾐa podporu pedagogů při práIi se žák┞ se SVP ┗četﾐě ﾏetodiIké podpor┞“49. Půjde o „přeIhod od 
diagﾐostik┞ zaﾏěřeﾐé priﾏárﾐě ﾐa zjišťo┗áﾐí koﾐkrétﾐí diagﾐóz┞ k diagﾐostiIe zaﾏěřeﾐé ﾐa zjišťo┗áﾐí 
ﾏír┞ podpor┞, kterou žák potřeHuje při ┗zdělá┗áﾐí a ﾐa┗rho┗áﾐí koﾐkrétﾐíIh podpůrﾐýIh opatřeﾐí“50. 

K toﾏuto se ┗ztahují opatřeﾐí G.Α.ヱ – G.13.1. Z ﾐiIh pro jsou pro škol┞ ﾐejdůležitější: 

 G.7.1 „Staﾐo┗it ┗┞hláškou opatřeﾐí pro zajištěﾐí ﾐezH┞tﾐé spolupráIe pedagogiIkýIh 
praIo┗ﾐíků, školﾐíIh ps┞Ihologů, odHorﾐýIh zdra┗otﾐíIh praIo┗ﾐíků, orgáﾐů soIiálﾐě prá┗ﾐí 
oIhraﾐ┞ a dalšíIh odHorﾐíků.  

 G.7.2 Jedﾐozﾐačﾐě ┗┞ﾏezit koﾏpeteﾐIe školskýIh poradeﾐskýIh zařízeﾐí, středisek ┗ýIho┗ﾐé 
péče a dalšíIh suHjektů při práIi s žák┞. 

 G.8.3 Ve spolupráIi s kraji přiHližo┗at služH┞ školskýIh poradeﾐskýIh zařízeﾐí klieﾐtůﾏ také 
zřizo┗áﾐíﾏ odloučeﾐýIh praIo┗išť pedagogiIko-ps┞IhologiIkýIh poradeﾐ a speIiálﾐě 
pedagogiIkýIh Ieﾐter.  

 G.9.1 )ajišťo┗at ┗zdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ┗šeIh t┞pů škol ┗ ráﾏIi DVPP zaﾏěřeﾐé 
ﾐa proHleﾏatiku ┗zdělá┗áﾐí žáků se speIiálﾐíﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi ┗e ┗šeIh oHlasteIh 
┗zdělá┗áﾐí.   

 G.9.2 Realizo┗at ┗zdělá┗aIí prograﾏ┞ pro pedagogiIké praIo┗ﾐík┞ ﾐa z┗ýšeﾐí koﾏpeteﾐIí ┗ 
oHlasti péče o žák┞ se speIiálﾐíﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi, zejﾏéﾐa ┗ Ielko┗éﾏ přístupu k 
těﾏto žákůﾏ, t┗orHě a adaptaIe učeHﾐíIh ﾏateriálů, práIi s kliﾏateﾏ škol┞.  

 G.9.3  Realizo┗at ┗zdělá┗aIí prograﾏ┞ pro školské poradeﾐské praIo┗ﾐík┞ i pro pedagogiIké 
praIo┗ﾐík┞ škol zaﾏěřeﾐé zejﾏéﾐa ﾐa ﾏetod┞ a postup┞ ┗ práIi se žák┞ s potřeHou podpůrﾐýIh 
opatřeﾐí se zdra┗otﾐíﾏ postižeﾐíﾏ či jiﾐýﾏi speIiálﾐíﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi.  

 G.9.4 Akredito┗at ﾐo┗é kurz┞ DVPP ┗ souladu s KoﾐIepIí ┗zdělá┗áﾐí školﾐíIh a školskýIh 
poradeﾐskýIh praIo┗ﾐíků.  

 G.9.5 Podpořit zajišťo┗áﾐí poradeﾐskýIh služeH školﾐíﾏ ps┞Ihologeﾏ ﾐeHo školﾐíﾏ speIiálﾐíﾏ 
pedagogeﾏ ﾐo┗elizaIí prá┗ﾐíIh předpisů ふﾐapř. ┗┞hláškou č. Αヲ/ヲヰヰヵ SH.ぶ.  

 G.10.2 MetodiIká podpora škol ┗ oHlasti pre┗eﾐIe riziko┗ého Iho┗áﾐí ﾐa školáIh:  
aぶ realizo┗at prograﾏ┞ DVPP pro ﾏetodik┞ pre┗eﾐIe ﾐa úro┗ﾐi PPP, kteří koordiﾐují čiﾐﾐost 
školﾐíIh ﾏetodiků pre┗eﾐIe,  
Hぶ koordiﾐo┗at a ﾏetodiIk┞ ┗ést školﾐí ﾏetodik┞ pre┗eﾐIe prostředﾐiIt┗íﾏ krajskýIh školskýIh 
koordiﾐátorů pre┗eﾐIe a ﾏetodiků pre┗eﾐIe a ┗ pedagogiIko-ps┞IhologiIkýIh poradﾐáIh,  
Iぶ ┗e spolupráIi s kraji ﾏetodiIk┞ podporo┗at střediska ┗ýIho┗ﾐé péče ふSVPぶ pro žák┞ s 
riziko┗ýﾏ Iho┗áﾐíﾏ a pro jejiIh rodiče ┗četﾐě aﾏHulaﾐtﾐí i iﾐterﾐátﾐí péče,  
dぶ ┗┞t┗ořit aﾐal┞tiIkou studii k zajišťo┗áﾐí těIhto služeH ┗e školáIh,  
eぶ zajišťo┗at e┗aluaIi prograﾏů priﾏárﾐí pre┗eﾐIe pro udržeﾐí jejiIh k┗alit┞.  

 G.11.1 V┞ﾏezit koﾏpeteﾐIe školskýIh poradeﾐskýIh zařízeﾐí a školﾐíIh poradeﾐskýIh 
praIo┗išť s důrazeﾏ ﾐa spolupráIi těIhto suHjektů. Sjedﾐotit kritéria, forﾏuláře a diagﾐostiIké 
postupy.  

 G.11.2 Ve spolupráIi s ČŠI ﾐadále sledo┗at k┗alitu diagﾐostiIké práIe ┗e školskýIh 
poradeﾐskýIh zařízeﾐíIh.  

 G.12.1 V sou┗islosti s ﾐo┗elou § ヱヶ školského zákoﾐa a za┗edeﾐíﾏ kategorizaIe podpůrﾐýIh 
opatřeﾐí přiřadit každéﾏu opatřeﾐí ráﾏIo┗ou hodﾐotu jeho fiﾐaﾐčﾐí ﾐáročﾐosti.  

                                                           
49 DZ, s. 53 
50 DZ, s. 54. 
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 G.12.2 Nasta┗eﾐí efekti┗ﾐího ﾏodelu fiﾐaﾐIo┗áﾐí podpůrﾐýIh opatřeﾐí za ┗┞užití stá┗ajíIíIh 
prostředků ﾐa fiﾐaﾐIo┗áﾐí regioﾐálﾐího školst┗í a dotačﾐíIh a roz┗ojo┗ýIh prograﾏů, které se 
┗ážou ﾐa oHlast práIe se žák┞ se speIiálﾐíﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi.“51  

 

Kariéro┗é poradeﾐst┗í 

Půjde o roz┗oj iﾐforﾏačﾐího s┞stéﾏu, ﾏetodiIkého ┗edeﾐí, lepší dostupﾐosti ┗zdělá┗áﾐí ┗ oblasti 

kariéro┗ého poradeﾐst┗í, pro┗ázáﾐí kariéro┗ého poradeﾐst┗í s potřeHaﾏi trhu práIe, spolupráIi a 
koordiﾐaIi posk┞to┗atelů kariéro┗ého poradeﾐst┗í z růzﾐýIh sektorů a oHlastí, za┗edeﾐí IíleﾐýIh 
prograﾏů k podpoře studia a zaﾏěstﾐá┗áﾐí ┗ oHoreIh, které jsou z hlediska pohla┗í po┗ažo┗áﾐ┞ za 
ﾐet┞piIké, dále půjde o ﾐestereot┞pﾐí přístup k žákůﾏ52. K toﾏu jsou opatřeﾐí G.ヱヴ.ヱ – G.ヱヶ.ン, která 
se týkají hla┗ﾐě ﾏetodiIké a orgaﾐizačﾐí podpor┞ roz┗oje s┞stéﾏu. 

 

H. )lepšeﾐí podﾏíﾐek pedagogiIkýIh praIovﾐíků 

Jedﾐá se hla┗ﾐě o dokoﾐčeﾐí a realizaIi kariérﾐího s┞stéﾏu učitelů a ředitelů, o zlepšeﾐí odﾏěňo┗áﾐí 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků, ﾏoderﾐizaIi počátečﾐího ┗zdělá┗áﾐí učitelů a posíleﾐí jejiIh dalšího 
┗zdělá┗áﾐí.  

 

Kariérﾐí s┞stéﾏ učitelů, odﾏěňo┗áﾐí učitelů  

„Řada doﾏáIíIh i zahraﾐičﾐíIh studií ukazuje, že k┗alita ┗zdělá┗aIího s┞stéﾏu je příﾏo zá┗islá ﾐa 
k┗alitě učitelů, jejiIh k┗alifikaIí, profesﾐí zdatﾐosti, pedagogiIké erudiIi a eﾐtuziasﾏu. S tíﾏ sou┗isí i 
postavení učitelů ┗e společﾐosti, jejiIh prestiž a zprostředko┗aﾐě i odpo┗ídajíIí plato┗é oIeﾐěﾐí.“53 

Kariérﾐí s┞stéﾏ ﾏá uﾏožﾐit „Ieloži┗otﾐí z┗┞šo┗áﾐí k┗alit┞ práIe učitele a ředitele škol┞ s ﾐá┗azﾐostí ﾐa 
s┞stéﾏ odﾏěňo┗áﾐí“ 54 . Budou ┗┞t┗ořeﾐ┞ staﾐdard┞ pro učitele a ředitele, popsáﾐ┞ podﾏíﾐk┞ a 
ﾏožﾐosti kariérﾐího postup┞, připra┗eﾐ┞ hodﾐotíIí proIes┞ a ﾐa┗ržeﾐo iﾐstituIioﾐálﾐí a fiﾐaﾐčﾐí 
zajištěﾐí Ielého s┞stéﾏu. )ﾏěﾐí se přípra┗a HudouIíIh učitelů a propojí se přípra┗a ﾐa fakultáIh s pra┝í 
┗e školáIh. Bude se ﾏěﾐit hodﾐoIeﾐí práIe učitele, s┞stéﾏ DVPP, sdíleﾐí pra┝e u┗ﾐitř škol a ﾏezi 
školaﾏi, ┗┞t┗oří se podﾏíﾐk┞ pro ﾏeﾐtoriﾐg a koučo┗áﾐí a dojde ke zﾏěﾐáﾏ ┗ práIi se začíﾐajíIíﾏi 
učiteli. V odﾏěňo┗áﾐí dojde k ┗ýrazﾐějšíﾏu zlepšeﾐí ﾐa základě splﾐěﾐí kariérﾐíIh podﾏíﾐek. Plﾐá 
realizaIe kariérﾐího s┞stéﾏu se předpokládá od 1. 9. 2018.55 K toﾏuto se ┗ztahují opatřeﾐí H.ヱ.ヱ – 

H.4.156, ┗e kterýIh jde o ﾐasta┗eﾐí kariérﾐího s┞stéﾏu, ┗┞t┗ořeﾐí a projedﾐáﾐí staﾐdardů, o proškoleﾐí 
v ráﾏIi DVPP. 

K počátečﾐíﾏu a dalšíﾏu ┗zdělá┗áﾐí učitelů se ┗ztahují opatřeﾐí H.ヵ.ヱ až H.ヱヴ.ヱ. ) ﾐiIh je příﾏo pro 
ředitele MŠ a )Š podstatﾐé opatřeﾐí H.ヱヱ.ヱ k ﾐa┗ržeﾐí poziIe ﾏeﾐtora, který Hude poﾏáhat začíﾐajíIíﾏ 
učitelůﾏ a  „H.12.1 )ačleﾐit do řídiIí a ﾏetodiIké práIe ředitelů ﾏateřskýIh, základﾐíIh a středﾐíIh 
škol s┞steﾏatiIkou průpra┗u ﾏéﾐě zkušeﾐýIh učitelů prostředﾐiIt┗íﾏ u┗ádějíIíIh učitelů – ﾏeﾐtorů.“57 

                                                           
51 DZ, s. 54 - 55 
52 DZ, s. 56 
53 DZ, s. 58 
54 DZ, s. 58 
55 DZ, s. 58 
56 DZ, s. 60 - 64. 
57 DZ, s. 63 
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Vzdělá┗áﾐí ředitelů škol a školskýIh zařízeﾐí je popsáﾐo v opatřeﾐíIh H.ヱヵ.ヱ až H.ヱヵ.ヵ jde o za┗edeﾐí 
staﾐdardu ředitele a jeho ┗ýHěr a ┗zdělá┗áﾐí. V opatřeﾐíIh H.ヱヶ.ヱ a H.ヱヶ.ヲ jde o za┗edeﾐí foreﾏ 
iﾐdi┗iduálﾐí podpor┞ ředitelů – koučo┗áﾐí, síťo┗áﾐí, shado┘iﾐg, joH statioﾐ, ┗ýﾏěﾐ┞, zahraﾐičﾐí stáže 

a o akreditaIi ┗zdělá┗aIíIh prograﾏů roz┗íjejíIíIh profesﾐí do┗edﾐosti ředitelů škol. 

 

I.  )ákladﾐí uﾏěleIké, jaz┞kové a zájﾏové vzděláváﾐí  

)ákladﾐí uﾏěleIké škol┞ – počet žáků od roku ヲヰヰヵ/ヲヰヰヶ stoupá. „Pro HudouIí kariérﾐí s┞stéﾏ ┗ )UŠ 
je ﾐutﾐo ┗┞t┗ořit základﾐí pilíř ┗zdělá┗áﾐí pedagogů )UŠ.“58)áro┗eň půjde o dokoﾐčeﾐí pl┞ﾐulého 
ﾐáHěhu RVP )UV do ┗zdělá┗áﾐí ┗ )UŠ. K toﾏu jsou opatřeﾐí: 

„I.ヱ K dalšíﾏu ┗zdělá┗áﾐí pedagogů )UŠ ﾐadále ┗┞uží┗at sezﾐaﾏ lektorů a sezﾐaﾏ autorů ﾏetodiIkýIh 
ﾏateriálů pro jedﾐotli┗é uﾏěleIké oHor┞ )UŠ ┗zﾐiklýIh ┗ ráﾏIi udržitelﾐosti projektu Podpora )UŠ. 

 I.2 V┞t┗ořit základﾐí pilíř ┗zdělá┗áﾐí pedagogů pro HudouIí kariérﾐí s┞stéﾏ ふIíleﾐé ┗zdělá┗aIí 
prograﾏ┞, začíﾐajíIí učitel, zkušeﾐý učitel, ﾏaﾐageﾏeﾐt ┗ )UŠぶ“.59   

 

)ájﾏo┗é ┗zdělá┗áﾐí 

)aHý┗á se „akti┗itaﾏi potřeHﾐýﾏi pro roz┗oj osoHﾐosti, koﾏpeﾐzuje jedﾐostraﾐﾐou zátěž ze škol┞, 
duše┗ﾐí h┞gieﾐu, ﾏá fuﾐkIi ┗ýIho┗ﾐou, ┗zdělá┗aIí, kulturﾐí a pre┗eﾐti┗ﾐí ふpre┗eﾐIe šířeﾐí riziko┗ého 
Iho┗áﾐíぶ, zdra┗otﾐí ふrela┝ačﾐí a regeﾐeračﾐíぶ, soIiálﾐí – roz┗íjí sIhopﾐosti, zﾐalosti, do┗edﾐosti, ﾐadáﾐí, 
upe┗ňuje soIiálﾐí ┗ztah┞“60. V zájﾏo┗éﾏ ┗zdělá┗áﾐí jde o příﾏou ┗azHu ﾐa průřezo┗á téﾏata RVP – 

„osoHﾐostﾐí a soIiálﾐí ┗ýIho┗u, ┗ýIho┗u deﾏokratiIkého oHčaﾐa, ┗ýIhovu k ﾏ┞šleﾐí ┗ e┗ropskýIh a 
gloHálﾐíIh sou┗islosteIh, ﾏultikulturﾐí, eﾐ┗iroﾐﾏeﾐtálﾐí, ﾏediálﾐí a etiIkou ┗ýIho┗u.“61Jde o ┗┞t┗ořeﾐí 
podﾏíﾐek pro osoHﾐostﾐí roz┗oj ﾏladýIh lidí a podporu čiﾐﾐosti školskýIh zařízeﾐí pro zájﾏo┗é 
┗zdělá┗áﾐí. Vztahují se k toﾏu opatřeﾐí I.ヴ.ヱ - I.4.362, ┗e kterýIh jde o ┗┞t┗ářeﾐí podﾏíﾐek pro zájﾏo┗é 
┗zdělá┗áﾐí, podporu ┗azeH zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí ﾐa ┗zdělá┗áﾐí forﾏálﾐí. 

I.4.1 V souladu s KoﾐIepIí podpor┞ ﾏládeže ﾐa oHdoHí ヲヰヱヴ – ヲヰヲヰ ┗┞t┗ářet podﾏíﾐk┞ pro roz┗oj 
čiﾐﾐosti školskýIh zařízeﾐí pro zájﾏo┗é ┗zdělá┗áﾐí. StaHilizo┗at a dále zlepšo┗at praIo┗ﾐí podﾏíﾐk┞ 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ┗ těIhto zařízeﾐíIh.  

I.4.2 V souladu s KoﾐIepIí podpor┞ ﾏládeže ﾐa oHdoHí ヲヰヱヴ – 2020 podporovat zájﾏo┗é ┗zdělá┗áﾐí a 
jeho ┗azH┞ ﾐa forﾏálﾐí ┗zdělá┗áﾐí pro skupiﾐu dětí a žáků od ヶ do ヱヵ let, akti┗it┞ ﾐeforﾏálﾐího 
┗zdělá┗áﾐí dětí, žáků, studeﾐtů pak do ┗ěku ヲヶ let.  

I.4.3 Podporovat metodicky a fiﾐaﾐčﾐě ふz OP VVVぶ ┗šeIhﾐ┞ t┞p┞ zájﾏo┗ého odHorﾐého ┗zdělá┗áﾐí ┗č. 
┗┞t┗ářeﾐí ﾐo┗ýIh soutěží63 

 

                                                           
58 DZ, s. 64 
59 DZ, s. 65 
60 DZ, s. 65. 
61 DZ, s. 65 
62 DZ, s. 65 - 66 
63 DZ, s. 65 - 66 
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J. Vzděláváﾐí pro udržitelﾐý rozvoj 

„Je to průřezo┗ý priﾐIip uplatňo┗aﾐý ﾐapříč ┗zdělá┗áﾐíﾏ……)aﾏěřuje se ﾐa Iíle: poIhopeﾐí 
propojeﾐosti a ┗zájeﾏﾐé sou┗islosti, ekoﾐoﾏiIkýIh, soIiálﾐíIh a eﾐ┗iroﾐﾏeﾐtálﾐíIh hledisek roz┗oje ﾐa 
┗šeIh úro┗ﾐíIh, ┗ﾐíﾏáﾐí udržitelﾐého roz┗oje jako Ielostﾐího a s┞stéﾏo┗ého přístupu, který sﾏěřuje 
k ekoﾐoﾏiIk┞ prosperujíIí společﾐosti a respektuje soIiálﾐí a eﾐ┗iroﾐﾏeﾐtálﾐí sou┗islosti a liﾏit┞; roz┗oj 
koﾏpeteﾐIí pro deﾏokratiIké a s┗oHodﾐé rozhodo┗áﾐí ┗e ┗lastﾐíﾏ a ┗eřejﾐéﾏ zájﾏu ┗ souladu 

s prá┗eﾏ a priﾐIip┞ udržitelﾐého roz┗oje. Vzdělá┗áﾐí pro udržitelﾐý roz┗oj ┗┞žaduje akti┗ﾐí ﾏetod┞ 
┗zdělá┗áﾐí, které žák┞ ﾐa ┗šeIh úro┗ﾐíIh ┗zdělá┗aIího s┞stéﾏu ﾏoti┗ují a uﾏožňují jiﾏ roz┗íjet 
koﾏpeteﾐIe potřeHﾐé pro skutečﾐé jedﾐáﾐí ┗e prospěIh udržitelﾐého roz┗oje ふﾐapř. projektová, 
proHléﾏová a kooperativﾐí výuka, iﾐtegrovaﾐá teﾏatiIká výuka, ﾏístﾐě zakotveﾐé učeﾐí, 
Hadatelsk┞ orieﾐtovaﾐé v┞učováﾐíぶ. Ve s┗éﾏ důsledku t┞to ﾏetod┞ efektivﾐě rozvíjejí Ieloživotﾐí 
koﾏpeteﾐIe a dovedﾐosti žáků, jako je kritiIké ﾏ┞šleﾐí, společﾐé řešeﾐí proHléﾏů a rozhodováﾐí 
atd.“ 64  Prostředkeﾏ je zajištěﾐí dostatečﾐé ﾐaHídk┞ ┗zdělá┗aIíIh prograﾏů ┗ ráﾏIi forﾏálﾐího i 
ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí. Jde o propojeﾐí ┗šeIh druhů ┗zdělá┗áﾐí ふforﾏálﾐí, ﾐeforﾏálﾐí, iﾐforﾏálﾐíぶ a 
┗šeIh aktérů ┗zdělá┗áﾐí ふškola, podﾐik┞, ﾐezisko┗é orgaﾐizaIe, úřad┞, ┗eřejﾐé iﾐstituIe, rodiče a další 
partﾐeřiぶ, teoretiIké ┗ýuk┞ s praktiIkýﾏi čiﾐﾐostﾏi ﾐa školáIh.  

V předškolﾐíﾏ ┗zdělá┗áﾐí je Iíleﾏ zajištěﾐí potřeHﾐýIh koﾏpeteﾐIí ┗e ┗ztahu k udržitelﾐéﾏu roz┗oji, 
v základﾐíﾏ ┗zdělá┗áﾐí jde o koﾏpeteﾐIe, které uﾏožﾐí apliko┗at zásad┞ udržitelﾐého roz┗oje 
v praktiIkéﾏ ži┗otě. Důležité Hude posilo┗áﾐí koﾏuﾐitﾐí fuﾐkIe škol┞, „kd┞ se škol┞ stá┗ají prostředíﾏ 
pro roz┗íjeﾐí spolupráIe a zájﾏu o udržitelﾐý roz┗oj a také prostoreﾏ pro sdíleﾐí zkušeﾐostí s dalšíﾏi 
školaﾏi a s ﾏiﾏoškolﾐíﾏ prostředíﾏ ふ┗eřejﾐá sprá┗a, NNO, podﾐiko┗á sféra, ┗eřejﾐostぶ“65. K tomuto 

se ┗ztahují opatřeﾐí J.ヱ.ヱ až J.ヴ.ヱ ﾐa straﾐě ヶΑ. Nejdůležitější je J.ヱ.ヱ „V┞t┗ářet ﾏetodik┞ a realizo┗at 
┗zdělá┗aIí prograﾏ┞ pro pedagogiIké praIo┗ﾐík┞ ﾐa z┗ýšeﾐí koﾏpeteﾐIí ┗ oHlasti VUR, ﾏj. se 
zaﾏěřeﾐíﾏ ﾐa ┗┞užití poteﾐIiálu průřezo┗ýIh téﾏat ┗ ráﾏIo┗ýIh ┗zdělá┗aIíIh prograﾏeIh pro VUR a 
propojeﾐí teoretiIké ┗ýuk┞ s praktiIkýﾏi čiﾐﾐostﾏi ふﾐapř. rozšiřo┗áﾐí zdra┗ého školﾐího stra┗o┗áﾐí, 
ekologiIk┞ šetrﾐého pro┗ozu školﾐíIh Hudo┗ a pozeﾏků apod.ぶ.“66  

 

K. Ústavﾐí a oIhraﾐﾐá výIhova a preveﾐtivﾐě výIhovﾐá péče  

Vztahuje se ﾐa školská zařízeﾐí pro ┗ýkoﾐ ústa┗ﾐí a oIhraﾐﾐé ┗ýIho┗┞, kaﾏ jsou děti uﾏísťo┗áﾐ┞ „na 

základě soudﾐího rozhodﾐutí o ﾐařízeﾐéﾏ předHěžﾐéﾏ opatřeﾐí, ústa┗ﾐí ┗ýIho┗ě či uložeﾐé oIhraﾐﾐé 
┗ýIho┗ě, popř. ﾐa základﾐě žádosti zákoﾐﾐýIh zástupIů.“67  S┞stéﾏ péče o ohrožeﾐé děti a rodiﾐ┞ Hude 
proIházet proIeseﾏ traﾐsforﾏaIe a Iíleﾏ je uﾏístěﾐí dítěte do speIializo┗aﾐého zařízeﾐí ﾐa ﾐezH┞tﾐě 
dlouhou doHu a současﾐě Hude ﾏuset Hýt realizo┗áﾐa odHorﾐá práIe s rodiﾐou dítěte. Této 
proHleﾏatik┞ se týkají opatřeﾐí K.ヱ.ヱ – K.ン.ヱ ﾐa straﾐě ヶΓ. 

 

                                                           
64 DZ, s. 66 
65 DZ, s. 66 
66 DZ, s. 67 
67 DZ, s. 67 - 68 
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L. Další vzděláváﾐí 

Netýká se příﾏo proHleﾏatik┞ předškolﾐího a základﾐího školst┗í, patří seﾏ opatřeﾐí L.ヱ.ヱ – L.5.6. 

 

M. Řízeﾐí školského s┞stéﾏu 

Jde o téﾏata k do┗ršeﾐí kurikulárﾐíIh zﾏěﾐ, propojo┗áﾐí opatřeﾐí s ┗ýsledk┞ pedagogiIkého ┗ýzkuﾏu, 
efekti┗ﾐí ﾏoﾐitoriﾐg zﾏěﾐ ┗e ┗zdělá┗aIíﾏ s┞stéﾏu a o to, „aH┞ oHsah ┗zdělá┗aIíIh prograﾏů, ┗┞Ha┗eﾐí 
škol a spolupráIe s fireﾏﾐíﾏ sektoreﾏ podporo┗al koﾐkureﾐIesIhopﾐost České repuHlik┞.“68 K tomu se 

┗ztahují opatřeﾐí M.ヱ.ヱ – M.6.2. Pro účel┞ této aﾐalýz┞ je ﾐejdůležitější opatřeﾐí „M.6.1 Podporovat 

platforﾏ┞ pro spolupráIi učitelů, koﾏuﾐikaIi ﾏezi učiteli z růzﾐýIh škol, ┗ýﾏěﾐu ﾏateriálů, doHré pra┝e 
atd.“69  

 

Část ン. FiﾐaﾐIo┗áﾐí regioﾐálﾐího školst┗í se týká odHorﾐýIh otázek fiﾐaﾐIo┗áﾐí ┗zdělá┗áﾐí ┗e školáIh, 
které ﾏá projít koﾏple┝ﾐí reforﾏou s┞stéﾏu fiﾐaﾐIo┗áﾐí ┗zdělá┗áﾐí ┗e školáIh tz┗. regioﾐálﾐího 
školst┗í. V této části jde také o fiﾐaﾐIo┗áﾐí prostředﾐiIt┗íﾏ E┗ropského soIiálﾐího foﾐdu a OP VVV, 
jehož Iíleﾏ je přispět ke strukturálﾐíﾏu posuﾐu ČR sﾏěreﾏ k ekoﾐoﾏiIe založeﾐé ﾐa ┗zdělaﾐé, 
ﾏoti┗o┗aﾐé a kreati┗ﾐí praIo┗ﾐí síle. Pro fiﾐaﾐIo┗áﾐí škol┞ je důležité také E┗ropský foﾐd regioﾐálﾐího 
roz┗oje, ze kterého je fiﾐaﾐIo┗áﾐ Iﾐtegro┗aﾐý regioﾐálﾐí operačﾐí prograﾏ ふIROPぶ a jeho prioritﾐí osa 

ヲ: Iﾐ┗estiIe do ┗zdělá┗áﾐí, odHorﾐého ┗zdělá┗áﾐí ┗č. odHorﾐé přípra┗┞ pro získáﾐí do┗edﾐostí a do 
Ieloži┗otﾐího učeﾐí, roz┗íjeﾐí iﾐfrastruktur┞ pro ┗zdělá┗áﾐí a odHorﾐou přípra┗u. 

K téﾏatůﾏ MAP jsou z DlouhodoHého záﾏěru důležitá opatřeﾐí: 
 Úkol pro MŠ k iﾐkluzi┗ﾐíﾏu ┗zdělá┗áﾐí ふpo┗iﾐﾐý předškolﾐí ročﾐík ┗ MŠ, péče o děti do třeIh let 

┗ěkuぶ 
 „A.6.4 Podpořit ﾏaﾐuálﾐí zručﾐost a pr┗k┞ pol┞teIhﾐiIké ┗ýIho┗┞ ┗e ┗zdělá┗áﾐí ┗ ﾏateřskýIh 

školáIh ふﾐapř. teIhﾐiIké hračk┞ a sta┗eHﾐiIe, ﾏetodiIké doporučeﾐí ┗č. příkladů doHré 
praxe)“70 

 Iﾐkluzi┗ﾐíIh opatřeﾐí se týkají opatřeﾐí B.ヲ., B.3., B.4. a B.6 

 B.ヴ.ヲ V┞uží┗at prostředků OP VVV pro roz┗oj graﾏotﾐostí, koﾏpeteﾐIí, ﾏaﾐuálﾐí zručﾐosti a 
teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí a to ┗četﾐě ┗┞Ha┗eﾐí 

 B.ヴ.ン )┗┞šo┗at koﾏpeteﾐIe pedagogů zejﾏéﾐa ﾐa druhéﾏ stupﾐi )Š s akcentem na 

čteﾐářskou, ﾏateﾏatiIkou a přírodo┗ědﾐou graﾏotﾐost ふ┗ ráﾏIi OP VVVぶ 

 „B.4.4 Z┗ýšit efekti┗itu dalšího ┗zdělá┗áﾐí učitelů )Š ┗ kurzeIh a jiﾐýIh dlouhodoHýIh forﾏáIh 
podpor┞ zaﾏěřeﾐýIh ﾐa iﾐo┗aIe ┗e ┗zdělá┗aIíIh prograﾏeIh, přede┗šíﾏ ┗ oHlasti ┗ýuk┞ 
ﾏateﾏatik┞ a IizíIh jaz┞ků, pedagogiIké do┗edﾐosti, zlepšeﾐí oHoro┗ýIh didaktik, 
iﾏpleﾏeﾐtaIi průřezo┗ýIh téﾏat do ┗ýuk┞, lepšího o┗ládﾐutí ﾐo┗ýIh teIhﾐologií ┗e ┗ýuIe, 
řešeﾐí ┗ýIho┗ﾐýIh proHléﾏů, apod. Upra┗it oHsah ┗zdělá┗áﾐí pro ředitele škol a školskýIh 
zařízeﾐí a pro ┗edouIí pedagogiIké praIo┗ﾐík┞ tak, aH┞ odpo┗ídalo současﾐýﾏ požada┗kůﾏ 
kladeﾐýIh ﾐa ﾏaﾐageﾏeﾐt škol a školskýIh zařízeﾐí.“71  

                                                           
68 DZ, s. 73 
69 DZ, s. 74 
70 DZ, s. 15 
71 DZ, s. 19 
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 B.6.1 „Pro┗ést oHsaho┗é úpra┗┞ RVP tak,… aby c) podpořil┞ ﾏateﾏatiIké, jaz┞ko┗é, 
pol┞teIhﾐiIké, oHčaﾐské a ICT ┗zdělá┗áﾐí, d) zahrﾐo┗al┞ popis┞ očeká┗aﾐýIh zﾐalostí, 
do┗edﾐostí a postojů ┗┞t┗ářejíIíIh předpoklad┞ pro akti┗ﾐí oHčaﾐst┗í a udržitelﾐý roz┗oj.“72 

 „Vzdělá┗áﾐí pro udržitelﾐý roz┗oj ┗┞žaduje akti┗ﾐí ﾏetod┞ ┗zdělá┗áﾐí, které žák┞ ﾐa ┗šeIh 
úro┗ﾐíIh ┗zdělá┗aIího s┞stéﾏu ﾏoti┗ují a uﾏožňují jiﾏ roz┗íjet koﾏpeteﾐIe potřeHﾐé pro 
skutečﾐé jedﾐáﾐí ┗e prospěIh udržitelﾐého roz┗oje ふﾐapř. projekto┗á, proHléﾏo┗á a 
kooperati┗ﾐí ┗ýuka, iﾐtegro┗aﾐá teﾏatiIká ┗ýuka, ﾏístﾐě zakot┗eﾐé učeﾐí, Hadatelsk┞ 
orieﾐto┗aﾐé ┗┞učo┗áﾐíぶ. Ve s┗éﾏ důsledku t┞to ﾏetod┞ efekti┗ﾐě roz┗íjejí Ieloži┗otﾐí 
koﾏpeteﾐIe a do┗edﾐosti žáků, jako je kritiIké ﾏ┞šleﾐí, společﾐé řešeﾐí proHléﾏů a 
rozhodo┗áﾐí atd.“73 Ve s┗éﾏ důsledku t┞to ﾏetod┞ efekti┗ﾐě roz┗íjejí Ieloži┗otﾐí koﾏpeteﾐIe 
a do┗edﾐosti žáků, jako je kritiIké ﾏ┞šleﾐí, společﾐé řešeﾐí proHléﾏů a rozhodo┗áﾐí atd.“74 

 Dále jsou podstatﾐé záﾏěr┞ sﾏěřujíIí k ┗┞t┗ářeﾐí kariérﾐího s┞stéﾏu a zﾏěﾐáﾏ ┗e ┗zdělá┗áﾐí 
pedagogů. 

 Opoﾏiﾐout ﾐelze základﾐí uﾏěleIké a zájﾏo┗é ┗zdělá┗áﾐí. 

 

5.1.3 Akční plán inkluzivního vzdělávání na období にどなは – 2018 

Akčﾐí pláﾐ iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí ﾐa oHdoHí ヲヰヱヶ – ヲヰヱΒ, dále jeﾐ Akčﾐí pláﾐ je dokuﾏeﾐteﾏ, který 
ﾐa┗azuje ﾐa Strategii ┗zdělá┗aIí politik┞ ČR do roku ヲヰヲヰ a ﾐa DlouhodoHý záﾏěr ┗zdělá┗áﾐí a roz┗oje 
┗zdělá┗aIí sousta┗┞ ┗ ČR ﾐa oHdoHí ヲヰヱヵ – 2020.  

Cíleﾏ Akčﾐího pláﾐu H┞lo ﾐasta┗it s┞stéﾏ iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí.  K toﾏu H┞l dokuﾏeﾐt rozděleﾐ do 
tří částí. 

V části A – prioritﾐí úkol┞ MŠMT šlo o zá┗azﾐé úkol┞ MŠMT ┗ůči E┗ropské koﾏisi, ┗ části B – Iﾐkluzi┗ﾐí 
a k┗alitﾐí ┗zdělá┗aIí s┞stéﾏ o ﾐasta┗eﾐí pěti Iest k ┗┞Hudo┗áﾐí iﾐkluzi┗ﾐího s┞stéﾏu a ┗ části C – Ze 

škol┞ do práIe o souHor opatřeﾐí a akti┗it, která ┗edou lepšíﾏu přístupu k zaﾏěstﾐáﾐí a k Ieloži┗otﾐíﾏu 
učeﾐí u Iílo┗é skupiﾐ┞ aHsol┗eﾐtů škol ohrožeﾐýIh ﾐa trhu práIe.75 

Pro účel┞ této aﾐalýz┞ je ﾐejdůležitější část B. a ﾐěkteré postup┞ z části C. 

V části B. je ┗┞t┞čeﾐo pět Iest k zajištěﾐí s┞stéﾏu iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí. „StrategiIké Iest┞ t┗oří 
┗zájeﾏﾐě propojeﾐý s┞stéﾏ. Na každé strategiIké Iestě jsou staﾐo┗eﾐ┞ ﾏilﾐík┞ – iﾐdikátor┞, které je 
ﾐutﾐo ﾐaplﾐit, aH┞Ihoﾏ se přiHlížili k vizi. 

 

StrategiIké Iest┞:  
1. Číﾏ dří┗e, tíﾏ lépe  
2. Iﾐkluzi┗ﾐí ┗zdělá┗áﾐí je příﾐoseﾏ pro ┗šeIhﾐ┞  
3. V┞soIe k┗alifiko┗aﾐí odHorﾐíIi  
4. Podpůrﾐé s┞stéﾏ┞ a ﾏeIhaﾐisﾏ┞ fiﾐaﾐIo┗áﾐí  
5. Spolehli┗á data“76 

                                                           
72 DZ, s. 20 
73 DZ, s. 66. 
74 DZ, s. 66. 
75 Akčﾐí pláﾐ iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí ﾐa oHdoHí ヲヰヱヶ – ヲヰヱΒ ふdále jeﾐ APIVぶ, s. ヵ 
76 APIV, s. 5 
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StrategiIká Iesta ヱ: Číﾏ dříve, tíﾏ lépe 

Ve strategiIké Iestě ヱ „Číﾏ dří┗e, tíﾏ lépe“ jde o zavedeﾐí poviﾐﾐého předškolﾐího vzděláváﾐí od pěti 
let, o ideﾐtifikováﾐí potřeH ze straﾐ┞ zřizovatelů pro případﾐé ﾐavýšeﾐí kapaIit ﾏateřskýIh škol; dále 
o včasﾐou diagﾐostiku potíží u dětí a žáků77  v předškolﾐíﾏ ┗ěku, posuzo┗áﾐí školﾐí zralosti; dále 
┗┞t┗ořeﾐí podpůrﾐé a ﾏotivačﾐí sítě pro rodiče dětí se SVP ┗e ┗časﾐé a raﾐé péči s důrazeﾏ ﾐa 
za┗edeﾐí fuﾐkčﾐího ﾏístﾐího s┞stéﾏu podpor┞ rodiﾐ┞ s dětﾏi se SVP za účeleﾏ roz┗oje sIhopﾐostí a 
do┗edﾐostí dítěte ふspolupráIe forﾏálﾐího, ﾐeforﾏálﾐího a zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐíぶ. Dále se 
v strategiIké Iestě ヱ řeší přijíﾏáﾐí dětí a žáků ze spádo┗ého úzeﾏí, podpora žáků se SVP ﾏezi stupﾐi 
┗zděláﾐí, pre┗eﾐti┗ﾐí akti┗it┞ a traﾐsforﾏaIe s┞stéﾏu iﾐstituIioﾐálﾐí ┗ýIho┗┞. 

 

StrategiIká Iesta ヲ: Iﾐkluze je příﾐoseﾏ pro všeIhﾐ┞ 

Ve strategiIké části d┗ě je podroHﾐě rozeHráﾐ příﾐos iﾐkluze a podﾏíﾐk┞ pro její doHré fuﾐgo┗áﾐí: 
„Nedílﾐou součástí podpor┞ iﾐkluze je roz┗oj poteﾐIiálu každého žáka. Pro roz┗oj poteﾐIiálu každého 
žáka je ﾐezH┞tﾐá ﾐejeﾐ odHorﾐá podpora, ale i poziti┗ﾐí postoje žáka ke ┗zdělá┗áﾐí a doHré kliﾏa ┗e 
třídáIh a školáIh.“78Je upozorﾐěﾐo ﾐa ﾐo┗elu školského zákoﾐa, §ヱヶ, kde je defiﾐo┗áﾐ pojeﾏ dítě, žák, 
studeﾐt se speIiálﾐíﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi jako osoHa, „která k ﾐaplﾐěﾐí s┗ýIh ┗zdělá┗aIíIh 
ﾏožﾐostí ﾐeHo k uplatﾐěﾐí ﾐeHo uží┗áﾐí s┗ýIh prá┗ ﾐa ro┗ﾐoprá┗ﾐéﾏ základě s ostatﾐíﾏi potřeHuje 
posk┞tﾐutí podpůrﾐýIh opatřeﾐí. Podpůrﾐýﾏi opatřeﾐíﾏi se rozuﾏí ﾐezH┞tﾐé úpra┗┞ ┗e ┗zdělá┗áﾐí a 
školskýIh služHáIh odpo┗ídajíIí zdra┗otﾐíﾏu sta┗u, kulturﾐíﾏu prostředí ﾐeHo jiﾐýﾏ ži┗otﾐíﾏ 
podﾏíﾐkáﾏ dítěte, žáka ﾐeHo studeﾐta. Děti, žáIi a studeﾐti se speIiálﾐíﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi 
ﾏají prá┗o ﾐa Hezplatﾐé posk┞to┗áﾐí podpůrﾐýIh opatřeﾐí školou a školskýﾏ zařízeﾐíﾏ“79.  

Dále je ┗ této části ┗ěﾐo┗áﾐa pozorﾐost dalšíﾏ s┞stéﾏo┗ýﾏ opatřeﾐíﾏ, jako je podpora ze straﾐ┞ OP 
VVV ふšaHloﾐ┞ぶ, iﾐkluzi┗ﾐí ┗zdělá┗áﾐí ┗ soIiálﾐě ┗┞loučeﾐýIh lokalitáIh; podpora pedagogiIkýIh 
praIovﾐíků v rozvoji forﾏativﾐího hodﾐoIeﾐí – „sledo┗áﾐí pokroku každého žáka oproti staﾐo┗eﾐýﾏ 
┗zdělá┗aIíﾏ Iílůﾏ a posk┞to┗áﾐí poziti┗ﾐí zpětﾐé ┗azH┞. To uﾏožňuje zažít úspěIh každéﾏu žáko┗i, 
roz┗íjí jeho seHedů┗ěru a ﾏoti┗uje k dalšíﾏu učeﾐí. Forﾏati┗ﾐí hodﾐoIeﾐí je ┗ iﾐkluzi┗ﾐí třídě také 
důležitýﾏ pr┗keﾏ spra┗edli┗ého hodﾐoIeﾐí.“ 80 Je zde u┗edeﾐ záﾏěr zpraIo┗at Standard profese 

asistenta pedagoga a záﾏěr ﾏetodiIk┞ podporo┗at škol┞ v preveﾐIi rizikového Ihováﾐí ﾐa školáIh. 

Řeší se zde i podpora s┞stéﾏo┗é práIe se žák┞ s odlišﾐýﾏ ﾏateřskýﾏ jaz┞keﾏ. Pozorﾐost je ┗ěﾐo┗áﾐa 
i podpoře začleňo┗áﾐí žáků se SVP do ﾐeforﾏálﾐího a zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí, kde je „Iíleﾏ ┗┞šší ﾏíra 
začleňo┗áﾐí dětí a žáků z Iílo┗é skupiﾐ┞ do již e┝istujíIího zájﾏo┗ého a ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí, ┗četﾐě 
prázdﾐiﾐo┗ýIh prograﾏů. Budou podpořeﾐ┞ projekt┞ zaﾏěřeﾐé ﾐa sﾐižo┗áﾐí předčasﾐého ukoﾐčo┗áﾐí 
┗zděláﾐí ┗ HěžﾐýIh školáIh u žáků se SVP, akti┗it┞ sﾏěřujíIí k posíleﾐí ﾏoti┗aIe ke ┗zdělá┗áﾐí, podpůrﾐé 
skupiﾐ┞, podpora při přeIhodu ze )Š ﾐa SŠ a při ┗stupu ﾐa trh práIe a akti┗it┞ ┗edouIí k ┗┞šší ﾏíře 
začleňo┗áﾐí ふz┗ýšeﾐí počtuぶ dětí a žáků z Iílo┗é skupiﾐ┞ do již e┝istujíIíIh orgaﾐizaIí zájﾏo┗ého a 
ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí s Iíleﾏ roz┗oje klíčo┗ýIh ふﾏěkkýIhぶ koﾏpeteﾐIí, prograﾏ┞ druhé šaﾐIe a 
propojeﾐí s forﾏálﾐíﾏ ┗zdělá┗áﾐíﾏ.  

                                                           
77 V APIV se žákeﾏ rozuﾏí účastﾐík předškolﾐího a školﾐího ┗zdělá┗áﾐí 
78 APIV, s. 17 
79 APIV, s. 17 
80 APIV, s. 22 
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Bude podpořeﾐo ┗zdělá┗áﾐí praIo┗ﾐíků ﾐeforﾏálﾐího a zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí tak, aH┞ uﾏěli praIo┗at 
s dětﾏi s potřeHou podpůrﾐýIh opatřeﾐí a rozuﾏěli koﾐIeptu iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí.“81 

 

StrategiIká Iesta ン: V┞soIe kvalifikovaﾐí odHorﾐíIi 

Důraz je položeﾐ přede┗šíﾏ ﾐa ┗zdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků škol a praIo┗ﾐíků ŠP) ┗ oHlasteIh 
zaﾏěřeﾐýIh ﾐa porozuﾏěﾐí podpůrﾐýﾏ opatřeﾐíﾏ a jejiIh za┗áděﾐí do pra┝e, os┗ěto┗é kaﾏpaﾐě, 
t┗orHu ﾏetodiIkýIh ﾏateriálů. V této části Akčﾐího pláﾐu je popsáﾐ „staﾐdard učitele jako ﾐástroj 
profesﾐího roz┗oje ┗ oHlasteIh iﾐkluzi┗ﾐí pedagogik┞, pedagogiIké diagﾐostik┞, forﾏati┗ﾐího 
hodﾐoIeﾐí, poziti┗ﾐího o┗li┗ňo┗áﾐí třídﾐího a školﾐího kliﾏatu a spolupráIe s dalšíﾏi aktér┞ ┗e ┗ýIho┗ě 
a ┗zdělá┗áﾐí… Staﾐdard učitele Hude oHsaho┗at popis očeká┗aﾐýIh zﾐalostí, do┗edﾐostí učitele v 

oHlasteIh pedagogiIké práIe potřeHﾐýIh ﾏiﾏo jiﾐé i pro iﾐkluzi┗ﾐí ┗zdělá┗áﾐí. V kariérﾐíﾏ s┞stéﾏu ﾏá 
staﾐdard forﾏati┗ﾐí a ﾏoti┗ačﾐí Iharakter. Pro zajištěﾐí profesﾐího roz┗oje učitelů ┗ souladu se 
staﾐdardeﾏ Hudou ┗┞t┗ořeﾐ┞ a posk┞to┗áﾐ┞ ┗zdělá┗aIí prograﾏ┞ zaﾏěřeﾐé ﾐa ┗zdělá┗áﾐí žáků se 
SVP.“ 82   Dále je zdůrazﾐěﾐ požada┗ek ┗┞ššího podílu pra┝e ┗e ┗zdělá┗áﾐí HudouIíIh učitelů ﾐa 
pedagogiIkýIh fakultáIh.  

Má Hýt ┗┞t┗ořeﾐ staﾐdard ředitele se zaﾏěřeﾐíﾏ ﾐa pedagogiIké ┗edeﾐí škol┞, jehož oHsaheﾏ ﾏá Hýt 

┗┞t┗ářeﾐí podﾏíﾐek jako jsou „Hezpečﾐé prostředí, sﾐaha o úspěIh pro každého žáka, ote┗řeﾐý s┞stéﾏ 
hodﾐoIeﾐí a posk┞to┗áﾐí ﾐezraňujíIí zpětﾐé ┗azH┞.  

V této oHlasti defiﾐuje ﾐa┗ržeﾐý staﾐdard tři očeká┗aﾐé koﾏpeteﾐIe ředitele:  

 Účiﾐﾐě podporuje roz┗oj proIesů a oHsahu ┗zdělá┗áﾐí a ┗ýIho┗┞ tak, aH┞ ┗edl┞ ke zlepšo┗áﾐí 
┗ýsledků učeﾐí se žáků.  

 Podporuje iﾐkluzi┗ﾐí ┗zdělá┗áﾐí a roz┗íjí spolupráIi, školﾐí kliﾏa a prostředí pro dosažeﾐí 
┗ýsledků učeﾐí se každého žáka.  

 Systematicky monitoruje a vyhodnocuje proIes┞ a ┗ýsledk┞ ┗zdělá┗áﾐí a ┗ýIho┗┞, posk┞tuje 
zpětﾐou ┗azHu a roz┗íjí kulturu škol┞ orieﾐto┗aﾐou ﾐa ┗ýsledk┞ učeﾐí se žáků.“ 83 

 

Má Hýt roz┗íjeﾐo a podpořeﾐo vzděláváﾐí pedagogiIkýIh praIovﾐíků, školﾐíIh ps┞Ihologů a školﾐíIh 
speIiálﾐíIh pedagogů v HěžﾐýIh školáIh hlavﾐího vzdělávaIího proudu „zaﾏěřeﾐé ﾐa rozšiřo┗áﾐí 
odHorﾐýIh koﾏpeteﾐIí, proHleﾏatiku ┗zdělá┗áﾐí žáků se speIiálﾐíﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi ┗e ┗šeIh 
oHlasteIh ┗zdělá┗áﾐí“.  Jde také hla┗ﾐě o „z┗ýšeﾐí koﾏpeteﾐIí ┗ oHlasti péče o žák┞ se speIiálﾐíﾏi 
┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi, zejﾏéﾐa ┗ Ielko┗éﾏ přístupu k těﾏto žákůﾏ, t┗orHě a adaptaIi učeHﾐíIh 
ﾏateriálů, práIi s kliﾏateﾏ škol┞“, dále jde o „┗zdělá┗áﾐí k překoﾐá┗áﾐí předsudků a k předIházeﾐí 
proje┗ů diskriﾏiﾐaIe“. 84 

 

StrategiIká Iesta ヴ: Podpůrﾐé s┞stéﾏ┞ a ﾏeIhaﾐisﾏ┞ fiﾐaﾐIováﾐí 

Tato Iesta se ┗ěﾐuje iﾐtegro┗aﾐéﾏu a ┗zájeﾏﾐě pro┗ázaﾐéﾏu s┞stéﾏu posk┞to┗aﾐýIh poradeﾐskýIh 
služeH, které jsou zajišťo┗áﾐ┞ školskýﾏi poradeﾐskýﾏi zařízeﾐíﾏi – pedagogicko-ps┞IhologiIké 

                                                           
81 APIV, s. 24 
82 APIV, s. 26 
83 APIV, s. 26 - 27 
84 APIV, s. 28 
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poradﾐ┞ a speIiálﾐě pedagogiIkýﾏi Ieﾐtr┞ ふdále jeﾐ SPCぶ, kde služH┞ zajišťují ps┞Ihologo┗é, speIiálﾐí 
pedagogo┗é, pedagogo┗é a soIiálﾐí praIo┗ﾐíIi, a školﾐíﾏi poradeﾐskýﾏi praIo┗išti ふ┗ýIho┗ﾐý poradIe, 
školﾐí ﾏetodik pre┗eﾐIe, případﾐě školﾐí ps┞Iholog/školﾐí speIiálﾐí pedagogぶ. Cíleﾏ je ┗┞t┗ořit 
s┞stéﾏo┗é podﾏíﾐk┞ pro čiﾐﾐost školﾐíIh speIiálﾐíIh pedagogů a školﾐíIh ps┞Ihologů ┗e školáIh,…. 
┗┞ﾏezit koﾏpeteﾐIe školskýIh poradeﾐskýIh zařízeﾐí a školﾐíIh poradeﾐskýIh praIo┗išť s důrazeﾏ ﾐa 
spolupráIi těIhto suHjektů; sjedﾐotit kritéria, pra┗idla pro ┗edeﾐí dokuﾏeﾐtaIe a diagﾐostiIké a 
iﾐter┗eﾐčﾐí postup┞ uží┗aﾐé ┗e školáIh a školskýIh poradeﾐskýIh zařízeﾐíIh, podporo┗at posíleﾐí 
školﾐíIh poradeﾐskýIh praIo┗išť ふŠPPぶ ふﾐapř. za┗ést k┗alitﾐí ﾏetodiIkou podporu ŠPP, posíleﾐí ﾏoti┗aIe 
škol k po┗iﾐﾐéﾏu k┗alifikačﾐíﾏu studiu ┗ýIho┗ﾐého poradIe, ┗ětší počet školﾐíIh ps┞Ihologů a školﾐíIh 
speIiálﾐíIh pedagogů ふs ┗íIe ﾐež ヰ,ヵ ú┗azkeﾏぶ, akti┗ﾐí zapojeﾐí školﾐíIh ﾏetodiků pre┗eﾐIe do ŠPP.85 

Jde také o za┗edeﾐí s┞stéﾏu diagﾐostik┞ speIiálﾐíIh ┗zdělá┗aIíIh potřeH, dopraIo┗áﾐí ﾏetodik, pro 

práIi se žák┞ se speIifiIkýﾏi poruIhaﾏi učeﾐí a Iho┗áﾐí, doplﾐěﾐí Katalogu podpůrﾐýIh opatřeﾐí o 
┗hodﾐá podpůrﾐá opatřeﾐí pro žák┞ se speIifiIkýﾏi poruIhaﾏi učeﾐí a Iho┗áﾐí, ┗zdělá┗áﾐí 
poradeﾐskýIh praIo┗ﾐíků ┗ práIi s diagﾐostiIkýﾏi, iﾐter┗eﾐčﾐíﾏi ﾐástroji a staﾐo┗o┗áﾐí zá┗ěrů 
┗┞šetřeﾐí a o roz┗íjeﾐí a podporu efekti┗ﾐí poradeﾐské čiﾐﾐosti ┗ oHlasti priﾏárﾐí pre┗eﾐIe riziko┗ého 
Iho┗áﾐí u dětí, žáků a studeﾐtů, orgaﾐizaIi případo┗ýIh koﾐfereﾐIí, kasuistiIkýIh seﾏiﾐářů, ┗zdělá┗áﾐí 
v priﾐIipeIh d┞ﾐaﾏiIké diagﾐostik┞ ふpostup práIe se žákeﾏ, který ┗┞Ihází z ┗┞hodﾐoIeﾐí posuﾐu ┗ 
práIi žáka ﾐa základě posk┞tﾐuté iﾐter┗eﾐIe, poﾏáhá upřesﾐit učeHﾐí poteﾐIiál žákaぶ.86 

 

 StrategiIká Iesta ヵ: Spolehlivá data 

Jde o získáﾐí spolehli┗é dato┗é základn┞ pro ┗zdělá┗aIí politiku, jedﾐotﾐý e┗ideﾐčﾐí s┞stéﾏ ┗ýkazﾐiIt┗í, 
jedﾐotﾐou e┗ideﾐIi a statistiku žáků ┗zdělá┗aﾐýIh ┗ iﾐkluzi┗ﾐíﾏ prostředí.  

 

Část C – )e škol┞ do práIe 

Tato část se týká růzﾐýIh aspektů sledo┗áﾐí uplatﾐitelﾐosti aHsol┗eﾐtů škol ﾐa trhu práIe, předčasﾐýIh 
odIhodů ze ┗zdělá┗áﾐí, odpor┞ žáků se SVP při přeIhodu ze škol┞ do zaﾏěstﾐáﾐí, ┗zdělá┗aIí a 
ﾏetodiIké podpor┞ služeH kariéro┗ého poradeﾐst┗í, akIí ﾐa „podporu spolupráIe škol, 
zaﾏěstﾐa┗atelů, ┗zdělá┗aIíIh orgaﾐizaIí a dalšíIh partﾐerů při pláﾐo┗áﾐí roz┗oje ┗zdělá┗áﾐí s ohledeﾏ 
ﾐa potřeH┞ regioﾐálﾐího trhu práIe a regioﾐálﾐí s┞stéﾏ podpor┞ iﾐo┗aIí ┗ krajskýIh akčﾐíIh pláﾐeIh.“87  

Kroﾏě toho je zde část týkajíIí se podpor┞ a roz┗oje „škol, školskýIh zařízeﾐí a kﾐiho┗eﾐ jako Ieﾐter 
Ieloži┗otﾐího učeﾐí, která posk┞tují ﾐejeﾐ počátečﾐí ┗zdělá┗áﾐí pro žák┞, ale i širokou ﾐaHídku dalšího 
┗zdělá┗áﾐí ふprofesﾐího, zájﾏo┗ého, oHčaﾐského, rek┗alifikaIíぶ zaﾏěřeﾐého ﾐa dospělou populaIi 
┗četﾐě seﾐiorů, a podílejí se ﾐa s┞stéﾏu uzﾐá┗áﾐí založeﾐéﾏ ﾐa Národﾐí sousta┗ě k┗alifikaIí pro 
ﾐejrůzﾐější skupiﾐ┞ dospělýIh.“ 88  K toﾏu ﾏá Hýt zﾏapo┗áﾐa „situaIe týkajíIí se realizaIe dalšího 
┗zdělá┗áﾐí ┗e školáIh, školskýIh zařízeﾐíIh a ┗ kﾐiho┗ﾐáIh.“89 

 

                                                           
85 APIV, s. 33 
86 APIV, s. 33 - 34 
87 APIV, s. 45 
88 APIV, s. 46 
89 APIV, s. 46 
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5.1.4 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Pardubickém kraji 
(2016–2020) 

DlouhodoHý záﾏěr ┗zdělá┗áﾐí a roz┗oje ┗zdělá┗aIí sousta┗┞ ┗ ParduHiIkéﾏ kraji ふdále jeﾐ D) Pkぶ je 
klíčo┗ý strategiIký dokuﾏeﾐt kraje ┗ oHlasti ┗zdělá┗áﾐí. „V┞Ihází z DlouhodoHého záﾏěru ┗zdělá┗áﾐí a 
roz┗oje ┗zdělá┗aIí sousta┗┞ ČR, z regioﾐálﾐíIh speIifik, roz┗oje ekoﾐoﾏik┞, trhu práIe a ze strategiIkýIh 
dokuﾏeﾐtů roz┗oje kraje.“ 90  )aHý┗á se faktor┞ o┗li┗ňujíIí sta┗ a roz┗oj ┗zdělá┗aIí sousta┗┞ 
ParduHiIkého kraje, ┗┞hodﾐoIeﾐíﾏ ┗zdělá┗aIí sousta┗┞ ParduHiIkého kraje a sﾏěr┞ a kritérii jejího 
roz┗oje a fiﾐaﾐIo┗áﾐíﾏ ┗ýdajů ﾐa ┗zdělá┗áﾐí.  Dokuﾏeﾐt ﾐeﾐí strukturo┗áﾐ dle téﾏat MAP. Věﾐuje se 
zﾏapo┗áﾐí dosažeﾐýIh ┗ýsledků a ﾐasta┗uje sﾏěr┞ a kritéria roz┗oje dle jedﾐotli┗ýIh oHlastí 
┗zdělá┗áﾐí. 

V kapitole 1 Faktor┞ o┗li┗ňujíIí sta┗ a roz┗oj ┗zdělá┗aIí sousta┗┞ ParduHiIkého kraje je popsáﾐ 
ekoﾐoﾏiIký, soIiálﾐí a deﾏografiIký ┗ý┗oj ┗ ParduHiIkéﾏ kraji, ┗zdělaﾐostﾐí struktura oH┞┗atel 
ParduHiIkého kraje a )aﾏěstﾐaﾐost ┗ ParduHiIkéﾏ kraji a uplatﾐitelﾐost aHsol┗eﾐtů škol. Pro 

ekonomiku kraje je IharakteristiIký ┗elký počet ekoﾐoﾏiIkýIh suHjektů, které se zaﾏěřují ﾐej┗íIe ﾐa 
oHIhod, uH┞to┗áﾐí a stra┗o┗áﾐí, průﾏ┞sl, sta┗eHﾐiIt┗í, profesﾐí, ┗ědeIké a teIhﾐiIké čiﾐﾐosti, 
peﾐěžﾐiIt┗í a pojišťo┗ﾐiIt┗í, zeﾏědělst┗í a lesﾐiIt┗í. ParduHiIký kraj ﾏá ﾐízkou ﾐezaﾏěstﾐaﾐost. V roce 

ヲヰヱヴ pře┗ažo┗ala zaﾏěstﾐaﾐost ┗ terIiárﾐíﾏ sektoru ふヴΓ,Β %ぶ, ┗ sekuﾐdárﾐíﾏ sektoru je zaﾏěstﾐáﾐo 
4ヵ,ヴ % zaﾏěstﾐaﾐýIh a ┗ priﾏárﾐíﾏ sektoru ヴ,Α %. ) hlediska ┗ěko┗é struktur┞ pokračuje pokles počtu 
oH┞┗atel ┗e ┗ěko┗é skupiﾐě ヱヵ-64 let a roste podíl ┗e skupiﾐě ヶヵletýIh a staršíIh. 91 Počet oH┞┗atel 
ParduHiIkého kraje Hude postupﾐě klesat. Nej┗┞šší porodﾐost H┞la ┗ roIe ヲヰヰΒ a ﾐejﾏéﾐě dětí se Hude 
rodit kolem 2030.92 ParduHiIký kraj ﾏá ﾐízkou hustotu oH┞┗atelst┗a a ﾐero┗ﾐoﾏěrﾐé osídleﾐí. Ve 

┗zdělaﾐostﾐí struktuře „doIhází ke sﾐižo┗áﾐí podílu oH┞┗atel se základﾐíﾏ ┗zděláﾐíﾏ a z┗┞šo┗áﾐíﾏ 
podílu oH┞┗atel se středoškolskýﾏ a ┗┞sokoškolskýﾏ ┗zděláﾐí.“ V populaIi kraje je ┗┞šší podíl ┗┞učeﾐýIh 
a ﾐižší podíl ┗┞sokoškolskýIh ┗zdělaﾐýIh ﾐež ┗ ČR.“93V populaIi ParduHiIkého kraje ┗e ┗ěku ヱヵ a ┗íIe let 
ﾏěla ﾐej┗ětší zastoupeﾐí ┗zdělaﾐostﾐí skupiﾐa ┗┞učeﾐýIh, pak skupiﾐa osoH s úplﾐýﾏ ┗zděláﾐíﾏ 
s ﾏaturitou, třetí H┞la skupiﾐa se základﾐíﾏ ┗zděláﾐíﾏ ┗č. ﾐeukoﾐčeﾐého a ukoﾐčeﾐé ┗┞sokoškolské 
┗zděláﾐí ﾏělo 9,9 %94 z populaIe ヱヵletýIh a staršíIh. OH┞┗atelé krajského ﾏěsta a ┗ětšíIh Ieﾐter a 
oH┞┗atelé oHIí ┗ Hlízkosti Ieﾐter ﾏají ┗┞šší stupeň ┗zděláﾐí ﾐež oH┞┗atelé oHIí. Nej┗íIe ┗┞sokoškolsk┞ 
┗zdělaﾐýIh osoH žije ┗ okrese Pardubice.95 

V kapitole ヲ. V┞hodﾐoIeﾐí ┗zdělá┗aIí sousta┗┞ parduHiIkého kraje jsou ┗┞hodﾐoIeﾐ┞ jedﾐotli┗é stupﾐě 
a oHlasti ┗zdělá┗áﾐí a ﾐasta┗eﾐ┞ sﾏěr┞ a kritéria roz┗oje. ) hlediska této aﾐalýz┞ jsou ﾐejdůležitější 
části o předškolﾐíﾏ ┗zdělá┗áﾐí, základﾐíﾏ ┗zdělá┗áﾐí, o ┗zdělá┗áﾐí žáků se SVP, o ┗zdělá┗áﾐí dětí, žáků 
a studeﾐtů ﾐadaﾐýIh, o základﾐíﾏ uﾏěleIkéﾏ ┗zdělá┗áﾐí, o zájﾏo┗éﾏ ┗zdělá┗áﾐí, o poradeﾐskýIh 
služHáIh, pre┗eﾐIe riziko┗ého Iho┗áﾐí dětí a ﾏládeže, o zařízeﾐí školﾐího stra┗o┗áﾐí, o ústa┗ﾐí 
┗ýIho┗ě, o úloze a podpoře pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků, o eﾐ┗iroﾐﾏeﾐtálﾐí ┗ýIho┗ě a ┗ýIho┗ě k 
udržitelﾐéﾏu roz┗oji. Jedﾐa část se týká školského portálu ParduHiIkého kraje.  

 

                                                           
90 DZ Pk, s. 9 
91 DZ Pk, s. 11 
92 DZ Pk, s. 12 
93 DZ Pk, s. 15 
94 DZ Pk, s. 16 
95 DZ Pk, s. 15 - 16 
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Předškolﾐí vzděláváﾐí 

V letech 2010 – ヲヰヱヵ ┗zrostl počet ﾏateřskýIh škol. Výrazﾐě také stoupl počet dětí ﾐa┗ště┗ujíIíIh 
ﾏateřskou školu. Ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヱヴ/ヲヰヱヵ došlo k ┗ýrazﾐéﾏu poklesu ﾐepřijatýIh žádostí. )┗ýšil se 
počet zapsaﾐýIh dětí ﾏladšíIh tří let a očeká┗á se ﾐárůst počtu dětí ┗ této ┗ěko┗é kategorii. 96 )áﾏěreﾏ 
ParduHiIkého kraje je ┗ oHlasti předškolﾐího ┗zdělá┗áﾐí „podporo┗at ro┗ﾐý přístup ┗ předškolﾐím 

┗zdělá┗áﾐí a jeho dostupﾐost“… podporovat „zaﾏěřeﾐí dalšího ┗zdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 
ﾐa oHlast ┗zdělá┗áﾐí dětí se speIiálﾐíﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi ふ┗četﾐě dětí ﾏiﾏořádﾐě ﾐadaﾐýIhぶ, 
sezﾐaﾏo┗áﾐí dětí s Iizíﾏ jaz┞keﾏ, ┗edeﾐí dětí ke zdra┗éﾏu ži┗otﾐíﾏu st┞lu, zajištěﾐí odHorﾐé péče 
s ┗adaﾏi řeči a ﾏetodiIkou poﾏoI praIo┗ﾐíkůﾏ ﾏateřskýIh škol prostředﾐiIt┗íﾏ Školského portálu 
ParduHiIkého kraje“97 , kde také ﾏohou s┗é akti┗it┞ ﾏateřské škol┞ prezeﾐto┗at. Další ┗zdělá┗áﾐí 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ﾏá Hýt zaﾏěřeﾐo ﾐa ┗zdělá┗áﾐí dětí se SVP.  
 

)ákladﾐí vzděláváﾐí 

„)ákladﾐí ┗zdělá┗áﾐí ┗ede k toﾏu, aH┞ si žáIi os┗ojili potřeHﾐé strategie učeﾐí a ﾐa jejiIh základě H┞li 
ﾏoti┗o┗áﾐi k Ieloži┗otﾐíﾏu učeﾐí, učili se t┗oři┗ě ﾏ┞slet a řešit přiﾏěřeﾐé proHléﾏ┞, účiﾐﾐě 
koﾏuﾐiko┗at a spolupraIo┗at, Ihráﾐit s┗é f┞ziIké i duše┗ﾐí zdra┗í, ┗┞t┗ořeﾐé hodﾐot┞ a ži┗otﾐí 
prostředí, Hýt ohleduplﾐí a toleraﾐtﾐí k jiﾐýﾏ lideﾏ, k odlišﾐýﾏ kulturﾐíﾏ a duIho┗ﾐíﾏ hodﾐotáﾏ, 
pozﾐá┗at s┗é sIhopﾐosti a reálﾐé ﾏožﾐosti a uplatňo┗at je spolu s os┗ojeﾐýﾏi ┗ědoﾏostﾏi a 
do┗edﾐostﾏi při rozhodo┗áﾐí o s┗é další ži┗otﾐí dráze a s┗éﾏ profesﾐíﾏ uplatﾐěﾐí.“ 98  Od roku  

2ヰヱヱ/ヲヰヱヲ začal postupﾐý ﾐárůst počtu žáků základﾐíIh škol, protože se z┗┞šo┗al počet žáků 
ﾐastupujíIíIh do pr┗ﾐíIh ročﾐíků )Š. „Ro┗ﾐěž ┗zrostl počet žáků se zdra┗otﾐíﾏ postižeﾐíﾏ iﾐdi┗iduálﾐě 
iﾐtegro┗aﾐýIh ┗ HěžﾐýIh třídáIh. Nej┗┞šší ﾐárůst zazﾐaﾏeﾐali žáIi s ┗adaﾏi řeči, s ┗ý┗ojo┗ýﾏi 
poruIhaﾏi Iho┗áﾐí a autisté.“99  

V ﾏiﾐuléﾏ pláﾐo┗aIíﾏ oHdoHí ﾏohl┞ škol┞ ┗┞uží┗at zlepšeﾐí podﾏíﾐek pro ┗zdělá┗áﾐí prostředﾐiIt┗íﾏ 
OP VK, kde zpraIo┗á┗al┞ „šaHloﾐ┞ klíčo┗ýIh akti┗it, ﾏezi které patřil┞ podpora roz┗oje zﾐalostí, 
sIhopﾐostí a do┗edﾐostí ┗ oHlasti IizíIh jaz┞ků, ﾏateﾏatik┞, přírodﾐíIh ┗ěd, iﾐforﾏačﾐíIh a 
koﾏuﾐikačﾐíIh teIhﾐologií, čteﾐářské a iﾐforﾏačﾐí graﾏotﾐosti, fiﾐaﾐčﾐí graﾏotﾐosti a podpora 
společﾐého ┗zdělá┗áﾐí. V ParduHiIkéﾏ kraji fiﾐaﾐčﾐí prostředk┞ z projektu čerpalo ヲヴΒ základﾐíIh škol 
┗ Ielko┗é ┗ýši ヲヵヱ.ヲヶヶ.ヶヵヵ Kč.“100 Podařilo se zlepšit ﾏateriálﾐí ┗┞Ha┗eﾐí )Š. Škol┞ získal┞ projekto┗é 
zkušeﾐosti. 

Z hlediska potřeH MAP jsou ┗ oHlasti základﾐího ┗zdělá┗áﾐí důležité záﾏěr┞ kraje pro posilo┗áﾐí pr┗ků 
inkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí a podpora sdíleﾐí zkušeﾐostí: 

 ro┗ﾐý přístup k základﾐíﾏu ┗zdělá┗áﾐí a dostupﾐost základﾐího ┗zdělá┗áﾐí 
 zaﾏěřeﾐí dalšího ┗zdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ﾐa oHlast ┗zdělá┗áﾐí žáků se 

speIiálﾐíﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi ふ┗četﾐě žáků ﾏiﾏořádﾐě ﾐadaﾐýIhぶ 
 ┗edeﾐí žáků ke zdra┗éﾏu ži┗otﾐíﾏu st┞lu 

                                                           
96 DZ Pk, s. 23 
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 zajištěﾐí odHorﾐé péče pro děti s ┗adaﾏi řeči ふﾐapř. forﾏou proškoleﾐí pedagogiIkýIh 
praIo┗ﾐíků pro logopediIkou pre┗eﾐIi ┗ jedﾐotli┗ýIh základﾐíIh školáIhぶ 

 ﾏetodiIkou poﾏoI praIo┗ﾐíkůﾏ základﾐíIh škol prostředﾐiIt┗íﾏ Školského portálu 
ParduHiIkého kraje a ┗┞t┗ářeﾐí podﾏíﾐek pro prezeﾐtaIi akti┗it základﾐíIh škol ﾐa Školskéﾏ 
portálu ParduHiIkého kraje101 

 

Vzděláváﾐí dětí, žáků a studeﾐtů se speIiálﾐíﾏi vzdělávaIíﾏi potřeHaﾏi (SVP) 

„Podíl iﾐdi┗iduálﾐě iﾐtegro┗aﾐýIh dětí se zdra┗otﾐíﾏ postižeﾐíﾏ z Ielko┗ého počtu dětí ┗ HěžﾐýIh 
třídáIh ﾏateřskýIh škol se ┗e školﾐíﾏ roIe ヲヰヱヴ/ヲヰヱヵ ┗ poro┗ﾐáﾐí se školﾐíﾏ rokeﾏ ヲヰヱヰ/ヲヰヱヱ téﾏěř 
ﾐezﾏěﾐil. ) Ielko┗ého počtu zdra┗otﾐě postižeﾐýIh dětí ┗šak H┞lo iﾐtegro┗áﾐo do HěžﾐýIh tříd o ヱ,ヶ 
proIeﾐtﾐího Hodu ┗íIe ﾐež ┗e školﾐíﾏ roIe ヲヰヱヰ/ヲヰヱヱ. 

…V základﾐíﾏ a středﾐíﾏ ┗zdělá┗áﾐí ┗ýrazﾐě stoupal počet žáků se zdra┗otﾐíﾏ postižeﾐíﾏ iﾐdi┗iduálﾐě 
iﾐtegro┗aﾐýIh ┗ HěžﾐýIh třídáIh a počet žáků ┗e speIiálﾐíIh třídáIh klesal. Nej┗┞šší ﾐárůst H┞l 
zazﾐaﾏeﾐáﾐ u žáků s ┗ý┗ojo┗ýﾏi poruIhaﾏi učeﾐí a Iho┗áﾐí a ┗adaﾏi řeči. V┞šší H┞l ro┗ﾐěž podíl žáků 
s autisﾏeﾏ ふpřede┗šíﾏ ┗ základﾐíIh školáIhぶ, jejiIhž ┗zdělá┗áﾐí ┗┞žaduje ┗┞sokou erudo┗aﾐost 
pedagogů a průHěžﾐé z┗┞šo┗áﾐí k┗alifikaIe ┗ oHlasti poruIh autistiIkého spektra.“102 Počet speIiálﾐíIh 
škol ┗ ParduHiIkéﾏ kraji zůstá┗á ┗ posledﾐíIh leteIh Heze zﾏěﾐ┞. Podle D) Pk počet dětí a žáků zde 
┗zdělá┗aﾐýIh postupﾐě klesal. 

V ﾐásledujíIíﾏ oHdoHí je záﾏěreﾏ ParduHiIkého kraje podporo┗at iﾐkluzi┗ﾐí ┗zdělá┗áﾐí ze ┗šeIh 
ﾏožﾐýIh hledisek – „podporo┗at k┗alitﾐí předškolﾐí ┗zdělá┗áﾐí pro Iílo┗é skupiﾐ┞ dětí ┗e sﾏ┞slu 
pre┗eﾐIe a koﾏpeﾐzaIe soIiálﾐího zﾐe┗ýhodﾐěﾐí, ┗ěﾐo┗at pozorﾐost dalšíﾏu ┗zdělá┗áﾐí 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ┗ oHlasti iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí, ┗┞uží┗at Ceﾐtruﾏ Ieloži┗otﾐího ┗zdělá┗áﾐí 
– zařízeﾐí pro další ┗zdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ParduHiIkého kraje „k ﾐaHízeﾐí ┗zdělá┗aIíIh 
prograﾏů k rozšiřo┗áﾐí k┗alifikaIe ┗ oHlasti speIiálﾐí pedagogik┞“, ┗┞t┗ářet podﾏíﾐk┞ pro persoﾐálﾐí 
zaHezpečeﾐí ┗zdělá┗áﾐíﾏ dětí a žáků se SVP ふasisteﾐti pedagogaぶ, „podporo┗at roz┗oj s┞stéﾏu 
logopediIké péče ┗ kraji“, ┗┞t┗ářet podﾏíﾐk┞ k ┗┞Ha┗eﾐí škol koﾏpeﾐzačﾐíﾏi a rehaHilitačﾐíﾏi 
poﾏůIkaﾏi, prostředﾐiIt┗íﾏ Školského portálu zprostředko┗á┗at iﾐforﾏaIe, „┗┞užít odHorﾐého a 
ﾏateriálﾐího poteﾐIiálu speIiálﾐíIh škol k podpoře společﾐého ┗zdělá┗áﾐí dětí a žáků ┗ hla┗ﾐíﾏ 
┗zdělá┗aIíﾏ proudu, podporo┗at zajištěﾐí HezHariéro┗ého přístupu a ﾏožﾐosti poh┞Hu tělesﾐě 

postižeﾐýIh žáků ┗e zřizo┗aﾐýIh školáIh.“ 103 

 

Vzděláváﾐí dětí, žáků a studeﾐtů ﾐadaﾐýIh 

V ParduHiIkéﾏ kraji jsou jako podpůrﾐá opatřeﾐí při práIi s ﾐadaﾐýﾏi dětﾏi ┗┞uží┗áﾐ┞ soutěže, které 
posk┞tují prostor pro seHerefle┝i žáků i pedagogů a ﾐapoﾏáhají jejiIh dalšíﾏu roz┗oji. ŽáIi )Š, )UŠ a )Š 
speIiálﾐíIh se zúčastňo┗ali růzﾐýIh t┞pů soutěží. ProstředﾐiIt┗íﾏ prograﾏu podpor┞ taleﾐto┗aﾐýIh 
žáků jsou oIeňo┗áﾐ┞ ┗┞ﾐikajíIí úspěIh┞ žáků a je podpořeﾐa s┞steﾏatiIká práIe s ﾐadaﾐýﾏi žák┞. ŽáIi 
jsou oIeňo┗áﾐi paﾏětﾐíﾏi list┞ a ┗ěIﾐýﾏi dar┞. Učitelůﾏ škol, jejiIhž žáIi dosáhl┞ ﾏedailo┗ýIh 
uﾏístěﾐí ┗ ﾐárodﾐíIh a ﾏeziﾐárodﾐíIh koleIh soutěží je posk┞to┗áﾐa fiﾐaﾐčﾐí podpora. 
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Cíleﾏ ┗ oHlasti ﾐadaﾐýIh dětí a žáků je ┗┞t┗ořit podﾏíﾐk┞ pro realizaIi s┞stéﾏu podpor┞ ideﾐtifikaIe, 
roz┗oje a uplatﾐěﾐí ﾐadáﾐí dětí a ﾏládeže, k čeﾏuž je ﾐutﾐé persoﾐálﾐí zaHezpečeﾐí pedagogiIkýﾏi 
praIo┗ﾐík┞, kde PK ┗┞Ihází z KoﾐIepIe podpor┞ ﾏládeže ﾐa oHdoHí ヲヰヱヴ – 2020 a Koncepce podpory 

roz┗oje ﾐadáﾐí a péče o ﾐadaﾐé ﾐa oHdoHí ヲヰヱヴ – ヲヰヲヰ MŠMT. ParduHiIký kraj Hude zejﾏéﾐa 
podporo┗at „roz┗oj odHorﾐýIh koﾏpeteﾐIí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků, ﾏetodiIké ┗edeﾐí ┗ oHlasti 
diagﾐostik┞ a ┗┞uží┗áﾐí ┗hodﾐýIh podpůrﾐýIh opatřeﾐí ┗e ┗zdělá┗áﾐí ﾏiﾏořádﾐě ﾐadaﾐýIh dětí, žáků 
a studeﾐtů“. 104  Dále Hude podporo┗at s┞stéﾏ podpor┞ ﾐadaﾐýIh žáků prostředﾐiIt┗íﾏ soutěží a 
prograﾏů a k ﾏetodiIké podpoře ┗┞uží┗at Školský portál. 

 

)ákladﾐí uﾏěleIké vzděláváﾐí 

Počet žáků ┗ )UŠ ﾏá stoupajíIí teﾐdeﾐIi. )ájeﾏ je přede┗šíﾏ o uﾏěleIký oHor s iﾐdi┗iduálﾐí ┗ýukou. 
Klesá zájeﾏ o taﾐečﾐí oHor a hudeHﾐí oHor s kolekti┗ﾐí ┗ýukou.105 )UŠ H┞l┞ pořadateleﾏ kulturﾐíIh a 
společeﾐskýIh akIí, spolupraIují s uﾏěleIkýﾏi školaﾏi ┗ zahraﾐičí a ﾐa┗azují koﾐtakt┞ s družeHﾐíﾏi 
ﾏěst┞. Jsou orgaﾐizátorkaﾏi růzﾐýIh soutěží žáků )UŠ.  „)áﾏěreﾏ ParduHiIkého kraje je ┗ oHlasti 
základﾐího uﾏěleIkého ┗zdělá┗áﾐí ┗ ﾐásledujíIíﾏ oHdoHí podporo┗at další ┗zdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh 
praIo┗ﾐíků a ┗zájeﾏﾐé předá┗áﾐí zkušeﾐostí ﾏezi partﾐerskýﾏi )UŠ, posilo┗at ﾏetodiIkou podporu 
praIo┗ﾐíků )UŠ prostředﾐiIt┗íﾏ Školského portálu ParduHiIkého kraje“106. Další pr┗k┞ záﾏěrů se týkají 
regulaIe kapaIit )UŠ, ﾐapř. „ﾐezřizo┗at ふﾐepodporo┗at zápisぶ ﾐo┗é základﾐí uﾏěleIké škol┞ do rejstříku 
škol a školskýIh zařízeﾐí a ﾐeﾐa┗┞šo┗at stá┗ajíIí kapaIit┞ a ﾏísta posk┞to┗aﾐého ┗zdělá┗áﾐí základﾐíIh 
uﾏěleIkýIh škol ┗ případě, kd┞ souhrﾐﾐé kapaIit┞ oHorů )UŠ přesahují ヲヰ % počtu žáků populačﾐíIh 
ročﾐíků ┗ základﾐíﾏ a středﾐíﾏ ┗zdělá┗áﾐí.“107 

 

Jaz┞kové vzděláváﾐí 

„Se základ┞ IizíIh jaz┞ků se ﾏohou děti sezﾐáﾏit již ┗ ﾏateřskýIh školáIh. Výuka IizíIh jaz┞ků proHíhá 
┗ základﾐíIh školáIh, středﾐíIh školáIh a ┗┞ššíIh odHorﾐýIh školáIh.“108  

Nej┗íIe žáků ┗ )Š se učí aﾐgliIkéﾏu jaz┞ku, dále se ﾐa )Š studuje ﾐěﾏeIký jaz┞k a třetíﾏ ﾐejčastěji 
┗┞učo┗aﾐýﾏ jaz┞keﾏ je jaz┞k ruský, o který je stále ┗┞šší zájeﾏ. )┗┞šuje se podíl k┗alifiko┗aﾐýIh učitelů 
IizíIh jaz┞ků, Iož poziti┗ﾐě o┗li┗ňuje k┗alitu ┗ýuk┞ IizíIh jaz┞ků. Záﾏěreﾏ ParduHiIkého kraje je 

„podporovat projekty ﾏoHilit┞ žáků a praIo┗ﾐíků škol a ┗zdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 
k získá┗áﾐí a k roz┗oji jaz┞ko┗ýIh koﾏpeteﾐIí.“109  

 

)ájﾏové vzděláváﾐí 

NaHídka zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí se rozšiřuje a počet účastﾐíků ﾐarůstá. )áﾏěr ParduHiIkého kraje 
sﾏěřuje zejﾏéﾐa k podpoře ro┗ﾐého přístupu a dostupﾐosti zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí, dále je záﾏěreﾏ 
„podporo┗at z┗┞šo┗áﾐí pedagogiIké k┗alifikaIe e┝terﾐíIh pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků SVČ,…. ﾐa┗┞šo┗at 
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kapaIit┞ ŠD s ohledeﾏ ﾐa zﾏěﾐ┞ počtu žáků ┗ ヱ. až ン. ročﾐíku základﾐíIh škol“ 110. Další záﾏěr┞ sﾏěřují 
zejﾏéﾐa k ┗┞uží┗áﾐí Školského portálu jako ﾏetodiIké podpor┞, podpoře spolupráIe orgaﾐizaIí ┗ této 
oblasti, podpoře soutěží, oIhraﾐě před riziko┗ýﾏ Iho┗áﾐíﾏ, k ┗┞uží┗áﾐí kapaIit zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí. 

 

Poradeﾐské služH┞ 

„S┞stéﾏ školského poradeﾐst┗í je ┗ kraji aktuálﾐě realizo┗áﾐ prostředﾐiIt┗íﾏ ヲ pedagogiIko-

ps┞IhologiIkýIh poradeﾐ ふPPPぶ s ヱヱ odloučeﾐýﾏi praIo┗išti a ヵ speIiálﾐě pedagogiIkých center (SPC), 

které jsou součástﾏi speIiálﾐíIh škol. Poradeﾐské služH┞ jsou ┗e školáIh zajišťo┗áﾐ┞ ┗ýIho┗ﾐýﾏi 
poradIi, popř. školﾐíﾏi ps┞Iholog┞ a praIo┗ﾐík┞ pedagogiIko-ps┞IhologiIkýIh poradeﾐ. V oHlasti 
kariéro┗ého poradeﾐst┗í ﾏají ﾐeﾏalou roli také iﾐforﾏačﾐí poradeﾐská střediska úřadů práIe. Síť 
školskýIh poradeﾐskýIh zařízeﾐí zajišťo┗ala ┗ ﾏiﾐulýIh školﾐíIh leteIh dostupﾐost služeH klieﾐtůﾏ 
ﾐapříč krajeﾏ. Počet klieﾐtů ﾏá stále stoupajíIí teﾐdeﾐIi. Také pokračuje treﾐd ﾐárůstu počtu klieﾐtů 
se zá┗ažﾐějšíﾏi proHléﾏ┞ ┗┞žadujíIíﾏi dlouhodoHější ﾐeHo opako┗aﾐou péči….. Úzeﾏﾐí uspořádáﾐí 
speIiálﾐě pedagogiIkýIh Ieﾐter ﾐeH┞lo s ohledeﾏ ﾐa oHjeﾏ posk┞to┗aﾐé péče a Iharakter čiﾐﾐosti pro 
klieﾐt┞ optiﾏálﾐí……..Hla┗ﾐí defiIit školského poradeﾐst┗í ┗ kraji H┞l spatřo┗áﾐ přede┗šíﾏ v 

ﾐedostatečﾐé pro┗ázaﾐosti s┞stéﾏu a pra┝e škol.“111  

 

Kariérové poradeﾐství 

Kariéro┗é poradeﾐst┗í se zaHý┗alo prohlouHeﾐíﾏ spolupráIe ┗ýIho┗ﾐýIh ふkariéro┗ýIhぶ poradIů a 
Úřadů práIe. Při ┗olHě ┗hodﾐého teIhﾐiIkého oHoru se zjišťují řeﾏeslﾐé a ﾏotoriIké sIhopﾐosti žáků 
poﾏoIí speIiálﾐíIh ﾏetod ふﾐapř. jako jediﾐá ┗ ČR použí┗á pedagogiIko-ps┞IhologiIká poradﾐa Ústí ﾐad 
OrliIí speIiálﾐí ﾏetod┞ HAMET ヲぶ.  

)áﾏěreﾏ ParduHiIkého kraje je zejﾏéﾐa „podporo┗at zaﾏěřeﾐí pedagogiIko-ps┞IhologiIkého 
poradeﾐst┗í ﾐa zjišťo┗áﾐí ﾏír┞ podpor┞, kterou žák potřeHuje při roz┗oji ┗šeIh t┞pů ﾐadáﾐí, podporo┗at 
ﾐasta┗eﾐí efekti┗ﾐího ﾏodelu pro posk┞to┗áﾐí ┗zájeﾏﾐě pro┗ázeﾐýIh služeH pedagogiIko-

ps┞IhologiIkýIh poradeﾐ a speIiálﾐě pedagogiIkýIh Ieﾐter v kraji, podporo┗at z┗ýšeﾐí odHorﾐosti a 
erudo┗aﾐosti poradeﾐskýIh praIo┗ﾐíků ┗ ráﾏIi dalšího ┗zdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků, 
podporo┗at ┗┞Ha┗eﾐost poradeﾐskýIh zařízeﾐí diagﾐostiIkýﾏi ﾐástroji a ﾏetodaﾏi ふﾐapř. dynamiIké 
postup┞ práIe, testo┗é Haterie s aktuálﾐíﾏi ﾐorﾏaﾏi, ﾏetod┞ adapti┗ﾐíIh do┗edﾐostíぶ, podporovat 

roz┗oj kariéro┗ého poradeﾐst┗í jako ﾐástroje ke sprá┗ﾐé ┗olHě ┗zdělá┗aIí Iest┞ a profesﾐího zaﾏěřeﾐí 
žáků ふzajistit prostředﾐiIt┗íﾏ Školského portálu ParduHiIkého kraje iﾐforﾏaIe ┗ oHlasti kariéro┗ého 
poradeﾐst┗íぶ podporo┗at za┗edeﾐí testo┗áﾐí ﾏetod┞ HAMET ヲ do kariéro┗ého poradeﾐst┗í pro žák┞ se 
speIiálﾐíﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi a žák┞ – IiziﾐIe“ 112Další záﾏěr┞ se týkají orgaﾐizaIe, ┗┞uží┗áﾐí 
kapaIit a Školského portálu. 
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PreveﾐIe rizikového Ihováﾐí dětí a ﾏládeže 

Jde o ┗ýIho┗u „k předIházeﾐí a ﾏiﾐiﾏalizaIi riziko┗ýIh proje┗ů Iho┗áﾐí a oﾏezo┗áﾐí škod způsoHeﾐýIh 
jejiIh ┗ýsk┞teﾏ“.113 Patří seﾏ i ┗ýIho┗a ke zdra┗éﾏu ži┗otﾐíﾏu st┞lu, roz┗oji poziti┗ﾐího soIiálﾐího 
Iho┗áﾐí, ps┞IhosoIiálﾐíIh do┗edﾐostí a z┗ládáﾐí zátěžo┗ýIh situaIí. )áﾏěreﾏ PK je ┗ této oHlasti 
podporo┗at „┗zﾐik koordiﾐo┗aﾐého s┞stéﾏu priﾏárﾐí pre┗eﾐIe založeﾐého ﾐa spolupráIi klíčo┗ýIh 
suHjektů půsoHíIíIh ┗ oHlasti priﾏárﾐí pre┗eﾐIe ┗ kraji, ┗zdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ﾐa ┗šeIh 
úro┗ﾐíIh ┗ oHlasti priﾏárﾐí pre┗eﾐIe riziko┗ého Iho┗áﾐí ふzejﾏéﾐa školﾐíIh ﾏetodiků pre┗eﾐIeぶ, 
iﾐtegraIi priﾏárﾐí pre┗eﾐIe do Hěžﾐé čiﾐﾐosti škol a školskýIh zařízeﾐí prostředﾐiIt┗íﾏ po┗iﾐﾐýIh, 
po┗iﾐﾐě ┗olitelﾐýIh i ┗olitelﾐýIh předﾏětů“114Další záﾏěr┞ sﾏěřují hla┗ﾐě do orgaﾐizaIe prograﾏů 
podpor┞, ┗┞uží┗áﾐí ┘eHo┗ýIh portálů, šířeﾐí doHré pra┝e. 

 

UH┞tovaIí zařízeﾐí a zařízeﾐí školﾐího stravováﾐí 

Pro základﾐí školst┗í jsou důležitá zařízeﾐí školﾐího stra┗o┗áﾐí. V Pk H┞la sﾐaha ke z┗ýšeﾐí úro┗ﾐě a 
atrakti┗it┞ školﾐího stra┗o┗áﾐí, aH┞ H┞l z┗ýšeﾐ zájeﾏ dětí a žáků o posk┞to┗aﾐé služH┞. Péče H┞la 
┗ěﾐo┗áﾐa ﾏetodiIkéﾏu ┗edeﾐí a ┗zdělá┗áﾐí ﾐepedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků školﾐíIh jídeleﾐ. )áﾏěreﾏ 
„je ┗ oHlasti školﾐího stra┗o┗áﾐí ┗ ﾐásledujíIíﾏ oHdoHí zejﾏéﾐa ┗┞t┗ářet podﾏíﾐk┞ pro k┗alitﾐější 
ﾐaHídku stra┗o┗aIíIh služeH ┗ souladu se zdra┗ýﾏ ži┗otﾐíﾏ st┞leﾏ ふpre┗eﾐIe dětské oHezit┞ぶ s ┗┞užitíﾏ 
ﾏoderﾐíIh treﾐdů přípra┗┞ a teIhﾐologie úpra┗ jídel, podporo┗at ┗edeﾐí dětí a žáků k dodržo┗áﾐí zásad 
zdra┗é ┗ýži┗┞ a k os┗ojo┗áﾐí sprá┗ﾐýIh stra┗o┗aIíIh ﾐá┗┞ků,… podporo┗at ┗zdělá┗áﾐí ﾐepedagogiIkýIh 
praIo┗ﾐíků ┗ oHlasti školﾐího stra┗o┗áﾐí a roz┗oj jejiIh profesﾐíIh koﾏpeteﾐIí“115Dále jsou u┗edeﾐa 
orgaﾐizačﾐí opatřeﾐí ┗četﾐě ┗┞uží┗áﾐí Školského portálu. 

 

Ústavﾐí výIhova ふdětské doﾏov┞ぶ 

Do dětskýIh doﾏo┗ů H┞lo ┗ kraji uﾏisťo┗áﾐo ﾏéﾐě dětí, ale jejiIh proHléﾏ┞ H┞l┞ zá┗ažﾐější ふzá┗islosti, 
poruIh┞ Iho┗áﾐí, ps┞IhiatriIké diagﾐóz┞ ﾐeHo zá┗ažﾐá zdra┗otﾐí postižeﾐíぶ. Dětské doﾏo┗┞ proIházejí 
proIeseﾏ traﾐsforﾏaIe. Cíleﾏ je ┗┞t┗ořit ﾐo┗é t┞p┞ zařízeﾐí, do kterýIh Hudou uﾏisťo┗áﾐ┞ děti, kd┞ž 
Hudou potřeHo┗at odHorﾐou péči, pokud je ﾐeHude ﾏožﾐé uﾏístit do ﾐěkteré z foreﾏ ﾐáhradﾐí 
rodiﾐﾐé ┗ýIho┗┞. „)áﾏěreﾏ ParduHiIkého kraje je ┗ oHlasti ústa┗ﾐí ┗ýIho┗┞ ┗ ﾐásledujíIíﾏ oHdoHí 
zejﾏéﾐa sledo┗at průHěžﾐě ﾐaplﾐěﾐost DD a přijíﾏat orgaﾐizačﾐí opatřeﾐí k jejich efekti┗ﾐíﾏu ┗┞užití 
podle potřeH klieﾐtů, ┗┞t┗ořit traﾐsforﾏačﾐí pláﾐ┞ pro každý DD ┗četﾐě pláﾐu ┗┞t┗ořeﾐí aﾏHulaﾐtﾐíIh 

a teréﾐﾐíIh pre┗eﾐti┗ﾐíIh podpůrﾐýIh služeH, příp. poH┞to┗ýIh služeH pro děti s rodiči či deﾐﾐíIh 
staIioﾐářů, předejít roz┗oji riziko┗ého Iho┗áﾐí dětí a usilo┗at o úspěšﾐý ﾐá┗rat dítěte do HiologiIké 
rodiﾐ┞ prostředﾐiIt┗íﾏ posk┞to┗áﾐí pre┗eﾐti┗ﾐě ┗ýIho┗ﾐé péče ┗ DD, …zaHezpečit ┗ sou┗islosti se 
zﾏěﾐaﾏi ┗ oHlasti péče o ohrožeﾐé děti další ┗zdělá┗áﾐí praIo┗ﾐíků DD zaﾏěřeﾐé ﾐa jejiIh uplatﾐěﾐí ┗ 
ﾐo┗ě se t┗oříIíﾏ s┞stéﾏu a adaptaIi ﾐa jiﾐé forﾏ┞ práIe, ﾏoti┗o┗at ┗edouIí praIo┗ﾐík┞ dětskýIh 
doﾏo┗ů k ┗┞uží┗áﾐí Staﾐdardů k┗alit┞ k ﾏetodiIkéﾏu ┗edeﾐí, seHerefle┝i a seHehodﾐoIeﾐí ┗šeIh 
praIo┗ﾐíků zařízeﾐí, podpořit z┗┞šo┗áﾐí k┗alit┞ ústa┗ﾐí péče sﾐižo┗áﾐíﾏ počtu dětí ┗e skupiﾐáIh.“116 

 

                                                           
113 DZ Pk, s. 69 
114 DZ Pk, s. 70 
115 DZ Pk, s. 73 
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Úloha a podpora pedagogiIkýIh praIovﾐíků 

Mírﾐě se sﾐížil Ielko┗ý počet učitelů ふﾐej┗íIe ﾐa středﾐíIh školáIhぶ. V ﾏateřskýIh školáIh a ﾐa pr┗ﾐíIh 
stupﾐíIh základﾐíIh škol počet učitelů ┗zrostl. Výrazﾐě se sﾐížil počet učitelů Hez k┗alifikaIe. Další 
┗zdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ┗ parduHiIkéﾏ kraji je prioritﾐě realizo┗áﾐo prostředﾐiIt┗íﾏ 
příspě┗ko┗é orgaﾐizaIe ParduHiIkého kraje Ceﾐtruﾏ Ieloži┗otﾐího ┗zdělá┗áﾐí – zařízeﾐí pro další 
┗zdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ParduHiIkého kraje. Pro ┗zdělá┗áﾐí praIo┗ﾐíků je také ┗┞uží┗áﾐo 
služeH NIDV.  

„)áﾏěreﾏ ParduHiIkého kraje je ┗ oHlasti dalšího ┗zdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ┗ souladu s 
pozﾐatk┞ České školﾐí iﾐspekIe podporo┗at ┗ ﾐásledujíIíﾏ oHdoHí zejﾏéﾐa akti┗it┞ zaﾏěřeﾐé zejﾏéﾐa 
na rozvoj metodiky a řízeﾐí škol a školskýIh zařízeﾐí ふﾏaﾐažerské do┗edﾐosti ředitele Š/Š), řízeﾐí 
pedagogiIkého sHoru pro zástupIe ředitelů, ┗edouIí předﾏěto┗ýIh koﾏisí, ﾏetodik┞ a další osoH┞ぶ, 
ﾏetodiIkou podporu začíﾐajíIíIh učitelů, ﾐo┗é forﾏ┞ a ﾏetod┞ práIe ┗ ráﾏIi pedagogiIkého proIesu 
ふﾐa akti┗izujíIí forﾏ┞ ┗ýuk┞ – ﾐázorﾐě-deﾏoﾐstračﾐí, Hadatelsk┞ orieﾐto┗aﾐé, projekto┗é aj.), oblast 

┗zdělá┗áﾐí dětí, žáků a studeﾐtů se speIiálﾐíﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi ふ┗četﾐě ﾏiﾏořádﾐě ﾐadaﾐýIhぶ, 
síťo┗áﾐí a spolupráIi iﾐo┗ati┗ﾐíIh škol, stíﾐo┗áﾐí ふshado┘iﾐgぶ pro pedagog┞ IizíIh jaz┞ků, ﾏateﾏatik┞, 
přírodo┗ědﾐýIh a teIhﾐiIkýIh předﾏětů“117 

 

Eﾐviroﾐﾏeﾐtálﾐí výIhova a výIhova k udržitelﾐéﾏu rozvoji ふEVVOぶ 

EVVO je z hlediska MAP součástí téﾏatu pol┞teIhﾐiIká ┗ýIho┗a. 

 „Hla┗ﾐíﾏ Iíleﾏ je zajištěﾐí kvalitﾐí koordiﾐaIe a podpor┞ s┞stéﾏu EVVO tak, aby se principy 

┗zdělá┗áﾐí pro udržitelﾐý roz┗oj ふVURぶ stal┞ ﾐejeﾐ předﾏěteﾏ vlastﾐí výuk┞, ale i iﾐtegrálﾐí součástí 
Ihodu škol a školskýIh zařízeﾐí. Dále je důležité posilo┗at koﾏuﾐitﾐí fuﾐkIi škol a školskýIh zařízeﾐí 
tako┗ýﾏ způsoHeﾏ, aH┞ se stá┗al┞ prostředíﾏ pro rozvíjeﾐí spolupráIe a zájﾏu o udržitelﾐý rozvoj a 
pro sdíleﾐí zkušeﾐostí s dalšíﾏi suHjekt┞ ふﾐapř. ┗eřejﾐá sprá┗a, ﾐestátﾐí ﾐezisko┗é orgaﾐizaIe, 
podﾐiko┗á sféraぶ. 

)áﾏěreﾏ ParduHiIkého kraje je ┗ oHlasti roz┗oje eﾐ┗iroﾐﾏeﾐtálﾐí ┗ýIho┗┞ a ┗ýIho┗┞ pro udržitelﾐý 
roz┗oj ┗ ﾐásledujíIíﾏ oHdoHí podporo┗at zejﾏéﾐa: rozšířeﾐí sítě škol zaﾏěřeﾐýIh ﾐa koﾏple┝ﾐí 
ekologiIkou ┗ýIho┗u, realizaIi ┗ýIho┗ﾐě ┗zdělá┗aIíIh projektů a akti┗it ┗ oHlasti EVVO, zařazo┗áﾐí 
akti┗it speIializo┗aﾐýIh zařízeﾐí půsoHíIíIh ┗ této oHlasti do ┗ýuk┞ ふﾐapř. prograﾏ┞ středisek ekologiIké 
┗ýIho┗┞ぶ a jejiIh další roz┗oj, popularizaIi oHlastí VUR a EVVO, zajišťo┗áﾐí průHěžﾐé ﾏetodiIké a 
koﾐzultačﾐí čiﾐﾐosti pro škol┞ a školská zařízeﾐí ┗ oHlasti EVVO a VUR ふzejﾏéﾐa prostředﾐiIt┗íﾏ 
Školského portálu ParduHiIkého krajeぶ, roz┗íjeﾐí odHorﾐého dialogu týkajíIího se EVVO a VUR ふ┗ýﾏěﾐa 
zkušeﾐostí, ﾏetodik, příkladů doHré pra┝eぶ a ┗zájeﾏﾐé spolupráIe škol a školskýIh zařízeﾐí se středisk┞ 
ekologiIké ┗ýIho┗┞ a dalšíﾏi suHjekt┞ půsoHíIíﾏi ┗ této oHlasti, roz┗íjeﾐí spolupráIe ┗ oHlasti VUR a 
EVVO s ostatﾐíﾏi kraji a ┗┞t┗ářeﾐí podﾏíﾐek pro prezeﾐtaIi akti┗it ┗ této oHlasti ﾐa Školskéﾏ portálu 
ParduHiIkého kraje.“118 

V te┝tu je popsáﾐ dlouhodoHý prograﾏ M.R.K.E.V. ふﾏetodika a realizaIe koﾏple┝ﾐí ekologiIké 
┗ýIho┗┞ぶ pro základﾐí škol┞ a MRKVIČKA pro ﾏateřské škol┞. Jde o ┗┞t┗ářeﾐí fuﾐkčﾐího s┞stéﾏu 

                                                           
117 DZ Pk, s. 78 
118  DZ Pk s. 81-82 
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školﾐího a ﾏiﾏoškolﾐího eﾐ┗iroﾐﾏeﾐtálﾐího ┗zdělá┗áﾐí, ┗ýIho┗┞ a os┗ět┞. FuﾐkIi krajského 
koordiﾐátora EVVO zaHezpečuje EkoIeﾐtruﾏ PALETA. 

 

Školský portál ParduHiIkého kraje 

Jde o ﾐástroj koﾏuﾐikaIe ﾏezi školaﾏi a školskýﾏi zařízeﾐíﾏi, ┗eřejﾐostí a krajskýﾏ úřadeﾏ 
(www.klickevzdelani.czぶ.  Jsou zde z┗eřejňo┗áﾐ┞ iﾐforﾏaIe růzﾐého t┞pu jako ﾐapř. informace o 

akti┗itáIh škol a školskýIh zařízeﾐí, soutěžíIh, odHorﾐýIh zkušeﾐosteIh, podkladech k ┗ýuIe, t┗orHě 
┗ýuko┗ýIh ﾏateriálů či Hurze učeHﾐiI atd. O k┗alitě Školského portálu s┗ědčí, že získal stříHro ┗ soutěži 
Egovernment The Best 2013 – KPMG o nejzajíﾏa┗ější projekt elektroﾐizaIe ┗eřejﾐé sprá┗┞.  

 

5.1.5 Strategický plán rozvoje a obnovy (olicka, listopad にどどな 

Dokuﾏeﾐt připra┗ila Koﾏise pro strategiIký roz┗oj regioﾐu HoliIko se zpraIo┗ateleﾏ Regioﾐálﾐí 
roz┗ojo┗ou ageﾐturou ParduHiIkého kraje ┗ listopadu 2001. V aﾐal┞tiIké části H┞l┞ popsáﾐ┞ základﾐí 
Iharakteristik┞ regioﾐu „HoliIko“, hla┗ﾐí záﾏěr┞ z úzeﾏﾐě pláﾐo┗aIí dokuﾏentaIe, základﾐí t┞p┞ 
┗eřejﾐě prospěšﾐýIh sta┗eH, ﾐáﾏět┞ oHIí ﾐa spolupráIi ┗ ráﾏIi regioﾐu, SWOT aﾐalýza. V prograﾏo┗é 
části H┞l┞ ┗┞ﾏezeﾐ┞ prioritﾐí oHlasti roz┗oje. Dokuﾏeﾐt se ┗zdělá┗áﾐí týkal pouze ┗elﾏi okrajo┗ě. B┞l┞ 
zde u┗edeﾐ┞ pouze základﾐí Iharakteristik┞ týkajíIí se ┗zdělá┗áﾐí: 

 „Mateřské škol┞ jsou zaIho┗áﾐ┞ ┗ polo┗iﾐě oHIí regioﾐu. 
 Koﾏpletﾐí základﾐí škol┞ ふヱ. - 9. ročﾐíkぶ najdeme ┗ Býšti, Dolﾐí Ro┗ﾐi, HoliIíIh a ﾐa Horﾐíﾏ 

Jeleﾐí; ┗ oHIíIh DoHříko┗, Dolﾐí ŘediIe, Horﾐí ŘediIe a Ostřetíﾐ jsou pro┗ozo┗áﾐ┞ základﾐí škol┞ 
do ヵ., resp. ヴ. tříd┞. )┗láštﾐí škola, )ákladﾐí uﾏěleIká škola a Důﾏ dětí a ﾏládeže se ﾐaIhází 
v HoliIíIh“.119 

 

Z hlediska roz┗oje ┗zdělá┗áﾐí došlo do r. ヲヰヱヶ k ﾐásledujíIíﾏ zﾏěﾐáﾏ: 

 B┞la zrušeﾐa )┗láštﾐí škola ┗ HoliIíIh. 
 B┞l┞ rozšířeﾐ┞ kapaIit┞ ﾏateřskýIh škol – v roIe ヲヰヰヰ H┞l┞ MŠ ┗ osﾏi oHIíIh, 120 v roce 2016 

je v regioﾐu jedeﾐáIt ﾏateřskýIh škol. K ﾐárůstu počtu MŠ došlo z dů┗odu populačﾐího 
Hooﾏu, který se ﾐa HoliIku proje┗il ﾐejeﾐ ┗ důsledku z┗ýšeﾐé porodﾐosti geﾐeraIe ze ΑヰtýIh 
let 20. století, ale i v důsledku ﾏigračﾐího přírůstku ﾐa úzeﾏí, kde H┞l┞ připra┗eﾐ┞ ploIh┞ pro 
H┞dleﾐí. 

 Nedošlo k ﾐa┗rho┗aﾐé ┗ýsta┗Hě I┞klostezek, které H┞ ﾏohl┞ sloužit pro roz┗oj I┞klistik┞ jako 
způsoHu ﾏístﾐí dopravy do škol.   

 

Dále se ┗zdělá┗áﾐí týkala opatřeﾐí: 

Opatřeﾐí Cヶ „Ve spolupráIi se školaﾏi ┗ regioﾐu prosazo┗at za┗edeﾐí, resp. rozšířeﾐí ┗ýuk┞ a zájﾏo┗ýIh 
kroužků iﾐforﾏatik┞ a zajistit efekti┗ﾐí ┗┞uží┗áﾐí ┗olﾐýIh kapaIit učeHeﾐ ふdle teIhﾐiIkýIh ﾏožﾐostí opět 

                                                           
119 StrategiIký pláﾐ roz┗oje a oHﾐo┗┞ HoliIka, listopad ヲヰヰヱ, s. Α 
120 StrategiIký pláﾐ roz┗oje a oHﾐo┗┞ HoliIka, listopad ヲヰヰヱ, s. ヲヴ 
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┗eřejﾐě přístupﾐá iﾐterﾐeto┗á ﾏístaぶ“121  již ┗ současﾐé doHě ﾐeﾐí aktuálﾐí, škol┞ jsou doHře ┗┞Ha┗eﾐ┞ 
┗ýpočetﾐí teIhﾐikou a ┗ýuka iﾐforﾏatik┞ je ﾐa doHré úro┗ﾐi. 

Opatřeﾐí Dン „Podpora a orgaﾐizačﾐí zajišťo┗áﾐí ┗zdělá┗aIíIh akIí pro oHčaﾐ┞“122 – oproti roku 2000 

došlo ┗ oHdoHí do roku ヲヰヱヶ ke ┗zﾐiku ﾐo┗ýIh suHjektů, které se zaHý┗ají Ieloži┗otﾐíﾏ ┗zdělá┗áﾐíﾏ, 
resp. ﾐeforﾏálﾐíﾏ ┗zdělá┗áﾐíﾏ dětí i dospělýIh. Jde ﾐapř. o Vzdělá┗aIí Ieﾐtruﾏ Paprsek ┗ Dolﾐíﾏ 
Jeleﾐí, Rodiﾐﾐé a ┗zdělá┗aIí centrum Holoubek v HoliIíIh, Art┞kadlo ┗ HoliIíIh. NaHídka ┗ oblasti 

Ieloži┗otﾐího ┗zdělá┗áﾐí se oproti roku ヲヰヰヱ zlepšila. 

 

5.1.6 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, にどなね – 2020, MAS Holicko, 

červenec にどなは 

Iﾐtegro┗aﾐá strategie CLLD123 H┞la zpraIo┗áﾐa MAS HoliIko, o.p.s.. B┞la sIh┗áleﾐa Valnou hromadou 

MAS Holicko dne 10. 2. 2016. Strategie ﾏá Hýt realizo┗áﾐa ┗ oHdoHí od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023. 

Strategie CLLD posk┞tuje širší koﾐte┝t pro aﾐalýzu podﾏíﾐek a ┗ýIhodisek pro ┗zdělá┗áﾐí ﾐa úzeﾏí SO 
ORP HoliIe, se kterýﾏ ﾏá MAS HoliIko takřka shodﾐé úzeﾏí. V úzeﾏí MAS HoliIko ﾐejsou Veliﾐ┞, a 
ﾐaopak jsou zde ﾐa┗íI oHIe No┗á Ves, Radhošť a Týﾐišťko. V těIhto oHIíIh se ale ﾐeﾐaIhází žádﾐé 
školské zařízeﾐí. 

 

5.1.6.1 Vzdělanostní struktura obyvatelstva 

Z pro┗edeﾐé aﾐalýz┞ ┗zdělaﾐostﾐí struktur┞ oH┞┗atelst┗a v dokumentu SCLLD ┗┞plý┗á, že: 

„Z hlediska jedﾐotli┗ýIh kategorií oH┞┗atel dle ﾐej┗┞ššího dosažeﾐého ┗zděláﾐí pře┗ládají ┗ populaci 

MAS Holicko 124  kategorie středoškolsk┞ ┗zdělaﾐýIh osoH. Nej┗┞šší podíl ﾏají osoH┞ se středﾐíﾏ 
┗zděláﾐíﾏ s ┗ýučﾐíﾏ listeﾏ. Na oH┞┗atelst┗u MAS HoliIko t┗ořil┞ při sčítáﾐí ヴヰ,ヱ %. Druhý ﾐej┗┞šší podíl 
ﾏěl┞ osoH┞ s úplﾐýﾏ středoškolskýﾏ ┗zděláﾐíﾏ s ﾏaturitou. JejiIh zastoupeﾐí ﾐa populaIi čiﾐilo ヲΒ,Α 
%. Třetí ﾐej┗┞šší podíl ﾏěl┞ osoH┞ se základﾐíﾏ ┗zděláﾐíﾏ ふ┗četﾐě těIh Hez dokoﾐčeﾐého základﾐího 
┗zděláﾐíぶ. Na oH┞┗atelst┗u t┗ořil┞ ヱΑ,ヰ %. Γ,ヱ % oH┞┗atel MAS HoliIko ﾏělo dokoﾐčeﾐu jedﾐu z forem 

┗┞sokoškolského ┗zděláﾐí. Počet diploﾏo┗aﾐýIh speIialistů, ted┞ oHčaﾐů s ┗┞ššíﾏ odHorﾐýﾏ 
┗zděláﾐíﾏ, H┞l ﾐízký. T┗ořil┞ pouze ヱ,ヵ % z Ielko┗ého oH┞┗atelst┗a regioﾐu“.125 

Z hlediska rozﾏístěﾐí osoH s určitýﾏ t┞peﾏ ┗zděláﾐí lze koﾐstato┗at, že ┗ ﾏalýIh sídleIh je ﾐej┗ětší 
počet oH┞┗atel se základﾐíﾏ ┗zděláﾐíﾏ, totéž se týká osoH se středoškolskýﾏ ┗zděláﾐíﾏ s ┗ýučﾐíﾏ 
listeﾏ. Středoškolsk┞ ┗zdělaﾐé osoH┞ s ﾏaturitou H┞l┞ ﾐej┗íIe zastoupeﾐ┞ ┗ oHIíIh „s ﾏladou 
strukturou oH┞┗atel“. Podíl ﾐad ンヰ % ┗ populaIíIh jedﾐotli┗ýIh oHIí ﾏěl┞ ┗ Býšti, HorﾐíIh ŘediIíIh a 
Uhersku. Naopak ﾐízké zastoupeﾐí ﾏěl┞ ┗ Jarosla┗i.  V┞sokoškoláIi t┗ořili ヲン,ヶ% oH┞┗atel ┗ oHIi Býšť, 
početﾐě zastoupeﾐi H┞li také ┗ oHIíIh Horﾐí ŘediIe či Horﾐí Jeleﾐí. 126  

 

                                                           
121 StrategiIký pláﾐ roz┗oje a oHﾐo┗┞ HoliIka, listopad ヲヰヰヱ, s. ヴヰ 
122 StrategiIký pláﾐ roz┗oje a oHﾐo┗┞ HoliIka, listopad ヲヰヰヱ, s. ヴヰ 
123 Dále jeﾐ SCLLD. Pro IitaIe a u┗edeﾐí stráﾐek je jako zdroj použí┗áﾐ dokuﾏeﾐt SCLLD_final_schvalene.pdf 
124Údaje ze SCLLD jsou prezeﾐto┗áﾐ┞ pro MAS HoliIko, které ﾐeﾐí z úzeﾏﾐího hlediska totožﾐé s úzeﾏíﾏ SO 
ORP HoliIe, zde použito jeﾐ pro základﾐí Iharakteristiku roz┗rst┗eﾐí ┗zdělaﾐostﾐí struktur┞, protože oHě úzeﾏí 
se liší jeﾐ ﾐepatrﾐě   
125 SCLLD, s. 42 
126 SCLLD, s. ヴヴ, pře┗zat┞ jeﾐ údaje pro oHIe ┗ SO ORP Holice 
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Graf 2: Vzdělaﾐostﾐí struktura oH┞vatelstva při Sčítáﾐí lidu, doﾏů a H┞tů v roIe ヲヰヱヱ 

 

Zdroj dat: SCLLD, s. 43 s odkazem na ČSÚ a ┗lastﾐí zpraIo┗áﾐí 

 

K téﾏatu OH┞┗atelst┗o H┞la zpraIo┗áﾐa též SWOT aﾐalýza, z ﾐíž ┗e ┗ztahu ke ┗zdělá┗áﾐí ┗┞plý┗á127: 

Mezi silﾐé stráﾐk┞ patří treﾐd k ﾐárůstu počtu osoH s ﾏaturitou a ┗┞sokoškolskýﾏ ┗zděláﾐíﾏ. SlaHá 
stráﾐka – současﾐá ┗zdělaﾐostﾐí struktura oH┞┗atelst┗a je Iharakterizo┗áﾐa podprůﾏěrﾐým počtem 

┗┞sokoškolsk┞ ┗zdělaﾐýIh lidí a lidí s ﾏaturitﾐíﾏ ┗zděláﾐíﾏ.  

Jako příležitost je ┗ﾐíﾏáﾐo podIh┞Ieﾐí ﾐo┗ýIh treﾐdů ふ┗zdělaﾐostﾐíIh, ┗e ┗ýroHěぶ, Iož H┞ ﾏohlo 
znamenat z┗ýšeﾐí poteﾐIiálů úzeﾏí pro iﾐ┗estor┞ a pro příli┗ ﾐo┗ýIh oH┞┗atel. Též je jako příležitost 
┗ﾐíﾏáﾐo ┗┞užití fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků ze strukturálﾐíIh foﾐdů EU za účeleﾏ zlepšeﾐí soIiálﾐíIh služeH, 

Iož H┞ ﾏohlo zﾐaﾏeﾐat z┗ýšeﾐí atrakti┗it┞ úzeﾏí pro příli┗ dalšíIh oH┞┗atel. 

Jako hrozHa se spatřuje to, že úzeﾏí dostihﾐou IelorepuHliko┗é soIiodeﾏografiIké treﾐd┞ – r┞Ihlé 
stárﾐutí oH┞┗atelst┗a, opěto┗ﾐé sﾐižo┗áﾐí porodﾐosti, což o┗li┗ﾐí ﾐaplﾐěﾐí kapaIit┞ MŠ a )Š. Pokud H┞ 
se ﾐepodařilo podIh┞tit trendy soIioekoﾐoﾏiIkého ┗ý┗oje, pak hrozí opěto┗ﾐé stěho┗áﾐí oH┞┗atel do 
krajskýIh ﾏěst a ﾐe┗┞užití kapaIit MŠ a )Š. 

 

                                                           
127 SCLLD, s. 45  
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5.1.6.2 Infrastruktura školství 
V ﾐásledujíIíIh taHulkáIh je podáﾐ přehled iﾐfrastruktur┞ pro školst┗í ﾐa úzeﾏí MAS HoliIko. U┗áděﾐé 
ﾏateřské a základﾐí škol┞ sídlí ┗ oHIíIh, které záro┗eň patří do SO ORP HoliIe. 

Tabulka 2 Přehled ﾏateřskýIh škol ﾐa úzeﾏí MAS HoliIko128 

Název ﾏateřské škol┞ 
Kapacita v šk. roce 

2014/2015 

Mateřská škola Býšť 50 

Mateřská škola Dolﾐí Ro┗eň 68 

Mateřská škola Dolﾐí ŘediIe 50 

Mateřská škola HoliIe, HoluHo┗a 174 

Mateřská škola HoliIe, ParduHiIká 104 

Mateřská škola HoliIe, StaroholiIká 54 

Mateřská škola Horﾐí Jeleﾐí 100 

Mateřská škola Ch┗ojeﾐeI 30 

)ákladﾐí škola a ﾏateřská škola Ostřetíﾐ 28 

Mateřská škola Uhersko 28 

Mateřská škola BuHliﾐka 22 

Celkem 708 
SCLLD, s. 54 - )droj dat: Registr škol a školskýIh zařízeﾐí http://rejskol.msmt.cz/ 

 

Tabulka 3 Přehled základﾐíIh škol ﾐa úzeﾏí MAS HoliIko 

Název základﾐí škol┞ 
Kapacita v šk. roIe 

2014/2015 

)ákladﾐí škola Eduarda Nápra┗ﾐíka Býšť 300 

Masar┞ko┗a základﾐí škola Dolﾐí Ro┗eň 400 

)ákladﾐí škola Dolﾐí ŘediIe 60 

)ákladﾐí škola HoliIe, HoluHo┗a 488 

)ákladﾐí škola HoliIe, Koﾏeﾐského 450 

)ákladﾐí škola Horﾐí Jeleﾐí 350 

)ákladﾐí škola Horﾐí ŘediIe 70 

)ákladﾐí škola a ﾏateřská škola Ostřetíﾐ 65 

Celkem 2 183 
SCLLD, s. 56  - )droj dat: Registr škol a školskýIh zařízeﾐí http://rejskol.msmt.cz/ 

 

Z těIhto škol H┞lo pět úplﾐýIh ふde┗ítiletá školﾐí doIházkaぶ – )Š HoluHo┗a ふHoliIeぶ, )Š Koﾏeﾐského 
ふHoliIeぶ, )Š Dolﾐí Ro┗eň, )Š Horﾐí Jeleﾐí, )Š E. Nápra┗ﾐíka Býšť.  Tři škol┞ H┞l┞ pouze pro pr┗ﾐí stupeň 
)Š Dolﾐí ŘediIe, )Š Horﾐí ŘediIe, )Š Ostřetíﾐ. Na úzeﾏí ﾐefuﾐguje žádﾐá speIiálﾐí škola. 

V regioﾐu HoliIko jsou kroﾏě MŠ a )Š i školská zařízeﾐí, která posk┞tují ﾏožﾐosti pro ┗olﾐočaso┗é 
akti┗it┞ dětí. Jde o Důﾏ dětí a ﾏládeže HoliIe a o )ákladﾐí uﾏěleIkou školu Karla Malicha. V regionu 

jsou též speIializo┗aﾐá zařízeﾐí pro děti a ﾏládež – Dětský doﾏo┗ ┗ HoliIíIh.  

                                                           

 

 

http://rejskol.msmt.cz/
http://rejskol.msmt.cz/
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Tabulka 4 Přehled školskýIh zařízeﾐí ﾐa úzeﾏí MAS HoliIko 

Název školského zařízeﾐí Kapacita v šk. roIe 
2014/2015 

)ákladﾐí uﾏěleIká škola Karla MaliIha 600 

Důﾏ dětí a ﾏládeže HoliIe ﾐeu┗ádí se 

Dětský doﾏo┗ Holice 36 

Školﾐí jídelﾐa HoliIe 1200 
SCLLD, s. 58 - zdroj dat: Registr škol a školskýIh zařízeﾐí http://rejskol.msmt.cz/  

 

Na úzeﾏí MAS HoliIko se ﾐaIházejí d┗ě středﾐí škol┞ – G┞ﾏﾐáziuﾏ Dr. Eﾏila HoluHa a SŠ autoﾏoHilﾐí 
Holice, a┗šak žádﾐá ┗┞šší odHorﾐá škola aﾐi škola ┗┞soká.  

V další části te┝tu ﾐeHude pro┗edeﾐa aﾐalýza textu o středﾐím školst┗í ┗ regioﾐu, protože MAP je 

zaﾏěřeﾐ ﾐa škol┞ ﾐižšíIh stupňů. 

SCLLD u┗ádí, že z hlediska teIhﾐiIkého prošla ┗ětšiﾐa Hudo┗ MŠ i )Š rekoﾐstrukIeﾏi i ﾏoderﾐizaIeﾏi. 
Budo┗┞ jsou zatepleﾐ┞. Některé školﾐí Hudo┗┞ ┗šak rekoﾐstrukIe ještě čekají. )ejﾏéﾐa jde o MŠ a )Š 
v Dolﾐí Ro┗ﾐi. 

„Část Hudo┗ školskýIh zařízeﾐí prošla ┗ ﾏiﾐulýIh leteIh rekoﾐstrukIí a ﾏoderﾐizaIí ┗četﾐě jejiIh 
┗ﾐitřﾐího ┗┞Ha┗eﾐí. Ro┗ﾐěž H┞la sﾐížeﾐa eﾐergetiIká ﾐáročﾐost Hudo┗ prostředﾐiIt┗íﾏ zatepleﾐí. O┗šeﾏ 
část oHjektů je ┗e zhoršeﾐéﾏ sta┗u a stále čeká ﾐa pro┗edeﾐí potřeHﾐýIh opra┗.“129 

V souvislosti s  iﾐkluzi┗ﾐíﾏ ┗zdělá┗áﾐíﾏ žáků se SVP je v SCLLD upozorﾐěﾐo ﾐa to, že bude potřeHa 
zajistit ┗e školskýIh zařízeﾐíIh HezHariéro┗ost pro žák┞ se SVP. 

Dík┞ ﾏasi┗ﾐí dotačﾐí podpoře z ESF je pře┗ážﾐá ┗ětšiﾐa škol doHře ┗┞Ha┗eﾐa didaktickou technikou. Na 

školáIh ┗šak Ih┞Hí ┗┞Ha┗eﾐí a koﾏpeﾐzačﾐí poﾏůIk┞ pro žák┞ se SVP a ﾐa ﾐěkterýIh školáIh je stále 
ještě ┗┞Ha┗eﾐí zastaralé a je ﾐutﾐo ho ﾏoderﾐizo┗at. 

Aﾐalýza SCLLD upozorﾐila ﾐa kapaIitﾐí proHléﾏ┞ a očeká┗aﾐé ┗┞šší počt┞ žáků ﾐa třídu k┗ůli ﾐástupu 
silﾐýIh populačﾐíIh ročﾐíků do )Š.130 

Dále se ┗ SCLLD upozorňuje ﾐa to, že je potřeHa: 

 propojeﾐí se zaﾏěstﾐa┗ateli ふhla┗ﾐě středﾐí odHorﾐé školst┗íぶ, 
 rozšířeﾐí ﾐaHídk┞ ﾏiﾏoškolskýIh čiﾐﾐostí do dalšíIh oHIí, 
 zajištěﾐí k┗alitﾐí dopra┗ﾐí oHslužﾐosti pro žák┞ a praIo┗ﾐík┞ ┗e školst┗í.  

 

                                                           
129 SCLLD, s. 58 
130 SCLLD, s. 58 

http://rejskol.msmt.cz/
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5.1.6.3 SWOT analýza školství v SCLLD 

SCLLD obsahuje SWOT aﾐalýzu školst┗í, kterou zde u┗ádíﾏe ┗ přepisu ze SCLLD: 

 

Tabulka 5 SWOT aﾐalýza – téﾏa: Školství 

Silﾐé stráﾐk┞ SlaHé stráﾐk┞ 

 Optiﾏálﾐí struktura sítě MŠ 

 Přítoﾏﾐost MŠ ┗ ﾐadpolo┗ičﾐí ┗ětšiﾐě oHIí MAS 

 Relati┗ﾐě optiﾏálﾐí struktura sítě )Š 

 Možﾐost ┗┞užití ┗olﾐého času dětí a jejiIh roz┗oj 
prostředﾐiIt┗íﾏ DDM a )UŠ 

 Přítoﾏﾐost středﾐí odHorﾐé škol┞ 

 ヱヰヰ% ﾐaplﾐěﾐost kapaIit┞ MŠ 

 SpolupráIe oHIí při orgaﾐizo┗áﾐí a pláﾐo┗áﾐí 
v oHlasti základﾐího ┗zdělá┗áﾐí 

 Nízká kapaIita tříd pro děti se speIiálﾐíﾏi potřeHaﾏi 
 K┗alita ﾐěkterýIh Hudo┗ škol ふzejﾏéﾐa ┗ ﾏeﾐšíIh 

oHIíIhぶ a školskýIh zařízeﾐí  
 BezHariéro┗ost škol a školskýIh zařízeﾐí 
 KapaIita )Š pro ﾐastupujíIí silﾐé populačﾐí ročﾐík┞ 

z let 2007 – 2010 

 V┞Ha┗eﾐost škol pro ┗ýuku ふzastaralá či sIházejíIíぶ 

Příležitosti Hrozby 

 V┞užití ﾏoderﾐíIh treﾐdů ┗e školst┗í – modernizace 

a iﾐo┗aIe ┗e ┗ýuIe 

 V┞užití prostředků z foﾐdů EU a ﾐárodﾐíIh 
dotačﾐíIh titulů pro rekoﾐstrukIe škol a 
ﾏoderﾐizaIi jejiIh ┗┞Ha┗eﾐí 

 Roz┗oj Ieloži┗otﾐího ┗zdělá┗áﾐí ふpodIh┞Ieﾐí 
treﾐdůぶ 

 )horšeﾐí dojížďk┞ do škol ┗li┗eﾏ sﾐížeﾐí počtu 
dopra┗ﾐíIh spojů ふrozhodﾐutí krajeぶ  

 NepodIh┞Ieﾐí ﾏoderﾐíIh treﾐdů ┗e ┗zdělá┗áﾐí 
 Nesoulad oHorů SŠ s potřeHaﾏi trhu práIe ふﾐa 

ﾏístﾐí, krajské a IelorepuHliko┗é úro┗ﾐiぶ 

SCLLD – s. 59, zdroj dat: ┗lastﾐí zpraIo┗áﾐí 

 

V SCLLD bylo také předložeﾐo ┗┞čísleﾐí předpokládaﾐýIh fiﾐaﾐčﾐíIh potřeH pro realizaIi iﾐ┗estičﾐíIh 
záﾏěrů ﾐa úzeﾏí MAS HoliIko ふSCLLD, Tab. 15 na s. 60 – ヶヱぶ. Šlo zde přede┗šíﾏ o iﾐ┗estičﾐí potřeH┞, 

┗ýsta┗Hu a modernizaci školﾐíIh prostor ┗četﾐě sou┗isejíIího ┗┞Ha┗eﾐí učeHeﾐ. ) hlediska 

ﾐeiﾐ┗estičﾐích potřeH se jedﾐalo hla┗ﾐě o podporu ┗zdělá┗aIíIh prograﾏů a projektů, přeﾐos 
zkušeﾐostí s řízeﾐíﾏ škol či ┗ýukou. Předpokládala se podpora teIhﾐiIkého a přírodo┗ědeIkého 
vzdělá┗áﾐí, ﾐapř. forﾏou ﾏoderﾐizaIí teIhﾐiIkýIh učeHeﾐ, IheﾏiIkýIh laHoratoří, podpora 

jaz┞ko┗ého ┗zdělá┗áﾐí. StrategiIká část SCLLD ﾐeopoﾏíjí aﾐi podporu ﾏiﾏoškolﾐíIh a zájﾏo┗ýIh 
aktivit. B┞la zﾏíﾐěﾐa potřeHa rekonstrukce staršíIh Hudo┗ škol a sﾐížeﾐí pro┗ozﾐíIh ﾐákladů – zejﾏéﾐa 
škol┞ ┗ Dolﾐí Ro┗ﾐi a ┗ HoliIíIh.131 

Jelikož teﾐto přehled H┞l již aktualizo┗áﾐ, pů┗odﾐí přehled potřeH ze SCLLD ﾐeu┗ádíﾏe. Aktualizo┗aﾐý 
přehled iﾐ┗estičﾐíIh a ﾐeiﾐ┗estičﾐíIh potřeH školst┗í bude uveden v příloze tohoto dokuﾏeﾐtu.  

V kapitole o soIiálﾐíIh služHáIh jsou ┗e SWOT aﾐalýze k téﾏatu zdra┗otﾐiIt┗í a soIiálﾐí služH┞ uvedeny 

jako slaHá stráﾐka Ih┞HějíIí ﾐízkopraho┗á Ieﾐtra pro děti a ﾏládež132, Iož odpo┗ídá i pozﾐatkůﾏ ze 
strukturo┗aﾐýIh rozho┗orů s rodiči pro účel┞ zpraIo┗áﾐí tohoto dokumentu, kteří upozorňo┗ali ﾐa 

                                                           
131 )praIo┗áﾐo dle SCLLD, s. ヶヲ 
132 SCLLD, s. 68 
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totéž jako ﾏožﾐost Hezpečﾐého uﾏístěﾐí ﾏeﾐšíIh dětí ┗ doHě ﾏezi uza┗řeﾐíﾏ družiﾐ a začátkeﾏ 
kroužků. 

Z hlediska ┗┞Ha┗eﾐosti kulturﾐíﾏi zařízeﾐíﾏi ┗┞užitelﾐýﾏi příﾏo pro ┗zdělá┗aIí aktivity jsou v regionu 

přítoﾏﾐ┞ AfriIké ﾏuzeuﾏ Dr. Eﾏila HoluHa, kiﾐo, di┗adlo a ┗ýsta┗ﾐí síň ┗ HoliIíIh a kulturﾐí domy v 

oHIíIh. Žádﾐé kulturﾐí zařízeﾐí ﾐeﾐí ┗ oHIíIh Horﾐí Jeleﾐí, Jarosla┗, V┞soké Ch┗ojﾐo. Velﾏi doHrá je 
situace s knihovnami. V oHIíIh jsou ┗eřejﾐé kﾐiho┗ﾐ┞, které ﾐa┗ště┗ují děti z MŠ i )Š.133   

Z hlediska sporto┗ﾐího ┗┞žití jsou ﾐa HoliIku k dispoziIi růzﾐá sporto┗iště, kde je ﾏožﾐo realizo┗at 
sporto┗ﾐí akti┗it┞ dětí – hřiště, hřiště ﾐa ﾐohejHal a fotHal, teﾐiso┗é kurt┞, střelﾐiIe, těloI┗ičﾐ┞, 
sokolo┗ﾐ┞, sporto┗ﾐí hala. TeIhﾐiIký sta┗ ﾏﾐohýIh sporto┗išť ┗šak ﾐeﾐí doHrý a Hudou ﾏuset Hýt 
ﾏoderﾐizo┗áﾐa.  

 

5.1.6.4 Doprava a dopravní obslužnost 

Úzeﾏí MAS HoliIko protíﾐají ┗┞soIe frek┗eﾐto┗aﾐé silﾐiIe I/ンヵ ふproIhází obcemi Jarosla┗, V┞soká u 
HoliI, Ostřetíﾐ, HoliIe, Ch┗ojeﾐeI a Býšť a I/36 ふproIhází přes ﾏěsto HoliIeぶ.  

„Celko┗ě se iﾐteﾐzita dopra┗┞ ﾐa koﾏuﾐikaIi I/ンヵ poh┞Huje ┗ rozﾏezí od Β,ヵ tisíIe po zﾏíﾐěﾐýIh ヱン,ヵ 
tisíIe autoﾏoHilů. Nadto podstatﾐou složku t┗oří ﾐákladﾐí přepra┗a s těžkýﾏi ﾐákladﾐíﾏi autoﾏoHil┞ 
┗četﾐě pří┗ěsů.“134 

V┞soká iﾐteﾐzita dopra┗┞ ﾏá ﾐepřízﾐi┗é dopad┞ ﾐa ži┗ot ┗ oHIíIh a v ﾐěkterýIh oHIíIh příﾏo o┗li┗ňuje 
dostupﾐost škol a Iharakter ┗ýuk┞ ふﾐapř. MŠ Ch┗ojeﾐeI k┗ůli hustotě dopra┗┞ ﾐeﾏůže pořádat 
┗┞Iházk┞ po oHIiぶ.  

Pro ┗eřejﾐou hroﾏadﾐou dopra┗u slouží autoHuso┗á dopra┗a a dopra┗a železﾐičﾐí ﾐa trati „č. ヰヱヶ 
Borohrádek – Holice – Moravany – Chrudim – Heřﾏaﾐů┗ MěsteI. V toﾏto případě se jedﾐá o 
jedﾐokolejﾐou trať s ﾐízkou iﾐteﾐzitou pro┗ozu.“135 

)ﾐačﾐě proHleﾏatiIká je dopra┗ﾐí oHslužﾐost ┗ oHIíIh ﾏiﾏo hla┗ﾐí koﾏuﾐikačﾐí tras┞. Dopra┗ﾐí 
oHslužﾐost je ┗┞ho┗ujíIí přede┗šíﾏ ┗ raﾐﾐíIh časeIh a ﾐa┗azuje ﾐa dopra┗u dětí do škol. ProHleﾏatiIká 
je situace v odpoledﾐíIh a ┗ečerﾐíIh časeIh pro děti ┗raIejíIí se z ┗┞učo┗áﾐí a ro┗ﾐěž pro praIujíIí ﾐa 
odpoledﾐí sﾏěﾐě. Výrazﾐě je oﾏezeﾐá dopra┗a o ┗íkeﾐdeIh a ostatﾐíIh ﾐepraIo┗ﾐíIh dﾐeIh ふstátﾐíIh 
s┗átIíIhぶ, popř. ┗ dﾐeIh, kd┞ ﾐeproHíhá ┗┞učo┗áﾐí. 136 

S ┗ýjiﾏkou jedﾐé I┞klostezk┞ ﾏezi Ostřetíﾐeﾏ a HoliIeﾏi ﾐejsou ┗ regioﾐu ┗┞Hudo┗áﾐ┞ I┞klostezk┞, 
Iož při ┗┞soké hustotě silﾐičﾐí dopra┗┞ ┗ýrazﾐě omezuje cyklodopravu mezi obcemi a ﾏá ﾐegati┗ﾐí ┗li┗ 
ﾐa ┗┞uží┗áﾐí I┞klodopra┗┞ do škol. 

 

5.1.6.5 Struktura ploch, půdy a ochrana půd 

Tato Iharakteristika H┞la do ﾏetaaﾐalýz┞ zařazeﾐa pro její dopad ﾐa eﾐviroﾐﾏeﾐtálﾐí výIhovu a pro 

dopad na výIhovu k úItě ke krajiﾐě, posilováﾐí vazeH k úzeﾏí a pro ﾏožﾐý dopad ﾐa volHu povoláﾐí 
vzhledem k ﾏožﾐosteﾏ úzeﾏí. 

                                                           
133 SCLLD, upraveno dle textu na  s. 70 
134 SCLLD, s. 86 
135 SCLLD, s. 89 
136 SCLLD, s. 90, 91 
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V SCLLD se u┗ádí, že „pro úzeﾏí MAS HoliIko je IharakteristiIký v┞soký podíl lesﾐíIh porostů, který ﾐa 
Ielko┗é ┗ýﾏěře dosahuje ヴヱ,ヰ %, ted┞ o Α proIeﾐtﾐíIh Hodů ┗íIe, ﾐež je průﾏěr ČR ふンン,Β %ぶ. Nej┗┞šší 
zastoupeﾐí lesů ┗ůHeI ﾏá oHeI PoHěžo┗iIe u HoliI. Lesﾐí porost┞ t┗oří Βヰ,ヰ % její rozloh┞. )astoupeﾐí 
lesů přes Αヰ % ﾏají ještě oHIe V┞soké Ch┗ojﾐo ふΑΑ,ン %ぶ, Horﾐí Jeleﾐí ふΑン,ヱ %ぶ a No┗á Ves ふΑヱ,Β %). 

Naopak ﾐejﾐižší zastoupeﾐí lesů ﾏá oHeI Dolﾐí Ro┗eň. Lesﾐí porost┞ ﾐa její Ielko┗é ┗ýﾏěře dosahují 
pouze 1,1 %.137 

„Co se týče rozloh┞ zeﾏědělské půd┞, její zastoupeﾐí je ﾏírﾐě pod průﾏěreﾏ Ielé ČR ふヵン,ヵ %ぶ. 
Dosahuje hodﾐot┞ ヵヱ,Α %. Nej┗ětší rozlohu zaHírá prá┗ě ﾐa úzeﾏí Dolﾐí Ro┗ﾐě, a to Γヰ,ヵ %. A dále 
ﾐásledují ostatﾐí oHIe ze západﾐí a jihozápadﾐí části úzeﾏí MAS HoliIko. Přes Βヰ % zastoupeﾐí 
zeﾏědělské půd┞ ﾏají i oHIe Uhersko ふΒヲ,ン %ぶ, Dolﾐí ŘediIe ふΒヲ,ン %ぶ a Radhošť ふΒヲ,ヲ %ぶ. Město HoliIe 
dosahuje zastoupeﾐí Αヶ,ン %“.138 

Pro úzeﾏí ┗ MAS HoliIko je t┞piIký výrazﾐě ﾐižší podíl ovoIﾐýIh sadů, trvalýIh travﾐíIh porostů a 
zaﾐedHatelﾐý podíl viﾐiI oproti Ielé ČR. Podíl vodﾐíIh ploIh ふr┞Hﾐík┞ぶ je rovﾐěž ﾐižší.  

Na úzeﾏí MAS HoliIko proHíhá iﾐteﾐzivﾐí zeﾏědělská čiﾐﾐost ﾐa velkoplošﾐéﾏ úzeﾏí, průﾏěrﾐá 
┗elikost půdﾐíIh Hloků ふΑ ha ┗ roIe ヲヰヱヲぶ je ﾏﾐoheﾏ ┗┞šší ﾐež ┗ ČR ふヴ,Γ ha) a v ParduHiIkéﾏ kraji ふヴ,ヲ 
ha).139 „) hlediska ekologie ┗elké půdﾐí Hlok┞ zﾐaﾏeﾐají sﾐížeﾐí rozﾏaﾐitosti ふHiodi┗erzit┞ぶ, a sﾐižují tak 
kvalitu přírodﾐí složk┞ úzeﾏí. Na druhé straﾐě toto úzeﾏí ふjeho západﾐí částぶ ﾐáleží do úrodﾐýIh oHlastí 
PolaHí, pro ﾐěž jsou t┞piIké ┗elké Hlok┞ sIeleﾐýIh pozeﾏků. Na toﾏto úzeﾏí je proto vhodﾐé provést 
opatřeﾐí, která povedou ke zvýšeﾐí rozﾏaﾐitosti krajiﾐ┞, resp. ﾏístﾐíIh ekos┞stéﾏů. Jedﾐá se 
přede┗šíﾏ o ┗┞t┗ářeﾐí ﾏezí ふted┞ rozděleﾐí ┗elkýIh půdﾐíIh Hlokůぶ ┗četﾐě ┗ýsadH┞ ﾏeﾐšíIh porostů, 
dále o osázeﾐí říčﾐíIh ﾐi┗, zﾐo┗u┗┞t┗ořeﾐí ﾏokřadů apod. Tato opatřeﾐí ﾏají i podstatﾐý protierozﾐí 
účiﾐek“.140 Na úzeﾏí regioﾐu se ﾐaIházejí maloplošﾐá Ihráﾐěﾐá úzeﾏí ふpřírodﾐí rezer┗aIe a přírodﾐí 
paﾏátk┞, oHlasti NATURA ヲヰヰヰ). Tyto prvky v krajiﾐě opět skýtají ﾏožﾐosti pro eﾐviroﾐﾏeﾐtálﾐí 
výIhovu dětí a ﾏládeže.  

 

5.1.6.6 Pamětihodnosti, potenciál pro pohyb v krajině a rekreaci 

Na úzeﾏí MAS HoliIko se ┗┞sk┞tují růzﾐé kulturﾐě-historiIké paﾏětihodﾐosti, jako jsou sakrálﾐí sta┗H┞ 
či historiIký d┗ůr ┗ oHIi Uhersko či záﾏeček ┗e V┞sokéﾏ Ch┗ojﾐu. K záﾏečku patří i arHoretuﾏ 
s ﾐaučﾐou stezkou. 141  Na úzeﾏí se ﾐaIházejí zﾐačeﾐé turistiIké Iesty, cyklotrasy a hippostezka. 

V regioﾐu je přírodﾐí poteﾐIiál hla┗ﾐě pro příﾏěstskou rekreaIi, ale ﾐedostatečﾐá je iﾐfrastruktura pro 
Iesto┗ﾐí ruIh a uH┞to┗áﾐí.  

Z hlediska s┞stéﾏu ┗zdělá┗áﾐí toto předsta┗uje jistý poteﾐIiál pro výIhovu k vlasteﾐeItví, úItu 

k tradiIíﾏ a Hudováﾐí poIitu souﾐáležitosti k regionu. Kroﾏě toho je zde poteﾐIiál pro školﾐí výlet┞, 
příﾏěstské táHor┞ a volﾐočasové aktivit┞ dětí a ﾏládeže, ale i pro orientaci na výHěr vhodﾐého 
povoláﾐí. 

 

                                                           
137 SCLLD, s. 97 
138 SCLLD, s. 98 
139 SCLLD, s. 103 
140 SCLLD, s. 103 
141 SCLLD, s. 114 
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5.1.6.7 Ekonomická činnost a podnikatelské subjekty 

Tato část Hude aﾐal┞zo┗áﾐa z pohledu ﾏožﾐé spolupráIe MŠ, )Š a fireﾏ a ve vztahu k přípravě žáků 
ﾐa povoláﾐí.  

MAS HoliIko leží ┗ Hlízkosti d┗ou krajskýIh ﾏěst a je pro ﾐěj t┞piIká dojížďka do zaﾏěstﾐáﾐí. V regionu 

je ﾐej┗íIe ekoﾐoﾏiIkýIh suHjektů ┗ HoliIíIh, Horﾐíﾏ Jeleﾐí a ┗  Býšti. Ve struktuře ekoﾐoﾏiIkýIh 
suHjektů se zjištěﾐou akti┗itou jsou ﾐej┗íIe zastoupeﾐi ži┗ﾐostﾐíIi ふヶΒ,Β%ぶ, s┗oHodﾐá podﾐikáﾐí 
ふヱヱ,ヰ%ぶ, oHIhodﾐíIh společﾐostí H┞lo Α,Γ%, zeﾏědělskýIh podﾐikatelů ヴ,ン%, státﾐíIh orgaﾐizaIí ヱ%. 
Nej┗ětší zastoupeﾐí ﾏá zpraIo┗atelský průﾏ┞sl ふヱヶ,ヴ%ぶ, ヱヴ,Γ% ┗elkooHIhod a ﾏalooHIhod ┗četﾐě 
opra┗ ﾏotoro┗ýIh ┗ozidel, sta┗eHﾐiIt┗í ヱヴ,ヲ%, zeﾏědělst┗í Β,Γ%. Profesﾐí, ┗ědeIké a teIhﾐiIké 
čiﾐﾐosti t┗ořil┞ Β,ヵ % ze ┗šeIh ekoﾐoﾏiIkýIh suHjektů, peﾐěžﾐiIt┗í a pojišťo┗ﾐiIt┗í ヵ,ヲ % a na 

uH┞to┗áﾐí, stra┗o┗áﾐí a pohostiﾐst┗í ヴ,ヰ %. Dopra┗a a sklado┗áﾐí ン,ヱ %.142 „….ﾐa úzeﾏí MAS HoliIko 
ﾐepůsoHil žádﾐý ┗elký zaﾏěstﾐa┗atel s ﾐadregioﾐálﾐíﾏ ┗li┗eﾏ pro praIo┗ﾐí síl┞ ふa jejiIh ﾏoHilituぶ. 
Pouze ン podﾐik┞ zaﾏěstﾐá┗al┞ ┗íIe ﾐež ヱヰヰ zaﾏěstﾐaﾐIů.“143 

Co se týče zaﾏěstﾐaﾐosti ┗ jednotli┗ýIh sektoreIh, dá se u┗ést, že došlo ke sﾐižo┗áﾐí zaﾏěstﾐaﾐosti 
v sektoru zeﾏědělst┗í, rostla zaﾏěstﾐaﾐost ┗ průﾏ┞slu a ┗e služHáIh. 

„Celko┗ý podíl zaﾏěstﾐaﾐIů ┗ iﾐo┗ati┗ﾐíIh oHoreIh ┗ souhrﾐu oHIí MAS HoliIko H┞l ンΓ,Γ %, Iož je 
ﾐadprůﾏěrﾐá hodﾐota ┗e sro┗ﾐáﾐí s ČR ふンヴ,Β %ぶ i ParduHiIkýﾏ krajeﾏ ふンヶ,ヲ %ぶ. MAS HoliIko tak ﾏělo 
┗┞soký podíl zaﾏěstﾐaﾐIů ┗ iﾐo┗ati┗ﾐíIh oHoreIh, Iož ┗┞t┗áří další poteﾐIiál pro růst tohoto 
regionu.“144  

Co se týče struktur┞ zaﾏěstﾐaﾐosti podle ┗elikosti podﾐiků, dá se z SCLLD ┗┞┗odit, že ┗ regionu jsou 

středﾐí firﾏ┞ zastoupeﾐ┞ ojediﾐěle (jeden z ﾐej┗ětšíIh zaﾏěstﾐa┗atelů je MSSL Advanced Polymers, 

s.r.o. v DolﾐíIh ŘediIíIhぶ. Pře┗ažuje zaﾏěstﾐaﾐost ┗ ﾏalýIh podﾐiIíIh a ﾏikropodﾐiIíIh. V  důsledku 
to zﾐaﾏeﾐá ﾐižší staHilitu podﾐikatelské čiﾐﾐosti, Iož se ﾏůže projevit v doHáIh hospodářského 
poklesu a nestability z┗ýšeﾐíﾏ ﾐezaﾏěstﾐaﾐosti ┗ regioﾐu. 

V regioﾐu je di┗erzifiko┗aﾐá struktura průﾏ┞slu – zastoupeﾐ je průﾏ┞sl strojíreﾐský a elektroteIhﾐiIký, 
te┝tilﾐí, odě┗ﾐí, kožedělﾐý, dře┗ozpraIujíIí, sta┗eHﾐiIt┗í ふ┗ýroHa sta┗eHﾐíIh hﾏotぶ, IheﾏiIký průﾏ┞sl, 
papíreﾐský a pol┞grafiIký, ┗ýroHIe sporto┗ﾐího ┗┞Ha┗eﾐí, ┗ýroHIe ﾏěříIí a regulačﾐí teIhﾐik┞. Jedﾐá 
se ┗šak ┗ětšiﾐou o ﾏikropodﾐik┞ a ﾏalé podﾐik┞, středﾐí podﾐik┞ se ┗ regioﾐu, jak H┞lo u┗edeﾐo ┗ýše, 
┗┞sk┞tují ojediﾐěle. KoﾐkureﾐIesIhopﾐost výroHIů v regioﾐu je vázáﾐa ﾐa zaIh┞Ieﾐí ﾐovýIh treﾐdů, 
v┞užíváﾐí iﾐovaIí a ﾐa přilákáﾐí ﾐovýIh iﾐvestorů. Zde je výzva pro vzdělávaIí s┞stéﾏ, který H┞ ﾏěl 
těﾏto požada┗kůﾏ ┗┞Iházet ┗stříI a položit akIeﾐt ﾐa výIhovu a vzděláváﾐí k iﾐovativﾐíﾏu 
kreativﾐíﾏu ﾏ┞šleﾐí.  

Vzhledem k ┗ětší zraﾐitelﾐosti ﾏalýIh podﾐiků a ﾏikropodﾐiků ┗ doHáIh hospodářského poklesu to 
pro ┗zdělá┗aIí s┞stéﾏ také zﾐaﾏeﾐá pěstovat v žáIíIh ps┞IhiIkou odolﾐost, saﾏostatﾐost, vést je 
k iﾐiIiativě, iﾐovativﾐíﾏu ﾏ┞šleﾐí, kreativitě a podﾐikavosti a ke spoléháﾐí ﾐa vlastﾐí síl┞. 

Kroﾏě průﾏ┞slo┗é ┗ýroH┞ jsou ﾐa úzeﾏí HoliIka zastoupeﾐa i řeﾏesla – práIe se dře┗eﾏ ふtruhlářst┗í, 
ﾐáH┞tkářst┗íぶ, s ko┗eﾏ jako je ko┗o┗ýroHa, záﾏečﾐiIt┗í ┗četﾐě s┗ářečskýIh praIí. Roz┗oj řeﾏesel je 
┗ýzﾐaﾏﾐý pro ┗eﾐko┗ské oHlasti, kde ﾏají ┗li┗ ﾐa zaﾏěstﾐaﾐost a ži┗ot ┗ oHIíIh. ) hlediska 

┗zdělá┗aIího s┞stéﾏu je zde podﾐět pro rozvíjeﾐí ﾏaﾐuálﾐí zručﾐosti. 

                                                           
142 SCLLD, s. 122 
143 SCLLD, s. 123 
144 SCLLD, s. 127 
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V regionu v jižﾐí a západﾐí části úzeﾏí jsou doHré podﾏíﾐk┞ pro zeﾏědělskou čiﾐﾐost, ┗ se┗erﾐí a 
┗ýIhodﾐí části pro lesﾐí hospodařeﾐí. Roz┗íjí se též ekofarmy, ekoturistika a agroturistika. V regionu 

Ih┞Hí zpraIovatelé zeﾏědělskýIh výroHků a je patrﾐá ﾐepřízﾐivá věková struktura osoH praIujíIíIh 
v zeﾏědělství. To dá┗á příležitost ﾏladýﾏ lideﾏ a pro ┗zdělá┗áﾐí je zde podﾐět k prohlouHeﾐí výuk┞ 
přírodovědﾐýIh předﾏětů a pro eﾐviroﾐﾏeﾐtálﾐí výIhovu. 

Ve služHáIh jsou ┗ýrazﾐě zastoupeﾐ┞ ser┗is┞, opra┗ﾐ┞ ﾏotoro┗ýIh ┗ozidel, pneuservisy (vliv Hlízkosti 
koﾏuﾐikaIe I/ンヵぶ. Dále ser┗is┞ či opra┗árﾐ┞ elektroteIhﾐik┞, elektroiﾐstalaIí, strojíreﾐského zařízeﾐí, 
jízdﾐíIh kol ふRadiﾏ ČeIh – Býšťぶ, topﾐé a topeﾐářské teIhﾐik┞, ┗odoiﾐstalaIí a pl┞ﾐoiﾐstalaIí 
ふiﾐstalatérské služH┞ぶ apod. Většiﾐou se jedﾐá o droHﾐé ži┗ﾐostﾐík┞.145 Ve služHáIh jsou zastoupeﾐ┞ i 
služH┞ osoHﾐího Iharakteru ふﾏasáže, kadeřﾐiIt┗íぶ atd. 

Z hlediska požada┗ků ﾐa ┗zdělá┗aIí s┞stéﾏ opět půjde o podﾐět k rozvíjeﾐí ﾏaﾐuálﾐí zručﾐosti dětí, 
která je ﾐutﾐá pro zaﾏěstﾐaﾐost u t┞piIkýIh zaﾏěstﾐa┗atelů či pro podﾐikáﾐí v regionu. 

Pro konkurenceschopnost firem a rozvoj high-teIh výroH┞ jsou ┗šak potřeHﾐé iﾐovaIe a zaIh┞Ieﾐí 
ﾏoderﾐíIh treﾐdů. Pro ﾐě jsou důležité kvalifikovanost a koﾏpeteﾐIe praIovﾐíIh sil v regionu a 

Ieloživotﾐí oIhota se vzdělávat. )de je ﾐezastupitelﾐá úloha škol.  

„Pro zaﾏěstﾐaﾐost je ┗e Strategii ┗┞čleﾐěﾐa stejﾐě jako pro podﾐikatelské záﾏěr┞ klíčo┗á oHlast 
zaﾏěřeﾐá ﾐa podporu podﾐikáﾐí a zaﾏěstﾐaﾐosti. Cíleﾏ je podpořit zﾐe┗ýhodﾐěﾐé skupiﾐ┞ ﾐa trhu 
práIe a sﾐížit dlouhodoHou ﾐezaﾏěstﾐaﾐost ┗ regioﾐu. Např. je pláﾐo┗áﾐo propojeﾐí učňo┗skýIh oHorů 
s ﾏístﾐíﾏi řeﾏeslﾐík┞, Iož z┗ýší uplatﾐitelﾐost aHsol┗eﾐtů, či podpora spolupráIe podﾐiků se školaﾏi 
v oblasti odborného školst┗í ふforﾏou stipeﾐdiíぶ. )aﾏýšleﾐ je ┗zﾐik a roz┗oj spolupráIe ﾏezi podﾐikateli 
a oHIeﾏi při ┗┞t┗ářeﾐí ﾐo┗ýIh praIo┗ﾐíIh příležitostí. Dále je podporo┗áﾐo zvýšeﾐí vzdělaﾐosti osoH ﾐa 
praIovﾐíﾏ trhu předevšíﾏ v jaz┞kové oHlasti, IT a dalšíIh odHorﾐých oblastech ┗četﾐě pořádáﾐí 
školíIíIh kurzů a zřízeﾐí ┗ýuko┗ýIh Ieﾐter.“146  

Příležitost pro škol┞ je též ┗ propojeﾐí učňo┗skýIh oHorů s ﾏístﾐíﾏi řeﾏeslﾐík┞, spolupráIi škol 
s firmami. Nejdůležitější úkol školství je ┗šak ┗e zvýšeﾐí vzdělaﾐosti osoH pro lepší uplatﾐěﾐí na 

praIovﾐíﾏ trhu ふjaz┞ko┗á ┗┞Ha┗eﾐost, IT do┗edﾐosti, odHorﾐé zﾐalosti).  

 

5.1.6.8 Společenský život a nabídka volnočasových aktivit 

SCLLD  u┗ádí, že ┗ regionu Holicko existuje ﾐaHídka ┗olﾐočaso┗ýIh akti┗it pro děti i dospělé. U┗ádíﾏe 
zejﾏéﾐa ﾐaHídku pro děti a ﾏládež. Pro děti fuﾐgují zájﾏo┗é kroužk┞ DDM, uﾏěleIké oHor┞ se ┗┞učují 
ﾐa )UŠ a ┗ zařízeﾐí Art┞kadlo. Kroﾏě toho e┝istuje Dětský di┗adelﾐí souHor ┗ HoliIíIh. Dále zde půsoHí 
ﾐapř. spolk┞ doHro┗olﾐýIh hasičů.  Mezi sporto┗ﾐí orgaﾐizaIe patří sporto┗ﾐí spolk┞ –organizace 

Sokola, fotbalové kluH┞, ﾐěkolik ┗olejHalo┗ýIh a ﾐohejHalo┗ýIh oddílů, zastoupeny jsou basketbal, 

florHal, týﾏ┞ stolﾐího teﾐisu, lehké atletik┞, I┞klistik┞ a g┞ﾏﾐastik┞. PůsoHí zde taﾐečﾐí souHor┞, dětský 
deIho┗ý souHor BaŠaPa Holice a Dětský pě┗eIký sHor Horﾐí Jeleﾐí. Děti a ﾏládež ﾏohou ﾐa┗ště┗o┗at 
střediska Juﾐáku – s┗azu skautů a skautek ふHoliIe, Horﾐí Jeleﾐíぶ. V Dolﾐíﾏ Jeleﾐí se I┗ičí po┘erjoga. 
V regioﾐu se pro děti koﾐá ﾏﾐoho společeﾐskýIh akIí, jako jsou ﾐapř. páleﾐí čarodějﾐiI, dětské 
karnevaly s ﾏaskaﾏi, Deﾐ dětí, ﾏikulášská ﾐadílka, ┗oděﾐí Jidáše atd.147 
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Přesto SCLLD na s. 169 upozorňuje ﾐa to, že „Dle dotazﾐíko┗ého šetřeﾐí druhýﾏ ﾐejčastějšíﾏ proHléﾏ 
dle ﾏístﾐíIh oHčaﾐů je ﾐedostatek ┗olﾐočaso┗ýIh akti┗it pro děti a ﾏládež.“  

ProHléﾏ je zřejﾏě v ﾏeﾐší ﾐaHídIe ┗  ﾏeﾐšíIh oHIíIh a ┗ tom, že z ﾏeﾐšíIh oHIí je ﾐedostatečﾐé 
dopra┗ﾐí spojeﾐí ┗eřejﾐýﾏi dopra┗ﾐíﾏi prostředk┞ ﾐa kroužk┞ do HoliI. V┞uží┗áﾐí ﾐaHídk┞ 
┗olﾐočaso┗ýIh akti┗it pro děti je podﾏíﾐěﾐo zájﾏeﾏ a poﾏoIí rodičů s dopra┗ou dětí ﾐa ﾏísta koﾐáﾐí 
kroužků a zájﾏo┗ýIh akti┗it.  

Studie SCLLD též poukazuje ﾐa to, že „ﾐa úzeﾏí MAS HoliIko se odehrá┗á ┗elké ﾏﾐožst┗í společeﾐskýIh 
akIí ať kulturﾐího, či sporto┗ﾐího zaﾏěřeﾐí, pokud se Hude Hrát ┗ ú┗ahu jeho ﾐe┗elká rozloha. A┗šak 
platí zde stejﾐé proHleﾏatiIké Hod┞ jako ┗ případě spolků a jejiIh čiﾐﾐosti. ProHléﾏo┗á je zejﾏéﾐa účast 
ﾏístﾐíIh oH┞┗atel a často deklaro┗aﾐý ﾐezájeﾏ o společeﾐské akti┗it┞. Mﾐohd┞ se to týká ﾏladýIh 
skupiﾐ oH┞┗atelst┗a oHIí. Společeﾐské ┗┞žití je ro┗ﾐěž o┗li┗ﾐěﾐo ﾐedostatečﾐýﾏ ﾏﾐožst┗íﾏ fiﾐaﾐčﾐíIh 
prostředků. PotřeHﾐé je proto zaIho┗at podporu pro t┞to akti┗it┞ a záro┗eň je potřeHﾐé podporovat 

zapojeﾐí ﾏládeže do života oHIe, jejího rozvoje, kulturﾐího, sportovﾐího a společeﾐského děﾐí a 
volﾐočasovýIh aktivit.“148 

 Ve SWOT pro společeﾐský ži┗ot ふs. 167ぶ se příﾏo u┗ádí, že ┗ regionu je „┗┞soký počet akIí pro 
děti, ale že existuje ..stárﾐouIí čleﾐská základﾐa ﾐěkterýIh spolků“149. Na s. 168 je defiﾐo┗áﾐa 

jako potřeHa „)apojeﾐí škol a iﾐforﾏováﾐí ve škole o e┝isteﾐIi a čiﾐﾐosteIh spolků za účeleﾏ 
získáﾐí ﾐovýIh čleﾐů“, Iož opět ┗áže ﾐa doporučeﾐá a ┗olitelﾐá téﾏata MAP – zejﾏéﾐa 
oHčaﾐské koﾏpeteﾐIe. Na druhé straﾐě jsou spolk┞ ┗┞zý┗áﾐ┞ k „roz┗oji ﾐo┗ýIh atrakti┗ﾐíIh 
foreﾏ spolko┗é čiﾐﾐosti, ﾐo┗ýIh sporto┗ﾐíIh od┗ět┗í pro přilákáﾐí ﾏladýIh lidí“.150 

 

V SCLLD v části „Aﾐalýza proHléﾏů a potřeH úzeﾏí MAS HoliIko“ je opět ┗ proHléﾏeIh upozorﾐěﾐo ﾐa 
pokles deﾏografiIké kři┗k┞ a poukázáﾐo ﾐa uHý┗áﾐí oH┞┗atel ┗ okrajo┗ýIh částeIh úzeﾏí a z┗┞šo┗áﾐí 
průﾏěrﾐého ┗ěku ┗ ﾐiIh. Pro zlepšeﾐí ži┗otﾐíIh podﾏíﾐek ┗ oHIíIh je zdůrazﾐěﾐo ﾏezi jiﾐýﾏ „udržeﾐí 
a rozšířeﾐí služeH, které jsou posk┞to┗áﾐ┞ ┗ oHIíIh – zdra┗otﾐíIh a soIiálﾐíIh služeH, přítoﾏﾐosti škol, 
kulturﾐího ┗┞žití, ﾏalooHIhodu ふzejﾏéﾐa prodejeﾐ potra┗iﾐ┞ぶ aj. Cíleﾏ je přede┗šíﾏ udržeﾐí ﾏladýIh 
lidí či přilákáﾐí ﾐo┗ýIh oH┞┗atel ﾐa úzeﾏí regioﾐu.“151 

Výzvou pro školství je, že růst vzdělaﾐosti je zdůrazﾐěﾐ jako podﾏíﾐka pro příliv ﾐovýIh iﾐvestorů a 
tvorHu ﾐovýIh podﾐikatelskýIh projektů ﾐa HoliIku. 152  

Kapitola B.ン.ン je příﾏo ┗ěﾐo┗áﾐa školství a je poukázáﾐo zejﾏéﾐa ﾐa: 

 Dopad ┗┞soké porodﾐosti ┗ letech 2006 – 2007 na naplﾐěﾐí kapaIit┞ škol, ┗ ﾐěkterýIh )Š 
existuje riziko ﾐedostatečﾐé kapaIit┞ a riziko v┞sokého počtu dětí ve třídáIh 

 Některé škol┞ jsou v horšíﾏ teIhﾐiIkéﾏ stavu 

 V ﾐěkterýIh školáIh Ih┞Hí aﾐeHo je zastaralé v┞Haveﾐí 
 ProHléﾏeﾏ je HezHariérovost škol 
 SCLLD poukazuje na potřeHu podpor┞ teIhﾐiIkého, přírodovědeIkého a jaz┞kového vzděláﾐí 

s Iíleﾏ z┗ýšit zﾐalosti žáků, ﾐa potřeHu lepšího v┞Haveﾐí škol poﾏůIkaﾏi a koﾏpeﾐzačﾐíﾏi 
poﾏůIkaﾏi pro žák┞ se SVP, ﾐa potřeHu spolupráIe ﾏezi školaﾏi a ﾐa potřeHu reflektovat 
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na ﾐové treﾐd┞ ve výuIe a zavádět iﾐovativﾐí ﾏetod┞ výuk┞, poukazuje též ﾐa potřeHu 
zapojeﾐí dospělýIh do ži┗ota škol┞ ふkoﾏuﾐitﾐí škol┞) 

 V SCLLD je též upozorﾐěﾐo ﾐa poteﾐIiál „optiﾏalizaIe ┗ýdajů ﾐa ┗zdělá┗áﾐí prostředﾐiIt┗íﾏ 
efekti┗ﾐího pláﾐo┗áﾐí a ┗┞šší iﾐteﾐzit┞ spolupráIe“153  

 

5.1.6.9 Kultura, sport a společenský život 

SCLLD upozorňuje jedﾐak ﾐa ﾐutﾐost „rekoﾐstruo┗at ﾐe┗┞ho┗ujíIí Hudo┗┞ i ┗zhledeﾏ k ┗┞soké 
eﾐergetiIké ﾐáročﾐosti. PotřeHﾐé je i ﾏoderﾐizo┗at ┗┞Ha┗eﾐí, zejﾏéﾐa sporto┗ﾐíIh oHjektů“, ale 

zejﾏéﾐa ﾐa „zapojeﾐí ┗ětšího počtu oH┞┗atel, přizpůsoHeﾐí společeﾐskýIh akti┗it potřeHáﾏ a přáﾐím 

oH┞┗atel ふﾐapř. za┗edeﾐíﾏ ┗zdělá┗aIíIh kurzů pro dospěléぶ a dále ┗┞užití a zapojeﾐí škol.“154 

V SCLLD kap. B.3.13 IdeﾐtifikaIe potřeH a proHléﾏů pro t┗orHu strategiIké části jsou na s. 199 

ideﾐtifiko┗áﾐ┞ ﾐásledujíIí ﾐejdůležitější proHléﾏ┞ týkajíIí se ┗zdělá┗aIího s┞stéﾏu ┗ regionu Holicko: 

 Školst┗í – modernizaIe a rozšířeﾐí Hudo┗ a ┗┞Ha┗eﾐí 
 Školst┗í – zk┗alitﾐěﾐí ┗ýuk┞ ふﾐo┗é treﾐd┞, iﾐo┗aIeぶ 
 Celoži┗otﾐí ┗zdělá┗áﾐí 
 Podpora ┗olﾐočaso┗ýIh akti┗it ふpro děti i dospěléぶ 
 Opatřeﾐí ﾐa z┗ýšeﾐí zaﾏěstﾐaﾐosti ふz┗┞šo┗áﾐí k┗alifikaIe apod.ぶ155 

 

V SCLLD jsou uvedeny Možﾐost fiﾐaﾐIo┗áﾐí ideﾐtifiko┗aﾐýIh potřeH a proHléﾏů prostředﾐiIt┗íﾏ ESI 
foﾐdů, kde pro školst┗í H┞l┞ ideﾐtifiko┗áﾐ┞:  

 

Tabulka 6 Ideﾐtifikovaﾐé potřeH┞ a proHléﾏ┞ úzeﾏí a ﾏožﾐost jejiIh fiﾐaﾐIováﾐí prostředﾐiItvíﾏ 
ESI foﾐdů 

Ideﾐtifikovaﾐé potřeH┞ 
ふproHléﾏ┞ぶ 

Operačﾐí 
program 

SpeIifiIký Iíl/opraIe ふPRVぶ Relevance pro 

MAS Holicko 

Školství – zkvalitﾐěﾐí 
výuk┞ ふﾐové treﾐd┞, 
inovace) 

OP VVV 
SC ン.ヱ.ヱ Vzdělá┗áﾐí k soIiálﾐí iﾐtegraIi 
dětí a žáků 

NE 

OP VVV 

SC ン.ヲ.ヱ )┗ýšeﾐí k┗alit┞ předškolﾐího 
┗zdělá┗áﾐí ┗četﾐě usﾐadﾐěﾐí přeIhodu 
dětí ﾐa )Š 

NE 

OP VVV 
SC ン.ヲ ヲ )lepšeﾐí k┗alit┞ ┗zdělá┗áﾐí a 
┗ýsledků žáků ┗ klíčo┗ýIh koﾏpeteﾐIíIh 

NE 

IROP 

SC ヲ.ヴ )┗ýšeﾐí k┗alit┞ a dostupﾐosti 
iﾐfrastruktur┞ pro ┗zdělá┗áﾐí 
a Ieloži┗otﾐí učeﾐí 

ANO 

Celoživotﾐí vzděláváﾐí IROP 

SC ヲ.ヴ )┗ýšeﾐí k┗alit┞ a dostupﾐosti 
iﾐfrastruktur┞ pro ┗zdělá┗áﾐí 
a Ieloži┗otﾐí učeﾐí 

ANO 

Opatřeﾐí ﾐa zvýšeﾐí 
zaﾏěstﾐaﾐosti OP PIK 

SC ヲ.ヴ )┗ýšit kapaIitu pro odHorﾐé 
┗zdělá┗áﾐí ┗ MSP 

NE 
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Ideﾐtifikovaﾐé potřeH┞ 
ふproHléﾏ┞ぶ 

Operačﾐí 
program 

SpeIifiIký Iíl/opraIe ふPRVぶ Relevance pro 

MAS Holicko 

ふzv┞šováﾐí kvalifikaIe 
apod.) OP VVV 

SC ン.ヵ )┗┞šo┗áﾐí k┗alit┞ ┗zdělá┗áﾐí a 
odHorﾐé přípra┗┞ ┗četﾐě posíleﾐí jejiIh 
rele┗aﾐIe pro trh práIe 

NE 

OP Z 

SC 1.1.1 )┗ýšit zaﾏěstﾐaﾐost 
podpořeﾐýIh osoH, zejﾏéﾐa staršíIh, 
ﾐízkok┗alifiko┗aﾐýIh a zﾐe┗ýhodﾐěﾐýIh 

NE 

OP Z 

SC ヱ.ヱ.ヲ )┗ýšit zaﾏěstﾐaﾐost 
podpořeﾐýIh ﾏladýIh osoH 

prostředﾐiIt┗íﾏ prograﾏu )áruk┞ pro 
ﾏládež 

NE 

OP Z 

SC ヱ.ン.ヱ )┗ýšit odHorﾐou úro┗eň zﾐalostí, 
do┗edﾐostí a koﾏpeteﾐIí 
praIo┗ﾐíků a soulad k┗alifikačﾐí úro┗ﾐě 
praIo┗ﾐí síl┞ s požada┗k┞ 

trhu práIe 

NE 

OP Z 

SC ヲ.ヱ.ヱ )┗ýšit uplatﾐitelﾐost osoH 
ohrožeﾐýIh soIiálﾐíﾏ ┗┞loučeﾐíﾏ 

ﾐeHo soIiálﾐě ┗┞loučeﾐýIh ┗e společﾐosti 
a ﾐa trhu práIe 

NE 

OP Z SC 2.1.2 Rozvoj sektoru soc. ekonomiky NE 

OP Z 

SC ヲ.ン.ヱ )┗ýšit zapojeﾐí lokálﾐíIh aktérů 
do řešeﾐí proHléﾏů ﾐezaﾏěstﾐaﾐosti a 
soI. začleňo┗áﾐí ┗e ┗eﾐko┗skýIh 
oblastech  

NE 

PRV O. 6.4.2 Podpora agroturistiky ANO 
Pře┗zato z SCLLD, upraveno, s. 200 - 204, Zdroj dat: ┗lastﾐí zpraIo┗áﾐí 

Jako rele┗aﾐtﾐí zdroj fiﾐaﾐIo┗áﾐí pro potřeH┞ ┗zdělá┗áﾐí ﾐa HoliIku H┞l ideﾐtifiko┗áﾐ IROP a PRV. 

  

5.1.6.10 Analýza strategické části SCLLD ve vztahu ke vzdělávání 
Ve strategiIké části SCLLD H┞l┞ ┗┞ﾏezeﾐ┞ klíčo┗é oHlasti – hla┗ﾐí oHlasti roz┗oje. Pro klíčo┗ou oHlast 
H┞l určeﾐ strategiIký ふdlouhodoHýぶ Iíl. Cíle pro klíčo┗é oHlasti ┗┞Iházel┞ ze SWOT aﾐalýz┞ a z aﾐalýz┞ 
proHléﾏů a potřeH úzeﾏí MAS HoliIko.   

StrategiIký Iíl je rozděleﾐ do ﾐěkolika speIifiIkýIh Iílů, ke kterýﾏ jsou staﾐo┗eﾐa opatřeﾐí a iﾐdikátor. 

 

Klíčové oHlasti, strategiIké a speIifiIké Iíle a opatřeﾐí vztahujíIí se ke vzděláváﾐí 

Vzdělá┗áﾐí ﾏá st┞čﾐé Hod┞ s ostatﾐíﾏi klíčo┗ýﾏi oHlastﾏi, speIifiIkými opatřeﾐími a podporo┗aﾐýﾏi 
aktivitami. 

 

Klíčová oHlast A. Partﾐerská spolupráIe 

StrategiIký Iíl A.1 Budo┗áﾐí a posilo┗áﾐí partﾐerskýIh ┗ztahů roz┗ojo┗ýIh aktérů ﾐa úzeﾏí MAS 
s důrazeﾏ ﾐa ┗┞užití poteﾐIiálu úzeﾏí. Má Hýt ﾐaplﾐěﾐ akti┗itaﾏi ┗ Opatřeﾐí: A.1.1.1, kde je 

podporo┗aﾐá akti┗ita Podpora ﾏezigeﾐeračﾐíIh akti┗it. ふSCLLD, s. ヲヱ0ぶ, které váže ﾐa volitelﾐá téﾏata 
MAP ふsoIiálﾐí koﾏpeteﾐIeぶ. 
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 V Opatřeﾐí: A.1.2.1 (SCLLD, s. 211).  jsou podporo┗aﾐýﾏi akti┗itaﾏi týkajíIíﾏi se ┗zdělá┗áﾐí: 
- Podpora školst┗í a Ieloži┗otﾐího ┗zdělá┗áﾐí,  
- Podpora ┗olﾐočaso┗ýIh akti┗it a spolko┗ého ži┗ota ┗ oHIíIh,  
- Podpora zaﾏěstﾐaﾐosti a roz┗oj ┗zdělaﾐosti ┗ souladu s potřeHaﾏi regioﾐu,  
- Udržitelﾐé ﾐakládáﾐí s přírodﾐíﾏi zdroji a posilo┗áﾐí eﾐ┗iroﾐﾏeﾐtálﾐí ┗zdělanosti 

Opatřeﾐí ┗áže ﾐa doporučeﾐé téﾏa MAP pol┞teIhﾐiIká ┗ýIho┗a ふEVVOぶ. 

 

Klíčová oHlast B. Kvalitﾐí život v oHIíIh 

Školst┗í a ﾐeforﾏálﾐí, resp. zájﾏo┗é ┗zdělá┗áﾐí a ┗olﾐočaso┗é akti┗it┞ patří do klíčo┗é oHlasti B. K┗alitﾐí 
ži┗ot ┗ oHIíIh, strategiIký Iíl B.1 OHﾐo┗ou a doplﾐěﾐíﾏ oHčaﾐské ┗┞Ha┗eﾐosti zk┗alitﾐit ži┗ot 
v jedﾐotli┗ýIh oHIíIh i regioﾐu jako Ielku a  B.2 Roz┗ojeﾏ sporto┗ﾐíIh a kulturﾐíIh akIí ┗ oHIíIh rozšířit 
ﾐaHídku ┗olﾐočaso┗ého ┗┞žití oH┞┗atel a ﾐá┗ště┗ﾐíků.  Patří seﾏ opatřeﾐí B.ヱ.ヱ.ン Podpora školst┗í a 
Ieloži┗otﾐího ┗zdělá┗áﾐí a B.2.1.1 Volﾐočaso┗é akti┗it┞ a spolko┗ý ži┗ot. 156  

Podporo┗aﾐé akti┗it┞ v cíli B.ヱ, opatřeﾐí B.ヱ.ヱ.ン Podpora školst┗í a Ieloži┗otﾐího ┗zdělá┗áﾐí:  

 RekoﾐstrukIe, oprav┞, rozšířeﾐí a ﾐová výstavHa budov vzdělávaIíIh zařízeﾐí ふﾏateřské 
školk┞, škol┞ ┗šeIh stupňů, zařízeﾐí pro zájﾏo┗é a ﾐeforﾏálﾐí ┗zdělá┗áﾐí ﾏládeže a pro 
Ieloži┗otﾐí ┗zdělá┗áﾐíぶ. V┞Haveﾐí učeHeﾐ a školﾐího zázeﾏí přede┗šíﾏ ┗ sou┗islosti s 
iﾐo┗ati┗ﾐíﾏi forﾏaﾏi ┗zdělá┗áﾐí. 

 Podpora vzdělávaIíIh projektů a prograﾏů zaﾏěřeﾐýIh zejﾏéﾐa ﾐa rozvoj čteﾐářské a 
ﾏateﾏatiIké graﾏotﾐosti, teIhﾐiIkýIh, přírodovědeIkýIh a jaz┞kovýIh koﾏpeteﾐIí, práIe 
s ﾏoderﾐíﾏi ふdigitálﾐíﾏiぶ teIhﾐologieﾏi a tělesﾐé aktivit┞. 

 Podpora zájﾏovýIh aktivit pro děti a ﾏláděž ふﾏiﾏoškolﾐíIh a volﾐočasovýIh aktivitぶ. 
 Podpora vzﾐiku vzdělávaIího Ieﾐtra ふpro ┗zdělá┗áﾐí dospělýIh, zájﾏo┗ou čiﾐﾐost dětí, 

spolupráIi pedagogů ┗ regionu apod.). 

 SpolupráIe škol a sdíleﾐí kapaIit pro zlepšeﾐí jejiIh ﾐaHídk┞. 
 Setkáváﾐí zástupIů školskýIh zařízeﾐí za účeleﾏ spolupráIe a ┗ýﾏěﾐ┞ zkušeﾐostí 

v jedﾐotli┗ýIh školskýIh proHleﾏatikáIh 

 )lepšováﾐí kvalit┞ výuk┞ ﾐa školáIh, rozvoj iﾐkluzivﾐího vzděláváﾐí. 
 Posíleﾐí iﾐtegraIe ┗e školáIh, posíleﾐí kapaIit pro začleﾐěﾐí zﾐe┗ýhodﾐěﾐýIh skupiﾐ.  
 Podpora projektů a prograﾏů posilujíIí vztah dětí a ﾏládeže k veﾐkovu a ﾏístﾐíﾏu dědiItví. 
 Podpora zahraﾐičﾐíIh výﾏěﾐ a studijﾐíIh poH┞tů dětí a ﾏládeže.  

 Pořádáﾐí vzdělávaIíIh, iﾐforﾏačﾐíIh a osvětovýIh akIí. 
 Posíleﾐí škol jako koﾏuﾐitﾐíIh Ieﾐter a s tíﾏ sou┗isejíIí ﾐutﾐost sta┗eHﾐíIh úpra┗ a pořízeﾐí 

ﾐo┗ého ┗┞Ha┗eﾐí školﾐíIh prostor. 
 Podpora Ieloživotﾐího vzděláváﾐí ふkurzů a prograﾏů pro dospělé, ┗četﾐě sta┗eHﾐíIh úpra┗ a 

pořízeﾐí ┗┞Ha┗eﾐíぶ. 
 OHﾐo┗a fuﾐkčﾐosti ﾐe┗┞užitýIh kapaIit oHeIﾐíIh škol k zajištěﾐí Ieloži┗otﾐího ┗zdělá┗áﾐí ﾐeHo 

k jiﾐýﾏ ﾏiﾏoškolﾐíﾏ akti┗itáﾏ ふpřístup k internetu, knihovna, apod.), a s tíﾏ sou┗isejíIí 
ﾐutﾐost sta┗eHﾐíIh úpra┗ a pořízeﾐí ﾐo┗ého ┗┞Ha┗eﾐí školﾐíIh prostor. 

 Podpora odHorﾐé příprav┞ a kvalifikačﾐíIh kurzů pro pedagogiIké praIovﾐík┞. 

                                                           
156 SCLLD, s. 212 
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 Projekto┗á přípra┗a akIí - sta┗eHﾐí projekto┗é dokuﾏeﾐtaIe ┗šeIh stupňů, aﾐalýz┞ a 
e┝pertíz┞, studie.157 

Některá z ┗ýše u┗edeﾐýIh podporo┗aﾐýIh akti┗it příﾏo sou┗isí s téﾏat┞ MAP. 

Z opatřeﾐí B.ヱ.ヱ.ヴ Podpora soIiálﾐíIh služeH a zapojeﾐí soIiálﾐě a jiﾐak zﾐevýhodﾐěﾐýIh skupiﾐ 
oHčaﾐů do života v oHIíIh a v regioﾐu sou┗isí s MAP podporo┗aﾐé akti┗it┞: 

 RekoﾐstrukIe, opra┗┞, rozšířeﾐí a ﾐo┗á ┗ýsta┗Ha zařízeﾐí posk┞tujíIíIh soIiálﾐí služH┞ ふkrizo┗á 
centra, mateřská Ieﾐtra, ﾐouzo┗é H┞t┞, staIioﾐáře, domy s pečo┗atelskou služHou, 
ﾐízkoprahové zařízeﾐí, zařízeﾐí pro haﾐdiIapo┗aﾐé, apod.). 

 Vzděláváﾐí a aktivizaIe osoH v┞loučeﾐýIh a osoH vedouIíIh rizikový způsoH života. 
 Moﾐitoriﾐg patologiIkýIh jevů a včasﾐá preveﾐIe jevů. 

 Preveﾐtivﾐí prograﾏ┞ pro děti a ﾏládež, pro ┗┞loučeﾐé a riziko┗ě žijíIí skupiﾐ┞. 158 

 

Podporo┗aﾐé akti┗it┞ ┗ Iíli B.ヲ, opatřeﾐí B.ヲ.ヱ.ヱ Volﾐočaso┗é akti┗it┞ a spolko┗ý ži┗ot ﾏají vztah 

zejﾏéﾐa k doporučeﾐýﾏ ふpol┞teIhﾐiIká čiﾐﾐostぶ a volitelﾐýﾏ ふsoIiálﾐí a oHčaﾐské koﾏpeteﾐIeぶ 
téﾏatůﾏ MAP:  

 RekonstrukIe, opra┗┞, rozšířeﾐí a ﾐo┗á ┗ýsta┗Ha budov ┗olﾐočaso┗ýIh zařízeﾐí a zařízeﾐí pro 
spolko┗ou čiﾐﾐost ふkoﾏuﾐitﾐí Ieﾐtra, kluHo┗ﾐ┞, ﾏateřská Ieﾐtra apod.ぶ ┗četně zpraIo┗áﾐí 
projekto┗é dokuﾏeﾐtaIe. 

 V┞Ha┗eﾐí ┗olﾐočaso┗ýIh zařízeﾐí a zařízeﾐí pro spolko┗ou čiﾐﾐost. 
 Podpora spolko┗é čiﾐﾐosti ┗četﾐě sporto┗ﾐíIh kluHů ふpro┗oz spolků, udržeﾐí čiﾐﾐosti apod.ぶ. 
 Podpora akIí oHﾐo┗ujíIíIh či zakládajíIíIh tradiIe pro širokou ┗eřejﾐost a podporujíIí ﾏístﾐí 

patriotismus.  

 Podpora projektů a prograﾏů posilujíIí ┗ztah oH┞┗atel k ┗eﾐko┗u a ﾏístﾐíﾏu dědiIt┗í.  
 Kurz┞ řeﾏesel, lido┗ýIh z┗┞ků a uﾏěﾐí. 159 

 

Podporo┗aﾐá akti┗ita V┞t┗ářeﾐí s┞stéﾏů dopra┗┞ žáků z odlehlejšíIh částí regioﾐu ふs┗oz školﾐíﾏi 
autobusy apod.) z opatřeﾐí B.ン.ヱ.3, SCLLD. s. 221 ﾏůže poﾏoIi ┗ dopravﾐí oHslužﾐosti škol. 

Opatřeﾐí B.4.1.1 Podpora Hezpečﾐosti silﾐičﾐího provozu a rozvoj I┞klodoprav┞ v oHIíIh regioﾐu 
oHsahuje podporo┗aﾐé aktivit┞, které jsou provázáﾐ┞ s čiﾐﾐostí škol: 

 Podpora projektů a prograﾏů zaﾏěřeﾐýIh ﾐa dopravﾐí výIhovu dětí. 
 Budo┗áﾐí dopravﾐíIh hřišť v oHIíIh. 
 Podpora preveﾐtivﾐíIh akIí a HezpečﾐostﾐíIh kaﾏpaﾐí pro všeIhﾐ┞ účastﾐík┞ provozu ﾐa 

pozeﾏﾐíIh koﾏuﾐikaIíIh ふﾐapř.: předﾐášk┞ ┗e školáIh, Hesed┞ s oHčaﾐ┞ ﾐa téﾏa použí┗áﾐí 
refle┝ﾐíIh pr┗ků, I┞klistiIkýIh přileH, apod.ぶ. 160 

 

                                                           
157 SCLLD, s. 216 
158 SCLLD, s. 217 
159 SCLLD, s. 218 
160 SCLLD, s. 223 
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Opatřeﾐí: B.4.1.2 )lepšeﾐí dohledu ﾐad ┗eřejﾐýﾏ pořádkeﾏ obsahuje podporovanou aktivitu 

Preveﾐtivﾐí akIe a Hezpečﾐostﾐí kaﾏpaﾐě ふﾐapř.: předﾐášk┞ ve školáIh, Hesed┞ s oHčaﾐ┞, apod.ぶ.161 

 

Klíčová oHlast C. Podpora podﾐikáﾐí a zaﾏěstﾐaﾐosti 

Klíčo┗á oHlast C. Podpora podﾐikáﾐí a zaﾏěstﾐaﾐosti, StrategiIký Iíl ヱ „V┞t┗ořeﾐíﾏ podﾏíﾐek pro 
z┗ýšeﾐí ┗ýkoﾐﾐosti ﾏístﾐí ekoﾐoﾏik┞ hospodářskýIh suHjektů zajistit předpoklad┞ pro staHilizaIi 
stá┗ajíIíIh a ┗zﾐik ﾐo┗ýIh praIo┗ﾐíIh ﾏíst příﾏo ┗ oHIíIh a tíﾏ ﾐapoﾏoIi ke staHilizaIi osídleﾐí 
regionu“, opatřeﾐí C.ヱ.ヱ.ヱ a C.ヱ.ヲ.ヱ oHsahuje podporo┗aﾐé akti┗it┞ ke školeﾐí a ┗ýIho┗ě k┗alitﾐíIh 
zaﾏěstﾐaﾐIů. StrategiIký Iíl ヱ. se týká spíše Ieloži┗otﾐího ┗zdělá┗áﾐí a úloha škol zde je spíše ┗ tom 

připra┗it k┗alitﾐí aHsol┗eﾐt┞ s doHrýﾏi ┗zdělaﾐostﾐíﾏi základ┞ a klíčo┗ýﾏi koﾏpeteﾐIeﾏi, které 
ﾏohou firﾏ┞ doškolo┗at ┗ odHorﾐýIh oHlasteIh. 

 StrategiIký Iíl C.ヲ „Podporou zaﾏěstﾐaﾐosti a roz┗ojeﾏ ┗zdělá┗áﾐí sou┗isejíIího s rozvojem 

řeﾏeslﾐé ┗ýroH┞, ﾏalého a středﾐího podﾐikáﾐí zajistit staHilizaIi a z┗ýšeﾐí praIo┗ﾐíIh ﾏíst 
příﾏo ┗ regioﾐu Hez ﾐutﾐosti dojížděﾐí za praIí“ je zaﾏěřeﾐ ﾐa sﾐižo┗áﾐí ﾐezaﾏěstﾐaﾐosti, 
podporu ﾏalého a středﾐího podﾐikáﾐí, z┗ýšeﾐí k┗alifikaIe praIo┗ﾐíIh sil ┗ regionu (IT, 

jaz┞ko┗é a odHorﾐé do┗edﾐostiぶ. Podpořeﾐa H┞ ﾏěla Hýt spolupráIe ﾏezi podﾐikateli a 
školaﾏi za účeleﾏ z┗ýšeﾐí uplatﾐitelﾐosti žáků, přede┗šíﾏ se jedﾐá o středoškolské odHorﾐé 
obory.162  

V opatřeﾐí C.2.1.1 Podpora zaﾏěstﾐaﾐosti a rozvoj vzdělaﾐosti v souladu s potřeHaﾏi 
regionu jsou ┗┞ﾏezeﾐ┞ podporo┗aﾐé akti┗it┞, které se týkají ┗zdělá┗áﾐí. „Teﾐto speIifiIký Iíl 
je také zaﾏěřeﾐ ﾐa roz┗oj a udržeﾐí ﾏultifuﾐkčﾐího základﾐího školství a oHoro┗ého 
učňo┗ského školst┗í ┗ regioﾐu ve vazHě ﾐa zaﾏěstﾐatelﾐost a rozvoj ﾏístﾐího 
podﾐikatelského prostoru. Podpora vzděláváﾐí souvisejíIí s rozvojeﾏ řeﾏeslﾐé výroH┞, 
ﾏalého a středﾐího podﾐikáﾐí. )výšeﾐí jaz┞kové v┞Haveﾐosti oHčaﾐů regioﾐu ┗ ﾐá┗azﾐosti 
ﾐa roz┗oj Iesto┗ﾐího ruIhu a přátelst┗í se zahraﾐičﾐíﾏi regioﾐ┞. VýIho┗a k┗alifiko┗aﾐýIh 
řeﾏeslﾐíků a praIo┗ﾐíků ┗e služHáIh ┗ regioﾐu….. 

 Podpora a orgaﾐizačﾐí zajišťo┗áﾐí ┗zdělá┗aIíIh akIí pro ﾐezaﾏěstﾐaﾐé.  
 Propojeﾐí ﾐaHídk┞ ┗zdělá┗áﾐí s podﾐikateli a aktuálﾐíﾏi požada┗k┞ – fle┝iHilﾐě reagujíIí 

s┞stéﾏ. 
 Roz┗oj ﾐaHídk┞ Ieloži┗otﾐího ┗zdělá┗áﾐí pro osoHﾐí roz┗oj, posíleﾐí zručﾐosti, saﾏostatﾐosti 

a dalšího uplatﾐěﾐí. 
 )ajištěﾐí IT ┗zdělá┗áﾐí ┗ regionu. 

 )┗ýšeﾐí jaz┞ko┗é a odHorﾐé ┗zdělaﾐosti forﾏou jaz┞ko┗ýIh kurzů ┗ regioﾐu a zahraﾐičﾐíIh 
pra┝í.  

 Podpora zaiﾐtereso┗aﾐosti podﾐiků ﾐa oHlasti odHorﾐého školst┗í ふpodpora škol a stipeﾐdiaぶ. 
 Podpora dalšíIh fuﾐkIí zákl. školst┗í ﾐa ┗eﾐko┗ě při z┗┞šo┗áﾐí ┗zdělaﾐosti dalšíIh skupiﾐ 

obyvatel. 

 )řizo┗áﾐí učňo┗skýIh praIo┗ﾐíIh ﾏíst u ﾏístﾐíIh řeﾏeslﾐíků – ┗┞Ha┗eﾐí.“163 
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Toto opatřeﾐí se týká hla┗ﾐě odHorﾐého školst┗í a SŠ a veﾐkovskýIh základﾐíIh škol. )Š H┞ se ﾏohl┞ 
zapojit do z┗┞šo┗áﾐí ┗zdělaﾐosti dalšíIh skupiﾐ oH┞┗atelst┗a. ŽádouIí je větší propojeﾐí s podnikateli 

zejﾏéﾐa v oHlasti pol┞teIhﾐiIkýIh koﾏpeteﾐIí ふdoporučeﾐé téﾏa MAPぶ, případﾐě podporou 
jaz┞kového ふ┗olitelﾐé téﾏa MAPぶ a IT vzděláváﾐí v regionu. )ájeﾏ o Ieloživotﾐí vzděláváﾐí, zručﾐost, 
saﾏostatﾐost ﾏá prvopočátek ve vzděláváﾐí v MŠ a )Š. 

 

Klíčová oHlast D. Rozvoj Iestovﾐího ruIhu 

V klíčové oHlasti D. Rozvoj Iestovﾐího ruIhu, strategiIký Iíl D.ヱ Podporou a roz┗ojeﾏ rozličﾐýIh 
společeﾐskýIh akIí, t┗orHou potřeHﾐého zázeﾏí Iesto┗ﾐího ruIhu a uIeleﾐé ﾐaHídk┞ produktů z┗ýšit 
ﾐá┗ště┗ﾐost regioﾐu. V opatřeﾐí D.ヱ.ヱ.ヲ Podpora turistiIk┞ a historiIk┞ výzﾐaﾏﾐýIh oHjektů jsou 

podporovaﾐé aktivit┞, ke kterýﾏ se ﾏohou připojit škol┞. Je zde ﾐávazﾐost předevšíﾏ ﾐa oHčaﾐské 
koﾏpeteﾐIe ふdoporučeﾐé téﾏa MAPぶ a jsou to téﾏata vhodﾐá i pro projektové dﾐ┞: 

 „Podpora akIí zapojujíIíIh ┗eřejﾐost do oHﾐo┗┞, oIhraﾐ┞ a péče o přírodﾐí, kulturﾐí a 
historiIké dědiIt┗í regioﾐu.  

 Mapo┗áﾐí ﾏístﾐíIh tradiI a slo┗esﾐýIh hodﾐot ┗četﾐě jejiIh ┗┞užití a aplikaIe do ži┗ota.  
 Podpora studijﾐí a ┗ýzkuﾏﾐé práIe a další akti┗it┞ ﾏapujíIíIh historiIký, kulturﾐí a přírodﾐí 

┗ý┗oj regioﾐu ふﾐapř. paﾏěť oH┞┗atel, ┗ý┗oj krajiﾐ┞, historiIké rešerše apod.ぶ, koﾏpletaIe, 
arIhi┗aIe a ┗┞užití jejiIh ┗ýstupů.164  

 

Ve strategiIkéﾏ Iíli D.2 „V┞t┗ořeﾐí ﾐo┗é koﾏerčﾐí zﾐačk┞ regioﾐu, pod kterou by se do budoucna 

profilo┗al ﾐo┗ý iﾏage HoliIka“ v Opatřeﾐí: D.2.1.1 „Podpora iﾐforﾏačﾐíIh a ﾐávštěvﾐiIkýIh Ieﾐter a 
jejiIh spolupráIe“ je podporovaﾐou akti┗itou sou┗isejíIí se ┗zdělá┗aIíﾏ s┞stéﾏeﾏ Podpora ┗zdělá┗áﾐí 
zaﾏěstﾐaﾐIů iﾐforﾏačﾐíIh Ieﾐter165, Hude to ┗šak sou┗iset s odHorﾐýﾏ ┗zdělá┗áﾐíﾏ ﾏiﾏo s┞stéﾏ )Š a 
SŠ ﾐa HoliIku.   

 

Klíčová oHlast E. Životﾐí prostředí 

V klíčo┗é oHlasti E. Ži┗otﾐí prostředí, ┗e strategiIkéﾏ Iíli E.ヱ „Pří┗ěti┗á a udržo┗aﾐá krajiﾐa, atrakti┗ﾐí 
pro ﾏístﾐí oH┞┗atele i turist┞“, SpeIifiIký Iíl: E.ヱ.ヱ Péče o ┗eﾐko┗skou krajiﾐu a roz┗oj šetrﾐého 
hospodařeﾐí ┗ krajiﾐě v opatřeﾐí E.1.1.1 „)aIho┗áﾐí a oHﾐo┗a krajiﾐﾐýIh hodﾐot a přírodﾐího dědiIt┗í“ 
jsou podporovaﾐé akti┗it┞, ke kterýﾏ se škol┞ ﾏohou připojit, resp. je ┗┞užít v EVVO (v doporučeﾐéﾏ 
téﾏatu MAP pol┞teIhﾐiIké vzděláváﾐíぶ. Jde o: 

 Čiﾐﾐosti sﾏěřovaﾐé ve prospěIh adaptaIe ﾐa zﾏěﾐu kliﾏatu v oHlasti životﾐího prostředí. 
 Mapováﾐí přírodﾐího dědiItví regioﾐu.166 

 

V opatřeﾐí E.ヱ.ヱ.ン )lepšováﾐí vodﾐího režiﾏu v krajiﾐě a hospodařeﾐí s vodou ﾏohou škol┞ přispět 
zapojeﾐíﾏ se do podporovaﾐé aktivit┞  

 Os┗ěta ┗ oHlasti hospodařeﾐí s vodou v krajiﾐě167 
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Škol┞ ┗šak Hudou zapojeﾐ┞ zejﾏéﾐa ┗e StrategiIkéﾏ Iíli E.ン „)v┞šováﾐíﾏ eﾐviroﾐﾏeﾐtálﾐí 
odpovědﾐosti a vzdělaﾐosti k udržitelﾐéﾏu ﾐakládáﾐí s přírodﾐíﾏi zdroji“, speIifiIký Iíl E.3.1 

„Udržitelﾐé ﾐakládáﾐí s přírodﾐíﾏi zdroji a posilováﾐí eﾐviroﾐﾏeﾐtálﾐí vzdělaﾐosti“, opatřeﾐí: 
E.3.1.2 Vzděláváﾐí, iﾐforﾏovaﾐost, výIhova a zapojováﾐí veřejﾐosti v oHlasti životﾐího prostředí, kde 

jsou jednak podporo┗aﾐé akti┗it┞ ┗hodﾐé pro škol┞ a ┗olﾐočaso┗é akti┗it┞ žáků, jedﾐak podporo┗aﾐé 
akti┗it┞, kde škol┞ ﾏohou spolupraIo┗at. ふdoporučeﾐé téﾏa MAP pol┞teIhﾐiIké ┗zdělá┗áﾐí – EVVO): 

 OrgaﾐizaIe předﾐášek, seﾏiﾐářů, školeﾐí.  
 Podpora stá┗ajíIíIh a ┗zﾐik ﾐo┗ýIh středisek eﾐ┗iroﾐﾏeﾐtálﾐí ┗ýIho┗┞ – rekonstrukce, 

┗┞Ha┗eﾐí.  
 EkologiIké akti┗it┞ škol ┗četně ┗┞Hudo┗áﾐí, opra┗, ﾐákupu ﾐeHo proﾐájﾏu potřeHﾐého 

┗┞Ha┗eﾐí. 
 Akti┗it┞ ┗eřejﾐosti a iﾐstituIí ┗četﾐě doHro┗olﾐiIkýIh akti┗it se zaﾏěřeﾐíﾏ ﾐa ži┗otﾐí 

prostředﾐí ふúdržHa krajiﾐ┞, ┗ýsadHa stroﾏů, lik┗idaIe ﾐepo┗oleﾐýIh skládek, re┗italizaIe 
┗odﾐíIh toků apod.).168 

 

Z analytické části SCLLD ┗┞Iházejí priority. Školst┗í a ┗zdělá┗áﾐí je oHsažeﾐo v IíleIh priorit: 

 V Prioritě ヲ: „K┗alitﾐí ži┗ot ┗ oHIíIh“ jako „Podpora školst┗í a Ieloži┗otﾐího ┗zdělá┗áﾐí“. Do 
této priorit┞ H┞l┞ zařazeﾐ┞ i „Volﾐočaso┗é akti┗it┞ a spolko┗ý ži┗ot“. 

 V Prioritě ン jako „Podpora zaﾏěstﾐaﾐosti a roz┗oj ┗zdělaﾐosti v souladu s potřeHaﾏi regioﾐu“. 
 V Prioritě ヵ „Ži┗otﾐí prostředí“ Iíl „Vzdělá┗áﾐí, iﾐforﾏo┗aﾐost, ┗ýIho┗a a zapojo┗áﾐí ┗eřejnosti 

┗ oHlasti ži┗otﾐího prostředí“. 169 

 

Podporo┗aﾐé akti┗it┞ a priority v regionu MAS Holicko dle SCLLD ovlivňují jedﾐak iﾐfrastrukturu 

vzdělávaIího s┞stéﾏu, jedﾐak podporují s┞stéﾏ forﾏálﾐího, ﾐeforﾏálﾐího a zájﾏového vzděláváﾐí 
ﾐa HoliIku, včetﾐě oHlasti poviﾐﾐýIh, doporučeﾐýIh a volitelﾐýIh téﾏat MAP. Vzﾐiká tak s┞ﾐergiIký 
efekt z propojeﾐí a prolíﾐáﾐí růzﾐýIh s┞stéﾏů a akti┗it. 

Pro Strategii koﾏuﾐitﾐě ┗edeﾐého ﾏístﾐího roz┗oje ふSCLLDぶ je IharakteristiIký důraz ﾐa iﾐtegračﾐí 
pr┗k┞, které uﾏožňují dosaho┗áﾐí s┞ﾐergií. Z hlediska s┞stéﾏu ┗zdělá┗áﾐí jsou důležité zejﾏéﾐa 
zdůrazﾐěﾐé iﾐtegračﾐí prvk┞ v klíčo┗é oHlasti B. Kvalitﾐí život v oHIíIh: 

 „podpora projektů spolupráIe základﾐíIh a ﾏateřskýIh škol ﾐa úzeﾏí MAS,  
 setká┗áﾐí zástupIů školskýIh zařízeﾐí za účeleﾏ spolupráIe a ┗ýﾏěﾐ┞ zkušeﾐostí ┗ jedﾐotli┗ýIh 

školskýIh proHleﾏatikáIh  
 pre┗eﾐti┗ﾐí prograﾏ┞ pro děti a ﾏládež, pro ┗┞loučeﾐé a riziko┗ě žijíIí skupiﾐ┞  
 ┗┞t┗ářeﾐí s┞stéﾏů dopra┗┞ žáků z odlehlejšíIh částí regioﾐu,  
 projekt┞ zaﾏěřeﾐé ﾐa dopra┗ﾐí ┗ýIho┗u dětí“170  
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a ┗ klíčo┗é oHlasti E. Životﾐí prostředí: 

 „akti┗it┞ ┗eřejﾐosti a iﾐstituIí pro údržHu krajiﾐ┞ – úklid krajiﾐ┞,  
 ﾏapo┗áﾐí přírodﾐího dědiIt┗í regioﾐu,  
 ┗zdělá┗áﾐí, iﾐforﾏo┗aﾐost, ┗ýIho┗a a zapojo┗áﾐí ┗eřejﾐosti ┗ oHlasti ži┗otﾐího prostředí“171 

 

Při realizaIi Strategie koﾏuﾐitﾐě ┗edeﾐého ﾏístﾐího roz┗oje Hude u jedﾐotli┗ýIh předkládaﾐýIh 
projektů kladeﾐ důraz ﾐa jejiIh iﾐo┗ati┗ﾐost, pro ┗zdělá┗áﾐí je podstatﾐá Klíčová oHlast B. Kvalitﾐí 
život v oHIíIh a zde iﾐovativﾐí prvek: 

 podpora iﾐo┗aIí při Hudo┗áﾐí zázeﾏí pro ┗olﾐý čas ふpřípra┗a ﾐa základě současﾐýIh zájﾏů dětí 
a ﾏládežeぶ,  

 podpora iﾐo┗aIí ┗ oHlasti školst┗í ふe┝teriéro┗é učeHﾐ┞, ﾏoderﾐizaIe školﾐího ┗┞Ha┗eﾐí, 
rekoﾐdičﾐí a regeﾐeračﾐí prograﾏ┞ pro zaﾏěstﾐaﾐIe ┗e školst┗íぶ. 172 

 

V posledﾐí části SCLLD je řešeﾐo ﾏožﾐé zaHezpečeﾐí realizaIe SCLLD prostředﾐiIt┗íﾏ operačﾐíIh 
prograﾏů. V┞Hráﾐ H┞l IROP, Opatřeﾐí I. Vzdělá┗áﾐí, ┗azHa ﾐa speIifiIký Iíl SC. ヴ.ヱ: Posíleﾐí koﾏuﾐitﾐě 
┗edeﾐého ﾏístﾐího roz┗oje za účeleﾏ z┗ýšeﾐí k┗alit┞ ži┗ota ┗e ┗eﾐko┗skýIh oHlasteIh a akti┗izaIe 
ﾏístﾐího poteﾐIiálu a SC 2.4 )┗ýšeﾐí k┗alit┞ a dostupﾐosti iﾐfrastruktur┞ pro ┗zdělá┗áﾐí a Ieloži┗otﾐí 
učeﾐí. Popis opatřeﾐí je u┗edeﾐ ﾐa s. ヲΑン, za kterýﾏ ﾐásleduje popis ┗hodﾐýIh t┞pů projektů ふs. 273 – 

274).  

 

V PRV byla ┗┞tipo┗áﾐa ┗azHa ﾐa čláﾐek ヴヴ PRV – Čiﾐﾐosti spolupráIe ┗ ráﾏIi iﾐiIiati┗┞ LEADER, ﾐáze┗ 
FiIhé SpolupráIe ﾏístﾐíIh akčﾐíIh skupiﾐ. A jako oHlasti podpor┞ jsou ﾐa s. 286 SCLLD  uvedeny: 

Podpora školst┗í a Ieloži┗otﾐího ┗zdělá┗áﾐí, Podpora ┗olﾐočaso┗ýIh akti┗it a spolko┗ého ži┗ota 
v oHIíIh, Podpora zaﾏěstﾐaﾐosti a roz┗oj ┗zdělaﾐosti ┗ souladu s potřeHaﾏi regioﾐu, Udržitelﾐé 
ﾐakládáﾐí s přírodﾐíﾏi zdroji a posilo┗áﾐí eﾐ┗iroﾐﾏeﾐtálﾐí ┗zdělaﾐosti, Iﾐ┗estiIe sou┗isejíIí se 
┗zdělá┗aIíﾏi akti┗itaﾏi. 

Posledﾐí část dokuﾏeﾐtu SCLLD oHsahuje popis s┞stéﾏu iﾏpleﾏeﾐtaIe SCLLD ┗četﾐě popisu postupů 
pro ┗┞hlašo┗áﾐí ┗ýze┗ MAS, hodﾐoIeﾐí a ┗ýHěr projektů s u┗edeﾐíﾏ pláﾐo┗aﾐé persoﾐálﾐí kapaIit┞. 

)ﾏíﾐěﾐa je i spolupráIe ﾏezi MAS ﾐa ﾐárodﾐí a ﾏeziﾐárodﾐí úro┗ﾐi a přeshraﾐičﾐí spolupráIe. 

 

5.1.7 Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace, verze 
3.3 

Na zpraIo┗áﾐí ┗erze ヱ.ヰ „Strategie iﾐtegro┗aﾐé úzeﾏﾐí iﾐ┗estiIe HradeIko-parduHiIké agloﾏeraIe“ se 
podílela Regioﾐálﾐí roz┗ojo┗á ageﾐtura ParduHiIkého kraje a GAREP, spol. s r.o.. Další ┗erze ┗č. ┗erze 
ン.ン zpraIo┗á┗alo Ceﾐtruﾏ iﾐ┗estiI, roz┗oje a iﾐo┗aIí.  

OHsaheﾏ je popis úzeﾏí a zdů┗odﾐěﾐí jeho ┗ýHěru, aﾐal┞tiIká, strategiIká a iﾏpleﾏeﾐtačﾐí část, 
příloh┞. Pro účel┞ této aﾐalýz┞ jsou podstatﾐé část ヲ. Aﾐal┞tiIká část a část ン. StrategiIká část a příloha 
ヵ.ヴ Aﾐalýza rizik. 
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5.1.7.1 Socioekonomická analýza 

5.1.7.1.1 Demografie 

Hradecko-pardubiIká agloﾏeraIe ﾏěla k  31. 12. 2013 celkem 335 118 obyvatel, hustota obyvatel 

čiﾐila ヲヵン,Β oH┞┗atel/kﾏ2. Ve ﾏěsteIh žilo k 31. 12. 2016 celkem 265 294 obyvatel, tj. 79,16%  obyvatel 

aglomerace. 173  

V úzeﾏí jsou patrﾐé suHurHaﾐizačﾐí teﾐdeﾐIe – pokles oH┞┗atel ┗e ┗elkýIh sídleIh, ┗ ﾏeﾐšíIh oHIíIh 
často růst počtu oH┞┗atel.  Počet oH┞┗atel, ale klesá i ┗ ﾏeﾐšíIh oHIíIh, klesá taﾏ, kde je ﾐedostatečﾐá 
oHčaﾐská ┗┞Ha┗eﾐost, ﾐedostatek ploIh pro ﾐo┗ou ┗ýsta┗Hu a horší dopra┗ﾐí dostupﾐost do ┗elkýIh 
ﾏěst.174  

 

Věková struktura v aglomeraci 

DoIhází ke z┗┞šo┗áﾐí průﾏěrﾐého ┗ěku a k deﾏografiIkéﾏu stárﾐutí oH┞┗atelst┗a, „je sice patrný 
ﾏírﾐý ﾐárůst podílu oH┞┗atel ┗e ┗ěku ヰ – 14 let, ale záro┗eň z┗ýšeﾐí podílu postprodukti┗ﾐí složk┞ 
oH┞┗atel ┗e ┗ěku ヶヵ a ┗íIe let při současﾐéﾏ sﾐížeﾐí podílu produkti┗ﾐí složk┞ oH┞┗atel ┗e ┗ěku ヱヵ – 64 

let…. Z údajů je ro┗ﾐěž patrﾐý přízﾐi┗ější sta┗ ┗ěko┗é struktur┞ oH┞┗atel ┗ oHIíIh ﾏiﾏo ﾏěsta.“ 175 

Nej┗ětší ﾐárodﾐostﾐí ﾏeﾐšiﾐa je slo┗eﾐská ヱ,ヶ%.176 

 

5.1.7.1.2 Občanská vybavenost 

Většiﾐa oHIí ﾏá základﾐí iﾐfrastrukturu, je zde ┗ýrazﾐá spádo┗ost do ┗ětšíIh ﾏěst, silﾐý proIes 
suHurHaﾐizaIe a traﾐsforﾏaIe ┗eﾐko┗ského prostředí ﾐa ふpředぶﾏěstské. V těIhto lokalitáIh jsou 
proHléﾏ┞ s tíﾏ, že oHčaﾐská ┗┞Ha┗eﾐost ﾏá Huď ﾐedostatečﾐou kapaIitu aﾐeHo úplﾐě ch┞Hí.177 

 

5.1.7.1.3 Vzdělávání 
Pro MAP je v ITI rele┗aﾐtﾐí hla┗ﾐě kapitola ヲ.ヱ.ヵ Vzdělá┗áﾐí.  

 V ITI je uvedena vzdělaﾐostﾐí struktura aglomerace: 

 Podíl oH┞┗atel s VŠ ┗zděláﾐíﾏ čiﾐí  14,1%  

 Podíl oH┞┗atel se SŠ ┗zděláﾐíﾏ čiﾐí ヶヱ,ヴ%  

 Podíl obyvatel se základﾐíﾏ ┗zděláﾐíﾏ ┗č. ﾐeukoﾐčeﾐého čiﾐí 14,9%  178 

 

Mateřské škol┞ jsou ┗ ヶヵ oHIíIh, tj. 44,8% oHIíIh agloﾏeraIe. Na úzeﾏí agloﾏeraIe je ΑΓ% tříd MŠ 
koﾐIeﾐtro┗áﾐo do ﾏěst agloﾏeraIe. Do agloﾏeraIe spadá ヲΓ,Α% tříd ┗šeIh )Š Králo┗éhradeIkého 
kraje a ParduHiIkého kraje.  Βヶ,Β%  tříd )Š ┗ agloﾏeraIi je koﾐIeﾐtro┗áﾐo do ﾏěst.179 V krajskýIh 

                                                           
173 Strategie iﾐtegro┗aﾐé úzeﾏﾐí iﾐ┗estiIe HradeIko-parduHiIké agloﾏeraIe, dále jeﾐ ITI, s. ヱヱ 
174 ITI, s. 12 
175 ITI, s. 16  
176 ITI, s. 18  
177 ITI, s. 20 
178 ITI, s. 36 
179 ITI, s. 36 
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ﾏěsteIh se ﾐaIházejí škol┞ speIializo┗aﾐé ﾐa jaz┞k┞, tělesﾐou ┗ýIho┗u, ﾏateﾏatiku. Škol┞ ┗ Hradci 

Králo┗é ﾏají ﾏožﾐost spolupraIo┗at s Pedagogickou fakultou UHK. V agloﾏeraIi e┝istují ┗ ヱヱ oHIíIh 
)UŠ.180 KapaIita škol je po┗ažo┗áﾐa za dostatečﾐou i ┗zhledeﾏ k  ﾐárůstu počtu dětí. Mezi zřizo┗ateli 
jsou obce, ale i suHjekt┞ soukroﾏé a Iírke┗ﾐí. 

V ITI (s. 36 - 37) je upozorﾐěﾐo na ﾐásledujíIí skutečﾐosti týkajíIí se základﾐího školství: 

 „Nedostatečﾐé iﾐfrastrukturﾐí, ﾏateriálﾐí a persoﾐálﾐí zajištěﾐí podﾏíﾐek pro zk┗alitﾐěﾐí ┗ýuk┞ 
sﾏěreﾏ ke klíčo┗ýﾏ koﾏpeteﾐIíﾏ žáků…., 

 …..ﾐutﾐost ﾏoderﾐizo┗at laHoratoře, učeHﾐ┞ a dílﾐ┞ pro odHorﾐou ┗ýuku“ 

 V ﾐěkterýIh školáIh ﾐedostatečﾐá IT iﾐfrastruktura pro ﾏoderﾐizaIi ┗ýuk┞ 

 Nedostatečﾐě k┗alifiko┗aﾐí pedagogo┗é pro za┗edeﾐí ﾏoderﾐíIh foreﾏ ┗ýuk┞ 

 Nutﾐost zlepšit HezHariéro┗ost stá┗ajíIí iﾐfrastruktur┞ 

 Zlepšit teIhﾐiIký sta┗ )Š a ┗┞Ha┗eﾐost areálů 

 Zajistit odpo┗ídajíIí ┗┞Ha┗eﾐí dle aktuálﾐíIh staﾐdardů 

 V┞t┗ořit k┗alitﾐí podﾏíﾐk┞ pro děti se SVP 

 Rozšířit rozsah ﾏiﾏoškolﾐí ┗ýIho┗┞ a ┗zdělá┗áﾐí181 

 

V ITI jsou uvedeny na s. 41 – 42 i odkaz┞ ﾐa krajské dlouhodoHé záﾏěr┞ roz┗oje ┗zdělá┗aIí soustavy, 

které ┗šak ┗ této aﾐalýze jsou aﾐal┞zo┗áﾐ┞ saﾏostatﾐě v jiﾐé části. 

V ITI H┞la zjištěﾐa poptávka škol po: 

 „Posíleﾐí přírodo┗ědﾐého a teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí ふﾏateriálﾐí podﾏíﾐk┞, k┗alita 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíkůぶ. 

 Posíleﾐí ﾐo┗ýIh foreﾏ ┗ýuk┞ poﾏoIí iﾐforﾏačﾐíIh teIhﾐologií. 
 )┗ýšeﾐí ┗zájeﾏﾐé iﾐterakIe ﾏezi školaﾏi/školskýﾏi zařízeﾐíﾏi.“182  

 

V ITI jsou dále aﾐal┞zo┗áﾐ┞ strategiIké pláﾐ┞ jedﾐotli┗ýIh ﾏěst agloﾏeraIe. Z Prograﾏu roz┗oje ﾏěsta 
Holic ﾐa oHdoHí let ヲヰヱン – ヲヰヲヰ je upozorﾐěﾐo hla┗ﾐě ﾐa potřeHu „zaIho┗at oHě středﾐí škol┞“ ve 

ﾏěstě ふOpatřeﾐí ヲ.ヱぶ a ﾐa Opatřeﾐí ヲ.ヲ „tr┗ale ┗┞t┗ářet k┗alitﾐí podﾏíﾐk┞ pro předškolﾐí, školﾐí a 
ﾏiﾏoškolﾐí ┗ýIho┗u“183.  

 

ITI oHsahuje i upozorﾐěﾐí ﾐa ﾐo┗ý koﾐIept akčﾐíIh pláﾐů ┗e ┗zdělá┗áﾐí – MAP, KAP a ﾐa priorit┞ klíčo┗é 
pro Ielou ČR. Jako priority MAP jsou uvedeny: 

 Předškolﾐí ┗zdělá┗áﾐí a péče: dostupﾐost – inkluze – kvalita 

 Čteﾐářská a ﾏateﾏatiIká graﾏotﾐost ┗ základﾐíﾏ ┗zdělá┗áﾐí 
 Iﾐkluzi┗ﾐí ┗zdělá┗áﾐí a podpora dětí a žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ 

 Roz┗oj podﾐika┗osti a iﾐiIiati┗┞ dětí a žáků 

                                                           
180 ITI, s. 37 
181 ITI, s. 36 - 37 
182 ITI, s. 43 
183 ITI, s. 44 
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 Roz┗oj koﾏpeteﾐIí dětí a žáků ┗ pol┞teIhﾐiIkéﾏ ┗zdělá┗áﾐí ふpodpora zájﾏu, ﾏoti┗aIe a 
dovednosti v oHlasti ┗ěd┞, teIhﾐologií, iﾐžeﾐýriﾐgu a ﾏateﾏatik┞ „STEM“, Iož zahrﾐuje i EVVO) 

 Kariéro┗é poradeﾐst┗í ┗ základﾐíIh školáIh184 

 

T┞to klíčo┗é priorit┞ H┞l┞ traﾐsforﾏo┗áﾐ┞ do po┗iﾐﾐýIh, doporučeﾐýIh a ┗olitelﾐýIh téﾏat MAP a KAP. 

 

5.1.7.1.4 Dojížďka za prací a do škol 
Nej┗íIe se dojíždí do krajskýIh ﾏěst HradIe Králo┗é a ParduHiI a do dalšíIh jedﾐotli┗ýIh Ieﾐter 
┗zájeﾏﾐě ﾏezi seHou. Dojíždí se též do Prah┞ za studieﾏ a praIí. Teﾐto treﾐd je ┗ýzﾐaﾏﾐý k┗ůli  riziku 

„odli┗u k┗alifiko┗aﾐé praIo┗ﾐí síl┞ ﾏiﾏo regioﾐ za ┗┞ššíﾏi ┗ýdělk┞“.185  

 

5.1.7.1.5 Trh práce 

Znalost situaIe ﾐa trhu práIe je Hezprostředﾐě důležitá pro oHlast kariéro┗ého poradeﾐst┗í ﾐa školáIh. 

)e strategiIkého hlediska je zﾐalost trhu práIe důležitá také pro zaﾏěřeﾐí obsahu ┗zdělá┗áﾐí ┗e 
školáIh. „VíIe ﾐež ヵヵ% ekoﾐoﾏiIk┞ akti┗ﾐího oH┞┗atelst┗a HradeIko-parduHiIké agloﾏeraIe je 
soustředěﾐo do d┗ou krajskýIh ﾏěst. Skoro Βヰ% je pak soustředěﾐo do ヱヴ oHIí agloﾏeraIe se statutem 

ﾏěsta“.186 

Struktura zaﾏěstﾐaﾐosti v aglomeraci z hlediska sektorů je ﾐásledujíIí: 

 V terIiéru ふoHslužﾐá sféraぶ ヵヶ,ヴ%, jde hla┗ﾐě o krajská ﾏěsta a ┗ětší oHIe 

 V sekundéru ふprůﾏ┞sl, sta┗eHﾐiIt┗í, dopra┗aぶ ンヰ,Γ% 

 V priﾏéru ふ┗┞užití přírodﾐíIh zdrojůぶ ヲ%187, v priﾏéru jsou zaﾏěstﾐaﾐí hla┗ﾐě oH┞┗atelé oHIí 
agloﾏeraIe, kde žije ﾏéﾐě ﾐež ヴヰヰ oH┞┗atel 

 

)aﾏěstﾐaﾐost z od┗ět┗o┗ého hlediska: 

 Průﾏ┞sl ヲン,ヵ%  
 VelkooHIhod, opra┗┞ a údržHa ﾏotoro┗ýIh ┗ozidel ヱヱ,ヲ% 

 )dra┗otﾐí/soIiálﾐí péče Α,Β%188 

 

)aﾏěstﾐaﾐost ふITI/Králo┗éhradeIký a ParduHiIký kraj, praIo┗ﾐí síl┞ soustředěﾐé ┗ aglomeraci) dle CZ–
NACE: 

 Iﾐforﾏačﾐí a koﾏuﾐikačﾐí čiﾐﾐost ヵヶ,ヲ% 

 PeﾐěžﾐiIt┗í a pojišťo┗ﾐiIt┗í ヵヱ% 

 Čiﾐﾐosti ┗ oHlasti ﾐeﾏo┗itostí, profesﾐí, ┗ědeIké a teIhﾐiIké čiﾐﾐosti a adﾏiﾐistrati┗ﾐí a 
podpůrﾐé čiﾐﾐosti ヴヴ,Α% 

                                                           
184 ITI, s. 45 
185 ITI, s. 46 
186 ITI, s. 47 
187 ITI, s. 47 
188 ITI, s. 48 
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 Veřejﾐá sprá┗a a oHraﾐa; po┗iﾐﾐé soIiálﾐí zaHezpečeﾐí ヴヰ,Α% 

 Vzdělá┗áﾐí ンヵ,ヴ% 

 )dra┗otﾐí a soIiálﾐí péče ンΓ,ヱ%189 

 

) ┗ýše u┗edeﾐýIh údajů je zřejﾏé, že převažujíIí zaﾏěstﾐaﾐost v aglomeraci je v odvětvíIh 
ﾐáročﾐějšíIh ﾐa kvalifikovaﾐost praIovﾐí síl┞, Iož klade ┗┞soké ﾐárok┞ ﾐa ┗ýuku ┗e školáIh a jednak 

ﾐa saﾏotﾐé oH┞┗atele. 

Nezaﾏěstﾐaﾐost ┗ aglomeraci byla v roIe ヲヰヱン pod úro┗ﾐí ČR. 

 

5.1.7.1.6 Ekonomika 

Tato část ITI strategie je aﾐal┞zo┗áﾐa z dů┗odu ﾏožﾐosti praIo┗ﾐího uplatﾐěﾐí aHsol┗eﾐtů škol a 
potřeHﾐého zaIíleﾐí ┗zdělá┗áﾐí dle profilu zaﾏěstﾐa┗atelů.  

V Hradecko-parduHiIké agloﾏeraIi pře┗ažo┗al┞ podle údajů ITI strategie ekonomické subjekty dle 

ﾐásledujíIíIh od┗ět┗í ekoﾐoﾏiIké čiﾐﾐosti CZ-NACE (2013): 

 )praIo┗atelský průﾏ┞sl ヱヲ,Α% 

 Sta┗eHﾐiIt┗í ヱヲ,ヴ% 

 VelkooHIhod a ﾏalooHIhod; opra┗┞ a údržHa ﾏotoro┗ýIh ┗ozidel ヱΒ,ヴ% 

 Profesﾐí, ┗ědeIké a teIhﾐiIké čiﾐﾐosti ヱン,Β%190 

 

Ve ﾏěsteIh jsou koﾐIeﾐtro┗áﾐ┞ zdra┗otﾐí a soIiálﾐí péče, peﾐěžﾐiIt┗í a pojišťo┗ﾐiIt┗í, profesﾐí a 
┗ědeIké čiﾐﾐosti.191 

 

EkoﾐoﾏiIké suHjekt┞ dle právﾐí forﾏ┞: 

„VíIe ﾐež Βヰ% ┗šeIh prá┗ﾐíIh foreﾏ je koﾐIeﾐtro┗áﾐo ┗ ráﾏIi agloﾏeraIe do ﾏěst.“ 192 Z hlediska 

prá┗ﾐí forﾏ┞ je struktura ekoﾐoﾏiIkýIh suHjektů ﾐásledujíIí: 

 Ži┗ﾐostﾐíIi ヵΓ,Α% 

 OHIhodﾐí společﾐosti ヱΒ,ヴ% 

 S┗oHodﾐá po┗oláﾐí ヱヱ%193 

 

Mezi ﾐej┗ětší zaﾏěstﾐa┗atele ┗ agloﾏeraIi patří Fakultﾐí ﾐeﾏoIﾐiIe HradeI Králo┗é ふústa┗ﾐí zdra┗otﾐí 
péčeぶ; Les┞ České repuHlik┞, s.p. ふtěžHa dře┗aぶ;  ČE) DistriHučﾐí služH┞, s.r.o. ふopra┗┞ elektriIkýIh 
zařízeﾐíぶ, Foxconn CZ, s.r.o. ふ┗ýroHa počítačů a periferﾐíIh zařízeﾐíぶ; ParduHiIká krajská ﾐeﾏoIﾐiIe, a.s. 

ふústa┗ﾐí zdra┗otﾐí péčeぶ; Kiekert-CS, s.r.o.ふ┗ýroHa ostatﾐíIh strojů pro speIiálﾐí účel┞ j.ﾐ.ぶ; Rubena a.s. 

ふ┗ýroHa ostatﾐíIh pr┞žo┗ýIh ┗ýroHkůぶ; Synthesia, a.s. ふ┗ýroHa Har┗i┗ a pigﾏeﾐtůぶ; Arrow International 

                                                           
189 ITI, s. 48 
190 ITI, s. 57 
191 ITI, s. 56 
192 ITI, s. 56 
193 ITI, s. 57 
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CR, a.s. ふ┗ýroHa lékařskýIh a deﾐtálﾐíIh ﾐástrojů a potřeHぶ; JIP VýIhodočeská, a.s. ふﾐespeIializo┗aﾐý 

velkoobchod s potra┗iﾐaﾏi, ﾐápoji a taHáko┗ýﾏi ┗ýroHk┞ぶ; Marius Pedersen, a.s. ふsHěr odpadů kroﾏě 
ﾐeHezpečﾐýIhぶ; Univerzita Pardubice ふterIiárﾐí ┗zdělá┗áﾐíぶ, Arri┗a VýIhodﾐí ČeIh┞, a.s. ふﾏěstská a 
příﾏěstská pra┗idelﾐá pozeﾏﾐí osoHﾐí dopra┗aぶ, ČSOB Pojišťo┗ﾐa, a.s, čleﾐ holdiﾐgu ČSOB ふži┗otﾐí 
pojištěﾐíぶ; Enter-Prise PS, s.r.o. ふostatﾐí teIhﾐiIké zkoušk┞ a aﾐalýz┞ぶ; Explosia, a.s. ふ┗ýroHa ┗ýHušﾐiﾐぶ; 
Karsit Holding, s.r.o. ふ┗ýroHa ostatﾐíIh dílů a příslušeﾐst┗í pro ﾏotoro┗á ┗ozidla, kroﾏě ﾏotoI┞klůぶ; M-

Silnice, a.s. ふ┗ýsta┗Ha silﾐiI a dálﾐiIぶ.194 

Mezi ﾐej┗ětšíﾏi zaﾏěstﾐa┗ateli jsou suHjekt┞ orieﾐto┗aﾐé ﾐa elektroteIhﾐiku, služH┞ a dopra┗u, 
Iheﾏii, zdra┗otﾐiIt┗í. Jedﾐozﾐačﾐě převažují teIhﾐiIk┞ a přírodovědﾐě zastoupeﾐé oHor┞. 

 

5.1.7.1.7 Výzkum, vývoj a inovace 

Tato kapitola je do aﾐalýz┞ zařazeﾐa k┗ůli toﾏu, že iﾐovaIe a aplikaIe výsledků výzkuﾏu a vývoje do 
pra┝e Hude výzﾐaﾏﾐě ovlivňovat rozvoj průﾏ┞slu a služeH a konkurenceschopnost Hradecko-

parduHiIké agloﾏeraIe ┗ hospodářské soutěži. 

I kd┞ž předškolﾐí a základﾐí školství je zdáﾐli┗ě ┗zdáleﾐé oHlasti ┗ýzkuﾏu, ┗ý┗oji a iﾐo┗aIíﾏ, prakticky 

již ﾐa těIhto stupﾐíIh je ﾏožﾐé položit základ┞ vzdělaﾐosti a kritiIkého ﾏ┞šleﾐí. Jde o to ﾐaučit žák┞ 
kritiIkéﾏu ﾐasta┗eﾐí ﾏ┞sli při zpraIo┗á┗áﾐí iﾐforﾏaIí, podpořit z┗ída┗ou ﾏ┞sl dětí a žáků při kladeﾐí 
si otázek, ┗zHudit zájeﾏ o Ieloži┗otﾐí ┗zdělá┗áﾐí, proHudit zájeﾏ o ┗ědu a podporo┗at t┗oři┗ost a 

iﾐo┗ati┗ﾐí ﾏ┞šleﾐí.  

T┞to sIhopﾐosti a do┗edﾐosti jsou potřeHﾐé ┗e ┗šeIh profesíIh, ale z┗lášť potřeHﾐé jsou ┗e ┗ýzkuﾏu a 
┗ý┗oji. V tomto smyslu ﾐižší stupﾐě škol kladou základ┞ a ovlivňují ﾐastaveﾐí HudouIíIh výzkuﾏﾐýIh 
a vývojovýIh praIovﾐíků, kteří Hudou praIovat v sektoru věd┞, výzkuﾏu a vývoje. 

V ﾐásledujíIí části Hudou u┗edeﾐ┞ jeﾐ rele┗aﾐtﾐí zá┗ěr┞ pro ┗ýzkuﾏ, ┗ý┗oj a iﾐo┗aIe ┗ Hradecko-

parduHiIké agloﾏeraIi, které jsou čerpáﾐ┞ ze Strategie iﾐtegro┗aﾐé úzeﾏﾐí iﾐ┗estiIe a z krajské příloh┞ 
RIS3 strategie dokumentu Strategie iﾐteligeﾐtﾐí speIializaIe ČR. 

)ákladﾐí iﾐforﾏaIe: 

 „Celko┗é ┗ýdaje ﾐa ┗ýzkuﾏ a ┗ý┗oj v oHou krajíIh agloﾏeraIe ﾏají ┗ aHsolutﾐíIh oHjeﾏeIh 
rostouIí teﾐdeﾐIi, ale ┗ relati┗ﾐíﾏ ﾏezikrajskéﾏ ┗┞jádřeﾐí podíl oHou krajů za Ielou ČR 
klesá“.195 

 Podíl ┗ýdajů ﾐa ┗ýzkuﾏ a ┗ý┗oj ﾐa HDP daﾐého kraje je ┗ Králo┗éhradeIkéﾏ kraji 1% (11. 

pozice v ﾏezikrajskéﾏ sro┗ﾐáﾐíぶ a ParduHiIkéﾏ kraji 1,86% (5. pozice v ﾏezikrajskéﾏ 
sro┗ﾐáﾐíぶ.196 

 „Králo┗éhradeIký kraj se ┗ roIe ヲヰヱン podílel ﾐa počtu ┗ýzkuﾏﾐýIh praIo┗ﾐíků ČR ┗┞jádřeﾐé 
přepočteﾏ ﾐa Ielé ú┗azk┞ ふFTEぶ 2,6% (10. pozice v  ﾏezikrajskéﾏ sro┗ﾐáﾐíぶ a ParduHiIký kraj 

3,8% (7. pozice ┗ ﾏezikrajskéﾏ sro┗ﾐáﾐí.)“197 

 „DlouhodoHý podíl oHou krajů ﾐa počtu zaﾏěstﾐaﾐýIh za Ielou ČR osciluje kolem 5% pro 

Králo┗éhradeIký kraj a ヴ,ヵ% pro ParduHiIký kraj.“ 198 
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 SpeIialisté ┗ oHlasti ┗ěd┞ a teIhﾐik┞ ﾏají ┗elﾏi ﾐízkou úro┗eň průﾏěrﾐé hruHé ﾏzd┞ v obou 

krajíIh aglomerace. OHa kraje jsou ﾐa koﾐIi žeHříčku ČR. Dle tab. 29 dokumentu ITI na s. 61 

je průﾏěrﾐá hruHá ﾏěsíčﾐí ﾏzda kategorie CZ-ISCO 21 v ParduHiIkéﾏ kraji ンヵ 009,-Kč, 
předposledﾐí ﾏísto ┗ ČR. V Králo┗éhradeIkéﾏ kraji 31 Αヵヵ Kč, tj. posledﾐí ﾏísto., Iož ﾏůže 
zﾐaﾏeﾐat riziko odIhodu speIialistů do jiﾐýIh regioﾐů za lepšíﾏi ﾏzdo┗ýﾏi podﾏíﾐkaﾏi. 

 „V úzeﾏí agloﾏeraIe ﾐeH┞l realizo┗áﾐ ┗ oHdoHí ヲヰヰΑ – ヲヰヱン žádﾐý projekt E┗ropského Ieﾐtra 
e┝IeleﾐIe aﾐi Regioﾐálﾐího VaV Ientra z  pr┗ﾐíIh d┗ou prioritﾐíIh os OP Výzkuﾏ a ┗ý┗oj pro 
iﾐo┗aIe“ 199 , Iož zﾐaﾏeﾐá, že ﾐejﾏoderﾐější ┗ýzkuﾏﾐé kapaIit┞ H┞l┞ z těIhto prograﾏů 
┗┞Hudo┗áﾐ┞ ┗ jiﾐýIh regioﾐeIh. Opět ﾏůže ﾐastat riziko odIhodu speIialistů ﾐa jiﾐá 
praIo┗iště ┗ jiﾐýIh regioﾐeIh. 

 V agloﾏeraIi ┗šak H┞l┞ realizo┗áﾐ┞ projekt┞ ﾐa „komercializaci popularizaIi ┗ýzkuﾏu a 

┗ý┗oje“ a projekty „na infrastrukturu pro ┗ýuku na ┗┞sokýIh školáIh spojenou s ┗ýzkuﾏeﾏ200 

 V aglomeraci je defiIit podpůrﾐýIh kapaIit orgaﾐizaIí výzkuﾏu a vývoje a iﾐovaIí. Je zde 

podﾐikatelská příležitost pro iﾐvestor┞ a ﾏožﾐost praIovﾐího uplatﾐěﾐí pro kvalifikovaﾐé 
odHorﾐík┞.  

 Na úzeﾏí ParduHiIkého kraje ﾐeﾐí žádﾐý ┗ědeIko-teIhﾐiIký park ﾐeHo podﾐikatelský 
iﾐkuHátor.201 

 „PopularizaIi ┗ěd┞ se ┗ agloﾏeraIi ﾐej┗íIe ┗ěﾐuje Digitálﾐí plaﾐetáriuﾏ ┗ HradIi Králo┗é a 
h┗ězdárﾐa Haroﾐa Artura Krause ┗ ParduHiIíIh“.202 

 

Ke klíčo┗ýﾏ Iharakteristikáﾏ ┗ýzkuﾏu a ┗ý┗oje ┗ Králo┗éhradeIkéﾏ kraji patří:  

 „Regioﾐálﾐí iﾐo┗ačﾐí a ┗ýzkuﾏﾐý s┞stéﾏ králo┗éhradeIkého kraje je s┗ýﾏi paraﾏetr┞ ┗ ráﾏci 

ČR ﾐa průﾏěrﾐé úro┗ﾐi“203 

 AkadeﾏiIký ┗ýzkuﾏ je zaﾏěřeﾐ hla┗ﾐě ﾐa zdra┗otﾐiIký ┗ýzkuﾏ, podoHor ┗ojeﾐský ┗ýzkuﾏ, 

zeﾏědělský ┗ýzkuﾏ a ICT 

 Veřejﾐé ┗ýzkuﾏﾐé orgaﾐizaIe se ┗ěﾐují ┗ýzkuﾏu ┗ oblasti gnotoHiotik┞, lesﾐiIt┗í, radiačﾐí 
oIhraﾐ┞ a ži┗očišﾐé ┗ýroH┞ 

 Nízký počet iﾐo┗ujíIíIh podﾐiků 

 Středﾐí a ┗ětší podﾐik┞ pod zahraﾐičﾐí koﾐtrolou – oHor┞ ICT, autoﾏoti┗e, strojíreﾐst┗í 
 Velké podﾐik┞ pod doﾏáIí koﾐtrolou – oHor┞ te┝tilﾐí průﾏ┞sl, strojíreﾐst┗í ﾏiﾏo autoﾏoti┗e, 

ICT, oHalo┗é teIhﾐologie a elektroﾐika 

 SpolupráIe se SŠ 

 D┗a VT park┞, Ceﾐtruﾏ pro traﾐsfer HioﾏediIíﾐskýIh teIhﾐologií, klastr┞ 

 Nízká iﾐterﾐaIioﾐalizaIe ┗ýzkuﾏu ふtj. ﾏíra zapojeﾐí do ﾏeziﾐárodﾐíIh ┗ýzkuﾏﾐýIh 
prograﾏůぶ 

  „HrozHa odlivu praIovﾐíků výzkuﾏu a vývoje ﾏiﾏo kraj; předevšíﾏ do ﾐově HudovaﾐýIh 

výzkuﾏﾐýIh Ieﾐter veřejﾐého i privátﾐího Iharakteru, udržeﾐí, rozvoj a příIhod kvalitﾐíIh 
lidskýIh zdrojů v regioﾐu se jeví do HudouIﾐa jako klíčové.“ 204 
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Ke klíčo┗ýﾏ Iharakteristikáﾏ ┗ýzkuﾏu a ┗ý┗oje ┗ Pardubickéﾏ kraji patří:  

 „Regioﾐálﾐí iﾐo┗ačﾐí a ┗ýzkuﾏﾐý s┞stéﾏ ParduHiIkého kraje je s┗ýﾏi paraﾏetr┞ ┗ ráﾏIi ČR 
ﾐa průﾏěrﾐé úro┗ﾐi“205 

 Fireﾏﾐí ┗ýzkuﾏ, ┗ý┗oj a iﾐo┗aIe jsou přede┗šíﾏ ┗e ┗elkýIh podﾐiIíIh ┗ ParduHiIíIh, dále 
v Laﾐškrouﾐě, V┞sokéﾏ Mýtě, Ústí ﾐad OrliIí a Letohradě a ﾐa Uﾐi┗erzitě ParduHiIe 

 Zaměřeﾐí akadeﾏiIkého ┗ýzkuﾏu historiIk┞ ﾐa Iheﾏii, elektroteIhﾐiku a dopra┗u 

 Podﾐiko┗ý ┗ýzkuﾏ – Iheﾏie, radioteIhﾐika, HioﾐaﾐoteIhﾐologie, te┝tilﾐí průﾏ┞sl, 
strojíreﾐst┗í 

 Veřejﾐý ┗ýzkuﾏ dosahuje ﾏeziﾐárodﾐí e┝IeleﾐIe ┗ chemii 

 „Nadprůﾏěrﾐý je podíl zaﾏěstﾐaﾐIů VaV ┗ přírodo┗ědﾐýIh a teIhﾐiIkýIh oHoreIh“206 

 „Nej┗íIe iﾐo┗ačﾐíIh fireﾏ je ┗ IheﾏiIkéﾏ průﾏ┞slu, strojíreﾐst┗í a elektroteIhﾐiIkéﾏ 
průﾏ┞slu“207 

 V kraji ﾐeﾐí fuﾐkčﾐí ┗ědeIko-teIhﾐiIký park 

 V kraji je Ceﾐtruﾏ pro traﾐsfer teIhﾐologií a zﾐalostí (Univerzita Pardubice) a klastry 

 

Také pro teﾐto kraj platí: 

 „HrozHa odli┗u praIo┗ﾐíků ┗ýzkuﾏu a ┗ý┗oje a fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků ﾏiﾏo kraj do ﾐo┗ě 
Hudo┗aﾐýIh ┗ýzkuﾏﾐýIh Ieﾐter a fireﾏ s ┗┞sokýﾏ podíleﾏ ┗ýzkuﾏﾐýIh a ┗ý┗ojo┗ýIh akti┗it. 

Udržeﾐí k┗alitﾐíIh lidskýIh zdrojů ┗ regioﾐu se je┗í do HudouIﾐa jako klíčo┗é.“208  

 

Z hlediska doﾏéﾐ strategie iﾐteligeﾐtﾐí speIializaIe ふRISンぶ H┞l┞ jako doﾏéﾐ┞ Králo┗éhradeIkého kraje 
┗┞tipo┗áﾐ┞ ┗ýroHa dopra┗ﾐíIh prostředků a jejiIh koﾏpoﾐeﾐt; strojíreﾐst┗í a iﾐ┗estičﾐí Ielk┞; ﾐo┗é 
te┝tilﾐí ﾏateriál┞ pro ﾐo┗é ﾏultidisIipliﾐárﾐí aplikaIe; elektroﾐika, optoelektroﾐika, optika, 
elektroteIhﾐika a IT; léči┗a, zdra┗otﾐiIké prostředk┞ a lékařská péče; pokročilé zeﾏědělst┗í a 
lesﾐiIt┗í.209 

RISン doﾏéﾐ┞ ParduHiIkého kraje -  iﾐteligeﾐtﾐí Iheﾏie pro průﾏ┞slo┗é a Hio-ﾏediIiﾐálﾐí aplikaIe; 
pokročilé aplikaIe elektroteIhﾐik┞ a iﾐforﾏatik┞; koﾐkureﾐIesIhopﾐá dopra┗a; pokročilé ﾏateriál┞ ﾐa 
Házi te┝tilﾐíIh struktur; strojíreﾐst┗í a ﾏoderﾐí ┗ýroHﾐí teIhﾐologie.210 

RISン doﾏéﾐ┞ speIializaIe Hradecko-parduHiIké agloﾏeraIe – HioﾏediIíﾐ┞, Iheﾏie, elektroﾐika, 
elektroteIhﾐika, IT a strojíreﾐství.211 
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5.1.7.1.8 Kulturní a kreativní odvětví 
Patří seﾏ uﾏěﾐí ふ┗ýt┗arﾐé uﾏěﾐí, sIéﾐiIká uﾏěﾐí, kulturﾐí dědiIt┗íぶ, kulturﾐí průﾏ┞sl┞ ふfilﾏ a ┗ideo, 
TV, rozhlas, videohr┞, hudHa, kﾐih┞, tiskぶ, kreati┗ﾐí průﾏ┞sl┞ ふdesigﾐ, arIhitektura, reklaﾏaぶ a příHuzﾐá 
průﾏ┞slo┗á od┗ět┗í. 

Pro tato od┗ět┗í je podstatﾐý taleﾐt, kreativita, dovedﾐosti. Jsou pro┗ázáﾐa jak s kulturou, tak 

s průﾏ┞sleﾏ a oHIhodeﾏ. Celosvětově je patrﾐý ┗ýzﾐaﾏﾐý ekoﾐoﾏiIký růst. 

Hradecko-parduHiIká agloﾏeraIe ﾐeﾐí z tohoto hlediska příliš roz┗iﾐutá, je orieﾐto┗aﾐá přede┗šíﾏ ﾐa 

tradičﾐí forﾏ┞ – tz┗. paﾏěťo┗é iﾐstituIe ふﾏuzea, galerie, di┗adla, koﾐIertﾐí sál┞, kiﾐaぶ. T┞to iﾐstituIe 
jsou ┗šak ﾐáročﾐé ﾐa pro┗oz, lidské zdroje, ale jsou ﾏálo zisko┗é ekonomicky. Z hlediska regionu 

HoliIka se jedﾐá o Paﾏátﾐík dr. Eﾏila HoluHa – AfriIké ﾏuzeuﾏ ┗ HoliIíIh. Výzﾐaﾏﾐá je síť kﾐiho┗eﾐ 
v aglomeraci. 

„Paﾏěťo┗é iﾐstituIe jsou ﾐedostatečﾐě ﾐapojeﾐé ﾐa další kulturﾐí a kreati┗ﾐí od┗ět┗í. V regioﾐu půsoHí 
ﾏiﾐiﾏuﾏ skutečﾐě ┗ýzﾐaﾏﾐýIh kreati┗ﾐíIh suHjektů.  
Nefuﾐgují zde žádﾐé kreati┗ﾐí klastr┞ či iﾐkuHátor┞. Kroﾏě tradičﾐíIh foreﾏ ふjako jsou ﾐapř. regioﾐálﾐí 
rozhlaso┗é staﾐiIe či produIeﾐti regioﾐálﾐíIh tisko┗iﾐぶ zde ﾐejsou ┗e ┗ětší ﾏíře zastoupeﾐ┞ kulturﾐí 
průﾏ┞sl┞. Ro┗ﾐěž zde ﾐejsou ┗e ┗ětší ﾏíře zastoupeﾐ┞ silﾐě profitaHilﾐí kreati┗ﾐí průﾏ┞sl┞.“212 

Nedostatečﾐě roz┗iﾐuté od┗ět┗í kulturﾐíIh a kreati┗ﾐíIh průﾏ┞slů ﾏůže ﾐegati┗ﾐě o┗li┗ﾐit 
konkurenceschopnost regionu a „┗ést k odlivu taleﾐto┗aﾐýIh jediﾐIů či ﾐezájﾏu aHsol┗eﾐtů usídleﾐí se 
v regionu“.213 

Kreati┗ﾐí průﾏ┞sl┞ dá┗ají ﾏožﾐost uplatﾐěﾐí jediﾐIůﾏ, jejiIhž ﾐadáﾐí leží ┗ uﾏěleIké oHlasti a jejiIhž 
ﾐadáﾐí H┞ se při jedﾐostraﾐﾐé orieﾐtaIi ﾐa pol┞teIhﾐiIké ┗zdělá┗áﾐí ﾐeﾏohlo patřičﾐě uplatﾐit. 

 

5.1.7.1.9 Doprava 

Hradecko-parduHiIká agloﾏeraIe patří ﾏezi ┗ýzﾐaﾏﾐé ﾏultiﾏodálﾐí dopra┗ﾐí uzl┞ ┗ ČR. Z hlediska 

dopravy v aglomeraci ve vztahu k úzeﾏí SO ORP Holice, potažﾏo ke ┗zdělá┗aIíﾏu s┞stéﾏu ﾐa jeho 

úzeﾏí, je ┗ýzﾐaﾏﾐá s┗ýﾏ ┗li┗eﾏ ﾐa situaIi ┗ úzeﾏí přede┗šíﾏ silﾐičﾐí dopra┗a.  Úzeﾏíﾏ agloﾏeraIe i 
SO ORP Holice proIházejí páteřﾐí koﾏuﾐikaIe I/ンヵ a I/ンヶ, které jsou IharakteristiIké ┗┞sokou 
intenzitou silničﾐí dopra┗┞ oHtěžujíIí oH┞┗atele hlukeﾏ, zplodinami, ﾐeHezpečíﾏ ﾐehod a zﾐeﾏožňujíIí 
také cyklodopravu žáků a zaﾏěstﾐaﾐIů do škol. Kroﾏě toho hustá silﾐičﾐí dopra┗a zﾐeﾏožňuje 
v ﾐěkterýIh oHIíIh Holicka ﾏožﾐosti Hezpečﾐého poh┞Hu žáků po oHIi.  

V aglomeraci a ﾐa úzeﾏí SO ORP Holice je potřeHa doHudo┗at ┗e sﾏěru ﾐa OloﾏouI r┞Ihlostﾐí 
komunikaci R35, která zlepší situaIi. Ostatﾐí proHléﾏ┞ týkajíIí se dopra┗┞ ┗ aglomeraci jako je 

ﾐedostatečﾐá kapaIita parko┗aIíIh ploIh, ži┗elﾐé parko┗áﾐí, ﾐedostatečﾐý počet záIh┞tﾐýIh parko┗išť 
či parko┗aIíIh doﾏů P+R, B+R, K+R; Ih┞HějíIí teleﾏatiIké aplikaIe k ﾏoﾐitoro┗áﾐí a řízeﾐí dopra┗┞ se 

školst┗í ﾐa HoliIku ﾐetýkají.  

V železﾐičﾐí dopra┗ě ﾏá agloﾏeraIe ┗elﾏi doHré spojeﾐí s Prahou ふ┗┞sokor┞Ihlostﾐí trať č. ヰヱヰぶ a 
s okolﾐíﾏi stát┞. Dále jsou zde železﾐičﾐí tratě č. ヰンヱ ParduHiIe – HradeI Králo┗é – Jaroﾏěř a č. ヲンΒ 
Pardubice – Ha┗líčků┗ Brod, které uﾏožňují dojížďku do práIe, škol a za služHaﾏi ┗ ráﾏIi ﾏetropolitﾐí 
oHlasti. Toto se ┗šak ﾐedotýká předškolﾐího a základﾐího školst┗í ﾐa HoliIku.   
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Úzeﾏí ORP Holice se týká ┗eřejﾐá hroﾏadﾐá dopra┗a ┗ agloﾏeraIi, která také uﾏožňuje dopra┗u žáků 
do škol ﾐa HoliIku. 

V dalšíIh částeIh ITI H┞la řešeﾐa téﾏata, která se oHlasti ┗zdělá┗áﾐí ﾐedotýkají příﾏo. 

Je ┗šak třeHa zﾏíﾐit ┗ýstup┞ ze SWOT aﾐalýz┞ „Vzdělá┗áﾐí, kulturﾐí a kreati┗ﾐí oHlast“ ﾐa s. ヱヰヴ – 105 

ITI.  V ﾐíže u┗edeﾐé SWOT aﾐalýze pro Ielou HradeIko-pardubickou aglomeraci jsou z┗ýrazﾐěﾐ┞ t┞ 
pr┗k┞, které ﾏají určitý ┗ztah ke školst┗í ﾐa HoliIku. 

 

SWOT aﾐalýza teﾏatiIké oHlasti – Vzděláváﾐí, kulturﾐí a kreativﾐí oHlast 

S - silﾐé stráﾐk┞ 

 podíl ┗┞sokoškolsk┞ ┗zdělaﾐého oH┞┗atelst┗a ┗┞šší ﾐež průﾏěr ČR  
 přítoﾏﾐost v┞sokýIh škol ふv┞soký podíl studeﾐtů přírodﾐíIh věd, iﾐforﾏatik┞ a ITぶ 
 přítoﾏﾐost ┗ýzﾐaﾏﾐýIh arIhitektoﾐiIkýIh paﾏátek a kulturﾐíIh iﾐstituIí ﾐadregioﾐálﾐího 

┗ýzﾐaﾏu  
 doHrá dostupﾐost základﾐíIh soIiálﾐíIh a zdra┗otﾐiIkýIh služeH ┗e ┗elkýIh sídleIh agloﾏeraIe 

214 

 

Přítoﾏﾐost ┗┞sokýIh škol ┗ krajskýIh ﾏěsteIh agloﾏeraIe dá┗á žákůﾏ z Holicka – po aHsol┗o┗áﾐí 
středﾐí škol┞ – perspektivu fiﾐaﾐčﾐě dostupﾐého v┞sokoškolského studia v regionu. Vzhledem 

k pře┗ládajíIíﾏu profilu VŠ ┗ agloﾏeraIi je ┗elﾏi ┗hodﾐé položit v přípra┗ě žáků ﾐa )Š ﾐa HoliIku důraz 
na podporu ﾏateﾏatiIké graﾏotﾐosti a pol┞teIhﾐiIkého vzděláváﾐí. ŽáIi ho postupﾐě ┗┞užijí ﾐa 
ﾐa┗azujíIíIh stupﾐíIh škol. Jde záro┗eň o po┗iﾐﾐé a doporučeﾐé téﾏa MAP. 

 

W – slaHé stráﾐk┞ 

 ﾐeﾐaplﾐěﾐost středﾐíIh škol, zejﾏéﾐa teIhﾐiIkého zaﾏěřeﾐí  
 ﾐedostatek kvalifikovaﾐýIh praIovﾐíků, zejﾏéﾐa v teIhﾐiIkýIh profesíIh  
 ﾐedostatečﾐá v┞Haveﾐost odHorﾐýIh učeHeﾐ ﾐa základﾐíIh a středﾐíIh školáIh  

 ﾐedostatečﾐé kapaIit┞ ┗ýuko┗ýIh ploIh pro sporto┗ﾐí a tělo┗ýIho┗ﾐé akti┗it┞ ふVŠ a SŠぶ  
 ﾐedostatečﾐě ┗┞užitý poteﾐIiál ┗ýzﾐaﾏﾐýIh paﾏátko┗ýIh oHjektů  
 ﾐedostatečﾐá péče o ﾏuzejﾐí foﾐd┞ ┗e ┗ýzﾐaﾏﾐýIh paﾏěťo┗ýIh iﾐstituIíIh agloﾏeraIe 

 ﾐe┗┞užitý poteﾐIiál kreati┗ﾐíIh průﾏ┞slů  
 sﾐížeﾐá dostupﾐost zdra┗otﾐiIké a soIiálﾐí péče ┗e ┗eﾐko┗skýIh oHlasteIh215 

 

Neﾐaplﾐěﾐost středﾐíIh škol je pro SŠ slaHou stráﾐkou, ale pro žák┞ ze )Š ﾐa HoliIku jistou ┗ýhodou, 
protože jiﾏ dá┗á ┗ětší šaﾐIi ﾐa přijetí ke studiu. TeIhﾐiIké zaﾏěřeﾐí SŠ opět iﾏplikuje ﾐutﾐost v┞soké 
ﾏateﾏatiIké graﾏotﾐosti a pol┞teIhﾐiIkého vzděláﾐí, ke které ﾏají učitelé ┗ést žák┞ ﾐa )Š.  

Neﾐaplﾐěﾐost středﾐíIh škol je jeﾐ dočasﾐá, je ┗┞┗olaﾐá ﾏj. pokleseﾏ deﾏografiIké kři┗k┞ a 

pra┗děpodoHﾐě se bude od školﾐího roku ヲヰヱ7/2018 zlepšo┗at, protože“ letos ふﾏ┞šleﾐo ┗e šk. roIe 
                                                           
214 ITI, s. 104 - 105 
215 ITI, s. 105 
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2016/2017ぶ jsﾏe ﾐa poﾏ┞slﾐéﾏ dﾐě ┗ příjﾏu uIhazečů ﾐa středﾐí škol┞.“  V příštíIh leteIh se „krize ve 

školst┗í proje┗í ﾐa ┗┞sokýIh školáIh“.216 

Nedostatek kvalifikovaﾐýIh praIovﾐíků, zejﾏéﾐa v teIhﾐiIkýIh profesíIh, je sigﾐifikaﾐtﾐí jak pro 
Hradecko-pardubickou aglomeraci, tak pro Holicko. Je pra┗děpodoHﾐě ┗┞┗oláﾐ ﾐezájﾏeﾏ žáků a 
rodičů o studiuﾏ teIhﾐiIkýIh oHorů, Iož ﾏůže Hýt ┗┞┗oláﾐo oHtížﾐostí teIhﾐiIkýIh oHorů, 
ﾐedostatečﾐou připra┗eﾐostí žáků a ﾐedostatečﾐou propagaIí teIhﾐiIkýIh oHorů a ﾐedostačujíIíﾏ 

kariéro┗ýﾏ poradeﾐst┗íﾏ.  

Na jedﾐé straﾐě dá┗á ﾐedostatek teIhﾐiIk┞ orieﾐto┗aﾐýIh praIo┗ﾐíků doHrou praIo┗ﾐí perspekti┗u 
aHsol┗eﾐtůﾏ teIhﾐiIk┞ orieﾐto┗aﾐýIh oHorů. Na druhé straﾐě ┗šak v┞volává potřeHu adekvátﾐě 
připravovat děti a žák┞ ke studiu teIhﾐiIkýIh oHorů již ﾐa )Š, resp. v MŠ.  

Opět zde ┗┞┗stá┗á potřeHa posilováﾐí ﾏateﾏatiIké graﾏotﾐosti, pol┞teIhﾐiIkého vzděláváﾐí a 

ﾏaﾐuálﾐí zručﾐosti. To pot┗rdil┞ pozﾐatk┞ ze strukturo┗aﾐýIh rozho┗orů ﾐa )Š a MŠ, kde H┞l zdůrazﾐěﾐ 
zájeﾏ dětí a žáků ふhla┗ﾐě ﾐa ﾐižšíIh stupﾐíIh školぶ o práIi se dře┗eﾏ, o IheﾏiIké pokus┞, o přírodu a 
pěsto┗áﾐí rostliﾐ. Děti a ﾏladší žáIi proje┗ují zájeﾏ o práIi s hﾏotou. Toﾏuto zájﾏu je třeHa ┗┞jít ┗stříI 
praIo┗ﾐí ┗ýIho┗ou ┗ dílﾐáIh, poH┞teﾏ v přírodě a ﾏožﾐostí pěsto┗áﾐí rostliﾐ ﾐa pozeﾏIíIh. 

Další slaHé stráﾐk┞ – hla┗ﾐě ┗┞užití poteﾐIiálu kreativﾐíIh průﾏ┞slů – sou┗isejí ﾏiﾏo jiﾐé 
s ﾐedostatečﾐou ┗ýIho┗ou ke kreati┗ﾐíﾏu ﾏ┞šleﾐí, iﾐiIiati┗ě a podﾐika┗osti, Iož jsou doporučeﾐá 
téﾏata MAP. Ve strukturo┗aﾐýIh rozho┗oreIh s řediteli MŠ a )Š H┞la tato oHlast ┗ýIho┗┞ a ┗zdělá┗áﾐí 
jedﾐozﾐačﾐě ﾐejproHleﾏatičtější a ﾐejﾏéﾐě jasﾐá. Na školáIh je ﾐutﾐo ji defiﾐo┗at, podporo┗at a 
roz┗íjet.  

 

O – příležitosti  

 spolupráIe škol a školskýIh zařízeﾐí ﾏezi seHou a s firmami  

 ﾐové forﾏ┞ výuk┞ s v┞užitíﾏ ICT  
 zpřístupﾐěﾐí a v┞užití foﾐdů paﾏěťovýIh iﾐstituIí pro podporu vzdělaﾐosti a rozvoj kulturﾐíIh 

a kreativﾐíIh odvětví  
 zpřístupﾐěﾐí kulturﾐě historiIkýIh oHjektů  
 roz┗oj soIiálﾐí ekoﾐoﾏik┞ 217 

 

SpolupráIi škol a školskýIh zařízeﾐí ﾏezi seHou a s firmami jedﾐozﾐačﾐě MAP podporuje a organizuje. 

O ﾐo┗é forﾏ┞ ┗ýuk┞ s ┗┞užitíﾏ ICT je ﾐa školáIh zájeﾏ, i kd┞ž ﾐa ﾐěkterýIh školáIh již ┗┞užili ﾏožﾐosti 
┗ýze┗ ┗ OP VK v  ﾏiﾐuléﾏ prograﾏo┗aIíﾏ oHdoHí k ﾐákupůﾏ didaktiIké techniky – ﾐapř. iﾐterakti┗ﾐíIh 
taHulí a připra┗ili si ┗ ráﾏIi projektů praIo┗ﾐí list┞ k růzﾐýﾏ předﾏětůﾏ s ┗┞užitíﾏ iﾐterakti┗ﾐíIh taHulí 
a ┗ýpočetﾐí teIhﾐik┞.  

Novou výzvou pro škol┞ ﾏůže Hýt zpřístupﾐěﾐí a v┞užití foﾐdů paﾏěťovýIh iﾐstituIí pro podporu 
vzdělaﾐosti a rozvoj kulturﾐíIh a kreativﾐíIh odvětví. Kreati┗ﾐí a kulturﾐí průﾏ┞sl ┗ aglomeraci 

roz┗iﾐut ﾐeﾐí. Jedﾐá se o zIela ﾐo┗ou ﾏožﾐost roz┗oje ﾐo┗ýIh zisko┗ýIh od┗ět┗í ふ┗ souladu s gloHálﾐíﾏi 
trendy) a ﾏožﾐost profesﾐí kariér┞ i pro žák┞, kteří jsou huﾏaﾐitﾐě orieﾐto┗áﾐi a kteří ﾐeﾐajdou 
uplatﾐěﾐí ┗ teIhﾐiIkýIh oHoreIh. 

                                                           
216 Tisko┗iﾐa „Deﾐík s ┗áﾏi, Setkáﾐí s hejtﾏaﾐeﾏ“, VLTAVA LABE MÉDIA, rozho┗or „Klíčo┗é Hude pro kraj ┗┞užití 
e┗ropskýIh foﾐdů, říká hejtﾏaﾐ“, s. ヶ, poﾐdělí ヱヲ. prosiﾐIe ヲヰヱヶ  
217 ITI, s. 105 
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T – hrozby  

 pokračujíIí ﾐesoulad ﾐa trhu práIe v agloﾏeraIi ふﾐižší kvalita aHsolveﾐtů poIiťovaﾐá 
zaﾏěstﾐavateliぶ  

 Ihátráﾐí ﾐe┗┞užitýIh a ﾐeudržo┗aﾐýIh paﾏátko┗ýIh oHjektů  
 ﾐekoﾐkureﾐIesIhopﾐá ﾐaHídka kulturﾐíIh a kreati┗ﾐíIh akti┗it ┗ ráﾏIi České repuHlik┞  
 ﾐízká poptá┗ka po kulturﾐíIh a kreati┗ﾐíIh akti┗itáIh  
 vzrůstajíIí potřeHa soIiálﾐíIh a zdravotﾐíIh služeH v důsledku ﾐepřízﾐivého deﾏografiIkého 

vývoje ふdeﾏografiIké stárﾐutíぶ218  

 

Škol se příﾏo dotýká pokračujíIí ﾐesoulad ﾐa trhu práIe ┗ agloﾏeraIi – ﾐižší kvalita aHsolveﾐtů 
poIiťovaﾐá zaﾏěstﾐavateli. AHsol┗eﾐti škol dosud ﾏají ﾐedostatečﾐé klíčové i odHorﾐé kompetence. 

V případě, že H┞ teﾐto treﾐd pokračo┗al, Hude to prodlužo┗at doHu adaptaIe ┗ praIo┗ﾐíﾏ proIesu a 
Hude to ┗┞┗olá┗at ﾐutﾐost doškolo┗áﾐí zaﾏěstﾐaﾐIů ┗e firﾏáIh a iﾐstituIíIh a sﾐižo┗áﾐí 
konkurenceschopnosti v důsledku ﾐízké k┗alifiko┗aﾐosti lidskýIh zdrojů. Toﾏuto proIesu se sﾐaží MAP 
předIházet posilo┗áﾐím nastoleﾐýIh po┗iﾐﾐýIh, doporučeﾐýIh a ┗olitelﾐýIh téﾏat MAP.  

 

5.1.7.1.10 Aﾐalýza proHléﾏů a potřeH 

V této kapitole jsou proHléﾏo┗é okruh┞ SWOT aﾐalýz┞ dále aﾐal┞zo┗áﾐ┞ s Iíleﾏ získat podklad pro 

ﾐá┗rho┗ou část strategie ┗zhledeﾏ k ﾏožﾐosteﾏ fiﾐaﾐIo┗áﾐí z ESI foﾐdů. Zde je pře┗zato rozpraIo┗áﾐí 
téﾏatu ┗zdělá┗áﾐí ﾐa úro┗ﾐi agloﾏeraIe tak, jak je v ITI na s. 109 – 110. 

 

Tabulka 7 Vzděláváﾐí, kulturﾐí a kreativﾐí oHlast 

Vzděláváﾐí, kulturﾐí a 
kreativﾐí oHlast PROBLÉMY 

Řešeﾐo 
prostředﾐiItvíﾏ 

Strategie ITI 

POTŘEBY 

Řešeﾐo 
prostředﾐiItvíﾏ 

Strategie ITI 

Nízký zájeﾏ o studiuﾏ 
teIhﾐiIkýIh  ANO 

)kvalitﾐěﾐí výuk┞ 
pol┞teIhﾐiIkýIh oHorů  ANO  

a přírodovědﾐýIh oHorů  ANO 

)výšit relevaﾐIi vzděláváﾐí 
vůči požadavkůﾏ 
zaﾏěstﾐavatelů  

ANO  

Nedostatečﾐá 
iﾐfrastruktura pro praktiIké 
v┞učováﾐí ﾐa školáIh  

ANO 
ModerﾐizaIe a v┞Haveﾐí 
odHorﾐýIh učeHeﾐ  ANO  

V┞užití digitálﾐíIh 
teIhﾐologií ve výuIe  ANO 

Rozvoj klíčovýIh koﾏpeteﾐIí 
žáků, studeﾐtů a pedagogů  ANO  

je ﾐa ﾐízké úrovﾐi  ANO 
Posíleﾐí rovﾐého přístupu ke 
vzděláváﾐí  ANO  

Nízká relevaﾐIe 
sekuﾐdárﾐího/terIiárﾐího ANO Posíleﾐí role dalšího ┗zdělá┗áﾐí  NE  

                                                           
218 ITI, s.105 
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Vzděláváﾐí, kulturﾐí a 
kreativﾐí oHlast PROBLÉMY 

Řešeﾐo 
prostředﾐiItvíﾏ 

Strategie ITI 

POTŘEBY 

Řešeﾐo 
prostředﾐiItvíﾏ 

Strategie ITI 

vzděláváﾐí pro potřeH┞ trhu 
práIe  

Nízká spolupráIe škol a 
zaﾏěstﾐa┗atelů  NE 

RekoﾐstrukIe a ﾐové v┞užití 
ﾐejvýzﾐaﾏﾐějšíIh 
arIhitektoﾐiIkýIh paﾏátek  

ANO  

Nízká spolupráIe škol a 
školskýIh zařízeﾐí ﾐa┗zájeﾏ  NE 

)ajištěﾐí prostor a teIhﾐologií 
pro ﾏoderﾐí a účiﾐﾐou 
oIhraﾐu sHírkovýIh a 
kﾐihovﾐíIh foﾐdů  

ANO  

Nízká připraveﾐost 
pedagogů pro iﾐkluzivﾐí 
vzděláváﾐí a 
difereﾐIovaﾐou výuku  

ANO 

DigitalizaIe a ﾐové forﾏ┞ 
prezeﾐtaIe sHírkovýIh a 
kﾐihovﾐíIh foﾐdů  

ANO  

Paﾏěťové iﾐstituIe 
dispoﾐují rozsáhlýﾏi 
sHírkovýﾏi a kﾐižﾐíﾏi 
foﾐd┞, pro ﾐěž ﾐeﾐí 
zajištěﾐa dostatečﾐá 
oIhraﾐa a také ﾏožﾐosti 
jejiIh v┞užití pro rozvoj  
vzdělaﾐosti a kreativit┞ jsou 
oﾏezeﾐé z důvodu 
ﾐedostatečﾐýIh ﾏožﾐostí 
prezentace 

ANO 

V┞Hudováﾐí prostor pro 

prezeﾐtaIi sHírkovýIh foﾐdů 
ﾐejvýzﾐaﾏﾐějšíIh 
paﾏěťovýIh iﾐstituIí  

ANO  

Výzﾐaﾏﾐé kulturﾐí paﾏátk┞ 
a jejiIh součásti jsou z 
hlediska staveHﾐě 
teIhﾐiIkého stavu v 
ohrožeﾐí  

ANO  Rekonstrukce 

kulturﾐě 
historiIkýIh 
paﾏátkovýIh 
oHjektů  

ANO  

 

ANO 

 

RekoﾐstrukIe kulturﾐě 
historiIkýIh paﾏátkovýIh 
oHjektů  
 

ANO  

 

AgloﾏeraIe ﾐeﾐaHízí fuﾐkčﾐí 
reprezeﾐtati┗ﾐí a 
koﾐkureﾐIesIhopﾐé 
prostory pro rozvoj 

kreativity  

NE 

)a┗edeﾐí ﾐo┗ýIh ﾏetod 
prezentace kultury pro rozvoj 

kreati┗it┞ a ┗zdělaﾐosti  
 

NE 

Několik výzﾐaﾏﾐýIh 
arIhitektoﾐiIkýIh paﾏátek, 
které ﾐeﾏají Hez ﾐového 
vhodﾐého a s┞steﾏatiIkého 
v┞užití rozvojovou 
perspektivu  

ANO 

V┞t┗ořeﾐí prostoru pro 
systematickou podporu 

rozvoje kreativity  

 

NE 

Zdroj: ITI, s. 109 – 110 

 

Ke ┗zdělá┗áﾐí se zprostředko┗aﾐě ┗ztahuje i rozpraIo┗áﾐí potřeH ┗ýzkuﾏu a ┗ý┗oje – je zdůrazﾐěﾐa 
ﾐutﾐost posilo┗at spolupráIi ﾏezi orgaﾐizaIeﾏi, které zprostředkují popularizaIi ┗ěd┞ a zajistí 
spolupráIi se školaﾏi a školskýﾏi zařízeﾐíﾏi. Do tabulky je vybráﾐa jeﾐ část, která se týká popularizaIe 
┗ěd┞.  
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5.1.7.1.11 Výzkum, vývoj a inovace 

Z rozpraIo┗áﾐí téﾏat ┗zdělá┗áﾐí, kulturﾐí a kreati┗ﾐí oHlasti a téﾏatu ┗ýzkuﾏ, ┗ý┗oj a iﾐo┗aIe 
jedﾐozﾐačﾐě ┗┞plý┗á potřeHa a zájeﾏ podporovat a posilovat teIhﾐiIkou a přírodovědﾐou profilaci 

aglomerace. Bohužel ┗ současﾐé doHě e┝istují ┗ážﾐé disproporIe ﾏezi potřeHaﾏi trhu práIe 
ふpoptávka hlavﾐě po teIhﾐiIk┞ orieﾐtovaﾐýIh praIovﾐíIíIhぶ a ﾐaHídkou praIovﾐíIh sil v aglomeraci. 

V případě, že ﾐeIhIeﾏe zhoršo┗at ﾏožﾐé praIo┗ﾐí uplatﾐěﾐí aHsol┗eﾐtů škol ┗ HudouIﾐosti, je ﾐutﾐé 
potřeHáﾏ ﾐa trhu práIe v┞jít vstříI a přípravu dětí a žáků prohluHovat v oHlasti přírodovědﾐýIh 
předﾏětů, ﾏateﾏatik┞, pol┞teIhﾐiIkéﾏ vzděláváﾐí včetﾐě posilováﾐí ﾏaﾐuálﾐí zručﾐosti.  

)droje pro zaHezpečeﾐí ┗ýše zﾏíﾐěﾐýIh potřeH doporučuje ITI strategie hledat ┗ OP IROP, SC 2.4. Totéž 
se týká ﾐedostatečﾐé popularizaIe ┗ýsledků ┗ýzkuﾏu a ┗ěd┞ ┗ůči široké ┗eřejﾐosti a posíleﾐí 
spolupráIe.  

 

Tabulka 8 Vývoj, výzkuﾏ a iﾐovaIe 

PROBLÉMY 

Řešeﾐo 
prostředﾐiItvíﾏ 

Strategie ITI 

POTŘEBY 

Řešeﾐo 
prostředﾐiItví
m Strategie ITI 

Nedostatečﾐá popularizaIe 
výsledků výzkuﾏu a věd┞ 
vůči široké veřejﾐosti  

ANO 

Posíleﾐí spolupráIe orgaﾐizaIí 
popularizaIe věd┞ se školaﾏi a 
školskýﾏi zařízeﾐíﾏi  

ANO 

                                                                                                                                    Zdroj: ITI, s.110 

 

5.1.7.1.12 Strategické cíle aglomerace 

Ve strategiIké části jsou defiﾐo┗áﾐ┞ ヲ strategiIké Iíle agloﾏeraIe – „udržitelﾐá“ a „Ih┞trá a kreati┗ﾐí“ 
aglomerace.   

 

Udržitelﾐá agloﾏeraIe 

„StrategiIký Iíl ヱ „Udržitelﾐá agloﾏeraIe“ je zaﾏěřeﾐ ﾐa zajištěﾐí podﾏíﾐek pro roz┗oj ﾏetropolitﾐí 
oHlasti s důrazeﾏ ﾐa její udržitelﾐost. Cíleﾏ ┗ této oHlasti je zdra┗é ži┗otﾐí prostředí ﾐa úzeﾏí 
agloﾏeraIe, které ┗┞t┗áří ┗hodﾐé podﾏíﾐk┞ pro roz┗oj soIioekoﾐoﾏiIkýIh akti┗it Hez ﾐegati┗ﾐíIh ┗li┗ů 
lidské čiﾐﾐosti a dopra┗┞ ﾐa k┗alitu ži┗ota ┗šeIh oH┞┗atel. Udržitelﾐý růst agloﾏeraIe ﾐeﾐí ﾏožﾐé 
zajistit Hez podpor┞ zdra┗ého ži┗otﾐího prostředí, které do určité ﾏír┞ deterﾏiﾐuje další akti┗it┞ ┗ úzeﾏí. 
V┞soká koﾐIeﾐtraIe oH┞┗atel a ekoﾐoﾏiIkýIh akti┗it ┗ agloﾏeraIi deterﾏiﾐuje z┗ýšeﾐé ﾐárok┞ úzeﾏí 
ﾐa zásoHo┗áﾐí eﾐergieﾏi a ┗odou, produkIi a lik┗idaIi odpadů a silﾐou dopra┗ﾐí iﾐteﾐzitu.“219 

Z hlediska regionu Holicka je zajíﾏa┗á ﾏ┞šleﾐka ekologiIké ┗eřejﾐé dopra┗┞ a ﾐeﾏotoro┗é dopra┗┞, 
která H┞ poﾏohla odlehčit dopra┗ﾐě přetížeﾐé silﾐiIe ﾐa HoliIku a podpořila H┞ dopra┗u žáků do škol. 
Dále je důležitá oIhraﾐa ži┗otﾐího prostředí ふzejﾏéﾐa oIhraﾐa ┗od, tříděﾐí odpadů, oIhraﾐa sídelﾐí 
zeleﾐěぶ, Iož je příﾏo oHsaheﾏ EVVO ふ┗ ráﾏIi pol┞teIhﾐiIkého ┗zděláﾐíぶ jako doporučeﾐého téﾏatu 
MAP.  
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Ch┞trá a kreativﾐí agloﾏeraIe 

)de se jedﾐá o ┗elﾏi iﾐspirati┗ﾐí Iíl, který prolíﾐá koﾐIepteﾏ MAP a téﾏat┞ MAP. Jde o to, že 

„StrategiIký Iíl ヲ je zaﾏěřeﾐ ﾐa rozvoj zﾐalostﾐího trojúhelﾐíku Hradecko-parduHiIké agloﾏeraIe 
(vzděláváﾐí, výzkuﾏ a iﾐovaIeぶ. Jedﾐíﾏ z předpokladů pro posilo┗áﾐí koﾐkureﾐIesIhopﾐosti 
aglomerace je zajištěﾐí kvalitﾐíIh lidskýIh zdrojů. Do úzeﾏí agloﾏeraIe jsou koﾐIeﾐtro┗áﾐ┞ klíčové 
kapaIit┞ počátečﾐího a dalšího vzděláváﾐí. Vzdělá┗aIí iﾐstituIe H┞ ﾏěl┞ rozvíjet poteﾐIiál, ﾐadáﾐí a 
koﾏpeteﾐIe každého jediﾐIe pro Ieloživotﾐí učeﾐí, které je koﾐtiﾐuálﾐím proIeseﾏ zahrﾐujíIíﾏ jak 
přípravu ﾐa povoláﾐí, tak vzděláváﾐí po vstupu ﾐa trh práIe v agloﾏeraIi. PodIh┞Ieﾐí klíčo┗ýIh 
koﾏpeteﾐIí s důrazeﾏ ﾐa pol┞teIhﾐiIké vzděláváﾐí a IT dovedﾐosti ﾐa základﾐíIh, středﾐíIh a v┞ššíIh 
odHorﾐýIh školáIh je jedﾐíﾏ z faktorů lepší uplatﾐitelﾐost aHsolveﾐtů a poﾏůže zﾏírﾐit nesoulad 

ﾏezi požadavk┞ fireﾏ v agloﾏeraIi a výstup┞ vzdělávaIí soustav┞.“  220 

Dále je Iíl speIifiko┗áﾐ pro oHlast ┗┞sokého školst┗í a ┗ýzkuﾏu a ┗ý┗oje zejﾏéﾐa ┗ oHoreIh 
HioﾏediIíﾐ┞, ﾏateriálů, Iheﾏie, elektroﾐik┞, elektroteIhﾐik┞ a IT. )de se opět oHje┗uje ﾏožﾐost, resp. 
ﾐutﾐost doHrého pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí ﾐa ﾐižšíIh stupﾐíIh škol, aH┞ posléze žáIi ﾏohli ┗┞užít 
ﾏožﾐosti terIiérﾐího ┗zdělá┗áﾐí ┗ Hlízkosti regioﾐu HoliIka.  

V další části te┝tu ke strategiIkýﾏ Iílůﾏ je z┗ýrazﾐěﾐa úloha poteﾐIiálu paﾏěťo┗ýIh iﾐstituIí 
Králo┗éhradeIkého a ParduHiIkého kraje. „AgloﾏeraIe krajskýIh Ieﾐter je kulturﾐíﾏ póleﾏ Ielého 
┗ýIhodočeského regioﾐu. Paﾏěťo┗é iﾐstituIe zde ﾐapoﾏohou zajistit zdroje iﾐforﾏaIí pro z┗┞šo┗áﾐí 
zﾐalostﾐí úro┗ﾐě Ielé společﾐosti ┗četﾐě žáků, studeﾐtů a pedagogů. Další ┗┞Hraﾐé iﾐstituIe ┗ 
agloﾏeraIi ﾏohou Hýt ┗┞uží┗áﾐ┞ pro kulturﾐí, společeﾐské a ┗zdělá┗aIí akti┗it┞ s přesaheﾏ do oHlasti 
kreati┗ﾐího podﾐikáﾐí.“  

)de se jedﾐá o oHlast, která ﾐa úzeﾏí HoliIka roz┗iﾐuta ﾐeﾐí, a škol┞ ji ﾏohou ┗┞užít pro ┗zdělá┗áﾐí 
žáků. 

Ve strategii ITI jsou rozpraIo┗aﾐé speIifiIké Iíle a opatřeﾐí, která ﾏají zajistit splﾐěﾐí strategiIkýIh Iílů. 
Jde zejﾏéﾐa o: 

 SpeIifiIký Iíl ヲ.ヱ Podpořit odHorﾐé a iﾐkluzi┗ﾐí ┗zdělá┗áﾐí ┗ agloﾏeraIi  
 SpeIifiIký Iíl ヲ.ヲ Roz┗íjet a propojo┗at ┗ýzkuﾏﾐou a aplikačﾐí základﾐu agloﾏeraIe  
 SpeIifiIký Iíl ヲ.ン Roz┗iﾐout kulturﾐí a kreati┗ﾐí oHlast  

 

SpeIifiIká opatřeﾐí k ﾐaplﾐěﾐí speIifiIký Iílů se týkají i úzeﾏí SO ORP Holice: 

„Cíleﾏ HradeIko-parduHiIké agloﾏeraIe ┗ oHlasti priﾏárﾐího/sekuﾐdárﾐího a okrajo┗ě terIiárﾐího 
ふVOŠぶ školst┗í a zájﾏo┗ého/ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí je zaﾏěřit se přede┗šíﾏ ﾐa roz┗oj pol┞teIhﾐiIkého 
┗zdělá┗áﾐí s důrazeﾏ ﾐa sdíleﾐé kapaIit┞ ふiﾐfrastrukturﾐí i lidskéぶ a ┗zájeﾏﾐou spolupráIi ﾏezi školaﾏi 
a školskýﾏi zařízeﾐíﾏi. PoﾏoIí zlepšeﾐí ﾏateriálﾐíIh podﾏíﾐek a roz┗oje koﾏpeteﾐIí pedagogiIkýIh 
praIo┗ﾐíků ふsIhopﾐost iﾐdi┗idualizo┗aﾐého přístupu, ┗┞uží┗áﾐí ICT teIhﾐologií ┗e ┗ýuIeぶ dojde ke 
z┗ýšeﾐí zájﾏu o pol┞teIhﾐiIké oHor┞ s Iíleﾏ zlepšit k┗alitu aHsol┗eﾐtů, a ┗íIe tak sladit ﾐaHídku a 
poptá┗ku ﾐa trhu práIe ┗ agloﾏeraIi. Důraz Hude kladeﾏ ﾐa roz┗oj přízﾐi┗ého prostředí pro ┗ﾐíﾏáﾐí 
perspekti┗ﾐosti teIhﾐiIkýIh a přírodo┗ědﾐýIh oHorů žák┞/studeﾐt┞ a jejiIh rodiči, přede┗šíﾏ ┗e forﾏě 
akti┗it popularizujíIíIh ┗ědu a její pokrok, a také spolupráIe se zaﾏěstﾐa┗ateli ┗četﾐě ┗┞užití kapaIit 
pro další ┗zdělá┗áﾐí. Cíl je průřezo┗ě zaﾏěřeﾐ ﾐa z┗┞šo┗áﾐí počtu proiﾐkluzi┗ﾐě zaﾏěřeﾐýIh škol ┗ 
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agloﾏeraIi, sIhopﾐýIh ┗┞t┗ářet difereﾐIo┗aﾐé podﾏíﾐk┞ a optiﾏálﾐě roz┗íjet sIhopﾐosti dětí a 
žáků.“221 

Podpora ┗zdělá┗áﾐí ﾏá Hýt ﾐapř. zajištěﾐa Ieﾐtrálﾐíﾏi pol┞teIhﾐiIkýﾏi dílﾐaﾏi, které ﾏají ┗zﾐikﾐout 
v klíčo┗ýIh IeﾐtreIh agloﾏeraIe a ﾏají ┗┞t┗ořit ﾐadstaﾐdardﾐí praIo┗ﾐí prostředí. K Hližší 
IharakteristiIe IeﾐtrálﾐíIh díleﾐ H┞l┞ získáﾐ┞ iﾐforﾏaIe ﾏiﾏo te┝t ITI: 

1. Ceﾐtrálﾐí pol┞teIhﾐiIké dílﾐ┞ v HradIi Králové, předpokládaﾐé zahájeﾐí pro┗ozu ┗ roce 2021 

 Cíleﾏ je ┗┞Hudo┗at ﾏoderﾐí edukačﾐí Ieﾐtruﾏ, a tíﾏ podpořit přírodo┗ědﾐé a 
teIhﾐiIké ┗zdělá┗áﾐí: 

- )aﾏěřeﾐé ﾐa přírodﾐí ┗ěd┞ o člo┗ěku s ┗┞užitíﾏ ﾐejﾏoderﾐějšíIh IT prostředků 
a ┗zdělá┗aIíIh ﾏetod 

- )aﾏěřeﾐé ﾐa Lidské tělo 

- Výuko┗é prograﾏ┞ rozděleﾐé dle ┗ěku ﾐá┗ště┗ﾐíků – MŠ a ヱ. stupeň )Š / ヲ. 
stupeň )Š a SŠ 

 

2. Ceﾐtrálﾐí pol┞teIhﾐiIké dílﾐ┞ v ParduHiIíIh 

 Cíleﾏ je ┗┞Hudo┗at prostor, kde H┞ žáIi )Š aHsol┗o┗ali ﾏoderﾐí ┗ýuku ┗e forﾏě 
praktiIkýIh I┗ičeﾐí ┗ teIhﾐiIkýIh a přírodo┗ědﾐýIh oHoreIh ふdílﾐ┞, ﾏateﾏatika, 
f┞zika, Iheﾏie, Hiologie a iﾐforﾏatikaぶ za ┗┞užití aﾐiﾏačﾐíIh, zážitko┗ýIh či 
experiﾏeﾐtálﾐíIh ﾏetod a za poﾏoIi ﾐadstaﾐdardﾐíIh ┗ýuko┗ýIh poﾏůIek a pokusů, 
které ﾐejsou ┗ průHěhu každodeﾐﾐí ┗ýuk┞ ┗e školáIh dostupﾐé. 

 V dílﾐáIh Hudou uﾏístěﾐ┞ stroje, které ﾐejsou Hěžﾐé ┗ )Š, ﾐapř. CNC stroje, apod.  
 Výuko┗é prograﾏ┞ rozděleﾐé dle ┗ěku ﾐá┗ště┗ﾐíků – MŠ, )Š, SŠ 

 

Při ┗┞t┗ořeﾐí IeﾐtrálﾐíIh díleﾐ ┗šak Hude důležité jejiIh uﾏístěﾐí ┗e ┗azHě ﾐa dopra┗u ﾐa HoliIku, aH┞ 
┗┞uží┗áﾐí IeﾐtrálﾐíIh díleﾐ ﾐeH┞lo časo┗ě a orgaﾐizačﾐě pro škol┞ ﾐa HoliIku příliš složité, časo┗ě 
ﾐáročﾐé a drahé. 

K ﾐaplﾐěﾐí Iíle 2.1 Podpořit odHorﾐé a iﾐkluzivﾐí vzděláváﾐí v aglomeraci má ┗ést Opatřeﾐí ヲ.ヱ.ヱ 
Pol┞teIhﾐiIké vzděláváﾐí a ICT koﾐektivita škol a školskýIh zařízeﾐí.   

Má Hýt podpořeﾐ roz┗oj priﾏárﾐího, sekuﾐdárﾐího a terIiárﾐího ふVOŠぶ školst┗í HradeIko-parduHiIké 
agloﾏeraIe, zájﾏo┗é/ﾐeforﾏálﾐí/další ┗zdělá┗áﾐí s důrazeﾏ ﾐa ┗zdělá┗áﾐí pol┞teIhﾐiIké. 

Opatřeﾐí a jeho podopatřeﾐí jsou zaﾏěřeﾐa ﾐa zajištěﾐí ﾏateriálﾐí základﾐ┞ – „sta┗eHﾐí úpra┗┞, sta┗H┞ 
a pořízeﾐí ┗┞Ha┗eﾐí pro zajištěﾐí roz┗oje žáků ┗ odHorﾐýIh i přeﾐositelﾐýIh klíčo┗ýIh koﾏpeteﾐIíIh s 

důrazeﾏ ﾐa ┗┞uží┗áﾐí IizíIh jaz┞ků při ┗ýuIe odHorﾐýIh předﾏětů, teIhﾐiIké/řeﾏeslﾐé oHor┞ a přírodﾐí 
┗ěd┞ i sIhopﾐost práIe s digitálﾐíﾏi teIhﾐologieﾏi“.222  

Opatřeﾐí je též proiﾐkluzivﾐí a ﾏá podporo┗at „┗┞t┗ářeﾐí difereﾐIo┗aﾐýIh podﾏíﾐek pro ┗šeIhﾐ┞ žák┞ 
a studenty bez ┗ýjiﾏek a projekt┞ zaﾏěřeﾐýﾏi ﾐa soIiálﾐí iﾐtegraIi dětí a žáků“223. Upozorňuje zde ﾐa 
potřeHu podpořit „roz┗oj koﾏpeteﾐIí pedagogů rozpozﾐat a roz┗íjet iﾐdi┗iduálﾐí poteﾐIiál žáků a 
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studeﾐtů“224. Dále je zdůrazﾐěﾐa oHlast klíčo┗ýIh koﾏpeteﾐIí ┗e ┗azHě ﾐa HudouIí uplatﾐěﾐí a potřeH┞ 
sladěﾐí ﾐaHídk┞ a poptá┗k┞ ﾐa trhu práIe ┗ agloﾏeraIi.225  

Je zdůrazﾐěﾐa popularizace věd┞ a spolupráIe vědeIkýIh iﾐstituIí s Iílovou skupiﾐou škol. ŽádouIí je 
i ┗zájeﾏﾐá spolupráIe škol/školskýIh zařízeﾐí a dále spolupráIe škol/školskýIh zařízeﾐí se 
zaﾏěstﾐa┗ateli. „Opatřeﾐí je dále zaﾏěřeﾐo ﾐa ┗┞t┗ářeﾐí podﾏíﾐek pro roz┗oj ICT koﾏpeteﾐIí žáků a 
studeﾐtů poﾏoIí zajištěﾐí ┗ﾐitřﾐí koﾐekti┗it┞ a připojeﾐí k iﾐterﾐetu škol ┗ priﾏárﾐíﾏ, sekuﾐdárﾐíﾏ a ┗ 
případě VOŠ i terIiárﾐíﾏ ┗zdělá┗áﾐí půsoHíIíIh ┗ úzeﾏí HradeIko-parduHiIké agloﾏeraIe. ICT 
koﾐekti┗ita škol je pro┗ázáﾐa s pořízeﾐíﾏ digitálﾐíIh ┗zdělá┗aIíIh zdrojů ┗ýuk┞ a z┗┞šo┗áﾐí počtu 
pedagogů sIhopﾐýIh ┗┞uží┗at ﾏoderﾐí IT teIhﾐologie ┗e ┗zdělá┗áﾐí pro roz┗oj postupů a ﾐástrojů 
iﾐdi┗idualizo┗aﾐého/difereﾐIo┗aﾐého přístupu, a tíﾏ proiﾐkluzi┗ﾐího zaIíleﾐí ┗ýuk┞ ┗četﾐě ┗┞užití ICT 
koﾐekti┗it┞ pro kooperaIi ┗zdělá┗aIíIh orgaﾐizaIí ┗ aglomeraci.“226 

Cíle SO ORP Holice v oHlasti ┗zdělá┗áﾐí jsou plﾐě ┗ souladu s Iíleﾏ agloﾏeraIe. Shoda v IíleIh dá┗á 
ﾏožﾐost ┗zájeﾏﾐé spolupráIe. 

K opatřeﾐí ヲ.ヱ.ヱ H┞la zpraIováﾐa ﾐásledujíIí podpopatřeﾐí, která ﾐa úzeﾏí agloﾏeraIe zajistí 
koﾐkretizaIi opatřeﾐí ヲ.ヱ.ヱ:   

 2.1.1.A  Iﾐfrastruktura škol a školskýIh zařízeﾐí  
 2.1.1.B  Klíčo┗é koﾏpeteﾐIe žáků a studeﾐtů  
 ヲ.ヱ.ヱ.C  Rele┗aﾐIe ┗zdělá┗áﾐí pro trh práIe  
 ヲ.ヱ.ヱ.D  Roz┗oj podﾏíﾐek pro iﾐkluzi┗ﾐí ┗zdělá┗áﾐí  
 ヲ.ヱ.ヱ.E  SoIiálﾐí iﾐtegraIe dětí a žáků  
 ヲ.ヱ.ヱ.F  PopularizaIe ┗ěd┞  

 

Strategie ITI se zaHý┗á i horizoﾐtálﾐíﾏi priﾐIip┞ jako jsou priﾐIip ro┗ﾐýIh příležitostí ふpotíráﾐí jakékoli┗ 
diskriminace), princip udržitelﾐého roz┗oje ふpilíř eﾐ┗iroﾐﾏeﾐtálﾐí, ekoﾐoﾏiIký a soIiálﾐí a zkouﾏá, jak 
se plﾐěﾐí strategiIkýIh Iílů roz┗oje agloﾏeraIe proﾏítﾐe do horizoﾐtálﾐíIh téﾏat a doIhází k zá┗ěru, 
že plﾐěﾐí strategiIkýIh Iílů podpoří horizoﾐtálﾐí téﾏata a že s ﾐiﾏi ﾐeﾐí ┗ rozporu.  

Horizoﾐtálﾐí téﾏata se proﾏítají do téﾏat MAP a jsou zapraIo┗áﾐa do strategií ┗zdělá┗áﾐí ﾐa HoliIku.  

 

5.1.8 Analýza Strategie území správního obvodu ORP (olice v oblasti předškolní výchovy 
a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a dopravy 

Analyzovaﾐý dokumeﾐt je zpraIo┗áﾐ ﾐa oHdoHí ヲヰヱヵ až ヲヰヲヴ.  Šlo o ┗ýstup projektu „S┞stéﾏo┗á 
podpora roz┗oje ﾏezioHeIﾐí spolupráIe ┗ ČR ┗ ráﾏIi úzeﾏí sprá┗ﾐíIh oH┗odů oHIí s rozšířeﾐou 
půsoHﾐostí“ ふčíslo projektu: C).ヱ.ヰヴ/ヴ.ヱ.ヰヰ/BΒ.ヰヰヰヰヱぶ, který H┞l fiﾐaﾐIo┗áﾐ z prostředků ESF 

prostředﾐiIt┗íﾏ Operačﾐího prograﾏu Lidské zdroje a zaﾏěstﾐaﾐost a státﾐího rozpočtu ČR. Cíleﾏ 
projektu H┞lo posílit ﾏezioHeIﾐí spolupráIi. Dokuﾏeﾐt H┞l projedﾐáﾐ a sIh┗áleﾐ ﾐa shroﾏážděﾐí 
předsta┗itelů oHIí ┗ úzeﾏﾐíﾏ oH┗odu ORP HoliIe dﾐe ヱヴ. duHﾐa ヲヰヱ5. 

                                                           
224 ITI, s. 130 
225 ITI, s. 130 
226 ITI, s. 130 
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Kroﾏě základﾐíIh iﾐforﾏaIí o koﾐte┝tu ┗zﾐiku strategie, jejíﾏ účelu, uži┗atelíIh strategie, profilu 
úzeﾏﾐího sprá┗ﾐího oH┗odu a souhrﾐﾐé SWOT aﾐalýze H┞la ze┗ruHﾐě aﾐal┞zo┗áﾐa téﾏata školst┗í, 
soIiálﾐí služH┞, odpado┗é hospodářst┗í, dopra┗a a podáﾐo Ielko┗é shrﾐutí. 

V jedﾐotli┗ýIh téﾏateIh H┞l┞ zastoupeﾐ┞ aﾐal┞tiIká část ┗četﾐě SWOT aﾐalýz┞, ﾐá┗rho┗á část, 
iﾏpleﾏeﾐtačﾐí pra┗idla.  

Pro účel┞ této aﾐalýz┞ je podstatﾐé téﾏa školst┗í a souhrﾐﾐé zá┗ěr┞, které je ﾏožﾐo ┗┞užít 

v problematice MAP. 

 

5.1.8.1 Všeobecné charakteristiky území 
V dokuﾏeﾐtu jsou u┗edeﾐ┞ ﾐásledujíIí skutečﾐosti. Na úzeﾏí sprá┗ﾐího oH┗odu ORP HoliIe žilo ┗ doHě 
zpraIo┗áﾐí dokuﾏeﾐtu ヱΑ 307 obyvatel227. Ke sprá┗ﾐíﾏu oH┗odu přiﾐáležejí ﾏěsta HoliIe, Horﾐí Jeleﾐí 
a oHIe Býšť, Dolﾐí Ro┗eň, Dolﾐí ŘediIe, Horﾐí ŘediIe, Ch┗ojeﾐeI, Jarosla┗, Ostřetíﾐ, PoHěžo┗iIe u HoliI, 
Trusﾐo┗, Uhersko, Veliﾐ┞, V┞soké Ch┗ojﾐo. HoliIe jsou přirozeﾐýﾏ Ieﾐtreﾏ úzeﾏí, ﾏají IIa ヶ,ヵ tis. 
obyvatel228. VíIe ﾐež polo┗iﾐa oHIí ﾏá ﾏéﾐě ﾐež jedeﾐ tisíI oH┞┗atel – Dolﾐí ŘediIe, Jarosla┗, Ostřetíﾐ, 
PoHěžo┗iIe u HoliI, Trusﾐo┗, Uhersko, Ch┗ojeﾐeI, V┞soké Ch┗ojﾐo.  

„ORP HoliIe jsou součástí Roz┗ojo┗é oHlasti HradeI Králo┗é/ParduHiIe ふOBヴぶ. Do této roz┗ojo┗é oHlasti 
┗šak ﾐespadá Ielé úzeﾏí SO ORP HoliIe, ale pouze jeho západﾐí a středﾐí část. OHIe z ┗ýIhodﾐí části 
jako ﾐapř. Horﾐí Jeleﾐí, Veliﾐ┞, Jarosla┗ a další leží ﾏiﾏo roz┗ojo┗ou oHlast.“229 

„Ve sprá┗ﾐíﾏ oH┗odu ORP HoliIe se jedﾐá o t┞to oHIe a jejiIh ﾏístﾐí části, které ﾐáleží do roz┗ojo┗é 
oHlasti: Býšť ふBělečko, Býšť, Hoděšo┗iIe, HraIho┗ištěぶ, Dolﾐí Ro┗eň ふKoﾏáro┗ぶ, Ch┗ojeﾐeI (Chvojenec), 

Dolﾐí ŘediIe ふDolﾐí ŘediIeぶ, Horﾐí ŘediIe ふHorﾐí ŘediIeぶ, HoliIe ふHoliIe ┗ ČeIháIhぶ.“230 

Úzeﾏí ORP je speIifiIké ┗┞sokou ﾏírou zalesﾐěﾐí ふ┗┞sokýﾏ podíl lesﾐíIh ploIh ンΓ,Β %231 z Ielko┗é 
rozlohy SO ORP) a velmi ﾐízkou hustotou oH┞┗atelst┗a pouze 81 obyv./km2 232. Polo┗iﾐa oH┞┗atel žije 
┗e d┗ou ﾏěsteIh úzeﾏí, ┗ oHIíIh žije ヲヵ% oH┞┗atel úzeﾏí 233 . Charakteristiky obyvatelstva jsou 

ﾐásledujíIí – ┗elﾏi ﾏírﾐá pře┗aha žeﾐ ふヵヰ,ヴ% v roce 2013) 234 , ┗e ┗ěko┗é struktuře oH┞┗atelst┗a 
pře┗ažuje skupiﾐa ヱヵ – 64 let. „Skupiﾐa ┗e ┗ěku ヰ – ヱヴ let je početﾐější ﾐež skupiﾐa ┗e ┗ěku ヶヵ let a 
starší, Iož iﾐdikuje poﾏěrﾐě ﾏladou strukturu oH┞┗atel sprá┗ﾐího oH┗odu ORP HoliIe. JejiIh poﾏěr se 
ale postupﾐě sro┗ﾐá┗á“235a postupﾐě podíl skupiﾐ┞ ヶヵ+ začíﾐá pře┗ažo┗at skupiﾐu ヰ – 14. 

Mírﾐý přírůstek oH┞┗atelst┗a ﾐa úzeﾏí ORP H┞l způsoHeﾐ hla┗ﾐě ﾏigraIí, tj. přistěho┗áﾐíﾏ ﾐo┗ýIh 
oH┞┗atel ﾐa úzeﾏí ORP. No┗é oH┞┗atele ﾐa HoliIko přilákal┞ připra┗eﾐé plochy ﾐa H┞dleﾐí a doHré 

podﾏíﾐky pro H┞dleﾐí.  

 

                                                           
227 Strategie úzeﾏí sprá┗ﾐího oH┗odu ORP HoliIe ┗ oHlasti předškolﾐí ┗ýIho┗┞ a základﾐího školst┗í, soIiálﾐíIh 
služeH, odpado┗ého hospodářst┗í a dopra┗┞ ふdále jeﾐ SÚSOOHぶ, s.ヵ 
228SÚSOOH, s.ヶ 
229 SÚSOOH, s.ヴΒ 
230SÚSOOH, s. ヴΓ 
231 SÚSOOH, s.ヱヲ 
232 SÚSOOH, s.13 
233SÚSOOH, s. 14 
234 SÚSOOH, s.15 
235 SÚSOOH, s.ヱヵ 
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5.1.8.2 Občanská a technická vybavenost obcí správního obvodu 

„V osﾏi oHIíIh je zřízeﾐa ﾏateřská škola. Koﾏpletﾐí základﾐí škol┞ ふヱ. - Γ. ročﾐíkぶ ﾐajdeﾏe ┗ Býšti, Dolﾐí 
Ro┗ﾐi, HoliIíIh a Horﾐíﾏ Jeleﾐí. V oHIíIh Dolﾐí ŘediIe, Horﾐí ŘediIe a Ostřetíﾐ jsou pro┗ozo┗áﾐ┞ 
základﾐí škol┞ do ヵ., resp. ヴ. tříd┞.  
V HoliIíIh jsou tři ﾏateřské škol┞, d┗ě základﾐí škol┞, )ákladﾐí uﾏěleIká škola, Důﾏ dětí a ﾏládeže a 
Dětský doﾏo┗.  
Středﾐí školst┗í je zastoupeﾐo ┗ HoliIíIh – G┞ﾏﾐázieﾏ, Středﾐí průﾏ┞slo┗ou školou autoﾏoHilﾐí a 
Středﾐíﾏ odHorﾐýﾏ učilištěﾏ autoﾏoHilﾐíﾏ.“236 

V oHIíIh jsou ┗eřejﾐé kﾐiho┗ﾐ┞ a ┗e ┗ětšiﾐě z ﾐiIh je ┗eřejﾐě přístupﾐý iﾐterﾐet. V textu dokumentu je 

upozorﾐěﾐo ﾐa zastaralé ┗┞Ha┗eﾐí pro sporto┗ﾐí a společeﾐské ┗┞žití. 

V HoliIíIh je plﾐá oHčaﾐská ┗┞Ha┗eﾐost – kiﾐo, di┗adlo, ﾏuzeuﾏ, Důﾏ dětí a ﾏládeže, kulturﾐí důﾏ, 
kostel a hřHito┗. V pře┗ážﾐé ┗ětšiﾐě oHIí je kulturﾐí důﾏ, kostel, hřHito┗. 

 

5.1.8.3 Ekonomika 

Ve sprá┗ﾐíﾏ oH┗odu ORP HoliIe je ┗íIe jak ン,Β tis.237 ekoﾐoﾏiIkýIh suHjektů. Sektor zemědělst┗í, 
lesﾐiIt┗í a r┞Hářst┗í se podílí ヶ,Α% ﾐa Ielko┗éﾏ počtu ekoﾐoﾏiIkýIh suHjektů, Iož je ﾐadprůﾏěrﾐé 
z hlediska Ielé ČR, kde čiﾐí ヴ%.238   Velký počet ekoﾐoﾏiIkýIh suHjektů je ┗ ORP Holice v průﾏ┞slu. Jde 

o strojíreﾐský, elektroteIhﾐiIký, te┝tilﾐí, odě┗ﾐí, kožedělﾐý a dře┗ozpraIujíIí průﾏ┞sl.  

Podíl ekoﾐoﾏiIkýIh suHjektů podle ┗┞HraﾐýIh od┗ět┗í ekoﾐoﾏiIké čiﾐﾐosti: sta┗eHﾐiIt┗í se podílí 
(13,6%), od┗ět┗í velkoobchodu, maloobchodu, opra┗ě a údržHě ﾏotoro┗ýIh ┗ozidel (26%), průﾏ┞sl 
celkem (18,4%).239 Z hlediska ┗elikosti ┗šak pře┗ažují ﾏikropodﾐik┞ a ﾏalé podﾐik┞, ┗ýjiﾏečﾐé jsou 

podﾐik┞ středﾐí ┗elikosti. 

 

5.1.8.4 Dojíždění do škol a za prací 
V ORP HoliIe pře┗ažuje ┗┞jížďka ﾐad dojížďkou oH┞┗atel. „ヴΑ % ┗┞jíždějíIíIh ﾏířilo ﾏiﾏo oH┗od ORP 
HoliIe, a┗šak ┗ ráﾏIi ParduHiIkého okresu. ヵ,ヴ % ┗┞jíždějíIíIh sﾏěřo┗alo ┗ ráﾏIi ParduHiIkého kraje 
┗┞jﾏa okresu ParduHiIe, ヲΒ % uskutečňo┗alo s┗oji ┗┞jížďku ﾏiﾏo úzeﾏí kraje a ヱ % ┗┞jíždějíIíIh 
realizo┗alo s┗oji ┗┞jížďku ﾏiﾏo úzeﾏí ČR.“240 

V regioﾐu je oﾏezeﾐý počet praIo┗ﾐíIh ﾏíst a za praIí se dojíždí do ParduHiI, HradIe Králo┗é ﾐeHo 
V┞sokého Mýta. Úzeﾏí ORP ﾏá silﾐé ┗azH┞ ﾐa úzeﾏí HradeIko-parduHiIké agloﾏeraIe, jejíž je 
částečﾐě součástí. 

 

                                                           
236 SÚSOOH, s. ヱΒ 
237 SÚSOOH, s. ヲΑ 
238 SÚSOOH, s. ヲΑ 
239 SÚSOOH, s. ヲΒ 
240 SÚSOOH, s. ヲヴ 
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5.1.8.5 Doprava a dopravní obslužnost 

Má praktiIk┞ shodﾐé Iharakteristik┞ jako úzeﾏí MAS Holicko. Na úzeﾏí ORP se ﾐaIházejí silﾐiIe I., II. a 
III. tříd┞. Nej┗ýzﾐaﾏﾐější je silﾐiIe I/ンヵ a I/ンヶ. Pláﾐuje se ┗ýsta┗Ha silﾐiIe Rンヵ. 

Na úzeﾏí je ┗zhledeﾏ k hustotě silﾐičﾐí a I┞klistiIké dopra┗┞ potřeHﾐé ┗┞t┗ořit síť I┞klostezek. 

Železﾐičﾐí dopra┗a je zastoupeﾐa ┗ýzﾐaﾏﾐou tratí č. ヰヱヰ Praha – Česká TřeHo┗á – BřeIla┗, která 
úzeﾏíﾏ proIhází a ﾏálo ┗┞uží┗aﾐou tratí č. ヰヱヶ Borohrádek – Holice – Moravany – Chrudim – 

Heřﾏaﾐů┗ MěsteI. 

S dopra┗ﾐí oHslužﾐostí je proHléﾏ ┗e dﾐeIh praIo┗ﾐího ┗olﾐa, Iož ﾐegati┗ﾐě o┗li┗ňuje Iesto┗ﾐí ruIh, 
společeﾐský a kulturﾐí ži┗ot oH┞┗atel.  

Dopra┗ﾐí oHslužﾐost ┗íIe ┗┞ho┗uje oHIíﾏ ┗ Hlízkosti hla┗ﾐíIh dopra┗ﾐíIh koﾏuﾐikaIí ﾐež oHIíﾏ ﾐa 
┗edlejšíIh koﾏuﾐikaIíIh. Lze konstatovat, že ﾐeﾐí zajištěﾐa dopra┗a pro praIujíIí druhé sﾏěﾐ┞ a 
pracujíIí ┗e ┗ečerﾐíIh hodiﾐáIh. Veřejﾐá hroﾏadﾐá dopra┗a o ┗íkeﾐdeIh je ┗elﾏi oﾏezeﾐá. 

 

5.1.8.6  SWOT analýza území ORP Holice 

)e SWOT aﾐalýz┞241 úzeﾏí H┞l┞ ┗┞Hráﾐ┞ pr┗k┞, které ﾏohou ﾏít ┗ztah ke ┗zdělá┗áﾐí ┗e sﾏ┞slu zaﾏěřeﾐí 
ﾐa přípra┗u ﾐa po┗oláﾐí ふroz┗oj podﾐikáﾐí a ﾐo┗é teIhﾐologieぶ, Hezpečﾐost poh┞Hu ﾐa koﾏuﾐikaIíIh 
ふdojížďka do školぶ, ﾏožﾐosti pro ┗olﾐočaso┗é akti┗it┞: 

 Silﾐé stráﾐk┞ – silﾐé přirozeﾐé Ieﾐtruﾏ uprostřed ORP, relati┗ﾐě ﾏladá struktura oH┞┗atelst┗a, 
v leteIh HaH┞Hooﾏu přírůstek oH┞┗atelst┗a, hustá síť koﾏuﾐikaIí, k┗alitﾐí ži┗otﾐí prostředí a 
┗┞soká zalesﾐěﾐost. 

 SlaHé stráﾐk┞ – ﾐedostatek a špatﾐý sta┗ Hudo┗ pro kulturﾐí, společeﾐské a sporto┗ﾐí ┗┞žití, 
ﾏalý počet zaﾏěstﾐa┗atelů, ┗┞soká ┗┞jížďka za praIí ﾏiﾏo sprá┗ﾐí oH┗od HoliIe, ﾐedostatečﾐý 
počet HezpečﾐostﾐíIh pr┗ků ﾐa koﾏuﾐikaIíIh, ┗elká iﾐteﾐzita silﾐičﾐí dopra┗┞, ﾐepropojeﾐost 
I┞klostezek, ﾐedoHrá dopra┗ﾐí oHslužﾐost odpoledne, ┗ečer, o ┗íkeﾐdu a s┗átIíIh. 

 Příležitosti – dotačﾐí příležitosti – EU foﾐd┞, státﾐí a krajské dotaIe, roz┗oj podﾐikáﾐí a ﾐo┗ýIh 
teIhﾐologií, roz┗íjeﾐí Iesto┗ﾐího ruIhu – ┗┞Hudo┗áﾐí iﾐfrastruktur┞ pro příﾏěstskou rekreaIi, 
┗┞Hudo┗áﾐí r┞Ihlostﾐí koﾏuﾐikaIe Rンヵ jako ﾐo┗é os┞ roz┗oje, ale záro┗eň zklidﾐěﾐí dopra┗┞ 
ﾐa I/ンヵ. Jde ro┗ﾐěž o zatrakti┗ﾐěﾐí regioﾐu pro současﾐé oH┞┗atele a přilákáﾐí ﾐo┗ýIh oH┞┗atel 
do úzeﾏí. 

 Hrozby – ﾐepřízﾐi┗ý soIiálﾐě-deﾏografiIký ┗ý┗oj oH┞┗atelst┗a, odchod ﾏladýIh a ┗zdělaﾐýIh 
oH┞┗atel ﾐa jiﾐá úzeﾏí, hrozHa záﾐiku škol, ne┗┞užití dotačﾐíIh příležitostí, ﾐedostatečﾐé 
iﾐ┗estiIe do ┗eřejﾐé iﾐfrastruktur┞. 

 

)ávěr┞ SWOT aﾐalýz┞ odpovídají stavu ﾐa úzeﾏí ORP  i v současﾐé doHě – v roce 2016.  

Vliv zjištěﾐýIh skutečﾐostí ﾐa školství ﾏůže Hýt v budoucnosti ﾐásledujíIí: 

S – Silﾐé stráﾐk┞ 

 Přírůstek obyvatelstva v důsledku v┞šší porodﾐosti v letech 2007 – 2010 242  Hude ﾏít 
v ﾐejHližšíIh leteIh pozitivﾐí vliv ﾐa v┞užití kapaIit┞ škol. )ároveň to Hude klást v┞šší 

                                                           
241 SÚSOOH, s. ヵヱ 
242 SÚSOOH, s. ヶヵ 
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požadavk┞ ﾐa kvalitu škol, protože ﾏladé rodiﾐ┞, které se přistěhoval┞ z ﾏěst, ﾏají v┞šší 
kvalifikačﾐí strukturu a ﾏají zájeﾏ o kvalitﾐí vzděláﾐí pro své děti, jak v┞pl┞ﾐulo ze 
strukturovaﾐýIh rozhovorů s řediteli škol.  

 Kvalitﾐí životﾐí prostředí a v┞soká zalesﾐěﾐost úzeﾏí a Hlízkost krajskýIh ﾏěst mohou 

povzHuzovat zájeﾏ o další ﾏigraIi ﾏladýIh rodiﾐ ﾐa úzeﾏí HoliIka a tíﾏ i setrvalý tlak na 

kvalitﾐí školství ﾐa úzeﾏí ORP.  

 

W – SlaHé stráﾐk┞ 

 Špatﾐý stav Hudov pro kulturﾐí, společeﾐské a sportovﾐí v┞žití pokud Hude trvat, Hude ﾏít 
špatﾐý vliv ﾐa volﾐočasové aktivit┞ a ﾐa ﾐeforﾏálﾐí vzděláváﾐí dětí a žáků zejﾏéﾐa v ﾏalýIh 
oHIíIh. Pokud Ihtějí rodiče děteﾏ zaHezpečit ﾐapř. kvalitﾐí zájﾏové vzděláváﾐí v )UŠ, jsou 
odkázáﾐi ﾐa dojížděﾐí do HoliI. V HoliIíIh je stav těIhto zařízeﾐí doHrý a HoliIe jsou 
přirozeﾐýﾏ Ieﾐtreﾏ s velkou ﾐaHídkou kroužků ふDDMぶ a ﾐaHídkou zájﾏového vzděláváﾐí 
ふv┞ﾐikajíIí )UŠぶ, kde se poptávka po těIhto služHáIh ﾏůže realizovat. )UŠ Karla MaliIha ﾏá 
siIe ﾐěkterá dislokovaﾐá praIoviště, ﾐapř. v Býšti, ale přesto ﾏusí část zájeﾏIů odﾏítat. 

)ájﾏové aktivit┞ uﾏěleIkého Iharakteru je ﾏožﾐé realizovat i v Horﾐíﾏ Jeleﾐí. V ostatﾐíIh 
oHIíIh je ﾐaHídka vzděláváﾐí tohoto t┞pu ﾏizivá.  

 Dopravﾐí oHslužﾐost – nedostatky nadále trvají a v ﾐejHližší Hudoucnosti se situace 

pravděpodoHﾐě ﾐezﾏěﾐí. V ﾐěkterýIh školáIh stále ﾐarážejí ﾐa ﾐesladěﾐost jízdﾐíIh řádů 
s v┞učováﾐíﾏ.  Iﾐteﾐzivﾐí doprava koﾏplikuje situaIi při doIházeﾐí žáků do škol či v┞Iházk┞ 
dětí z MŠ po oHIíIh přilehlýIh ke koﾏuﾐikaIi s hustou dopravou. Na přeIhodeIh vozovek u 
škol poﾏáhají s dozoreﾏ poliIisté, aﾐeHo dojíždějíIí děti odvádějí po v┞učováﾐí ﾐa zastávk┞ 
autoHusů ﾐepedagogičtí praIovﾐíIi škol. Případﾐě rodiče dovážejí děti do škol, Iož u 
ﾐěkterýIh škol způsoHuje proHléﾏ s parkováﾐíﾏ hlavﾐě v raﾐﾐíIh hodiﾐáIh. Neexistence 

propojeﾐé sítě I┞klostezek faktiIk┞ zﾐeﾏožňuje Hezpečﾐou I┞klodopravu do škol. V┞soká 
v┞jížďka za zaﾏěstﾐáﾐíﾏ z HoliIka do sousedﾐíIh regioﾐů ﾏá vliv ﾐa otevíraIí doHu 
ﾏateřskýIh škol a družiﾐ. Tato zařízeﾐí se sﾐaží v┞jít vstříI rodičůﾏ a přizpůsoHují otevíraIí 
dobu zařízeﾐí, aH┞ rodiče stačili v┞zvedﾐout děti po ﾐávratu ze zaﾏěstﾐáﾐí.  

 

O – Příležitosti 

 V┞užití dotačﾐíIh prostředků je velkou příležitostí a ﾐěkteré škol┞ již v závěru roku ヲヰヱヶ 
podaly aneHo připravují žádosti forﾏou šaHloﾐ. V toﾏto pláﾐovaIíﾏ oHdoHí ESI foﾐdů se 
uﾏožňuje podávat šaHloﾐ┞ i ﾏateřskýﾏ školáﾏ. V prvﾐíIh výzváIh však je situaIe 
koﾏplikovaﾐá hlavﾐě pro ﾏalotřídﾐí škol┞ a ﾏalé ﾏateřské škol┞, protože podﾏíﾐk┞ výzev 
ﾐereflektují jejiIh speIifika ふﾐízký počet učitelek a ﾐeﾏožﾐost zastupováﾐí oﾏezuje ﾏožﾐost 
čerpáﾐí částek ﾐapř. ﾐa školeﾐíぶ. 

 Rozvoj ﾐovýIh druhů podﾐikáﾐí a ﾐovýIh teIhﾐologií ﾏá příﾏý dopad ﾐa školství – jednak 

ﾐa v┞užití ﾐovýIh technologií jako didaktiIké teIhﾐik┞ ve výuIe, jednak ﾐa přípravu žáků 
ohledﾐě v┞užíváﾐí teIhﾐologií. K rozvoji ﾐovýIh teIhﾐologií a ﾐovýIh druhů podﾐikáﾐí jsou 
potřeHa tvořiví podﾐikaví lidé s ﾏ┞šleﾐíﾏ zaﾏěřeﾐýﾏ ﾐa iﾐovaIe, Iož je v souladu 
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s podporovaﾐýﾏi téﾏat┞ MAP a školáﾏ to dává ﾏožﾐost podpor┞ v┞užít a podporovaﾐá 
téﾏata do výuk┞ zaHudovat. 

 Rozvoj Iestovﾐího ruIhu, zatraktivﾐěﾐí regioﾐu – z hlediska lidskýIh zdrojů ﾏůže jít o ﾐové 
praIovﾐí příležitosti, Iož v┞žaduje jaz┞kově v┞Haveﾐé praIovﾐík┞ služeH Iestovﾐího ruIhu 
s doHrou zﾐalostí regioﾐu. )ákladﾐí škol┞ k toﾏuto ﾏohou přispět kvalitﾐí výukou jaz┞ků a 

vedeﾐíﾏ žáků k pozﾐáﾐí ﾏístﾐíIh tradiI a k hrdosti na region.  

 V┞Hudováﾐí r┞Ihlostﾐí koﾏuﾐikaIe Rンヵ – školství bude profitovat ze zklidﾐěﾐí doprav┞ – 

oﾏezeﾐí hluku, zplodiﾐ, zvýšeﾐí Hezpečﾐosti. Pokud se doHuduje i síť I┞klostezek uﾏožﾐí to 
I┞klodopravu do škol. 

 

T – Hrozby 

 Nepřízﾐivý soIiálﾐě-deﾏografiIký vývoj oH┞vatelstva – již v současﾐé doHě doIhází 
k ﾏírﾐéﾏu poklesu deﾏografiIké křivk┞, avšak Hěheﾏ strukturovaﾐýIh rozhovorů s řediteli 
)Š a MŠ jsﾏe zazﾐaﾏeﾐali v┞sokou ﾏíru podpor┞ a odhodláﾐí ze straﾐ┞ oHIí a ﾏěst udržet 
v oHIíIh ﾏateřské a základﾐí škol┞ i při případﾐéﾏ HudouIíﾏ poklesu počtu dětí v úzeﾏí.  
V případě, že k této situaIi dojde, Hude ﾐutﾐé zvažovat ﾏíru poklesu počtu dětí a jeho 
dopad┞ ﾐa ekoﾐoﾏiku škol.  

 HrozHa záﾐiku škol – saﾏozřejﾏě je ﾐutﾐé respektovat ekoﾐoﾏiIké hledisko efektivﾐosti 
v┞ﾐaložeﾐýIh prostředků ﾐa školství, ale zároveň je ﾐutﾐo respektovat to, že ﾐa školství 
ﾐelze pohlížet jeﾐ z hlediska ekoﾐoﾏiIké efektivﾐosti a že přispívá k udržeﾐí oH┞vatel 
v úzeﾏí, k soIiálﾐíﾏu kliﾏatu v oHIíIh, atd.. Kroﾏě toho škol┞ fuﾐgoval┞ v úzeﾏí i při 
pokleseIh deﾏografiIké křivk┞ v ﾏiﾐulosti a dík┞ toﾏu, že ﾐeH┞l┞ v té doHě zrušeﾐ┞, ﾏohl┞ 
Hýt jejiIh kapaIit┞ v┞užit┞ při vzestupu křivk┞. V případě optiﾏalizaIe sítě MŠ a )Š, resp. 
oﾏezováﾐí jejiIh počtu, H┞ H┞lo ﾐutﾐo zvažovat kapaIitu ﾐástupﾐiIkýIh zařízeﾐí, ﾐáklad┞ ﾐa 
dopravu, příspěvk┞ ﾐa fiﾐaﾐIováﾐí škol uﾏístěﾐýIh v jiﾐýIh oHIíIh atd.  

 

5.1.8.7 Školství 
V této kapitole aﾐal┞zo┗aﾐého dokuﾏeﾐtu jsou ﾐejpr┗e rozeHráﾐ┞ legislati┗ﾐí podﾏíﾐk┞ ふzákoﾐ o 
oHIíIhぶ, ﾐa základě kterýIh obce ﾏusí zaHezpečit podﾏíﾐky pro roz┗oj předškolﾐího a základﾐího 
┗zdělá┗áﾐí. )áro┗eň z aﾐal┞zo┗aﾐého te┝tu ┗┞plý┗á, že školst┗í je oHlastí, která je ┗hodﾐá pro 
┗zájeﾏﾐou spolupráIi oHIí. Jde o to, že spolupráIe a koordiﾐo┗aﾐost akti┗it oHIí a ﾏěst je důležitá pro: 

 řešeﾐí ﾐedostatečﾐé kapaIit┞ škol či ﾏateřskýIh škol,  
 při řešeﾐí dopra┗ﾐí oHslužﾐosti škol,  
 při reago┗áﾐí ﾐa ┗ýk┞┗┞ deﾏografiIké kři┗k┞,  
 při zajišťo┗áﾐí platH┞ ┗ýdajů škol ﾐehrazeﾐýIh ze státﾐího rozpočtu ふjak určuje školský zákoﾐぶ, 

při podporo┗áﾐí ﾐeforﾏálﾐíIh ┗olﾐočaso┗ýIh akti┗it,  
 spolupráIi při zk┗alitňo┗áﾐí úro┗ﾐě ┗zdělá┗áﾐí a při „přeﾏěﾐě škol ﾐa kulturﾐí, společeﾐská a 

koﾏuﾐitﾐí centra s┗ýIh lokalit, kd┞ škola získá prostor a podﾏíﾐk┞ pro s┗ou kreati┗itu a jako 
ote┗řeﾐé společeﾐské Ieﾐtruﾏ ﾐaplﾐí širší ┗zdělá┗aIí a ┗olﾐočaso┗ou ﾐaHídku ﾐejeﾐ pro žák┞ 
školou po┗iﾐﾐé, ale také pro ostatﾐí oHčaﾐ┞“.243  

                                                           
243 SÚSOOH, s. ヵヵ 
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Dále jsou ┗ aﾐalýze školst┗í shroﾏážděﾐ┞ údaje o školáIh ze ┗šeIh ﾏožﾐýIh hledisek. Autoři aﾐalýz┞ 
shroﾏáždili a popsali podroHﾐé číselﾐé údaje o školst┗í počíﾐaje rokeﾏ 2005. Ve studii je uveden velmi 

detailﾐí popis počtu )Š, MŠ, počtu pedagogů, údaje o počtu žáků, počtu žáků ﾐa třídu, počet žáků ﾐa 
pedagoga, počet žáků ﾐa školu, součásti škol ふjídelﾐ┞, družiﾐ┞, SVČ, kluH┞, atd.ぶ, je popsáﾐo 
hospodařeﾐí škol, jsou aﾐal┞zo┗áﾐa rizika a další údaje. Je to ﾐejpodroHﾐější popis školst┗í ﾐa HoliIku 

Io se týče iﾐfrastruktur┞ a základﾐí číselﾐé Iharakteristik┞. Dokuﾏeﾐt se ┗šak ﾐezaHý┗á oHsaheﾏ 
┗zdělá┗áﾐí a dokuﾏeﾐt┞ ke ┗zdělá┗aIí politiIe MŠMT. Pro účel┞ této ﾏetaaﾐalýz┞ proto Hudou ┗┞Hráﾐ┞ 

do textu jen ﾐejdůležitější údaje, aH┞ ﾐedošlo k přehlIeﾐí te┝tu tabulkami.  

Do ﾐásledujíIí části textu jsou ┗┞Hráﾐ┞ ze SÚSOOH jen ta data, které jsou ┗┞užitelﾐá jako podklad pro 

zpraIo┗áﾐí aﾐalýz┞ MAP do šk. r. ヲヰヱヵ/ヲヰヱヶ.  Struktura aﾐalýz┞ SOOH a aﾐalýz┞ MAP totiž ﾐeﾐí totožﾐá. 

 

5.1.8.7.1 Předškolní vzdělávání 
Vývoj počtu MŠ v úzeﾏí 

V oHdoHí od školﾐího roku ヲヰヰヵ/ヲヰヰヶ H┞lo ┗ úzeﾏí deset ﾏateřskýIh škol, z toho jedﾐa sloučeﾐá 
orgaﾐizaIe ふ)Š a MŠ ┗ Ostřetíﾐěぶ. „Na úzeﾏí ORP HoliIe H┞lo ┗ oHdoHí ヲヰヰヵ – ヲヰヱン pro┗ozo┗áﾐa jediﾐá 
soukroﾏá MŠ – Soukroﾏá ﾏateřská škola BuHliﾐka, ┗.o.s., která zahájila s┗oji čiﾐﾐost ┗e školﾐíﾏ roIe 
2012/2013.“244 Tato soukroﾏá škola ﾏá pouze jedﾐu Hěžﾐou třídu, žádﾐé speIiálﾐí tříd┞. )ákladﾐí 
číselﾐou Iharakteristiku předškolﾐího školst┗í ﾐa úzeﾏí ORP HoliIe dle zřizo┗atele předsta┗uje TaH. 9.  

 

Tabulka 9 Celkové počt┞ MŠ dle zřizovatele v ORP Holice 

zřizovatel počet MŠ 
počet dětí 

celkem 

počet 
HěžﾐýIh tříd 

počet dětí 
v HěžﾐýIh 

třídáIh 

počet 
speIiálﾐíIh tříd 

počet dětí ve 
speIiálﾐíIh 

třídáIh 

2012/2013 

obec 10 621 25 603 1 18 

kraj 0 0 0 0 0 0 

Iírke┗ 0 0 0 0 0 0 

soukroﾏá 
společﾐost 

1 22 1 22 0 0 

celkem: 11 643 26 625 1 18 

Upraveno dle z dokumentu  „Strategie úzeﾏí sprá┗ﾐího oH┗odu ORP HoliIe“, taH. č. ヶヴ ﾐa s. Βヶ, )droj: )droj: Městský úřad 
HoliIe, Výkaz┞ MŠMT 

SpeIiálﾐí třída je ﾐa MŠ HoliIe ParduHiIká pro děti s logopediIkýﾏi proHléﾏ┞. 

 

Vývoj počtu dětí v MŠ 

Počet dětí ┗ regioﾐu od školﾐího roku ヲヰヰヵ/ヲヰヰヶ do roku ヲヰヱヲ/ヲヰヱン ┗ýrazﾐě stoupﾐul z ヵヱΒ dětí ﾐa 
ヶヴン dětí. 245  Ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヱヲ/ヲヰヱン H┞la kapaIita ﾏateřskýIh škol zIela ┗┞čerpáﾐa. V roce 

                                                           
244 SÚSOOH, s. Γヰ 
245 Číselﾐé údaje H┞l┞ pře┗zat┞ ze SÚSOOH, taHulka č. ヶヴ ﾐa s. Βヶ 
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ヲヰヱン/ヲヰヱヴ H┞la situaIe řešeﾐa tak, že H┞la ┗┞t┗ořeﾐa d┗ě odloučeﾐá praIo┗iště MŠ HoluHo┗a ┗ HoliIíIh 
– jedﾐa třída ┗e VeliﾐáIh a jedﾐa třída ﾐa )Š HoluHo┗a ┗ HoliIíIh ふtřída pro předškolák┞ぶ. 

 

Vývoj počtu praIovﾐíků v MŠ 

Dle údajů ┗ dokumentu ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヰヵ/ヲヰヰヶ praIo┗alo ┗ MŠ ヴヲ,ヱ přepočteﾐýIh pedagogů, ┗e 

školﾐíﾏ roIe ヲヰヱヲ/ヲヰヱン již ヴΑ,Γ přepočteﾐýIh pedagogů. K ﾐárůstu pedagogů došlo ┗ důsledku 
z┗┞šo┗áﾐí počtu dětí ┗ důsledku populačﾐího Hooﾏu. ProIeﾐto ﾐek┗alifiko┗aﾐýIh praIo┗ﾐíků se 
zﾏeﾐšilo z 8% v roce 2005/2006 na 2% v roce 2012/2013.246 Z hlediska průﾏěrﾐého přepočteﾐého 
počtu praIo┗ﾐíků praIo┗alo ┗ předškolﾐíIh zařízeﾐíIh v roce 2012/2013 celkem 51,88 pedagogů a 
ヱΒ,Βヲ ﾐepedagogů. 

Jiﾐé údaje o praIo┗ﾐíIíIh sledo┗áﾐ┞ ﾐeH┞l┞. 

 

Tabulka 10 PraIovﾐíIi ve školství v ORP Holice – školﾐí rok ヲヰヱヲ/ヲヰヱン 

t┞p škol┞, zařízeﾐí 
průﾏěrﾐý přepočteﾐý počet praIovﾐíků 

celkem 
z toho 

pedagogů ﾐepedagogů 

2012/2013 

ﾏateřské škol┞ 70,70 51,88 18,82 

Upraveno dle z dokumentu  „Strategie úzeﾏí sprá┗ﾐího oH┗odu ORP HoliIe“, taH. č. ンヶ na s. 64, )droj: )droj: Městský úřad 
HoliIe, Výkaz┞ MŠMT 

 

Hospodařeﾐí v MŠ 

K aﾐalýze hospodařeﾐí ┗ MŠ v ﾏiﾐuléﾏ oHdoHí se dají z dokumentu „Strategie úzeﾏí sprá┗ﾐího oH┗odu 
ORP HoliIe“, použít údaje pouze z ﾐěkterýIh taHulek. Ostatﾐí data H┞la zpraIo┗áﾐa v jiﾐé struktuře a 
ﾐelze je pro tuto aﾐalýzu ┗┞užít. 

 

Tabulka 11 Celkové provozﾐí výdaje ve správﾐíﾏ oHvodu ORP HoliIe ﾐa )Š, MŠ a v jiﾐýIh zařízeﾐí 
zřizovaﾐýIh oHIeﾏi 

MŠ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

MŠ ふKčぶ 26 810 600 27 918 100 30 590 900 31 735 100 33 044 100 35 435 800 

Upra┗eﾐo dle „Strategie úzeﾏí sprá┗ﾐího oH┗odu ORP HoliIe“ taH. č. ΓΒ ﾐa s.ヱ08,  )droj: Městský úřad HoliIe, Výkaz┞ MŠMT 

 

V Ielko┗ýIh pro┗ozﾐíIh ┗ýdajíIh ┗ Tabulce 11 jsou zahrﾐut┞ i ﾐáklad┞ ﾐa jídelﾐ┞, které MŠ ﾏají. 

TaHulka č. ヱヲ H┞la upra┗eﾐa a H┞l┞ dopočítáﾐ┞ Ielko┗é příjﾏ┞ a Ielko┗é ┗ýdaje a posouzeﾐa 
┗┞ro┗ﾐaﾐost příjﾏů a ┗ýdajů. V taHulIe č. ヱヲ ﾐeﾐí zahrﾐuta sloučeﾐá )Š a MŠ Ostřetíﾐ, protože údaje 
za sloučeﾐé zařízeﾐí se ┗┞kazují dohroﾏad┞ za orgaﾐizaIi. V taHulIe ﾐeﾐí soukroﾏá ﾏateřská škola 
BuHliﾐka, která ┗ té doHě ještě ﾐee┝isto┗ala. 

                                                           
246 Číselﾐé údaje H┞l┞ pře┗zat┞ ze SÚSOOH, taHulka ヶΑ ﾐa s. Γヱ 
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)e struktur┞ zdrojů jedﾐozﾐačﾐě ┗┞plý┗á rozhodujíIí podíl dotaIí MŠMT, který je ﾐutﾐo doplﾐit 
dotaIeﾏi od zřizo┗atelů a ┗lastﾐíﾏi zdroji, aH┞ H┞l┞ pokr┞t┞ ┗ýdaje ﾏateřskýIh škol a aH┞ H┞l rozpočet 
┗┞ro┗ﾐaﾐý. Ve zkouﾏaﾐéﾏ roIe ヲヰヱヲ ﾐeH┞l┞ ﾏateřské škol┞ příjeﾏIi dotaIe z e┗ropskýIh foﾐdů.  
 

Tabulka 12 Příjﾏ┞ a výdaje ﾏateřskýIh škol v ORP Holice v roce 2012 

Název škol┞/školského 
zařízeﾐí 

Příjﾏ┞ ふKčぶ Výdaje ふKčぶ Vlastﾐí zdroje 

DotaIe MŠMT 
Dotace 

zřizovatel 
Dotace 

EU 

Celkové 
provozﾐí 
výdaje 

/příjﾏ┞ ふKčぶ 

MŠ Býšť 2 110 783 400 000 0 2 786 600 275 817 

MŠ Dolﾐí Ro┗eň 2 731 734 525 500 0 3 632 600 375 366 

MŠ Dolﾐí ŘediIe 2 299 388 417 000 0 3 121 900 405 512 

MŠ HoliIe HoluHo┗a 4 986 496 1 199 850 0 7 204 600 1 018 254 

MŠ HoliIe ParduHiIká 4 423 567 980 500 0 6 375 900 971 833 

MŠ HoliIe StaroholiIká 2 146 652 912 000 0 3 694 500 635 848 

MŠ Horﾐí Jeleﾐí 3 932 865 576 000 0 5 325 900 817 035 

MŠ Ch┗ojeﾐeI 1 232 237 287 600 0 1 805 300 285 463 

MŠ Uhersko 1 117 939 250 000 0 1 488 500 120 561 

Celkem 24 981 661 5 548 450 0 35 435 800 4 905 689 

Celkeﾏ dotaIe MŠMT + dotaIe zřizovatel + dotace EU 30 530 111 

Vlastﾐí zdroje 4 905 689 

Celkeﾏ dotaIe MŠMT + dotaIe zřizovatel + dotace EU + vlastﾐí 
zdroje 

35 435 800 

Upraveno a dopočítáﾐo dle z dokumentu  „Strategie úzeﾏí sprá┗ﾐího oH┗odu ORP HoliIe“ dle  taH. č. ヱヰヶ „Přehled fiﾐaﾐIo┗áﾐí 
škol a školskýIh zařízeﾐí ┗ ORP Holice v roce 2012“ ﾐa s.ヱヱΑ,  )droj: Městský úřad HoliIe, Výkaz┞ MŠMT 

 

)hodﾐoIeﾐí teIhﾐiIkého stavu a stavu v┞Haveﾐosti MŠ, rozHor iﾐvestičﾐíIh a ﾐeiﾐvestičﾐíIh potřeH 
MŠ včetﾐě jejiIh součástí 

V dokumentu „Strategie úzeﾏí sprá┗ﾐího oH┗odu ORP HoliIe“ H┞la z┗eřejﾐěﾐa taHulka č. ヱヰΑ, která 
oHsaho┗ala odhad ﾐezH┞tﾐýIh iﾐ┗estičﾐíIh potřeH ﾏateřskýIh škol do r. ヲヰヲン. Do taHulk┞ H┞l┞ zahrﾐut┞ 
jen akce s odhado┗aﾐou částkou ┗ýdajů ┗┞šší ﾐež jedeﾐ ﾏilioﾐ koruﾐ. Výdaje pod touto hraﾐiIí H┞l┞ pro 
účel┞ „Strategie úzeﾏí sprá┗ﾐího oH┗odu ORP HoliIe“ po┗ažo┗áﾐ┞ za Hěžﾐé opravy a v tabulce nejsou 

uvedeny. 

Tabulka 13 NezH┞tﾐé iﾐvestičﾐí potřeH┞ oHIí v ORP HoliIe týkajíIí se MŠ do roku ヲヰヲン 

Obec Název a popis iﾐvestiIe 
odhadovaﾐý 

rok 

Orieﾐtačﾐí 
částka ふKčぶ Pozﾐáﾏka 

Chvojenec 
MŠ Ch┗ojeﾐeI - ┗ýﾏěﾐa ┗┞tápěﾐí za 
┗┞užití alterﾐati┗ﾐíIh teIhﾐologií 2015-2020 1 000 000      

Dolﾐí Ro┗eň 
MŠ Dolﾐí Ro┗eň - ┗ýﾏěﾐa okeﾐ a 
rekoﾐstrukIe střeIh┞ ┗četﾐě okapů 

2015 - 2020 3 000 000    
za podﾏíﾐk┞ 
získáﾐí  dotace z EU 

Holice 

MŠ HoliIe HoluHo┗a - zatepleﾐí Hudo┗┞ + 
┗ýﾏěﾐa okeﾐ 

2014 2 000 000      

MŠ HoliIe ParduHiIká - zatepleﾐí Hudo┗┞, 
┗ýﾏěﾐa okeﾐ, roz┗od ┗od┞ a topeﾐí 2014 2 000 000      

Dolﾐí ŘediIe 
MŠ Dolﾐí ŘediIe - přesta┗Ha H┞tu ﾐa třetí 
pavilon 

201 6 1 500 000      
 

Pře┗zato a upra┗eﾐo dle dokuﾏeﾐtu  „Strategie úzeﾏí sprá┗ﾐího oH┗odu ORP HoliIe“ , taHulka č. ヱヰΑ ﾐa s. ヱヱ6. Zdroj: 

┗lastﾐí šetřeﾐí – dotazﾐík 
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5.1.8.7.2 Základní vzdělávání 
Vývoj počtu )Š v úzeﾏí 

Na úzeﾏí ORP  H┞lo ┗e šk. r. ヲヰヱヲ/ヲヰヱン osﾏ základﾐíIh škol a Ielkeﾏ ヶΓ tříd, z toho ヶヶ HěžﾐýIh tříd a 
ン speIiálﾐí. Z toho pět úplﾐýIh )Š  ふHoliIe HoluHo┗a, HoliIe Koﾏeﾐského, Horﾐí Jeleﾐí, Dolﾐí Ro┗eň, 
Býšťぶ a ン ﾐeúplﾐé ふHorﾐí ŘediIe, Dolﾐí ŘediIe, )ákladﾐí a ﾏateřská škola Ostřetíﾐぶ. Šlo o Hěžﾐé škol┞ 
s tíﾏ, že )Š HoluHo┗a ﾏěla ┗e šk. r. ヲヰ12/2013 celkem ン speIiálﾐí tříd┞. )řizo┗ateli škol H┞l┞ oHIe a 
ﾏěsta. Na úzeﾏí ﾐeH┞l┞ Iírke┗ﾐí aﾐi soukroﾏé základﾐí škol┞. Počet základﾐíIh škol se od šk. r. 
ヲヰヰΑ/ヲヰヰΒ ﾐezﾏěﾐil. 247 

ŠkolﾐíIh družiﾐ ふškolﾐíIhぶ kluHů H┞lo osﾏ, ┗lastﾐí jídelﾐu ﾏěl┞ tři škol┞ ふBýšť, Dolﾐí Ro┗eň, Horﾐí Jeleﾐíぶ, 
v HoliIíIh H┞la Školﾐí jídelﾐa HoliIe pro žák┞ holiIkýIh základﾐíIh škol. Školﾐí jídelﾐ┞ – ┗ýdejﾐ┞ H┞l┞ 
HorﾐíIh ŘediIíIh, DolﾐíIh ŘediIíIh a ┗  Ostřetíﾐě.248  

 

Počet žáků žáků v )Š 

Celko┗ý počet žáků ┗ )Š ﾐa úzeﾏí ORP HoliIe H┞l ┗e šk. r. ヲヰヱヲ/ヲヰヱン Ielkeﾏ ヱ ヴヴΑ, průﾏěrﾐý počet 
žáků ﾐa školu H┞l ヱΒ0,88 a průﾏěrﾐý počet žáků ﾐa třídu ヲ0,97.249 Počet žáků se ┗ letech 2005 (1 450 

žákůぶ – 2012 (1 ヴヴΑ žákůぶ příliš ﾐeﾏěﾐil.250 

 

Vývoj počtu praIovﾐíků v )Š 

Počet učitelů v )Š ふpřepočteﾐý sta┗) byl ┗e školﾐíﾏ roIe ヲヰヰヵ/ヲヰヰヶ ΓΑ,Β, ┗e šk.r.  2012/2013 celkem 

98,5251 z toho ΑΒ,ヶ. žeﾐ ┗e šk.r. ヲヰヱヲ/ヲヰヱン252.  Z toho ┗┞plý┗á, že počet učitelů rostl jeﾐ ﾏírﾐě. 

Ve SO ORP Holice ┗e šk. r. ヲヰヱヲ/ヲ013 pracovali dvě f┞ziIké osoH┞ – asisteﾐti pedagoga, ふpro žák┞ se 
zdra┗otﾐíﾏ postižeﾐíﾏぶ. Po přepočteﾐí ﾐa plﾐě zaﾏěstﾐaﾐé šlo o jedﾐoho asisteﾐta pedagoga. Dále ﾐa 
úzeﾏí praIo┗alo Ielkeﾏ pět ┗ýIho┗ﾐýIh poradIů ふpřepočteﾐí ﾐa plﾐě zaﾏěstﾐaﾐéぶ ﾐa úplﾐýIh )Š, 
┗šiIhﾐi H┞li záro┗eň pedagog┞ ﾐa daﾐé )Š.253 

Na základﾐíIh školáIh ﾐa úzeﾏí ORP ﾐeH┞li žádﾐí speIiálﾐí pedagogo┗é a ps┞Ihologo┗é. 

)praIo┗atelé studie očeká┗ali ﾐárůst počtu praIo┗ﾐíků )Š ┗ dalšíIh leteIh ┗ souvislosti s ﾐástupeﾏ 
silﾐýIh populačﾐíIh ročﾐíků z let 2007 – 2010 a ﾐaopak pra┗děpodoHﾐost úH┞tku praIo┗ﾐíků ┗ MŠ 
(resp. optimalizace jejich stavu) v souvislosti s poklesem demografiIké kři┗k┞. 

 

Kvalifikovaﾐost pedagogiIkýIh praIovﾐíků  

Nebyla ┗e „Strategii úzeﾏí sprá┗ﾐího oH┗odu ORP HoliIe“ zkouﾏáﾐa. 

                                                           
247 SÚSOOH, s. Αヱ 
248 SÚSOOH, s. Αヲ 
249 SÚSOOH, s. Αン 
250 SÚSOOH, s. Αヵ 
251 SÚSOOH, s. Αヵ 
252 SÚSOOH, s. Αヴ 
253 SÚSOOH, s. Αヵ 



Aﾐal┞tiIká část 
Místﾐí akčﾐí pláﾐ pro SO ORP HoliIe ヲヰヱヶ - 2023 

 

91 

 

 

DoIházka do škol a iﾐforﾏaIe týkajíIí se dokoﾐčeﾐí základﾐího vzděláﾐí 

Ve ┗ý┗oji počtu aHsol┗eﾐtů, kteří ukoﾐčili )Š v jedﾐotli┗ýIh ročﾐíIíIh ┗ poro┗ﾐáﾐí šk. r. 2005/2006 a 

ヲヰヱヲ/ヲヰヱン je ﾐej┗ýzﾐaﾏﾐější pokles u počtu žáků ┗ Γ. tř. ze ヱヵヶ ﾐa ヱヱヵ aHsol┗eﾐtů a u počtu žáků, kteří  
přešli do SŠ ┗ 5. ročﾐíku z ヲヲ ﾐa ヱヴ žáků. Počet žáků, kteří ukoﾐčují )Š ┗ Γ. tř. ﾏěl za Ielé oHdoHí klesajíIí 
tendenci, Iož ﾏohlo Hýt způsoHeﾐo jedﾐak Ielko┗ýﾏ pokleseﾏ počtu žáků ┗ Γ. tř., jednak odchodem 

žáků ﾐa ┗íIeleté g┞ﾏﾐáziuﾏ. Viz ﾐíže u┗edeﾐá taHulka č. 14, ┗e které jsou u┗edeﾐ┞ počt┞ žáků ┗e 
┗┞HraﾐýIh leteIh.  

 

Tabulka 14 Počet aHsolveﾐtů )Š v ORP HoliIe 

žáIi, kteří ukoﾐčili školﾐí 
doIházku 

2005/2006 2012/2013 

Hěžﾐé tříd┞ 
speIiálﾐí 

tříd┞ 
Hěžﾐé tříd┞ 

speIiálﾐí 
tříd┞ 

v tom 

v 1. – ヵ. ročﾐíku 0 0 0 0 

v ヶ. ročﾐíku 0 0 0 0 

v Α. ročﾐíku 1 0 1 0 

v Β. ročﾐíku 5 2 6 0 

v Γ. ročﾐíku 156 4 115 3 

v ヱヰ. ročﾐíku 0 0 0 0 

žáIi, kteří přešli do SŠ 24 0 15 0 

v tom 
z ヵ. ročﾐíku 22 0 14 0 

ze Α. ročﾐíku 1 0 0 0 

žáIi ヱ. r. s dodatečﾐýﾏ 
odkladeﾏ PŠD 

 

3 

 

0 

 

0 

 

0 

Pře┗zato a upra┗eﾐo ze „Strategie úzeﾏí sprá┗ﾐího oH┗odu ORP HoliIe“ taH. č. ヵヴ ﾐa s. Α6  

 

OHsazeﾐost základﾐíIh škol H┞la ┗e šk. r. ヲヰヱヲ/ヲヰヱン ﾐásledujíIí: kapaIita ヲ ヱヶン žáků, skutečﾐý počet 
žáků ヱ ヴヴΑ, ┗olﾐá kapaIita škol┞ Αヱヶ ┗olﾐýIh ﾏíst.254 V souvislosti s ﾐástupeﾏ dětí ﾐarozeﾐýIh ┗ letech 

2007 – ヲヰヱヰ do základﾐíIh škol se ┗e „Strategii úzeﾏí sprá┗ﾐího oH┗odu ORP HoliIe“ předpokládal růst 
oHsazeﾐosti základﾐíIh škol s tíﾏ, že oHsazeﾐost Hude zpočátku ﾐero┗ﾐoﾏěrﾐá – ┗ pr┗ﾐíIh třídáIh 
budou velké počt┞ dětí a ┗┞šší ročﾐík┞ Hudou ﾐedostatečﾐě ﾐaplﾐěﾐé. 

 

Hospodařeﾐí v )Š 

Část k fiﾐaﾐIo┗áﾐí škol H┞la ┗e SÚSOOH zpraIo┗áﾐa dle jiﾐého postupu a ┗ jiﾐé struktuře, ﾐež je 
ﾐa┗ržeﾐo pro MAP.  Podstatﾐé je u┗ést oHeIﾐé pozﾐáﾏk┞ k s┞stéﾏu fiﾐaﾐIo┗áﾐí škol, aH┞ H┞lo ﾏožﾐo 
porozuﾏět údajůﾏ z taHulek ┗e SÚSOOH.  

                                                           
254 Jde o údaj za Ielé ORP za ┗šeIhﾐ┞ škol┞ Ielkeﾏ z taHulk┞ č. ヵヶ ﾐa s. ΑΓ ┗ dokumentu SÚSOOH  
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Příjﾏ┞ škol Ielkeﾏ t┗oří: 

 Dotace z MŠMT, z ﾐiIhž se fiﾐaﾐIují ﾏzdo┗é prostředk┞ ふplat┞ a OONぶ a učeHﾐí poﾏůIk┞ a 

školeﾐí 
 DotaIe od zřizo┗atele, z ﾐiIhž se fiﾐaﾐIují ostatﾐí pro┗ozﾐí ﾐáklad┞ ﾏiﾏo ┗ýdajů ﾐa mzdy a 

učeHﾐí poﾏůIk┞ a školeﾐí. )de je ┗šak ﾏetodiIký proHléﾏ při poro┗ﾐá┗áﾐí těIhto ┗ýdajů ﾐa 
jedﾐotli┗é škol┞, protože struktura ┗ýdajů zřizo┗atelů ﾐa škol┞ ﾐebyla ┗ oHIíIh stejﾐá, 

zřizo┗atelé si je určují saﾏi. Např. ﾐěkterý zřizo┗atel platí eﾐergie pro škol┞ příﾏo ze s┗ého 
rozpočtu, ┗ jiﾐé škole jsou ﾐáklad┞  ﾐa eﾐergie hrazeﾐ┞ z dotace v rozpočtu škol┞.   

 Dotace z EU – šlo o dotaIe prostředﾐiIt┗íﾏ růzﾐýIh prograﾏů ふﾐapř. Coﾏeﾐius, OP VKぶ. 
 Vlastﾐí zdroje – šlo ┗ětšiﾐou o příjﾏ┞ z jídeleﾐ. 

 

Výdaje škol jsou určeﾐ┞ ﾐa: 

 ﾏzdo┗é prostředk┞ ふzdrojeﾏ je dotaIe MŠMTぶ, ﾏzdo┗é prostředk┞ je ﾏožﾐo dále čleﾐit ﾐa 
plat┞ a ostatﾐí osoHﾐí ﾐáklad┞, ﾏzdo┗é prostředk┞ jsou součástí příﾏýIh ┗ýdajů 

 příﾏé ┗ýdaje – jde o součet ﾏzdo┗ýIh prostředků, sou┗isejíIíIh od┗odů a ostatﾐíIh 
ﾐeiﾐ┗estičﾐíIh ┗ýdajů ふučeHﾐí poﾏůIk┞ a školeﾐíぶ, zdrojeﾏ příﾏýIh ┗ýdajů jsou fiﾐaﾐčﾐí 
prostředk┞ posk┞tﾐuté ze státﾐího rozpočtu ふMŠMTぶ 

 pro┗ozﾐí ┗ýdaje ふdotaIe od zřizo┗ateleぶ.  
 

V textu SÚSOOH je mnoho taHulek, které se zaHý┗ají fiﾐaﾐIo┗áﾐíﾏ škol. Pro účel┞ této ﾏetaaﾐalýz┞ 
ﾏá ﾐej┗ětší ┗ýzﾐaﾏ taHulka č. 98 ﾐa s. ヱヰΒ „Celko┗é pro┗ozﾐí ┗ýdaje ┗e sprá┗ﾐíﾏ oH┗odu ORP HoliIe 
ﾐa )Š, MŠ a ┗ jiﾐýIh zařízeﾐí zřizo┗aﾐýIh oHIeﾏi“, která u┗ádí přehled Ielko┗ýIh pro┗ozﾐíIh ┗ýdajů 
v letech ヲヰヰΑ až ヲヰヱヲ. Tato tabulka je ┗šak souhrﾐﾐá za základﾐí a ﾏateřské škol┞, sloučeﾐé orgaﾐizaIe 
a jiﾐé. Jiﾐýﾏi zařízeﾐíﾏi se rozuﾏí ﾐáklad┞ ﾐa Školﾐí jídelﾐu HoliIe, DDM a )UŠ Karla MaliIha.  

 Pro účel┞ této části ﾏetaaﾐalýz┞ H┞la taHulka upra┗eﾐa a H┞l┞ ┗┞Hráﾐ┞ jeﾐ údaje za )Š a za sloučeﾐou 
orgaﾐizaIi ふ)Š a MŠ Ostřetíﾐぶ: 

 

Tabulka 15 Celkové provozﾐí výdaje ve správﾐíﾏ oHvodu ORP HoliIe ﾐa )Š 

)Š 2007 2008 2009 

)Š ふヱ. i ヲ. stupeňぶ, ふKčぶ    ヵΓ ヶヴヱ ヶヰヰ,ヰヰ Kč     ヶヰ ヰヴΓ ヵヰヰ,ヰヰ Kč    ヶヴ ヵヴヵ ンヰヰ,ヰヰ Kč  
)Š ふjeﾐ ヱ. stupeňぶ, ふKčぶ      ン ΒヰΓ ヲヰヰ,ヰヰ Kč       ヴ ヰヵΓ Αヰヰ,ヰヰ Kč       ヴ ヶヴΒ ヱヰヰ,ヰヰ Kč  
Sloučeﾐé orgaﾐizaIe ふ)Š a MŠぶ, ふKčぶ      ン Γヰヵ Βヰヰ,ヰヰ Kč       ヴ ヲンン ヲヰヰ,ヰヰ Kč       ヴ ヴΓヲ ンヰヰ,ヰヰ Kč  
Celkem    ヶΑ ンヵヶ ヶヰヰ,ヰヰ Kč     ヶΒ ンヴヲ ヴヰヰ,ヰヰ Kč    Αン ヶΒヵ Αヰヰ,ヰヰ Kč  
 

  

)Š 2010 2011 2012 

)Š ふヱ. i ヲ. stupeňぶ, ふKčぶ    ヶヱ Αンヰ ヲヰヰ,ヰヰ Kč     ヶヶ ヲヰΒ ンヰヰ,ヰヰ Kč    ヶヶ ヲΒΓ ンヰヰ,ヰヰ Kč  
)Š ふjeﾐ ヱ. stupeňぶ, ふKčぶ      ヴ ヴΑΑ Αヰヰ,ヰヰ Kč       ヴ ΓΑヵ ヶヰヰ,ヰヰ Kč       ヴ ヶΓヶ ヲヰヰ,ヰヰ Kč  
Sloučeﾐé orgaﾐizaIe ふ)Š a MŠぶ, ふKčぶ      ヴ ンヰΒ ヵヰヰ,ヰヰ Kč       ヴ Αヰヲ ンヰヰ,ヰヰ Kč       ヴ ヶΒヲ ヱヰヰ,ヰヰ Kč  
Celkem    Αヰ ヵヱヶ ヴヰヰ,ヰヰ Kč     Αヵ ΒΒヶ ヲヰヰ,ヰヰ Kč    Αヵ ヶヶΑ ヶヰヰ,ヰヰ Kč  
Přírůstek výdajů ヲヰヱヲ-2007          Β ンヱヱ ヰヰヰ,ヰヰ Kč  

Vlastﾐí dopočet ze zdrojů taHulk┞ č. ΓΒ ﾐa s. ヱヰΒ, v Strategii úzeﾏí sprá┗ﾐího oH┗odu ORP HoliIe 
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) údajů ┗ taHulIe lze zjistit, že ┗ leteIh ヲヰヰΑ až ヲヰヱヲ došlo k Ielko┗éﾏu přírůstku ┗ýdajů 8 311 000,-Kč, 
z toho byl 6 647 700,-Kč přírůstek ┗ýdajů u )Š, které ﾏají ヱ. a ヲ. stupeň, u )Š jeﾐ s ヱ. stupﾐěﾏ došlo 
k ﾐárůstu ┗ýdajů o ΒΒΑ 000,-Kč a u sloučeﾐé orgaﾐizaIe ふ)Š a MŠぶ o ΑΑヶ 300,-Kč. Nej┗ětší ﾐárůst ┗ýdajů 
H┞l zazﾐaﾏeﾐáﾐ ┗ roce 2009 a v roce 2011. 

Pro ﾏetaaﾐalýzu jsou podstatﾐé ještě údaje z taH. č. ヱヰヶ Přehled fiﾐaﾐIo┗áﾐí škol a školskýIh zařízeﾐí 
v ORP Holice v roce 2012 (viz SÚSOOH, s. ヱヱΑぶ, která u┗ádí Ielko┗ý přehled dotaIí ┗ roce 2012 na 

┗šeIhﾐ┞ MŠ, )Š, )Š a MŠ Ostřetíﾐ, DDM HoliIe, )UŠ Karla MaliIha a Školﾐí jídelﾐu ふHoliIeぶ. TaHulku je 
┗šak ﾐutﾐé očistit o ┗ýdaje ﾐesou┗isejíIí se základﾐíﾏ školst┗íﾏ. Po úpra┗ě lze koﾐstato┗at ﾐásledujíIí 
┗ý┗oj: 

 

Tabulka 16 Přehled fiﾐaﾐIováﾐí základﾐíIh škol v ORP HoliIe v roIe ヲヰヱヲ 

Vlastﾐí dopočet z taH č. ヱヰヶ ze SÚSOOH, s.116 

 

Z taHulk┞ je zřejﾏé, že ﾐa fiﾐaﾐIo┗áﾐí Ielko┗ýIh pro┗ozﾐíIh ┗ýdajů ┗ roIe ヲヰヱヲ se ﾐej┗íIe podílely 

dotaIe MŠMT ┗e ┗ýši ヵヶ 133 331,-Kč. DotaIe zřizo┗atelů ふoHIíぶ čiﾐil┞ ヱヱ 668 298,-Kč. Nejﾏeﾐší H┞l podíl 
dotaIí z EU ┗e ┗ýši ヱ 365 137,-Kč. Souhrﾐ dotaIí ze ┗šeIh dotačﾐíIh titulů ┗šak ﾏusel Hýt doplﾐěﾐ 
┗lastﾐíﾏi zdroji, aH┞ H┞l┞ rozpočt┞ jako Ielek ┗┞ro┗ﾐaﾐé. Na ┗lastﾐíIh zdrojíIh se přede┗šíﾏ podílejí 
školﾐí jídelﾐ┞, které posk┞tují oHěd┞ i pro jiﾐé strá┗ﾐík┞, ﾐež jsou žáIi. 

 

Název škol┞/školského 
zařízeﾐí 

Příjﾏ┞ ふKčぶ Výdaje ふKčぶ Vlastﾐí zdroje 

/příjﾏ┞ ふKčぶ Dotace 

MŠMT 

Dotace 

zřizovatel 
Dotace 

EU 

Celkové 
provozﾐí výdaje 

)Š Býšť 8 492 058 1 606 000 126 222 11 884 800 1 660 520 

)Š Dolﾐí Ro┗eň 8 421 833 2 248 198 156 380 12 364 700 1 538 289 

)Š Dolﾐí ŘediIe 1 809 572 300 000 38 807 2 160 600 12 221 

)Š HoliIe HoluHo┗a 11 728 001 2 131 600 302 767 14 782 800 620 432 

)Š HoliIe Koﾏeﾐského 11 644 880 1 869 500 210 267 14 129 500 404 853 

)Š Horﾐí Jeleﾐí 8 967 906 2 188 000 251 737 13 127 500 1 719 857 

)Š Horﾐí ŘediIe 1 926 667 400 000 164 383 2 535 600 44 550 

)Š a MŠ Ostřetíﾐ 3 142 414 925 000 114 574 4 682 100 500 112 

Upra┗eﾐá taHulka č. ヱヰヶ ze SÚSOOH, s. 116 

       
  Dotace 

MŠMT 

Dotace 

zřizo┗atel 
Dotace 

EU 

Celko┗é 
pro┗ozﾐí 
┗ýdaje  

Vlastﾐí příjﾏ┞ 

Celkeﾏ dotaIe ふ┗ Kčぶ 56 133 331 11 668 298 1 365 137 75 667 600 6 500 834 
Vlastﾐí dopočet z taH č. ヱヰヶ ze SÚSOOH, s.116 

       
Celkeﾏ ┗šeIhﾐ┞ dotaIe ふ┗ 
Kčぶ:     69 166 766   
Vlastﾐí příjﾏ┞ ふ┗ Kčぶ     6 500 834   
Celkeﾏ příjﾏ┞ ふ┗ Kčぶ     75 667 600   
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)hodﾐoIeﾐí teIhﾐiIkého stavu a stavu v┞Haveﾐosti )Š, rozHor iﾐvestičﾐíIh a ﾐeiﾐvestičﾐíIh potřeH 
)Š včetﾐě jejiIh součástí 

V dokumentu SÚSOOH jsou uvedeny v tabulce 108 na s. 117 ﾐezH┞tﾐé iﾐ┗estičﾐí potřeH┞ oHIí týkajíIí 
se )Š v ORP Holice předpokládaﾐé do roku ヲヰヲン. Pro úplﾐost zoHrazeﾐí ┗ý┗oje předﾏětﾐou taHulku 
zde u┗ádíﾏe jako taHulku č. 17, přestože již ﾐěkteré akIe ┗ ﾐí u┗edeﾐé H┞l┞ již pro┗edeﾐ┞.  

 

Tabulka 17 NezH┞tﾐé iﾐvestičﾐí potřeH┞ oHIí v ORP HoliIe týkajíIí se )Š do roku ヲヰヲン 

Obec Název a popis iﾐvestiIe 
odhadovaﾐý 

rok 

Orieﾐtačﾐí 
částka ふKčぶ Pozﾐáﾏka 

Celkem ORP Holice 78 000 000   

Holice  
)Š HoliIe HoluHo┗a - zatepleﾐí části 
škol┞ 

2014-2015 2 000 000   

Dolﾐí 
Ro┗eň 

)Š Dolﾐí Ro┗eň - ┗ýsta┗Ha sporto┗ﾐí 
haly 

2014-2020 30 000 000 

Pokud získají dotaIi, projekt 
je již zpraIo┗aﾐý - ﾐo┗é 
prograﾏo┗aIí oHdoHí ヲヰヱヴ-

2020 

)Š Dolﾐí Ro┗eň - odloučeﾐé 
praIo┗iště ヱ. - ヵ. třída - přísta┗Ha 
šatek - ┗zﾐik prostor pro školﾐí 
družiﾐu 

2014-2016 2 000 000   

)Š Dolﾐí Ro┗eň - rekonstrukce 

střeIh┞ ふHude do ﾐí zahrﾐuta i 
rekoﾐstrukIe střeIh┞ MŠ, která je 
┗e stejﾐé Hudo┗ěぶ 

2014-2016 2 000 000   

)Š Dolﾐí Ro┗eň - ┗ýﾏěﾐa okeﾐ 2014-2016 2 000 000   

)Š Dolﾐí Ro┗eň - hla┗ﾐí Hudo┗a ヶ. - 
Γ. třída - ┗┞Hudo┗áﾐí půdﾐí 
┗esta┗H┞ za účeleﾏ ┗zﾐiku 
kluHo┗ﾐ┞ a díleﾐ 

2014-2016 1 500 000   

)Š Dolﾐí Ro┗eň - odloučeﾐé 
praIo┗iště ヱ. - ヵ. třída - ┗┞Hudo┗áﾐí 
půdﾐí ┗esta┗H┞ za účeleﾏ ┗zﾐiku 
kluHo┗ﾐ┞ a školﾐí družiﾐ┞ 

2014-2016 1 500 000   

Horﾐí 
ŘediIe 

)Š Horﾐí ŘediIe - ┗esta┗Ha podkro┗í 
- ﾐo┗á třída pro žák┞ 

2015-2016 10 000 000   

Dolﾐí 
ŘediIe 

)Š Dolﾐí ŘediIe - koﾏpletﾐí 
rekoﾐstrukIe Hudo┗┞ a přísta┗Ha 
těloI┗ičﾐ┞ ふ┗č. ┗šeIh sítí, střeIh┞, 
topeﾐí, ┗eﾐko┗ﾐíIh úpra┗, 
parko┗iště, …ぶ 

2015-2016 20 000 000   

Horﾐí 
Jeleﾐí 

)Š Horﾐí Jeleﾐí - přísta┗Ha hlediště 
k těloI┗ičﾐě )Š  2017 4 000 000 

)Š Horﾐí Jeleﾐí ﾏá ┗še 
dokoﾐčeﾐo, ┗eškeré 
┗ýzﾐaﾏﾐé iﾐ┗estiIe již H┞l┞ 
realizo┗áﾐ┞ 

Býšť )ákladﾐí škola Eduarda Nápra┗ﾐíka 
Býšť - rekoﾐstrukIe střeIh┞ 

2019 3 000 000 
Již došlo k ┗ýﾏěﾐě okeﾐ a 
koﾏpletﾐíﾏu zatepleﾐí 
budovy.  

Pře┗zato z taH. č. ヱヰΒ ﾐa s. ヱヱ7 dokumentu ze SÚSOOH, kde jako zdroj je uvedeno ┗lastﾐí šetřeﾐí – dotazﾐík 

Jsou zde pouze akce v hodﾐotě ┗┞šší ﾐež ヱ ﾏil. Kč, které se ﾐetýkají HěžﾐýIh opra┗ a iﾐ┗estiI. 
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Přehled zařízeﾐí, které jsou součástí škol  

K zařízeﾐíﾏ, která jsou součástí škol, je ﾏožﾐé řadit školﾐí družiﾐ┞. Dále jsou součástí ﾐěkterýIh škol 
školﾐí jídelﾐ┞. Jiﾐé škol┞ ﾏají pouze školﾐí jídelﾐ┞ – ┗ýdejﾐ┞. Dále e┝istuje saﾏostatﾐá příspě┗ko┗á 
organizaIe Školﾐí jídelﾐa HoliIe. Ke školskýﾏ zařízeﾐíﾏ patří také Důﾏ dětí ﾏládeže ┗ HoliIíIh a 

)ákladﾐí uﾏěleIká škola ┗ HoliIíIh.   

 

Dostupﾐost a rozHor školﾐíIh jídeleﾐ  

Vlastﾐí školﾐí jídelﾐu ﾏěl┞ tři škol┞ –  Býšť, Dolﾐí Ro┗eň, Horﾐí Jeleﾐí. V HoliIíIh H┞lo saﾏostatﾐé 
školské zařízeﾐí Školﾐí jídelﾐa Holice ふpříspě┗ko┗á orgaﾐizaIeぶ. Jídelﾐ┞ – ┗ýdejﾐ┞ byly ┗ HorﾐíIh 
ŘediIíIh, v DolﾐíIh ŘediIíIh a v Ostřetíﾐě. Jako doplňko┗ou čiﾐﾐost posk┞to┗al┞ jídelﾐ┞ stra┗o┗aIí 
služH┞ pro ┗eřejﾐost. 

 

Tabulka 18 Škol┞ a školská zařízeﾐí v ORP HoliIe - přehled - školﾐí rok 2013/2014  

Typ 

škol┞/školskéh
o zařízeﾐí 

Počet 
celke

m 

Náz ev  )řizovate
l 

Školﾐí 
jídelﾐa  

Školﾐí 
jídelﾐa - 
výdejﾐa 

 

 

 

 

)ákladﾐí škol┞ 

 

 

 

 

8 

)ákladﾐí škola Eduarda 
Nápra┗ﾐíka Býšť 

obec 1   

Masar┞ko┗a základﾐí škola Dolﾐí 
Ro┗eň 

obec 1   

)ákladﾐí škola Dolﾐí ŘediIe obec   1 

)ákladﾐí škola HoliIe HoluHo┗a obec     

)ákladﾐí škola HoliIe 
Koﾏeﾐského 

obec     

)ákladﾐí škola Horﾐí Jeleﾐí obec 1   

)ákladﾐí škola Horﾐí ŘediIe obec   1 

)ákladﾐí škola Ostřetíﾐ obec   1 

Doﾏ┞ dětí a 
ﾏládeže 

1 Důﾏ dětí a ﾏládeže HoliIe obec     

)ákladﾐí 
uﾏěleIké škol┞ 

1 )ákladﾐí uﾏěleIká škola HoliIe  obec     

Dětské doﾏov┞ 1 Dětský  domov Holice obec 1   

Školﾐí jídelﾐ┞ 1 Školﾐí jídelﾐa HoliIe  obec 1    
 

Upraveno dle dokumentu  SÚSOOH, taH. č. ンヵ ﾐa s. ヶ3, zdroj: Městský úřad HoliIe, Výkaz┞ MŠMT 

 

Dostupﾐost a rozHor školﾐíIh družiﾐ a školﾐíIh kluHů 

V každé základﾐí škole ﾐa HoliIku H┞l┞ školﾐí družiﾐ┞. Ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヱヲ/ヲヰヱン  do ﾐiIh H┞lo ﾏožﾐo 
uﾏístit ヴヶヲ dětí. V toﾏto školﾐíﾏ roIe ﾐa┗ště┗o┗alo pr┗ﾐí stupeň základﾐíIh škol ΒヶΒ žáků, tzﾐ., že 
„kapaIita družiﾐ stačila IIa pouze pro polo┗iﾐu z ﾐiIh. Většiﾐa škol ﾏůže uﾏístit do družiﾐ pouze žák┞ 
pr┗ﾐíIh a druhýIh ročﾐíků.  
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Nedostatečﾐá kapaIita družiﾐ H┞la jedﾐíﾏ z hla┗ﾐíIh proHléﾏů základﾐího ┗zdělá┗áﾐí ﾐa úzeﾏí ORP 
Holice spolu s ﾐedostatečﾐou kapaIitou tříd ふhodﾐě škol žádalo o ﾐa┗ýšeﾐí kapaIit┞ pro školﾐí rok 
2014/2015). 255   

 

Školﾐí družiﾐ┞ a školﾐí kluH┞ v ORP 

Průﾏěrﾐý přepočetﾐý počet praIo┗ﾐíků ┗e školﾐíIh družiﾐáIh a kluHeIh H┞l ┗e školﾐíﾏ roIe ヲヰヱヲ/ヲヰヱン 
ﾐa úro┗ﾐi 12,48; z toho pedagogů 12,48. Průﾏěrﾐý přepočteﾐý počet praIo┗ﾐíků ┗ zařízeﾐíIh školﾐího 
stra┗o┗áﾐí H┞l 41,20; z toho ﾐepedagogů 41,20.256  

 

Tabulka 19 Školﾐí družiﾐ┞ a školﾐí kluH┞ v ORP HoliIe ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヱヲ/ヲヰヱン 

ŠD a ŠK zřizovaﾐé počet odděleﾐí počet zapsaﾐýIh účastﾐíků 

z ヱ. stupﾐě z ヲ. stupﾐě celkem 

2012/2013 

krajem 0 0 0 0 

obcemi 16 435 0 435 

Iírk┗í 0 0 0 0 

soukromou osobou 0 0 0 0 

celkem 16 435 0 435 

Pře┗zato z dokumentu SÚSOOH, taH. č. Αヴ ﾐa s. Γヵ, zdroj: Městský úřad HoliIe, Výkaz┞ MŠMT 

 

Poro┗ﾐáﾐí kapaIit┞ družiﾐ┞ a potřeH dle počtu dětí ┗ 1. třídáIh u┗ádí ﾐásledujíIí taHulka:  

Tabulka 20 KapaIita družiﾐ┞ v porovﾐáﾐí s potřeHﾐou kapaIitou ヱ. stupﾐě )Š v roce  2012/2013 

Název )Š 
Kapacita 

družiﾐ┞ 

Počet 
dětí ヱ. 
stupeň 

Počet 
tříd ﾐa 

1. 

stupni 

Průﾏěrﾐý 
počet 
dětí/ヱ 
třída 

Kapacita 

družiﾐ┞ - 
počet 
tříd 

Pokr┞tí ročﾐíků 

)ákladﾐí škola E. Nápra┗ﾐíka 
Býšť 60 135 6 22,5 2,7 IIa ヱ. a ヲ. třída 

Masar┞ko┗a základﾐí škola 
Dolﾐí Ro┗eň 

75 113 5 22,6 3,3 
ヱ., ヲ., ン. a částečﾐě 
ヴ. třída 

)ákladﾐí škola Dolﾐí ŘediIe 25 38 2 19 1,3 ヱ., ヲ., ン. třída 

)ákladﾐí škola HoliIe 
Holubova 

87 170 9 18,9 4,6 
ヱ. a částečﾐě ヲ. 
třída 

)ákladﾐí škola HoliIe 
Komenského 

90 197 9 21,9 0,1 ヱ. a ヲ. třída 
 
)ákladﾐí škola Horﾐí ŘediIe 25 44 3 14,7 1,7 ヱ. a ヲ. třída 

)ákladﾐí škola Ostřetíﾐ 25 36 3 12 2,1 ヱ., ヲ. a ン. třída 

)ákladﾐí škola Horﾐí Jeleﾐí 75 135 5 27 2,8 
ヱ., ヲ. a částečﾐě ン. 
třída 

Celkem 462 868 42 xxx xxx   

Upraveno dle  SÚSOOH, taH. č. Βヴ ﾐa s. ΓΓ, )droj: Městský úřad HoliIe, Výkaz┞ MŠMT, ┗lastﾐí šetřeﾐí – dotazﾐík 

                                                           
255 SÚSOOH, s. ヱンヵ 
256 SÚSOOH, taH. č. ンヶ ﾐa s. ヶ4 
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Ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヱヲ/ヲヰヱン H┞la kapaIita školﾐíIh družiﾐ ﾐedostačujíIí. Žádﾐá školﾐí družiﾐa 
ﾐeposk┞to┗ala ﾏožﾐost uﾏístit ┗šeIhﾐ┞ děti ﾐa ヱ. stupﾐi do družiﾐ┞. Většiﾐou H┞l┞ uﾏístěﾐ┞ děti z ヱ. 
a ヲ. ročﾐíků s ┗ýjiﾏkou družiﾐ┞ při )Š Dolﾐí ŘediIe ふ┗šeIhﾐ┞ čt┞ři ročﾐík┞ぶ a )Š Dolﾐí Ro┗eň ふヱ. až ン. 
ročﾐík a částečﾐě ヴ. ročﾐík. 257 

 

Dětský doﾏov 

„Na úzeﾏí ORP HoliIe fuﾐguje pouze jedeﾐ dětský doﾏo┗ – Dětský doﾏo┗ HoliIe. Jedﾐá se o 
koeduko┗aﾐé školské zařízeﾐí rodiﾐﾐého t┞pu, které posk┞tuje koﾏple┝ﾐí péči děteﾏ a ﾏládeži ┗e ┗ěku 
od tří do osﾏﾐáIti let, resp. do ukoﾐčeﾐí přípra┗┞ ﾐa HudouIí po┗oláﾐí, kterýﾏ H┞la soudeﾏ uložeﾐa 
ústa┗ﾐí ┗ýIho┗a, ﾐeHo H┞lo ┗┞dáﾐo předHěžﾐé opatřeﾐí. Součástí školského zařízeﾐí je školﾐí jídelﾐa, 
která zajišťuje ┗ praIo┗ﾐí dﾐ┞ Ielodeﾐﾐí stra┗o┗áﾐí dětí i zaﾏěstﾐaﾐIů, ┗ soHotu a ┗ ﾐeděli proHíhá 
┗ařeﾐí ﾐa jedﾐotli┗ýIh rodiﾐﾐýIh skupiﾐáIh. Součástí areálu doﾏo┗a je hospodářská část, ┗e které je 
uﾏístěﾐa kuIh┞ň, jídelﾐa, posilo┗ﾐa a služeHﾐí H┞t, kotelﾐa a dílﾐa. Veﾐko┗ﾐí prostor┞ jsou uzpůsoHeﾐ┞ 
děteﾏ – ヲ dětská hřiště, Iest┞ pro jízdu ﾐa kole, písko┗iště a další dětské hřiště. Každá rodiﾐﾐá skupiﾐka 
ﾏá s┗ou zahrádku a ﾐa zahradě H┞l ┗┞Hudo┗áﾐ kr┞tý pla┗eIký Hazéﾐ.“258 

 

Dostupﾐost a rozHor součástí souvisejíIíIh s pohybovou aktivitou 

V ﾐásledujíIí taHulIe č. 21 jsou uvedena zařízeﾐí pro poh┞Ho┗ou akti┗itu jako jsou těloI┗ičﾐ┞, ┗eﾐko┗ﾐí 
hřiště, hřiště pro školﾐí družiﾐu. Každá škola ﾏá těloI┗ičﾐu, každá škola ﾏá ﾏožﾐost ┗┞uží┗at ┗eﾐko┗ﾐí 
hřiště, ať už s┗oje ┗lastﾐí ﾐeHo hřiště družiﾐ┞ či hřiště oHIe. 

 

Tabulka 21 Součásti )Š v jedﾐotlivýIh oHIíIh SO ORP HoliIe 

Název škol┞ 
TěloIvičﾐ

a 

Veﾐkovﾐí 
hřiště/ 

zahrada 

Hřiště 
školﾐí 

družiﾐ┞ 

Pozﾐáﾏka 

)ákladﾐí škola E. 
Nápra┗ﾐíka Býšť ANO NE NE 

)ákladﾐí škola ﾏůže ┗┞uží┗at fotHalo┗é a 

┗íIeúčelo┗é hřiště oHIe. 

Masar┞ko┗a základﾐí 
škola Dolﾐí Ro┗eň 

ANO ANO NE 

TěloI┗ičﾐa je ┗ Hudo┗ě odloučeﾐého 
praIo┗iště, kde je ヱ. stupeň základﾐí škol┞. 
Druhý stupeň ┗ hla┗ﾐí Hudo┗ě )Š ┗┞uží┗á 
sokolo┗ﾐ┞, která je spojeﾐa se základﾐí 
školou.  

)ákladﾐí škola Dolﾐí 
ŘediIe 

ANO ANO NE   

)ákladﾐí škola HoliIe 
Holubova 

ANO NE ANO   

)ákladﾐí škola HoliIe 
Koﾏeﾐského 

ANO NE ANO   

)ákladﾐí škola Horﾐí 
Jeleﾐí ANO ANO NE   

                                                           
257 SÚSOOH, s. ΓΓ 
258SÚSOOH, s. ヱンΑ 
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Název škol┞ 
TěloIvičﾐ

a 

Veﾐkovﾐí 
hřiště/ 

zahrada 

Hřiště 
školﾐí 

družiﾐ┞ 

Pozﾐáﾏka 

)ákladﾐí škola Horﾐí 
ŘediIe 

ANO ANO NE 

)ákladﾐí škola ﾏůže ┗┞uží┗at i fotHalo┗ý 
stadion a ﾏultifuﾐkčﾐí hřiště uﾏístěﾐé hﾐed 
┗edle )Š. 

)ákladﾐí škola Ostřetíﾐ ANO ANO NE   

Upraveno dle dokumentu  SÚSOOH taH. č. ヶヱ ﾐa s. Βン, zdroj: Městský úřad HoliIe, Výkaz┞ MŠMT 

 

)ákladﾐí uﾏěleIké vzděláváﾐí, jeho dostupﾐost a rozHor v řešeﾐéﾏ úzeﾏí 

)ákladﾐí uﾏěleIká škola HoliIe – v doHě zpraIo┗áﾐí aﾐalýz┞ ┗e šk. roIe ヲヰヱヲ/ヲヰヱン H┞l┞ ┗┞učo┗áﾐ┞ ン 
obory – hudeHﾐí, ┗ýt┗arﾐý a literárﾐě draﾏatiIký. Výuka ┗ té doHě H┞la ┗ HoliIíIh, Býšti a ﾏiﾏo ráﾏeI 
ORP také ┗ SezeﾏiIíIh a DašiIíIh. V současﾐosti se ┗┞učuje i oHor taﾐečﾐí. )ájeﾏ o ┗zdělá┗áﾐí ┗ )UŠ je 
eﾐorﾏﾐí a ┗ roIe ヲヰヱヶ/ヲヰヱΑ došlo k pře┗isu poptá┗k┞ ﾐad ﾏožﾐostí zájeﾏIe přijﾏout ふpře┗is H┞l ヱヰヰ 
žákůぶ. 

 

Neforﾏálﾐí a zájﾏové vzděláváﾐí, jeho dostupﾐost a rozHor v řešeﾐéﾏ úzeﾏí  

V úzeﾏí e┝istuje Důﾏ dětí a ﾏládeže ┗ HoliIíIh, který ﾐaHízel zájﾏo┗é kroužk┞ pro děti, ale i dospělé. 

Dále v Horﾐíﾏ Jeleﾐí e┝istuje Ceﾐtruﾏ volﾐého času ふCVČぶ půsoHí při Českéﾏ hudeHﾐíﾏ táHoře 
ﾏládeže, „které ﾐaHízí od školﾐího roku ヲヰヰヲ/ヲヰヰン pře┗ážﾐě uﾏěleIk┞ a huﾏaﾐitﾐě zaﾏěřeﾐou 
zájﾏo┗ou čiﾐﾐost děteﾏ a ﾏládeži ┗e ┗ěku od ヴ do ヱヶ let ┗ těIhto oHoreIh: t┗oři┗é ruIe, keraﾏika, 
zoHIo┗á flétﾐa, k┞tara, HiIí, pě┗eIký sHor a aﾐgliIká koﾐ┗erzaIe, taﾐečﾐí a poh┞Ho┗á ┗ýIho┗a. Velká 
část zájﾏo┗ýIh akti┗it CVČ proHíhá ┗ )ákladﾐí škole Horﾐí Jeleﾐí.“259 

V úzeﾏí půsoHilo také ┗zdělá┗aIí Ieﾐtruﾏ Paprsek, kde se od roku ヱΓΓΑ ┗ěﾐují sportu a ┗ýuIe 
aﾐgliIkého jaz┞ka se začali ┗ěﾐo┗at od roku ヲヰヰΒ.260 

V HoliIíIh půsoHí Rodiﾐﾐé a ┗zdělá┗aIí Ieﾐtruﾏ HolouHek, které H┞lo založeﾐo ┗ roIe ヲヰヱヱ. Rodiﾐﾐé 
centrum poskytuje služH┞ pro rodiﾐ┞ s dětﾏi a akti┗it┞ pro ﾐejﾏeﾐší děti. 

 

)ajištěﾐí dopravﾐí dostupﾐosti škol v úzeﾏí  

Do ┗šeIh škol je zajištěﾐa ┗eřejﾐá dopra┗a. Délka dopra┗┞ do škol je úﾐosﾐá – ﾏiﾐiﾏálﾐí je pro dopravu 

z HorﾐíIh ŘediI do HoliI ふΑ ﾏiﾐぶ. Nejdéle jezdí do škol┞ žáIi z Trusﾐo┗a do Dolﾐí Ro┗ﾐě ふヱΑ ﾏiﾐutぶ.261 

Časůﾏ příjezdů dojíždějíIíIh žáků H┞la přizpůsoHeﾐa ote┗íraIí doHa škol, ﾐěkteré škol┞ ﾏají posuﾐuté 
začátk┞ ┗┞učo┗áﾐí před osmou hodinu. V osm hodiﾐ začíﾐají škol┞ ┗ HoliIíIh a ┗ DolﾐíIh ŘediIíIh, ┗ 8:25 

v Dolﾐí Ro┗ﾐi.262 

S dopra┗ou do škol ﾏají proHléﾏ┞ spíše žáIi z odlehlýIh oHIí. U proHléﾏů s dopra┗ﾐí oHslužﾐostí je 

třeHa jedﾐáﾐí s ﾐa úro┗ﾐi oHeI – kraj. 

                                                           
259 Cito┗áﾐo dle http://www.chtm.cz/index.php?nid=3203&lid=cs&oid=384711, stažeﾐo dﾐe ヲヶ.ヱヲ.ヲヰヱヶ 
260 Cito┗áﾐo dle http://www.centrumpaprsek.cz/o-paprsku, stažeﾐo dﾐe ヲヶ.ヱヲ.ヲヰヱヶ 
261 SÚSOOH, s. ヱンΒ 
262 SÚSOOH, s. ヱンヶ 

http://www.zshj.cz/
http://www.chtm.cz/index.php?nid=3203&lid=cs&oid=384711
http://www.centrumpaprsek.cz/o-paprsku
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5.1.8.7.3 Sociální situace 

V úzeﾏí ORP HoliIe ﾐejsou soIiálﾐě ┗┞loučeﾐé lokalit┞ a ┗ dokuﾏeﾐtu ﾐejsou popsáﾐ┞ soIiálﾐě 
patologiIké je┗┞.  

Na úzeﾏí ﾐejsou ﾐízkopraho┗é ﾐeHo odpoledﾐí kluH┞ pro školﾐí žák┞ a ﾏládež. 

 

5.1.8.7.4 Návaznost na dokončené základní vzdělávání  
Na úzeﾏí ORP jsou d┗ě středﾐí škol┞ - G┞ﾏﾐáziuﾏ Dr. Eﾏila HoluHa a SŠ autoﾏoHilﾐí HoliIe.  

 

5.1.8.7.5 Gymnázium Dr. Emila Holuba 

)řizo┗ateleﾏ G┞ﾏﾐázia Dr. Eﾏila HoluHa je ParduHiIký kraj. Škola ﾏá kapaIitu ヴヰヰ žáků, osﾏiletý a 
čt┞řletý ┗zdělá┗aIí prograﾏ. Jsou zde ﾐo┗ý školﾐí areál, těloI┗ičﾐa, jídelﾐa, ﾏultiﾏediálﾐí aula, Hufet a 
┗eﾐko┗ﾐí sporto┗iště, jaz┞ko┗é a počítačo┗é učeHﾐ┞, laHoratoře, HezHariéro┗ý přístup. Škola je pokr┞ta 
Wi-Fi sigﾐáleﾏ. Na škole je ﾏožﾐo ┗┞Hrat si ze studia pěti IizíIh jaz┞ků, speIializo┗aﾐýIh seﾏiﾐářů 

latiny, fiﾐaﾐčﾐí ﾏateﾏatiky, dějiﾐ uﾏěﾐí či geografiIkýIh iﾐforﾏačﾐíIh s┞stéﾏů.263 

Na G┞ﾏﾐáziuﾏ Dr. Eﾏila HoluHa přeIházejí ﾐejčastěji ze )Š Horﾐí Jeleﾐí a )Š HoliIe Koﾏeﾐského – 

ﾐejčastěji z ヵ. ročﾐíku. „G┞ﾏﾐáziuﾏ je ┗┞uží┗áﾐo přede┗šíﾏ žák┞ z oHIí ┗ ráﾏIi sprá┗ﾐího oH┗odu ORP 
HoliIe. Škola je spádo┗ýﾏ g┞ﾏﾐázieﾏ pro oHeI Borohrádek ふORP KosteleI ﾐad OrliIíぶ a obec Moravany 

ふORP ParduHiIeぶ. Ojediﾐěle ﾐa┗ště┗ují g┞ﾏﾐáziuﾏ i žáIi z oHIe Rok┞tﾐo, SezeﾏiIe a Láﾐ┞ u DašiI.“ 264 

Počet žáků osﾏiletého g┞ﾏﾐázia dle ﾏísta tr┗alého poH┞tu u┗ádí taHulka č. 8. 

 

Tabulka 22 ŽáIi ヱ. ročﾐíku osﾏiletého g┞ﾏﾐázia podle ﾏísta trvalého poH┞tu ve školﾐíﾏ roIe 
2012/2013 

Školﾐí rok Obec - trvalý poH┞t ORP Počet žáků 
Počet žáků ヱ. ročﾐíku 

celkem 

2012/2013 

Pardubice Pardubice 1 

30 

Dolﾐí ŘediIe Holice 2 

Holice Holice 15 

Horﾐí Jeleﾐí Holice 6 

Chvojenec Holice 1 

Rokytno Pardubice 2 

Sezemice Pardubice 2 

Borohrádek KosteleI ﾐad OrliIí 1 
 

 

Upraveno dle dokumentu  SÚSOOH, taH. č. ヶン ﾐa s. Βヵ, )droj: Městský úřad HoliIe, G┞ﾏﾐáziuﾏ Eﾏila HoluHa 

 

                                                           
263 IﾐforﾏaIe H┞l┞ čerpáﾐ┞ z http://www.gyholi.cz/verejnost/informace-o-skole.html, dne 26.12.2016 
264 SÚSOOH, s. Βヵ 

http://www.gyholi.cz/verejnost/informace-o-skole.html
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5.1.8.7.6 Střední škola automobilní 
Jde o „středﾐí školu, která zajišťuje teoretickou a praktickou přípra┗u ﾐa po┗oláﾐí pro žák┞ ┗ 
autoﾏoHilﾐíIh studijﾐíIh i učeHﾐíIh oHoreIh.  

Obory: 

 „4-leté studijﾐí oHor┞: 23-45-M/ヰヱ Dopra┗ﾐí prostředk┞ – Silﾐičﾐí dopra┗a,  39-41-L/01 

Autotronik 

 3-leté učeHﾐí oHor┞: 23-68-H/01 Automechanik – údržHa a opra┗┞ ┗ozidel, 23-68-H/01 

MeIhaﾐik opra┗ář jedﾐostopýIh ┗ozidel,  26-57-H/01 Autoelektrikář, 23-55-H/ヰヲ Karosář, 66-

53-H/ヰヱ Operátor sklado┗áﾐí 
 2-leté deﾐﾐí ﾐásta┗Ho┗é studiuﾏ: 23-43-L/ヵヱ Pro┗ozﾐí teIhﾐika. 

 

)kráIeﾐá forﾏa studia ﾐa ヲ rok┞: 

 23-68-H/01 Automechanik – řidič/ka ﾐákladﾐí a osoHﾐí dopra┗┞“265 

 

V současﾐé doHě studuje ﾐa škole Ielkeﾏ ヵヰヰ žáků forﾏou deﾐﾐího studia. Škola ﾏá Doﾏo┗ ﾏládeže 
a školﾐí jídelﾐu.  

SŠ autoﾏoHilﾐí spolupraIuje se základﾐíﾏi a ﾏateřskýﾏi školaﾏi. Má „ﾏoHilﾐí dopra┗ﾐí hřiště, ﾐa 
kteréﾏ se pro┗ádí ┗ýuka a ┗ýI┗ik jak ﾏateřskýIh škol, tak základﾐíIh škol ヱ. a ヲ. stupﾐě ┗ ParduHiIkéﾏ 
kraji s téﾏatikou zaﾏěřeﾐou ﾐa dopra┗ﾐí ┗ýIho┗u. Dopra┗ﾐí hřiště je vybaveno dopra┗ﾐíﾏi zﾐačkaﾏi a 
s┗ětelﾐýﾏi sigﾐál┞. K pro┗ozu se použí┗ají odrážedla, koloHěžk┞ a ﾏeﾐší jízdﾐí kola. Součástí 
pro┗ozo┗áﾐí jsou i zkušeHﾐí test┞ ze zﾐalostí pra┗idel silﾐičﾐího pro┗ozu. V případě zájﾏu je hřiště k 
dispoziIi po telefoﾐiIké doﾏlu┗ě.“266 

AHsol┗eﾐti oHou středﾐíIh škol ﾏohou pokračo┗at ┗e ┗zdělá┗áﾐí ﾐa uﾐi┗erzitáIh ┗ ParduHiIíIh či HradIi 
Králo┗é. 

 

5.1.8.7.7 SWOT analýza školství na území SO ORP Holice 

V dokuﾏeﾐtu SÚSOOH (s. 131) H┞la zpraIo┗áﾐa ﾐíže u┗edeﾐá SWOT aﾐalýza předškolﾐího a základﾐího 
┗zdělá┗áﾐí: 

Silﾐé stráﾐk┞:   

1. poﾏěrﾐě optiﾏálﾐí rozﾏístěﾐí škol  
3. rekoﾐstrukIe a ﾏoderﾐizaIe části škol a školskýIh zařízeﾐí  
4. sIhopﾐost ┗┞uží┗at dotačﾐíIh titulů ふz EU i z ﾐárodﾐí úro┗ﾐěぶ  
5. spolupráIe ﾏezi ﾐěkterýﾏi oHIeﾏi při uﾏísťo┗áﾐí dětí do MŠ  
6. k┗alitﾐí ┗edeﾐí škol┞  
7. k┗alitﾐí pedagogiIký sHor ふstaHilizo┗aﾐý a k┗alifiko┗aﾐýぶ  
8. rodiﾐﾐý přístup ┗e ┗ětšiﾐě škol – jedﾐá se z ┗elké části o škol┞ ┗ ﾏeﾐšíIh oHIíIh  

 

                                                           
265 Stažeﾐo z internetu http://www.spsauto.cz/menu; 26.12.2016 
266 Stažeﾐo z internetu, http://www.spsauto.cz/mobilni-dopravni-hriste; 26.12.2016 

http://www.spsauto.cz/silnicni-doprava
http://www.spsauto.cz/autotronik
http://www.spsauto.cz/autotronik
http://www.spsauto.cz/obor-automechanik
http://www.spsauto.cz/--h-mechanik-opravar-jednostopych-vozidel
http://www.spsauto.cz/--h-mechanik-opravar-jednostopych-vozidel
http://www.spsauto.cz/autoelektrikar
http://www.spsauto.cz/karosar
http://www.spsauto.cz/operatorskladovani
http://www.spsauto.cz/operatorskladovani
http://www.spsauto.cz/provozni-technika
http://www.spsauto.cz/automechanik---ridic
http://www.spsauto.cz/menu
http://www.spsauto.cz/mobilni-dopravni-hriste
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 SlaHé stráﾐk┞:  

1. ﾐedostatek fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků ﾐa plat┞ učitelů, pro┗oz a roz┗oj škol  
2. ﾐedostatečﾐá koﾏuﾐikaIe ﾏezi předsta┗iteli oHIí ┗ ORP ┗ oHlasti školst┗í, ﾐee┝isteﾐIe jasﾐého 

konsenzu mezi nimi  

3. ﾐee┝isteﾐIe jasﾐě ┗┞ﾏezeﾐýIh priﾐIipů fiﾐaﾐIo┗áﾐí při zřízeﾐí odloučeﾐýIh praIo┗išť MŠ ﾏiﾏo 
úzeﾏí oHIe, ┗ ﾐíž ﾏá sídlo ふVeliﾐ┞ぶ  

4. zhoršeﾐá dostupﾐost škol z ﾏeﾐšíIh oHIí ﾐeﾏajíIíIh školu ふoﾏezeﾐá dojížďka prostředﾐiIt┗íﾏ 
hroﾏadﾐé dopravy)  

5. ﾏalý počet tříd pro žák┞ se speIifiIkýﾏi požada┗k┞ ふﾏálo tříd ┗ )Š HoliIe – speIiálﾐí tříd┞ぶ  
6. špatﾐý teIhﾐiIký sta┗ ﾐěkterýIh školﾐíIh Hudo┗ ふDolﾐí Ro┗eň, Dolﾐí ŘediIe, HoliIe, V┞soké 

Chvojno)  

7. ﾐedostatečﾐé zajištěﾐí Hezpečﾐosti dětí před školaﾏi ふať z dopra┗ﾐího hlediska, či 
společeﾐskéhoぶ  

9. ﾐedostatečﾐé kapaIit┞ MŠ ┗ současﾐé doHě  
10. nedostatek ﾏíst ┗e školﾐíIh družiﾐáIh ふBýšť, Ostřetíﾐぶ  

  

Příležitosti:  

1. ┗┞užití prostředků z e┗ropskýIh foﾐdů i dotačﾐíIh titulů ﾐa ﾐárodﾐí úro┗ﾐi  
2. další zlepšeﾐí teIhﾐiIkého sta┗u školﾐíIh Hudo┗ ふrekoﾐstrukIe, ﾏoderﾐizaIeぶ  
3. roz┗oj ﾏezioHeIﾐí spolupráIe pro efekti┗ﾐější ┗┞užití kapaIit┞ jedﾐotli┗ýIh škol a školskýIh 

zařízeﾐí ふﾐaplﾐěﾐosti školぶ či pro poradeﾐský ser┗is pro zřizo┗atele  
4. roz┗oj spolupráIe ﾏezi školaﾏi – ﾐaHídka ﾏiﾏoškolﾐíIh akti┗it, zájﾏo┗ýIh kroužků apod.  
5. zlepšeﾐí dostupﾐosti škol a školskýIh zařízeﾐí ふpřizpůsoHeﾐí liﾐek hroﾏadﾐé dopra┗┞ časůﾏ 

začátku a koﾐIe ┗ýuk┞ぶ  
 

Hrozby:  

1. zhoršeﾐí fiﾐaﾐIo┗áﾐí škol  
2. zhoršeﾐí efekti┗it┞ ┗ýuk┞, ﾐapř. u IizíIh jaz┞ků či tělesﾐé ┗ýIho┗┞ dík┞ ﾐedostatku fiﾐaﾐčﾐíIh 

prostředků a ﾐásledﾐá ﾐeﾏožﾐost posíleﾐí persoﾐálﾐíIh kapaIit pedagogů  
3. přeplﾐěﾐost tříd a ﾐedostatečﾐé kapaIit┞ ┗e školﾐíIh jídelﾐáIh a družiﾐáIh ┗ důsledku ﾐástupu 

silﾐýIh populačﾐíIh ročﾐíků z ﾏiﾐulýIh let  
4. časté legislati┗ﾐí zﾏěﾐ┞ a ﾐekoﾐIepčﾐost ze straﾐ┞ státu i krajů  
6. ﾐedostatečﾐá spolupráIe ﾐa ﾏezioHeIﾐí úro┗ﾐi – ﾐeefekti┗ﾐí pláﾐo┗áﾐí rozﾏístěﾐí žáků s 

ohledeﾏ ﾐa kapaIitu jedﾐotli┗ýIh škol a školskýIh zařízeﾐí  
7. zhoršeﾐí dopra┗ﾐí oHslužﾐosti, a tíﾏ i dojížďk┞ do škol  
8. odIhod┞ k┗alifiko┗aﾐýIh učitelů ze školst┗í  
9. odIhod studeﾐtů z regioﾐu 267 
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„Na základě ┗ýstupů aﾐal┞tiIké části strategiIkého dokuﾏeﾐtu a jedﾐáﾐí fokusﾐí skupiﾐ┞ H┞l┞ 
staﾐo┗eﾐ┞ ﾐásledujíIí proHléﾏo┗é okruh┞ ┗ téﾏatu „Školst┗í“:  

1. Nedostatečﾐé ﾏﾐožst┗í fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků ﾐa plat┞, pro┗oz a přede┗šíﾏ iﾐ┗estiIe do škol a 
školskýIh zařízeﾐí  

2. Nedostatečﾐá spolupráIe ﾏezi školaﾏi a školskýﾏi zařízeﾐíﾏi ┗ oHlasti ┗zdělá┗áﾐí a 
ﾏiﾏoškolﾐíIh akti┗it a Ieloži┗otﾐího ┗zdělá┗áﾐí  

3. Nedostatečﾐá spolupráIe ﾏezi předsta┗iteli oHIí ふpřede┗šíﾏ z hlediska efekti┗ﾐího ┗┞užití 
kapaIit┞ škol a pláﾐo┗áﾐí dojížďk┞ do školぶ“268  

 

K proHléﾏo┗ýﾏ okruhůﾏ H┞l┞ popsáﾐ┞ příčiﾐ┞ proHléﾏu, důsledk┞ ﾐeřešeﾐí proHléﾏu. B┞la ┗┞t┗ořeﾐa 
Ielko┗á vize a byly popsáﾐ┞ jedﾐotli┗é proHléﾏo┗é okruh┞, hla┗ﾐí opatřeﾐí, ﾐáze┗ iﾐdikátorů 
k hodﾐoIeﾐí Iíle a určeﾐ sprá┗Ie Iíle.  

)de u┗ádíﾏe vizi ﾏezioHeIﾐí spolupráIe ┗e sprá┗ﾐíﾏ oH┗odu ORP HoliIe: 

„Na úzeﾏí Sprá┗ﾐího oH┗odu ORP HoliIe zdárﾐě proHíhá spolupráIe ﾏezi jedﾐotli┗ýﾏi oHIeﾏi.  
Budo┗┞ škol jsou zrekoﾐstruo┗aﾐé a jejiIh ┗┞Ha┗eﾐí odpo┗ídá současﾐýﾏ požada┗kůﾏ ﾐa k┗alitﾐí 
┗zdělá┗áﾐí. OHIe a jedﾐotli┗é škol┞ a školská zařízeﾐí se pra┗idelﾐě setká┗ají, koordiﾐují s┗oji čiﾐﾐost, 
spolupraIují při realizaIi ┗zdělá┗aIíIh projektů i ﾏiﾏoškolﾐíIh akti┗it a zapojují rodiče i zH┞tek 
┗eřejﾐosti do ži┗ota škol┞.“269 

Tato ┗ize se týká iﾐfrastruktur┞ ┗e školst┗í a spolupráIe oHIí a ┗eřejﾐosti ┗ oHlasti ┗zdělá┗áﾐí. NezaHý┗á 
se oHsaheﾏ a k┗alitou ┗zdělá┗áﾐí.  

„K proHléﾏo┗éﾏu okruhu týkajíIíﾏu se ﾐedostatečﾐého ﾏﾐožství fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků pro škol┞ a 
školská zařízeﾐí H┞l┞ staﾐo┗eﾐ┞ d┗a Iíle:  

1. V┞t┗ořeﾐí a zajištěﾐí pra┗idelﾐého setkáﾐí skupiﾐ┞ zástupIů škol a školskýIh zařízeﾐí ┗ ORP 
HoliIe pro posouzeﾐí společﾐýIh ﾐákupů ﾏateriálu, ┗┞Ha┗eﾐí, služeH a školﾐíIh poﾏůIek, 
společﾐé orgaﾐizaIe školﾐíIh akIí a sdíleﾐí ┗┞Ha┗eﾐí, služeH, školﾐíIh poﾏůIek a praIo┗ﾐíků 
ふpedagogiIkýIh i ﾐepedagogiIkýIhぶ;  

2. V┞t┗ořeﾐí týﾏu pro koordiﾐaIi a poﾏoI při ┗┞hoto┗o┗áﾐí žádostí o dotaIe pro jedﾐotli┗é škol┞ 
a školská zařízeﾐí a ﾐásledﾐou adﾏiﾐistraIi.“270 

 

Ve druhéﾏ proHléﾏo┗éﾏ okruhu nedostatečﾐá spolupráIe ﾏezi školaﾏi a školskýﾏi zařízeﾐíﾏi v 
oHlasti vzděláváﾐí a ﾏiﾏoškolﾐíIh aktivit a Ieloživotﾐího vzděláváﾐí H┞l┞ defiﾐo┗áﾐ┞ tři Iíle:  

1. „)a┗edeﾐí pra┗idelﾐýIh setkáﾐí zástupIů škol a školskýIh zařízeﾐí ┗ ORP HoliIe za účeleﾏ 
spolupráIe a ┗ýﾏěﾐ┞ zkušeﾐostí ┗ jedﾐotli┗ýIh školskýIh proHleﾏatikáIh;  

2. )┗ýšeﾐí partiIipaIe žáků a škol či školskýIh zařízeﾐí ﾐa ﾏiﾏoškolﾐíIh akti┗itáIh a zájﾏo┗ýIh 
čiﾐﾐosteIh prostředﾐiIt┗íﾏ zlepšeﾐí iﾐforﾏo┗aﾐosti;  

3. Posouzeﾐí ﾏožﾐostí ﾐa zřízeﾐí koﾏuﾐitﾐíIh škol ┗ oHIíIh ORP HoliIe a jejiIh ﾐásledﾐé 
spolupráIe ┗četﾐě spolupráIe s ostatﾐíﾏi školaﾏi a školskýﾏi zařízeﾐíﾏi.“271  
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Ke třetíﾏu proHléﾏo┗éﾏu okruhu nedostatečﾐá spolupráIe ﾏezi představiteli oHIí ふpředevšíﾏ z 
hlediska efektivﾐího v┞užití kapaIit┞ škol a pláﾐováﾐí doprav┞ dojížďk┞ do školぶ byly stanoveny dva 

Iíle: 
1. „Setkáﾐí předsta┗itelů oHIí za účeleﾏ řešeﾐí proHleﾏatik┞ předškolﾐího a základﾐího 

┗zdělá┗áﾐí ┗ ORP HoliIe ふzejﾏéﾐa efekti┗ﾐího ┗┞užití kapaIit┞ škol a proHleﾏatik┞ dojížďk┞ do 
školぶ;  

2. Rozšířeﾐí kapaIit┞ škol a školskýIh zařízeﾐí pro aHsorHo┗áﾐí z┗ýšeﾐého počtu dětí a žáků ┗ 
oH┗odu ORP HoliIe.“272  

   

„Ke každéﾏu Iíli H┞l určeﾐ sprá┗Ie, který Hude sledo┗at ﾐaplňo┗áﾐí z┗oleﾐýIh iﾐdikátorů, jak postupuje 
jeho realizaIe. Staﾐo┗eﾐi H┞li přede┗šíﾏ starosto┗é jedﾐotli┗ýIh oHIí, ﾐikoli┗ koﾐkrétﾐí osoH┞, ale 
starosto┗é oHIe z fuﾐkčﾐího pohledu ふted┞ poziIeぶ z toho dů┗odu, že pokud H┞ došlo ke zﾏěﾐě ﾐa jejiIh 
postu, aH┞ H┞l sprá┗Ieﾏ stále reprezeﾐtaﾐt dot┞čﾐé oHIe a ﾐikoli┗ již osoHa z┗eﾐčí.“273 

 

5.2 Vyhodnocení dotazníku MŠMT  
V oHdoHí od 24. 11. 2015 do 30. 1. ヲヰヱヶ uskutečﾐilo MŠMT  ┗ýzkuﾏ potřeH základﾐíIh a ﾏateřskýIh 
škol ﾐa úzeﾏí příslušﾐého ORP. Agrego┗aﾐý ┗ýstup ┗ číselﾐé taHulko┗é podoHě H┞l posk┞tﾐut 
zpracovateli MAP. Z údajů o ┗ýstupeIh z dotazﾐíků MŠMT k ﾏateřskýﾏ školáﾏ ┗┞Ihází ﾐásledujíIí 
tabulk┞ a koﾏeﾐtáře k nim. PodoHﾐýﾏ způsoHeﾏ jsou rozeHráﾐ┞ údaje o základﾐíﾏ školst┗í. 

 

5.2.1 Výsledky šetření MŠMT – mateřské školy – potřeby a plány aktivit   
Na úzeﾏí ORP Holice se dotazﾐíko┗ého šetřeﾐí MŠMT zúčastﾐilo ヱヰ ﾏateřskýIh škol, z toho koﾏpletﾐě 
┗┞plﾐilo dotazﾐík ヱヰヰ% ﾏateřskýIh škol. ) ┗ýzkuﾏu potřeH ﾏateřskýIh škol H┞l ┗┞t┗ořeﾐ agrego┗aﾐý 
┗ýstup, ze kterého ┗┞pl┞ﾐul┞ hla┗ﾐí oHlasti podporo┗aﾐé z OP: 

 

Tabulka 23 Hlavﾐí oHlasti podporovaﾐé z OP 

  

Pořadí podle potřeH škol 1) 

V ráﾏIi ORP 
v ráﾏIi 

kraje 
v ráﾏIi ČR  

B.       Podpora roz┗oje čteﾐářské pregraﾏotﾐosti 1 5 4 

E.        Podpora pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí 2 2 2 

A.       Podpora iﾐkluzi┗ﾐího / společﾐého ┗zdělá┗áﾐí 3 3 3 

C.       Podpora roz┗oje ﾏateﾏatiIké pregraﾏotﾐosti 3 4 5 

F.       Roz┗oj iﾐfrastruktur┞ škol┞, ┗č. rekoﾐstrukIí a 
┗┞Ha┗eﾐí 5 1 1 

D.       Podpora koﾏpeteﾐIí k iﾐiIiati┗ě a kreati┗itě dětí 6 6 6 

Pozﾐ.: ヱ = ﾐej┗ětší potřeHa roz┗íjet daﾐou oHlast ┗ ráﾏIi podpor┞ z E┗ropské uﾐie ┗ leteIh ヲヰヱヶ – 2020; 6  =  

ﾐejﾏeﾐší potřeHa roz┗íjet daﾐou oHlast ┗ ráﾏIi podpor┞ z E┗ropské uﾐie ┗ leteIh ヲヰヱヶ – ヲヰヲヰ; zpraIo┗áﾐo dle 
taH. č. ヲ z ┗ýstupů dotazﾐíko┗ého šetřeﾐí MŠMT v ﾏateřskýIh školáIh  
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Podpora rozvoje čteﾐářské pregraﾏotﾐosti ふヱ. ﾏístoぶ, která H┞la ┗┞hodﾐoIeﾐa jako oblast s ﾐej┗ětší 
potřeHou podpor┞ EU, je ┗elﾏi odlišﾐá od pořadí ┗ kraji (5.) a v ČR ふヴ.ぶ.  

NásledujíIí d┗ě oHlasti ┗┞kázal┞ stejﾐou potřeHu ﾏír┞ podpor┞ ┗ ORP – podpora pol┞teIhﾐiIkého 
vzděláﾐí ふヲ. ﾏístoぶ a podpora iﾐkluzivﾐího vzděláﾐí ふン. ﾏístoぶ ┗┞kazují také ﾐa úro┗ﾐi kraje ふヲ., resp. ンぶ 
a ČR ふヲ., resp. 3) shodnou potřeHu podpor┞.  

Naproti toﾏu potřeHa podpor┞ rozvoje ﾏateﾏatiIké pregraﾏotﾐosti ふン. ﾏístoぶ se liší od potřeH kraje 
ふヴ.ぶ i ČR ふヵ.ぶ. 

Nej┗ětší – až diaﾏetrálﾐí rozdíl potřeH┞ ORP ふヵ. ﾏístoぶ a potřeH┞ kraje ふヱ. ﾏísto) a ČR ふヱ. ﾏísto) je 

v oblasti rozvoje iﾐfrastruktur┞ škol┞, vč. rekoﾐstrukIí a v┞Haveﾐí. Zde jsou potřeH┞ ORP deklaro┗aﾐé 
┗ taHulIe až ﾐa ヵ. ﾏístě. Může to Hýt způsoHeﾐo tíﾏ, že do škol H┞lo již ﾏﾐoho prostředků iﾐ┗esto┗áﾐo 
z prostředků zřizo┗atelů a EU. Školﾐí Hudo┗┞ ﾐa úzeﾏí ORP jsou pře┗ážﾐě ┗e ┗┞ho┗ujíIíﾏ sta┗u. 
Iﾐ┗esto┗at ┗šak škol┞ potřeHují do jiﾐýIh druhů iﾐfrastruktur┞, jak Hude rozeHráﾐo ┗ jiﾐýIh částech 

textu.  

Na posledﾐíﾏ ヶ. ﾏístě je podpora koﾏpeteﾐIí k iﾐiIiativě a kreativitě dětí, která je ﾐa stejﾐé úro┗ﾐi 
v kraji (6.) a v ráﾏIi ČR ふヶ.ぶ. Toto ﾐekorespoﾐduje se zjištěﾐíﾏ ze strukturo┗aﾐýIh rozho┗orů, kd┞ ┗ této 
oblasti byla zﾐát Hezradﾐost ohledﾐě oHsahu, ﾏetodik┞, poﾏůIek atd..  

 

Tabulka 24 Hlavﾐí oHlasti podporovaﾐé z OP 

 
Průﾏěrﾐé hodﾐoIeﾐí aktuálﾐího stavu 2) 

v ráﾏIi ORP 
v ráﾏIi 

kraje 
v ráﾏIi ČR  

A.       Podpora iﾐkluzi┗ﾐího / společﾐého ┗zdělá┗áﾐí 2,36 2,40 2,51 

B.       Podpora roz┗oje čteﾐářské pregraﾏotﾐosti 2,61 2,60 2,63 

C.       Podpora roz┗oje ﾏateﾏatiIké pregraﾏotﾐosti 2,54 2,38 2,41 

D.       Podpora koﾏpeteﾐIí k iﾐiIiati┗ě a kreati┗itě dětí 3,06 2,81 2,90 

E.        Podpora pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí 2,45 2,20 2,25 

F.       Roz┗oj iﾐfrastruktur┞ škol┞, ┗č. rekoﾐstrukIí a 
┗┞Ha┗eﾐí 

    
  

Pozn.:    
2) Průﾏěrﾐé hodﾐoIeﾐí aktuálﾐího sta┗u ┗ ráﾏIi ORP / kraje / repuHlik┞ ┗┞Ihází z hodﾐoIeﾐí aktuálﾐího sta┗u 
MŠ ┗ příslušﾐýIh oddíleIh dotazﾐíku ふI.; II.; III. a IV.ぶ ﾐa ﾐásledujíIí škále: 
        ヱ. VůHeI ﾐeHo téﾏěř se ﾐeuplatňuje ふtzﾐ. stadiuﾏ pr┗otﾐíIh ú┗ah, jak sta┗ řešitぶ 
        ヲ. Roz┗íjejíIí se oHlast ふtzﾐ. proﾏ┞šleﾐé části, počátečﾐí realizaIeぶ 
        ン. Realizo┗aﾐá oHlast ふtzﾐ. fuﾐkčﾐí části s┞stéﾏu realizo┗áﾐ┞ ﾐa základﾐí úro┗ﾐi, je prostor ﾐa zlepšeﾐíぶ 

        4. Ideálﾐí sta┗ ふtzﾐ. fuﾐkčﾐí s┞stéﾏ, ┗┞t┗ořeﾐé podﾏíﾐk┞, zodpo┗ědﾐost, pra┗idelﾐost, aktualizaIe ﾐa ┗ﾐitřﾐí 
i ┗ﾐější podﾐět┞ぶ 

Pokud jsou průﾏěrﾐé hodﾐot┞ ┗ ráﾏIi ORP čer┗eﾐě z┗ýrazﾐěﾐ┞, zﾐaﾏeﾐá to, že jsou ﾐižší ﾐež průﾏěrﾐé hodﾐot┞ 
┗ ráﾏIi ČR ふpokud jsou hodﾐot┞ shodﾐé a přesto je ┗ ráﾏIi ORP čer┗eﾐé z┗ýrazﾐěﾐí, je rozdíl patrﾐý až ﾐa třetíﾏ 
či dalšíﾏ desetiﾐﾐéﾏ ﾏístěぶ.  
Pře┗zato z dotazﾐíko┗ého šetřeﾐí MŠMT v ﾏateřskýIh školáIh, tabulka 2. 

    

 

Z průﾏěrﾐého hodﾐoIeﾐí aktuálﾐího sta┗u ┗┞plý┗á, že takřka ┗šeIhﾐ┞ oHlasti lze Iharakterizo┗at jako 
roz┗íjejíIí se oHlasti ┗ počátečﾐí realizaIi, přičeﾏž průﾏěrﾐé hodﾐoIeﾐí aktuálﾐího sta┗u podpora 
iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí a čteﾐářské pregramotnosti je na nižší úro┗ﾐi ﾐež hodﾐot┞ ┗ kraji a ┗ ČR. 
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Podpora koﾏpeteﾐIí k iﾐiIiati┗ě a dětí ke kreati┗itě je Iharakterizo┗áﾐa jako realizo┗aﾐá oHlast a ﾏá 
┗┞šší hodﾐoIeﾐí ┗ ORP ﾐež ┗ kraji a ČR. 

 

Tabulka 25 Další oHlasti podporovaﾐé z OP 

  Pořadí podle potřeH škol 1) 

Průﾏěrﾐé hodﾐoIeﾐí 
aktuálﾐího stavu 2) 

  
v ráﾏIi 

ORP 

v ráﾏIi 
kraje 

v ráﾏIi 
ČR  

v ráﾏIi 
ORP 

v ráﾏIi 
kraje 

v 

ráﾏIi 
ČR  

B.   ICT ┗četﾐě potřeH iﾐfrastruktur┞ 
ふpodpora digitálﾐíIh koﾏpeteﾐIí, 
koﾐekti┗ita školぶ 

1 1 1 3,00 2,95 2,89 

C.  SoIiálﾐí a oHčaﾐské do┗edﾐosti a 
další klíčo┗é koﾏpeteﾐIe  2 3 3 3,17 2,99 3,04 

A.  Jaz┞ko┗é ┗zdělá┗áﾐí  3 2 2 
  

 
    

Pozn. 1 a 2 ﾏají stejﾐý ┗ýzﾐaﾏ jako u předIhozíIh taHulek. )droj: taHulka upra┗eﾐa dle taHulk┞ č. ン z ┗ýstupů 
šetřeﾐí MŠMT. 

 

Z taHulk┞ ┗┞plý┗á, že ﾐej┗ětší potřeHa ふ┗ taHulIe ヱ = ﾐej┗ětší potřeHaぶ je u „ICT ┗četﾐě potřeH 
iﾐfrastruktur┞ ふpodpora digitálﾐíIh koﾏpeteﾐIí, koﾐekti┗ita škol“, které se u průﾏěrﾐého hodﾐoIeﾐí 
týká digitálﾐíIh koﾏpeteﾐIí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků. Zde je pořadí stejﾐé u ORP, kraje i ČR. Naproti 
toﾏu u „soIiálﾐíIh a oHčaﾐskýIh do┗edﾐostí a dalšíIh klíčo┗ýIh koﾏpeteﾐIí“ je potřeHa podpor┞ ┗┞šší 
ﾐež ┗ kraji a v ČR, zatíﾏIo u jaz┞ko┗ého ┗zdělá┗áﾐí ふhodﾐota ン = ﾐejﾐižší potřeHa roz┗íjet daﾐou oHlastぶ 
je naopak ﾐižší ﾐež ┗ kraji a v ČR. Je to přek┗apujíIí zjištěﾐí, ﾐeHoť rodiče jako zaiﾐtereso┗aﾐá straﾐa 
┗ﾐíﾏají jaz┞ko┗é ┗zděláﾐí jako proHleﾏatiIké.  

)jištěﾐí z taHulek je ┗┞jádřeﾐo graficky v ﾐásledujíIíﾏ grafu. 
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Graf 3: Průﾏěrﾐé hodﾐoIeﾐí MŠ v hlavﾐíIh a vedlejšíIh oHlasteIh podporovaﾐýIh z OP 

 
)droj: Graf pře┗zat z ┗ýstupů dotazﾐíko┗ého šetřeﾐí MŠMT 

 

 

Dále jsou u┗edeﾐ┞ ﾐejdůležitější pozﾐáﾏk┞ k aﾐalýze jedﾐotli┗ýIh oHlastí. ProIeﾐtuálﾐí podíl┞ a ﾐáz┗┞ 
překážek jsou pře┗zat┞ z ┗ýstupu šetřeﾐí MŠMT. 
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I. PODPORA INKLU)IVNÍHO / SPOLEČNÉHO V)DĚLÁVÁNÍ 

Jako překážk┞ v oHlasti podpor┞ iﾐkluzivﾐího/společﾐého vzděláváﾐí ﾏateřské škol┞ uvedl┞: 

Αヰ % MŠ v ráﾏIi ORP:  

 Nedostatek fiﾐaﾐčﾐíIh zdrojů ﾐa persoﾐálﾐí ﾐáklad┞ ふﾐapř. asisteﾐtů pedagoga, pedagogiIké i 
ﾐepedagogiIké praIo┗ﾐík┞ぶ – za ﾐej┗ýzﾐaﾏﾐější tuto překážku po┗ažuje ヱヰ% MŠ ┗ ORP 

 Velký počet dětí ┗e třídáIh – za ﾐej┗ýzﾐaﾏﾐější tuto překážku po┗ažuje ンヰ% MŠ ┗ ORP 

 ヵヰ% MŠ v ráﾏIi ORP : 

 Novost problematiky a ﾐedostatek zkušeﾐostí s ﾐí – za ﾐej┗ýzﾐaﾏﾐější tuto překážku po┗ažuje 
ンヰ% MŠ ┗ ORP 

 TeIhﾐiIká ﾐeﾏožﾐost HezHariéro┗ýIh úpra┗ škol┞ – za ﾐej┗ýzﾐaﾏﾐější tuto překážku po┗ažuje 
ヲヰ% MŠ ┗ ORP 

 

)a ﾐejﾏeﾐší překážku ﾏateřské škol┞ považují: 

ヱヰ% MŠ v ráﾏIi ORP: 

 Nedostatečﾐá sIhopﾐost učitelů praIo┗at s heterogeﾐﾐí skupiﾐou 

 Nedostatek příležitostí ke ┗zdělá┗áﾐí ┗ oHlasti iﾐkluze/společﾐého ┗zdělá┗áﾐí pro pedagog┞  

 

Pláﾐováﾐí zlepšeﾐí je koﾐIeﾐtrováﾐo hlavﾐě do let ヲヰヱヶ – 2018: 

 Γヰ% ﾏateřskýIh škol ┗ ORP pláﾐuje zlepšit ┗ﾐíﾏáﾐí iﾐkluzi┗ﾐíIh opatřeﾐí učiteleﾏ tak, aH┞ 
rozdíl┞ ﾏezi dětﾏi ┗ﾐíﾏal jako zdroj zkušeﾐostí a příležitost k ┗lastﾐíﾏu seberozvoji (motivace 

učiteleぶ 
 Βヰ% MŠ IhIe uﾏožﾐit učitelůﾏ koﾐtakt┞ s jiﾐýﾏi školaﾏi k┗ůli sdíleﾐí zkušeﾐostí 
 Αヰ% MŠ pláﾐuje zlepšeﾐí ┗e ┗┞t┗ářeﾐí podﾏíﾐek pro iﾐkluzi┗ﾐí ┗zdělá┗áﾐí ze straﾐ┞ ┗edeﾐí škol 

– podﾏíﾐk┞ fiﾐaﾐčﾐí, ﾏateriálﾐí, odHorﾐé; další ┗zdělá┗áﾐí 
 Jeﾐ ヱヰ% škol pláﾐuje zlepšeﾐí ┗ HezHariéro┗osti, sou┗isí to s tíﾏ, že ヵヰ% škol ﾐeﾏá pro 

bezHariéro┗ost teIhﾐiIké podﾏíﾐk┞ 

 

II. RO)VOJ ČTENÁŘSKÉ PREGRAMOTNOSTI 

Jako překážk┞ v oHlasti rozvoje čteﾐářské pregraﾏotﾐosti ﾏateřské škol┞ uvedl┞: 

ヵヰ% MŠ v ráﾏIi ORP: 

 Nedostatek iﾐterakti┗ﾐíIh ﾏetod a ﾐedostatek poﾏůIek pro roz┗oj pregaﾏotﾐosti – ヱヰ% škol 
to ┗idí jako ﾐej┗ýzﾐaﾏﾐější překážku 

ンヰ% MŠ v ráﾏIi ORP: 

 Nedostatečﾐé uplatňo┗áﾐí iﾐdi┗iduálﾐího přístupu k děteﾏ 

 Nedostupﾐost iﾐforﾏačﾐíIh a koﾏuﾐikačﾐíIh teIhﾐologií pro roz┗oj příslušﾐé graﾏotﾐosti  
 Nedostatečﾐý roz┗oj ﾏeﾐtoriﾐgu a dalšíIh kolegiálﾐíIh foreﾏ podpor┞ ﾐa škole ┗e ┗ztahu 

k příslušﾐýﾏ graﾏotﾐosteﾏ ふﾏalá kreati┗ita, stereot┞p ┗┞učujíIíIh, ﾐízká seHeﾏoti┗aIe apod.ぶ 
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 Nezájeﾏ ze straﾐ┞ rodičů – ンヰ% škol to vidí jako ﾐejvýzﾐaﾏﾐější překážku 

 Nízká úro┗eň kooperaIe škol┞ s dalšíﾏi aktér┞ k roz┗oji pregraﾏotﾐosti ふprojekt┞ se školaﾏi, 
s obcemi, science centr┞, ﾐezisko┗ýﾏi orgaﾐizaIeﾏi apod.ぶ 

ヲヰ% MŠ v ráﾏIi ORP  jako ﾐejvýzﾐaﾏﾐější překážku pro roz┗oj čteﾐářské pregraﾏotﾐosti u┗edlo 
absenci poziIe saﾏostatﾐého praIovﾐíka ﾐeHo praIovﾐíků pro rozvoj příslušﾐé pregraﾏotﾐosti. 

 

Pláﾐováﾐí zlepšeﾐí je koﾐIeﾐtrováﾐo hlavﾐě do let ヲヰヱヶ – 2018: 

 80% ﾏateřskýIh škol ┗ ráﾏIi ORP IhIe spolupraIo┗at ┗ oHlasti roz┗oje čteﾐářské 
negramotnosti s rodiči 

 Αヰ% učitelů ┗idí Iestu ┗e sdíleﾐí doHré pra┝e ﾏezi seHou a s učiteli z jiﾐýIh škol 
 Αヰ% škol pláﾐuje zlepšeﾐí tíﾏ, že  MŠ Hude ┗┞uží┗at kﾐiho┗ﾐu 

 Αヰ% škol pláﾐuje akIe pro děti ﾐa podporu čteﾐářské graﾏotﾐosti  

 

II. RO)VOJ MATEMATICKÉ PREGRAMOTNOSTI 

Jako překážk┞ v oHlasti rozvoje ﾏateﾏatiIké pregraﾏotﾐosti ﾏateřské škol┞ uvedl┞: 

ヵヰ% MŠ v ráﾏIi ORP: 

 Nedostatek iﾐterakti┗ﾐíIh ﾏetod a ﾐedostatek poﾏůIek pro roz┗oj pregraﾏotﾐosti – 2ヰ% škol 
to ┗idí jako ﾐej┗ýzﾐaﾏﾐější překážku 

ンヰ% MŠ v ráﾏIi ORP: 

 Nedostatečﾐé fiﾐaﾐčﾐí prostředk┞ ﾐa ┗┞t┗ářeﾐí podﾏíﾐek pro roz┗oj ﾐegraﾏotﾐosti – jako 

ﾐej┗ýzﾐaﾏﾐější překážku to u┗edlo ヱヰ% škol 
 Nedostatečﾐé uplatňo┗áﾐí iﾐdi┗iduálﾐího přístupu k děteﾏ 

 Nedostupﾐost iﾐforﾏačﾐíIh a koﾏuﾐikačﾐíIh teIhﾐologií pro roz┗oj příslušﾐé graﾏotﾐosti 
 Nedostatečﾐý roz┗oj ﾏeﾐtoriﾐgu a dalšíIh kolegiálﾐíIh foreﾏ podpor┞ ﾐa škole ┗e ┗ztahu 

k příslušﾐýﾏ graﾏotﾐosteﾏ ふﾏalá kreati┗ita, stereot┞p ┗┞učujíIíIh, ﾐízká seHeﾏoti┗aIe apod.ぶ 
 Nedostatek ﾏožﾐostí pro sdíleﾐí doHré pra┝e – ヱヰ% škol to u┗ádí jako ﾐej┗ýzﾐaﾏﾐější překážku 

 Nezájeﾏ ze straﾐ┞ rodičů – ンヰ% škol to u┗ádí jako ﾐej┗ýzﾐaﾏﾐější překážku 

 Nízká úro┗eň kooperaIe škol┞ s dalšíﾏi aktér┞ k roz┗oji pregraﾏotﾐosti ふprojekt┞ se školaﾏi, 
s oHIeﾏi, sIieﾐIe Ieﾐtr┞, ﾐezisko┗ýﾏi orgaﾐizaIeﾏi apod.ぶ 

ヱヰ% MŠ v ráﾏIi ORP  jako ﾐej┗ýzﾐaﾏﾐější překážku pro roz┗oj ﾏateﾏatiIké pregraﾏotﾐosti u┗edlo 
absenci pozice samostatﾐého praIovﾐíka ﾐeHo praIovﾐíků pro rozvoj příslušﾐé pregraﾏotﾐosti. 

 

Pláﾐováﾐí zlepšeﾐí je koﾐIeﾐtrováﾐo hlavﾐě do let ヲヰヱヶ – 2018: 

 90% ﾏateřskýIh škol ┗ ráﾏIi ORP IhIe spolupraIo┗at s rodiči ┗ roz┗oji ﾏateﾏatiIké 
pregramotnosti  

 Βヰ% ﾏateřskýIh škol ┗ ráﾏIi ORP IhIe ﾐakupo┗at aktuálﾐí literaturu, ﾏultiﾏédia pro roz┗oj 
ﾏateﾏatiIké pregraﾏotﾐosti 

 Αヰ% učitelů ┗idí Iestu ┗e sdíleﾐí doHré pra┝e ﾏezi seHou a s učiteli z jiﾐýIh škol 
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 Αヰ% škol pláﾐuje zlepšeﾐí tíﾏ, že  Hude podporo┗at ﾏiﾏořádﾐý zájeﾏ dětí o počítáﾐí ﾐeHo 
logiku 

 Αヰ% škol pláﾐuje dostatečﾐé teIhﾐiIké a ﾏateriálﾐí zaHezpečeﾐí pro roz┗oj této 
pregramotnosti 

 

 

III. PODPORA KOMPETENCÍ K INICIATIVĚ A KREATIVITĚ 

Jako překážk┞ v oHlasti podpor┞ koﾏpeteﾐIí k iﾐiIiativě a kreativitě ﾏateřské škol┞ uvedl┞: 

ンヰ% MŠ v ráﾏIi ORP: 

 Nedostatek fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků pro zajištěﾐí poﾏůIek, literatury apod. pro rozvoj iniciativy 

a kreativity – jako ﾐej┗ýzﾐaﾏﾐější překážku to u┗ádí ンヰ% škol 
 Nedostupﾐost iﾐforﾏačﾐíIh a koﾏuﾐikačﾐíIh teIhﾐologií pro rozvoj iniciativy a kreativity jako 

ﾐej┗ýzﾐaﾏﾐější překážku to u┗ádí ヱヰ% škol 
 Překážk┞ jiﾐé ふﾐej┗ýzﾐaﾏﾐější překážka pro ヱヰ% školぶ ﾐeHo žádﾐé ふﾐej┗ýzﾐaﾏﾐější překážka 

pro 30% školぶ  – Iož ﾐelze ┗┞hodﾐoIo┗at 

ヱヰ% MŠ v ráﾏIi ORP:  

 Malý zájeﾏ a stereot┞pﾐí přístup pedagogů k podpoře iﾐiIiati┗┞ a kreati┗it┞ – ヱヰ% škol to u┗ádí 
jako ﾐej┗ýzﾐaﾏﾐější překážku  

 Nedostatek příležitosti k dalšíﾏu ┗zdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ┗ oblasti rozvoje 

iniciativy a kreativity – ヱヰ% škol to u┗ádí jako ﾐej┗ýzﾐaﾏﾐější překážku  

 

Pláﾐováﾐí zlepšeﾐí je koﾐIeﾐtrováﾐo hlavﾐě do let ヲヰヱヶ – 2018: 

 ヶヰ% škol pláﾐuje ┗┞uží┗áﾐí a sdíleﾐí doHré pra┝e ﾏezi seHou a s učiteli jiﾐýIh škol 
 ヶヰ% škol pláﾐuje zlepšeﾐí ┗ dostatečﾐéﾏ ﾏﾐožst┗í poﾏůIek pro rozvoj kreativity 

 60% škol pláﾐuje nastavit Hezpečﾐé prostředí pro roz┗oj kreati┗it┞, iﾐiIiati┗┞ a ﾐázorů dětí 

 

IV. PODPORA POLYTECHNICKÉHO V)DĚLÁVÁNÍ 

Jako překážk┞ v oHlasti podpor┞ pol┞teIhﾐiIkého vzděláﾐí ﾏateřské škol┞ uvedl┞: 

ヶヰ% MŠ v ráﾏIi ORP: 

 AbseﾐIe poziIe saﾏostatﾐého praIo┗ﾐíka ﾐeHo praIo┗ﾐíků pro roz┗oj pol┞teIhﾐiIkého 
┗zdělá┗áﾐí – jako ﾐej┗ýzﾐaﾏﾐější překážku to ┗ﾐíﾏá ヱヰ% škol 

 Nedostatek fiﾐaﾐIí ﾐa podporu pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí – jako ﾐej┗ýzﾐaﾏﾐější překážku to 
┗ﾐíﾏá ヶヰ% škol 

ヵヰ% MŠ v ráﾏci ORP: 

 Ne┗hodﾐé či žádﾐé ┗┞Ha┗eﾐí poﾏůIkaﾏi pro roz┗oj pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí ふ┗┞Ha┗eﾐí tříd, 
hereﾐ, hřišť, keraﾏiIkýIh díleﾐ apod.ぶ  
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ヱヰ % škol ┗ﾐíﾏá jako ﾐej┗ýzﾐaﾏﾐější překážku ﾐedostatečﾐou podporu ze straﾐ┞ rodičů a ﾏalý zájeﾏ 
pedagogů o pol┞teIhﾐiIké ┗zdělá┗áﾐí aﾐeHo straIh o Hezpečﾐost dětí 

 

Pláﾐováﾐí zlepšeﾐí je koﾐIeﾐtrováﾐo hlavﾐě do let ヲヰヱヶ – 2018: 

 90% škol pláﾐuje dostatečﾐé teIhﾐiIké a ﾏateriálﾐí zaHezpečeﾐí pro roz┗íjeﾐí prostoro┗ého a 
logiIkého ﾏ┞šleﾐí a ﾏaﾐuálﾐíIh do┗edﾐostí 

 80% škol Hude spolupracovat s jiﾐýﾏi MŠ a )Š  
 Βヰ% škol Hude podporo┗at děti s ﾏiﾏořádﾐýﾏ zájﾏeﾏ o pol┞teIhﾐiIké ┗zdělá┗áﾐí 
 Βヰ% škol Hude ┗┞uží┗at iﾐforﾏačﾐí a koﾏuﾐikačﾐí teIhﾐologie ┗ této oHlasti 

 

V. PODPORA SOCIÁLNÍCH A OBČANSKÝCH DOVEDNOSTÍ A DALŠÍCH KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ 

V agrego┗aﾐýIh ┗ýstupeIh ﾐejsou u┗edeﾐ┞ překážk┞ pro podporu těIhto koﾏpeteﾐIí. Jsou u┗edeny 

pouze podﾐět┞ pro zlepšeﾐí. 

Pláﾐováﾐí zlepšeﾐí je koﾐIeﾐtrováﾐo hlavﾐě do let ヲヰヱヶ – 2018: 

ヶヰ% škol pláﾐuje u dětí rozvíjet: 

 Schopnost sebereflexe a seHehodﾐoIeﾐí 
 SIhopﾐost říIt si o poﾏoI a oIhotu ﾐaHídﾐout a posk┞tﾐout poﾏoI 

 Vztah k Hezpečﾐéﾏu použí┗áﾐí iﾐforﾏačﾐíIh, koﾏuﾐikačﾐíIh a dalšíIh teIhﾐologií 
 SIhopﾐost učit se 

 Přípra┗u ﾐa ┗ýuku ┗ základﾐí škole, k základﾐíﾏ společeﾐskýﾏ ﾐá┗┞kůﾏ a pra┗idlůﾏ Iho┗áﾐí ┗ 
růzﾐýIh prostředíIh 

 

VI. PODPORA DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

Jako překážk┞ v oHlasti podpor┞ digitálﾐíIh koﾏpeteﾐIí ﾏateřské škol┞ uvedl┞: 

ヶヰ% MŠ v ráﾏIi ORP: 

 Nedostatek fiﾐaﾐIí ﾐa pořízeﾐí ﾏoderﾐího ICT ┗┞Ha┗eﾐí ふ┗četﾐě údržH┞ stá┗ajíIí teIhﾐik┞ぶ – 

jako ﾐej┗ýzﾐaﾏﾐější překážku to u┗ádí ヵヰ% MŠ 

ヴヰ% MŠ v ráﾏIi ORP: 

 Ne┗hodﾐé / zastaralé ICT ┗┞Ha┗eﾐí – jako ﾐej┗ýzﾐaﾏﾐější překážku to u┗ádí ヱヰ% MŠ 

ヲヰ% MŠ v ráﾏIi ORP žádﾐé překážk┞ ﾐeuvádí – uvedlo to ヲヰ% MŠ 

ヱヰ% MŠ jako ﾐejvýzﾐaﾏﾐější překážku vidí ﾐedostatek příležitostí k dalšíﾏu vzděláváﾐí 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ┗ oHlasti digitálﾐíIh koﾏpeteﾐIí 

 

Pláﾐováﾐí zlepšeﾐí je koﾐIeﾐtrováﾐo hlavﾐě do let ヲヰヱヶ – 2018: 

 ヶヰ % škol v ORP předpokládá, že pedagogo┗é Hudou ﾏít základﾐí ICT znalosti a budou je 

┗┞uží┗at pro seHe┗zděláﾐí a přípra┗u ﾐa ┗zdělá┗áﾐí dětí 
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 ンヰ % škol v ORP předpokládá, že pedagogo┗é Hudou ﾏít základﾐí zﾐalosti práIe s iﾐterﾐeteﾏ 

 

VII. RO)VOJ INFRASTRUKTURY MATEŘSKÝCH ŠKOL 

Investice z EU v letech 2010 – 2015: 

 V letech 2010 – 2015 60% ﾏateřskýIh škol iﾐ┗esto┗alo do iﾐfrastruktur┞ jako je sta┗Ha, 
rekoﾐstrukIe, ﾏoderﾐizaIe Hudo┗┞, učeHeﾐ, ﾏístﾐostí, d┗ora, Iož ┗ýzﾐaﾏﾐě pře┗ažo┗alo podíl 
škol ┗ ráﾏIi kraje ふヴヰ,ヱ%ぶ i ČR ふンΓ,ヲ%ぶ. To ┗elﾏi přispělo k doHréﾏu teIhﾐiIkéﾏu sta┗u MŠ. 

 ヲヰ% ﾏateřskýIh škol iﾐ┗esto┗alo do ┗ﾐitřﾐího ┗┞Ha┗eﾐí škol┞, je to oHdoHﾐé jako ┗ kraji (20,1% 

školぶ a ﾐižší ﾐež ┗ ČR ふヲヴ%ぶ. 

 

Stavby, rekonstrukce z EU v letech 2010 – 2015: 

 ヶヰ% ﾏateřskýIh škol iﾐ┗esto┗alo do ostatﾐíIh rekoﾐstrukIí, udržo┗aIíIh praIí a modernizaci 

pláště Hudo┗┞; zatepleﾐí Hudo┗ ふprojekt┞ eﾐergetiIk┞ udržitelﾐé škol┞ apod.ぶ 
 ヲヰ% ﾏateřskýIh škol iﾐ┗esto┗alo do rekoﾐstrukIí tříd 

 ヱヰ% ﾏateřskýIh škol iﾐ┗esto┗alo do sta┗eHﾐíIh úpra┗ a rekoﾐstrukIe hereﾐ, těloI┗ičeﾐ, 
školﾐíIh jídeleﾐ a do sta┗eHﾐíIh úpra┗ a ┗┞Ha┗eﾐí ﾐa podporu podﾐětﾐého ┗eﾐko┗ﾐího 
prostředí škol┞ ﾐapř. hřiště, zahrad┞ apod. 

 

Pláﾐ iﾐvestiI v letech 2016 – 2020: 

 V letech 2016 – 2ヰヱΒ ﾏají iﾐ┗estiIe sﾏěřo┗at ┗e ヴヰ% škol do sta┗eHﾐíIh úpra┗ a rekoﾐstrukIe 
školﾐíIh jídeleﾐ a u ンヰ% ﾏateřskýIh škol do sta┗eHﾐíIh úpra┗ a ┗┞Ha┗eﾐí ﾐa podporu 
podﾐětﾐého ┗eﾐko┗ﾐího prostředí škol┞ ﾐapř. hřiště, zahrad┞ apod. 

 V letech 2019 – ヲヰヲヰ pláﾐuje ンヰ% MŠ iﾐ┗esto┗at do sta┗eHﾐíIh úpra┗ a ┗┞Ha┗eﾐí ﾐa podporu 
podﾐětﾐého ┗eﾐko┗ﾐího prostředí škol┞ ﾐapř. hřiště, zahrad┞ apod. 

 

V┞Haveﾐí  

Investice z EU v letech 2010 – 2015: 

 V letech 2010 – 2015 20% ﾏateřskýIh škol iﾐ┗esto┗alo do ┗┞Ha┗eﾐí tříd a ヱヰ% do ┗┞Ha┗eﾐí 
školﾐíIh jídeleﾐ 

 

Pláﾐ ﾐa pořízeﾐí v┞Haveﾐí v letech 2016 – 2020: 

 V letech 2016 – ヲヰヱΒ předpokládá 30% ﾏateřskýIh škol iﾐ┗esto┗at do ┗┞Ha┗eﾐí hereﾐ, do 
v┞Ha┗eﾐí ┗ýpočetﾐí teIhﾐikou pro potřeH┞ pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků, do ﾐo┗ýIh didaktiIkýIh 
poﾏůIek a do ┗┞Ha┗eﾐí ﾐa podporu podﾐětﾐého ┗ﾐitřﾐího prostředí škol┞ ﾐapř. čteﾐářské 
koutk┞, prostor ﾐa roz┗oj jedﾐotli┗ýIh pregraﾏotﾐostí, pol┞teIhﾐiIkýIh do┗edﾐostí apod. 

 V letech 2019 – ヲヰヲヰ předpokládá 30% ﾏateřskýIh škol investovat do ┗┞Ha┗eﾐí ﾐa podporu 
podﾐětﾐého ┗ﾐitřﾐího prostředí škol┞ ﾐapř. čteﾐářské koutk┞, prostor ﾐa roz┗oj jedﾐotli┗ýIh 
pregraﾏotﾐostí, pol┞teIhﾐiIkýIh do┗edﾐostí apod. 
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5.2.1.1 Celkové shrnutí výstupů dotazníkového šetření MŠ 

U ┗íIe téﾏat se oHje┗ilo ┗ ideﾐtifikaIi překážek: 

 Nedostatek fiﾐaﾐIí ﾐa podporu příslušﾐé oHlasti – ﾐejčastěji u┗edeﾐo jako dů┗od 

 Nedostatek poﾏůIek a iﾐterakti┗ﾐíIh ﾏetod, zastaralé, ﾐedostatečﾐé ┗┞Ha┗eﾐí 
 Nezájeﾏ rodičů 

 AHseﾐIe praIo┗ﾐíka speIialist┞ pro roz┗oj příslušﾐé oHlasti 
 Nedostupﾐost teIhﾐologií pro roz┗oj příslušﾐé oHlasti 
 Nezájeﾏ pedagogů 

 

Jde často o e┝terﾐí překážk┞, se kterýﾏi se ﾏateřské škol┞ potýkají a které lze řešit z v┞šší úrovﾐě 
s┞stéﾏu. Výjiﾏečﾐě se ﾏezi překážkaﾏi oHje┗uje seHerefle┝e ┗lastﾐíIh přístupů a ﾐedostatek 
motivace – jako u překážk┞ ﾐezájeﾏ pedagoga. 

Méﾐě H┞l┞ u┗áděﾐ┞ překážk┞ jako: 

 Ch┞HějíIí ﾏeﾐtoriﾐg a kolegiálﾐí podpora 

 Nízká kooperaIe s dalšíﾏi aktér┞ 

 Nedostatečﾐý iﾐdi┗iduálﾐí přístup k děteﾏ 

 

To zﾐaﾏeﾐá, že ┗e školáIh jsou pra┗děpodoHﾐě doHré ┗ztah┞ ┗ týﾏeIh, že kooperaIe ┗ úzeﾏí ﾐeﾐí 
ﾐefuﾐkčﾐí a že si ┗e školáIh u┗ědoﾏují ﾐutﾐost iﾐdi┗iduálﾐího přístupu. Jeﾐ ┗ýjiﾏečﾐě se oHje┗ila 
ﾐeﾏožﾐost se ┗zdělá┗at ┗ příslušﾐé oHlasti. 

 

Jako opatřeﾐí ke zlepšeﾐí H┞lo hla┗ﾐě u┗áděﾐo: 

 )aHezpečeﾐí podﾏíﾐek – zlepšit teIhﾐiIké a ﾏateriálﾐí ┗┞Ha┗eﾐí, zejﾏéﾐa u ┗ýpočetﾐí 
teIhﾐik┞; dostatek poﾏůIek, ﾏetod, ┗┞Ha┗eﾐí teIhﾐologiemi 

 Sdíleﾐí doHré pra┝e a spolupráIe s jiﾐýﾏi aktér┞ ┗ úzeﾏí 
 Podpora iﾐdi┗iduálﾐího zájﾏu dětí 

 

K zaHezpečeﾐí podﾏíﾐek jsou potřeHa fiﾐaﾐčﾐí prostředk┞. To se ﾐásledﾐě pot┗rdilo i ﾐa kartě iﾐ┗estiI 
– ┗ ﾏiﾐuléﾏ pláﾐo┗aIíﾏ oHdoHí šlo ﾏéﾐě iﾐ┗estiI do ┗┞Ha┗eﾐí ﾐež do sta┗eHﾐíIh iﾐ┗estiI do Hudo┗.  

Sdíleﾐí doHré pra┝e a kooperaIe v úzeﾏí je úkol hlavﾐě orgaﾐizačﾐího Iharakteru, hraje zde roli 

ﾐet┘orkiﾐg a ﾏoti┗aIe ke spolupráIi. 

U podpor┞ iﾐdi┗iduálﾐího zájﾏu dětí jde o práIi s talenty – schopnost identifikovat talent a znalost 

ﾏetod, kterýﾏi ﾏůže Hýt podpořeﾐ. 
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Průﾏěrﾐé hodﾐoIeﾐí aktuálﾐího stavu 

V žádﾐé ﾏateřské škole ﾐeH┞l dosažeﾐ ideálﾐí stav, tzﾐ. ヴ = fuﾐkčﾐí s┞stéﾏ, ┗┞t┗ořeﾐé podﾏíﾐk┞, 
zodpo┗ědﾐost, pra┗idelﾐost, aktualizace na vnitřﾐí a ┗ﾐější podﾐět┞. 

Výjiﾏečﾐě se také ┗┞sk┞to┗ala hodﾐoIeﾐí s osIilaIí ン,ヰヰ. Přičeﾏž ン,ヰヰ = realizovaﾐá oHlast (tzn. 

fuﾐkčﾐí části s┞stéﾏu realizo┗áﾐ┞ ﾐa základﾐí úro┗ﾐi, je prostor pro zlepšeﾐíぶ. Takto H┞l┞ hodﾐoIeﾐ┞: 

 Podpora koﾏpeteﾐIí k iﾐiIiati┗ě a ke kreati┗itě  
 SoIiálﾐí a oHčaﾐské do┗edﾐosti a další klíčo┗é koﾏpeteﾐIe 

 

V průﾏěrﾐéﾏ hodﾐoIeﾐí aktuálﾐího sta┗u daﾐé oHlasti převažovala hodﾐoIeﾐí mezi 2,ヰヰ rozvíjejíIí se 
oblast – ン,ヰヰ realizo┗aﾐá oHlast. Takto H┞l┞ hodﾐoIeﾐ┞: 

 Čteﾐářská graﾏotﾐost 
 MateﾏatiIká graﾏotﾐost 
 Pol┞teIhﾐiIké ┗zdělá┗áﾐí 
 Digitálﾐí koﾏpeteﾐIe pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ふs tíﾏ, že zﾐalosti práIe s internetem byly 

┗┞ššíぶ 

 

Výjiﾏečﾐě šlo o hodﾐoIeﾐí s osIilaIí ﾏezi ヱ,ヰヰ – ヲ,ヰヰ. Přičeﾏž ヱ,ヰヰ = ┗ůHeI ﾐeHo téﾏěř se ﾐeuplatňuje 
(tzn. stadiuﾏ prvotﾐíIh úvah, jak stav řešit. Toto se ﾐejčastěji ┗┞sk┞to┗alo u ﾐěkterýIh Hodů ┗ oblasti:  

 Podpora iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí 

 

Porovﾐáﾐí hodﾐot ORP, kraj a ČR 

Nižší hodﾐot┞ průﾏěrﾐého hodﾐoIeﾐí ﾐež ┗ ČR a ┗ kraji H┞l┞ ﾐej┗íIe zastoupeﾐ┞ ┗ oHlasti: 

 Inkluze 

 Čteﾐářská graﾏotﾐost 

 

5.2.2 Výsledky šetření MŠMT – základní školy – potřeby a plány aktivit   
Na úzeﾏí ORP HoliIko se dotazﾐíko┗ého šetřeﾐí MŠMT zúčastﾐilo Β základﾐíIh škol, z toho koﾏpletﾐě 
┗┞plﾐilo dotazﾐík ヱヰヰ% základﾐíIh škol. Náz┗┞ oHlastí, Iharakteristik překážek a opatřeﾐí ﾐa zlepšeﾐí 
jsou pře┗zat┞ z ┗ýstupu šetřeﾐí MŠMT. Z  ┗ýzkuﾏu potřeH základﾐíIh škol H┞l ┗┞t┗ořeﾐ agrego┗aﾐý 
┗ýstup, ze kterého ┗┞pl┞ﾐul┞ hla┗ﾐí oHlasti podporo┗aﾐé z OP: 
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Tabulka 26  Hlavﾐí oHlasti podporovaﾐé z OP 

 Pořadí podle potřeH škol 1) 

  
v ráﾏIi 

ORP 

v ráﾏIi 
kraje 

v ráﾏIi 
ČR  

F.       Roz┗oj iﾐfrastruktur┞ škol┞, ┗č. rekoﾐstrukIí a 
┗┞Ha┗eﾐí 1 1 1 

A.       Podpora iﾐkluzi┗ﾐího / společﾐého ┗zdělá┗áﾐí 2 3 4 

C.       Podpora roz┗oje ﾏateﾏatiIké gramotnosti 2 4 3 

B.       Podpora roz┗oje čteﾐářské graﾏotﾐosti 4 2 2 

E.        Podpora pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí 5 5 5 

D.       Podpora koﾏpeteﾐIí k podﾐika┗osti, iﾐiIiati┗ě a 
kreati┗itě žáků 

6 6 6 

Pozﾐ.: ヱ = ﾐej┗ětší potřeHa roz┗íjet daﾐou oHlast ┗ ráﾏIi podpor┞ z E┗ropské uﾐie ┗ leteIh ヲヰヱヶ – 2020; 6 = 

ﾐejﾏeﾐší potřeHa roz┗íjet daﾐou oHlast ┗ ráﾏIi podpor┞ z E┗ropské uﾐie ┗ leteIh ヲヰヱヶ – ヲヰヲヰ; zpraIo┗áﾐo dle 
taH. č. ヲ z ┗ýstupů dotazﾐíko┗ého šetřeﾐí MŠMT ┗ základﾐíIh školáIh  

 

Jako ﾐej┗ětší potřeHa roz┗íjet daﾐou oHlast H┞l ┗┞hodﾐoIeﾐ rozvoj iﾐfrastruktur┞ škol┞, vč. 
rekoﾐstrukIí a v┞Haveﾐí, pořadí se shoduje s pořadíﾏ ┗ kraji a v ČR.  

Na druhéﾏ ﾏístě H┞l┞ ┗┞hodﾐoIeﾐ┞ podpora iﾐkluzivﾐího / společﾐého vzděláváﾐí ふkraj ン., ČR ヴ.ぶ a 
podpora rozvoje ﾏateﾏatiIké graﾏotﾐosti ふkraj ヴ., ČR ン.ぶ.  

Na čt┗rtéﾏ ﾏístě z hlediska potřeH┞ podpor┞ H┞la u┗edeﾐa podpora rozvoje čteﾐářské graﾏotﾐosti, 
Iož se výzﾐaﾏﾐě liší od potřeH┞ podpor┞ v kraji ふヲ. ﾏístoぶ a v ČR ふヲ. ﾏístoぶ. 

Jako ﾐejﾏéﾐě výzﾐaﾏﾐé potřeH┞ podpor┞ H┞l┞ v┞hodﾐoIeﾐ┞ podpora pol┞teIhﾐiIkého vzděláváﾐí a 
podpora koﾏpeteﾐIí k podﾐikavosti, iﾐiIiativě a kreativitě žáků, Iož H┞lo shodﾐé s pořadíﾏ ┗ kraji i 

ČR.  

 

Tabulka 27 Hlavﾐí oHlasti podporovaﾐé z OP 

 

Průﾏěrﾐé hodﾐoIeﾐí aktuálﾐího 
stavu 2) 

v ráﾏIi 
ORP 

v ráﾏIi 
kraje 

v ráﾏIi 
ČR  

E.        Podpora pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí 2,31 2,16 2,19 

C.       Podpora roz┗oje ﾏateﾏatiIké graﾏotﾐosti 2,45 2,30 2,33 

A.       Podpora iﾐkluzi┗ﾐího / společﾐého ┗zdělá┗áﾐí 2,49 2,49 2,58 

D.       Podpora koﾏpeteﾐIí k podﾐika┗osti, iﾐiIiati┗ě a 
kreati┗itě žáků 

2,51 2,30 2,33 

B.       Podpora roz┗oje čteﾐářské graﾏotﾐosti 2,67 2,47 2,48 

F.       Roz┗oj iﾐfrastruktur┞ škol┞, ┗č. rekoﾐstrukIí a ┗┞Ha┗eﾐí       

Pozn.: 
2) Průﾏěrﾐé hodﾐoIeﾐí aktuálﾐího sta┗u ┗ ráﾏIi ORP / kraje / repuHlik┞ ┗┞Ihází z hodﾐoIeﾐí aktuálﾐího sta┗u 
MŠ ┗ příslušﾐýIh oddíleIh dotazﾐíku ふI.; II.; III. a IV.ぶ ﾐa ﾐásledujíIí škále: 
        ヱ. VůHeI ﾐeHo téﾏěř se ﾐeuplatňuje ふtzﾐ. stadiuﾏ pr┗otﾐíIh ú┗ah, jak sta┗ řešitぶ 

        ヲ. Roz┗íjejíIí se oHlast ふtzﾐ. proﾏ┞šleﾐé části, počátečﾐí realizaIeぶ 
        ン. Realizo┗aﾐá oHlast ふtzﾐ. fuﾐkčﾐí části s┞stéﾏu realizo┗áﾐ┞ ﾐa základﾐí úro┗ﾐi, je prostor ﾐa zlepšeﾐíぶ 
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        ヴ. Ideálﾐí sta┗ ふtzﾐ. fuﾐkčﾐí s┞stéﾏ, ┗┞t┗ořeﾐé podﾏíﾐk┞, zodpo┗ědﾐost, pra┗idelﾐost, aktualizaIe ﾐa ┗ﾐitřﾐí 
i ┗ﾐější podﾐět┞ぶ 

Pokud jsou průﾏěrﾐé hodﾐot┞ ┗ ráﾏIi ORP čer┗eﾐě z┗ýrazﾐěﾐ┞, zﾐaﾏeﾐá to, že jsou ﾐižší ﾐež průﾏěrﾐé hodﾐot┞ 
┗ ráﾏIi ČR ふpokud jsou hodﾐot┞ shodﾐé a přesto je ┗ ráﾏIi ORP čer┗eﾐé z┗ýrazﾐěﾐí, je rozdíl patrﾐý až ﾐa třetíﾏ 
či dalšíﾏ desetiﾐﾐéﾏ ﾏístěぶ.  
Pře┗zato z dotazﾐíko┗ého šetřeﾐí MŠMT ┗ základﾐíIh školáIh, taHulka ヲ.   

 

) průﾏěrﾐého hodﾐoIeﾐí aktuálﾐího sta┗u ┗┞plý┗á, že takřka ┗šeIhﾐ┞ oHlasti lze Iharakterizo┗at jako 
roz┗íjejíIí se oHlasti ┗ počátečﾐí realizaIi, přičeﾏž průﾏěrﾐé hodﾐoIeﾐí aktuálﾐího sta┗u podpora 

iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí je ﾐa stejﾐé úro┗ﾐi jako hodﾐot┞ ┗ kraji a ﾐižší ﾐež ┗ ČR. Ostatﾐí oHlasti ﾏají 
┗┞šší hodﾐoIeﾐí aktuálﾐího sta┗u ┗ ORP ﾐež ┗ kraji a ┗ ČR. OHlast, kde je ﾐejﾐižší průﾏěrﾐé hodﾐoIeﾐí 
aktuálﾐího stavu, je podpora pol┞teIhﾐiIkého vzděláváﾐí. 

 

Tabulka 28 Další oHlasti podporovaﾐé z OP 

 

Pořadí podle potřeH škol 
1) 

Průﾏěrﾐé hodﾐoIeﾐí 
aktuálﾐího stavu 2) 

v ráﾏIi 
ORP 

v ráﾏIi 
kraje 

v ráﾏIi 
ČR  

v ráﾏIi 
ORP 

v ráﾏIi 
kraje 

v ráﾏIi 
ČR  

A.       Jaz┞ko┗é ┗zdělá┗áﾐí  1 1 1 2,36 2,18 2,24 

B.       ICT ┗četﾐě potřeH iﾐfrastruktur┞ 
ふpodpora digitálﾐíIh koﾏpeteﾐIí, 
koﾐekti┗ita školぶ 

2 2 2 2,48 2,41 2,46 

C.       SoIiálﾐí a oHčaﾐské do┗edﾐosti a 
další klíčo┗é koﾏpeteﾐIe  3 3 3 2,80 2,80 2,84 

Pozn. 1 a 2 ﾏají stejﾐý ┗ýzﾐaﾏ jako u předIhozíIh taHulek. )droj: taHulka upra┗eﾐa dle taHulk┞ č. ン z ┗ýstupů 
šetřeﾐí MŠMT ﾐa základﾐíIh školáIh. 

 

Z taHulk┞ ┗┞plý┗á, že ﾐej┗ětší potřeHa ふ┗ taHulIe ヱ = ﾐej┗ětší potřeHaぶ je u jaz┞kového vzděláváﾐí, kde 

je pořadí stejﾐé u ORP, kraje i ČR. HodﾐoIeﾐí aktuálﾐího sta┗u je o troIhu ┗┞šší ﾐež ┗ kraji a v ČR. 
PotřeHa roz┗oje oHlasti ICT včetﾐě potřeH iﾐfrastruktur┞ ふpodpora digitálﾐíIh koﾏpeteﾐIí, 
koﾐektivita školぶ je ﾐa druhéﾏ ﾏístě v pořadí. Průﾏěrﾐé hodﾐoIeﾐí je o troIh┞ ┗┞šší ﾐež ┗ kraji a v ČR. 

Třetí ﾏísto ┗ pořadí potřeH patří oHlasti soIiálﾐí a oHčaﾐské dovedﾐosti a další klíčové koﾏpeteﾐIe. 
Průﾏěrﾐé hodﾐoIeﾐí aktuálﾐího stavu je stejﾐé v kraji a ﾐižší ﾐež ﾐa ﾐárodﾐí úrovﾐi. 

)jištěﾐí z taHulek je v┞jádřeﾐo graficky v ﾐásledujíIíﾏ grafu. 
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Graf 4: Průﾏěrﾐé hodﾐoIeﾐí )Š v hlavﾐíIh a vedlejšíIh oHlasteIh podporovaﾐýIh z OP 

 
Zdroj: Graf pře┗zat z ┗ýstupů dotazﾐíko┗ého šetřeﾐí MŠMT ﾐa základﾐíIh školáIh 

 

Dále jsou u┗edeﾐ┞ ﾐejdůležitější pozﾐáﾏk┞ k aﾐalýze jedﾐotli┗ýIh oHlastí. ProIeﾐtuálﾐí podíl┞ a ﾐáz┗┞ 
překážek jsou pře┗zat┞ z ┗ýstupu šetřeﾐí MŠMT. 
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I. PODPORA INKLU)IVNÍHO / SPOLEČNÉHO V)DĚLÁVÁNÍ 

Jako překážk┞ v oHlasti podpor┞ iﾐkluzivﾐího/společﾐého vzděláváﾐí základﾐí škol┞ uvedl┞: 

100% základﾐíIh škol v ráﾏIi ORP: 

 Nedostatek fiﾐaﾐčﾐíIh zdrojů ﾐa persoﾐálﾐí ﾐáklad┞ ふﾐapř. asisteﾐtů pedagoga, pedagogiIké 
i ﾐepedagogiIké praIo┗ﾐík┞ぶ – za ﾐej┗ýzﾐaﾏﾐější tuto překážku po┗ažuje ヶヲ,ヵ% )Š ┗ ORP 

Αヵ% základﾐíIh škol v ráﾏIi ORP: 

 Velký počet dětí ┗e třídáIh – za ﾐej┗ýzﾐaﾏﾐější tuto překážku po┗ažuje ヱヲ,ヵ% )Š ┗ ORP 

 Nedostatečﾐá kaﾏpaň/os┗ěta ┗ oHlasti iﾐkluze/společﾐého ┗zdělá┗áﾐí pro ┗ětšiﾐo┗ou 
┗eřejﾐost, pro rodiče, pro rodiče žáků se speIiálﾐíﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi apod.   

 Nedostatek fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků pro realizaIi ﾏiﾏoškolﾐího ┗zdělá┗áﾐí pro zﾐe┗ýhodﾐěﾐé 
žák┞ ふﾐapř. ┗ýsta┗┞, e┝kurze, kroužk┞ apod.ぶ 

 TeIhﾐiIká ﾐeﾏožﾐost HezHariéro┗ýIh úpra┗ škol┞ – za ﾐej┗ýzﾐaﾏﾐější tuto překážku po┗ažuje 
ヱヲ,ヵ% )Š ┗ ORP 

V ráﾏIi kraje a ČR je podíl škol ﾐarážejíIíIh ﾐa ┗šeIhﾐ┞ t┞to překážk┞ ﾏeﾐší, s ┗ýjiﾏkou překážk┞ 
„ﾐedostatek fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků pro realizaIi ﾏiﾏoškolﾐího ┗zdělá┗áﾐí pro zﾐe┗ýhodﾐěﾐé žák┞“. 

 

Pláﾐováﾐí zlepšeﾐí se pláﾐuje převážﾐě do let ヲヰヱヶ – 2018: 

ΒΑ,ヵ% )Š se IhIe zlepšit v oblasti: 

 Přijﾏout ┗šeIhﾐ┞ žák┞ Hez rozdílu 

 Komunikace s žák┞, rodiči a pedagog┞, Hezpečﾐé a ote┗řeﾐé kliﾏa škol┞ 

 SpolupráIe s jiﾐýﾏi školaﾏi, ﾐet┘orkiﾐg 

 V┞t┗ářeﾐí podﾏíﾐek pro realizaIi iﾐkluzi┗ﾐíIh priﾐIipů ┗e ┗zdělá┗áﾐí ﾐa škole 

 Úpra┗a orgaﾐizaIe a průHěhu ┗┞učo┗áﾐí ┗ souladu s potřeHaﾏi žáků se speIiálﾐíﾏi 
┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi ふﾐapř. posk┞tuje skupiﾐo┗ou ┗ýuku pro ﾐadaﾐé žák┞, skupiﾐ┞ ﾏohou 
Hýt t┗ořeﾐ┞ žák┞ z růzﾐýIh ročﾐíků, doučo┗áﾐí apod.ぶ 

 )┗ládﾐout ┗┞uží┗áﾐí speIiálﾐíIh učeHﾐiI, poﾏůIek i koﾏpeﾐzačﾐíIh poﾏůIek 

 

II. RO)VOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI 

Jako překážk┞ v oHlasti rozvoje čteﾐářské graﾏotﾐosti základﾐí škol┞ uvedl┞: 

Αヵ% základﾐíIh škol v ráﾏIi ORP: 

 Nedostatek staHilﾐí fiﾐaﾐčﾐí podpor┞ pro roz┗oj příslušﾐé graﾏotﾐosti ふk persoﾐálﾐíﾏu 
zajištěﾐí pedagogiIkého dozoru koutků, ┗olﾐě ote┗řeﾐýIh učeHeﾐ, k ﾏožﾐéﾏu půleﾐí hodiﾐ,  
k iﾐo┗aIi a ┗ýﾏěﾐě učeHﾐíIh poﾏůIek k roz┗oji graﾏotﾐostí, k zajištěﾐí dostatečﾐého počtu 
těIhto poﾏůIek apod.ぶ – za ﾐej┗ýzﾐaﾏﾐější tuto překážku po┗ažuje ヵヰ% )Š ┗ ORP 

ヵヰ% základﾐíIh škol v ráﾏIi ORP: 

 Ch┞HějíIí ﾐeHo ﾐedostatečﾐý sro┗ﾐá┗aIí ﾐástroj úro┗ﾐě graﾏotﾐosti pro žák┞ daﾐého ┗ěku 
ﾐeHo ročﾐíku – za ﾐej┗ýzﾐaﾏﾐější tuto překážku po┗ažuje ヱヲ,ヵ% )Š ┗ ORP 
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ンΑ,ヵ% základﾐíIh škol v ráﾏIi ORP: 

 Nízká časo┗á dotaIe pro roz┗oj příslušﾐé graﾏotﾐosti ﾏiﾏo ┗ýuku – za ﾐej┗ýzﾐaﾏﾐější tuto 
překážku po┗ažuje ヱヲ,ヵ% )Š ┗ ORP 

 Nedostatečﾐý roz┗oj ﾏeﾐtoriﾐgu ﾐa škole ┗e ┗ztahu k příslušﾐýﾏ graﾏotﾐosteﾏ ふﾏalá 
kreati┗ita, stereot┞p ┗┞učujíIíIh, ﾐízká seHeﾏoti┗aIe apod.ぶ 

 Nezájeﾏ ze straﾐ┞ žáků a rodičů – za ﾐej┗ýzﾐaﾏﾐější tuto překážku po┗ažuje ヱヲ,ヵ% )Š ┗ ORP 

 AHseﾐIe poziIe saﾏostatﾐého praIo┗ﾐíka ﾐeHo praIo┗ﾐíků pro roz┗oj příslušﾐé graﾏotﾐosti 

ヱヲ,ヵ% základﾐíIh škol v ráﾏIi ORP ozﾐačilo jako ﾐejvýzﾐaﾏﾐější překážku pro rozvoj čteﾐářské 
gramotnosti: 

 Nedostatečﾐé ﾏateriálﾐě teIhﾐiIké podﾏíﾐk┞ pro roz┗oj ┗ příslušﾐé oHlasti graﾏotﾐosti ﾏiﾏo 
školu ふe┝kurze, ┗ýsta┗┞, teﾏatiIké prograﾏ┞ apod.ぶ 

 

Porovﾐáﾐí hodﾐoIeﾐí aktuálﾐího stavu: 

 Škol┞ ﾐa úzeﾏí ORP ﾏají lepší průﾏěrﾐé hodﾐoIeﾐí aktuálﾐího sta┗u ﾐež ostatﾐí škol┞ ┗ kraji a 

v ČR. HodﾐoIeﾐí se poh┞Huje ﾐejčastěji ﾏezi ヲ,ヰヰ – ン,ヰヰ, tj. roz┗íjejíIí se oHlast ふpočátečﾐí 
realizaIeぶ. U ┗šeIh překážek ﾏají škol┞ ┗ ORP Holice lepší průﾏěrﾐé hodﾐoIeﾐí jako ostatﾐí 
škol┞ ┗ kraji či ﾐa ﾐárodﾐí úro┗ﾐi 

 Stejﾐé průﾏěrﾐé hodﾐoIeﾐí jako ┗ kraji a ┗ ČR je u staﾐo┗eﾐí koﾐkrétﾐíIh Iílů ┗ ráﾏIi ŠVP a u 
┗┞uží┗áﾐí iﾐterakti┗ﾐíIh ﾏédií, iﾐforﾏačﾐíIh a koﾏuﾐikačﾐíIh teIhﾐologií pro roz┗oj čteﾐářské 
gramotnosti 

 HodﾐoIeﾐí ro┗ﾐo ﾐeHo ┗┞šší ﾐež ン tj. realizo┗aﾐá oHlast ふtzﾐ. fuﾐkčﾐí s┞stéﾏ, ┗┞t┗ořeﾐé 
podﾏíﾐk┞, zodpo┗ědﾐost, pra┗idelﾐost, aktualizaIe ﾐa ┗ﾐitřﾐí a ┗ﾐější podﾐět┞ぶ jsou u škol 
v ORP u: 

- )ákladﾐíIh zﾐalostí a práIi s textem 

- V┞uží┗áﾐí kﾐiho┗ﾐ┞ 

 

Pláﾐováﾐí zlepšeﾐí se pláﾐuje převážﾐě do let ヲヰヱヶ – 2018: 

ΒΑ,ヵ% )Š se IhIe zlepšit v oblasti: 

 Staﾐo┗eﾐí Iílů roz┗oje čteﾐářské graﾏotﾐosti v ráﾏIi ŠVP 

 Roz┗oj zﾐalostí učitelů ┗ této oHlasti a jejiIh ┗┞užití ┗e ┗ýuIe 

 V┞uží┗áﾐí pozﾐatků ┗ pra┝i, sdíleﾐí doHré pra┝e i s ostatﾐíﾏi školaﾏi 
 Podpora ┗┞ššího stupﾐě koﾏple┝ﾐího čteﾐářst┗í   
 Podpora žáků s ﾏiﾏořádﾐýﾏ zájﾏeﾏ o literaturu, t┗ůrčí psaﾐí 
 Miﾏo┗ýuko┗é akIe ﾐa podporu čteﾐářské graﾏotﾐosti a z┗ýšeﾐí ﾏoti┗aIe 

 Pra┗idelﾐý ﾐákup aktuálﾐí Heletrie a další literatur┞, ﾏultiﾏédií pro roz┗oj čteﾐářské 
gramotnosti  
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II. ROZVOJ MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI 

Jako překážk┞ v oHlasti rozvoje ﾏateﾏatiIké graﾏotﾐosti základﾐí škol┞ uvedl┞: 

ヶヲ,ヵ% základﾐíIh škol v ráﾏIi ORP: 

 Nedostatek staHilﾐí fiﾐaﾐčﾐí podpor┞ pro roz┗oj příslušﾐé graﾏotﾐosti ふk persoﾐálﾐíﾏu 
zajištěﾐí pedagogiIkého dozoru koutků, ┗olﾐě ote┗řeﾐýIh učeHeﾐ, k ﾏožﾐéﾏu půleﾐí hodiﾐ,  
k iﾐo┗aIi a ┗ýﾏěﾐě učeHﾐíIh poﾏůIek k roz┗oji graﾏotﾐostí, k zajištěﾐí dostatečﾐého počtu 
těIhto poﾏůIek apod.ぶ – za ﾐej┗ýzﾐaﾏﾐější tuto překážku po┗ažuje ヵヰ% )Š ┗ ORP 

ヵヰ% základﾐíIh škol v ráﾏIi ORP: 

 Nízká časo┗á dotaIe pro roz┗oj příslušﾐé graﾏotﾐosti ﾏiﾏo ┗ýuku – za ﾐej┗ýzﾐaﾏﾐější tuto 
překážku po┗ažuje ヲヵ% )Š ┗ ORP 

 Ch┞HějíIí ﾐeHo ﾐedostatečﾐý sro┗ﾐá┗aIí ﾐástroj úro┗ﾐě graﾏotﾐosti pro žák┞ daﾐého ┗ěku 
ﾐeHo ročﾐíku 

ヱヲ,ヵ% základﾐíIh škol v ráﾏIi ORP ozﾐačilo jako ﾐejvýzﾐaﾏﾐější překážku pro rozvoj ﾏateﾏatiIké 
gramotnosti: 

 Nedostatečﾐá k┗alita didaktiIkýIh ﾏateriálů ┗ýuk┞ ふpraIo┗ﾐí list┞, úloh┞, réHus┞ apod.ぶ 
 Nedostatek ﾏožﾐostí pro sdíleﾐí doHré pra┝e 

 

Porovﾐáﾐí hodﾐoIeﾐí aktuálﾐího stavu: 

 U pře┗ážﾐé ┗ětšiﾐ┞ překážek ﾏají škol┞ ┗ ORP Holice lepší průﾏěrﾐé hodﾐoIeﾐí ﾐež ostatﾐí 
škol┞ ┗ kraji či ﾐa ﾐárodﾐí úro┗ﾐi 

 Stejﾐé průﾏěrﾐé hodﾐoIeﾐí jako ┗ kraji a ┗ ČR je u staﾐo┗eﾐí Iílů ┗ ráﾏIi ŠVP 

 Stejﾐá úro┗eň jako ﾐa ﾐárodﾐí úro┗ﾐi je u ┗┞uží┗áﾐí iﾐterakti┗ﾐíIh ﾏédií, iﾐforﾏačﾐíIh a 
koﾏuﾐikačﾐíIh teIhﾐologií pro roz┗oj čteﾐářské graﾏotﾐosti 

 

Pláﾐováﾐí zlepšeﾐí se pláﾐuje převážﾐě do let ヲヰヱヶ – 2018: 

ヱヰヰ% )Š se IhIe zlepšit v oblasti: 

 Roz┗íjeﾐí zﾐalostí učitelů ┗ oHlasti ﾏateﾏatiIké graﾏotﾐosti a jejich  ┗┞uží┗áﾐí ┗e ┗ýuIe ふkurz┞ 
dalšího ┗zdělá┗áﾐí, studiuﾏ literatur┞ aj.ぶ 

ΒΑ,ヵ% )Š se IhIe zlepšit v oblasti: 

 Staﾐo┗eﾐí Iílů roz┗oje ﾏateﾏatiIké gramotnosti v ráﾏIi ŠVP 

 Podpora ﾏateﾏatiIkého ﾏ┞šleﾐí žáků 

 Podpora žáků s ﾏiﾏořádﾐýﾏ zájﾏeﾏ o ﾏateﾏatiku 

 Miﾏo┗ýuko┗é akIe ﾐa podporu ﾏateﾏatiIké graﾏotﾐosti a z┗ýšeﾐí ﾏoti┗aIe 

 SpolupráIe s rodiči 
 V┞uží┗áﾐí iﾐterakti┗ﾐíIh ﾏédií, iﾐforﾏačﾐíIh a koﾏuﾐikačﾐíIh teIhﾐologií 

Αヵ% )Š se IhIe zlepšit v oblasti: 

 V┞uží┗áﾐí pozﾐatků ┗ pra┝i a sdíleﾐí příkladů doHré pra┝e 
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 TeIhﾐiIké a ﾏateriálﾐí zázeﾏí pro roz┗oj ﾏateﾏatiIké graﾏotﾐosti 

 

Škol┞ ﾐa úzeﾏí ORP ﾏají lepší průﾏěrﾐé hodﾐoIeﾐí aktuálﾐího sta┗u ﾐež ostatﾐí škol┞ ┗ kraji a v ČR, 
hodﾐoIeﾐí se poh┞Huje ﾐejčastěji ﾏezi ヲ,ヰヰ – ン,ヰヰ, tj. realizo┗aﾐá oHlast ふtzﾐ. fuﾐkčﾐí s┞stéﾏ, 
┗┞t┗ořeﾐé podﾏíﾐk┞, zodpo┗ědﾐost, pra┗idelﾐost, aktualizaIe ﾐa ┗ﾐitřﾐí a ┗ﾐější podﾐět┞). Jediﾐé 
oHlasti, kde ﾐeﾐí dosažeﾐa hodﾐota ヲ,ヰヰ, jsou:  

 RealizaIe ﾏiﾏo┗ýuko┗ýIh akIí 
 SpolupráIe s rodiči 

 

II. RO)VOJ JA)YKOVÉ GRAMOTNOSTI 

Jako překážk┞ v oHlasti rozvoje jaz┞kové graﾏotﾐosti základﾐí škol┞ uvedl┞: 

Αヵ% základﾐíIh škol v ráﾏIi ORP: 

 Nedostatek staHilﾐí fiﾐaﾐčﾐí podpor┞ pro roz┗oj příslušﾐé graﾏotﾐosti ふk persoﾐálﾐíﾏu 
zajištěﾐí pedagogiIkého dozoru koutků, ┗olﾐě ote┗řeﾐýIh učeHeﾐ, k ﾏožﾐéﾏu půleﾐí hodiﾐ,  
k inovaci a výﾏěﾐě učeHﾐíIh poﾏůIek k roz┗oji graﾏotﾐostí, k zajištěﾐí dostatečﾐého počtu 
těIhto poﾏůIek apod.ぶ – za ﾐej┗ýzﾐaﾏﾐější tuto překážku po┗ažuje ヵヰ% )Š ┗ ORP 

ヶヲ,ヵ% základﾐíIh škol v ráﾏIi ORP: 

 Nízká časo┗á dotaIe pro roz┗oj příslušﾐé graﾏotﾐosti ﾏiﾏo ┗ýuku – za ﾐej┗ýzﾐaﾏﾐější tuto 
překážku po┗ažuje ンΑ,ヵ% )Š ┗ ORP 

 Ch┞HějíIí ﾐeHo ﾐedostatečﾐý sro┗ﾐá┗aIí ﾐástroj úro┗ﾐě graﾏotﾐosti pro žák┞ daﾐého ┗ěku 
ﾐeHo ročﾐíku 

ンΑ,ヵ% základﾐíIh škol v ráﾏIi ORP: 

 Nedostatečﾐý roz┗oj ﾏeﾐtoriﾐgu ﾐa škole ┗e ┗ztahu k příslušﾐýﾏ graﾏotﾐosteﾏ ふﾏalá 
kreati┗ita, stereot┞p ┗┞učujíIíIh, ﾐízká seHeﾏoti┗aIe apod.ぶ 

 Nezájeﾏ ze straﾐ┞ žáků a rodičů 

 AHseﾐIe poziIe saﾏostatﾐého praIo┗ﾐíka ﾐeHo praIo┗ﾐíků pro roz┗oj příslušﾐé graﾏotﾐosti 

ヱヲ,ヵ% základﾐíIh škol v ráﾏIi ORP jako ﾐejvětší překážku vidí: 

 Nedostatečﾐý roz┗oj ﾏeﾐtoriﾐgu ﾐa škole ┗e ┗ztahu k příslušﾐýﾏ graﾏotﾐosteﾏ ふﾏalá 
kreati┗ita, stereot┞p ┗┞učujíIíIh, ﾐízká seHeﾏoti┗aIe apod.ぶ 

 

Porovﾐáﾐí hodﾐoIeﾐí aktuálﾐího stavu: 

 U pře┗ážﾐé ┗ětšiﾐ┞ překážek ﾏají škol┞ ┗ ORP Holice lepší průﾏěrﾐé hodﾐoIeﾐí ﾐež ostatﾐí 
škol┞ ┗ kraji či ﾐa ﾐárodﾐí úro┗ﾐi – koﾐkrétﾐí Iíle ┗ ŠVP, roz┗oj zﾐalostí učitelů, sdíleﾐí doHré 
pra┝e, Ihápáﾐí ži┗ota ┗ jiﾐýIh kulturáIh, spolupráIe s rodiči, jaz┞ko┗ě podﾐětﾐé prostředí, 
teIhﾐiIké a ﾏateriálﾐí zaHezpečeﾐí ┗ýuk┞ IizíIh jaz┞ků, ┗┞uží┗áﾐí iﾐterakti┗ﾐíIh ﾏédií, ﾐákup┞ 
literatur┞, ﾏultiﾏédií,  

 Stejﾐé průﾏěrﾐé hodﾐoIeﾐí jako ┗ ČR je u ┗┞t┗ářeﾐí dostatku příležitostí k roz┗oji jaz┞ko┗é 
graﾏotﾐosti ふeT┘iﾐﾐiﾐg, ┗ýﾏěﾐﾐé poH┞t┞ apod.ぶ 
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Nižší úro┗eň ﾐež ┗ ČR H┞la zazﾐaﾏeﾐáﾐa ┗ oHlasteIh jaz┞ko┗é ┗ýuk┞:  

 Rozvoj jazyko┗é graﾏotﾐosti ┗e ┗ýuIe řad┞ předﾏětů ふﾐapř. uplatňo┗áﾐí rozšiřujíIíIh 
auteﾐtiIkýIh Iizojaz┞čﾐýIh ﾏateriálů – te┝tů, ﾐahrá┗ek apod.ぶ 

 Málo je podporo┗áﾐa ﾐaHídka rozﾏaﾐitýIh IizíIh jaz┞ků 

 Nižší ┗┞uží┗áﾐí učeHﾐiI, Iizojaz┞čﾐé literatur┞, ﾏultiﾏédií a dalšíIh ﾏateriálů pro roz┗oj 
jaz┞ko┗é graﾏotﾐosti 

 Ve školáIh je ﾏálo pra┗idelﾐýIh jaz┞ko┗ýIh kroužků /doučo┗áﾐí/ a ﾏiﾏoškolﾐíIh akti┗it  
 Škol┞ ﾏálo spolupraIují s rodilýﾏ ﾏlu┗číﾏ – zde H┞la doIíleﾐa ﾐejﾐižší hodﾐota z celého 

hodﾐoIeﾐí 

OHlast ┗ýuk┞ jaz┞ků ┗┞Ihází ┗e ┗ýstupeIh jako druhá ﾐejslaHší. V ﾐěkterýIh oHlasteIh je průﾏěrﾐé 
hodﾐoIeﾐí aktuálﾐího sta┗u ﾏezi ヱ,ヰヰ ふ┗ůHeI ﾐeHo téﾏěř se ﾐeuplatňujeぶ – ヲ,ヰヰ ふroz┗íjejíIí se oHlastぶ 
– je to hla┗ﾐě ┗ oblastech – ﾏálo příležitostí jako je e-t┘iﾐﾐiﾐg, ┗ýﾏěﾐﾐé poH┞t┞; ﾐe┗┞uží┗áﾐí kﾐiho┗ﾐ┞ 
s Iizojaz┞čﾐou literaturou, ﾏálo se pořádají akIe ﾐa podporu jaz┞ko┗é graﾏotﾐosti. Úplﾐě ﾐejslaHší je 
oHlast spolupráIe s rodilýﾏi ﾏlu┗číﾏi, Iož ﾏůže Hýt způsoHeﾐo špatﾐou dopra┗ﾐí oHslužﾐostí regionu, 

jeho ┗zdáleﾐostí od krajskýIh Ieﾐter či ﾐedostatečﾐou sﾐahou škol o zaHezpečeﾐí rodilého ﾏlu┗čího. 

 

Pláﾐováﾐí zlepšeﾐí se pláﾐuje převážﾐě do let ヲヰヱヶ – 2018: 

ΒΑ,ヵ% )Š se IhIe zlepšit v oblasti: 

 Rozvoj zﾐalostí učitelů 

 V┞uží┗áﾐí pozﾐatků ┗ praxi a sdíleﾐí příkladů doHré pra┝e s učiteli i z jiﾐýIh škol 
 VíIe ┗┞uží┗at jaz┞ko┗é kroužk┞/doučo┗áﾐí 
 RealizaIe akIí pro žák┞ ﾐa podporu jaz┞ko┗é graﾏotﾐosti 
 Pra┗idelﾐé ﾐákup┞ aktuálﾐíIh učeHﾐiI, Iizojaz┞čﾐé literatur┞, ﾏultiﾏédií  

 Αヵ % )Š se IhIe zlepšit v oblasti: 

 Roz┗oj Ihápáﾐí ži┗ota ┗ jiﾐýIh kulturáIh 

 SpolupráIe s rodiči 
 Jaz┞ko┗ě podﾐětﾐé prostředí 

 

III. PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ 

Jako překážk┞ v oblasti podpory k podﾐikavosti, iﾐiIiativě a kreativitě základﾐí škol┞ uvedl┞: 

ヶヲ,ヵ% základﾐíIh škol v ráﾏIi ORP: 

 Nedostatek fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků pro realizaIi ┗zdělá┗áﾐí ﾏiﾏo ┗lastﾐí ┗ýuku – tj. ﾏéﾐě škol 
ﾐež ┗ kraji a v ČR,  ンΑ,ヵ% základﾐíIh škol ┗ ráﾏIi ORP to ┗idí jako ﾐej┗ýzﾐaﾏﾐější překážku  

ヵヰ% základﾐíIh škol v ráﾏIi ORP: 

 Nedostatek ┗ýuko┗ýIh ﾏateriálů, poﾏůIek a ﾏetodik ┗ oblasti podnikavosti, iniciativy a 

kreativity – ﾏéﾐě škol ﾐež ┗ kraji, ┗íIe ﾐež ┗ ČR, ヱヲ,ヵ% základﾐíIh škol ┗ ráﾏIi ORP to ┗idí jako 
ﾐej┗ýzﾐaﾏﾐější překážku 
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ンΑ,ヵ% základﾐíIh škol v ráﾏIi ORP: 

 Malý zájeﾏ zaﾏěstﾐa┗atelů a podﾐikatelů o spolupráIi se školaﾏi – ﾏéﾐě ﾐež ┗ kraji a v ČR; 
pouze 12,ヵ% základﾐíIh škol ┗ ráﾏIi ORP to ┗idí jako ﾐej┗ýzﾐaﾏﾐější překážku 

ヲヵ% základﾐíIh škol v ráﾏIi ORP: 

 Malý zájeﾏ pedagogů o podporu podﾐika┗osti, iﾐiIiati┗┞ a kreati┗it┞ 

 Malý zájeﾏ žáků o téﾏata, I┗ičeﾐí, projekt┞ roz┗íjejíIí koﾏpeteﾐIe k podﾐika┗osti, iﾐiIiati┗ě 
a kreati┗itě – 12,ヵ% základﾐíIh škol ┗ ráﾏIi ORP to ┗idí jako ﾐej┗ýzﾐaﾏﾐější překážku 

 Nedostatek příležitostí ke ┗zdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ┗ oblasti podnikavosti, 

iniciativy a kreativity – 12,ヵ% základﾐíIh škol ┗ ráﾏIi ORP to ┗idí jako ﾐej┗ýzﾐaﾏﾐější překážku 

 Nedostatečﾐá dostupﾐost iﾐforﾏačﾐíIh a koﾏuﾐikačﾐíIh teIhﾐologií pro ┗ýuku ┗ oblasti 

podnikavosti, iniciativy a kreativity 

 Nedostatečﾐé koﾏpeteﾐIe pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků k rozvoji podnikavosti, iniciativy a 

kreativity u žáků 

 

Porovﾐáﾐí hodﾐoIeﾐí aktuálﾐího stavu: 

Nižší úro┗eň ﾏezi ヱ,ヰヰ – ヲ,ヰヰ, tj. ┗ůHeI ﾐeHo téﾏěř ┗ůHeI se ﾐeuplatňuje:  

 Akti┗ﾐí podíleﾐí žáků ﾐa čiﾐﾐosteIh fikti┗ﾐíIh fireﾏ či akIíIh Junior Achievement nebo v 

oHdoHﾐýIh dalšíIh ふﾐapř. Podﾐika┗á školaぶ, a/ﾐeHo se akti┗ﾐě podílejí ﾐa přípra┗ě a realizaIi 
projektů škol┞ 

 Orgaﾐizo┗áﾐí koﾐzultaIí, deHat a e┝kurzí ﾐa podporu podﾐika┗osti, iﾐiIiati┗┞ pro žák┞ i učitele 

Na úro┗ﾐi ヲ,ヰヰ – ン,ヰヰ, roz┗íjejíIí se oHlast, je pře┗ážﾐá ┗ětšiﾐa akti┗it.  

Na úro┗ﾐi ン,ヰヰ, realizo┗aﾐá oHlast, jsou oHlasti: 

 Škola s┞steﾏatiIk┞ učí pr┗kůﾏ iﾐiIiati┗┞ a kreati┗it┞, prostředí i přístup pedagogů podporuje 
faﾐtazii a iﾐiIiati┗u dětí 

 Škola roz┗íjí fiﾐaﾐčﾐí graﾏotﾐost žáků ふučí je zﾐát hodﾐotu peﾐěz, praIo┗at s úsporaﾏi, 
spra┗o┗at záležitosti, zﾐát rizikaぶ 

 Ve škole je ┗ ráﾏIi ┗zdělá┗aIího proIesu ﾐasta┗eﾐo Hezpečﾐé prostředí pro roz┗oj kreati┗it┞, 
iﾐiIiati┗┞ a ﾐázorů žáků 

 

Pláﾐováﾐí zlepšeﾐí se pláﾐuje převážﾐě do let ヲヰヱヶ – 2018: 

ΒΑ,ヵ% )Š se IhIe zlepšit v oblasti: 

 Učitelé ┗┞uží┗ají pozﾐatků ┗ pra┝i a sdílejí doHrou pra┝i ┗ oblasti rozvoje iniciativy a kreativity 

mezi sebou i s učiteli z jiﾐýIh škol 
 Škola s┞steﾏatiIk┞ učí pr┗kůﾏ iﾐiIiati┗┞ a kreati┗it┞, prostředí i přístup pedagogů podporuje 

faﾐtazii a iﾐiIiati┗u dětí 

Αヵ% )Š se IhIe zlepšit v oblasti: 

 Podpor┞ klíčo┗ýIh koﾏpeteﾐIí k rozvoji kreativity podle RVP ZV 
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 Učit žák┞ ﾏ┞slet kritiIk┞, ┗ﾐíﾏat proHléﾏ┞ ┗e s┗éﾏ okolí a ﾐaIházet iﾐo┗ati┗ﾐí řešeﾐí, ﾐést 
rizika i pláﾐo┗at a řídit projekt┞ s Iíleﾏ dosáhﾐout určitýIh Iílů ふﾐapř. projekto┗é dﾐ┞; při ┗ýuIe 
jsou zařazeﾐ┞ úloh┞ s ┗íIe┗ariaﾐtﾐíﾏ i ﾐee┝istujíIíﾏ řešeﾐíﾏ atp.ぶ – zde H┞lo dosažeﾐo 
poﾏěrﾐě ﾏalé hodﾐoIeﾐí aktuálﾐího sta┗u ふヲ,ヵヰぶ 

 Roz┗oje fiﾐaﾐčﾐí graﾏotﾐost žáků ふučí je zﾐát hodﾐotu peﾐěz, praIo┗at s úsporaﾏi, spra┗o┗at 
záležitosti, zﾐát rizikaぶ – přestože zde škol┞ dosáhl┞ poﾏěrﾐě doHrého hodﾐoIeﾐí aktuálﾐího 
stavu 

 

IV. PODPORA POLYTECHNICKÉHO V)DĚLÁVÁNÍ 

Jako překážk┞ v oHlasti podpor┞ pol┞teIhﾐiIkého vzděláváﾐí základﾐí škol┞ uvedl┞: 

Αヵ % základﾐíIh škol v ráﾏIi ORP: 

 Nedostatek fiﾐaﾐIí ﾐa úhradu ┗edeﾐí ┗olitelﾐýIh předﾏětů a kroužků – ヵヰ% škol to ┗idí jako 
ﾐej┗ýzﾐaﾏﾐější překážku 

ヶヲ,ヵ% základﾐíIh škol v ráﾏIi ORP: 

 Nedostatečﾐé/ﾐeodpo┗ídajíIí prostor┞ – ンΑ,ヵ% škol to Ihápe jako ﾐej┗ýzﾐaﾏﾐější překážku 

 Učitelé pol┞teIhﾐiIkýIh předﾏětů ﾐejsou jaz┞ko┗ě ┗┞Ha┗eﾐi pro ┗ýuku ┗ CLIL 

ヵヰ% základﾐíIh škol v ráﾏIi ORP: 

 Ne┗hodﾐé či žádﾐé ┗┞Ha┗eﾐí laHoratoří, odHorﾐýIh učeHeﾐ, díleﾐ apod. 

 

Porovﾐáﾐí hodﾐoIeﾐí aktuálﾐího stavu: 

Nižší úro┗eň ﾏezi ヱ,ヰヰ – ヲ,ヰヰ, tzﾐ. ┗ůHeI ﾐeHo téﾏěř ┗ůHeI se ﾐeuplatňuje ┗ oHlasteIh:  

 SpolupráIe se SŠ, VŠ, ┗ýzkuﾏﾐýﾏi praIo┗išti teIhﾐiIkého zaﾏěřeﾐí 
 Výuka ┗┞HraﾐýIh téﾏat pol┞teIhﾐiIkýIh předﾏětů ┗ IizíIh jaz┞IíIh – metoda CLIL 

 Akti┗ﾐí podpora předškolﾐí pol┞teIhﾐiIké ┗ýIho┗┞ ふﾐapř. spolupráIe s MŠぶ 
 SpolupráIe s ﾏístﾐíﾏi firﾏaﾏi/podﾐikateli  

Na úro┗ﾐi ヲ,ヰヰ – ン,ヰヰ, roz┗íjejíIí se oHlast, je pře┗ážﾐá ┗ětšiﾐa akti┗it. Škol┞ ﾐa úzeﾏí ORP jsou ﾐa toﾏ 
hůře ﾐež škol┞ ┗ kraji a v ČR v ﾐásledujíIíIh oHlasteIh: 

 )praIo┗áﾐí pláﾐů ┗ýuk┞ pol┞teIhﾐiIkýIh předﾏětů ふﾏateﾏatik┞, předﾏětů přírodo┗ědﾐého a 
teIhﾐiIkého sﾏěru, ┗zdělá┗aIí oHlasti Člo┗ěk a s┗ět práIeぶ, které jsou ┗zájeﾏﾐě oHsaho┗ě i 
časo┗ě pro┗ázáﾐ┞ 

 Součástí ┗ýuk┞ pol┞teIhﾐiIkýIh předﾏětů jsou laHoratorﾐí I┗ičeﾐí, pokus┞, růzﾐé projekt┞, 

apod. podporujíIí praktiIkou stráﾐku pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí a roz┗íjejíIí ﾏaﾐuálﾐí 
zručﾐost žáků 

Na úro┗ﾐi ン,ヰヰ, realizo┗aﾐá oHlast, jsou oHlasti: 

 Realizace pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí ┗ souladu s RVP ZV 
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Pláﾐováﾐí zlepšeﾐí se pláﾐuje převážﾐě do let ヲヰヱヶ – 2018: 

ヱヰヰ% )Š se IhIe zlepšit ┗ oblasti: 

 Rozvoj zﾐalostí učitelů a jejiIh použití ┗e ┗ýuIe 

ΒΑ,ヵ%  )Š se IhIe zlepšit ┗ oblasti: 

 Jako součást ┗ýuk┞ ┗┞uží┗at laHoratorﾐí I┗ičeﾐí, pokus┞, růzﾐé projekt┞ apod. podporujíIí 
praktiIkou stráﾐku pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí a roz┗íjejíIí ﾏaﾐuálﾐí zručﾐost žáků 

 Podpora žáků s ﾏiﾏořádﾐýﾏ zájﾏeﾏ o pol┞teIhﾐiku 

 V┞užití iﾐforﾏačﾐíIh a koﾏuﾐikačﾐíIh teIhﾐologií pro roz┗oj pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí 

 

V. PODPORA SOCIÁLNÍCH A OBČANSKÝCH DOVEDNOSTÍ A DALŠÍCH KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ 

V agrego┗aﾐýIh ┗ýstupeIh ﾐejsou u┗edeﾐ┞ překážk┞ pro podporu těIhto koﾏpeteﾐIí. Jsou u┗edeny 

pouze podﾐět┞ pro zlepšeﾐí. 

Pláﾐováﾐí zlepšeﾐí je koﾐIeﾐtrováﾐo hlavﾐě do let ヲヰヱヶ – 2018: 

Αヵ% škol pláﾐuje zlepšit zejﾏéﾐa: 

 Budo┗áﾐí po┗ědoﾏí o etiIkýIh hodﾐotáIh, forﾏálﾐě i ﾐeforﾏálﾐě jedﾐozﾐačﾐě ﾐasta┗eﾐá a 
sdíleﾐá spra┗edli┗á pra┗idla společeﾐského Iho┗áﾐí a koﾏuﾐikaIe, která se dodržují 

 Vedeﾐí žáků ke koﾐstrukti┗ﾐíﾏ deHatáﾏ 

 Roz┗íjeﾐí schopnosti říIt si o poﾏoI a oIhotu ﾐaHídﾐout a poskytnout pomoc 

 Přípra┗u žáků ﾐa akti┗ﾐí zapojeﾐí do ži┗ota ┗ deﾏokratiIké společﾐosti, roz┗íjeﾐí oHčaﾐskýIh 
koﾏpeteﾐIí ふﾐapř. forﾏou žáko┗ské saﾏosprá┗┞ apod.ぶ 

 

Průﾏěrﾐé hodﾐoIeﾐí aktuálﾐího stavu: 

 Pře┗ážﾐá ┗ětšiﾐa hodﾐoIeﾐí jsou ┗ rozﾏezí ヲ,ヰヰ – ン,ヰヰ roz┗íjejíIí se oHlast 
 HodﾐoIeﾐí ン,ヰヰ, realizo┗aﾐá oHlast je pro kulturu koﾏuﾐikaIe, ┗zájeﾏﾐou spolupráIi učitele, 

rodičů a žáků; ┗ roz┗oji sIhopﾐosti říIt si o poﾏoI a o oIhotu ﾐaHídﾐout a posk┞tﾐout poﾏoI 

 Takřka ┗e ┗šeIh oHlasteIh je regioﾐ pod úro┗ﾐí hodﾐoIeﾐí kraje a ČR a ﾏá ┗ této oHlasti 
příležitost ke zlepšeﾐí 

 

VI. PODPORA DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

Jako překážk┞ v oHlasti podpor┞ digitálﾐíIh koﾏpeteﾐIí základﾐí škol┞ uvedl┞: 

Αヵ% základﾐíIh škol v ráﾏIi ORP: 

 Neznalost ﾏetod iﾏpleﾏeﾐtaIe ┗lastﾐí teIhﾐik┞ žáků ﾐa stá┗ajíIí podﾏíﾐk┞ škol┞ ふrůzﾐorodé 
operačﾐí s┞stéﾏ┞ apod.ぶ 

ヶヲ,ヵ% základﾐíIh škol v ráﾏIi ORP: 

 Nedostatek fiﾐaﾐIí ﾐa pořízeﾐí ﾏoderﾐího ICT ┗┞Ha┗eﾐí ふ┗četﾐě údržH┞ stá┗ajíIí teIhﾐik┞ぶ – 

teﾐto faktor ┗idí ヶヲ,ヵ% škol jako ﾐej┗ýzﾐaﾏﾐější překážku 
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ヵヰ% základﾐíIh škol v ráﾏIi ORP: 

 Nedostatečﾐé zﾐalosti pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ┗ oHlasti použí┗áﾐí hard┘are 

 Nedostatečﾐé zﾐalosti pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ┗ oHlasti použí┗áﾐí soft┘are a iﾐterﾐetu 

 Nedostatek časo┗ýIh ﾏožﾐostí k dalšíﾏu ┗zdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ┗ oblasti 

digitálﾐíIh koﾏpeteﾐIí – teﾐto faktor ┗idí ヲヵ% škol jako ﾐej┗ýzﾐaﾏﾐější překážku 

 

Porovﾐáﾐí průﾏěrﾐého hodﾐoIeﾐí aktuálﾐího stavu: 

 Většiﾐa oHlastí je ozﾐačeﾐa jako roz┗íjejíIí se oHlast – hodﾐoIeﾐí ﾏezi ヲ,ヰヰ – 3,00 

 Hodﾐotu ン,ヰヰ realizo┗aﾐá oHlast – získala oHlast ┗┞užití ┗olﾐě dostupﾐýIh, HezpečﾐýIh, 
ote┗řeﾐýIh iﾐterﾐeto┗ýIh zdrojů 

 Nejﾐižší hodﾐota ヱ,ンΒ, ┗ůHeI, ﾐeHo téﾏěř se ﾐeuplatňuje, je u ┗┞užití ﾏožﾐostí BYOD ふBring 

Your Own Device – přiﾐes si s┗oje ┗lastﾐí zařízeﾐíぶ pro koﾐkrétﾐí projekt┞ žáků ふuﾏožﾐěﾐí 
žákůﾏ použí┗at ┗e ┗ýuIe jejiIh ┗lastﾐí teIhﾐiIká zařízeﾐí t┞pu ICT, tj. ﾐoteHook┞, ﾐetHook┞, 
taHlet┞, Ih┞tré telefoﾐ┞ apod.ぶ 

 

Pláﾐováﾐí zlepšeﾐí se pláﾐuje převážﾐě do let 2016 – 2018: 

ΒΑ,ヵ% )Š se IhIe zlepšit v oblasti: 

 V┞užití ICT učeHﾐ┞ ﾐeHo školﾐíIh stolﾐíIh počítačů při ┗ýuIe ﾐejeﾐ iﾐforﾏatik┞ 

 V┞užití ﾏoHilﾐího ICT ┗┞Ha┗eﾐí a digitálﾐíIh teIhﾐologií při ┗ýuIe ┗ teréﾐu, ┗ projekto┗é ┗ýuIe 
apod. 

 S┞steﾏatiIkého roz┗oje po┗ědoﾏí o iﾐterﾐeto┗é Hezpečﾐosti a  kritiIkého pohledu ﾐa 
iﾐterﾐeto┗ý oHsah k roz┗oji zﾐalostí a do┗edﾐostí žáků 

Αヵ % )Š se IhIe zlepšit v oblasti: 

 V┞užití školﾐíIh ﾏoHilﾐíIh ICT ┗┞Ha┗eﾐí ┗e ┗ýuIe ふﾐoteHook┞, ﾐetHook┞, taHlet┞, Ih┞tré 
telefony apod.) 

 

VII. RO)VOJ INFRASTRUKTURY )ÁKLADNÍCH ŠKOL 

Investice z EU v letech 2010 – 2015: 

 V letech 2010 – 2015 75% základﾐíIh škol ┗ ráﾏIi ORP iﾐ┗esto┗alo do iﾐfrastruktur┞ jako je 
sta┗Ha, rekoﾐstrukIe, ﾏoderﾐizaIe Hudo┗┞, učeHeﾐ, ﾏístﾐostí, d┗ora, Iož ┗ýzﾐaﾏﾐě 
pře┗ažo┗alo podíl škol ┗ ráﾏIi kraje ふヵΑ,Α%ぶ i ČR ふヵヲ,Α%ぶ. To ┗elﾏi přispělo k doHréﾏu 
teIhﾐiIkéﾏu sta┗u )Š. 

 ヱヰヰ% základﾐíIh škol investovalo do ┗ﾐitřﾐího ┗┞Ha┗eﾐí škol┞, Iož je ┗┞šší ﾐež ┗ kraji (96,4% 

školぶ a ┗┞šší ﾐež ┗ ČR ふΓヰ%ぶ.  
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Stavby, rekonstrukce z EU v letech 2010 – 2015: 

 ヶヲ,ヵ% základﾐíIh škol iﾐ┗esto┗alo do ostatﾐíIh rekoﾐstrukIí, udržo┗aIíIh praIí a modernizaci 

pláště Hudo┗┞; zatepleﾐí Hudo┗ ふprojekt┞ eﾐergetiIk┞ udržitelﾐé škol┞ apod.ぶ 
 ヱヲ,ヵ% základﾐíIh škol iﾐ┗esto┗alo do sta┗eHﾐíIh úpra┗ a rekoﾐstrukIe učeHeﾐ iﾐforﾏatik┞ 

 ヱヲ,ヵ% základﾐíIh škol iﾐ┗esto┗alo do sta┗eHﾐíIh úpra┗ a rekoﾐstrukIe těloI┗ičﾐ┞ 

 ヱヲ,ヵ% základﾐíIh škol iﾐ┗esto┗alo do sta┗eHﾐíIh úpra┗ a ┗┞Ha┗eﾐí ﾐa podporu podﾐětﾐého 
┗eﾐko┗ﾐího prostředí škol┞ ﾐapř. hřiště, školﾐí zahrad┞, dopra┗ﾐího hřiště, apod. 

S ┗ýjiﾏkou iﾐ┗estiI ﾐa podporu podﾐětﾐého ┗eﾐko┗ﾐího prostředí H┞l┞ t┞to podíl┞ ┗┞šší ﾐež ┗ ráﾏIi 
kraje a ČR. 

V letech 2016 – ヲヰヱΒ ﾏají iﾐ┗estiIe sﾏěřo┗at ┗ ヵヰ% škol do položek ostatﾐí rekoﾐstrukIe, udržo┗aIí 
práIe a ﾏoderﾐizaIe pláště Hudo┗; zatepleﾐí Hudo┗ ふprojekt┞ eﾐergetiIk┞ udržitelﾐé škol┞ apod.ぶ. 
ンΑ,ヵ% iﾐ┗estiI ﾏá sﾏěřo┗at do ﾐo┗é ┗ýsta┗H┞ ﾐeHo přísta┗H┞ Hudo┗; do sta┗eHﾐíIh úpra┗ a 
rekoﾐstrukIí školﾐíIh jídeleﾐ, družiﾐ, kluHů; do sta┗eHﾐíIh úpra┗ a ┗┞Ha┗eﾐí ﾐa podporu podﾐětﾐého 
┗eﾐko┗ﾐího prostředí škol┞ ﾐapř. hřiště, školﾐí zahrad┞, dopra┗ﾐí hřiště, HotaﾐiIké zahrad┞, r┞Hﾐík┞, 
učeHﾐ┞ ┗ přírodě, ﾐaučﾐé stezk┞ apod. 

V letech 2019 – ヲヰヲヰ pláﾐuje ンΑ,ヵ% )Š iﾐ┗esto┗at do HezHariéro┗ýIh sta┗eHﾐíIh úpra┗ a rekoﾐstrukIí 
a do sta┗eHﾐíIh úpra┗ a ┗┞Ha┗eﾐí ﾐa podporu podﾐětﾐého ┗eﾐko┗ﾐího prostředí škol┞ ﾐapř. hřiště, 
školﾐí zahrad┞, dopra┗ﾐí hřiště, HotaﾐiIké zahrad┞, r┞Hﾐík┞, učeHﾐ┞ ┗ přírodě, ﾐaučﾐé stezk┞ apod. 

 

V┞Haveﾐí  

Investice z EU v letech 2010 – 2015: 

V letech 2010 – 2015: 

 ヱヰヰ% základﾐíIh škol iﾐ┗esto┗alo do iﾐterakti┗ﾐíIh taHulí 
 Αヵ% iﾐ┗estiI sﾏěřo┗alo do ┗┞Ha┗eﾐí počítačo┗é učeHﾐ┞ ふstolﾐí počítačeぶ, ┗┞Ha┗eﾐí ﾏoHilﾐí 

počítačo┗é učeHﾐ┞ ふﾐapř. ﾐoteHook┞, taHlet┞ぶ, soft┘are pro ICT teIhﾐiku, do připojeﾐí 
k iﾐterﾐetu ┗e třídáIh, ﾐa škole a ┗e školskýIh zařízeﾐíIh 

V oHou sﾏěreIh iﾐ┗estiI do ┗┞Ha┗eﾐí to H┞lo ┗ýrazﾐě ┗íIe ﾐež ┗ ráﾏIi kraje a ČR. 

 

Pláﾐ ﾐa pořízeﾐí v┞Haveﾐí v letech 2016 – 2020: 

 V letech 2016 – 2018 předpokládá Αヵ% základﾐíIh škol investovat do ﾐo┗ýIh didaktiIkýIh 
poﾏůIek a ヶヲ,ヵ% do iﾐterakti┗ﾐíIh taHulí. ヵヰ% základﾐíIh škol pláﾐuje iﾐ┗estiIe ﾐa ┗┞Ha┗eﾐí 
pol┞teIhﾐiIkýIh učeHeﾐ ふf┞zik┞, Iheﾏie, přírodopisu, dílﾐ┞, kuIh┞ňk┞ apod.ぶ, jaz┞ko┗ýIh 
učeHeﾐ, ┗┞Ha┗eﾐí kﾐiho┗ﾐ┞ a ﾐa pořízeﾐí audio┗izuálﾐí teIhﾐik┞. 

 V letech 2018 – ヲヰヲヰ předpokládá 6ヲ,ヵ% základﾐíIh škol investovat do koﾏpeﾐzačﾐíIh/ 
speIiálﾐíIh poﾏůIek pro žák┞ se SVP a do v┞Haveﾐí ﾐa podporu podﾐětﾐého vﾐitřﾐího 
prostředí škol┞ ﾐapř. čteﾐářské koutk┞, prostor ﾐa sdíleﾐí zkušeﾐostí z výuk┞, ﾐa rozvoj 
jedﾐotlivýIh graﾏotﾐostí apod. 
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5.2.2.1 Celkové shrnutí výstupů dotazníkového šetření ZŠ 

Pořadí oHlasti podpor┞ u škol ┗ ráﾏIi ORP je u┗edeﾐo od ﾐej┗ětší potřeH┞ podpor┞ k potřeHě ﾐejﾏeﾐší: 

 Roz┗oj iﾐfrastruktur┞ škol┞, ┗č. rekoﾐstrukIí a ┗┞Ha┗eﾐí 
 Podpora iﾐkluzi┗ﾐího / společﾐého ┗zdělá┗áﾐí 
 Podpora roz┗oje ﾏateﾏatiIké graﾏotﾐosti 
 Podpora roz┗oje čteﾐářské graﾏotﾐosti 
 Podpora pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí 
 Podpora koﾏpeteﾐIí k podﾐika┗osti, iﾐiIiati┗ě a kreati┗itě žáků 

 

Mezi ﾐejčastějšíﾏi překážkaﾏi jsou zastoupeﾐ┞ e┝terﾐí i iﾐterﾐí překážk┞. Nejčastější překážk┞, ﾐa ﾐěž 
škol┞ ﾐarážejí lze zoHeIﾐit a s┞steﾏizovat ﾐásledovﾐě: 

 

Materiálﾐí podﾏíﾐk┞ 

 Nedostatek staHilﾐí fiﾐaﾐčﾐí podpor┞ pro: 
- roz┗oj příslušﾐé graﾏotﾐosti ふk persoﾐálﾐíﾏu zajištěﾐí pedagogiIkého dozoru koutků, 

┗olﾐě ote┗řeﾐýIh učeHeﾐ, k ﾏožﾐéﾏu půleﾐí hodiﾐ,  
- k iﾐo┗aIi a ┗ýﾏěﾐě učeHﾐíIh poﾏůIek k roz┗oji graﾏotﾐostí, k zajištěﾐí dostatečﾐého 

počtu těIhto poﾏůIek,  
- ﾐa úhradu ┗edeﾐí ┗olitelﾐýIh předﾏětů a kroužků ,  
- ﾐa persoﾐálﾐí ﾐáklad┞ ふasisteﾐtů pedagoga, pedagogiIké i ﾐepedagogiIké praIo┗ﾐík┞ぶ, 
- pro realizaci ﾏiﾏoškolﾐího ┗zdělá┗áﾐí,  
- ﾐedostatek fiﾐaﾐIí ﾐa pořízeﾐí ﾏoderﾐího ICT ┗┞Ha┗eﾐí ふ┗četﾐě údržH┞ stá┗ajíIí 

techniky)   

 Nedostatečﾐé/ﾐeodpo┗ídajíIí prostor┞  
 Ne┗hodﾐé, ﾐedostatečﾐé či zastaralé ┗┞Ha┗eﾐí 
 Ne┗hodﾐé či žádﾐé ┗┞Ha┗eﾐí laHoratoří, odHorﾐýIh učeHeﾐ, díleﾐ apod. 
 Nedostatek fiﾐaﾐIí ﾐa pořízeﾐí ﾏoderﾐího ICT ┗┞Ha┗eﾐí ふ┗četﾐě údržH┞ stá┗ajíIí teIhﾐik┞ぶ  

 

Pedagogičtí praIovﾐíIi 

 AHseﾐIe poziIe saﾏostatﾐého praIo┗ﾐíka ﾐeHo praIo┗ﾐíků pro roz┗oj příslušﾐé graﾏotﾐosti 
 Učitelé pol┞teIhﾐiIkýIh předﾏětů ﾐejsou jaz┞ko┗ě ┗┞Ha┗eﾐi pro ┗ýuku ┗ CLIL 

 Nedostatečﾐé koﾏpeteﾐIe pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků a jejiIh ﾐezájeﾏ o určitou oHlast ﾐapř. 
k rozvoji podnikavosti, iniciativy a kreativity u žáků   

 Nedostatečﾐé digitálﾐí koﾏpeteﾐIe učitele 

- Neznalost metod implementace vlastﾐí teIhﾐik┞ žáků ﾐa stá┗ajíIí podﾏíﾐk┞ škol┞ 
ふrůzﾐorodé operačﾐí s┞stéﾏ┞ apod.ぶ 

- Nedostatečﾐé zﾐalosti pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ┗ oHlasti použí┗áﾐí hard┘are 

- Nedostatečﾐé zﾐalosti pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ┗ oHlasti použí┗áﾐí soft┘are a 
internetu 

 Nedostatek časo┗ýIh ﾏožﾐostí k dalšíﾏu ┗zdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ┗ oblasti 

digitálﾐíIh koﾏpeteﾐIí  
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 Nedostatek příležitostí ke ┗zdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ┗ oblasti podnikavosti, 

iniciativy a kreativity  

 Nedostatečﾐý roz┗oj ﾏeﾐtoriﾐgu ﾐa škole ve vztahu k příslušﾐýﾏ graﾏotﾐosteﾏ ふﾏalá 
kreati┗ita, stereot┞p ┗┞učujíIíIh, ﾐízká seHeﾏoti┗aIe apod.ぶ 

 

Inkluze 

 Nedostatek fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků ﾐa zajištěﾐí persoﾐálﾐíIh ﾐákladů ﾐa práIi s heterogeﾐﾐíﾏi 
skupiﾐaﾏi žáků ふﾐapř. asisteﾐtů pedagoga, pedagogiIké i ﾐepedagogiIké praIo┗ﾐík┞ぶ a pro 
realizaIi ﾏiﾏoškolﾐího ┗zdělá┗áﾐí pro zﾐe┗ýhodﾐěﾐé žák┞ 

 TeIhﾐiIká ﾐeﾏožﾐost HezHariéro┗ýIh úpra┗ 

 Velký počet dětí ┗e třídáIh 

 Nedostatečﾐá kaﾏpaň/os┗ěta ┗ oblasti inkluze 

 TeIhﾐiIká ﾐeﾏožﾐost HezHariéro┗ýIh úpra┗ školy 

 

Výuka 

 Ch┞HějíIí ﾐeHo ﾐedostatečﾐý sro┗ﾐá┗aIí ﾐástroj úro┗ﾐě graﾏotﾐosti pro žák┞ daﾐého ┗ěku 
ﾐeHo ročﾐíku 

 Nízká časo┗á dotaIe pro roz┗oj příslušﾐé graﾏotﾐosti ﾏiﾏo ┗ýuku 

 Nezájeﾏ ze straﾐ┞ žáků a rodičů 

 Malý zájeﾏ žáků o téﾏata, I┗ičeﾐí, projekt┞ roz┗íjejíIí koﾏpeteﾐIe k podﾐika┗osti, iﾐiIiati┗ě 
a kreati┗itě  

 Nedostatek ┗ýuko┗ýIh ﾏateriálů, poﾏůIek a ﾏetodik a ﾐedostatečﾐá k┗alita didaktiIkýIh 
ﾏateriálů ふpraIo┗ﾐí list┞, úloh┞, réHus┞ apod.ぶ 

 Nedostatečﾐá dostupﾐost iﾐforﾏačﾐíIh a koﾏuﾐikačﾐíIh teIhﾐologií pro ┗ýuku ┗ oblasti 

podnikavosti, iniciativy a kreativity 

 

Okolí škol┞ 

 Malý zájeﾏ zaﾏěstﾐa┗atelů a podﾐikatelů o spolupráIi se školaﾏi  
 Nedostatek ﾏožﾐostí pro sdíleﾐí doHré pra┝e 

 Malá spolupráIe s okolíﾏ škol┞ ふMŠ, ostatﾐí )Š, SŠ, VŠ, zaﾏěstﾐa┗ateléぶ 

 

Průﾏěrﾐé hodﾐoIeﾐí aktuálﾐího stavu 

Průﾏěrﾐé hodﾐoIeﾐí aktuálﾐího sta┗u ┗ ráﾏIi ORP / kraje / repuHlik┞ ┗┞Ihází z hodﾐoIeﾐí aktuálﾐího 
sta┗u MŠ ┗ příslušﾐýIh oddíleIh dotazﾐíku ふI.; II.; III. a IV.ぶ ﾐa ﾐásledujíIí škále: 

1. VůHeI ﾐeHo téﾏěř se ﾐeuplatňuje ふtzn. stadium pr┗otﾐíIh ú┗ah, jak sta┗ řešitぶ 
2. Roz┗íjejíIí se oHlast ふtzﾐ. proﾏ┞šleﾐé části, počátečﾐí realizaIeぶ 
3. Realizo┗aﾐá oHlast ふtzﾐ. fuﾐkčﾐí části s┞stéﾏu realizo┗áﾐ┞ ﾐa základﾐí úro┗ﾐi, je prostor ﾐa 

zlepšeﾐí 
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4. Ideálﾐí sta┗ ふtzﾐ. fuﾐkčﾐí s┞stéﾏ, ┗┞t┗ořeﾐé podﾏíﾐk┞, zodpo┗ědﾐost, pra┗idelﾐost, aktualizaIe 
ﾐa ┗ﾐitřﾐí i ┗ﾐější podﾐět┞ぶ274 

 

V průﾏěrﾐéﾏ hodﾐoIeﾐí aktuálﾐího sta┗u oHlastí převažovala hodﾐoIeﾐí mezi 2,ヰヰ rozvíjejíIí se 
oHlast až 3,00 realizo┗aﾐá oHlast. Takto H┞l┞ hodﾐoIeﾐ┞ oHlasti podpor┞: 

 Čteﾐářská graﾏotﾐost ふzde se vyskytuje i hodﾐota ┗ětší ﾐež ン,ヰヰぶ 
 SoIiálﾐí a oHčaﾐské do┗edﾐosti a další klíčo┗é koﾏpeteﾐIe 

 

HodﾐoIeﾐí s osIilaIí ﾏezi 1,00 – 3,00 se ┗┞sk┞to┗alo u ﾐásledujíIíIh oHlastí podpor┞:  

 Iﾐkluzi┗ﾐí ┗zdělá┗áﾐí 
 MateﾏatiIká graﾏotﾐost 
 Jaz┞ko┗á graﾏotﾐost 
 Kompetence k podﾐika┗osti, iﾐiIiati┗ě a kreati┗itě 

 Digitálﾐí koﾏpeteﾐIe pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 

 

HodﾐoIeﾐí od 1,00 do 3,13 se oHje┗ilo u oHlastí podpor┞: 

 Pol┞teIhﾐiIké ┗zdělá┗áﾐí 

 

NásledujíIí taHulka ukazuje, které Iharakteristik┞ v jedﾐotli┗ýIh oHlasteIh získal┞ ﾐejﾐižší a ﾐej┗┞šší 
hodﾐot┞. U ﾏa┝iﾏálﾐíIh hodﾐot u┗ádíﾏe jeﾐ ┗ýjiﾏečﾐé hodﾐot┞ >ン. 

V žádﾐé základﾐí škole v žádﾐé oHlasti ﾐeH┞l dosažeﾐ ideálﾐí stav, tzﾐ. ヴ = fuﾐkčﾐí s┞stéﾏ, ┗┞t┗ořeﾐé 
podﾏíﾐk┞, zodpo┗ědﾐost, pra┗idelﾐost, aktualizaIe ﾐa ┗ﾐitřﾐí a ┗ﾐější podﾐět┞ぶ. 

 

Tabulka 29  Průﾏěrﾐé hodﾐoIeﾐí aktuálﾐího stavu v ráﾏIi ORP 

 

Pořadí dle 
min. 

hodnot 

 

Pořadí dle 
max. 

dosažeﾐýIh 
hodnot 

 

Škola spolupraIuje s rodilýﾏ 
ﾏlu┗číﾏ 

1,13 
II. RO)VOJ JA)YKOVÉ 
GRAMOTNOSTI 

3  

Škola posk┞tuje ┗ýuku českého 
jazyka pro cizince 

1,25 
I. PODPORA INKLU)IVNÍHO / 
SPOLEČNÉHO V)DĚLÁVÁNÍ 3  

Na škole proHíhá ┗ýuka 
┗┞HraﾐýIh téﾏat 
pol┞teIhﾐiIkýIh předﾏětů 
v IizíIh jaz┞IíIh – metoda CLIL 

1,25 

IV. PODPORA 

POLYTECHNICKÉHO 
V)DĚLÁVÁNÍ 

3,13 

Přírodo┗ědﾐé a 
eﾐ┗iroﾐﾏeﾐtálﾐí 
┗zdělá┗áﾐí je ﾐa 
ﾐaší škole 
realizo┗áﾐo 
v souladu s RVP ZV 

                                                           
274 Výsledk┞ dotazﾐíko┗ého šetřeﾐí potřeH základﾐíIh škol ┗ ráﾏIi projektu MAP OP VVV ┗ jedﾐotli┗ýIh ORP – 

legeﾐda k taHulkáﾏ 
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Pořadí dle 
min. 

hodnot 

 

Pořadí dle 
max. 

dosažeﾐýIh 
hodnot 

 

ŽáIi se akti┗ﾐě podílejí ﾐa 
čiﾐﾐosteIh fikti┗ﾐíIh fireﾏ či 
akIíIh Juﾐior AIhie┗eﾏeﾐt ﾐeHo 
v oHdoHﾐýIh dalšíIh ふﾐapř. 
Podﾐika┗á školaぶ, a/ﾐeHo se 
akti┗ﾐě podílejí ﾐa přípra┗ě a 
realizaIi projektů škol┞ 

1,63 

III. PODPORA KOMPETENCÍ 
K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A 
KREATIVITĚ 

3  

Ve škole jsou realizo┗áﾐ┞ 
ﾏiﾏo┗ýuko┗é akIe pro žák┞ ﾐa 
podporu ﾏateﾏatiIké 
graﾏotﾐosti a z┗ýšeﾐí ﾏoti┗aIe 
ふﾐapř. projekto┗é dﾐ┞ apod.) 

1,75 
II. RO)VOJ MATEMATICKÉ 
GRAMOTNOSTI 

2,88  

Ve škole se realizují čteﾐářské 
kroužk┞/pra┗idelﾐé dílﾐ┞ 
čteﾐí/jiﾐé pra┗idelﾐé 
ﾏiﾏoškolﾐí akti┗it┞ ﾐa podporu 
a roz┗oj čteﾐářské graﾏotﾐosti 

2,25 
II. RO)VOJ ČTENÁŘSKÉ 
GRAMOTNOSTI 

3,13 

Škola podporuje 
základﾐí zﾐalosti a 
dovednosti, 

základﾐí práIe 
s textem 

(od prostého 
porozuﾏěﾐí te┝tu 
k ┗┞hledá┗áﾐí titulů 
v kﾐiho┗ﾐě podle 
potřeH žákůぶ 

┗íIe faktorů 2,63 

V. PODPORA SOCIÁLNÍCH A 
OBČANSKÝCH DOVEDNOSTÍ A 
DALŠÍCH KLÍČOVÝCH 
KOMPETENCÍ 

3,00  

Vlastﾐí shrﾐutí 

 

Na ﾐejﾐižší hodﾐotě H┞l┞ Iharakteristik┞, které se týkají výuk┞ aﾐeHo používáﾐí Iizího jaz┞ka ve výuIe 

– jako je spolupráIe s rodilýﾏi ﾏlu┗číﾏi ﾐeHo ┗ýuka ┗┞HraﾐýIh téﾏat pol┞teIhﾐiIkýIh předﾏětů ┗ 
IizíIh jaz┞IíIh – metoda CLIL. Nízká hodﾐota u ┗ýuk┞ českého jaz┞ka pro IiziﾐIe je zaﾐedHatelﾐá, 
protože IiziﾐIi, kteří ﾐeuﾏějí češtiﾐu, zatíﾏ ﾐa HoliIku takřka ﾐejsou.  

Nízká hodﾐota je také u v┞užití ﾏožﾐostí BYOD (Bring Your Own Device) pro koﾐkrétﾐí projekt┞ žáků 
ふuﾏožﾐěﾐí žákůﾏ použí┗at ┗e ┗ýuIe jejiIh ┗lastﾐí teIhﾐiIká zařízeﾐí t┞pu ICT, tj. ﾐoteHook┞, ﾐetHook┞, 
taHlet┞, Ih┞tré telefoﾐ┞ apod.ぶ 

Nejv┞šší hodﾐot┞ se vyskytly u podpory pol┞teIhﾐiIkého vzděláváﾐí – přírodo┗ědﾐé a 
eﾐ┗iroﾐﾏeﾐtálﾐí ┗zdělá┗áﾐí je ﾐa škole realizo┗áﾐo ┗ souladu s RVP )V, dále ┗ oblasti čteﾐářské 
gramotnosti – škola podporuje základﾐí zﾐalosti a do┗edﾐosti, základﾐí práIe s textem (od prostého 
porozuﾏěﾐí te┝tu k ┗┞hledá┗áﾐí titulů ┗ kﾐiho┗ﾐě podle potřeH žákůぶ. 
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Porovﾐáﾐí hodﾐot  ORP, kraj a ČR 

Nižší hodﾐot┞ průﾏěrﾐého hodﾐoIeﾐí ﾐež ┗ ČR, případﾐě ┗ kraji H┞l┞ ﾐej┗íIe zastoupeﾐ┞ ┗ oHlasti: 

 Inkluze 

 Jaz┞ko┗á graﾏotﾐost 
 Podpora pol┞teIhﾐiIkého ┗zděláﾐí 
 SoIiálﾐí a oHčaﾐské do┗edﾐosti a další klíčo┗é koﾏpeteﾐIe 

 Digitálﾐí koﾏpeteﾐIe pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 

 

 

Opatřeﾐí ke zlepšeﾐí 
Nej┗íIe škol jako opatřeﾐí ke zlepšeﾐí u┗ádělo ﾐásledujíIí opatřeﾐí 

Inkluze 

 Přijﾏout ┗šeIhﾐ┞ žák┞ Hez rozdílu 

 Komunikace s žák┞, rodiči a pedagog┞, Hezpečﾐé a ote┗řeﾐé kliﾏa škol┞ 

 SpolupráIe s jiﾐýﾏi školaﾏi, ﾐet┘orkiﾐg 

 V┞t┗ářeﾐí podﾏíﾐek pro realizaIi iﾐkluzi┗ﾐíIh priﾐIipů ┗e ┗zdělá┗áﾐí ﾐa škole 

 Úpra┗a orgaﾐizaIe a průHěhu ┗┞učo┗áﾐí ┗ souladu s potřeHaﾏi žáků se speIiálﾐíﾏi 
┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi ふﾐapř. posk┞tuje skupiﾐo┗ou ┗ýuku pro ﾐadaﾐé žák┞, skupiﾐ┞ ﾏohou 
Hýt t┗ořeﾐ┞ žák┞ z růzﾐýIh ročﾐíků, doučo┗áﾐí apod.ぶ 

 )┗ládﾐout ┗┞uží┗áﾐí speIiálﾐíIh učeHﾐiI, poﾏůIek i koﾏpeﾐzačﾐíIh poﾏůIek 

 

Opatřeﾐí pro další oHlasti H┞la zoHeIﾐěﾐa a s┞steﾏizováﾐa ﾐásledovﾐě: 

Podﾏíﾐk┞ 

 Pra┗idelﾐý ﾐákup aktuálﾐí Heletrie a další literatur┞, ﾏultiﾏédií pro roz┗oj  
 V┞t┗ářet teIhﾐiIké a ﾏateriálﾐí zázeﾏí pro roz┗oj graﾏotﾐosti 

Pedagogičtí praIovﾐíIi 

 Roz┗oj zﾐalostí učitelů ┗ této oHlasti a jejiIh ┗┞užití ┗e ┗ýuIe 

 V┞uží┗áﾐí pozﾐatků ┗ praxi 

 Roz┗íjeﾐí zﾐalostí učitelů a jejiIh  ┗┞uží┗áﾐí ┗e ┗ýuIe ふkurz┞ dalšího ┗zdělá┗áﾐí, studiuﾏ 
literatury aj.) 

Podpora výuk┞ 

 Staﾐo┗eﾐí Iílů roz┗oje gramotnosti v ráﾏIi ŠVP 

 Podpora žáků s ﾏiﾏořádﾐýﾏ zájﾏeﾏ o daﾐý oHor, podpora druhu ﾏ┞šleﾐí, které oHor 
┗┞žaduje 

 Miﾏo┗ýuko┗é akIe ﾐa podporu příslušﾐé graﾏotﾐosti a z┗ýšeﾐí ﾏoti┗aIe 

 V┞uží┗áﾐí iﾐterakti┗ﾐíIh ﾏédií, iﾐforﾏačﾐíIh a koﾏuﾐikačﾐíIh teIhﾐologií 
 Škola s┞steﾏatiIk┞ učí pr┗kůﾏ iﾐiIiati┗┞ a kreati┗it┞, prostředí i přístup pedagogů podporuje 

fantazii a iniciati┗u dětí 
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 Učit žák┞ ﾏ┞slet kritiIk┞, ┗ﾐíﾏat proHléﾏ┞ ┗e s┗éﾏ okolí a ﾐaIházet iﾐo┗ati┗ﾐí řešeﾐí, ﾐést 
rizika i pláﾐo┗at a řídit projekt┞ s Iíleﾏ dosáhﾐout určitýIh Iílů ふﾐapř. projekto┗é dﾐ┞; při ┗ýuIe 
jsou zařazeﾐ┞ úloh┞ s ┗íIe┗ariaﾐtﾐíﾏ i ﾐee┝istujíIíﾏ řešeﾐíﾏ atp.ぶ  

 Jako součást ┗ýuk┞ ┗┞uží┗at laHoratorﾐí I┗ičeﾐí, pokus┞, růzﾐé projekt┞ apod. podporujíIí 
praktiIkou stráﾐku pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí a roz┗íjejíIí ﾏaﾐuálﾐí zručﾐost žáků 

 V┞užití iﾐforﾏačﾐíIh a koﾏuﾐikačﾐíIh teIhﾐologií pro roz┗oj pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí 
 Budo┗áﾐí po┗ědoﾏí o etiIkýIh hodﾐotáIh, forﾏálﾐě i ﾐeforﾏálﾐě jedﾐozﾐačﾐě ﾐasta┗eﾐá a 

sdíleﾐá spra┗edli┗á pra┗idla společeﾐského Iho┗áﾐí a koﾏuﾐikaIe, která se dodržují 
 Vedeﾐí žáků ke koﾐstrukti┗ﾐíﾏ deHatáﾏ 

 Roz┗íjeﾐí sIhopﾐosti říIt si o poﾏoI a oIhotu ﾐaHídﾐout a poskytnout pomoc 

 Přípra┗u žáků ﾐa akti┗ﾐí zapojeﾐí do ži┗ota ┗ deﾏokratiIké společﾐosti, roz┗íjeﾐí oHčaﾐskýIh 
koﾏpeteﾐIí ふﾐapř. forﾏou žáko┗ské saﾏosprá┗┞ apod.) 

 S┞steﾏatiIkého roz┗oje po┗ědoﾏí o iﾐterﾐeto┗é Hezpečﾐosti a kritického pohledu ﾐa 
iﾐterﾐeto┗ý oHsah k roz┗oji zﾐalostí a do┗edﾐostí žáků 

 Rozvoj Ihápáﾐí ži┗ota ┗ jiﾐýIh kulturáIh 

Okolí 

 Sdíleﾐí příkladů doHré pra┝e s učiteli i z jiﾐýIh škol 
 Pra┗idelﾐé ﾐákup┞ aktuálﾐíIh učeHﾐiI, Iizojaz┞čﾐé literatur┞, ﾏultiﾏédií  
 Učitelé ┗┞uží┗ají pozﾐatků ┗ pra┝i a sdílejí doHrou pra┝i ┗ oblasti rozvoje iniciativy a kreativity 

mezi sebou i s učiteli z jiﾐýIh škol 
 SpolupráIe s rodiči 
 Jaz┞ko┗ě podﾐětﾐé prostředí 

NejvíIe opatřeﾐí ke zlepšeﾐí spadá do oHlastí výuk┞.  

 

V další části aﾐalýz┞ ┗ýstupů z dotazﾐíků MŠMT jsou podroHﾐě rozeHráﾐ┞ údaje o iﾐ┗estiIíIh. 

 

5.2.3 Vyhodnocení výstupu dotazníku MŠMT – investice 

Nejpr┗e jsou rozeHráﾐ┞ iﾐ┗estiIe do MŠ, pak iﾐ┗estiIe do )Š. 
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Tabulka 30 V┞hodﾐoIeﾐí výstupu dotazﾐíku MŠMT - ﾏateřské škol┞ - investice 
 StaveHﾐí iﾐvestiIe V┞Haveﾐí V┞hodﾐoIeﾐí 

 

Investice z 

EU 

v letech 

2010–2015 

Pláﾐ stavět 

v letech 

2016–2018 

Pláﾐ stavět 

v letech 

2019–2020 

Pláﾐ se 
Hude týkat 
HezHariéro

vosti 

Investice z 

EU 

v letech 

2010–2015 

Frekvence 

v┞užíváﾐí 
ﾐově 

pořízeﾐého 
v┞Haveﾐí 

Pláﾐ ﾐa 
pořízeﾐí 
v┞Haveﾐí 
v letech 

2016-2018 

Pláﾐ ﾐa 
pořízeﾐí 
v┞Haveﾐí 
v letech 

2019–2020 

Četﾐost 
výsk┞tu - 
staveHﾐí 
investice 

Pláﾐ se 
Hude týkat 
HezHariéro

vosti 

Četﾐost 
výsk┞tu - 
v┞Haveﾐí 

1.      Nová výstavHa ﾐeHo přístavHa 
budov 

 1  1     1 1 0 

2.      BezHariérové staveHﾐí úprav┞ a 
rekonstrukce 

  1 1     1 1 0 

3.      Ostatﾐí rekoﾐstrukIe, udržovaIí 
práIe a ﾏoderﾐizaIe pláště Hudov; 
zatepleﾐí Hudov; ふprojekt┞ 
eﾐergetiIk┞ udržitelﾐé škol┞ apod.ぶ 

6 1 1      8 0 0 

4.      StaveHﾐí úprav┞ a rekoﾐstrukIe 
tříd 

2 1 1      4 0 0 

5.      StaveHﾐí úprav┞ a rekoﾐstrukIe 
knihovny 

0 0 0      0 0 0 

6.      StaveHﾐí úprav┞ a rekoﾐstrukIe 
herny 

1 1 1      3 0 0 

7.      StaveHﾐí úprav┞ a rekoﾐstrukIe 
těloIvičﾐ┞ 

1 1 1      3 0 0 

8.      StaveHﾐí úprav┞ a rekoﾐstrukIe 
prostor ﾐa podporu pol┞teIhﾐiIkého 
vzděláváﾐí ふﾐapř. keraﾏiIká dílﾐaぶ 

0 0 0      0 0 0 

9.      StaveHﾐí úprav┞ a rekoﾐstrukIe 
školﾐí jídelﾐ┞ 

1 4 1      6 0 0 

10.   StaveHﾐí úprav┞ a v┞Haveﾐí ﾐa 
podporu podﾐětﾐého veﾐkovﾐího 
prostředí škol┞ ﾐapř. hřiště, zahrad┞ 
apod. 

 

1 3 3      7 0 0 
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 StaveHﾐí iﾐvestiIe V┞Haveﾐí V┞hodﾐoIeﾐí 

 

Investice z 

EU 

v letech 

2010–2015 

Pláﾐ stavět 

v letech 

2016–2018 

Pláﾐ stavět 

v letech 

2019–2020 

Pláﾐ se 
Hude týkat 
HezHariéro

vosti 

Investice z 

EU 

v letech 

2010–2015 

Frekvence 

v┞užíváﾐí 
ﾐově 

pořízeﾐého 
v┞Haveﾐí 

Pláﾐ ﾐa 
pořízeﾐí 
v┞Haveﾐí 
v letech 

2016-2018 

Pláﾐ ﾐa 
pořízeﾐí 
v┞Haveﾐí 
v letech 

2019–2020 

Četﾐost 
výsk┞tu - 
staveHﾐí 
investice 

Pláﾐ se 
Hude týkat 
HezHariéro

vosti 

Četﾐost 
výsk┞tu - 
v┞Haveﾐí 

ヱ. V┞Haveﾐí tříd     2 2 1    3 

ヲ. V┞Haveﾐí prostorů škol┞ pro rozvoj 

pol┞teIhﾐiIkýIh dovedﾐostí 
      1 2   3 

ン. V┞Haveﾐí kﾐihovﾐ┞       1    1 

ヴ. V┞Haveﾐí herﾐ┞       3    3 

5. V┞Haveﾐí těloIvičﾐ┞       1    1 

ヶ. V┞Haveﾐí školﾐí jídelﾐ┞     1 1 1 1   3 

Α. V┞Haveﾐí výpočetﾐí teIhﾐikou pro 
potřeH┞ pedag. praIovﾐíků 

      3 1   4 

8. Software pro ICT techniku       1    1 

Γ. Nové didaktiIké poﾏůIk┞       3 1   4 

ヱヰ. Připojeﾐí k iﾐterﾐetu v herﾐáIh a 
ve škole 

      1 1   2 

11.   Iﾐteraktivﾐí taHule       2 1 0 0 3 

12.   Audiovizuálﾐí teIhﾐika ふtelevize, 
projektory apod.) 

      1 1 0 0 2 

13.   V┞Haveﾐí HezHariérovýﾏ 
ﾐáH┞tkeﾏ pro děti se sSVP 

        0 0 0 

14.   DidaktiIké a koﾏpeﾐzačﾐí 
poﾏůIk┞ pro děti S SVP 

       1 0 0 1 

15.   V┞Haveﾐí ﾐa podporu 
podﾐětﾐého vﾐitřﾐího prostředí škol┞ 
ﾐapř. čteﾐářské koutky, prostor na 

rozvoj jedﾐotlivýIh pregraﾏotﾐostí, 
pol┞teIhﾐiIkýIh dovedﾐostí apod. 

      3 3 0 0 6 

Celkem 12 12 9 2 3 3 22 12       

)droj: ┗lastﾐí ┗┞hodﾐoIeﾐí z ┗ýstupu dotazﾐíko┗ého šetřeﾐí MŠMT ヲヰヱヶ 
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Mateřské škol┞ – investice – v┞hodﾐoIeﾐí údajů z výstupu dotazﾐíku MŠMT 

StaveHﾐí iﾐvestiIe – počet akIí v jedﾐotlivýIh leteIh uvedeﾐý v dotazﾐíku 

1. No┗á ┗ýsta┗Ha ﾐeHo přísta┗Ha Hudo┗  
 1x v letech 2016 – ヲヰヱΒ )ákladﾐí škola a ﾏateřská škola Ostřetíﾐ, pláﾐ se Hude týkat 

HezHariéro┗osti 

2. BezHariéro┗é sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe 

 1x v letech 2019 – ヲヰヲヰ Mateřská škola HoliIe, StaroholiIká; pláﾐ se Hude týkat 
HezHariéro┗osti 

3. Ostatﾐí rekoﾐstrukIe, udržo┗aIí práIe a modernizaIe pláště Hudo┗; zatepleﾐí Hudo┗; ふprojekt┞ 
eﾐergetiIk┞ udržitelﾐé škol┞ apod.ぶ 

 6x v letech 2010 – ヲヰヱヵ, Mateřská škola Dolﾐí ŘediIe, Mateřská škola Uhersko, Mateřská 
škola HoliIe, HoluHo┗a ンΓ; Mateřská škola HoliIe, ParduHiIká ΓΓヲ; )ákladﾐí škola a 
ﾏateřská škola Ostřetíﾐ; Mateřská škola HoliIe, StaroholiIká 

 1x v letech 2016 – ヲヰヱΒ Mateřská škola HoliIe, StaroholiIká 

 1x v letech 2019 – ヲヰヲヰ Mateřská škola HoliIe, StaroholiIká 

4. Sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe tříd 

 2x v letech 2010 – ヲヰヱヵ Mateřská škola HoliIe, ParduHiIká ΓΓヲ; Mateřská škola HoliIe, 
StaroholiIká 

 1x v letech 2016 – ヲヰヱΒ Mateřská škola HoliIe, StaroholiIká 

 1x v letech 2019 – ヲヰヲヰ Mateřská škola HoliIe, StaroholiIká 

5. Sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe kﾐiho┗ﾐ┞ 

 Žádﾐá potřeHa 

6. Sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekonstrukce herny 

 1x v letech 2010 – ヲヰヱヵ Mateřská škola HoliIe, ParduHiIká ΓΓヲ 

 1x v letech 2016 – ヲヰヱΒ Mateřská škola HoliIe, StaroholiIká 

 1x v letech 2019 – ヲヰヲヰ Mateřská škola HoliIe, StaroholiIká 

7. Sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe těloI┗ičﾐ┞ 

 1x v letech 2010 – ヲヰヱヵ Mateřská škola HoliIe, StaroholiIká 

 1x v letech 2016 – ヲヰヱΒ Mateřská škola HoliIe, StaroholiIká 

 1x v letech 2019 – ヲヰヲヰ Mateřská škola HoliIe, StaroholiIká 

8. Sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe prostor ﾐa podporu pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí ふﾐapř. keraﾏiIká 

dílﾐaぶ 
 Žádﾐá potřeHa 

9. Sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe školﾐí jídelﾐ┞ 

 1x  v letech 2010 – ヲヰヱヵ Mateřská škola HoliIe, StaroholiIká 

 4x v letech 2016 – ヲヰヱΒ Mateřská škola Uhersko; Mateřská škola HoliIe, ParduHiIká ΓΓヲ; 
)ákladﾐí škola a ﾏateřská škola Ostřetíﾐ; Mateřská škola HoliIe, StaroholiIká 

 1x v letech 2019 – ヲヰヲヰ Mateřská škola HoliIe, StaroholiIká 
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10. Sta┗eHﾐí úpra┗┞ a ┗┞Ha┗eﾐí ﾐa podporu podﾐětﾐého ┗eﾐko┗ﾐího prostředí škol┞ ﾐapř. hřiště, 
zahrady apod. 

 1x  v letech 2010 – ヲヰヱヵ Mateřská škola HoliIe, StaroholiIká 

 3x v letech 2016 – ヲヰヱΒ Mateřská škola HoliIe, ParduHiIká ΓΓヲ; Mateřská škola Ch┗ojeﾐeI; 
Mateřská škola HoliIe, StaroholiIká 

 3x v letech 2019 – ヲヰヲヰ Mateřská škola Horﾐí Jeleﾐí; Mateřská škola Býšť; Mateřská škola 
HoliIe, StaroholiIká 

 

Četﾐost iﾐvestičﾐíIh staveHﾐíIh akIí 

Z hlediska četﾐosti akIí je v přehledu sta┗eHﾐíIh iﾐ┗estiI pořadí dle oHlastí, kaﾏ se předpokládá 
iﾐ┗esto┗at, ﾐásledujíIí: 

 Sta┗eHﾐí úpra┗┞ a ┗┞Ha┗eﾐí ﾐa podporu podﾐětﾐého ┗eﾐko┗ﾐího prostředí škol┞ ﾐapř. 
hřiště, zahrad┞ apod. – četﾐost ┗ýsk┞tu Α┝ 

 Sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe školﾐí jídelﾐ┞ – četﾐost ┗ýsk┞tu ヶ┝ 

 Sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe tříd – četﾐost ┗ýsk┞tu ヴ┝  
 Sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe herﾐ┞ – četﾐost ┗ýsk┞tu ン┝  
 Sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe těloI┗ičﾐ┞ – četﾐost ┗ýsk┞tu ン┝ 

 Ostatﾐí rekoﾐstrukIe, udržo┗aIí práIe a ﾏoderﾐizaIe pláště Hudo┗; zatepleﾐí Hudo┗; 
ふprojekt┞ eﾐergetiIk┞ udržitelﾐé škol┞ apod.ぶ 
- četﾐost ┗ýsk┞tu siIe Β┝, ale z toho se ヶ akIí uskutečﾐilo ┗ letech 2010 – ヲヰヱヵ. Odpo┗ídá 

toﾏu současﾐý sta┗ Hudo┗, pře┗ážﾐá ┗ětšiﾐa ﾏateřskýIh škol je ┗ doHréﾏ teIhﾐiIkéﾏ 
sta┗u. Jedﾐa akIe se pláﾐuje ﾐa léta ヲヰヱヶ – ヲヰヱΒ a jedﾐa ﾐa léta ヲヰヱΓ – 2020. 

 No┗á ┗ýsta┗Ha ﾐeHo přísta┗Ha Hudo┗ – četﾐost ┗ýsk┞tu ヱ┝ , Hude se týkat HezHariéro┗osti 
 BezHariéro┗é sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekonstrukce – četﾐost ┗ýsk┞tu ヱ┝, Hude se týkat 

HezHariéro┗osti 
 

Sta┗eHﾐí iﾐ┗estiIe z hlediska let iﾐ┗esto┗áﾐí ﾏěl┞ ﾐej┗ětší ┗ýsk┞t ┗ letech 2010 – ヲヰヱヵ, kd┞ šlo o ヱヲ 
akIí. V letech 2016 – ヲヰヱΒ se pláﾐuje dle údajů ┗ dotazﾐíku Ielkeﾏ ヱヲ akIí sta┗eHﾐíIh akIí, ┗ letech 

2019 – ヲヰヲヰ se pláﾐuje Γ akIí.  

BezHariéro┗osti se týkají jeﾐ d┗ě akIe. Nízký počet akIí pro HezHariéro┗ost ﾏůže Hýt způsoHeﾐ tíﾏ, že 
dosa┗adﾐí zkušeﾐosti H┞l┞ tako┗é, že počet dětí, pro které H┞ H┞l┞ Hý┗al┞ potřeHa HezHariéro┗é sta┗eHﾐí 
úpra┗┞, H┞l ┗elﾏi ﾏalý a jejiIh poH┞t ┗ MŠ se ┗┞řešil jiﾐak ふﾐapř. ﾐáhradﾐí ┗ojeﾐská služHaぶ.  ) hlediska 

ﾏalého ┗eﾐko┗ského regioﾐu je ekoﾐoﾏiIk┞ ┗elﾏi ﾐeefekti┗ﾐí ﾏít HezHariéro┗ou každou ﾏateřskou 
školu s ﾐejistou progﾐózou ┗┞užitelﾐosti. Dů┗odeﾏ ﾏůže Hýt i to, že ┗ ﾐěkterýIh posIhoďo┗ýIh 
ﾏateřskýIh školáIh sta┗eHﾐí koﾐstrukIe Hudo┗ ふúzká sIhodištěぶ teIhﾐiIk┞ ﾐedo┗olují Hudo┗at ﾐapř. 
┗ýtah┞.   
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Na základě údajů z dotazﾐíků lze ┗┞slo┗it závěr o prioritáIh staveHﾐíIh iﾐvestiI: 

PotřeH┞ se přesou┗ají od Hudo┗ k úpraváﾏ veﾐkovﾐího prostředí a k úpraváﾏ školﾐíIh jídeleﾐ, tříd, 
hereﾐ a těloIvičeﾐ. Pořadí podle četﾐosti ┗ýsk┞tu:  

 Sta┗eHﾐí úpra┗┞ a ┗┞Ha┗eﾐí ﾐa podporu podﾐětﾐého ┗eﾐko┗ﾐího prostředí škol┞ ﾐapř. 
hřiště, zahrad┞ apod.                           

 Sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe školﾐí jídelﾐ┞  
 Sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe tříd   
 Sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe herﾐ┞  
 Sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe těloI┗ičﾐ┞  

 

V┞Haveﾐí dle výstupu dotazﾐíku MŠMT 

1. V┞Ha┗eﾐí tříd 

 2x Investice EU v letech v letech 2010 – 2015 – Mateřská škola HoliIe, ParduHiIká ΓΓヲ; 
Mateřská škola HoliIe, StaroholiIká 

 1x v letech 2016 – ヲヰヱΒ Mateřská škola HoliIe, StaroholiIká 

2. V┞Ha┗eﾐí prostorů škol┞ pro roz┗oj pol┞teIhﾐiIkýIh do┗edﾐostí 
 1x v letech 2016 – ヲヰヱΒ Mateřská škola Horﾐí Jeleﾐí 
 2x v letech 2019 – ヲヰヲヰ Mateřská škola Dolﾐí ŘediIe, Mateřská škola HoliIe, ParduHiIká 

992 

3. V┞Ha┗eﾐí kﾐiho┗ﾐ┞ 

 1x v letech 2016 – 2018 Mateřská škola Dolﾐí Ro┗eň 

4. V┞Ha┗eﾐí herﾐ┞ 

 3x v letech 2016 – ヲヰヱΒ Mateřská škola Dolﾐí Ro┗eň, Mateřská škola HoliIe, ParduHiIká 
9Γヲ, Mateřská škola HoliIe, StaroholiIká 

5. V┞Ha┗eﾐí těloI┗ičﾐ┞ 

 1 x v letech 2016 – 2018 – Mateřská škola HoliIe, StaroholiIká 

6. V┞Ha┗eﾐí školﾐí jídelﾐ┞ 

 1x investice EU v letech v letech 2010 – 2015 – Mateřská škola HoliIe, StaroholiIká 

 1x v letech 2016 – 2018 Mateřská škola HoliIe, StaroholiIká 

 1x v letech 2019 – ヲヰヲヰ Mateřská škola HoliIe, StaroholiIká 

7. V┞Ha┗eﾐí ┗ýpočetﾐí teIhﾐikou pro potřeH┞ pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 

 3x v letech 2016 – ヲヰヱΒ Mateřská škola Horﾐí Jeleﾐí, Mateřská škola HoliIe, ParduHiIká ΓΓヲ, 
Mateřská škola HoliIe, StaroholiIká 

 1x v letech 2019 – ヲヰヲヰ Mateřská škola HoliIe, StaroholiIká 

8. Software pro ICT techniku 

 1x v letech 2016 – ヲヰヱΒ Mateřská škola HoliIe, ParduHiIká ΓΓヲ 

9. No┗é didaktiIké poﾏůIk┞ 

 3x v letech 2016 – ヲヰヱΒ Mateřská škola Dolﾐí Ro┗eň, Mateřská škola HoliIe, ParduHiIká 
ΓΓヲ, Mateřská škola HoliIe, StaroholiIká 
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 1x v letech 2019 – ヲヰヲヰ Mateřská škola HoliIe, StaroholiIká 

10. Připojeﾐí k iﾐterﾐetu ┗ herﾐáIh a ┗e škole 

 1x v letech 2016 – ヲヰヱΒ Mateřská škola HoliIe, StaroholiIká 

 1x v letech 2019 – ヲヰヲヰ Mateřská škola HoliIe, StaroholiIká 

11. Iﾐterakti┗ﾐí taHule 

 2x v letech 2016 – ヲヰヱΒ Mateřská škola Horﾐí Jeleﾐí; Mateřská škola HoliIe, ParduHiIká ΓΓヲ 

 1x v letech 2019 – ヲヰヲヰ Mateřská škola Dolﾐí ŘediIe 

12. Audio┗izuálﾐí teIhﾐika ふtele┗ize, projektor┞ apod.) 

 1x v letech 2016 – ヲヰヱΒ Mateřská škola HoliIe, StaroholiIká 

 1x v letech 2019 – ヲヰヲヰ Mateřská škola HoliIe, StaroholiIká 

13. V┞Ha┗eﾐí HezHariéro┗ýﾏ ﾐáH┞tkeﾏ pro děti se speIiálﾐíﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi 
 Žádﾐá potřeHa 

14. DidaktiIké a koﾏpeﾐzačﾐí poﾏůIk┞ pro děti se speIiálﾐíﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi 
 1x v letech 2019 – ヲヰヲヰ Mateřská škola Býšť 

15. V┞Ha┗eﾐí ﾐa podporu podﾐětﾐého ┗ﾐitřﾐího prostředí škol┞ ﾐapř. čteﾐářské koutk┞, prostor ﾐa 
roz┗oj jedﾐotli┗ýIh pregraﾏotﾐostí, pol┞teIhﾐiIkýIh do┗edﾐostí apod. 

 3 x v letech 2016 – ヲヰヱΒ Mateřská škola Dolﾐí Ro┗eň, Mateřská škola HoliIe, ParduHiIká 
ΓΓヲ, Mateřská škola HoliIe, StaroholiIká 

 3x v letech 2019 – ヲヰヲヰ Mateřská škola Horﾐí Jeleﾐí, Mateřská škola Dolﾐí ŘediIe, 
Mateřská škola HoliIe, StaroholiIká 

 

V┞Haveﾐí 

Z hlediska četﾐosti druhů ┗┞Ha┗eﾐí je ┗ přehledu pořadí ﾐásledujíIí: 

 V┞Ha┗eﾐí ﾐa podporu podﾐětﾐého ┗ﾐitřﾐího prostředí škol┞ ﾐapř. čteﾐářské koutk┞, 
prostor ﾐa roz┗oj jedﾐotli┗ýIh pregraﾏotﾐostí, pol┞teIhﾐiIkýIh do┗edﾐostí apod. – 6x 

 V┞Ha┗eﾐí ┗ýpočetﾐí teIhﾐikou pro potřeH┞ pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků – 4x 

 No┗é didaktiIké poﾏůIk┞ – 4x  

 V┞Ha┗eﾐí prostorů škol┞ pro roz┗oj pol┞teIhﾐiIkýIh do┗edﾐostí – 3x 

 V┞Ha┗eﾐí herﾐ┞ – 3x 

 Iﾐterakti┗ﾐí taHule – 3x 

 V┞Ha┗eﾐí školﾐí jídelﾐ┞ – 3x, ale z toho ヱ akIe již dle ┗ýstupů dotazﾐíků H┞la již ┗ letech 

2010 – 2016 

 Audio┗izuálﾐí teIhﾐika ふtele┗ize, projektor┞ apod.ぶ – 2x 

 Připojeﾐí k iﾐterﾐetu ┗ herﾐáIh a ┗e škole – 2x 

 V┞Ha┗eﾐí tříd – 3x, ale z toho d┗ě akIe dle údajů ┗e ┗ýstupu dotazﾐíků H┞l┞ již ┗ letech 

2010 – 2015 

 DidaktiIké a koﾏpeﾐzačﾐí poﾏůIk┞ pro děti se speIiálﾐíﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi – 1x 

 V┞Ha┗eﾐí kﾐiho┗ﾐ┞ – 1x 

 V┞Ha┗eﾐí těloI┗ičﾐ┞ – 1x 

 Software pro ICT techniku – 1x 
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Největší zájeﾏ je o ┗┞Ha┗eﾐí ﾐa podporu podﾐětﾐého vﾐitřﾐího v┞Haveﾐí škol┞, ﾐásleduje zájem o 

┗┞Ha┗eﾐí výpočetﾐí teIhﾐikou, ﾐové didaktiIké poﾏůIk┞, v┞Haveﾐí prostorů škol┞ pro rozvoj 
pol┞teIhﾐiIkýIh dovedﾐostí, v┞Haveﾐí herﾐ┞, iﾐteraktivﾐí taHule, v┞Haveﾐí školﾐí jídelﾐ┞, 
audiovizuálﾐí teIhﾐiku a připojeﾐí k internetu. Nepatrﾐý je zájeﾏ o didaktiIké a koﾏpeﾐzačﾐí 
poﾏůIk┞ pro děti se speIiálﾐíﾏi vzdělávaIíﾏi potřeHaﾏi. Může jít o to, že ﾏateřské škol┞ Huď 
historiIk┞ ﾏají ┗elﾏi ﾏálo dětí, které H┞ tako┗é poﾏůIk┞ potřeHo┗al┞ aﾐeHo tuto potřeHu ﾐedoIeňují 
anebo ji nejsou schopny identifikovat. Toto koﾐ┗eﾐuje se zjištěﾐíﾏi ze strukturo┗aﾐýIh rozho┗orů a 
jako řešeﾐí lze ┗ pr┗ﾐí řadě doporučit školeﾐí o SVP, aH┞ ﾏateřské škol┞ získal┞ znalosti o problematice 

inkluze. 
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Tabulka 31 V┞hodﾐoIeﾐí výstupu dotazﾐíku MŠMT - základﾐí škol┞ - investice 

  StaveHﾐí iﾐvestiIe V┞Haveﾐí V┞hodﾐoIeﾐí 
  

Investice z 

EU 

v letech 

2010–2015 

Pláﾐ stavět 

v letech 

2016–2018 

Pláﾐ stavět 

v letech 

2019–2020 

Pláﾐ se 
Hude týkat 
HezHariéro

vosti 

Investice z 

EU 

v letech 

2010–2015 

Pláﾐ ﾐa 
pořízeﾐí 
v┞Haveﾐí 
v letech 

2016–2018 

Pláﾐ ﾐa 
pořízeﾐí 
v┞Haveﾐí 
v letech 

2019–2020 

Četﾐost 
výsk┞tu - 
staveHﾐí 
investice 

Pláﾐ se 
Hude týkat 
HezHariéro

vosti 

Četﾐost 
výsk┞tu - 
pořízeﾐí 
v┞Haveﾐí 

1.      Nová výstavHa ﾐeHo přístavHa Hudov  3 2 1    5 1 0 

2.       BezHariérové staveHﾐí úprav┞ a 
rekonstrukce 

 2 3 4    5 4 0 

3.       Ostatﾐí rekoﾐstrukIe, udržovaIí práIe 
a ﾏoderﾐizaIe pláště Hudov; zatepleﾐí Hudov; 
ふprojekt┞ eﾐergetiIk┞ udržitelﾐé škol┞ apod.ぶ 

5 4 2 1    11 1 0 

4.      StaveHﾐí úprav┞ a rekoﾐstrukIe 
kﾏeﾐovýIh tříd 

 2 1     3 0 0 

5.      StaveHﾐí úprav┞ a rekoﾐstrukIe kﾐihovﾐ┞, 
iﾐforﾏačﾐího Ieﾐtra škol┞ 

  1     1 0 0 

6.      StaveHﾐí úprav┞ a rekoﾐstrukIe učeHﾐ┞ 
IizíIh jaz┞ků 

  1     1 0 0 

7.      StaveHﾐí úprav┞ a rekoﾐstrukIe učeHﾐ┞ 
fyziky 

 1      1 0 0 

8.      StaveHﾐí úprav┞ a rekoﾐstrukIe učeHﾐ┞ 

chemie 
 2      2 0 0 

9.      StaveHﾐí úprav┞ a rekoﾐstrukIe učeHﾐ┞ 
přírodopisu 

 2      2 0 0 

10.   StaveHﾐí úprav┞ a rekoﾐstrukIe učeHﾐ┞ 
informatiky 

1 1 1     3 0 0 

11.   StaveHﾐí úprav┞ a rekoﾐstrukIe těloIvičﾐ┞ 1 2  1    3 1 0 

12.   StaveHﾐí úprav┞ a rekoﾐstrukIe učeHﾐ┞ 
uﾏěleIkýIh předﾏětů ふﾐapř. hudeHﾐ┞ apod.ぶ 

  2     2 0 0 

13.   StaveHﾐí úprav┞ a rekoﾐstrukIe dílﾐ┞ / 
Ivičﾐé kuIh┞ňk┞ 

 2 2 2    4 2 0 
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  StaveHﾐí iﾐvestiIe V┞Haveﾐí V┞hodﾐoIeﾐí 
  

Investice z 

EU 

v letech 

2010–2015 

Pláﾐ stavět 

v letech 

2016–2018 

Pláﾐ stavět 

v letech 

2019–2020 

Pláﾐ se 
Hude týkat 
HezHariéro

vosti 

Investice z 

EU 

v letech 

2010–2015 

Pláﾐ ﾐa 
pořízeﾐí 
v┞Haveﾐí 
v letech 

2016–2018 

Pláﾐ ﾐa 
pořízeﾐí 
v┞Haveﾐí 
v letech 

2019–2020 

Četﾐost 
výsk┞tu - 
staveHﾐí 
investice 

Pláﾐ se 
Hude týkat 
HezHariéro

vosti 

Četﾐost 
výsk┞tu - 
pořízeﾐí 
v┞Haveﾐí 

14.   StaveHﾐí úprav┞ a rekoﾐstrukIe školﾐí 
jídelﾐ┞, družiﾐ┞, kluHu apod. 

 3 1     4 0 0 

15.   StaveHﾐí úprav┞ a v┞Haveﾐí ﾐa podporu 
podﾐětﾐého veﾐkovﾐího prostředí škol┞ ﾐapř. 
hřiště, školﾐí zahrad┞, dopravﾐí hřiště, 
HotaﾐiIké zahrad┞, r┞Hﾐík┞, učeHﾐ┞ v přírodě, 
ﾐaučﾐé stezk┞ apod. 

1 3 3 2    7 2 0 

Celkeﾏ staveHﾐí úprav┞ 8 27 19 11 0 0 0 54 11 0 

 

ヱ. V┞Haveﾐí kﾏeﾐovýIh tříd     3 4 3   10 

ヲ. V┞Haveﾐí pol┞teIhﾐiIkýIh učeHeﾐ ふf┞zik┞, 
Iheﾏie, přírodopisu, dílﾐ┞, kuIh┞ňk┞ apod.ぶ 

    4 4 4   12 

ン. V┞Haveﾐí jaz┞kové učeHﾐ┞     4 1 3   8 

ヴ. V┞Haveﾐí kﾐihovﾐ┞     4 4 2   10 

ヵ. V┞Haveﾐí počítačové učeHﾐ┞ ふstolﾐí 
počítačeぶ 

    6 1 2   9 

ヶ. V┞Haveﾐí ﾏoHilﾐí počítačové učeHﾐ┞ ふﾐapř. 
notebooky, tablety) 

    6 2 4   12 

Α. V┞Haveﾐí těloIvičﾐ┞     0 4 3   7 

Β. V┞Haveﾐí uﾏěleIké učeHﾐ┞     1 4 3   8 

Γ. V┞Haveﾐí dílﾐ┞ / Ivičﾐé kuIh┞ňk┞     3 4 3   10 

ヱヰ. V┞Haveﾐí školﾐí jídelﾐ┞, družiﾐ┞, kluHu 
apod. 

    1 4 4   9 

11. Software pro ICT techniku     6 3 4   13 

ヱヲ. Nové didaktiIké poﾏůIk┞     3 6 4   13 

ヱン. Připojeﾐí k iﾐterﾐetu ve třídáIh, ﾐa škole 
a ve školskýIh zařízeﾐíIh 

    6 2 2   10 
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  StaveHﾐí iﾐvestiIe V┞Haveﾐí V┞hodﾐoIeﾐí 
  

Investice z 

EU 

v letech 

2010–2015 

Pláﾐ stavět 

v letech 

2016–2018 

Pláﾐ stavět 

v letech 

2019–2020 

Pláﾐ se 
Hude týkat 
HezHariéro

vosti 

Investice z 

EU 

v letech 

2010–2015 

Pláﾐ ﾐa 
pořízeﾐí 
v┞Haveﾐí 
v letech 

2016–2018 

Pláﾐ ﾐa 
pořízeﾐí 
v┞Haveﾐí 
v letech 

2019–2020 

Četﾐost 
výsk┞tu - 
staveHﾐí 
investice 

Pláﾐ se 
Hude týkat 
HezHariéro

vosti 

Četﾐost 
výsk┞tu - 
pořízeﾐí 
v┞Haveﾐí 

ヱヴ. Iﾐteraktivﾐí taHule     8 5 3   16 

ヱヵ. Audiovizuálﾐí teIhﾐika (televize, projektory 

apod.) 
    4 3 3   10 

16.   Stroje či jiﾐé v┞Haveﾐí ﾐad ヴヰ tis. Kč 
ふv┞jﾏa strojů řízeﾐýIh počítačeﾏぶ 

     1 2 0 0 3 

17.   V┞Haveﾐí HezHariérovýﾏ ﾐáH┞tkeﾏ, 
přístroji, elektroﾐikou pro žák┞ se SVP 

     4 4 0 0 8 

18.   Koﾏpeﾐzačﾐí / speIiálﾐí poﾏůIk┞ pro 
žák┞ se SVP 

     4 5 0 0 9 

19.   V┞Haveﾐí ﾐa podporu podﾐětﾐého 
vﾐitřﾐího prostředí škol┞ ﾐapř. čteﾐářské 
koutk┞, prostor ﾐa sdíleﾐí zkušeﾐostí z výuk┞, 
ﾐa rozvoj jedﾐotlivýIh graﾏotﾐostí apod. 

    2 3 5 0 0 10 

Celkem     61 63 63    

)droj: ┗lastﾐí ┗┞hodﾐoIeﾐí z ┗ýstupu dotazﾐíko┗ého šetřeﾐí MŠMT ヲヰヱヶ       
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)ákladﾐí škol┞ – investice - v┞hodﾐoIeﾐí 

StaveHﾐí iﾐvestiIe – počet akIí v jedﾐotlivýIh letech 

1. No┗á ┗ýsta┗Ha ﾐeHo přísta┗Ha Hudo┗ 

 3x v letech 2016 – ヲヰヱΒ Masar┞ko┗a základﾐí škola Dolﾐí Ro┗eň, )ákladﾐí škola Dolﾐí ŘediIe, 
)ákladﾐí škola Horﾐí ŘediIe 

 2x v letech 2019 – ヲヰヲヰ Masar┞ko┗a základﾐí škola Dolﾐí Ro┗eň, )ákladﾐí škola Dolﾐí ŘediIe 

 Bude se týkat HezHariéro┗osti Masar┞ko┗a základﾐí škola Dolﾐí Ro┗eň 

2.  BezHariéro┗é sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe 

 2x v letech 2016 – ヲヰヱΒ Masar┞ko┗a základﾐí škola Dolﾐí Ro┗eň, )ákladﾐí škola Horﾐí ŘediIe 

 3x v letech 2019 – ヲヰヲヰ Masar┞ko┗a základﾐí škola Dolﾐí Ro┗eň, )ákladﾐí škola Eduarda 
Nápra┗ﾐíka Býšť, )ákladﾐí škola Horﾐí Jeleﾐí,  

 Bude se týkat HezHariéro┗osti - Masar┞ko┗a základﾐí škola Dolﾐí Ro┗eň, )ákladﾐí škola 
Eduarda Nápra┗ﾐíka Býšť, )ákladﾐí škola Horﾐí Jeleﾐí, )ákladﾐí škola Horﾐí ŘediIe 

3. Ostatﾐí rekoﾐstrukIe, udržo┗aIí práIe a ﾏoderﾐizaIe pláště Hudo┗; zatepleﾐí Hudo┗ ふprojekt┞ 
eﾐergetiIk┞ udržitelﾐé škol┞ apod.ぶ 
 5x investice z EU v letech 2010 – ヲヰヱヵ )ákladﾐí škola Dolﾐí ŘediIe, )ákladﾐí škola Horﾐí 

ŘediIe, )ákladﾐí škola a ﾏateřská škola Ostřetíﾐ, )ákladﾐí škola HoliIe, HoluHo┗a ヴΑ, 
)ákladﾐí škola HoliIe, Koﾏeﾐského ヱヰヰ 

 4x v letech 2016 – ヲヰヱΒ Masar┞ko┗a základﾐí škola Dolﾐí Ro┗eň, )ákladﾐí škola Eduarda 
Nápra┗ﾐíka Býšť, )ákladﾐí škola Dolﾐí ŘediIe, )ákladﾐí škola HoliIe, Koﾏeﾐského ヱヰヰ 

 2x v letech 2019 – ヲヰヲヰ Masar┞ko┗a základﾐí škola Dolﾐí Ro┗eň, )ákladﾐí škola Dolﾐí ŘediIe 

 Bude se týkat HezHariéro┗osti – Masar┞ko┗a základﾐí škola Dolﾐí Ro┗eň 

4. Sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe kﾏeﾐo┗ýIh tříd 

 2x v letech 2016 – ヲヰヱΒ )ákladﾐí škola Eduarda Nápra┗ﾐíka Býšť, )ákladﾐí škola HoliIe, 
Holubova 47 

 1x v letech 2019 – ヲヰヲヰ )ákladﾐí škola HoliIe, HoluHo┗a ヴΑ 

5. Sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe kﾐiho┗ﾐ┞, iﾐforﾏačﾐího Ieﾐtra škol┞ 

 1x v letech 2019 – ヲヰヲヰ )ákladﾐí škola Horﾐí Jeleﾐí 

6. Sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe učeHﾐ┞ IizíIh jaz┞ků 

 1x v letech 2019 – ヲヰヲヰ )ákladﾐí škola Horﾐí Jeleﾐí 

7. Sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe učeHﾐ┞ f┞zik┞ 

 1x v letech 2016 – 2018 )ákladﾐí škola Eduarda Nápra┗ﾐíka Býšť 

8. Sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe učeHﾐ┞ Iheﾏie 

 2x v letech 2016 – 2018 )ákladﾐí škola Eduarda Nápra┗ﾐíka Býšť, )ákladﾐí škola HoliIe, 
Holubova 47 

9. Sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe učeHﾐ┞ přírodopisu 

 2x v letech 2016 – ヲヰヱΒ )ákladﾐí škola Eduarda Nápra┗ﾐíka Býšť, )ákladﾐí škola HoliIe, 
Holubova 47 

10. Sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe učeHﾐ┞ iﾐforﾏatik┞ 

 1x investice z EU v letech 2010 – ヲヰヱヵ )ákladﾐí škola Horﾐí ŘediIe 
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 1x v letech 2016 – ヲヰヱΒ )ákladﾐí škola HoliIe, HoluHo┗a ヴΑ 

 1x v letech 2019 – ヲヰヲヰ )ákladﾐí škola HoliIe, HoluHo┗a ヴΑ 

11. Sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe těloI┗ičﾐ┞ 

 1x investice z EU v letech 2010 – ヲヰヱヵ )ákladﾐí škola Horﾐí ŘediIe 

 2x v letech 2016 – ヲヰヱΒ )ákladﾐí škola Horﾐí Jeleﾐí, )ákladﾐí škola HoliIe, HoluHo┗a ヴΑ 

 Bude se týkat HezHariéro┗osti )ákladﾐí škola Horﾐí Jeleﾐí 

12. Sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe učeHﾐ┞ uﾏěleIkýIh předﾏětů ふﾐapř. hudeHﾐ┞ apod.ぶ 
 2x v letech 2019 – ヲヰヲヰ )ákladﾐí škola Eduarda Nápra┗ﾐíka Býšť, )ákladﾐí škola HoliIe, 

Holubova 47 

13. Sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe dílﾐ┞ / I┗ičﾐé kuIh┞ňk┞ 

 2x v letech 2016 – ヲヰヱΒ Masar┞ko┗a základﾐí škola Dolﾐí Ro┗eň, )ákladﾐí škola HoliIe, 
Koﾏeﾐského ヱヰヰ 

 2x v letech 2019 – ヲヰヲヰ Masar┞ko┗a základﾐí škola Dolﾐí Ro┗eň, )ákladﾐí škola Horﾐí Jeleﾐí  
 Bude se týkat HezHariéro┗osti Masar┞ko┗a základﾐí škola Dolﾐí Ro┗eň, )ákladﾐí škola Horﾐí 

Jeleﾐí 

14. Sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe školﾐí jídelﾐ┞, družiﾐ┞, kluHu apod. 
 3x v letech 2016 – ヲヰヱΒ )ákladﾐí škola Eduarda Nápra┗ﾐíka Býšť, )ákladﾐí škola a ﾏateřská 

škola Ostřetíﾐ, )ákladﾐí škola HoliIe, HoluHo┗a ヴΑ 

 1x v letech 2019 – ヲヰヲヰ Masar┞ko┗a základﾐí škola Dolﾐí Ro┗eň 

15. Sta┗eHﾐí úpra┗┞ a ┗┞Ha┗eﾐí ﾐa podporu podﾐětﾐého ┗eﾐko┗ﾐího prostředí škol┞ ﾐapř. hřiště, 
školﾐí zahrad┞, dopra┗ﾐí hřiště, HotaﾐiIké zahrad┞, r┞Hﾐík┞, učeHﾐ┞ ┗ přírodě, ﾐaučﾐé stezk┞ apod. 
 1x investice z EU v letech 2010 – ヲヰヱヵ )ákladﾐí škola Eduarda Nápra┗ﾐíka Býšť 

 3x v letech 2016 – ヲヰヱΒ )ákladﾐí škola Horﾐí Jeleﾐí, )ákladﾐí škola Horﾐí ŘediIe, )ákladﾐí 
škola HoliIe, HoluHo┗a ヴΑ 

 3x v  letech 2019 – ヲヰヲヰ Masar┞ko┗a základﾐí škola Dolﾐí Ro┗eň, )ákladﾐí škola Horﾐí Jeleﾐí, 
)ákladﾐí škola a ﾏateřská škola Ostřetíﾐ   

 Bude se týkat HezHariéro┗osti Masar┞ko┗a základﾐí škola Dolﾐí Ro┗eň, )ákladﾐí škola Horﾐí 
Jeleﾐí 

 

Četﾐost iﾐvestičﾐíIh staveHﾐíIh akIí 

V letech 2010 – ヲヰヱヵ H┞l┞ ┗┞ﾐaložeﾐ┞ EU iﾐ┗estiIe hla┗ﾐě do ostatﾐíIh rekonstrukcí, udržo┗aIích praIí 
a modernizace pláště Hudo┗; zatepleﾐí Hudo┗ ふprojekt┞ eﾐergetiIk┞ udržitelﾐé škol┞ apod.ぶ, 
rekoﾐstrukIe učeHeﾐ iﾐforﾏatik┞, těloI┗ičﾐ┞, ┗eﾐko┗ﾐího prostředí. 

Na léta ヲヰヱヶ – ヲヰヱΒ se pláﾐuje Ielkeﾏ ヲΑ akIí, ﾐa léta ヲヰヱΓ – ヲヰヲヰ se pláﾐuje ヱΓ akIí.  

Na podporu HezHariérovosti se pláﾐuje ﾐová výstavHa či přístavHa, HezHariérové staveHﾐí úprav┞ a 
rekoﾐstrukIe, ostatﾐí rekoﾐstrukIe, úprava těloIvičﾐ┞, rekoﾐstrukIe díleﾐ či kuIh┞ňk┞, veﾐkovﾐí 
úprav┞. Celkeﾏ ヱヱ akIí. K ┗┞hodﾐoIeﾐí četﾐostí ┗ýstupů ohledﾐě sta┗eHﾐíIh iﾐ┗estiI škol H┞la 
zpraIo┗áﾐa ﾐásledujíIí taHulka, která je seřazeﾐa dle pořadí ┗ýsk┞tu daﾐého je┗u ┗ letech 2016 – 2020. 
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Tabulka 32 V┞hodﾐoIeﾐí dotazﾐíku MŠMT - základﾐí škol┞ - investice 

 StaveHﾐí iﾐvestiIe V┞hodﾐoIeﾐí 

 

Investice z 

EU 

v letech 

2010–2015 

Pláﾐ 
stavět 

v letech 

2016–
2018 

Pláﾐ 
stavět 

v letech 

2019–
2020 

Pláﾐ se 
bude 

týkat 
HezHariér

ovosti 

Četﾐost výsk┞tu v 
letech 2010 - 

2015 

Četﾐost 
výsk┞tu v 

letech 2016 - 

2020 

3.       Ostatﾐí rekoﾐstrukIe, 
udržovaIí práIe 
a ﾏoderﾐizaIe pláště 
budov; zatepleﾐí Hudov; 
(projekty energeticky 

udržitelﾐé škol┞ apod.ぶ 

5 4 2 1 5 6 

15.   StaveHﾐí úprav┞ a 
v┞Haveﾐí ﾐa podporu 
podﾐětﾐého veﾐkovﾐího 
prostředí škol┞ ﾐapř. hřiště, 
školﾐí zahrad┞, dopravﾐí 
hřiště, HotaﾐiIké zahrad┞, 
r┞Hﾐík┞, učeHﾐ┞ v přírodě, 
ﾐaučﾐé stezk┞ apod. 

1 3 3 2 1 6 

1.      Nová výstavHa ﾐeHo 
přístavHa Hudov 

 

 3 2 1 0 5 

2.       BezHariérové 
staveHﾐí úprav┞ a 
rekonstrukce 

 

 2 3 4 0 5 

13.   StaveHﾐí úprav┞ a 
rekoﾐstrukIe dílﾐ┞ / Ivičﾐé 
kuIh┞ňk┞ 

 

 2 2 2 0 4 

14.   StaveHﾐí úprav┞ a 
rekoﾐstrukIe školﾐí jídelﾐ┞, 
družiﾐ┞, kluHu apod. 

 3 1  0 4 

4.      StaveHﾐí úprav┞ a 
rekoﾐstrukIe kﾏeﾐovýIh 
tříd 

 2 1  0 3 

10.   StaveHﾐí úprav┞ a 
rekoﾐstrukIe učeHﾐ┞ 
informatiky 

1 1 1  1 2 

11.   StaveHﾐí úprav┞ a 
rekoﾐstrukIe těloIvičﾐ┞ 

 

1 2  1 1 2 

8.      StaveHﾐí úprav┞ a 
rekoﾐstrukIe učeHﾐ┞ 
chemie 

 2   0 2 

9.      StaveHﾐí úprav┞ a 
rekoﾐstrukIe učeHﾐ┞ 
přírodopisu 

 2   0 2 
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 StaveHﾐí iﾐvestiIe V┞hodﾐoIeﾐí 

 

Investice z 

EU 

v letech 

2010–2015 

Pláﾐ 
stavět 

v letech 

2016–
2018 

Pláﾐ 
stavět 

v letech 

2019–
2020 

Pláﾐ se 
bude 

týkat 
HezHariér

ovosti 

Četﾐost výsk┞tu v 
letech 2010 - 

2015 

Četﾐost 
výsk┞tu v 

letech 2016 - 

2020 

12.   StaveHﾐí úprav┞ a 
rekoﾐstrukIe učeHﾐ┞ 
uﾏěleIkýIh předﾏětů 
ふﾐapř. hudeHﾐ┞ apod.ぶ 

  2  0 2 

5.      StaveHﾐí úprav┞ a 
rekonstrukce knihovny, 

iﾐforﾏačﾐího Ieﾐtra škol┞ 

  1  0 1 

6.      StaveHﾐí úprav┞ a 
rekoﾐstrukIe učeHﾐ┞ IizíIh 
jaz┞ků 

  1  0 1 

7.      StaveHﾐí úprav┞ a 
rekoﾐstrukIe učeHﾐ┞ f┞zik┞ 

 1   0 1 

Celkem 8 27 19 11 8 46 

)droj: ┗lastﾐí ┗┞hodﾐoIeﾐí z ┗ýstupu dotazﾐíko┗ého šetřeﾐí MŠMT ヲヰヱヶ   
 

Z hlediska četﾐosti akIí je v přehledu sta┗eHﾐíIh iﾐ┗estiI pořadí dle oHlastí ﾐásledujíIí: 

 Ostatﾐí rekoﾐstrukIe, udržo┗aIí práIe a ﾏoderﾐizaIe pláště Hudo┗; zatepleﾐí Hudo┗; 
ふprojekt┞ eﾐergetiIk┞ udržitelﾐé škol┞ apod.ぶ – četﾐost ヱヱ┝, ale z toho dle ┗ýstupu dotazﾐíků 

proHěhlo ヵ akIí ┗ letech 2010 – 2015, pláﾐuje se realizaIe ヶ akIí 
 Sta┗eHﾐí úpra┗┞ a ┗┞Ha┗eﾐí ﾐa podporu podﾐětﾐého ┗eﾐko┗ﾐího prostředí škol┞ ﾐapř. 

hřiště, školﾐí zahrad┞, dopra┗ﾐí hřiště, HotaﾐiIké zahrad┞, r┞Hﾐík┞, učeHﾐ┞ ┗ přírodě, 
ﾐaučﾐé stezk┞ apod. – četﾐost ┗ýsk┞tu Α┝, z toho v letech 1x v letech 2010 – 2015, pláﾐuje 
se realizaIe ヶ akIí 

 BezHariéro┗é sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe – četﾐost ┗ýsk┞tu ヵ┝ 

 No┗á ┗ýsta┗Ha ﾐeHo přísta┗Ha Hudo┗ – četﾐost ┗ýsk┞tu 5x 

 Sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe dílﾐ┞ / I┗ičﾐé kuIh┞ňk┞ – četﾐost ┗ýsk┞tu ヴ┝ 

 Sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe školﾐí jídelﾐ┞, družiﾐ┞, kluHu apod. – četﾐost ┗ýsk┞tu ヴ┝ 

 Sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe kﾏeﾐo┗ýIh tříd – četﾐost ┗ýsk┞tu ン┝ 

 Sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe těloI┗ičﾐ┞ – četﾐost ┗ýsk┞tu ン┝, z toho 1x v letech 2010 – 

2015, pláﾐuje se realizaIe ヲ akIí 
 Sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe učeHﾐ┞ iﾐforﾏatik┞ – četﾐost ┗ýsk┞tu ン┝, z toho 1x v letech 

2010 – 2015, pláﾐuje se realizaIe ヲ akIí 
 Sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe učeHﾐ┞ Iheﾏie – četﾐost ┗ýsk┞tu ヲ┝ 

 Sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe učeHﾐ┞ uﾏěleIkýIh předﾏětů ふﾐapř. hudeHﾐ┞ apod.ぶ – 

četﾐost ┗ýsk┞tu ヲ┝ 

 Sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe učeHﾐ┞ přírodopisu – četﾐost ┗ýsk┞tu ヲ┝ 

 Sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe kﾐiho┗ﾐ┞, iﾐforﾏačﾐího Ieﾐtra škol┞ – četﾐost ┗ýsk┞tu ヱ┝ 

 Sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe učeHﾐ┞ IizíIh jaz┞ků – četﾐost ┗ýsk┞tu ヱ┝ 

 Sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe učeHﾐ┞ f┞zik┞ – četﾐost ┗ýsk┞tu ヱ┝ 
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Priorit┞ staveHﾐíIh iﾐvestiI dle četﾐosti výskytu: 

Škol┞ deklarovaly v dotazﾐíku ﾐejvětší zájeﾏ o: 

 Sta┗eHﾐí iﾐ┗estiIe ┗ oHlasti pláště Hudo┗ a sﾐížeﾐí eﾐergetiIké ﾐáročﾐosti   
 Úpra┗┞ a ┗┞Ha┗eﾐí ﾐa podporu podﾐětﾐého ┗eﾐko┗ﾐího prostředí škol┞  
 BezHariéro┗é úpra┗y, přísta┗H┞  
 RekoﾐstrukIe díleﾐ, kuIh┞ﾐěk  
 Jídeleﾐ, družiﾐ 

 RekoﾐstrukIe kﾏeﾐo┗ýIh tříd 

 RekoﾐstrukIe těloI┗ičeﾐ, učeHen informatiky, Iheﾏie, přírodopisu a učeHeﾐ uﾏěleIkýIh 
předﾏětů 

O další sta┗eHﾐí úpra┗┞ speIializo┗aﾐýIh učeHeﾐ ふjaz┞k┞, f┞zikaぶ je ﾏiﾐiﾏálﾐí zájeﾏ. Z hlediska vazby 

na podporu téﾏat MAP jde o iﾐfrastrukturﾐí podporu kreativit┞, iﾐiIiativ┞ a podﾐikavosti, iﾐkluze, 
pol┞teIhﾐiIkého vzděláváﾐí. 

 

V┞Haveﾐí 

Vzhledem k toﾏu, že ┗┞Ha┗eﾐí H┞lo a Hude pořizo┗áﾐo ┗e ┗┞šší ﾏíře ﾐež sta┗eHﾐí iﾐ┗estiIe, H┞la pro 
tuto část ┗ zájﾏu přehledﾐosti zpraIo┗áﾐa souhrﾐﾐá taHulka četﾐostí ┗┞Ha┗eﾐí, která je seřazeﾐa dle 
pořadí ┗ýsk┞tu daﾐého je┗u ┗ letech 2016 – 2020. 

 

Tabulka 33 Souhrﾐﾐé v┞hodﾐoIeﾐí pořizováﾐí v┞Haveﾐí základﾐíIh škol v leteIh ヲヰヱヰ – 2020 dle 

četﾐostí pořizováﾐí 

 

V┞Haveﾐí pro základﾐí škol┞ 

V┞Haveﾐí V┞hodﾐoIeﾐí 

Investice z 

EU 

v letech 

2010–2015 

Pláﾐ ﾐa 
pořízeﾐí 
v┞Haveﾐí 
v letech 

2016–2018 

Pláﾐ ﾐa 
pořízeﾐí 
v┞Haveﾐí 
v letech 

2019–2020 

Četﾐost 
výsk┞tu - 
pořízeﾐí 

v┞Haveﾐí vč. 
2010 - 2015 

Četﾐost 
výsk┞tu - 
pořízeﾐí 
v┞Haveﾐí 

2016 - 2020 

ヱヲ. Nové didaktiIké poﾏůIk┞ 3 6 4 13 10 

18.   Koﾏpeﾐzačﾐí / speIiálﾐí 
poﾏůIk┞ pro žák┞ se SVP 

 4 5 9 9 

ヱヴ. Iﾐteraktivﾐí taHule 

 
8 5 3 16 8 

ヲ. V┞Haveﾐí pol┞teIhﾐiIkýIh 
učeHeﾐ ふf┞zik┞, Iheﾏie, 
přírodopisu, dílﾐ┞, kuIh┞ňk┞ 
apod.) 

4 4 4 12 8 

19.   V┞Haveﾐí ﾐa podporu 
podﾐětﾐého vﾐitřﾐího prostředí 
škol┞ ﾐapř. čteﾐářské koutk┞, 
prostor ﾐa sdíleﾐí zkušeﾐostí 
z výuk┞, ﾐa rozvoj jedﾐotlivýIh 
graﾏotﾐostí apod. 

2 3 5 10 8 

ヱヰ. V┞Haveﾐí školﾐí jídelﾐ┞, 
družiﾐ┞, kluHu apod. 1 4 4 9 8 
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V┞Haveﾐí pro základﾐí škol┞ 

V┞Haveﾐí V┞hodﾐoIeﾐí 

Investice z 

EU 

v letech 

2010–2015 

Pláﾐ ﾐa 
pořízeﾐí 
v┞Haveﾐí 
v letech 

2016–2018 

Pláﾐ ﾐa 
pořízeﾐí 
v┞Haveﾐí 
v letech 

2019–2020 

Četﾐost 
výsk┞tu - 
pořízeﾐí 

v┞Haveﾐí vč. 
2010 - 2015 

Četﾐost 
výsk┞tu - 
pořízeﾐí 
v┞Haveﾐí 

2016 - 2020 

17.   V┞Haveﾐí HezHariérovýﾏ 
ﾐáH┞tkeﾏ, přístroji, 
elektroﾐikou pro žák┞ se SVP 

 4 4 8 8 

11. Software pro ICT techniku 6 3 4 13 7 

ヱ. V┞Haveﾐí kﾏeﾐovýIh tříd 3 4 3 10 7 

Γ. V┞Haveﾐí dílﾐ┞ / Ivičﾐé 
kuIh┞ňk┞ 

3 4 3 10 7 

8. V┞Haveﾐí uﾏěleIké učeHﾐ┞ 1 4 3 8 7 

Α. V┞Haveﾐí těloIvičﾐ┞ 0 4 3 7 7 

ヶ. V┞Haveﾐí ﾏoHilﾐí počítačové 
učeHﾐ┞ ふﾐapř. ﾐoteHook┞, 
tablety) 

6 2 4 12 6 

ヴ. V┞Haveﾐí kﾐihovﾐ┞ 4 4 2 10 6 

ヱヵ. Audiovizuálﾐí teIhﾐika 
(televize, projektory apod.) 

4 3 3 10 6 

13. Připojeﾐí k internetu ve 

třídáIh, ﾐa škole a ve školskýIh 
zařízeﾐíIh 

6 2 2 10 4 

ン. V┞Haveﾐí jaz┞kové učeHﾐ┞ 4 1 3 8 4 

ヵ. V┞Haveﾐí počítačové učeHﾐ┞ 
ふstolﾐí počítačeぶ 6 1 2 9 3 

16.   Stroje či jiﾐé v┞Haveﾐí ﾐad 
ヴヰ tis. Kč ふv┞jﾏa strojů řízeﾐýIh 
počítačeﾏぶ 

 1 2 3 3 

Celkem 61 63 63 xxx xxx 

Vlastﾐí ┗ýpočet ﾐa základě ┗ýstupů z dotazﾐíků MŠMT 

 

V letech 2010 – ヲヰヱヵ se ﾐej┗íIe z prostředků EU pořizo┗al┞ iﾐterakti┗ﾐí taHule, soft┘are pro ICT 
teIhﾐiku, ┗┞Ha┗eﾐí ﾏoHilﾐíIh počítačo┗ýIh učeHeﾐ ふﾐoteHook┞, taHlet┞ぶ, iﾐ┗esto┗alo se do připojeﾐí 
k iﾐterﾐetu ┗e třídáIh, ﾐa škole a ┗e školskýIh zařízeﾐíIh, do ┗┞Ha┗eﾐí počítačo┗ýIh učeHeﾐ ふstolﾐí 
počítačeぶ, do ┗┞Ha┗eﾐí pol┞teIhﾐiIkýIh učeHeﾐ ふf┞zik┞, Iheﾏie, přírodopisu, dílﾐ┞, kuIh┞ňk┞ apod.ぶ, do 

v┞Ha┗eﾐí kﾐihovny, do pořízeﾐí audio┗izuálﾐí teIhﾐiky (televize, projektory apod.) a do v┞Ha┗eﾐí 
jazykovýIh učeHeﾐ. 

Jedﾐozﾐačﾐě v letech 2010 – ヲヰヱヵ převažovala iﾐfrastrukturﾐí podpora digitálﾐíIh koﾏpeteﾐIí, 
pol┞teIhﾐiIkého vzděláváﾐí, čteﾐářské graﾏotﾐosti ふkﾐihovﾐ┞ぶ a výuka jaz┞ků ふjaz┞kové učeHﾐ┞ぶ.  

Velﾏi ﾏálo se iﾐvestovalo do v┞Haveﾐí ﾐa podporu podﾐětﾐého vﾐitřﾐího prostředí škol┞, v┞Haveﾐí 
školﾐíIh jídeleﾐ, družiﾐ, kluHů, v┞Haveﾐí uﾏěleIkýIh učeHeﾐ.  

Z prostředků EU se dle údajů z ┗ýstupů dotazﾐíků ﾐeiﾐ┗esto┗alo do ┗┞Ha┗eﾐí těloI┗ičeﾐ, 
koﾏpeﾐzačﾐíIh poﾏůIek pro žák┞ se SVP, ┗┞Ha┗eﾐí HezHariéro┗ýﾏ ﾐáH┞tkeﾏ, přístroji a elektroﾐikou 
pro žák┞ se SVP a do drahýIh strojů. 
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V letech 2016 – ヲヰヲヰ se pořadí předpokládaﾐýIh ﾐákupů ﾏěﾐí. ) hlediska četﾐosti pořizo┗áﾐí 
jednotli┗ýIh druhů ┗┞Ha┗eﾐí je pořadí ﾐásledujíIí: 

 No┗é didaktiIké poﾏůIk┞ – četﾐost ┗ýsk┞tu ヱヰ┝  
 Koﾏpeﾐzačﾐí / speIiálﾐí poﾏůIk┞ pro žák┞ se SVP - četﾐost ┗ýsk┞tu Γ┝ 

 Iﾐterakti┗ﾐí taHule – četﾐost Β┝ 

 V┞Ha┗eﾐí pol┞teIhﾐiIkýIh učeHeﾐ ふf┞zik┞, Iheﾏie, přírodopisu, dílﾐ┞, kuIh┞ňk┞ apod.ぶ – 

četﾐost Β┝ 

 V┞Ha┗eﾐí ﾐa podporu podﾐětﾐého ┗ﾐitřﾐího prostředí škol┞ ﾐapř. čteﾐářské koutk┞, prostor 
ﾐa sdíleﾐí zkušeﾐostí z ┗ýuk┞, ﾐa roz┗oj jedﾐotli┗ýIh graﾏotﾐostí apod. – 8x 

 V┞Ha┗eﾐí školﾐí jídelﾐ┞, družiﾐ┞, kluHu apod. – 8x 

 Vyba┗eﾐí HezHariéro┗ýﾏ ﾐáH┞tkeﾏ, přístroji, elektroﾐikou pro žák┞ se SVP – četﾐost 
┗ýsk┞tu Β┝ 

 Software pro ICT techniku, v┞Ha┗eﾐí kﾏeﾐo┗ýIh tříd, v┞Ha┗eﾐí dílﾐ┞ / I┗ičﾐé kuIh┞ňk┞, 

v┞Ha┗eﾐí uﾏěleIké učeHﾐ┞, v┞Ha┗eﾐí těloI┗ičﾐ┞ – 7x 

 V┞Ha┗eﾐí ﾏoHilﾐí počítačo┗é učeHﾐ┞ ふﾐapř. ﾐoteHook┞, taHlet┞ぶ, v┞Ha┗eﾐí kﾐiho┗ﾐ┞, 

pořízeﾐí audio┗izuálﾐí teIhﾐiky (televize, projektory apod.) – 6x 

 

Z přehledu potřeH je ┗idět, že zájeﾏ o pořízeﾐí v┞Haveﾐí se posouvá k didaktiIkýﾏ poﾏůIkáﾏ, 
podpoře pol┞teIhﾐiIkého vzděláváﾐí, v┞Haveﾐí vﾐitřﾐího prostředí škol, školskýIh zařízeﾐí, v┞Haveﾐí 
kﾏeﾐovýIh tříd, díleﾐ, uﾏěleIkýIh učeHeﾐ a těloIvičeﾐ. To ﾏůže podpořit úsilí o v┞šší kvalitu výuk┞. 

)áro┗eň škol┞ pláﾐují ﾐákup┞ v┞Haveﾐí pro žák┞ se SVP – koﾏpeﾐzačﾐí poﾏůIk┞, HezHariéro┗ý 
ﾐáH┞tek, přístroje a elektroﾐiku. )dá se, že základﾐí škol┞ si ﾐa rozdíl od ﾏateřskýIh škol u┗ědoﾏují 
ﾐutﾐost ﾏateriálﾐě podpořit v┞Haveﾐíﾏ iﾐkluzivﾐí opatřeﾐí pro žák┞ se SVP.   

Úvah┞ o oHﾐově či rozvoji iﾐfrastruktur┞ koﾐveﾐují s téﾏat┞ MAP ふpodpora pol┞teIhﾐiIkého 
vzděláﾐí, čteﾐářské graﾏotﾐosti, jaz┞kovýIh koﾏpeteﾐIíぶ. V souladu s ﾏ┞šleﾐkou roz┗oje uﾏěﾐí jako 
pr┗ku podporujíIího kreativﾐí ﾏ┞šleﾐí ふ┗iz Strategie iﾐteligeﾐtﾐí a udržitelﾐé HradeIko-parduHiIké 
aglomerace) je ﾐákup v┞Haveﾐí do uﾏěleIkýIh učeHeﾐ.  

Podpora ﾐákupu v┞Haveﾐí do těloIvičeﾐ sﾏěřuje k podpoře koﾏple┝ﾐího roz┗oje žáko┗┞ osoHﾐosti, 
jeho f┞ziIké koﾐdiIi a zdra┗í. Jde o podporu zdravého životﾐího st┞lu. 

V oHou oHdoHíIh ヲヰヱヶ – 2018 a 2019 – 2020 se pláﾐuje pořizo┗at ┗┞Ha┗eﾐí  ヶン┝, četﾐost ┗┞Ha┗o┗áﾐí je 
tak v souladu s předIhozíﾏi let┞ ヲヰヱヰ – ヲヰヱヵ, kd┞ se pořizo┗alo z prostředků EU ヶヱ┝.  

 

5.3 Vyhodnocení poznatků ze strukturovaných rozhovorů s aktéry 
vzdělávání ve SO ORP Holice 

Strukturo┗aﾐé rozho┗or┞ s aktér┞ ┗zdělá┗áﾐí ┗e sprá┗ﾐíﾏ oH┗odu ORP HoliIe se konaly v oHdoHí říjeﾐ, 
listopad 2016. JejiIh Iíleﾏ H┞lo ﾐa┗ázat osoHﾐí koﾐtakt s aktér┞ ┗zdělá┗áﾐí, získat další iﾐforﾏaIe 
k aﾐalýze ┗zdělá┗áﾐí ﾐa úzeﾏí ORP HoliIe a oslo┗it zájeﾏIe o účast ┗ praIo┗ﾐíIh skupiﾐáIh ┗ projektu. 

Účastﾐík┞ rozho┗orů H┞li ředitelé a zástupIi z orgaﾐizaIí: 

 )ákladﾐí škol┞ 

 Mateřské škol┞ 
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 Nestátﾐí ﾐezisko┗é orgaﾐizaIe 

 Důﾏ dětí a ﾏládeže HoliIe 

 Dětský doﾏo┗ HoliIe 

 )ákladﾐí uﾏěleIká škola HoliIe 

 

Z oHIí ┗ regioﾐu H┞li ┗┞Hráﾐi zástupIi rodičů z oHIe Horﾐí ŘediIe ふﾐeúplﾐá )Š, pouze ヱ. stupeňぶ, ﾏěst 
HoliIe, ﾏěsto Horﾐí Jeleﾐí ふúplﾐé )Šぶ. 

S účastﾐík┞ H┞l ┗edeﾐý strukturo┗aﾐý rozho┗or, který tr┗al IIa ヲ hodiﾐ┞. Rozho┗or se koﾐal 
v doﾏo┗skéﾏ prostředí orgaﾐizaIí. 

Otázk┞ se týkal┞ ﾐej┗ýzﾐaﾏﾐějšíIh úspěIhů, dopra┗┞ do škol┞, Hezpečﾐosti škol┞, soIiálﾐě-

patologiIkýIh je┗ů, iﾐkluze, zkušeﾐostí se šaHloﾐaﾏi a projekt┞, téﾏat MAP, spolupráIe s dalšíﾏi 
aktér┞ ┗ regioﾐu, rizik, SWOT aﾐalýz┞. Před rozho┗or┞ H┞l┞ ode┗zdáﾐ┞ ﾐa ┗┞plﾐěﾐýIh forﾏuláříIh 
aktualizovaﾐé údaje k iﾐ┗estiIíﾏ do škol. 

 

5.3.1 Mateřské škol┞ 

Rozho┗or┞ proHěhl┞ ┗ ﾐásledujíIíIh orgaﾐizaIíIh: 

1. Mateřská škola Býšť  
2. Mateřská škola Dolﾐí Ro┗eň  
3. Mateřská škola Dolﾐí ŘediIe  
4. Mateřská škola HoliIe, HoluHo┗a ンΓ  
5. Mateřská škola HoliIe, ParduHiIká ΓΓヲ  
6. Mateřská škola HoliIe, StaroholiIká  
7. Mateřská škola Horﾐí Jeleﾐí  
8. Mateřská škola Ch┗ojeﾐeI  
9. Mateřská škola Uhersko  
10. )ákladﾐí škola a ﾏateřská škola Ostřetíﾐ  
11. Mateřská škola BuHliﾐka  

 

)a ﾐejvýzﾐaﾏﾐější úspěIh┞ MŠ považují 

 Malé škol┞ – rodiﾐﾐá atﾏosféra 

 Většiﾐou persoﾐálﾐě staHilizo┗aﾐé týﾏ┞ 

 Většiﾐou doHré ┗ztah┞ ┗ týﾏeIh ﾏezi pedagog┞ ﾐa┗zájeﾏ, mezi pedagogy a nepedagogy  

 U ┗ětšiﾐ┞ MŠ doHré ﾏateriálﾐí zázeﾏí a estetiIký ┗zhled školk┞ – opra┗eﾐé Hudo┗┞, zatepleﾐí, 
ﾐo┗á okﾐa, saﾏostatﾐé jídelﾐ┞ a lehárﾐ┞, ﾐo┗ý ﾐáH┞tek  

 SlaHou stráﾐkou jsou ale zahrad┞, kde Ih┞Hí ┗hodﾐé ┗┞Ha┗eﾐí  
 U d┗ou školek zHý┗á pro┗ést rekoﾐstrukIi, resp. ┗┞Ha┗it MŠ ﾐo┗ýﾏ ﾐáH┞tkeﾏ 
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Doprava do MŠ 

 Neﾐí ┗ýrazﾐý proHléﾏ, rodiče ┗ětšiﾐou při┗ážejí děti auteﾏ 

 U ﾐěkterýIh zařízeﾐí jsou proHléﾏ┞ s Hlízkostí ┗elﾏi frek┗eﾐto┗aﾐé silﾐiIe, k┗ůli kterýﾏ ﾐelze 
chodit s dětﾏi ﾐa proIházk┞ po oHIi 

 Dopra┗a ┗zhledeﾏ k ote┗íraIí doHě MŠ ﾐeﾐí proHléﾏ 

 

Bezpečﾐost, soIiálﾐě patologiIké jev┞ 

 Budo┗┞ a zařízeﾐí jsou zaHezpečeﾐ┞ růzﾐě – ﾐěkde jsou u d┗eří Hzučák┞, ﾐěkde kaﾏero┗ý 
s┞stéﾏ, ﾐěkde čipo┗é kart┞ pro rodiče  

 IT s┞stéﾏ – pře┗ážﾐě ﾐejsou MŠ zasíťo┗aﾐé, ┗ětšiﾐou jsou vybaveny jedﾐíﾏ PC nebo 

notebookem 

 SoIiálﾐě-patologiIké je┗┞ až ﾐa ┗ýjiﾏečﾐé agresi┗ﾐí Iho┗áﾐí (┗e ┗elﾏi ﾏalé ﾏíře) se ﾐe┗┞sk┞tují 
 Prevence – proHíhají předﾐášk┞ poliIistů hla┗ﾐě k dopra┗ﾐí ┗ýIho┗ě (použí┗ají ﾏoHilﾐí 

dopra┗ﾐí hřištěぶ, hasičů, zdra┗otﾐíků; ┗┞uží┗á se ﾏetoda ﾏasáží a speIiálﾐí ﾏetod┞ doteků ke 
zﾏeﾐšeﾐí agresi┗it┞ ﾏezi dětﾏi  

 

Inkluze 

Jedﾐalo se o ﾐejoHtížeﾐější část rozho┗oru, kde H┞lo často zﾐát, že jde o ﾐo┗ou proHleﾏatiku a že 
ﾏateřské škol┞ ﾐeﾏají zkušeﾐosti s touto problematikou. Pouze v ﾐěkterýIh orgaﾐizaIíIh jsou 
ojediﾐělé zkušeﾐosti s dětﾏi se SVP ふ┗┞sk┞tl┞ se případ┞ nevidomého dítěte, Iukro┗ka, autisﾏus, lehká 
ﾏeﾐtálﾐí retardaIeぶ. V pře┗ážﾐé ┗ětšiﾐě MŠ ┗šak žádﾐé zkušeﾐosti s dětﾏi se SVP ﾐee┝istují. Může jít 
o důsledk┞ ﾐezﾐalosti proHleﾏatik┞ iﾐkluze a z toho pl┞ﾐouIí ﾐesIhopﾐost ideﾐtifiko┗at dítě se SVP. 

 Materiálﾐí podﾏíﾐk┞ pro inkluzi: 

- BezHariéro┗é ┗stup┞ jsou jeﾐ ┗ ﾐěkterýIh zařízeﾐíIh 

- Někde lze HezHariéro┗é ┗stup┞ doHudo┗at, jiﾐde toﾏu Hráﾐí sta┗eHﾐí dispoziIe Hudo┗┞ 
ふúzká sIhodištěぶ 

- Jsou třeHa poﾏůIk┞ pro iﾐkluzi┗ﾐí ┗zdělá┗áﾐí 
 Persoﾐálﾐí podﾏíﾐk┞ pro iﾐkluzi: 

- Existuje proHléﾏ získat k┗alifiko┗aﾐou asisteﾐtku se zkušeﾐostﾏi 
- Ch┞Hí školﾐí ps┞Ihologo┗é ﾐa poﾏoI s proHléﾏo┗ýﾏi dětﾏi 
- Nutﾐé je ┗zdělá┗áﾐí k iﾐkluzi  

Jako důležité se je┗í ┗zdělá┗at o iﾐkluzi┗ﾐíIh opatřeﾐíIh učitelk┞ ┗ ﾏateřskýIh školáIh, protože Hez 
speIiálﾐí průpra┗┞ ﾐejsou sIhopﾐé ideﾐtifiko┗at ﾐejeﾐ poruIh┞ Iho┗áﾐí, ale i ﾏiﾏořádﾐě taleﾐto┗aﾐé 
děti. Účast ﾐa školeﾐíIh je ┗šak oHtížﾐá hla┗ﾐě ┗ ﾏalýIh MŠ, kde je ﾐutﾐo řešit proHléﾏ s u┗olňo┗áﾐíﾏ 
ﾐa školeﾐí a zastupo┗áﾐíﾏ. O ┗zdělá┗áﾐí je ﾏalý zájeﾏ. 

 Miﾏořádﾐě taleﾐto┗aﾐé děti 
- Je jiﾏ ┗ěﾐo┗áﾐa z┗ýšeﾐá péče.  Děti ﾏají iﾐdi┗iduálﾐí ┗zdělá┗aIí pláﾐ┞, ┗ jedﾐé MŠ ┗ýuka 

proHíhá dle postupů Meﾐs┞  ČR, kde je podporo┗áﾐ rozvoj mozku. Metoda ﾏá ┗┞ﾐikajíIí 
┗ýsledk┞ ふděti se saﾏ┞ ﾐaučil┞ čístぶ. 
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 EtﾐiIké ﾏeﾐšiﾐ┞ a soIiálﾐě zﾐe┗ýhodﾐěﾐé děti: 
- V MŠ ﾐa úzeﾏí SO ORP HoliIe ﾐeHý┗ají děti rodičů z etﾐiIkýIh ﾏeﾐšiﾐ. Výjiﾏečﾐě 

přiIházejí děti Ukrajinců, Romů, Vietnamců. OHčas přiIházel┞ děti z Dětského doﾏo┗a. 
S dětﾏi ﾐeH┞l┞ žádﾐé proHléﾏ┞ při začleﾐěﾐí do kolekti┗u. 

 Děti ﾏladší ﾐež ン roky: 

- )atíﾏ je těIhto dětí ┗elﾏi ﾏálo, očeká┗á se ┗ětší zájeﾏ. 
- Pro d┗ouleté děti ﾐejsou ┗┞Hudo┗aﾐé ﾏateriálﾐí podﾏíﾐk┞, ﾐutﾐo upra┗it ﾐapř. soIiálﾐí 

zařízeﾐí, ﾐakoupit hračk┞.  

- Jsou potřeHa Ihů┗┞, ale je proHléﾏ získat k┗alifiko┗aﾐou Ihů┗u pro děti ﾏladší 3 let 

ふú┗azek, k┗alifikaIeぶ. 

MŠ sIhází pravoﾏoI poslat dítě ﾐa v┞šetřeﾐí do pedagogiIko-ps┞IhologiIké poradﾐ┞, koﾏuﾐikaIe s 
rodiči o toﾏ je oHtížﾐá. Pedagogové potřeHují výIvik v koﾏuﾐikaIi s rodiči. 

 

ŠaHloﾐ┞, zkušeﾐosti s projekt┞ 

 ) dotazﾐíků MŠMT ┗ětšiﾐou doporučeﾐa iﾐkluze, ヱ┝ pol┞teIhﾐiIká ┗ýIho┗a 

 )kušeﾐosti z projektů ﾐejsou 

 E┝istují oHa┗┞ z adﾏiﾐistrati┗┞ a ﾐáročﾐosti projektů 

 ŠaHloﾐ┞ OP VVV – s┞stéﾏo┗ý proHléﾏ ┗ ﾏalýIh MŠ 

- Částka ヲヰヰ 000,-Kč ﾐa ┗zdělá┗áﾐí je pro ﾏalé MŠ příliš ┗┞soká, ﾐe┗┞čerpou ji 
- VšeoHeIﾐě zájeﾏ o ┗zdělá┗áﾐí existuje, ale ┗ případě školeﾐí je proHléﾏ se zastupo┗áﾐíﾏ 

┗ ﾏalýIh školkáIh 

 

Poviﾐﾐá, doporučeﾐá a volitelﾐá téﾏata MAP 

 Mizi┗ý zájeﾏ o ┗zdělá┗áﾐí k iﾐkluzi, jeﾐ téﾏa poruIh┞ Iho┗áﾐí 
 Zájeﾏ o čteﾐářskou pregraﾏotﾐost  
 Zájeﾏ o ﾏateﾏatiIkou pregraﾏotﾐost  
 Rozvoj podnikavosti a iniciativy – Ih┞Hí oHsah a didaktika  
 Polytechnická ┗ýIho┗a – zájeﾏ je o dílﾐičk┞, pokus┞, pěsto┗áﾐí plodiﾐ, ﾏoderﾐí teIhﾐologie, 

logiIké a stolﾐí hr┞, roz┗íjeﾐí ﾏaﾐuálﾐí zručﾐosti – dře┗íčko┗é dílﾐičk┞, ale Ih┞Hí oHsah i 
didaktika 

 Akti┗ﾐí použí┗áﾐí Iizího jaz┞ka – Ih┞Hí lektoři do kroužků. ČŠI ﾐepo┗oluje jaz┞ko┗é kroužk┞ 
v dopoledﾐíIh hodiﾐáIh. 

 Roz┗oj soIiálﾐíIh a oHčaﾐskýIh koﾏpeteﾐIí – daří se ┗elﾏi doHře 

    

Vlastﾐí ﾐávrh┞, potřeH┞, zájeﾏ o vzděláváﾐí učitelů 

 Běheﾏ rozho┗orů ┗┞pl┞ﾐula ┗zdělá┗aIí téﾏata, o která ﾏají ﾏateřské škol┞ zájeﾏ – spiso┗ý 
řád, arIhi┗aIe, skartace dokuﾏeﾐtů, školeﾐí k praIo┗ﾐě-prá┗ﾐíﾏ ┗ztahůﾏ ふ)ákoﾐík práIeぶ, 
s┞ﾐdroﾏ ┗┞hořeﾐí  

 )ájeﾏ je o vzdělá┗áﾐí pro práIi s dětﾏi ﾏladšíﾏi ン let, logopedii ┗e skupiﾐě, zážitko┗ou 
pedagogiku 

 Vlastﾐí zá┗ěr z ﾏístﾐího šetřeﾐí a pozoro┗áﾐí – ﾏateřské škol┞ potřeHují školeﾐí ﾐa 
sebeprezentaci, mediaci, komunikace s rodiči 
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SpolupráIe s okolíﾏ ﾏateřské škol┞  

SpolupráIe se zřizo┗ateli fuﾐguje ┗elﾏi doHře. 

 SpolupráIe se )Š:  
- ┗zájeﾏﾐé ﾐá┗ště┗┞ – zápis┞ do ヱ. tříd, ukázko┗é hodiﾐ┞ ﾐa )Š, rozloučeﾐí se školkou 

- ┗ jedﾐoﾏ případě pra┗idelﾐá ﾐá┗ště┗a ředitele )Š ┗ MŠ 

- posk┞to┗áﾐí zpětﾐé ┗azH┞ ze )Š k připra┗eﾐosti dětí ﾐa MŠ ﾐa školﾐí doIházku ﾐeﾐí 
pravidlem 

- s┞steﾏatiIk┞ se iﾐforﾏaIe o děteIh ﾏezi MŠ a )Š ﾐepředá┗ají ふoIhraﾐa osoHﾐíIh údajůぶ 
- koﾐtakt┞ ﾏezi dětﾏi )Š, MŠ – koﾐají se Hesídk┞, di┗adelﾐí předsta┗eﾐí  

 E┝istuje spolupráIe se )UŠ při ┗┞tipo┗áﾐí ﾐadaﾐýIh dětí  
 SpolupráIe ﾏezi MŠ ﾐa┗zájeﾏ forﾏálﾐě ﾐee┝istuje, ale je zájeﾏ o e┝kurze, ﾏeﾐtoriﾐg, stáže, 

přeﾐos zkušeﾐostí  
 ProHíhá spolupráIe se SŠ autoﾏoHilﾐí, MŠ ┗┞uží┗ají dopra┗ﾐí hřiště, treﾐažér┞ 

 SpolupráIe s rodiči – fuﾐguje, poﾏáhají ﾏateriálﾐě, Ihodí ﾐa dílﾐičk┞, oHtížﾐá je ale 
komunikace, pokud jde o iﾐkluzi┗ﾐí opatřeﾐí 

 V ﾐěkterýIh  MŠ ﾐaHízejí pro děti kroužk┞, které se koﾐají ┗ odpoledﾐíIh hodiﾐáIh – ┗ýuka Aj, 
hr┞ ﾐa flétﾐu, poh┞Ho┗é kroužk┞ 

 SpolupráIe se spoﾐzor┞ – spoﾐzoři posk┞tují peﾐěžﾐí dar┞ ┗ ﾏeﾐší ﾏíře, spíše posk┞tují 
ﾏateriálﾐí podporu 

 

Rizika: 

 Persoﾐálﾐí – ﾏateřské škol┞ jsou ┗ětšiﾐou persoﾐálﾐě staHilizo┗aﾐé, ┗ ﾏalýIh školkáIh je 
proHléﾏ se zastupo┗áﾐíﾏ, e┝istuje riziko ┗┞hořeﾐí u déle sloužíIíIh učitelek 

 DeﾏografiIký ┗ý┗oj – začíﾐá pokles kři┗k┞ 

 Orgaﾐizačﾐí riziko  
- ote┗íraIí doHa ┗┞ho┗uje potřeHáﾏ rodičů, a┗šak ČŠI připoﾏíﾐkuje nesoulad ú┗azků a 

ote┗íraIí doHy ┗ ﾏalýIh MŠ 

- poloha MŠ – okraj ﾏěsta, frek┗eﾐto┗aﾐé silﾐiIe  
- ﾐepřipra┗eﾐost MŠ ﾐa děti ﾏladší ン let 

 Prá┗ﾐí riziko 

- pozdﾐí sIh┗alo┗áﾐí zákoﾐů, Ihaos, zﾏatek 

- MŠ potřeHují iﾐforﾏaIe o zﾏěﾐáIh, prá┗ﾐí ser┗is – ﾐěkteré MŠ si platí pra┗idelﾐé 
informace o zﾏěﾐáIh ┗ prá┗ﾐíIh předpiseIh 

- proHléﾏ s ┗eřejﾐýﾏi zakázkaﾏi – proHléﾏ čiﾐilo ┗ýHěro┗é kritériuﾏ ﾐejﾐižší Ieﾐ┞, k┗ůli 
které ┗eřejﾐé soutěže ┗┞hrá┗ali ﾐek┗alitﾐí doda┗atelé 

 TeIhﾐiIké riziko  
- MŠ jsou ┗ětšiﾐou opra┗eﾐé, ale jedﾐa MŠ potřeHuje sta┗eHﾐí rekoﾐstrukIi (jde o 

paﾏátko┗ě Ihráﾐěﾐou Hudo┗u s ┗elkýﾏ rozsaheﾏ praIí, fiﾐaﾐčﾐě ┗elﾏi ﾐáročﾐéぶ a jedﾐa 
┗┞ﾏěﾐit ﾐáH┞tek 
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Výstup┞ ze strukturo┗aﾐýIh rozho┗orů H┞l┞ prezeﾐto┗áﾐ┞ ﾐa praIo┗ﾐí skupiﾐě dﾐe 7. 12. 2016, kde 

H┞la diskuto┗áﾐa ﾐa┗ržeﾐá SWOT aﾐalýza. Po diskusi ┗ praIo┗ﾐí skupiﾐě H┞la sIh┗áleﾐa SWOT ン 
aﾐalýza, která odráží zjištěﾐí z rozho┗orů: 

 

Tabulka 34 SWOT ン aﾐalýza – předškolﾐí vzděláváﾐí ﾐa úzeﾏí SO ORP HoliIe 

Silﾐé stráﾐk┞:  SlaHé stráﾐk┞: 
1. V┞ho┗ujíIí ﾏateriálﾐí podﾏíﾐk┞ 

2. StaHilizo┗aﾐé týﾏ┞ a doHrá atﾏosféra 

3. Připra┗eﾐost dětí ﾐa školﾐí doIházku 

 

1. Inkluze – ﾐepřipra┗eﾐost persoﾐálﾐí – ﾏálo 
proškoleﾐý persoﾐál 

2. Inkluze – Ih┞Hí HezHariéro┗é sta┗eHﾐí 
úpra┗┞ a ┗┞Ha┗eﾐí pro děti se SVP 

3. V┞Ha┗eﾐí zahrad 

Příležitosti: Hrozby: 

1. V┞užití dotačﾐíIh titulů 

2. V┞užití spolupráIe s jiﾐýﾏi orgaﾐizaIemi 

pro přeﾐos zkušeﾐostí, iﾐspiraIe a ﾐápadů 

3. Nástup d┗ouletýIh děti, při dostatečﾐéﾏ 
fiﾐaﾐčﾐíﾏ kr┞tí 

1. DeﾏografiIký pokles 

2. Inkluze 

3. Ch┞Hí s┞stéﾏo┗á podpora ﾏalýIh MŠ ┗ OP 

VVV 

 

 

5.3.2 Základní školy 

Rozho┗or┞ proHěhl┞ ┗ ﾐásledujíIíIh orgaﾐizaIíIh: 

1. )ákladﾐí škola Eduarda Nápra┗ﾐíka Býšť  
2. Masar┞ko┗a základﾐí škola Dolﾐí Ro┗eň 

3. )ákladﾐí škola Dolﾐí ŘediIe  
4. )ákladﾐí škola HoliIe, HoluHo┗a ヴΑ  
5. )ákladﾐí škola HoliIe, Koﾏeﾐského ヱヰヰ  
6. )ákladﾐí škola Horﾐí Jeleﾐí  
7. )ákladﾐí škola Horﾐí ŘediIe  
8. )ákladﾐí škola a ﾏateřská škola Ostřetíﾐ  

 

Nejvýzﾐaﾏﾐější úspěIh┞ 

 Persoﾐálﾐí  
- stabilizované týﾏy, ┗e školáIh je doHré klima a doHré ┗ztah┞ 

- doHré ┗ztah┞ jsou ﾐa úro┗ﾐi učitel a žák 

- plﾐě k┗alifiko┗aﾐý učitelský sHor, který se dál ┗zdělá┗á – ﾐapř. kurz k šikaﾐě, odHorﾐá 
předﾏěto┗á školeﾐí, čteﾐářské dílﾐ┞, profesﾐí ┗zdělá┗áﾐí – EVVO  

 Budo┗┞ a ┗┞Ha┗eﾐí 
- ┗ětšiﾐa škol rekoﾐstruo┗aﾐá – zatepleﾐí, ﾐo┗á okﾐa 

- ┗┞Ha┗eﾐí – iﾐterakti┗ﾐí taHule, poﾏůIk┞, dílﾐ┞, kuIh┞ňk┞ 

 VýIho┗ﾐě-┗zdělá┗aIí čiﾐﾐost 

- ┗e školáIh se uplatňuje projekto┗ě zaﾏěřeﾐé ┗┞učo┗áﾐí formou projektovýIh dﾐů 

- ﾐa ﾐěkterýIh školáIh se ┗┞učuje ┗ ヱ. a ヲ. tř. angličtiﾐa, ﾐa ﾐěkterýIh školáIh ┗┞učo┗al 
rodilý ﾏlu┗čí ふ┗ýjiﾏečﾐěぶ 
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- žáIi se zúčastňují soutěží, jako jsou přírodo┗ědﾐé a ﾏateﾏatiIké soutěže, florHal, 
přírodo┗ědﾐé soutěže, zpí┗áﾐí, ┗ýt┗arﾐá dílﾐa Šiko┗ﾐé ručičk┞ 

- zájeﾏ o zdra┗ý ži┗otﾐí st┞l,  
- recyklaci – sHěr – ┗ýtěžek jde ﾐa fiﾐaﾐIo┗áﾐí ┗ýletů 

  )apojeﾐí do ﾏeziﾐárodﾐíIh projektů a ﾏeziﾐárodﾐí ┗ýﾏěﾐ┞ 

- Erasmus + Comenius, E-t┘iﾐﾐiﾐg,  příﾐos – komunikace v Aj 

- ┗ědeIko-teIhﾐiIká soutěž AMAVET – ┗ýhra zájezd do FraﾐIie 

 Projekto┗é zkušeﾐosti ﾏﾐohé škol┞ realizo┗al┞ projekty z OP VK, ┗┞uží┗al┞ též šaHloﾐ┞ 

 

Doprava 

 V polo┗iﾐě škol jsou proHléﾏ┞ s dopra┗ou ﾐa ┗┞učo┗áﾐí 
- Některé škol┞ přizpůsoHil┞ začátek ┗┞učo┗áﾐí dopra┗ě 

- Některé spoje přijíždějí těsﾐě před začátkeﾏ ┗┞učo┗áﾐí a děti pra┗idelﾐě opožděﾐě 
přiIházejí ﾐa ┗ýuku 

- Některé spoje jsou přeplﾐěﾐé a děti ┗ oHIi ﾐeﾏohou ﾐastoupit 

- Je potřeHa přizpůsoHit jízdﾐí řád┞ potřeHáﾏ škol ふ┗č. odpoledﾐího ┗┞učo┗áﾐíぶ  
 

Bezpečﾐost 

 Budo┗┞ jsou zaHezpečeﾐ┞  
 Počítačo┗é sítě – žáIi ﾏají přístupo┗á hesla do s┞stéﾏu, ﾐěkteré ┘eHo┗é stráﾐk┞ jsou 

zaHloko┗aﾐé z dů┗odu ﾐe┗hodﾐého oHsahu pro žák┞ 

 Je posk┞to┗áﾐa poﾏoI učitelůﾏ začátečﾐíkůﾏ, aH┞ se ﾐestali předﾏěteﾏ šikaﾐ┞ 

 Bezpečﾐost silﾐičﾐího pro┗ozu – proHíhají předﾐášk┞, Hesed┞, poučeﾐí, je posk┞to┗áﾐ 
dopro┗od při IestáIh ze škol┞ ﾐa zastá┗k┞ autoHusů, přeIhod┞ jsou dozoro┗áﾐ┞ hla┗ﾐě ráﾐo 
při příIhodu ﾐa ┗┞učo┗áﾐí 

 

SoIiálﾐě patologiIké jev┞ 

 OHčas se proje┗uje ┗ Iho┗áﾐí žáků agresi┗ita, ojediﾐěle doIhází k šikaﾐě 

 Drog┞, alkohol ﾐezazﾐaﾏeﾐáﾐ┞, kouřeﾐí oHčas ﾏiﾏo školu 

 Prevence: 

- poučeﾐí o k┞Heršikaﾐě  
- šikaﾐu řeší okaﾏžitě 

- předﾐášk┞, Hesed┞ – PoliIie ČR, hasiči, zdra┗otﾐík 

- spolupráIe s rodiči, s OSPOD, s pedagogicko-psychologickou poradnou 

- proHíhají Hesed┞ k priﾏárﾐí pre┗eﾐIi, Heseda s ┗ozíčkáři – Heseda o Hezpečí ふV)P "Vzpoura 
úrazůﾏ"ぶ 

 

Inkluze 

 Dosa┗adﾐí zkušeﾐosti škol  
- v ﾐěkterýIh školáIh jsou zkušeﾐosti s dětﾏi se SVP ふděti s tělesﾐýﾏ haﾐdiIapeﾏ, 

Iukro┗ka, poruIh┞ pozorﾐosti, lehká ﾏeﾐtálﾐí disfuﾐkIe, ADHDぶ, ﾐej┗ětšíﾏ proHléﾏeﾏ 
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jsou hraﾐičﾐí děti, ﾐej┗ětší zkušeﾐosti jsou ﾐa )Š HoluHo┗a HoliIe, kde e┝isto┗al┞ speIiálﾐí 
tříd┞ 

- proIes za┗áděﾐí iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí dopro┗ází Ihaos, H┞rokraIie, doIhází k r┞Ihléﾏu 
za┗áděﾐí do pra┝e Hez předIhozí důkladﾐé přípra┗┞ a zaHezpečeﾐí podﾏíﾐek, e┝istují 
pochybnosti o sprá┗ﾐosti Ielého konceptu 

- poruIh┞ Iho┗áﾐí a učeﾐí se hůře řeší ┗e třídáIh, kde je ┗┞soký počet dětí 
- stížﾐosti ﾐa adﾏiﾐistrati┗ﾐí ﾐáročﾐost a zdlouha┗ost proIesu, ﾐež se dítě dostaﾐe ﾐa 

┗┞šetřeﾐí ┗ pedagogicko-psychologiIké poradﾐě  
- učitelé jsou ┗e složité situaIi, oHtížﾐě koﾏuﾐikují s rodiči o těIhto proHléﾏeIh, jako 

proHleﾏatiIké se je┗í, že škola ﾐeﾏůže poslat žáka ﾐa ┗┞šetřeﾐí do poradeﾐského zařízeﾐí  
- někteří rodiče oHtížﾐě přijíﾏají iﾐforﾏaIe o potřeHě pedagogiIko-psychologiIkého 

┗┞šetřeﾐí dítěte 

 Persoﾐálﾐí podﾏíﾐk┞ pro inkluzi 

- ┗ ﾐěkterýIh školáIh ﾏají asisteﾐt┞, je ┗šak proHléﾏ k┗alifiko┗aﾐé asisteﾐt┞ získat 
- jeﾐ ┗ ﾐěkterýIh školáIh jsou speIiálﾐí pedagogo┗é  
- škol┞ potřeHují školﾐí ps┞Ihology ﾐa poﾏoI s proHléﾏo┗ýﾏi dětﾏi 

 Materiálﾐí podﾏíﾐk┞ pro iﾐkluzi: 
- HezHariéro┗é ┗stup┞, případﾐě ┗ýtah┞ jsou jeﾐ ┗ ﾐěkterýIh zařízeﾐíIh 

- ﾐěkde lze HezHariéro┗é ┗stup┞ doHudo┗at, jiﾐde je to koﾏpliko┗aﾐé k┗ůli sta┗eHﾐíﾏ 
dispoziIíﾏ Hudo┗ 

 VýIho┗ﾐě-┗zdělá┗aIí čiﾐﾐost: 
- pro ﾐěkteré děti e┝istují podpůrﾐá opatřeﾐí, jiﾐé ﾏají iﾐdi┗iduálﾐí ┗zdělá┗aIí pláﾐ┞ 

- ┗e ┗ětšiﾐě škol potřeHují přeﾐos zkušeﾐostí ze škol, které zkušeﾐosti z iﾐkluzi┗ﾐího 
┗zdělá┗áﾐí již ﾏají 

- škol┞ potřeHují koﾏpeﾐzačﾐí poﾏůIk┞ pro žák┞ se SVP 

 Vzdělá┗áﾐí učitelů 

- je zájeﾏ o ┗zdělá┗áﾐí k těžšíﾏ poruIháﾏ Iho┗áﾐí, u ┗zdělá┗áﾐí záleží ﾐa čase a ﾏístu 
školeﾐí ふpreferují odpoledﾐe, HoliIeぶ 

- z hlediska ┗ﾐějšího pozoro┗atele H┞ učitelůﾏ poﾏohl ┗ýI┗ik ┗ koﾏuﾐikaIi s rodiči, tento 

ﾐá┗rh ┗šak škol┞ oHtížﾐě přijíﾏají a potřeHu ┗ýI┗iku ┗ koﾏuﾐikaIi ﾐereflektují 
 EtﾐiIké ﾏeﾐšiﾐ┞ a soIiálﾐě zﾐe┗ýhodﾐěﾐé děti 

- ze Slo┗eﾐska, Ukrajiﾐ┞, Vietﾐaﾏu, Moldá┗ie, Roﾏo┗é – ┗ ﾏalé ﾏíře 

- ﾐejsou proHléﾏ┞ se začleňo┗áﾐíﾏ 

 SoIiálﾐě zﾐe┗ýhodﾐěﾐé děti 
- v regioﾐu ﾐeﾐí soIiálﾐě ┗┞loučeﾐá lokalita a soIiálﾐě zﾐe┗ýhodﾐěﾐýIh dětí je ┗elﾏi ﾏálo 

- ┗ případě ┗ážﾐějšíIh proHléﾏů se škol┞ oHraIejí ﾐa OSPOD, ﾐedostá┗ají ┗šak zpětﾐou 
┗azHu o řešeﾐí 

 Miﾏořádﾐě taleﾐto┗aﾐé děti  
- ﾐadaﾐé děti jsou podporo┗áﾐ┞, iﾐdi┗iduálﾐě se s ﾐiﾏi praIuje 

- ﾐeﾏají ┗e třídě koﾐkureﾐIi, dostá┗ají složitější úkol┞, úkol┞ ﾐa┗íI 

- účastﾐí se soutěží 
- ročﾐík┞ ﾐepřeskakují, často Hý┗á ﾐadáﾐí jedﾐostraﾐﾐé, děti ﾏohou Hýt soIiálﾐě slaHší 
- sporto┗ﾐě ﾐadaﾐýﾏ děteﾏ se ┗┞Ihází ┗stříI při u┗olňo┗áﾐí ﾐa tréﾐiﾐk┞ 

- ┗ětšiﾐou odIházejí ﾐa ┗íIeletá g┞ﾏﾐázia, sporto┗ﾐí škol┞  
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- dle šetřeﾐí Meﾐs┞ ČR je ┗ populaIi IIa ヲ% taleﾐto┗aﾐýIh dětí, otázkou je, zda jsou 
taleﾐto┗aﾐé děti na Holicku rozpozﾐáﾐ┞ a zda jsou ﾏetod┞ práIe s taleﾐt┞ dostatečﾐě 
zﾐáﾏé a ┗┞uží┗aﾐé 

 

ŠaHloﾐ┞, zkušeﾐosti s projekt┞ 

 Škol┞ ﾏají projekto┗é zkušeﾐosti 
 Projekt┞ ┗ ﾏiﾐuléﾏ pláﾐo┗aIíﾏ oHdoHí EU foﾐdů poﾏohl┞ s ┗┞Ha┗eﾐíﾏ škol, i kd┞ž ﾐapř. 

proHleﾏatiIká je zkušeﾐost s taHlet┞ ┗e ┗ýuIe ふﾐedostatečﾐé SW ┗┞Ha┗eﾐí, k┗ůli kteréﾏu ﾐeﾐí 
propojeﾐí s dataprojektor┞ぶ 

 Současﾐé pláﾐo┗aIí oHdoHí – z dotazﾐíků MŠMT často doporučeﾐo téﾏa iﾐkluze, čteﾐářská 
gramotnost  

 ŠaHloﾐ┞ OP VVV – ﾏalotřídﾐí škol┞ H┞ u┗ítal┞ ﾏeﾐší částk┞ ﾐa ┗zdělá┗áﾐí, aH┞ je ﾏohl┞ 
┗┞čerpat, ┗ případě účasti ﾐa školeﾐí je proHléﾏ se zastupo┗áﾐíﾏ 

 Škol┞ ﾏají zájeﾏ o projekt┞ ┗ oHlasteIh 

- inkluze 

- ﾏateﾏatiIká graﾏotﾐost  
- čteﾐářská graﾏotﾐost  
- kluH┞ záHa┗ﾐé logik┞ a desko┗ýIh her  
- doučo┗áﾐí žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ 

- persoﾐálﾐí podpora  
- posíleﾐí koﾐekti┗it┞ škol┞  
- jaz┞ko┗é poH┞t┞  
- pol┞teIhﾐiIká ┗ýIho┗a – ┗┞Ha┗eﾐí díleﾐ, posilo┗áﾐí ﾏaﾐuálﾐí zručﾐosti, učeHﾐ┞ ┗ přírodě, 

┗ýuko┗é zahrad┞ 

- zájeﾏ i o ┗┞Ha┗eﾐí technikou jako jsou dataprojektory a pře┗ozﾐé iﾐterakti┗ﾐí taHule 

 

Poviﾐﾐá téﾏata MAP – zkušeﾐosti v regioﾐu  

 Čteﾐářská graﾏotﾐost – e┝istují školﾐí kﾐiho┗ﾐ┞, existuje spolupráIe s ﾏístﾐíﾏi kﾐiho┗ﾐaﾏi, je 

zájeﾏ o oHﾐo┗o┗áﾐí kﾐih ふﾐákup┞ぶ, čteﾐářské dílﾐ┞, děti jsou ┗edeﾐ┞ ke čteﾐí 
 MateﾏatiIká graﾏotﾐost – ﾐeH┞l┞ deklaro┗áﾐ┞ proHléﾏ┞ 

 Iﾐkluzi┗ﾐí ┗zdělá┗áﾐí a podpora dětí a žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ – je potřeHa 
pomoci zejﾏéﾐa školáﾏ, které ﾏají ┗ této oHlasti ﾏálo zkušeﾐostí 

 

Doporučeﾐá téﾏata MAP – zkušeﾐosti v regioﾐu  

 Roz┗oj podﾐika┗osti a iﾐiIiati┗┞ dětí a žáků – je ﾐejﾏéﾐě jasﾐé téﾏa, Ih┞Hí oHsah a didaktika  
 Pol┞teIhﾐiIké ┗zdělá┗áﾐí – ┗elký zájeﾏ, prograﾏo┗áﾐí pro děti; šití, ┗ařeﾐí, dílﾐ┞; projekt 

TeIhﾐohrátk┞, doHrý ┗li┗ ﾏá spolupráIe s firﾏaﾏi, zájeﾏ o desko┗é a logiIké hr┞, kroužk┞ 
pol┞teIhﾐiIké ┗ýIho┗┞, zájeﾏ ┗ést děti k ﾏaﾐuálﾐí zručﾐosti, teﾏatiIk┞ zaﾏěřeﾐé poH┞t┞ ┗ 
přírodě, proHléﾏ je os┗ěta pro rodiče ふﾐezájeﾏ o teIhﾐiIké oHor┞ぶ 

 Kariéro┗é poradeﾐst┗í ┗ základﾐíIh školáIh – funguje, v regioﾐu je ﾏožﾐé ┗┞užít příklad doHré 
praxe RC Holoubek – zkušeﾐosti ze Š┗édska, kariéro┗é poradeﾐst┗í hrou  
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Volitelﾐá téﾏata MAP – zkušeﾐosti v regioﾐu  

 Roz┗oj koﾏpeteﾐIí dětí a žáků pro akti┗ﾐí použí┗áﾐí Iizího jaz┞ka – velmi postrádaní jsou rodilí 
ﾏlu┗čí a jaz┞ko┗é poH┞t┞ ┗ zahraﾐičí, škol┞ potřeHují poﾏůIk┞ pro jaz┞ko┗ou ┗ýIho┗u; v 

regioﾐu je příklad doHré pra┝e ┗ýuk┞ Aj – Vzdělá┗aIí Ieﾐtruﾏ Paprsek Dolﾐí Jeleﾐí, škol┞ 
ﾐe┗┞uží┗ají  

 Roz┗oj soIiálﾐíIh a oHčaﾐskýIh koﾏpeteﾐIí dětí a žáků – ┗elﾏi doHrá spolupráIe ┗ oHIíIh, 
školské parlaﾏeﾐt┞, ﾏezitřídﾐí spolupráIe, spolupráIe se seﾐior┞, účast ﾐa ┗ítáﾐí oHčáﾐků, 
di┗adelﾐí předsta┗eﾐí pro děti ┗ MŠ atd. 

 

Vlastﾐí ﾐávrh┞ ﾐa vzděláváﾐí pedagogů 

 OdHorﾐé seﾏiﾐáře k jedﾐotli┗ýﾏ předﾏětůﾏ 

 )ájeﾏ o seﾏiﾐáře k s┞ﾐdroﾏu ┗┞hořeﾐí 
 Zájeﾏ o školeﾐí k prá┗ﾐíﾏ proHléﾏůﾏ, persoﾐalistiIe  

 

 SpolupráIe  

 Velﾏi doHře fuﾐguje spolupráIe se zřizo┗ateli 
 V oHIíIh fuﾐguje spolupráIe s ﾏístﾐíﾏi orgaﾐizaIeﾏi – Sokol, hasiči, zahrádkáři apod. 

 Účast škol ﾐa akIíIh ┗ oHIíIh  

 SpolupráIe se sponzory – posk┞tují peﾐěžﾐí dar┞ ┗ ﾏeﾐší ﾏíře, spíše ﾏateriálﾐí podpora 

 SpolupráIe se zaﾏěstﾐa┗ateli – proHíhají exkurze, ale škol┞ H┞ při┗ítal┞ užší spolupráIi při 
pol┞teIhﾐiIké ┗ýIho┗ě ふdílﾐ┞ぶ  

 SpolupráIe s rodiči – Školské rad┞, rodičo┗ské sdružeﾐí – přeﾐos iﾐforﾏaIí; ﾐěkd┞ proHléﾏ ┗ 
koﾏuﾐikaIi s rodiči, ﾐízká autorita škol┞ a učitelů ┗ůči rodičůﾏ  

 SpolupráIe s MŠ  
- proHíhají společﾐé dílﾐičk┞, ┗ýsta┗┞, ﾐá┗ště┗┞ předškoláků ┗e školáIh, ﾐá┗ště┗┞ učitelek 

ze )Š ﾐa rozloučeﾐí se školkou, ┗ jedﾐoﾏ případě pra┗idelﾐá ﾐá┗ště┗a ředitele )Š ┗ MŠ  
- posk┞to┗áﾐí zpětﾐé ┗azH┞ školkáﾏ o připra┗eﾐosti dětí ﾐa školﾐí ┗ýuku ﾐeﾐí pra┗idleﾏ 

- nejsou s┞stéﾏo┗ě ┗┞žado┗áﾐ┞ iﾐforﾏaIe z MŠ o děteIh při ┗stupu ﾐa )Š ふoIhraﾐa 
osoHﾐíIh údajůぶ 

- e┝istují koﾐtakt┞ ﾏezi dětﾏi ze )Š a MŠ – Hesídk┞, di┗adelﾐí předsta┗eﾐí 
 SpolupráIe ﾏezi )Š ﾐa┗zájeﾏ 

- Ih┞Hí pra┗idelﾐé setká┗áﾐí a přeﾐos zkušeﾐostí ﾏezi základﾐíﾏi školami, neexistuje 

pra┗idelﾐý forﾏálﾐí ﾏeIhaﾐisﾏus spolupráIe 

 SpolupráIe se SŠ 

- hla┗ﾐě spolupráIe se SŠ autoﾏoHilﾐí ふdopra┗ﾐí hřištěぶ, SŠ IheﾏiIkou, g┞ﾏﾐázieﾏ, 
ふIheﾏiIké pokus┞ぶ, se S)Š ふDeﾐ zdra┗íぶ 

 SpolupráIe s VŠ  

- Uﾐi┗erzita HradeI Králo┗é, Uﾐi┗erzita ParduHiIe, VŠCHT realizo┗ala ┗e školáIh akce 

popularizujíIí ┗ědu, ﾐejde ale o s┞steﾏatiIkou spolupráIi, akIe H┞l┞ fiﾐaﾐIo┗áﾐ┞ 
z projektů 

 )ájﾏo┗á čiﾐﾐost 
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- Velﾏi doHrá spolupráIe škol s DDM – v HoliIíIh e┝istuje tak doHrá ﾐaHídka ┗olﾐočaso┗ýIh 
akti┗it pro děti, že děti a rodiče ﾏají proHléﾏ s koordiﾐaIí ﾐá┗ště┗ kroužků, v odlehlýIh 
oHIíIh jsou proHléﾏ┞ s dopra┗ou ﾐa zájﾏo┗é akti┗it┞ 

 

Rizika: 

 Persoﾐálﾐí  
- ┗ětšiﾐou škol┞ persoﾐálﾐě staHilizo┗aﾐé 

- ┗ ﾏalotřídﾐíIh školáIh e┝istuje proHléﾏ s kuﾏulaIí fuﾐkIí ﾐa poziIi ředitelky, je proHléﾏ 
se zastupo┗áﾐíﾏ učitelů při ┗ýuIe 

- riziko s┞ﾐdroﾏu ┗┞hořeﾐí učitelů 

 DeﾏografiIký ┗ý┗oj – začíﾐá, resp. očeká┗á se pokles počtu dětí v pr┗ﾐíIh ročﾐíIíIh 

 Orgaﾐizačﾐí riziko 

- proHléﾏ je ┗ ﾏalotřídﾐíIh školáIh se zastupo┗áﾐíﾏ  
- ┗ odlehlýIh oHIíIh proHléﾏ s dopra┗ou 

- Hezpečﾐost při doIházIe do škol┞ 

- je potřeHa ┗┞šší kapaIita družiﾐ 

- ┗íIe Hudo┗ ┗ jedﾐé škole – složitější koordiﾐaIe 

 Finance 

- jsou potřeHa dotaIe s jedﾐoduššíﾏ postupeﾏ při realizaIi projektů 

- fiﾐaﾐčﾐě ﾐáročﾐé je suplo┗áﾐí 
 Prá┗ﾐí – r┞Ihlé zﾏěﾐ┞, ﾐedostatečﾐá přípra┗a 

 TeIhﾐiIké riziko  

- je třeHa fiﾐaﾐčﾐě ┗elﾏi ﾐáročﾐá rekoﾐstrukIe paﾏátko┗ě Ihráﾐěﾐé Hudo┗┞ škol┞  
- opra┗a elektroiﾐstalaIe a spodﾐí ┗od┞ ┗ šatﾐáIh v jedﾐé škole 

- opra┗a střeIh┞ v jedﾐé škole 

- jsou třeHa prostor┞ ﾐa arIhi┗, ﾐehořla┗é skříﾐě ﾐa arIhi┗  
 

Na sIhůzIe praIo┗ﾐí skupiny dne 7. 12. 2016 H┞l prodiskuto┗áﾐ ﾐá┗rh SWOT aﾐalýz┞, který H┞l 
upra┗eﾐ a ﾐásledﾐě odsouhlaseﾐ ┗ ﾐíže u┗edeﾐé podoHě.  

Tabulka 35 SWOT ン aﾐalýza – základﾐí vzděláváﾐí ﾐa úzeﾏí SO ORP HoliIe 

Silﾐé stráﾐk┞: SlaHé stráﾐk┞: 
1. StaHilizo┗aﾐé týﾏ┞ k┗alifiko┗aﾐýIh 

pedagogů 

2. DoHré ﾏateriálﾐí podﾏíﾐk┞ – pře┗ážﾐá 
┗ětšiﾐa školﾐíIh Hudo┗ zrekoﾐstruo┗aﾐá, 

opra┗eﾐá  
3. DoHrá spolupráIe se zřizo┗ateleﾏ 

1. Výsledk┞ spolupráIe s OSPOD HoliIe  
2. V┞Ha┗eﾐí odHorﾐýIh učeHeﾐ 

3. SIhází ps┞Ihologo┗é  
 

Příležitosti: Hrozby: 

1. V┞užití dotačﾐíIh titulů 

2. V┞užití spolupráIe s jiﾐýﾏi orgaﾐizaIeﾏi pro 
přeﾐos zkušeﾐostí, iﾐspiraIe, ﾐápadů 

3. Sponzoring 

1. DeﾏografiIký pokles a ┗zﾐik soukroﾏýIh 
škol  

2. )ačleﾐěﾐí ﾏeﾐtálﾐě retardo┗aﾐýIh dětí do 
hla┗ﾐího ┗zdělá┗aIího proudu 

3. Ch┞Hí s┞stéﾏo┗á podpora  ﾏalotřídﾐíIh 
škol ┗ OP VVV  
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5.3.3 Zájmové a neformální vzdělávání 
Strukturo┗aﾐé rozho┗or┞ proHěhl┞ ┗ zařízeﾐíIh 

1. Artykadlo  

2. Rodiﾐﾐé Ieﾐtruﾏ HolouHek ふOHlastﾐí Iharita ParduHiIeぶ 
3. Český hudeHﾐí táHor ﾏládeže a Ceﾐtruﾏ ┗olﾐého času Horﾐí Jeleﾐí  
4. Vzdělá┗aIí Ieﾐtruﾏ Paprsek Dolﾐí Jeleﾐí 
5. )ákladﾐí uﾏěleIká škola Karla Malicha, Holice 

6. Důﾏ dětí a ﾏládeže HoliIe  
 

Nejvýzﾐaﾏﾐější úspěIh┞ 

 Národﾐí Ieﾐa za kariéro┗é poradeﾐst┗í ふRVC Holoubek) 

 Sﾏ┞sluplﾐost čiﾐﾐosti – doHré ┗ýsledk┞ čiﾐﾐosti, k┗alita 

 Široká ﾐaHídka akti┗it 
 DlouhodoHá e┝isteﾐIe 

 Jediﾐečﾐost akti┗it, uﾏěleIká úro┗eň 

 DoHrý týﾏ 

 Stoupá počet zájeﾏIů 

 V┞t┗ářeﾐí koﾏuﾐit┞ 

 DoHrá spolupráIe se zřizo┗ateleﾏ 

 

Doprava 

 V dotazo┗aﾐýIh orgaﾐizaIíIh ﾐeﾐí ┗ýrazﾐý proHléﾏ 

 Doprava na aktivity – pěší doIházka, I┞klodopra┗a, auto, Hus, ﾏikroHus, letadlo ふzahraﾐičﾐí 
účastﾐíIi na HudeHﾐí táHor ﾏládeže)  

 Rodiče kroužk┞ ┗┞Hírají dle ﾏožﾐostí dopravy a dojezdo┗ýIh časů autoHusů 

 U ﾐěkterýIh zařízeﾐí jsou proHléﾏ┞ s parko┗áﾐíﾏ 

 

Bezpečﾐost, soIiálﾐě patologiIké jev┞ 

 Budo┗┞ a zařízeﾐí jsou zaHezpečeﾐ┞ 

 Při sporto┗ﾐíIh akti┗itáIh se ┗┞žadují iﾐforﾏaIe o zdra┗otﾐíﾏ sta┗u  
 Drogy se ﾐe┗┞sk┞tují, ale řeší se Iigaret┞, alkohol ﾐa letﾐíIh táHoreIh, i kd┞ž je zakázáﾐo jejich 

použití 
 )ájﾏo┗á čiﾐﾐost je saﾏa o soHě pre┗eﾐIí a „terapií“ 

 

Inkluze 

 V ﾐěkterýIh orgaﾐizaIíIh zkušeﾐosti s dětﾏi se SVP ふﾐe┗idoﾏí, Iukro┗ka, autisﾏusぶ, ﾐa 
zájﾏo┗é akti┗it┞ se dosta┗ují ┗ dopro┗odu rodičů 

 )ískat asisteﾐt┞ je složité, jde o ┗elﾏi ﾏalý počet hodiﾐ týdﾐě 

 BezHariéro┗é ┗stup┞ jeﾐ ┗ ﾐěkterýIh zařízeﾐíIh, H┞lo H┞ potřeHa je dobudovat 

 OHčas přiIházejí děti z etﾐiIké ﾏeﾐšiﾐ┞, z Dětského doﾏo┗a 
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 Děteﾏ ze soIiálﾐě zﾐe┗ýhodﾐěﾐýIh rodiﾐ je ┗ ﾐěkterýIh zařízeﾐíIh uﾏožﾐěﾐo platit školﾐé ﾐa 
splátk┞ 

 Miﾏořádﾐě taleﾐto┗aﾐýﾏ děteﾏ ┗ěﾐo┗áﾐa z┗ýšeﾐá péče  
 

)kušeﾐosti s projekt┞ 

 Nezisko┗é orgaﾐizaIe ┗ětšiﾐou ﾐeﾏají staHilﾐí fiﾐaﾐIo┗áﾐí a potřeHují ┗┞uží┗at e┝terﾐí fiﾐaﾐčﾐí 
zdroje, proto ﾏají zkušeﾐosti s dotačﾐíﾏi tituly, jako jsou: 

- EU projekty – OP Z, OP LZZ, ERASMUS+ 

- Norské foﾐd┞ 

- Graﾐto┗é fiﾐaﾐIo┗áﾐí z ﾏěsta, kraje, ﾏiﾐisterste┗, ﾐadaIí 
- Dar┞ soukroﾏýIh dárIů, ┗el┗┞slaﾐeIt┗í 

 

Poviﾐﾐá, doporučeﾐá a volitelﾐá téﾏata MAP 

 Některé akti┗it┞ ┗ neforﾏálﾐíﾏ a zájﾏo┗éﾏ ┗zdělá┗áﾐí ﾏohou podpořit téﾏata MAP: 
- čteﾐářskou graﾏotﾐost ふliterárﾐě- draﾏatiIké oHor┞, autorská čteﾐíぶ – DDM, )UŠ 

- pol┞teIhﾐiIké ┗zdělá┗áﾐí ふIheﾏiIké pokus┞, logiIké a desko┗é hr┞ぶ – DDM 

- kariéro┗é poradeﾐst┗í – RVC Holoubek 

- rozvoj koﾏpeteﾐIí pro akti┗ﾐí použí┗áﾐí Iizího jaz┞ka ふAjぶ – VC Paprsek 

 

SpolupráIe  

 Pokud e┝istuje zřizo┗atel, je s ﾐíﾏ doHrá spolupráIe 

 E┝istuje spolupráIe se spoﾐzor┞ ふdar┞, ﾏateriálﾐí podporaぶ 
 SpolupráIe se )Š – DDM zajišťuje zájﾏo┗é kroužk┞ pro děti 
 SpolupráIe )UŠ – MŠ ふ┗┞tipo┗áﾐí ﾐadaﾐýIh dětíぶ 
 SpolupráIe orgaﾐizaIí ﾏezi seHou ﾐa┗zájeﾏ ふz┗eřejﾐěﾐí letáčků, ﾐepřijatýﾏ děteﾏ posk┞tují 

tip ﾐa jiﾐé zařízeﾐí s volnou kapacitou) 

 Existuje snaha nekonkurovat si – ﾏít jiﾐé Iílo┗é skupiﾐ┞  
 Náﾏět┞ ﾐa zlepšeﾐí spolupráIe: 

- ﾏetodiIká podpora z odHoru školst┗í k rozpočtůﾏ a účetﾐiIt┗í příspě┗ko┗ýIh orgaﾐizaIí 
 

Na sIhůzIe praIo┗ﾐí skupiﾐ┞ dﾐe 6. 12. 2016 H┞l projedﾐáﾐ ﾐá┗rh SWOT aﾐalýz┞ a po diskusi H┞l 
upra┗eﾐ a odsouhlaseﾐ ﾐásledo┗ﾐě: 

Tabulka 36 SWOT ン aﾐalýza – zájﾏové a ﾐeforﾏálﾐí vzděláváﾐí ﾐa úzeﾏí SO ORP HoliIe 

Silﾐé stráﾐk┞: SlaHé stráﾐk┞: 
1. Lidé se zkušeﾐostﾏi a ﾐadšeﾐíﾏ 

2. DoHrá po┗ěst orgaﾐizaIí 
3. Vﾐíﾏáﾐí potřeH regioﾐu 

1. NestaHilﾐí fiﾐaﾐIo┗áﾐí 
2. Proﾏěﾐli┗ost Iílo┗ýIh skupiﾐ 

3. Nutﾐost oHﾐo┗┞ ┗┞Ha┗eﾐí 
Příležitosti: Hrozby: 

1. V┞užití dotačﾐíIh titulů 

2. SpolupráIe s jiﾐýﾏi orgaﾐizaIeﾏi a Ieﾐtr┞ – 

inspirace, ﾐápad┞ 

3. No┗é akti┗it┞ prostředﾐiIt┗íﾏ iﾐforﾏačﾐíIh 
teIhﾐologií ふiﾐterﾐetぶ  

1. Nedostatek fiﾐaﾐčﾐíIh zdrojů 

2. Pokles zájﾏu, pasi┗ﾐí ži┗otﾐí st┞l 
3. )ﾏěﾐa persoﾐálﾐí situaIe u zřizo┗atele po 

┗olHáIh  
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5.3.4 Výstup z rozhovorů s rodiči 
SIhůzk┞ s rodiči se koﾐal┞ dﾐe 30. 11. 2016 v HorﾐíIh ŘediIíIh ふﾏalotřídﾐí ﾐeúplﾐá školaぶ, dﾐe 6. 12. 

2016 v HoliIíIh ふIeﾐtruﾏ regioﾐu, úplﾐá )Šぶ a dne 7. 12. 2016 v Horﾐíﾏ Jeleﾐí ふﾏalé ﾏěsto, úplﾐá )Šぶ. 
Rodiče záro┗eň ﾏěli zkušeﾐosti s ﾏateřskýﾏi školaﾏi ┗ ﾏístě. 

Z rozho┗orů ┗zešl┞ ﾐásledujíIí pozﾐatk┞: 

 

Nejvýzﾐaﾏﾐější úspěIh┞/silﾐé stráﾐk┞ škol┞ 

 Moderﾐí opra┗eﾐé škol┞  
 V ﾐěkterýIh doHrý režiﾏ přestá┗ek pro děti – ﾏohou si hrát a regeﾐero┗at síl┞ o přestá┗káIh, 

dle počasí ﾏohou Hýt i ┗eﾐku 

 Rodiﾐﾐé prostředí ┗ ﾏalotřídﾐí škole, doHré ┗ztah┞ 

 Na ﾏalotřídﾐí škole Ihválí přípra┗u ﾐa saﾏostatﾐost ┗┞žado┗aﾐou ﾐa ヲ. stupni )Š 

 U┗ítali H┞ odděleﾐé ┗┞učo┗áﾐí ┗e ヴ. a ヵ. roč. na ﾏalotřídﾐí škole 

 DoHrý přístup učitelů/učitelek k děteﾏ i ﾐa úplﾐýIh )Š 

 Projekto┗é dﾐ┞ – ﾐěkteří rodiče Ihápou jako oHohaIeﾐí ┗ýuk┞, ﾐěkteří se oHá┗ají dopadu ﾐa 
ﾐedostatek času předá┗áﾐí zﾐalostí, projekto┗éﾏu ┗┞učo┗áﾐí ﾐerozuﾏějí – je třeHa os┗ěta 

 Poziti┗ﾐě hodﾐotí odděleﾐé pa┗iloﾐ┞ )Š pro 1. a 2. stupeň – ┗ětší Hezpečí a klid pro ﾏalé děti 
 Na ┗ětšíIh školáIh se koﾐá ﾏﾐoho kulturﾐích akcí, ┗ýletů, orgaﾐizují se růzﾐé akIe a soutěže 

 Velﾏi doHře hodﾐoIeﾐa k┗alita )UŠ a velká ﾐaHídka kroužků 

 Poziti┗ﾐí ohlas ﾐa ┗┞uží┗áﾐí her ┗e ┗ýuIe ┗ jedﾐé škole 

 DoHrá k┗alita jaz┞ko┗ého ┗┞učo┗áﾐí v úplﾐýIh školáIh 

 K┗alitﾐí ┗edeﾐí škol 

 

Doprava 

 Kroﾏě leteIké ┗šeIhﾐ┞ druh┞ dopra┗┞ do škol┞ 

 Požada┗ek ﾐa odděleﾐé I┞klostezk┞, které by uﾏožﾐil┞ dopra┗u dětí do škol 
 Doprava nebyla od zúčastﾐěﾐýIh rodičů Ihápaﾐá jako proHléﾏ, šlo ale o rodiče příﾏo z ﾏísta 

anebo z HlízkýIh oHIí 

 

Bezpečﾐost 

 Je potřeHa důrazﾐá os┗ěta, která H┞ děteﾏ os┗ětlila ﾐeHezpečí ﾐastupo┗áﾐí dětí do IizíIh aut 
při dopra┗ě do/z škol┞ 

 Drog┞ ﾐejsou ┗e školáIh proHléﾏ 

 E┝istuje agrese a šikaﾐa ﾏezi dětﾏi, u┗ítali H┞ koﾏuﾐikaIi s rodiči o šikaﾐě 

 Upozorﾐěﾐí ﾐa proHleﾏatiIkou Hezpečﾐost ﾏěstského parku ┗ HoliIíIh – obavy z drog, 

požada┗ek ﾐa z┗ýšeﾐou ostrahu poliIie ┗ parku 
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Inkluze 

 Ve škole ﾐeproHěhla sﾏěreﾏ k rodičůﾏ žádﾐá os┗ěta o iﾐkluzi 
 Iﾐkluzi┗ﾐí ┗zdělá┗áﾐí rodiče ﾐe┗ﾐíﾏají a priori jako proHléﾏ, ale potřeHo┗ali H┞ ze straﾐ┞ škol┞ 

┗ědět, jak se to dotkﾐe jejiIh dětí z hlediska k┗alit┞ ┗zděláﾐí ふteﾏpo, hlouHka, ┗ýkoﾐ, úkol┞, 
zﾐáﾏko┗áﾐíぶ 

 O ┗zdělá┗áﾐí ┗ oblasti iﾐkluze ﾐeﾏají zájeﾏ 

 V┞rušo┗áﾐí a agrese ze straﾐ┞ dětí s poruIhaﾏi Iho┗áﾐí, část rodičů s iﾐkluzí dětí s poruchami 

Iho┗áﾐí ﾐesouhlasí, oHá┗ají se o Hezpečﾐost dětí, důraz ﾐa oIhraﾐu zdra┗ýIh dětí, u┗olﾐěﾐí 
kázﾐě, oﾏezeﾐá autorita učitelů, po┗oleﾐá kázeň a disIiplíﾐa 

 Rodiče H┞ u┗ítali speIiálﾐí tříd┞ pro děti se SVP 

 Nadaﾐé děti – žádﾐé proHléﾏ┞, škol┞ u┗olňují ﾐa soutěže a přehlídk┞, jako podporu ﾐadaﾐýIh 
dětí požadují zadá┗áﾐí složitějšíIh úkolů 

 Rodiče se iﾐkluze často oHá┗ají k┗ůli dopadu ﾐa k┗alitu ┗zdělá┗áﾐí jejiIh dětí Hez SVP, ﾐej┗ětší 
oHa┗a je z agresi┗ﾐího Iho┗áﾐí, ﾐarušo┗áﾐí soustředěﾐí ┗e třídě, těžko děteﾏ ┗┞s┗ětlují jiﾐé 
hodﾐoIeﾐí dětí se SVP. Větší oHa┗┞ ﾏají z dopadu přítoﾏﾐosti žáků s meﾐtálﾐíﾏ postižeﾐíﾏ ﾐa 
kvalitu ┗zdělá┗áﾐí ┗e škole. Přítoﾏﾐostí dětí s f┞ziIkýﾏ haﾐdiIapeﾏ ┗e škole se oHa┗┞ ﾐetýkají. 

 SIhází os┗ěta o iﾐkluzi┗ﾐíﾏ ┗zdělá┗áﾐí, rodiče a ┗eřejﾐost ﾏohou ﾏít zkresleﾐé předsta┗┞, 
straIh, oHa┗┞, s┞stéﾏu ﾐerozuﾏějí, rodičo┗ská ┗eřejﾐost je pře┗ážﾐě ﾐegati┗ﾐě ﾐaladěﾐa proti 
inkluzi v případě, že ﾐegati┗ﾐě o┗li┗ﾐí k┗alitu ┗┞učo┗áﾐí jejiIh dětí 

 Rodičůﾏ je potřeHa situaIi ┗┞s┗ětlo┗at, koﾏuﾐiko┗at s ﾐiﾏi 

 

Téﾏata MAP 

 Po┗iﾐﾐá téﾏata 

- Čteﾐářská graﾏotﾐost – rodiče ﾏohou poﾏoIi čteﾐíﾏ předškolﾐíﾏ děteﾏ, Ihodit s nimi 

do kﾐiho┗ﾐ┞, u┗ítali H┞ čteﾐářské deﾐík┞ a práIi s te┝teﾏ ふpsaﾐí zážitkůぶ, ﾐěkteří rodiče 
ﾐeﾏají dost času ﾐa pra┗idelﾐé čteﾐí s dětﾏi, kladﾐě oIeňují, že ﾐeﾐí po┗iﾐﾐá četHa a děti 
si mohou vybrat, ﾐěkteří rodiče čtou děteﾏ ┗e družiﾐě, doHrý ohlas ﾏá čteﾐářský kluH 

- MateﾏatiIká gramotnost – ﾐeﾐí proHléﾏ, záleží ﾐa učiteli 

- Inkluze – ┗iz ┗ýše 

 Doporučeﾐá téﾏata 

- Podnikavost a iniciativa – ┗ítají, že děti jsou ┗edeﾐ┞ k t┗orHě prograﾏu ﾐa Deﾐ ﾏatek, toto 

téﾏa ┗ítají s poukazeﾏ ﾐa jeho důležitost pro ži┗ot 

- Pol┞teIhﾐiIké ┗zdělá┗áﾐí – upozorﾐěﾐí ﾐa příklad doHré pra┝e ()Š dr. Malíka v Chrudimi – 

škola hrouぶ, upozorﾐěﾐí ﾐa to, že ┗e školáIh sIhází dílﾐ┞, pozeﾏk┞, ┗ýIho┗a k ﾏaﾐuálﾐí 
zručﾐosti – práIe se dře┗eﾏ, ko┗eﾏ, ručﾐí práIe, Iož H┞ děti připra┗ilo ﾐa ži┗ot; doHrý 
ohlas ﾐa fiﾐaﾐčﾐí graﾏotnost, rodiče pol┞teIhﾐiIké ┗zděláﾐí podporují 

- Kariéro┗é poradeﾐst┗í – ﾐěkteří ﾐeﾏěli osoHﾐí zkušeﾐost; jiﾐí Ih┗álili ﾏožﾐost Hilaﾐčﾐí 
diagnostiky na ÚP a e┝kurze ﾐa SŠ autoﾏoHilﾐí 

 Volitelﾐá téﾏata 

- Výuka jaz┞ků – rozporﾐé zkušeﾐosti, ﾐěkteří rodiče poukazují ﾐa ﾐízkou k┗alitu ┗ýuk┞, 
ﾐeﾏoderﾐí ﾏetod┞ a ﾐízkou k┗alifiko┗aﾐost učitelů jaz┞ků ﾐa ﾐěkterýIh školáIh; ┗ýuku Aj 
┗e ン. tř. Ihápou ﾐěkteří rodiče jako předčasﾐou a příliš těžkou – sIhází os┗ěta; ┗ HoliIíIh 
sIhází ┗ ﾐaHídIe ┗íIe jaz┞ko┗ýIh kroužků pro děti; druhý jaz┞k v Α.tř. po┗ažují za příliš 
oHtížﾐý; ﾐa jiﾐé škole Ih┗álí projekto┗é dﾐ┞ ┗ aﾐgličtiﾐě; postrádáﾐi jsou rodilí ﾏlu┗čí a 



Aﾐal┞tiIká část 
Místﾐí akčﾐí pláﾐ pro SO ORP HoliIe ヲヰヱヶ - 2023 

 

 

164 

 

jaz┞ko┗é poH┞t┞ ┗ zahraﾐičí, potřeHují poﾏůIk┞; ┗ regioﾐu je příklad doHré pra┝e ┗ýuk┞ Aj 
– Vzdělá┗aIí Ieﾐtruﾏ Paprsek Dolﾐí Jeleﾐí 

- SoIiálﾐí a oHčaﾐské koﾏpeteﾐIe – v ﾏalýIh oHIíIh a ﾏěsteIh ┗elﾏi doHrá úro┗eň 

spolupráIe, e┝istují tradiIe a spolupráIe ﾐapříč oHIí, doHré zkušeﾐosti s ┗ěko┗ě sﾏíšeﾐýﾏi 
skupinami dětí, děti ﾐa┗ště┗ují seﾐior┞ 

    

SpolupráIe  

 SpolupráIe škol┞ s rodiči doHrá, ┗ítají přeﾐos iﾐforﾏaIí ze školﾐíIh rad 

 Kladﾐé ohlas┞ ﾐa ﾐaHídku zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí 
 SpolupráIe s oHIí ohledﾐě škol┞ ┗elﾏi doHrá 

 Dohled ﾐa přeIhodeIh ráﾐo 

 Rodiče jako dopro┗od ﾐa ┗ýlet┞ 

 Vzájeﾏﾐé ﾐá┗ště┗┞ dětí )Š – MŠ rodiče oIeňují 
 OIeﾐěﾐí přítoﾏﾐosti učitelk┞ z MŠ ﾐa zápiseIh ┗ )Š 

 V )Š Horﾐí Jeleﾐí ┗┞ho┗uje orgaﾐizaIe ote┗íraIí doH┞ družiﾐ┞, která je koordiﾐo┗áﾐa s ﾐaHídkou 
zájﾏo┗ýIh kroužků 

 

ProHléﾏ┞ a rizika 

 Pokles počtu dětí – obavy z dopadu ﾐa školu a k┗alitu ┗zdělá┗áﾐí k┗ůli redukIi učitelů 

 )a┗áděﾐí iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí 
 Nedostatečﾐá k┗alifiko┗aﾐost učitelů a použí┗áﾐí ﾐeﾏoderﾐíIh foreﾏ ┗ýuk┞, rodiče upozorňují 

ﾐa ﾐutﾐost stálého ┗zdělá┗áﾐí učitelů – hla┗ﾐě u ┗ýuk┞ jaz┞ků 

 Při zadá┗áﾐí úkolů ﾐěkd┞ ﾐejsou respekto┗áﾐa speIifika tradiI, kd┞ ﾐeﾐí realistiIké očeká┗at 
přípra┗u do škol┞ ﾐa druhý deﾐ ふﾐapř. úkol┞ ﾐa Mikulášeぶ 

 Nedostatečﾐá Hezpečﾐost ┗ ﾏěstskéﾏ parku 

 Nevyhovuje kvalita stra┗o┗áﾐí ve Školﾐí jídelﾐě v HoliIíIh, ﾐe┗hodﾐá orgaﾐizaIe školﾐího 
stra┗o┗áﾐí – ┗e špičkáIh ┗elký ﾐápor, ﾏálo času ﾐa klidﾐé jídlo, ﾐedostatečﾐá k┗alita stra┗┞ 

 Školﾐí jídelﾐa ┗ Horﾐíﾏ Jeleﾐí – ┗elﾏi doHrá k┗alita 

 Družiﾐy nefungují pro děti ze ヴ. tříd a ﾐěkde aﾐi pro děti ze ン. tříd 

 Nedostatečﾐé informace ze straﾐ┞ škol┞ o podstatﾐýIh zﾏěﾐáIh o┗li┗ňujíIíIh ┗ýuku 

 Nedostatečﾐá koordiﾐaIe v HoliIíIh – ┗┞učo┗áﾐí/školﾐí jídelﾐa/družiﾐ┞/začátek kroužků, 

ﾐeﾐa┗azují ote┗íraIí doH┞ družiﾐ┞ a začátk┞ kroužků, děti ﾐeﾏají kde počkat po uza┗řeﾐí 
družiﾐ┞ ﾐa začátek kroužků, Ih┞Hí ﾐízkopraho┗é zařízeﾐí, kde H┞ děti ﾏohl┞ počkat do doH┞ 
zahájeﾐí kroužků, ﾐá┗rh ﾐa ideálﾐí doHu začátku kroužků ┗e ヱヴ:00 hod. 

 Přeorgaﾐizo┗aﾐost čas dětí ┗e družiﾐě, požada┗ek ﾐa ┗olﾐější režiﾏ – hraﾐí si, regeﾐeraIe, klid 

 

Na základě pozﾐatků z rozho┗orů s rodiči H┞la ┗┞t┗ořeﾐa SWOT aﾐalýza. 
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Tabulka 37 SWOT aﾐalýza – vzděláváﾐí ﾐa úzeﾏí SO ORP HoliIe z pohledu rodičů 

Silﾐé stráﾐk┞: SlaHé stráﾐk┞: 

 Rodiﾐﾐé prostředí v ﾏalotřídﾐíIh školáIh 

 SpolupráIe s oHIí 
 DoHrý teIhﾐiIký sta┗ školﾐí Hudo┗┞ 

 DoHrá ┗ýuka českého jaz┞ka 

 NaHídka kroužků 

 V┞Haveﾐí škol teIhﾐikou 

 Iﾐdi┗iduálﾐí koﾐzultaIe ﾏísto společﾐýIh 
sIhůzek 

 KoﾏuﾐikaIe učitel – žák 

 Projekto┗é dﾐ┞ 

 NaHídka kroužků 

 V┞Ha┗eﾐí škol┞ 

Malotřídﾐí škola: 
 Nedostatečﾐé děleﾐí tříd ┗e ヴ. a 5. ročﾐíku 

 Nedostatečﾐě často ┗ýlet┞, di┗adlo, 
koﾐIert┞, e┝kurze, škola ┗ přírodě, l┞žařský 
kurz 

 Nedostatečﾐá k┗alita ┗ýuk┞ jaz┞ků 

OHeIﾐě: 
 NezaHezpečeﾐé praIovﾐí v┞učováﾐí, 

dopad ﾐa ﾏaﾐuálﾐí zručﾐost 

 Ne┗hodﾐá orgaﾐizaIe přestá┗ek ┗e ┗ětšíIh 
školáIh 

 Nez┗ládﾐutí dětí s poruIhaﾏi Iho┗áﾐí 
 Nedostatečﾐá os┗ěta o zﾏěﾐáIh, škola 

ﾐe┗┞s┗ětluje zﾏěﾐ┞ předeﾏ 

 Kvalita ﾐěkterýIh kroužků v DDM 

 Střídáﾐí učitelů Hěheﾏ školﾐího roku 

 Neﾏoti┗ujíIí trest┞ a pozﾐáﾏk┞ 

 Sporto┗ﾐí areál 
 Výuko┗á přírodﾐí zahrada 

 SIhází rodilí ﾏlu┗čí a jaz┞ko┗é poH┞t┞ 
v zahraﾐičí 

 Vzdělá┗áﾐí učitelů 

Příležitosti: Hrozby: 

V┞užití dotaIí 
 DlouhodoHé projekt┞ 

 )ískáﾐí k┗alifiko┗aﾐýIh učitelů ﾐa ┗ýuku 
Iizího jaz┞ka 

 )ískáﾐí ps┞Ihologa 

 Meziﾐárodﾐí spolupráIe 

 Nízkoprahové zařízeﾐí v HoliIíIh 

 

 DeﾏografiIký pokles a s tíﾏ souvisejíIí 
nedostatek fiﾐaﾐIí ﾐa ﾏzd┞ učitelů 

 S┞ﾐdroﾏ v┞hořeﾐí učitelek 

 Nezajištěﾐá Hezpečﾐost ┗ ﾏěstskéﾏ parku 

 Persoﾐálﾐí oHﾏěﾐa u zřizo┗atele po 
┗olHáIh 

 )horšeﾐí hosp. situaIe – soIiálﾐě slaHé děti 
 Neustálé zﾏěﾐ┞ v předpiseIh 

 Druhý po┗iﾐﾐý jaz┞k od Α. tříd┞ 

 )horšeﾐí iﾏage řeﾏesel 
 DegradaIe SŠ ┗zděláﾐí 
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Po prioritizaIi u┗ádíﾏe SWOT ン aﾐalýzu: 

Tabulka 38 SWOT ン aﾐalýza – vzděláváﾐí ﾐa úzeﾏí SO ORP HoliIe z pohledu rodičů 

Silﾐé stráﾐk┞: SlaHé stráﾐk┞: 

1. SpolupráIe s oHIí 
2. V┞Ha┗eﾐí škol teIhﾐikou 

3. KoﾏuﾐikaIe učitel – žák 

1. Nedostatečﾐé praIo┗ﾐí ┗┞učo┗áﾐí, dopad 
ﾐa ﾏaﾐuálﾐí zručﾐost 

2. Výuka jaz┞ků – sIhází rodilí ﾏlu┗čí a 
jaz┞ko┗é poH┞t┞ ┗ zahraﾐičí 

3. Škol┞ ﾐepro┗ádějí os┗ětu a ﾐeiﾐforﾏují o 

ﾐěkterýIh zásadﾐíIh zﾏěﾐáIh ふiﾐkluze 

ﾐapř.ぶ 
Příležitosti: Hrozby: 

1. V┞užití dotaIí 
2. )ískáﾐí ps┞Ihologa do škol 
3. Nízkopraho┗é zařízeﾐí ┗ HoliIíIh 

1. DeﾏografiIký pokles a s tíﾏ sou┗isejíIí 
ﾐedostatek fiﾐaﾐIí ﾐa ﾏzd┞ učitelů 

2. S┞ﾐdroﾏ ┗┞hořeﾐí staršíIh učitelů/učitelek 

3. Neustálé zﾏěﾐ┞ ┗ předpiseIh 

 

 

5.3.5 Dětský domov (olice 

Jde o speIiálﾐí školské zařízeﾐí, kde je zřizo┗ateleﾏ ParduHiIký kraj. V této části aﾐalýz┞ je u┗edeﾐo 
k┗ůli toﾏu, že děti z DD ┗┞uží┗ají škol┞ a školská zařízeﾐí ┗ HoliIíIh.  

 

Největší úspěIh┞ 

 Nejsilﾐější stráﾐkou je ┗┞t┗ořeﾐý ojediﾐělý s┞stéﾏ, kd┞ se klade ﾏa┝iﾏálﾐí důraz ﾐa ﾐápodoHu 
zdra┗ého rodiﾐﾐého ži┗ota (rodinu) a Iíleﾏ je, aH┞ ﾏladý člo┗ěk, který po ヱΒ. roIe ┗ěku Hude 
DD opouštět, H┞l ﾏa┝iﾏálﾐě připra┗eﾐý ﾐa saﾏostatﾐý ži┗ot. K toﾏu ﾏá DD čt┞ři saﾏostatﾐé 
H┞t┞ pro Β dětí do ヱヵ let ┗ěku, jedeﾐ přeIhodo┗ý H┞t pro ﾏladého člo┗ěka od ヱヶ let ┗ěku a 
tréﾐiﾐko┗ý H┞t pro člo┗ěka od ヱΒ let ┗ěku  

 Děti ﾐe┗zdělá┗ají, ale připra┗ují ﾐa ži┗ot 
 Ná┗rat do HiologiIkýIh rodiﾐ je ┗elﾏi proHleﾏatiIký, pokud ﾐedojde k saﾐaIi HiologiIké rodiﾐ┞ 

 DD ﾏá zpraIo┗aﾐý traﾐsforﾏačﾐí pláﾐ, kde pro saﾐaIi HiologiIké rodiﾐ┞ ﾐa┗rhují ┗elﾏi 
intenzivní práIi soIiálﾐího praIo┗ﾐíka s rodiﾐou, čekají ﾐa sIh┗áleﾐí od zřizo┗atele 

 Spádo┗á oHlast DD je ParduHiIký kraj, předﾐost ﾏají sourozeﾐIi, ﾏezi klieﾐt┞ jsou i děti, které 
uží┗ají ps┞Ihofarﾏaka 

 V DD je ┗elﾏi k┗alifiko┗aﾐý persoﾐál speIiálﾐíIh pedagogů, který ﾐa┗íI prošel důkladﾐýﾏ 
proškoleﾐíﾏ prostředﾐiIt┗íﾏ projektu z ﾐorskýIh foﾐdů 

 

Doprava 

 Dopra┗a ﾐa )Š ┗ HoliIíIh ﾐeﾐí proHléﾏ, dá se z┗ládﾐout pěšk┞ 

 Děti se SVP jsou s┗ážeﾐ┞ Huseﾏ do speIiálﾐíIh škol ┗ ParduHiIíIh a ┗ HradIi Králo┗é 

 Na SŠ se dopra┗ují ┗eřejﾐou dopra┗ou 
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Bezpečﾐost 

 Budova je ┗┞Ha┗eﾐa Hzučákeﾏ, děti ﾏají klíče 

 V každé rodiﾐě je PC saﾏostatﾐý, ﾐeﾐí společﾐá počítačo┗á síť 

 

SoIiálﾐě-patologiIké jev┞ 

 DD realizuje růzﾐá pre┗eﾐti┗ﾐí opatřeﾐí – Hesed┞, předﾐášk┞, iﾐdi┗iduálﾐí či skupiﾐo┗ou práIi 

 ProHléﾏ přiﾐášejí ﾐá┗ště┗┞ rodičů, kd┞ doIhází k přeﾐosu ┗zorů ﾐesprá┗ﾐýIh způsoHů Iho┗áﾐí 

 

Inkluze 

 Mají poziti┗ﾐí zkušeﾐosti s iﾐkluzi┗ﾐíﾏ ┗zdělá┗áﾐíﾏ dětí ┗e speIiálﾐíIh školáIh ふS┗ítáﾐí 
v ParduHiIíIh, škola pro sluIho┗ě postižeﾐé ┗ HradIi Králo┗éぶ, kde je ﾏalý počet dětí ┗e třídáIh 

a ┗ětší počet pedagogů 

 OHá┗ají se iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí ┗ )Š, kde je ┗elký počet dětí ┗e třídáIh a kde Hude 
pra┗děpodoHﾐě doIházet k ﾐez┗ládﾐutí eﾏoIí učitelů při iﾐkluzi┗ﾐíﾏ ┗zdělá┗áﾐí dětí se SVP  

 DD ﾏá HezHariéro┗ý ┗stup 

 

)kušeﾐosti s projekty 

 E┝istují zkušeﾐosti s projekty z EU foﾐdů, ﾐadaIí, ﾐorskýIh foﾐdů 

 

Téﾏata MAP 

 Po┗iﾐﾐá téﾏata 

- mají doHré zkušeﾐosti s po┗iﾐﾐýﾏi téﾏat┞ – gramotnost i pregraﾏotﾐost, realizují 
kariéro┗é poradeﾐst┗í 

 Doporučeﾐá téﾏata 

- podnikavost, kreativita – děti ┗edou ke z┗ládﾐutí doﾏáIíIh praIí, k samostatnosti 

- pol┞teIhﾐiIké ┗zdělá┗áﾐí – zaHý┗ají se fiﾐaﾐčﾐí graﾏotﾐostí, prosazují hospodárﾐé 
┗┞uží┗áﾐí eﾐergií, podporují akti┗it┞, kde je třeHa ﾏaﾐuálﾐí zručﾐost; potřeHují ┗┞Ha┗it 
dílﾐu 

 Volitelﾐá téﾏata 

- posilují hla┗ﾐě soIiálﾐí a oHčaﾐské koﾏpeteﾐIe a děti ┗edou k jejiIh z┗ládﾐutí, jaz┞ko┗é 
kompeteﾐIe získá┗ají děti ┗e škole 

 

SpolupráIe 

 Velﾏi doHrá je spolupráIe s ﾏěsteﾏ, se školaﾏi ﾏateřskýﾏi i základﾐíﾏi, )UŠ  
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Rizika 

 Prá┗ﾐí – jsou diskuto┗áﾐ┞ zﾏěﾐ┞ legislati┗┞ s ﾐejasﾐýﾏ dopadeﾏ ﾐa DD 

 Orgaﾐizačﾐí – začleﾐěﾐí pod MPSV a ﾐedodržeﾐí odbornosti 

 Fiﾐaﾐčﾐí riziko je ﾐeohrožuje, sﾐaží se ho ┗┞┗aro┗at rozuﾏﾐýﾏ hospodařeﾐíﾏ 

 

Výhled do HudouIﾐosti 

 Vize – posk┞to┗áﾐí soIiálﾐíIh služeH ﾐa Holicku – přeﾏěﾐa hla┗ﾐí Hudo┗┞ ﾐa školiIí Ieﾐtruﾏ a 
zařízeﾐí pro rodiﾐ┞ s proHléﾏo┗ýﾏi dětﾏi 

 Nákup saﾏostatﾐýIh H┞tů ┗e ﾏěstě začleﾐěﾐýIh do ﾐorﾏálﾐí zásta┗H┞ 

 Cíl – pokles počtu dětí ┗e skupiﾐáIh ﾐa ヴ – ヶ osoH, kde je efekti┗ﾐější práIe, jde o dlouhodoHou 
investici, která přiﾐese úspor┞ ┗ HudouIﾐosti 

  

Dětský doﾏo┗ ﾏá zpraIo┗aﾐou ┗lastﾐí SWOT aﾐalýzu, zde je u┗edeﾐa pouze SWOT ン aﾐalýza. 

 

Tabulka 39 SWOT ン aﾐalýza – Dětský doﾏov HoliIe 

Silﾐé stráﾐk┞: SlaHé stráﾐk┞: 

1. Komunita 

2. S┞stéﾏ ┗ýIho┗┞ a prostoro┗é zaHezpečeﾐí 
3. PraIo┗ﾐí týﾏ 

1. Nedostatečﾐá spolupráIe OSPOD 
s vychovateli 

2. Nedostatečﾐá poﾏoI a podpora děteﾏ 
před odIhodeﾏ z DD a po odchodu z DD 

3. Nedostatek soukroﾏí pro děti 
Příležitosti: Hrozby: 

1. Poradeﾐské služH┞ 

2. NRP 

3. PoH┞t┞ IelýIh rodiﾐ 

1. DlouhodoHá udržitelﾐost fiﾐaﾐIo┗áﾐí 
služeH 

2. Koﾏpliko┗aﾐá jedﾐáﾐí se zřizo┗ateleﾏ, 
ﾐěkterýﾏi úřad┞, soud┞ 

3. Rodiče dětí – ztráta odpo┗ědﾐosti a 
ﾏoti┗aIe, odﾏítáﾐí NRP 

 

 

5.3.6 Závěry ke strukturovaným rozhovorům 

Na základě strukturo┗aﾐýIh rozho┗orů je ﾏožﾐé upřesﾐit Iharakteristiku ﾐejzákladﾐějšíIh proHléﾏů 
┗zdělá┗áﾐí ﾐa HoliIku: 

 NastupujíIí deﾏografiIký treﾐd poklesu počtu ﾐo┗ě ﾐarozeﾐýIh dětí 
 Materiálﾐí podﾏíﾐk┞  

- sta┗ ﾐěkterýIh školﾐíIh Hudo┗ je ﾐe┗┞ho┗ujíIí  
- zastaralé ﾐe┗┞ho┗ujíIí ┗┞Ha┗eﾐí   
- nedostatky v dopra┗ﾐí oHslužﾐosti 
- ﾐe┗┞ho┗ujíIí podﾏíﾐk┞ pro pol┞teIhﾐiIkou ┗ýIho┗u – ﾐejsou dílﾐ┞, pozeﾏk┞ 

- ﾐedostatek ﾐo┗ýIh ┗ýuko┗ýIh poﾏůIek a poﾏůIek pro žák┞ se SVP 
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 Persoﾐálﾐí zaHezpečeﾐí 
- ┗ěko┗á struktura pedagogů – oHtížﾐě se zaHezpečují ﾏladí k┗alifiko┗aﾐí učitelé 

- ﾏeﾐší oIhota se dále ┗zdělá┗at  
- ﾐedostatek ps┞Ihologů, soIiálﾐíIh pedagogů, k┗alifiko┗aﾐýIh asisteﾐtů, Ihů┗ 

 Výuka 

- zastaralé ﾏetod┞ ┗ýuk┞ hla┗ﾐě ┗e ┗ýuIe jaz┞ků na ﾐěkterýIh školáIh, ﾐe┗┞uží┗ají se 
ﾐejﾐo┗ější pozﾐatk┞ pro ┗ýuku jaz┞ků 

- ┗elký počet dětí ┗e třídáIh 

- ne┗┞uží┗áﾐí ﾏetod┞ CLIL ふ┗ýuka odHorﾐýIh předﾏětů ┗ Iizíﾏ jaz┞Ieぶ 
- zcela ﾐedostatečﾐý počet rodilýIh ﾏlu┗čí 
- ﾐe┗┞uží┗áﾐí ┗ýﾏěﾐﾐýIh ﾏeziﾐárodﾐíIh poH┞tů 

- ﾐepouží┗áﾐí ﾏoderﾐíIh teIhﾐologií 
- ┗e ┗ýuIe ﾏateﾏatik┞ se ﾐeaplikuje ﾏetoda prof. Hejﾐého 

- ﾐepřipra┗eﾐost ﾐa iﾐkluzi┗ﾐí ┗zdělá┗áﾐí dětí se SVP 

- ﾐedostatečﾐě roz┗iﾐuté pol┞teIhﾐiIké ┗zdělá┗áﾐí 
- ﾐeﾐí příliš roz┗iﾐuta ┗ýIho┗a a ┗zdělá┗áﾐí ke kreati┗ﾐíﾏu ﾏ┞šleﾐí, podﾐika┗osti a 

iﾐiIiati┗ě, která je předpokladeﾏ t┗orH┞ iﾐo┗aIí a zásadﾐíIh zﾏěﾐ 

 SpolupráIe s ostatﾐíﾏi aktér┞ ┗ úzeﾏí 
- velﾏi doHrá spolupráIe se zřizo┗ateli a s organizacemi v oHIíIh 

- nedostatečﾐá spolupráIe s ﾐezisko┗ýﾏi orgaﾐizaIeﾏi, které jsou úspěšﾐé ┗e s┗éﾏ oHoru 
ふjaz┞ko┗á ┗ýuka, kariéro┗é poradeﾐst┗íぶ a ﾏohl┞ H┞ posk┞tﾐout příklad┞ Hest praItiIe 

- doHrá spolupráIe ﾐěkterýIh )Š s MŠ, )UŠ a DDM, SŠ 

- slaHší spolupráIe se zaﾏěstﾐa┗ateli 
- škol┞ ﾐedělají akti┗ﾐí P. R., os┗ěto┗é a iﾐforﾏačﾐí kaﾏpaﾐě o ﾐo┗iﾐkáIh a zﾏěﾐáIh ┗e s┗é 

čiﾐﾐosti 

 

5.3.6.1 Celkové shrnutí 
Celkově ﾏá vzdělávaIí s┞stéﾏ ﾐa HoliIku doHrou průﾏěrﾐou úroveň, Iož rozhodﾐě ﾐeﾐí ﾏálo. A 

pokud Hude jeho hlavﾐíﾏ Iíleﾏ připravit lidi pro Hěžﾐé průﾏ┞slové oHor┞ a služH┞, je to v pořádku. 
S┞stéﾏ je sIhopeﾐ ﾐa staﾐdardﾐí úrovﾐi připravovat děti a žák┞ pro další vzděláváﾐí pro Hěžﾐé 
profese.  

DoHrý současﾐý standard výuk┞ je základeﾏ, ﾐa kteréﾏ je potřeHa v┞tvořit předpoklad┞ pro vzděláﾐí 
a výIhovu ﾐa v┞šší kvalitativﾐí úrovﾐi. Je potřeHa v┞Ihovávat a vzdělávat HudouIí aHsolveﾐt┞ škol, 
kteří se uplatﾐí po aHsolvováﾐí dalšího studia ve v┞soIe kvalifikovaﾐýIh výroHáIh, služHáIh, 

výzkuﾏu, vývoji a v podﾐikáﾐí a přispějí ke strukturálﾐímu posuﾐu ČR ke zﾐalostﾐí společﾐosti.  

Pokud H┞ ﾏělo jít o přípravu kreativﾐě iﾐovátorsk┞ ﾏ┞slíIíIh lidí pro realizaIi iﾐteligeﾐtﾐí strategie 
Hradecko-průﾏ┞slové agloﾏeraIe a pro ﾐaplﾐěﾐí potřeH┞ posuﾐu ke zﾐalostﾐí společﾐosti v ČR, lidí, 
kteří Hudou skvěle vzdělaﾐí, jaz┞kově v┞Haveﾐí pro práIi v ﾏeziﾐárodﾐíIh týﾏeIh, ﾐadšeﾐí pro 
Ieloživotﾐí vzděláváﾐí, oIhotﾐí zastávat poziIe v high teIh profesíIh, pak současﾐý způsoH 
vzděláváﾐí na Holicku stojí před velkou výzvou a zﾏěﾐou.   

V případě, že Hude akIeptováﾐ Iíl kvalitativﾐě úroveň školství a vzděláváﾐí na Holicku posunout, 

Hude ﾐutﾐé pro to v┞tvořit podﾏíﾐk┞ ﾏateriálﾐí, persoﾐálﾐí, víIe v úzeﾏí spolupraIovat a předevšíﾏ 
zﾏěﾐit st┞l výuk┞ a posílit kvalifikovaﾐost učitelů. 
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6 Specifická část analýzy 

6.1 Témata MAP v řešeném území 
Po┗iﾐﾐá opatřeﾐí: 

 Předškolﾐí ┗zdělá┗áﾐí a péče: dostupﾐost – inkluze – kvalita 

 Čteﾐářská a ﾏateﾏatiIká graﾏotﾐost ┗ základﾐíﾏ ┗zdělá┗áﾐí 
 Iﾐkluzi┗ﾐí ┗zdělá┗áﾐí a podpora dětí a žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ 

Doporučeﾐá opatřeﾐí MAP 

 Roz┗oj podﾐika┗osti a iﾐiIiati┗┞ dětí a žáků 

 Roz┗oj koﾏpeteﾐIí dětí a žáků ┗ pol┞teIhﾐiIkéﾏ ┗zdělá┗áﾐí ふpodpora zájﾏu, ﾏoti┗aIe a 
do┗edﾐostí ┗ oHlasti ┗ěd┞, teIhﾐologií, iﾐžeﾐýriﾐgu a ﾏateﾏatik┞ „STEM“, ┗č. EVVOぶ 

 Kariéro┗é poradeﾐst┗í 

Průřezo┗á a ┗olitelﾐá opatřeﾐí MAP 

 Roz┗oj koﾏpeteﾐIí dětí a žáků pro akti┗ﾐí použí┗áﾐí Iizího jaz┞ka 

 Roz┗oj soIiálﾐíIh a oHčaﾐskýIh koﾏpeteﾐIí dětí a žáků 

 Digitálﾐí koﾏpeteﾐIe 

Téﾏata MAP ┗ úzeﾏí SO ORP Holice ve strategiIkýIh ﾏateriáleIh pro úzeﾏí Holicka řešeﾐa ﾐejsou. 
Jsou příﾏo řešeﾐa pouze ┗ dotazﾐíko┗éﾏ šetřeﾐí MŠMT a H┞la dotazo┗áﾐa u ředitelů škol ┗e 
strukturo┗aﾐýIh rozho┗oreIh.  

 

6.1.1 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

Dotazﾐíkové šetřeﾐí MŠMT 

Předﾏěteﾏ dotazﾐíko┗ého šetřeﾐí MŠMT H┞lo ﾐěkolik oHlastí předškolﾐího ┗zdělá┗áﾐí – iﾐkluzi┗ﾐí 
┗zdělá┗áﾐí, pol┞teIhﾐiIké ┗zdělá┗áﾐí, čteﾐářská pregraﾏotﾐost, ﾏateﾏatiIká pregraﾏotﾐost, 
podpora koﾏpeteﾐIí k iﾐiIiati┗ě a kreati┗itě dětí, jaz┞ko┗é ┗zdělá┗áﾐí, ICT ┗četﾐě potřeH iﾐfrastruktur┞ 
ふpodpora digitálﾐíIh koﾏpeteﾐIí, koﾐekti┗ita školぶ, soIiálﾐí a oHčaﾐské do┗edﾐosti a další klíčo┗é 
koﾏpeteﾐIeぶ. Na pr┗ﾐíﾏ ﾏístě potřeH┞ podpor┞ ┗ ORP se oHje┗ila čteﾐářská pregraﾏotﾐost 
ふprůﾏěrﾐé hodﾐoIeﾐí horší ﾐež v kraji i v ČRぶ, ﾐa druhéﾏ ﾏístě pol┞teIhﾐiIké ┗zdělá┗áﾐí, ﾐa třetíﾏ 
iﾐkluzi┗ﾐí ┗zdělá┗áﾐí a roz┗oj ﾏateﾏatiIké pragraﾏotﾐosti, ﾐa pátéﾏ roz┗oj iﾐfrastruktur┞ a ﾐa šestéﾏ 
podpora koﾏpeteﾐIí k iﾐiIiati┗ě a kreati┗itě dětí.,  

V pořadí podle potřeH škol se iﾐkluzi┗ﾐí ┗zdělá┗áﾐí u MŠ sice oHje┗ilo ﾐa ン. ﾏístě ┗ pořadí potřeH┞ 
podpory, ale  z  hlediska průﾏěrﾐého hodﾐoIeﾐí aktuálﾐího sta┗u získalo ﾐejﾐižší hodﾐoIeﾐí ze ┗šeIh 
oHlastí a hodﾐoIeﾐí H┞lo horší ﾐež průﾏěrﾐé hodﾐoIeﾐí ┗ kraji a v ČR.  Z hlediska metodiky 

dotazﾐíko┗ého šetřeﾐí jde o stadiuﾏ pr┗otﾐíIh ú┗ah jak proHleﾏatiku řešit.  

Výzﾐaﾏﾐé proHléﾏ┞ byly v dotazﾐíko┗éﾏ šetřeﾐí spatřo┗áﾐ┞ ┗e fiﾐaﾐIo┗áﾐí  persoﾐálﾐího 

zabezpečeﾐí inkluze podpůrﾐýﾏi profeseﾏi. V této oHlasti se ┗šak  situaIe již zﾏěﾐila. Od ヱ.Γ.ヲヰヱヶ 
došlo ┗e fiﾐaﾐIo┗áﾐí iﾐkluzi┗ﾐíIh opatřeﾐí  ke zﾏěﾐě, fiﾐaﾐIo┗áﾐí asisteﾐtů pedagogů a poﾏůIek pro 
děti se SVP je ﾐároko┗é. )ﾐačﾐýﾏ proHléﾏeﾏ v realizaIi iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí  je ┗elký počet dětí ┗e 
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třídáIh, který ztěžuje iﾐdi┗iduálﾐí práIi s dětﾏi se SVP. Velkýﾏ proHléﾏeﾏ je i to, že pro pedagogy se 

jedﾐá o ﾐo┗ou problematiku, se kterou ﾐeﾏají žádﾐé zkušeﾐosti. PotřeHují si doplﾐit zﾐalosti.  

V ﾏﾐoha MŠ e┝istuje teIhﾐiIká ﾐeﾏožﾐost HezHariéro┗ýIh úpra┗ pro děti se SVP.  

Z hlediska opatřeﾐí ke zlepšeﾐí se MŠ Ihtějí ┗ HudouIﾐosti zaﾏěřit hla┗ﾐě ﾐa ﾏoti┗ačﾐí faktor┞ – zlepšit 
┗ﾐíﾏáﾐí iﾐkluze učiteleﾏ, sdílet zkušeﾐosti, dále ﾐa ┗┞t┗ořeﾐí lepších podﾏíﾐek fiﾐaﾐčﾐích, 

ﾏateriálﾐích a odbornýIh.  

U čteﾐářské pregramotnosti jsou dle ┗ýstupů šetřeﾐí ﾐej┗ětší proHléﾏ┞ ┗ ﾐedostatku iﾐterakti┗ﾐíIh 
metod a nedostatku poﾏůIek pro roz┗oj pregaﾏotﾐosti, v ﾐedostatečﾐě iﾐdi┗idualizo┗aﾐé ┗ýuIe,  
nedostupnosti iﾐforﾏačﾐíIh a koﾏuﾐikačﾐíIh teIhﾐologií pro roz┗oj příslušﾐé gramotnosti, v 

nedostatečﾐéﾏ rozvoji ﾏeﾐtoriﾐgu a dalšíIh kolegiálﾐíIh foreﾏ podpor┞ ﾐa škole ┗e ┗ztahu 
k příslušﾐýﾏ graﾏotﾐosteﾏ, ┗ ﾐezájﾏu rodičů, ┗ ﾐedostatečﾐé  kooperaci škol┞ s dalšíﾏi aktér┞ 
k roz┗oji pregraﾏotﾐosti ふprojekt┞ se školaﾏi, s obcemi, sIieﾐIe Ieﾐtr┞, ﾐezisko┗ýﾏi orgaﾐizaIeﾏi 
apod.). Mateřské škol┞ ﾐarážejí také na to, že ﾐeﾏají saﾏostatﾐého praIo┗ﾐíka ﾐeHo praIo┗ﾐík┞ pro 
roz┗oj příslušﾐé pregramotnosti. Pro zlepšeﾐí situaIe Ihtějí MŠ spolupraIo┗at s rodiči, sdílet příklad┞ 
doHré pra┝e  s učiteli jiﾐýIh škol, ┗┞uží┗at kﾐiho┗ﾐu a pořádat akIe pro děti ﾐa podporu čteﾐářské 
gramotnosti. 

U pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí je jako ﾐej┗ýzﾐaﾏﾐější překážka ┗ﾐíﾏáﾐ ﾐedostatek fiﾐaﾐIí ﾐa podporu 
této oHlasti,  aHseﾐIe poziIe saﾏostatﾐého praIo┗ﾐíka ﾐeHo praIo┗ﾐíků pro roz┗oj pol┞teIhﾐiIkého 
┗zdělá┗áﾐí, ﾏateřské škol┞ postrádají poﾏůIk┞ pro roz┗oj pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí ふ┗┞Ha┗eﾐí tříd, 
hereﾐ, hřišť, keraﾏiIkýIh díleﾐ apod.ぶ. Opět se oHje┗uje ﾐedostatek podpor┞ ze straﾐ┞ rodičů a   ﾏalý 
zájeﾏ pedagogů o pol┞teIhﾐiIké ┗zdělá┗áﾐí aﾐeHo straIh o Hezpečﾐost dětí. Mateřské škol┞ potřeHují 
ostatečﾐé teIhﾐiIké a ﾏateriálﾐí zaHezpečeﾐí pro roz┗íjeﾐí prostoro┗ého a logiIkého ﾏ┞šleﾐí a 
ﾏaﾐuálﾐíIh do┗edﾐostí, potřeHují spolupraIo┗at s jiﾐýﾏi MŠ a )Š ┗ regionu. Chtějí podporo┗at ﾐadaﾐé 
děti a ┗┞uží┗at ﾏoderﾐí teIhﾐologie. 

V oblasti rozvoje ﾏateﾏatiIké pregraﾏotﾐosti spatřují MŠ překážk┞ v nedostatku iﾐterakti┗ﾐíIh ﾏetod 
a nedostatku poﾏůIek pro roz┗oj pregraﾏotﾐosti, v ﾐedostatku fiﾐaﾐIí ﾐa roz┗oj oHlasti. Jako překážk┞ 
identifikovaly málo iﾐdi┗iduálﾐí přístup k děteﾏ, nedostupnost iﾐforﾏačﾐíIh a koﾏuﾐikačﾐíIh 
teIhﾐologií, nedostatečﾐý roz┗oj ﾏeﾐtoriﾐgu a dalšíIh kolegiálﾐíIh foreﾏ podpor┞, ﾐedostatečﾐé 
sdíleﾐí příkladů doHré pra┝e, ﾐezájeﾏ rodičů, ﾐedostatečﾐou kooperaIi ┗ úzeﾏí ふprojekt┞ se školaﾏi, 
s oHIeﾏi, sIieﾐIe Ieﾐtr┞, ﾐezisko┗ýﾏi orgaﾐizaIeﾏi apod.ぶ. Mateřskýﾏ školáﾏ sIhází saﾏostatﾐý 
praIo┗ﾐík pro roz┗oj ﾏateﾏatiIké graﾏotﾐosti. )lepšit situaIi Ihtějí MŠ podporou ﾐadaﾐýIh dětí, 
spolupraIí s rodiči, sdíleﾐíﾏ doHré pra┝e s ostatﾐíﾏi učiteli, ┗e spolupráIi se zřizo┗ateli  Hudo┗áﾐí 
ﾏateriálﾐíIh podﾏíﾐek pro rozvoj pregramotnosti ふﾐákup literatur┞, ﾏultiﾏédiíぶ. 

OHlast koﾏpeteﾐIí k iﾐiIiati┗ě a kreati┗itě dětí siIe ﾏěla druhé ﾐejlepší průﾏěrﾐé hodﾐoIeﾐí, ale 

přesto zde škol┞ spatřují ﾏožﾐosti ke zlepšeﾐí ┗ dostupnosti iﾐforﾏačﾐíIh a koﾏuﾐikačﾐíIh teIhﾐologií 
pro rozvoj iniciativy a kreativity a ┗e zlepšeﾐí fiﾐaﾐčﾐí situaIe pro ﾐákup poﾏůIek, literatur┞. Rezer┗┞ 
jsou též ┗ ﾏaléﾏ zájﾏu pedagogů o tuto oHlast, s číﾏž zřejﾏě sou┗isí ﾐedostatek příležitosti k dalšíﾏu 
┗zdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků.  )lepšeﾐí ﾏateřské škol┞ pláﾐují hla┗ﾐě ┗e sdíleﾐí doHré pra┝e, 
zajištěﾐí poﾏůIek a ┗ ﾐasta┗eﾐí Hezpečﾐého prostředí.  

U soIiálﾐíIh a oHčaﾐskýIh koﾏpeteﾐIí jde hla┗ﾐě o zlepšeﾐí roz┗íjeﾐí sta┗u seHerefle┝e a 
seHehodﾐoIeﾐí u dětí, kde průﾏěrﾐé hodﾐoIeﾐí sta┗u ┗ ORP je horší ﾐež ┗ ČR, ale lepší ﾐež ┗ kraji, dále 
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jde o zlepšeﾐí připra┗eﾐosti dětí ﾐa školﾐí ┗ýuku, Hezpečﾐé zaIházeﾐí s teIhﾐologieﾏi a roz┗íjeﾐí 
sIhopﾐosti učit se. 

U digitálﾐíIh koﾏpeteﾐIí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků jsou rezer┗┞ ┗ základﾐíIh zﾐalosteIh 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků a ┗ jeho použí┗áﾐí pro seHe┗zděláﾐí a k přípra┗ě ﾐa ┗zdělá┗áﾐí dětí, kde je 

průﾏěrﾐé hodﾐoIeﾐí sta┗u horší ﾐež ┗ kraji a ﾐež ┗ ČR. ProHléﾏ┞ jsou též  ┗ ﾐedostatku fiﾐaﾐIí ﾐa 
ﾐákup ﾏoderﾐí teIhﾐik┞ ﾏísto zastaralého ICT ┗┞Ha┗eﾐí. MŠ Ihtějí také zlepšit zﾐalosti pedagogů. 

 

Strukturovaﾐé rozhovor┞ 

Nej┗ětší proHléﾏ┞ H┞l┞ sigﾐalizo┗áﾐ┞ u připra┗eﾐosti ﾐa iﾐkluzi┗ﾐí ┗zdělá┗áﾐí. Pro MŠ ﾐa HoliIku se 
zdáﾐli┗ě ﾐejedﾐá o ┗ýzﾐaﾏﾐý proHléﾏ, protože  počet dětí se SVP H┞l dosud ┗elﾏi ﾏalý. V pře┗ážﾐé 
┗ětšiﾐě MŠ se dosud ﾐesetkali s dětﾏi se SVP aﾐeHo to H┞l┞ ﾐaprosto ojediﾐělé případ┞. Je ┗šak ﾏožﾐé, 
že ┗ toﾏto se oHráží ﾐesIhopﾐost rozpozﾐat děti se SVP, protože zřetelﾐá H┞la ﾐezﾐalost proHleﾏatik┞ 
iﾐkluze, Iož příﾏo o┗li┗ňuje ﾏožﾐosti rozpozﾐáﾐí a předHěžﾐé diagﾐostik┞ dětí se SVP.  

)áro┗eň je ﾐutﾐo upozorﾐit ﾐa to, že zapojeﾐí do ┗zdělá┗áﾐí k iﾐkluzi je oHtížﾐé, protože se ┗ ﾏalýIh 
┗eﾐko┗skýIh ﾏateřskýIh školáIh ﾐaráží ﾐa ﾐeﾏožﾐost zastupo┗áﾐí pedagoga ┗ MŠ při jeho účasti ﾐa 
školeﾐíIh. 

Pot┗rdila se teIhﾐiIká oﾏezeﾐí ﾏožﾐosti HezHariéro┗ýIh úpra┗.  

Pro učitelk┞ z MŠ byl v ráﾏIi MAP zorgaﾐizo┗áﾐ seﾏiﾐář k iﾐkluzi spojeﾐý s ﾐá┗ště┗ou Rodiﾐﾐého a 

iﾐtegračﾐího Ieﾐtra a speIiálﾐí ﾏateřské škol┞ Leﾐtilka. Školeﾐí se ┗šak zúčastﾐil ﾏiﾐiﾏálﾐí počet 
učitelek. 

Na straﾐě rodičů ﾐeH┞l zazﾐaﾏeﾐáﾐ proHleﾏatiIký přístup k iﾐkluzi, šlo spíše o upozorﾐěﾐí ﾐa 
zaHezpečeﾐí Hezpečﾐosti ┗šeIh dětí ┗e třídě. 

 

Řešeﾐí ﾐa úrovﾐi MAP: ┗zdělá┗áﾐí, teIhﾐiIké úpra┗┞, fiﾐaﾐčﾐí zaHezpečeﾐí 

 

6.1.2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 
Dotazﾐíkové šetřeﾐí MŠMT 

U čteﾐářské graﾏotﾐosti dosahují škol┞ ﾐa HoliIku lepší průﾏěrﾐé hodﾐoIeﾐí aktuálﾐího sta┗u ﾐež 
škol┞ ┗ kraji a ČR. OHlast čteﾐářské graﾏotﾐosti je hodﾐoIeﾐa jako roz┗íjejíIí se oHlast ふpočátečﾐí 
realizace) a z hlediska potřeH podpor┞ je až ﾐa ヴ. ﾏístě. Proje┗uje se zde doHrá práIe pedagogů a 
┗┞uží┗áﾐí husté sítě kﾐiho┗eﾐ ┗ oHIíIh. )ákladﾐí škol┞ zde ﾐa┗azují ﾐa doHré základ┞ čteﾐářské 
graﾏotﾐosti ┗┞Hudo┗aﾐé ┗ ﾏateřskýIh školáIh. 

Jako ﾐej┗ětší proHléﾏ škol┞ Ihápou ﾐedostatek staHilﾐí fiﾐaﾐčﾐí podpor┞ pro roz┗oj příslušﾐé 
graﾏotﾐosti ふk persoﾐálﾐíﾏu zajištěﾐí pedagogiIkého dozoru koutků, ┗olﾐě ote┗řeﾐýIh učeHeﾐ, 
k ﾏožﾐéﾏu půleﾐí hodiﾐ, k iﾐo┗aIi a ┗ýﾏěﾐě učeHﾐíIh poﾏůIek k roz┗oji graﾏotﾐostí, k zajištěﾐí 
dostatečﾐého počtu těIhto poﾏůIekぶ, Ih┞HějíIí ﾐeHo ﾐedostatečﾐý sro┗ﾐá┗aIí ﾐástroj úro┗ﾐě 
gramotﾐosti pro žák┞ daﾐého ┗ěku ﾐeHo ročﾐíku; ﾐízkou časo┗ou dotaIi pro roz┗oj příslušﾐé 
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graﾏotﾐosti ﾏiﾏo ┗ýuku, ﾐedostatečﾐý roz┗oj ﾏeﾐtoriﾐgu ﾐa škole ┗e ┗ztahu k příslušﾐýﾏ 
graﾏotﾐosteﾏ ふﾏalá kreati┗ita, stereot┞p ┗┞učujíIíIh, ﾐízká seHeﾏoti┗aIe apod.ぶ, ﾐezájem ze strany 

žáků a rodičů a aHseﾐIi poziIe saﾏostatﾐého praIo┗ﾐíka ﾐeHo praIo┗ﾐíků pro roz┗oj příslušﾐé 
gramotnosti. 

)lepšeﾐí čteﾐářské graﾏotﾐosti se předpokládá za poﾏoIi ﾐásledujíIíIh opatřeﾐí – staﾐo┗eﾐí 
roz┗ojo┗ýIh Iílů ┗ ŠVP, roz┗oj zﾐalostí učitelů, sdíleﾐí doHré pra┝e, podpora ┗┞ššího stupﾐě 
koﾏple┝ﾐího čteﾐářst┗í, podpora žáků s ﾏiﾏořádﾐýﾏ zájﾏeﾏ o literaturu, t┗ůrčí psaﾐí a 

mimo┗ýuko┗ýﾏi akIeﾏi ﾐa podporu čteﾐářské graﾏotﾐosti a z┗ýšeﾐí ﾏoti┗aIe. Žádaﾐý je pra┗idelﾐý 
ﾐákup aktuálﾐí Heletrie a další literatur┞, ﾏultiﾏédií pro roz┗oj.   

U ﾏateﾏatiIké graﾏotﾐosti šlo o ヲ. sdíleﾐé ﾏísto z hlediska potřeH podpor┞ ┗ ráﾏIi ORP, Iož je horší 
ﾐež potřeHa podpor┞ ┗ kraji a ČR. ) hlediska průﾏěrﾐého hodﾐoIeﾐí aktuálﾐího sta┗u je tato oHlast ﾐa 
ヲ. ﾏístě, lepší ﾐež situaIe ┗ kraji a v ČR. )a proHléﾏ škol┞ ozﾐačují ﾐedostatek staHilﾐí fiﾐaﾐčﾐí podpor┞ 
pro roz┗oj příslušﾐé graﾏotﾐosti ふk persoﾐálﾐíﾏu zajištěﾐí pedagogiIkého dozoru koutků, ┗olﾐě 
ote┗řeﾐýIh učeHeﾐ k ﾏožﾐéﾏu půleﾐí hodiﾐ, k iﾐo┗aIi a ┗ýﾏěﾐě učeHﾐíIh poﾏůIek k rozvoji 

graﾏotﾐostí, k zajištěﾐí dostatečﾐého počtu těIhto poﾏůIek apod.ぶ, ﾐízkou časo┗ou dotaIi pro roz┗oj 
příslušﾐé graﾏotﾐosti ﾏiﾏo ┗ýuku, Ih┞HějíIí ﾐeHo ﾐedostatečﾐý sro┗ﾐá┗aIí ﾐástroj úro┗ﾐě 
graﾏotﾐosti pro žák┞ daﾐého ┗ěku ﾐeHo ročﾐíku, ﾐedostatečﾐou k┗alitu didaktiIkýIh ﾏateriálů ┗ýuk┞ 
ふpraIo┗ﾐí list┞, úloh┞, réHus┞ apod.ぶ, ﾐedostatek ﾏožﾐostí pro sdíleﾐí doHré pra┝e. 

)ákladﾐí škol┞ ﾐa HoliIku se Ihtějí zlepšit ┗ oblasti roz┗íjeﾐí zﾐalostí učitelů v oblasti mateﾏatiIké 
gramotnosti a jejich ┗┞uží┗áﾐí ┗e ┗ýuIe ふkurz┞ dalšího ┗zdělá┗áﾐí, studiuﾏ literatur┞ぶ; staﾐo┗eﾐíﾏ Iílů 
roz┗oje ﾏateﾏatiIké graﾏotﾐosti v ráﾏIi ŠVP, Ihtějí podporo┗at ﾏateﾏatiIké ﾏ┞šleﾐí a ﾐadaﾐé žák┞, 
Ihtějí ┗┞uží┗at ﾏiﾏo┗ýuko┗é akIe ﾐa podporu ﾏateﾏatiIké graﾏotﾐosti a z┗ýšeﾐí ﾏoti┗aIe, 

spolupráIi s rodiči, iﾐterakti┗ﾐí ﾏédia, iﾐforﾏačﾐí a koﾏuﾐikačﾐí teIhﾐologie. Chtějí také zlepšit 
využí┗áﾐí pozﾐatků ┗ pra┝i a sdíleﾐí příkladů doHré pra┝e a teIhﾐiIké a ﾏateriálﾐí zázeﾏí pro roz┗oj 
ﾏateﾏatiIké graﾏotﾐosti. 

 

Strukturovaﾐé rozhovor┞ 

U čteﾐářské graﾏotﾐosti ﾐeH┞l┞ ┗e strukturo┗aﾐýIh rozho┗oreIh zazﾐaﾏeﾐáﾐ┞ ﾐějaké ┗ýrazﾐé 
speIiálﾐí proHléﾏ┞ ﾐa straﾐě škol. Na straﾐě rodičů šlo o to, aH┞ škola i ﾐadále ┗edla děti ke čteﾐí, 
roz┗oji st┞listiIkýIh do┗edﾐostí a z┗ládﾐutí graﾏatiky. 

U ﾏateﾏatiIké graﾏotﾐosti ﾐeH┞l┞ zazﾐaﾏeﾐáﾐ┞ žádﾐé ┗ýrazﾐé proHléﾏ┞ ┗e strukturo┗aﾐýIh 
rozhovorech, jak ve školáIh, tak s rodiči. 

 

Řešeﾐí ﾐa úrovﾐi MAP: sdíleﾐí doHré pra┝e, podpora ﾏiﾏo┗ýuko┗ýIh akIí, podpora ┗zdělá┗áﾐí učitelů, 
ostatﾐí opatřeﾐí spadají s┗ýﾏ Iharaktereﾏ do oHlasti ﾏetodiIké a oHsaho┗é. 
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6.1.3 )nkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

Dotazﾐíkové šetřeﾐí MŠMT 

V šetřeﾐí MŠMT se iﾐkluzi┗ﾐí ┗zdělá┗áﾐí oHje┗ilo ﾐa ヲ. ﾏístě potřeH podpor┞ ┗ ráﾏIi ORP, Iož H┞lo 
horší ﾐež pořadí ostatﾐíIh škol v kraji a v ČR.  

Průﾏěrﾐé hodﾐoIeﾐí aktuálﾐího sta┗u H┞lo ﾐa stejﾐé úro┗ﾐi jako ┗ kraji a horší ﾐež ┗ ČR. V šetřeﾐí 
MŠMT H┞l zazﾐaﾏeﾐáﾐ ﾐedostatek fiﾐaﾐčﾐíIh zdrojů ﾐa persoﾐálﾐí ﾐáklad┞ a pro realizaci 

ﾏiﾏoškolﾐího vzděláváﾐí pro zﾐevýhodﾐěﾐé žák┞. Ve fiﾐaﾐIováﾐí této oHlasti však již ﾐastala zﾏěﾐa 
od ヱ.Γ.ヲヰヱヶ, kd┞ H┞lo zavedeﾐo ﾐárokové fiﾐaﾐIováﾐí asisteﾐtů pedagogů a poﾏůIek pro žák┞ se 
SVP. Značﾐýﾏ proHléﾏeﾏ je příliš velký počet dětí ve třídáIh, který ztěžuje iﾐdividuálﾐí přístup 
k žákůﾏ se SVP. Za ﾐedostatečﾐou je po┗ažo┗aﾐá  kaﾏpaň/os┗ěta ┗ oHlasti iﾐkluze/společﾐého 
┗zdělá┗áﾐí pro ┗ětšiﾐo┗ou ┗eřejﾐost, pro rodiče, pro rodiče žáků se speIiálﾐíﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi 
apod.  

E┝istuje teIhﾐiIká ﾐeﾏožﾐost HezHariéro┗ýIh úpra┗ škol┞.  

Škol┞ se Ihtějí zlepšit v přijíﾏáﾐí žáků Hez rozdílu; ┗ komunikaci s žák┞, rodiči a pedagog┞; ┗e ┗┞t┗ářeﾐí 
Hezpečﾐého a ote┗řeﾐého kliﾏatu škol┞, Ihtějí sdílet zkušeﾐosti, ┗┞t┗ářet podﾏíﾐek pro realizaIi 
iﾐkluzi┗ﾐíIh priﾐIipů ┗e ┗zdělá┗áﾐí ﾐa škole.  

Chtějí ┗┞uží┗at úpra┗u orgaﾐizaIe a průHěhu ┗┞učo┗áﾐí ┗ souladu s potřeHaﾏi žáků se speIiálﾐíﾏi 
vzdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi, z┗ládﾐout ┗┞uží┗áﾐí speIiálﾐíIh učeHﾐiI a koﾏpeﾐzačﾐíIh poﾏůIek. 

 

Strukturovaﾐé rozhovor┞ 

Běheﾏ strukturo┗aﾐýIh rozho┗orů H┞l┞ sigﾐalizo┗áﾐ┞ ┗elké oHa┗┞ z iﾐkluzi┗ﾐíIh opatřeﾐí. T┞to oHa┗┞ 
a zﾐepokojeﾐí ┗┞plý┗ají přede┗šíﾏ z teoretické ﾐezﾐalosti proHleﾏatik┞, z ﾐedostatečﾐé 
přes┗ědčeﾐosti o ┗ýhodáIh společﾐého ┗zdělá┗áﾐí, z u┗ědoﾏěﾐí si adﾏiﾐistrati┗ﾐí a časo┗é ﾐáročﾐosti 
postupů při ideﾐtifikaIi žáků se SVP a z ﾐáročﾐosti realizaIe podpůrﾐýIh opatřeﾐí. Obavy plynou 

z předpokládaﾐýIh ┗elkýIh proHléﾏů při orgaﾐizaIi ┗ýuk┞ a z ﾐezaHezpečeﾐí persoﾐálﾐí podpor┞ 
ふﾐedostatek školﾐíIh ps┞Ihologů, speIiálﾐíIh pedagogů a asisteﾐtůぶ.  

Škol┞ upozorňo┗al┞ ﾐa pozdﾐí ozﾐáﾏeﾐí koﾐkrétﾐíIh pra┗idel iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí ze straﾐ┞ státu, 
ﾐa dlouhé čekaIí lhůt┞ ﾐa ┗┞šetřeﾐí ┗e speIializo┗aﾐýIh zařízeﾐíIh, ﾐa oHa┗┞ z Ielko┗ého sﾐížeﾐí k┗alit┞ 
┗ýuk┞.  

B┞lo upozorňo┗áﾐo ﾐa proHleﾏatiIkou koﾏuﾐikaIi s rodiči, Hez jejiIhž souhlasu a žádosti ﾐeﾏůže dojít 
k ┗┞šetřeﾐí žáka ┗ poradﾐě. Škol┞ ﾐepro┗áděl┞ žádﾐou os┗ěto┗ou akIi ﾏezi rodiči z dů┗odu ﾐedostatku 
iﾐforﾏaIí a zkušeﾐostí. 

V ráﾏIi MAP H┞lo pro┗edeﾐo školeﾐí pro )Š k iﾐkluzi┗ﾐíﾏ opatřeﾐíﾏ, kterého se část pedagogů 
zúčastﾐila. V této oHlasti Hude potřeHa s┞steﾏatiIká podpora a poﾏoI školáﾏ ﾐa HoliIku – ┗zdělá┗áﾐí, 
persoﾐálﾐí, ﾏateriálﾐí a fiﾐaﾐčﾐí podpora.  

Bez ﾐadsázk┞ lze u┗ést, že školský s┞stéﾏ ﾐa HoliIku ﾐeﾐí ┗ současﾐé doHě ﾐa tuto zﾏěﾐu připra┗eﾐ 
z hlediska ﾏateriálﾐíIh podﾏíﾐek ふHezHariéro┗é úpra┗┞ぶ, z hlediska ┗┞Ha┗eﾐí koﾏpeﾐzačﾐíﾏi 
poﾏůIkaﾏi, ale i ﾐepřipra┗eﾐostí lidskýIh zdrojů ふsIhází speIiálﾐí pedagogo┗é, ps┞Ihologo┗é, 
asisteﾐti, Ihů┗┞, proškoleﾐí pedagogo┗éぶ. V důsledku za┗edeﾐí s┞stéﾏu iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí se 
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z┗┞šuje adﾏiﾐistrati┗a a prodlužují čekaIí lhůt┞ ﾐa ┗┞šetřeﾐí ┗ pedagogicko-psychologiIkýIh 
poradﾐáIh.  

 

Řešeﾐí ﾐa úrovﾐi MAP: jako pr┗ﾐí krok se je┗í získáﾐí dů┗ěr┞ a souhlasu s koﾐIepteﾏ iﾐkluzi┗ﾐího 
┗zdělá┗áﾐí. Důležitá je podpora při zajišťo┗áﾐí ﾏateriálﾐíIh a persoﾐálﾐíIh podﾏíﾐek pro iﾐkluzi. Je 

potřeHa sdílet příklad┞ doHré pra┝e ze straﾐ┞ základﾐíIh škol, které s tíﾏto proIeseﾏ ﾏají zkušeﾐosti. 
Je také ﾐutﾐé podá┗at zpětﾐou ┗azHu orgáﾐůﾏ kraje a státu o proHléﾏeIh dopro┗ázejíIíIh za┗áděﾐí 
iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí. 

 

6.1.4 Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

Dotazﾐíkové šetřeﾐí MŠMT   

PotřeHa podpor┞ koﾏpeteﾐIí k podﾐika┗osti, iﾐiIiati┗ě a kreati┗itě žáků H┞la až ﾐa ヶ. ﾏístě ┗ pořadí dle 
potřeH škol ┗ ORP, Iož souhlasilo s pořadíﾏ ┗ kraji i v ČR.  

Průﾏěrﾐé hodﾐoIeﾐí aktuálﾐího sta┗u ┗ ráﾏIi ORP H┞lo lepší ﾐež ┗ ráﾏIi kraje a ┗ ČR. 

ProHléﾏ┞ škol┞ ┗idí ┗ ﾐedostatku fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků pro realizaIi ┗zdělá┗áﾐí ﾏiﾏo ┗lastﾐí ┗ýuku, 
┗ýuko┗ýIh ﾏateriálů, poﾏůIek a ﾏetodik; ┗ ﾏaléﾏ zájﾏu zaﾏěstﾐa┗atelů a podﾐikatelů o spolupráIi 
se školaﾏi.  

B┞l ┗šak zjištěﾐ i ﾏalý zájeﾏ pedagogů, ﾏalý zájeﾏ žáků o téﾏata, I┗ičeﾐí, projekt┞ roz┗íjejíIí 
kompetence k podﾐika┗osti, iﾐiIiati┗ě a kreati┗itě; ﾐedostatek příležitostí ke ┗zdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh 
praIo┗ﾐíků ┗ oblasti podnikavosti, iniciativy a kreati┗it┞, ﾐedostatečﾐá dostupﾐost iﾐforﾏačﾐíIh a 
komuﾐikačﾐíIh teIhﾐologií pro ┗ýuku ┗ oHlasti podﾐika┗osti, iﾐiIiati┗┞ a kreati┗it┞ a ﾐedostatečﾐé 
koﾏpeteﾐIe pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků k rozvoji podnikavosti, iniciativy a kreativity u žáků.  

Škol┞ Ihtějí zlepšit podporu klíčo┗ýIh koﾏpeteﾐIí k rozvoji kreativit┞ podle RVP )V; učit žák┞ ﾏ┞slet 
kritiIk┞, ┗ﾐíﾏat proHléﾏ┞ ┗e s┗éﾏ okolí a ﾐaIházet iﾐo┗ati┗ﾐí řešeﾐí, ﾐést rizika i pláﾐo┗at a řídit 
projekt┞ s Iíleﾏ dosáhﾐout určitýIh Iílů ふﾐapř. projekto┗é dﾐ┞; při ┗ýuIe jsou zařazeﾐ┞ úloh┞ 
s ┗íIe┗ariaﾐtﾐíﾏ i neexistujíIíﾏ řešeﾐíﾏ atp.ぶ, roz┗íjet fiﾐaﾐčﾐí graﾏotﾐost žáků. 

 

Strukturovaﾐé rozhovor┞ 

V této oHlasti H┞la při rozho┗oreIh zazﾐaﾏeﾐáﾐa určitá bezradnost, co se týče oHsahu. Nejčastěji H┞la 
oHlast ztotožňo┗áﾐa s fiﾐaﾐčﾐí graﾏotﾐostí. Ke kreati┗itě jsou siIe děti ┗edeﾐ┞ ┗ uﾏěleIkýIh 
předﾏěteIh, ale o jejíﾏ dalšíﾏ roz┗íjeﾐí ┗ oHlasti aHstraktﾐího ﾏ┞šleﾐí ﾐeﾐí ┗┞t┗ořeﾐá předsta┗a.  

 

Řešeﾐí ﾐa úrovﾐi MAP: ﾐaHídﾐutí ┗zdělá┗áﾐí, e┝kurzí do speIializo┗aﾐýIh zařízeﾐí ふﾐapř. TeIhﾏáﾐie 
Plzeň, Pe┗ﾐost pozﾐáﾐí OloﾏouIぶ.  
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6.1.5 Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání ゅpodpora zájmu, 
motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky 
„STEM275“, vč. EVVOょ 

Dotazﾐíkové šetřeﾐí MŠMT   

PotřeHa podpor┞ roz┗oje koﾏpeteﾐIí dětí a žáků ┗ pol┞teIhﾐiIkéﾏ ┗zdělá┗áﾐí H┞la až ﾐa ヵ. ﾏístě 
v pořadí dle potřeH škol ┗ ORP, Iož souhlasilo s pořadíﾏ ┗ kraji i v ČR.  

Průﾏěrﾐé hodﾐoIeﾐí aktuálﾐího sta┗u ┗ ráﾏIi ORP H┞lo lepší ﾐež ┗ ráﾏIi kraje a ┗ ČR. O pol┞teIhﾐiIké 
┗zdělá┗áﾐí ﾏají škol┞ zájeﾏ, ale zazﾐaﾏeﾐá┗ají proHléﾏ┞ ohledﾐě ﾐedostatku fiﾐaﾐIí ﾐa úhradu ┗edeﾐí 
┗olitelﾐýIh předﾏětů a kroužků. Nejsou ┗hodﾐé prostor┞. Mají ﾐe┗hodﾐé či žádﾐé ┗┞Ha┗eﾐí laHoratoří, 
odHorﾐýIh učeHeﾐ, díleﾐ apod. Učitelé pol┞teIhﾐiIkýIh předﾏětů ﾐejsou jaz┞ko┗ě ┗┞Ha┗eﾐi pro ┗ýuku 
v CLIL.  

Škol┞ pláﾐují zlepšeﾐí ┗ roz┗oji zﾐalostí učitelů a jejiIh použití ┗e ┗ýuIe, ┗e ┗┞uží┗áﾐí laHoratorﾐíIh 
I┗ičeﾐí, pokusů, růzﾐýIh projektů apod. podporujíIí praktiIkou stráﾐku pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí 
a roz┗íjejíIí ﾏaﾐuálﾐí zručﾐost žáků. Mají zájeﾏ o podporu žáků s ﾏiﾏořádﾐýﾏ zájﾏeﾏ o pol┞teIhﾐiku 
a o ┗┞užití iﾐforﾏačﾐíIh a koﾏuﾐikačﾐíIh teIhﾐologií pro roz┗oj pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí 

 

Strukturovaﾐé rozhovor┞ 

Škol┞ zazﾐaﾏeﾐá┗ají zájeﾏ dětí o ﾏožﾐost ﾏaﾐuálﾐě t┗ořit, saﾏostatﾐě se podílet ﾐa projekto┗ýIh 
dﾐeIh. Rodiče také podporují ┗┞t┗ářeﾐí ﾏaﾐuálﾐí zručﾐosti, ale ﾐerozuﾏějí projekto┗éﾏu ┗┞učo┗áﾐí a 
jeho důležitosti pro děti. 

 

Řešeﾐí ﾐa úrovﾐi MAP: další ┗zdělá┗áﾐí pedagogů, proHuzeﾐí ﾏoti┗aIe a zaujetí pro tuto oHlast, získáﾐí 
zﾐalostí, ┗┞užití e┝kurzí, pořádáﾐí os┗ěto┗ýIh kaﾏpaﾐí pro rodiče. V┞t┗ořeﾐí ﾏateriálﾐíIh podﾏíﾐek 
pro pol┞teIhﾐiIké ┗┞učo┗áﾐí – dílﾐ┞, pozeﾏk┞. Pro EVVO ┗ pra┝i se dají ┗┞užít přírodﾐí podﾏíﾐk┞ ﾐa 
Holicku. V HudouIﾐosti Hude ﾏožﾐo ┗┞uží┗at Ieﾐtrálﾐí dílﾐ┞ v Hradecko-parduHiIké agloﾏeraIi. 

 

6.1.6 Kariérové poradenství 
Kariéro┗é poradeﾐst┗í ﾐeH┞lo předﾏěteﾏ zkouﾏáﾐí ┗ dotazﾐíku MŠMT a aﾐi ┗e strukturo┗aﾐýIh 
rozhovorech nebyly signalizo┗áﾐ┞ ┗ýzﾐaﾏﾐé proHléﾏ┞ ohledﾐě kariéro┗ého poradeﾐst┗í ﾐa současﾐé 
úro┗ﾐi. Bylo zjištěﾐo, že jedﾐa škola pro zk┗alitﾐěﾐí kariéro┗ého poradeﾐst┗í ┗┞uží┗á spolupráIe 
s Úřadeﾏ práIe ┗ oHlasti Hilaﾐčﾐí diagﾐostik┞. A┗šak ┗zhledeﾏ k toﾏu, že kariéro┗é poradeﾐst┗í patří 
ﾏezi doporučeﾐá téﾏata MAP a že ┗ dokuﾏeﾐteIh ke ┗zdělá┗aIí politiIe ČR i kraje je ﾐa roz┗oj 
kariéro┗ého poradeﾐst┗í kladeﾐ důraz, je potřeHa ho posuﾐout ﾐa ┗┞šší úro┗eň.  

 

Řešeﾐí ﾐa úrovﾐi MAP: V této oHlasti je ﾏožﾐé školáﾏ ﾐa HoliIku posk┞tﾐout podporu ┗e sdíleﾐí Hest 
praItiIe. Na HoliIku e┝istuje Rodiﾐﾐé Ieﾐtruﾏ HolouHek ふOHlastﾐí Iharita ParduHiIeぶ, které získalo 
ﾐárodﾐí Ieﾐu za kariéro┗é poradeﾐst┗í a dispoﾐuje zkušeﾐostﾏi ┗ této oHlasti. Kroﾏě zásahů a podpor┞ 
z úro┗ﾐě MŠMT a kraje a dalšího ┗zdělá┗áﾐí kariéro┗ýIh poradIů  je ﾏožﾐo ┗┞užít ﾐet┘orkiﾐg a 
předá┗áﾐí iﾐforﾏaIí příﾏo ┗ úzeﾏí sprá┗ﾐího oH┗odu.  

                                                           
275 STEM= science, technology, engineering, math 
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6.1.7 Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

Na rozdíl od předešlé oHlasti je toto oHlast, kde je potřeHa iﾐter┗eﾐIe. Jaz┞ko┗é ┗zdělá┗áﾐí se oIitlo ﾐa 
ヱ. ﾏístě ┗ dalšíIh oHlasteIh potřeH┞ podpor┞, a i kd┞ž průﾏěrﾐé hodﾐoIeﾐí aktuálﾐího stavu bylo 

v ORP lepší ﾐež ┗ ráﾏIi kraje a ČR, je toto oHlast, kde je potřeHa zlepšeﾐí. 

 

Dotazﾐíkové šetřeﾐí MŠMT  

Z ┗ýstupu šetřeﾐí ┗┞pl┞ﾐul┞ jako proHléﾏ┞ ﾐedostatek staHilﾐí fiﾐaﾐčﾐí podpor┞ pro roz┗oj příslušﾐé 
graﾏotﾐosti ふk persoﾐálﾐíﾏu zajištěﾐí pedagogiIkého dozoru koutků, ┗olﾐě ote┗řeﾐýIh učeHeﾐ, 
k ﾏožﾐéﾏu půleﾐí hodiﾐ, k iﾐo┗aIi a ┗ýﾏěﾐě učeHﾐíIh poﾏůIek k roz┗oji graﾏotﾐostí, k zajištěﾐí 
dostatečﾐého počtu těIhto poﾏůIek apod.ぶ. 

Dále H┞l┞ zazﾐaﾏeﾐáﾐ┞ proHléﾏ┞, jako jsou – ﾐízká časo┗á dotaIe pro roz┗oj příslušﾐé graﾏotﾐosti 
ﾏiﾏo ┗ýuku, Ih┞HějíIí ﾐeHo ﾐedostatečﾐý sro┗ﾐá┗aIí ﾐástroj úro┗ﾐě graﾏotﾐosti pro žák┞ daﾐého 
┗ěku ﾐeHo ročﾐíku, ﾐedostatečﾐý roz┗oj ﾏeﾐtoriﾐgu ﾐa škole ┗e ┗ztahu k příslušﾐýﾏ graﾏotﾐosteﾏ 
ふﾏalá kreati┗ita, stereot┞p ┗┞učujíIíIh, ﾐízká seHeﾏoti┗aIe apod.ぶ, ﾐezájeﾏ ze straﾐ┞ žáků a rodičů a 
aHseﾐIe poziIe saﾏostatﾐého praIo┗ﾐíka ﾐeHo praIo┗ﾐíků pro roz┗oj příslušﾐé graﾏotﾐosti.  

Škol┞ ﾐarážejí na ﾐedostatečﾐý rozvoj jazyko┗é graﾏotﾐosti ┗e ┗ýuIe řad┞ předﾏětů ふﾐapř. 
uplatňo┗áﾐí rozšiřujíIíIh auteﾐtiIkýIh Iizojaz┞čﾐýIh ﾏateriálů – te┝tů, ﾐahrá┗ek apod.ぶ, ┗e školáIh je 
ﾏalá ﾐaHídka rozﾏaﾐitýIh IizíIh jaz┞ků, ﾐižší ┗┞uží┗áﾐí učeHﾐiI, Iizojaz┞čﾐé literatur┞, ﾏultiﾏédií a 
dalšíIh ﾏateriálů pro roz┗oj jaz┞ko┗é graﾏotﾐosti.  

E┝istuje ﾏálo příležitostí jako je e-t┘iﾐﾐiﾐg, ┗ýﾏěﾐﾐé poH┞t┞; ﾐe┗┞uží┗ají se knihovny s Iizojaz┞čﾐou 
literaturou, ﾏálo se pořádají akIe ﾐa podporu jaz┞ko┗é graﾏotﾐosti.  

Úplﾐě ﾐejslaHší je oHlast spolupráIe s rodilýﾏi ﾏlu┗číﾏi, Iož ﾏůže Hýt způsoHeﾐo špatﾐou dopra┗ﾐí 
oHslužﾐostí regioﾐu, jeho ┗zdáleﾐostí od krajskýIh Ieﾐter či ﾐedostatečﾐou sﾐahou škol o zaHezpečeﾐí 
rodilého ﾏlu┗čího. 

Škol┞ se Ihtějí zaﾏěřit ﾐa zlepšeﾐí zﾐalostí učitelů, sdíleﾐí doHré pra┝e, ┗ětší ┗┞uží┗áﾐí jaz┞ko┗ýIh 
kroužků, pra┗idelﾐé ﾐákup┞ aktuálﾐíIh učeHﾐiI, Iizojaz┞čﾐé literatur┞, ﾏultiﾏédií, Ihtějí ┗íIe 
spolupracovat s rodiči. 

 

Strukturovaﾐé rozhovor┞ 

Nespokojenost s jaz┞ko┗ou ┗ýukou zazﾐí┗ala hla┗ﾐě od rodičů žáků z ﾐěkterýIh škol, kd┞ upozorňo┗ali 
ﾐa zastaralé ﾏetod┞ ┗ýuk┞, ﾐízkou k┗alifiko┗aﾐost učitelů.  

Jak ze straﾐ┞ rodičů, tak ze straﾐ┞ škol zazﾐěla kritika ﾐa po┗iﾐﾐý druhý jaz┞k ┗ Α. ročﾐíku )Š jako příliš 
oHtížﾐý pro žák┞. 

 

Řešeﾐí ﾐa úrovﾐi MAP: poﾏoIi školáﾏ se získáﾐíﾏ rodilého ﾏlu┗čího a s přeﾐoseﾏ zkušeﾐostí 
z jaz┞ko┗é ┗ýuk┞ ze Vzdělá┗aIího Ieﾐtra Paprsek ┗ Dolﾐíﾏ Jeleﾐí, z čehož se dají ┗┞užít ﾐěkteré pr┗k┞ i 
pro ┗ýuku jaz┞ků ┗e školáIh. 
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6.1.8 Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 

Dotazﾐíkové šetřeﾐí MŠMT 

V pořadí podle potřeH škol se rozvoj soIiálﾐíIh a oHčaﾐskýIh koﾏpeteﾐIí dětí a žáků objevil na 3. 

ﾏístě ┗ pořadí potřeH┞ podpor┞, z hlediska průﾏěrﾐého hodﾐoIeﾐí aktuálﾐího sta┗u ┗šak získal stejﾐé 
hodﾐoIeﾐí jako ┗ kraji a ﾐižší ﾐež ┗ ČR.  Škol┞ se ┗ této oHlasti Ihtějí zlepšo┗at prostředﾐiIt┗íﾏ Hudo┗áﾐí 
po┗ědoﾏí o etiIe, pra┗idleIh Iho┗áﾐí, přípra┗ě ﾐa zapojeﾐí do společﾐosti.  

 

Strukturovaﾐé rozhovor┞ 

Ve strukturo┗aﾐýIh rozho┗oreIh H┞l zazﾐaﾏeﾐáﾐ ┗┞soký počet akIí ﾐa podporu soIiálﾐíIh a 
oHčaﾐskýIh koﾏpeteﾐIí. )de se proje┗uje Iharakter osídleﾐí ﾐa HoliIku – ﾏeﾐší ﾏěsta a ﾏalé 
┗eﾐko┗ské oHIe, kde je ﾐeetiIké Iho┗áﾐí ┗elﾏi r┞Ihle patrﾐé, takže k ﾐěﾏu doIhází k ﾏeﾐší ﾏíře ﾐež 
ve velkýIh ﾏěsteIh. Je zřejﾏé, že ﾐa HoliIku paﾐují doHré ┗ztah┞ ﾏezi lidﾏi. 

V úzeﾏí ﾐejsou etﾐiIké ﾏeﾐšiﾐ┞ a soIiálﾐě ┗┞loučeﾐé lokalit┞. 

 

Řešeﾐí ﾐa úrovﾐi MAP: udržet současﾐou situaIi, ┗┞t┗ořit si předsta┗u o přístupeIh a jedﾐáﾐí ┗ případě 
ﾏigračﾐíIh toků IiziﾐIů ﾐa úzeﾏí ORP Holice 

 

6.1.9 Digitální kompetence 

Hla┗ﾐíﾏ předpokladeﾏ roz┗oje digitálﾐíIh koﾏpeteﾐIí dětí a žáků jsou roz┗iﾐuté digitálﾐí koﾏpeteﾐIe 
u pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků. Digitálﾐí koﾏpeteﾐIe pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků H┞l┞ předﾏěteﾏ 
zkouﾏáﾐí ┗ dotazﾐíIíIh MŠMT.  

Z ┗ýstupu dotazﾐíků MŠMT je zřejﾏé ﾐízké průﾏěrﾐé hodﾐoIeﾐí aktuálﾐího sta┗u ICT ┗četﾐě potřeH 
iﾐfrastruktur┞ ふpodpora digitálﾐíIh koﾏpeteﾐIí, koﾐekti┗ita školぶ, siIe H┞lo o troIhu lepší ﾐež ┗ kraji a 

ČR, ale H┞lo pouze průﾏěrﾐé. Vzhledeﾏ k r┞Ihlýﾏ a častýﾏ zﾏěﾐáﾏ ICT teIhﾐologií je potřeHa 
digitálﾐí koﾏpeteﾐIe pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků udržo┗at ﾐa ┗┞soké úro┗ﾐi. 

Nej┗ětší proHléﾏ┞ pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ┗ této oHlasti se týkají ﾐeznalosti metod implementace 

┗lastﾐí teIhﾐik┞ žáků ﾐa stá┗ajíIí podﾏíﾐk┞ škol┞ ふrůzﾐorodé operačﾐí s┞stéﾏ┞ apod.ぶ, nedostatku 

fiﾐaﾐIí ﾐa pořízeﾐí ﾏoderﾐího ICT ┗┞Ha┗eﾐí ふ┗četﾐě údržH┞ stá┗ajíIí teIhﾐik┞ぶ a ﾐedostatečﾐýIh 
zﾐalostí ┗ oHlasti použí┗áﾐí HW, SW a iﾐterﾐetu. Je zde zﾏíﾐěﾐ i ﾐedostatek časo┗ýIh ﾏožﾐostí 
k dalšíﾏu ┗zdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ┗ oblasti digitálﾐíIh koﾏpeteﾐIí 

)lepšeﾐí je u┗ažo┗áﾐo ┗e sﾏěru ┗┞uží┗áﾐí ICT i ┗ jiﾐýIh předﾏěteIh ﾐež jeﾐ ┗ iﾐforﾏatiIe, ┗┞užití 
techniky v teréﾐu, ┗ projekto┗éﾏ ┗┞učo┗áﾐí, ┗ Hudo┗áﾐí po┗ědoﾏí o oHlasti iﾐterﾐeto┗é Hezpečﾐosti a 
ve ┗┞uží┗áﾐí ﾏoHilﾐíIh ICT ┗e ┗ýuIe. 

 

Řešeﾐí ﾐa úrovﾐi MAP: podpora ┗zdělá┗áﾐí – besedy s odHorﾐík┞ z praxe 
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6.2 Analýza rizik ve školství 
Aﾐalýza rizik ┗e školst┗í ﾐa úzeﾏí ORP HoliIko H┞la ┗elﾏi podroHﾐě a zdařile provedena v dokumentu 

„Strategie úzeﾏí sprá┗ﾐího oH┗odu ORP HoliIe, zpraIo┗aﾐého ﾐa oHdoHí ヲヰヱヵ až ヲヰヲヴ“ ふdále jeﾐ 

SÚSOOH) v projektu „S┞stéﾏo┗á podpora roz┗oje ﾏezioHeIﾐí spolupráIe ┗ ČR ┗ ráﾏIi úzeﾏí sprá┗ﾐíIh 
obvodů oHIí s rozšířeﾐou půsoHﾐostí ふčíslo projektu: C).ヱ.ヰヴ/ヴ.ヱ.ヰヰ/BΒ.ヰヰヰヰヱぶ“, na s. 130 – 132. Bylo 

zde posouzeﾐo fiﾐaﾐčﾐí riziko, orgaﾐizačﾐí riziko, prá┗ﾐí riziko, teIhﾐiIké riziko a ┗ěIﾐé riziko – jeho 

oHsaho┗é ┗┞ﾏezeﾐí, zhodﾐoIeﾐí pra┗děpodoHﾐosti dopadu, ﾐáze┗ opatřeﾐí k eliﾏiﾐaIi, resp. sﾐížeﾐí 
rizika, a H┞l určeﾐ ┗lastﾐík rizika.  

V ráﾏIi aﾐalýz┞ rizik H┞l┞ v dokumentu SÚSOOH ideﾐtifiko┗áﾐ┞ ﾐásledujíIí ﾐej┗ýzﾐaﾏﾐější rizika: 

 

6.2.1 Finanční riziko 

V doHě zpraIo┗áﾐí aﾐalýz┞ šlo o ﾐedostatek fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků ﾐa: 

 Plat┞ pedagogů i ﾐepedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků  
 Provoz 

 PotřeHﾐé iﾐ┗estiIe do škol  

 

Jako řešeﾐí H┞lo ﾐaHídﾐuto pro┗ést optimalizaci ┗ýdajů ﾐa lidské zdroje, pro┗ést fiﾐaﾐčﾐě-teIhﾐiIké 
aﾐalýz┞ s Iíleﾏ ﾐalézt úspor┞ ┗ pro┗ozu škol, sﾐížit energetickou ﾐáročﾐost Hudo┗ a zařízeﾐí a ┗┞užít 
dotačﾐíIh prostředků ﾐa iﾐ┗estiIe.  

Upozorﾐěﾐí ﾐa ﾐedostatek fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků se oHje┗ilo také ┗e ┗ýstupu z dotazﾐíko┗ého šetřeﾐí 
MŠMT z 24. 11. 2015 – 30. 1. 2016, kde H┞lo ﾐa┗íI upozorﾐěﾐo ﾐa ﾐedostatek prostředků ﾐa ┗┞Ha┗eﾐí 
škol, ﾐákup didaktiIké teIhﾐik┞, teIhﾐologií a ﾐa poﾏůIk┞ pro ┗ýuku. 

V rozhovorech s řediteli škol, které proHíhal┞ ┗ zá┗ěru roku ヲヰヱヶ, došlo k určitéﾏu posuﾐu ┗ ﾐáhledu 
ﾐa fiﾐaﾐčﾐí riziko. Tato proHleﾏatika již ﾐeH┞la zdůrazňo┗áﾐa jako hla┗ﾐí, protože fiﾐaﾐčﾐí situaIe 
v plateIh se troIhu zlepšila a zlepší ﾐa┗ýšeﾐíﾏ platů ┗e školst┗í, do škol přišlo ┗íIe žáků ふpřeli┗ 
deﾏografiIké ┗lﾐ┞ z MŠぶ a došlo k ﾐa┗ýšeﾐí ﾐorﾏati┗ů, b┞l ote┗řeﾐ ﾐo┗ý OP VVV s ﾏožﾐostí podá┗at 
projekt┞ a ┗┞uží┗at šaHloﾐ┞ a H┞l┞ za poﾏoIi zřizo┗atelů dokoﾐčeﾐ┞ ﾐěkteré iﾐ┗estiIe do ﾏoderﾐizaIe 
a rekoﾐstrukIe škol. Od ヱ.Γ.ヲヰヱヶ došlo ke zﾏěﾐě fiﾐaﾐIo┗áﾐí ┗ oHlasti iﾐkluzi┗ﾐího fiﾐaﾐIo┗áﾐí, kd┞ je 
čerpáﾐí prostředků ﾐa asisteﾐt┞ pedagogů a poﾏůIk┞ pro děti a žák┞ se SVP ﾐároko┗é.  Stále ┗šak 
zHý┗ají ﾐěkteré oHlasti, kde je potřeHa iﾐ┗estiIe a ﾐákup┞ ┗┞Ha┗eﾐí zaHezpečit.  

 

6.2.2 Organizační riziko 

V této oHlasti H┞l┞ ideﾐtifiko┗áﾐ┞ jako ﾐej┗ětší rizika: 

 Nepřízﾐi┗ý deﾏografiIký ┗ý┗oj – prolíﾐají se zde d┗ě skutečﾐosti – jedﾐak došlo k přelití 
z┗ýšeﾐého počtu dětí z populačﾐího Hooﾏu 2007 – 2010 z MŠ do )Š, Iož ﾏá dopad na 

ﾐedostatečﾐou kapaIitu družiﾐ v současﾐé doHě. Na druhé straﾐě již doIhází 
k deﾏografiIkéﾏu poklesu ┗ MŠ, který se ┗e školáIh po určité doHě také proje┗í. 

 Ne┗┞ho┗ujíIí, resp. ﾐedostatečﾐá dopra┗ﾐí oHslužﾐost škol. 
 Nezájeﾏ oHIí o ﾏezioHeIﾐí spolupráIi. 
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Jako řešeﾐí H┞lo ﾐa┗ržeﾐo posíleﾐí ﾏezioHeIﾐí spolupráIe s Iíleﾏ efekti┗ﾐího ┗┞uží┗áﾐí kapaIit┞ škol 
ﾐa Ieléﾏ úzeﾏí, dále jedﾐáﾐí o dopra┗ě s krajeﾏ.  

 

6.2.3 Právní riziko 

V této oHlasti šlo o zﾏěﾐ┞ legislati┗┞ a o reforﾏ┞, které zhorší podﾏíﾐk┞ pro k┗alitﾐí ┗ýuku. Jako řešeﾐí 
H┞lo ﾐaHízeﾐo jedﾐáﾐí s předkladateleﾏ prá┗ﾐí ﾐorﾏ┞ s Iíleﾏ upozorﾐit ﾐa ﾐegati┗ﾐí dopad┞. 

Toto riziko skutečﾐě ﾐastalo po ┗┞dáﾐí prá┗ﾐíIh ﾐoreﾏ, které ﾐasta┗ují jiﾐé podﾏíﾐk┞ pro iﾐkluzi┗ﾐí 
┗zdělá┗áﾐí ┗e školáIh. 

 

6.2.4 Technické riziko 

)de H┞lo upozorﾐěﾐo ﾐa špatﾐý teIhﾐiIký sta┗ Hudo┗ MŠ a )Š, ﾐe┗┞ho┗ujíIí a zastaralé ┗┞Ha┗eﾐí škol a 
školskýIh zařízeﾐí – situaIi ﾏěl┞ poﾏoIi ┗┞řešit dotačﾐí prostředk┞. Do jisté ﾏír┞ se zásadﾐí proHléﾏ┞ 
u pře┗ážﾐé ┗ětšiﾐ┞ Hudo┗ škol podařilo alespoň zčásti ┗┞řešit. Přesto je ﾐutﾐé ﾐadále pečli┗ě pláﾐo┗at 
a z┗ažo┗at iﾐ┗estiIe do rekoﾐstrukIe Hudo┗ a ┗┞Ha┗eﾐí. Jako opatřeﾐí k eliminaci rizika H┞lo ﾐaHídﾐuto 
┗┞užití dotačﾐíIh prostředků a apel ﾐa plﾐěﾐí po┗iﾐﾐostí státu při přispí┗áﾐí na učeHﾐí poﾏůIk┞ a 
┗┞Ha┗eﾐí.  

 

6.2.5 Věcné riziko 

Zde šlo o špatﾐé řízeﾐí škol┞, ﾐízkou k┗alitu ┗ýuk┞, ﾐezájeﾏ rodičů o uﾏístěﾐí dítěte do koﾐkrétﾐí škol┞, 
o persoﾐálﾐí rizika. Na┗rho┗aﾐá řešeﾐí sﾏěřo┗ala do zlepšeﾐí ┗ýHěro┗ýIh proIedur ┗edeﾐí škol┞, 
spolupráIi s Českou školﾐí iﾐspekIí, propagaIi škol ┗ regioﾐu, a o akti┗ﾐí persoﾐálﾐí politiku při 
doplňo┗áﾐí pedagogiIkýIh sHorů. 

 

6.2.6 Riziko nespolupráce s dalšími aktéry v území 
Dopadem ﾐespolupráIe ﾏůže Hýt ﾐedostatek iﾐforﾏaIí, ﾐepřeHíráﾐí zkušeﾐostí, zpoﾏaleﾐé řešeﾐí 
proHléﾏů, které jiﾐé škol┞ již ﾏají ┗┞řešeﾐé, horší ┗ýsledk┞, které Hudou zﾐaﾏeﾐat ﾏeﾐší zájeﾏ rodičů 
o uﾏístěﾐí dítěte do škol┞. 

Existuje riziko ﾐedostatečﾐé koﾏuﾐikaIe škol s okolíﾏ. Dopadeﾏ ﾏůže Hýt zhoršeﾐí ┗ztahů, ﾐedů┗ěra, 
ﾐepodporo┗áﾐí škol┞, přesuﾐ zájﾏu k jiﾐýﾏ školáﾏ. Koﾐflikt┞ a ﾐespolupráIe s rodiči. Eliﾏiﾐo┗at toto 
riziko lze přede┗šíﾏ reflekto┗áﾐíﾏ tohoto proHléﾏu, zpraIo┗áﾐíﾏ koﾏuﾐikačﾐí strategie, ┗┞Hráﾐíﾏ 
┗hodﾐýIh koﾏuﾐikačﾐíIh ﾐástrojů a proškoleﾐíﾏ praIo┗ﾐíků škol ┗ koﾏuﾐikačﾐíIh do┗edﾐosteIh a 
práIi s koﾏuﾐikačﾐíﾏi strategiemi. 
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6.2.7 Souhrnné zhodnocení rizik 

V aﾐalýze rizik převažoval┞ v┞soké hodﾐot┞ pravděpodoHﾐosti rizik u rizik e┝terﾐíIh pl┞ﾐouIíIh 
z ﾐastaveﾐí s┞stéﾏu školství ふfiﾐaﾐčﾐí prostředk┞ぶ, z deﾏografiIkého ┗ý┗oje, ze s┞stéﾏu dopra┗ﾐí 
oHslužﾐosti, z prá┗ﾐíIh rizik tedy z rizik, která ﾏůže škola jeﾐ oﾏezeﾐě eliﾏiﾐo┗at. Může je ┗šak 
aﾐtiIipo┗at a připra┗o┗at se ﾐa jejiIh z┗ládﾐutí. 

V oHlasti rizik věIﾐýIh – iﾐterﾐíIh H┞lo poﾏěrﾐě ﾐízké hodﾐoIeﾐí pra┗děpodoHﾐosti dopadu rizika 
ふřízeﾐí škol┞, k┗alita ┗ýuk┞, k┗alita lidskýIh zdrojů, prefereﾐIe rodičů ohledﾐě uﾏístěﾐí dítěte do 
koﾐkrétﾐí škol┞ぶ. Tzﾐ., že po ┗ěIﾐé stráﾐIe zde ﾐeH┞lo tolik dů┗odů k oHa┗áﾏ z dopadu rizika. To s┗ědčí 
o koﾐsolido┗aﾐé ┗ﾐitřﾐí situaIi ┗e školáIh. 

Rizika týkajíIí se kvalit┞ výuk┞ a téﾏat MAP v analýze ┗ dokumentu SÚSOOH rozeHráﾐa ﾐeH┞la. 
Pozorﾐost H┞la soustředěﾐa hla┗ﾐě ﾐa iﾐfrastrukturu škol, Iož odpo┗ídalo situaIi ┗ té doHě. 

K┗alit┞ ┗ýuk┞ a připra┗eﾐosti ﾐa téﾏata MAP se ┗íIe týkalo šetřeﾐí MŠMT, ze kterého ┗┞pl┞ﾐulo riziko 

zhoršeﾐí kvalit┞ výuky v oblastech: 

 Výuk┞ jaz┞ků – ﾐepouží┗ají se ﾏoderﾐí ﾏetod┞ ┗ýuk┞, poﾏůIk┞, ┗e školáIh ﾐejsou rodilí ﾏlu┗čí 
a ﾏálo se ┗┞uží┗ají ﾏeziﾐárodﾐí ┗ýﾏěﾐﾐé poH┞t┞. Může to ┗ést ke špatﾐýﾏ jaz┞ko┗ýﾏ 
zﾐalosteﾏ a ﾐezískáﾐí dostatečﾐýIh jaz┞ko┗ýIh koﾏpeteﾐIí žáků, Iož je Hude oﾏezo┗at při 
┗stupu ﾐa trh práIe. 

 Nedostatečﾐé digitálﾐí koﾏpeteﾐIe učitelů – dopadeﾏ je ﾐepouží┗áﾐí IT ┗ odHorﾐýIh 
předﾏěteIh, ﾐedostatečﾐé ┗┞uží┗áﾐí priﾐIipu BYOD a deﾏoti┗aIe žáků, kteří jsou ┗elﾏi 
oHratﾐí ┗ použí┗áﾐí ﾐo┗ýIh teIhﾐologií. 

 Nepřipraveﾐost ﾐa pol┞teIhﾐiIké vzděláváﾐí – ﾐejsou prostor┞, ┗┞Ha┗eﾐí, je ﾐedostatečﾐá 
spolupráIe s pra┝í – dopadeﾏ je ﾐedostatečﾐá ﾏaﾐuálﾐí zručﾐost, ﾐedostatečﾐý zájeﾏ o 
řeﾏesla a teIhﾐiIké oHor┞, Iož ﾏůže ┗ HudouIﾐu zﾐaﾏeﾐat ohrožeﾐí ﾐa trhu práIe. 

 Nezájeﾏ o téﾏata podﾐikavost, iﾐiIiativa a kreativita ze straﾐ┞ učitelů – dopadeﾏ ﾏůže Hýt 
sIházejíIí sIhopﾐost žáků kreati┗ﾐě ﾏ┞slet, iﾐo┗ati┗ﾐě t┗ořit a podﾐikat. V HudouIﾐu ﾏůže 
dojít k zaostá┗áﾐí regioﾐu, který ﾐeHude ﾏít kreati┗ﾐě ﾏ┞slíIí odHorﾐík┞. Jako řešeﾐí se ﾐaHízí 
posíleﾐí ┗zdělá┗áﾐí učitelů ┗e ┗hodﾐýIh časeIh ﾏiﾏo ┗ýuku ﾐa škole, ﾏoderﾐizaIe ┗┞Ha┗eﾐí, 
doHudo┗áﾐí prostor. Přede┗šíﾏ ┗šak lze toto riziko eliﾏiﾐo┗at praIí ﾐa ﾏoti┗aIi učitelů ze 
straﾐ┞ ┗edeﾐí škol. 

 Nepřipraveﾐost ﾐa iﾐkluzivﾐí vzděláváﾐí 
- Bez ﾐadsázk┞ lze u┗ést, že školský s┞stéﾏ na Holicku ﾐeﾐí v současﾐé doHě ﾐa tuto zﾏěﾐu 

připra┗eﾐ z hlediska ﾏateriálﾐíIh podﾏíﾐek ふHezHariéro┗é úpra┗┞ぶ, ┗┞Ha┗eﾐí 
koﾏpeﾐzačﾐíﾏi poﾏůIkaﾏi, ale přede┗šíﾏ ┗ persoﾐálﾐí oHlasti - sIhází speIiálﾐí 
pedagogo┗é, ps┞Ihologo┗é, asisteﾐti, Ihů┗┞, proškoleﾐí pedagogo┗é.  

- V důsledku za┗edeﾐí s┞stéﾏu iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí se z┗┞šuje administrativa. 

Důsledkeﾏ r┞Ihlého plošﾐého za┗edeﾐí je prodlužo┗áﾐí čekaIích lhůt ﾐa ┗┞šetřeﾐí 
v pedagogicko-ps┞IhologiIkýIh poradﾐáIh.  

- Je nutﾐo u┗ést, že školst┗í je ┗elký s┞stéﾏ, kde zﾏěﾐ┞ proHíhal┞ ┗ ﾏiﾐulýIh leteIh ┗eliIe 
často, složitě a zdlouha┗ě se realizo┗al┞.  
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- Současﾐé r┞Ihlé a plošﾐé zﾏěﾐ┞ u┗ádějí s┞stéﾏ do oHtížﾐé situaIe a zatěžují pr┗k┞ 
s┞stéﾏu z┗ýšeﾐýﾏi ﾐárok┞ ﾐa adaptaHilitu.  

- Moti┗aIe praIo┗ﾐíků je častýﾏi zﾏěﾐaﾏi oslaHo┗áﾐa a sﾐadﾐo ﾏůže dojít k překročeﾐí 
aHsorpčﾐí kapaIit┞ pro zﾏěﾐ┞. Toto riziko lze z úro┗ﾐě škol eliﾏiﾐo┗at přeHíráﾐíﾏ 
zkušeﾐostí od škol, které zkušeﾐosti s iﾐkluzí ﾏají, spolupraIí s pedagogicko- 

psychologickýﾏi poradﾐaﾏi a ┗zdělá┗áﾐíﾏ pedagogů ┗ otázkáIh iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí. 

 

6.3 Analýza dotčených skupin v oblasti vzdělávání v řešeném území 
Aﾐalýza dotčeﾐýIh skupiﾐ H┞la pro┗edeﾐa ┗ dokuﾏeﾐtu „Strategie úzeﾏí sprá┗ﾐího oH┗odu ORP 
HoliIe, zpraIo┗aﾐého ヲヰヱヴ – 20ヱヵ ﾐa oHdoHí ヲヰヱヵ až ヲヰヲヴ“ ふdále jeﾐ SÚSOOH) v projektu „S┞stéﾏo┗á 
podpora roz┗oje ﾏezioHeIﾐí spolupráIe ┗ ČR ┗ ráﾏIi úzeﾏí sprá┗ﾐíIh oH┗odů oHIí s rozšířeﾐou 
půsoHﾐostí ふčíslo projektu: C).ヱ.ヰヴ/ヴ.ヱ.ヰヰ/BΒ.ヰヰヰヰヱぶ“ ﾐa s. 130 – ヱンヲ. B┞l┞ ┗┞ﾏezeﾐ┞ dotčeﾐé skupiny, 

jejiIh očeká┗áﾐí, určeﾐa rizika, způsoH koﾏuﾐikaIe a opatřeﾐí.  

 

6.3.1 Nové skutečnosti s dopadem na systém vzdělávání 
Po dokoﾐčeﾐí „Strategie úzeﾏí sprá┗ﾐího oH┗odu ORP HoliIe, zpraIo┗aﾐého ヲヰヱヴ – ヲヰヱヵ ﾐa oHdoHí 
ヲヰヱヵ až ヲヰヲヴ“ ﾐastal┞ ﾐo┗é skutečﾐosti, které ﾏají určitý ┗li┗ ﾐa dotčeﾐé skupiﾐ┞:  

 )lepšeﾐí fiﾐaﾐIováﾐí školství – doIhází k ﾐárůstu rozpočto┗é kapitol┞ školst┗í ﾐa ﾐárodﾐí 
úro┗ﾐi. Na rok ヲヰヱΑ H┞l sIh┗áleﾐ historiIk┞ ﾐej┗┞šší ﾐárůst rozpočto┗é kapitol┞ školst┗í a 
rozpočet ┗ýdajů dosáhﾐe historiIk┞ ﾐej┗┞ššího oHjeﾏu. Má dojít k „ﾐárůstu prostředků ﾐa plat┞ 
o Β % pro pedagogiIké praIo┗ﾐík┞ a ヵ % pro ﾐepedagogiIké praIo┗ﾐík┞. Celko┗ý ﾐárůst ┗četﾐě 
příslušeﾐst┗í čiﾐí ヶ,Α ﾏld. Kč, z toho ┗ regioﾐálﾐíﾏ školst┗í ヶ,ヵ ﾏld. Kč. PoslaﾐeIká sﾐěﾏo┗ﾐa 
záro┗eň ┗ládě doporučila postupﾐé ﾐa┗┞šo┗áﾐí fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků ﾐa regioﾐálﾐí školst┗í.276 

 Navýšeﾐí platů ve školství - od doH┞ projedﾐáﾐí ┗ýše u┗edeﾐé strategie došlo ┗ listopadu 2015 

a od září ヲヰヱヶ ke z┗ýšeﾐí platů pedagogiIkýIh a ﾐepedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků a zﾏěﾐě tarifﾐí 
taHulk┞ plato┗ýIh stupňů. 

 Kariérﾐí s┞stéﾏ - od roku ヲヰヱΒ ﾏá Hýt ┗e školst┗í za┗áděﾐ kariérﾐí s┞stéﾏ, který podpoří 
Ieloži┗otﾐí profesﾐí roz┗oj učitelů a propojí ho se s┞stéﾏeﾏ odﾏěňo┗áﾐí. 

 Novela školského zákoﾐa č. ヵヶヱ/ヲヰヰヴ SH., který zavádí zﾏěﾐ┞ týkajíIí se iﾐkluzivﾐího 
vzděláváﾐí: 

- )ﾏěﾐ┞ ve vzděláváﾐí žáků se speIiálﾐíﾏi vzdělávaIíﾏi potřeHaﾏi účiﾐﾐé od 1. 9. 2016. 

- )a┗ádí se pojeﾏ podpůrﾐá opatřeﾐí ﾐezH┞tﾐá pro zajištěﾐí ﾏa┝iﾏálﾐě dosažitelﾐého 
plﾐohodﾐotﾐého ┗zdělá┗áﾐí ┗ hla┗ﾐíﾏ ┗zdělá┗aIíﾏ proudu pro ┗šeIhﾐ┞ žák┞. 

- No┗é ┗┞ﾏezeﾐí – žák se speIiálﾐíﾏi vzdělávaIíﾏi potřeHaﾏi. 
- A další ﾏéﾐě podstatﾐé zﾏěﾐ┞… 

 Migračﾐí tok┞ do Evrop┞ – zatíﾏ se HoliIka ﾐetýká, ┗e školáIh je ┗elﾏi ﾏálo dětí IiziﾐIů, ale 

vzhledem k toﾏu, že dojezdo┗á ┗zdáleﾐost do fireﾏ ┗ krajskýIh IeﾐtreIh je ﾏiﾐiﾏálﾐí, ﾐedá se 

                                                           
276 Tisko┗á zprá┗a MŠMT, http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/snemovna-podporila-rekordni-rozpocet-

do-skolstvi?highlightWords=platy+pedagogick%C3%BDch+pracovn%C3%ADk%C5%AF, stažeﾐo dﾐe ン. ヱ. ヲヰヱΑ 

 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/snemovna-podporila-rekordni-rozpocet-do-skolstvi?highlightWords=platy+pedagogick%C3%BDch+pracovn%C3%ADk%C5%AF
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/snemovna-podporila-rekordni-rozpocet-do-skolstvi?highlightWords=platy+pedagogick%C3%BDch+pracovn%C3%ADk%C5%AF
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┗┞loučit, že zájeﾏ o usídleﾐí IiziﾐIů ﾐa HoliIku Hude stoupat. )dejší koﾏuﾐita a škol┞ 
s proHleﾏatikou ┗ýuk┞ dětí IiziﾐIů ﾐeﾏají zkušeﾐosti.  

 )ahájeﾐí realizaIe OP VVV ふOperačﾐí prograﾏ Výzkuﾏ, vývoj a vzděláváﾐíぶ, který Hude 
výzﾐaﾏﾐýﾏ zdrojeﾏ fiﾐaﾐIováﾐí ve školství:  

- )aﾏěřeﾐí OP VVV:„OP VVV se zaﾏěřuje ﾐa z┗ýšeﾐí k┗alit┞ ┗zdělá┗áﾐí, zajištěﾐí 
podﾏíﾐek pro k┗alitﾐí ┗ýzkuﾏ, propojeﾐí ┗zdělá┗áﾐí a ┗ýzkuﾏu s trheﾏ práIe a posíleﾐí 
principu ro┗ﾐého přístupu ke ┗zdělá┗áﾐí. OP VVV H┞ také ﾏěl sﾐížit rizika ﾐeúspěIhu 
ﾏladýIh lidí ┗e ┗zděláﾐí, Iož Hude ﾏít ┗ýzﾐaﾏﾐý ┗li┗ ﾐa k┗alitu jejiIh ži┗ota i ﾐa jejiIh 
úspěIh ﾐa trhu práIe. OP VVV podporuje zlepšeﾐí kvalit┞ a efektivit┞ vzděláváﾐí a 
odHorﾐé příprav┞, spravedlivost, soIiálﾐí soudržﾐost a aktivﾐí oHčaﾐství, zlepšováﾐí 
kreativit┞ a iﾐovativﾐosti a rozvoj podﾐikatelskýIh sIhopﾐostí, ﾐa ┗šeIh úro┗ﾐíIh 
┗zdělá┗áﾐí a odHorﾐé přípra┗┞. 

- „Klíčo┗ýﾏ priﾐIipeﾏ OP VVV je rozvoj lidskýIh zdrojů pro zﾐalostﾐí ekoﾐoﾏiku v 
soIiálﾐě soudržﾐé společﾐosti.  Iﾐter┗eﾐIe ┗ oHlasti ┗zdělá┗áﾐí Hudou záro┗eň 
podpořeﾐ┞ s┞stéﾏo┗ýﾏi zﾏěﾐaﾏi, které sﾏěřují ke zk┗alitﾐěﾐí ┗zdělá┗aIího s┞stéﾏu“  

- Strukturálﾐí posuﾐ ke zﾐalostﾐí ekoﾐoﾏiIe „Výzﾐaﾏﾐé iﾐ┗estiIe do produkIe ﾐo┗ýIh 
zﾐalostí, zvýšeﾐí kvalit┞ lidskýIh zdrojů a propojovaﾐí výzkuﾏﾐé a podﾐikové sfér┞ v 
souladu s koﾐIepteﾏ iﾐteligeﾐtﾐí speIializaIe. Těﾏito krok┞ se ur┞Ihlí strukturálﾐí 
posun České repuHlik┞ sﾏěreﾏ ke zﾐalostﾐí ekoﾐoﾏiIe, tzn. k ekoﾐoﾏiIe založeﾐé ﾐa 
vzdělaﾐé praIovﾐí síle, ┗┞uží┗aﾐí špičko┗ýIh teIhﾐologii, produkIi k┗alitﾐíIh ┗ýsledků 
┗ýzkuﾏu a jejiIh traﾐsforﾏaIi do iﾐo┗aIí a koﾐkureﾐčﾐí ┗ýhod┞ českýIh fireﾏ.“ 

- VěIﾐé prioritﾐí os┞ OP VVV ┗hodﾐé pro předškolﾐí a základﾐí školst┗í 
- PO3: Rovﾐý přístup ke kvalitﾐíﾏu předškolﾐíﾏu, priﾏárﾐíﾏu a sekuﾐdárﾐíﾏu 

vzděláváﾐí ふESFぶ – zaﾏěřeﾐa ﾐa ┗zdělá┗áﾐí k soIiálﾐí iﾐtegraIi dětí a žáků se speIiálﾐíﾏi 
┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi ふSVP), zvýšeﾐí kvalit┞ předškolﾐího vzděláváﾐí ┗četﾐě 
usﾐadﾐěﾐí přeIhodu dětí ﾐa )Š, zlepšeﾐí k┗alit┞ ┗zdělá┗áﾐí a ┗ýsledků ┗ klíčovýIh 
koﾏpeteﾐIíIh, rozvoj strategiIkého řízeﾐí a hodﾐoIeﾐí kvalit┞ ┗e ┗zdělá┗áﾐí, 
zkvalitﾐěﾐí příprav┞ HudouIíIh a začíﾐajíIíIh pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků, z┗┞šo┗áﾐí 
kvality vzděláváﾐí a odHorﾐé příprav┞ ┗četﾐě posíleﾐí jejiIh rele┗aﾐIe pro trh práIe. 

 

V toﾏto dokuﾏeﾐtu Hude pro┗edeﾐa stručﾐá rekapitulaIe dosa┗adﾐíIh zjištěﾐí a posouzeﾐo, jak no┗é 
skutečﾐosti, ke kterýﾏ ﾏezitíﾏ ┗e školst┗í, resp. ┗e ┗zdělá┗áﾐí došlo, ﾏohou aktér┞ ┗zdělá┗áﾐí o┗li┗ﾐit. 

 

6.3.2 Dotčené skupiny 

Jako dotčeﾐé skupiﾐ┞ H┞l┞ ┗ dokuﾏeﾐtu SÚSOOH ┗┞tipo┗áﾐ┞ dotčeﾐé skupiﾐ┞, které H┞l┞ pro účel┞ 
tohoto te┝tu ﾐásledujíIíﾏ způsoHeﾏ upra┗eﾐ┞: 

1. Rodiče, kteří ﾏají děti v MŠ, )Š a rodiče, kteří ﾏají zájeﾏ o MŠ, )Š – H┞lo sloučeﾐo do jedﾐé 
skupiny 

2. Děti ┗ MŠ a žáIi ┗ )Š 

3. Pedagogo┗é a další zaﾏěstﾐaﾐIi škol 
4. Vedeﾐí škol – skupiﾐa přidáﾐa, ﾏaﾐageﾏeﾐt škol ﾏá jiﾐé potřeH┞ ﾐež řado┗í zaﾏěstﾐaﾐIi 
5. Předsta┗itelé oHIí, které ﾏají )Š, MŠ  
6. Předsta┗itelé oHIí, kde škola )Š ﾐeHo MŠ ﾐeﾐí  
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7. Ostatﾐí zřizo┗atelé ふﾏiﾏo oHIeぶ – soukroﾏý zřizo┗atel MŠ 

8. Partﾐeři škol ふspoﾐzoři, sdružeﾐí rodičů, NNO,  …ぶ 
9. Předsta┗itelé oHIí SO ORP 

10. Kraje 

11. Stát 
12. Média 

 

6.3.3 Očekávání, komunikace, rizika a opatření 
V ﾐíže u┗edeﾐé taHulIe „Aﾐalýza Iílo┗ýIh ふdotčeﾐýIhぶ skupiﾐ ┗ oHlasti předškolﾐího a základﾐího 
┗zdělá┗áﾐí“ jsou jedﾐak stručﾐě zrekapitulo┗áﾐa ﾐejdůležitější očeká┗áﾐí dotčeﾐýIh skupiﾐ, způsoH 
koﾏuﾐikaIe a opatřeﾐí, která jsou ﾐadále z předIhozí aﾐalýz┞ rele┗aﾐtﾐí. Jedﾐak je provedena 

aktualizaIe. Do taHulk┞ jsou ┗ložeﾐ┞ zﾏěﾐ┞, které ┗┞pl┞ﾐul┞ ze zﾏěﾐ ┗e školst┗í ┗ oHdoHí po projedﾐáﾐí 
„Strategie ﾏezioHeIﾐí spolupráIe“ ふSÚSOOHぶ.  
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Tabulka 40 Aﾐalýza IílovýIh ふdotčeﾐýIhぶ skupiﾐ v oHlasti předškolﾐího a základﾐího vzděláváﾐí 
Název dotčeﾐé 

skupiny 
Očekáváﾐí dotčeﾐé skupiﾐ┞ Rizika spojeﾐé se skupiﾐou 

)půsoH koﾏuﾐikaIe vůči dotčeﾐé 
skupiﾐě 

Opatřeﾐí 

Rodiče, kteří 
ﾏají děti v MŠ, 
)Š 

• rozﾏístěﾐí škol a školskýIh zařízeﾐí – 

doHrá dostupﾐost škol┞  
• HezproHléﾏo┗é uﾏístěﾐí dětí do MŠ 

ふjasﾐá spádo┗ost dětí ┗ oHIíIh, kde ﾐeﾐí 
MŠぶ 

• k┗alita škol┞,  
• přijatelﾐá Ieﾐa ┗ýdajů za oHěd┞ a 

e┝isteﾐIe školﾐí jídelﾐ┞ ふ┗ýdeje oHědůぶ 
•  přijatelﾐá Ieﾐa ┗ýdajů za poﾏůIk┞ a 

čiﾐﾐosti spojeﾐé s ┗ýukou 

• e┝isteﾐIe ﾏiﾏoškolﾐíIh akti┗it a školﾐí 
družiﾐ┞  

• HezproHléﾏo┗é uﾏístěﾐí ﾐejﾏladšíIh žáků 
základﾐíIh škol do školﾐí družiﾐ┞ ふヱ. – 3. 

třída pokr┞tí Ielé poptá┗k┞ぶ 
• ﾏožﾐost poradeﾐst┗í 
• ┗┞soká ﾏíra koﾏuﾐikaIe s ┗edeﾐíﾏ škol┞ 

a pedagogy 

• příjeﾏﾐé estetiIké podﾐěIujíIí prostředí 
┗e škole 

• z┗ládﾐutí eliﾏiﾐaIe ﾐepřízﾐi┗ýIh dopadů 
iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí tak, aH┞ ﾐedošlo 
ke sﾐížeﾐí k┗alit┞ ┗zdělá┗áﾐí ┗e škole 

• účelﾐé ┗┞užití fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků ﾐa 
modernizaIi ┗ýuk┞ – poﾏůIk┞, 
technologie 

• z┗┞šo┗áﾐí k┗alifikaIe učitelů 

• zlepšeﾐí k┗alit┞ ┗ýuk┞ jaz┞ků 

• ﾐezájeﾏ, resp. ﾐedostatek času ze 
straﾐ┞ rodičů 

• ﾐekoﾐstrukti┗ﾐí přístup, přehﾐaﾐé 
požada┗k┞ rodičů – ┗┞soké aﾏHiIe 

• záﾏěﾐa fuﾐkIe škol┞ s fuﾐkIí 
rodiﾐ┞, přeﾐášeﾐí odpo┗ědﾐosti za 
┗ýIho┗u dítěte ﾐa školu 

• při řešeﾐí sporu rodiče dů┗ěřují 
spíše děteﾏ, ﾐežli pedagogůﾏ 

• ﾐedostatečﾐá kapaIita MŠ ┗ ORP 
Holice – již ﾐeﾐí aktuálﾐí 

• sﾐižo┗áﾐí autorit┞ škol┞ a učitele 

• obavy z ped. ps┞Ih. ┗┞šetřeﾐí 
dítěte 

• ﾐerespekto┗áﾐí doporučeﾐí 
z odHorﾐého pedagogiIko-

ps┞IhologiIkého ┗┞šetřeﾐí 
• nesouhlas s opatřeﾐíﾏi škol┞, 

ﾐerespekto┗áﾐí doporučeﾐí škol┞ u 
rodičů s dětﾏi se SVP 

• ﾐedostatečﾐá iﾐforﾏo┗aﾐost o 
iﾐkluzi┗ﾐíﾏ ┗zdělá┗áﾐí, která ﾏůže 
zapříčiﾐit oHa┗┞, straIh, šířeﾐí fáﾏ 
a paniky – škol┞ ﾐepro┗ádějí 
akti┗ﾐí P.R., ﾐeﾏají koﾏuﾐikačﾐí 
strategie k iﾐforﾏo┗áﾐí o 
zﾏěﾐáIh, ke kterýﾏ doIhází – 

ﾐapř. k inkluzi nebyla vedena 

• sdružeﾐí rodičů a přátel škol┞ 

 „školﾐí rad┞“ – pra┗idelﾐé 
společﾐé jedﾐáﾐí zástupIů škol┞ 
se zástupIi rodičů 

  deﾐ ote┗řeﾐýIh d┗eří ﾐa MŠ a )Š 
– setká┗áﾐí ﾏezi pedagog┞, 
rodiči, zájeﾏIi o školu, zástupIi 
oHIe a širokou ┗eřejﾐostí 

 iﾐforﾏačﾐí leták┞ a Hrožur┞ o 
děﾐí a čiﾐﾐosti škol┞ pro rodiče 

 k┗alitﾐí ┘eHo┗é stráﾐk┞ MŠ či )Š 
s aktuálﾐíﾏi iﾐforﾏaIeﾏi, 
fotogalerií, ﾏožﾐostí diskuze pro 
rodiče 

  ┗ případě ﾐee┝isteﾐIe ┘eHo┗ýIh 
stráﾐek MŠ či )Š, ┗┞t┗ořeﾐí 
k┗alitﾐí, pra┗idelﾐé podstráﾐk┞ o 

MŠ či )Š ﾐa stráﾐkáIh zřizo┗atele 
(obce) 

 iﾐforﾏo┗aﾐost oH┞┗atel oHIe či 
okolﾐíIh oHIí o ﾏožﾐosti 
uﾏístěﾐí dítěte do škol┞ 

 iﾐforﾏačﾐí kaﾏpaň a os┗ěta ze 
straﾐ┞ škol ┗ůči rodičůﾏ 
v případě zﾏěﾐ ┗e ┗zdělá┗aIí 
politice 

 

• posouzeﾐí současﾐé ﾏír┞ 
komunikace a ﾏožﾐé přistoupeﾐí k 
dalšíﾏ opatřeﾐíﾏ 

• za┗edeﾐí častějšíIh setká┗áﾐí ﾏezi 
┗edeﾐíﾏ škol┞, pedagog┞ a rodiči 

• za┗edeﾐí „školské rad┞“ 

• za┗edeﾐí „kﾐih┞ stížﾐostí a 
připoﾏíﾐek“ ふﾏožﾐé ┗┞sta┗eﾐí ﾐa 
webu) 

• ┗┞t┗ořeﾐí ┗hodﾐé iﾐforﾏačﾐí 
kaﾏpaﾐě ふleták┞ a Hrožur┞ o děﾐí ve 

školeぶ 
• získáﾐí zpětﾐé ┗azH┞ ふfeedHaIkぶ – 

ﾏožﾐost pro┗edeﾐí dotazﾐíko┗ého 
šetřeﾐí ﾏezi rodiči žáků o fuﾐgo┗áﾐí 
škol┞, proHleﾏatiIkýIh je┗eIh a 
ﾏožﾐosteIh ﾐápra┗┞ 

• iﾐdi┗iduálﾐí koﾐzultaIe 

• v┞Hudo┗áﾐí ﾐízkopraho┗ého zařízeﾐí 
v HoliIíIh 

• včasﾐé iﾐforﾏo┗áﾐí o zﾏěﾐáIh ┗e 
┗zdělá┗áﾐí 

• z┗ýšeﾐí k┗alit┞ ┗ýuk┞ hla┗ﾐě jaz┞ků, 
ﾏoderﾐizaIe ﾏetod, poﾏůIek, 
teIhﾐologií 

• podpora praktiIkého ┗┞učo┗áﾐí 
„učit pro ži┗ot“ – podpora ﾏaﾐuálﾐí 
zručﾐosti 
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Název dotčeﾐé 
skupiny 

Očekáváﾐí dotčeﾐé skupiﾐ┞ Rizika spojeﾐé se skupiﾐou 
)půsoH koﾏuﾐikaIe vůči dotčeﾐé 

skupiﾐě 
Opatřeﾐí 

• zlepšeﾐí k┗alit┞ ┗ýuk┞ pol┞teIhﾐiIkého 
┗zdělá┗áﾐí ふﾏaﾐuálﾐí zručﾐostぶ 

• ﾏeﾐší počet žáků ┗e třídáIh 

• ┗ětší počet akIí ﾏiﾏo ┗ýuk┞ – ┗ýlet┞, 
e┝kurze, ┗ýﾏěﾐﾐé poH┞t┞ 

• bezpečﾐé prostředí ┗e školáIh, klid při 
┗ýuIe 

• získáﾐí zﾐalostí, které uﾏožﾐí přijetí ﾐa 
další ┗zdělá┗aIí stupeň 

• ┗zHuzeﾐí a udržeﾐí zájﾏu dítěte o školu a 
┗zdělá┗áﾐí, doHrý ┗ztah žák – učitel 

• podpora taleﾐtu dítěte, podIh┞Ieﾐí 
ﾏiﾏořádﾐého zájﾏu 

• stimulace kogniti┗ﾐíIh fuﾐkIí a ┗┞uží┗áﾐí 
ﾐo┗ýIh ﾏetod při roz┗íjeﾐí fuﾐkIí ﾏozku 

• koordiﾐo┗aﾐost ┗┞učo┗áﾐí, ote┗íraIí doH┞ 
družiﾐ a zahájeﾐí kroužků 

• ﾐízkopraho┗é zařízeﾐí, kde děti ﾏohou 
čekat ﾐa začátek kroužků po ┗┞učo┗áﾐí a 
uza┗řeﾐí školﾐí družiﾐ┞ 

• Hezpečﾐost ┗ ﾏěstském parku 

žádﾐá iﾐforﾏačﾐí kaﾏpaň aﾐi 
os┗ěta ze straﾐ┞ škol ┗ůči rodičůﾏ 

• koﾐflikt┞ se školou při ﾐesplﾐěﾐýIh 
očeká┗áﾐíIh 

• ﾐedostatečﾐá podpora škol┞ 

• neochota a obavy respektovat 

doporučeﾐí škol┞ k ┗┞šetřeﾐí dítěte 
v pedag.-ps┞Ih.poradﾐě 

 

• moﾐitoriﾐg čiﾐﾐostí ┗ ﾏěstskéﾏ 
parku v HoliIíIh jako pre┗eﾐIi 
soIiálﾐě-patologiIkýIh je┗ů 

Děti v MŠ a žáIi 
v )Š 

• atrakti┗ﾐí prostředí dostatečﾐě stiﾏulujíIí 
roz┗oj dítěte 

• ﾏoderﾐí způsoH┞ ┗ýuk┞, za┗edeﾐí 
ﾏoderﾐíIh treﾐdů do ┗ýuk┞ 

• ┗ýuka respektujíIí požada┗k┞ dﾐešﾐí doH┞ 
ﾐa z┗ládﾐutí klíčo┗ýIh koﾏpeteﾐIí ふﾐapř. 
důraz ﾐa „soft skills“, IT apod.) 

• ﾏožﾐost realizaIe ┗ ráﾏIi ﾏiﾏoškolﾐíIh 
akti┗it ふrozšířeﾐí ﾐaHídk┞ kroužkůぶ 

• soIiálﾐě patologiIké je┗┞ ふšikaﾐa, 
kouřeﾐí, drog┞ぶ 

• riziko zraﾐěﾐí 
• ﾐízká sIhopﾐost žáků se SVP 

začleﾐit se do kolekti┗u, 
ﾐez┗ládﾐutí ﾐároků ┗ýuk┞ 

• při ﾐízké k┗alitě ┗ýuk┞ 
ふﾐek┗alifiko┗aﾐí pedagogo┗éぶ, 
┗ýuIe ﾐerespektujíIí požada┗k┞ 

• školﾐí časopis 

• kﾐiha stížﾐostí a požada┗ků 
určeﾐá žákůﾏ 

• setká┗áﾐí zástupIů žáků s 
┗edeﾐíﾏ škol┞ ふškolﾐí parlaﾏeﾐtぶ 

 posouzeﾐí současﾐé koﾏuﾐikaIe 
ﾏezi žák┞, pedagog┞ a ┗edeﾐíﾏ 
škol┞, ┗hodﾐá je eﾏpatiIká ┗stříIﾐá 
koﾏuﾐikaIe, ﾐaslouIháﾐí 
proHléﾏůﾏ a požada┗kůﾏ žáků, 
respekto┗áﾐí jejiIh potřeH  

 za┗edeﾐí ﾐo┗ýIh či ziﾐteﾐzi┗ﾐěﾐí 
stá┗ajíIíIh koﾏuﾐikačﾐíIh kaﾐálů – 

dětský parlaﾏeﾐt 
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Název dotčeﾐé 
skupiny 

Očekáváﾐí dotčeﾐé skupiﾐ┞ Rizika spojeﾐé se skupiﾐou 
)půsoH koﾏuﾐikaIe vůči dotčeﾐé 

skupiﾐě 
Opatřeﾐí 

• k┗alitﾐí ┗┞Ha┗eﾐí škol┞, zaﾏěřeﾐí se ﾐa 
ﾏoderﾐí teIhﾐologie 

• iﾐdi┗iduálﾐí, ﾐestresujíIí přístup ┗ ráﾏIi 
┗ýuk┞, doHrý ┗ztah s učiteli 

• účast ﾐa školﾐíIh soutěžíIh  - prezentace 

škol┞ 

• školﾐí družiﾐ┞ - zajíﾏa┗ý prograﾏ, ale i 
rela┝aIe a regeﾐeraIe po ┗┞učo┗áﾐí, hr┞ 

• iﾐterakti┗ﾐí prožitko┗é ┗┞učo┗áﾐí, škola 
hrou ふzejﾏéﾐa ┗ ﾐižšíIh ročﾐíIíIhぶ 

• projekto┗é ┗┞učo┗áﾐí – ﾏožﾐost 
saﾏostatﾐě kreati┗ﾐě t┗ořit 

• praIo┗ﾐí ┗┞učo┗áﾐí – ﾏožﾐost ┗ěﾐo┗at se 

akti┗itáﾏ spojeﾐýﾏ s ﾏaﾐuálﾐí zručﾐostí 
• podpora ﾏiﾏořádﾐého zájﾏu a taleﾐtu 

• doHré podﾏíﾐk┞ školﾐího stra┗o┗áﾐí – 

k┗alita a ┗ýHěr stra┗┞, estetičﾐost 
prostoru, klidﾐá atﾏosféra ┗ prostoráIh 
jídelﾐ┞ 

dﾐešﾐí doH┞, ﾐedostatečﾐéﾏ a 
zastaraléﾏ ﾏateriálﾐě-teIhﾐiIkéﾏ 
┗┞Ha┗eﾐí škol┞ hrozí ﾐezájeﾏ, 
ﾐekázeň, ┗┞rušo┗áﾐí ┗e ┗ýuIe 

• ﾐeuspokojeﾐí zájﾏu o ﾏiﾏoškolﾐí 
akti┗it┞, ﾏalá ﾐaHídka kroužků či 
ﾐaHídka ﾐeodpo┗ídajíIí 
požada┗kůﾏ, ﾐuda a ﾏožﾐost 
┗zﾐiku soIiálﾐě-patologiIkýIh je┗ů 

• nespokojenost v družiﾐě – 

ﾐero┗ﾐo┗áha ﾏezi 
přeorgaﾐizo┗áﾐíﾏ aktivit a 

potřeHou ┗olﾐějšího režiﾏu ﾐa 
odpočiﾐek a regeﾐeraIi 

 ﾏožﾐost aﾐoﾐ┞ﾏﾐího 
dotazﾐíko┗ého šetřeﾐí ﾏezi žák┞ 

 iﾐdi┗iduálﾐí koﾐzultaIe při 
proHléﾏeIh 

 z┗ýšeﾐí k┗alit┞ ┗ýuk┞, její 
ﾏoderﾐizaIe ┗ýuk┞, ┗┞Ha┗eﾐí 
poﾏůIkaﾏi a teIhﾐologieﾏi 

 posk┞tﾐout žákůﾏ ┗ětší 
saﾏostatﾐost ┗┞uží┗at ┗íIe 
projekto┗é ┗┞učo┗áﾐí 

 podporo┗at ﾏaﾐuálﾐí zručﾐost  
 posouzeﾐí ﾐaHídk┞ kroužků a její 

oHﾏěﾐa dle požada┗ků dětí a žáků a 
ﾏožﾐostí zařízeﾐí zájﾏo┗ého 
┗zdělá┗áﾐí 

 pro┗ěřeﾐí sta┗u školﾐího stra┗o┗áﾐí 
a realizaIe opatřeﾐí ke zlepšeﾐí 

Pedagogové a 
další 
zaﾏěstﾐaﾐIi 

• přízﾐi┗é praIo┗ﾐí prostředí 
• dostatečﾐé fiﾐaﾐčﾐí ohodﾐoIeﾐí a soIiálﾐí 

jistota – řeší se, doIhází ke z┗┞šo┗áﾐí 
platů ┗e školst┗í a ﾐesﾏí Hýt roz┗ázáﾐ 
praIo┗ﾐí poﾏěr přes prázdﾐiﾐ┞ 

• adek┗átﾐí koﾏuﾐikaIe s ┗edeﾐíﾏ škol┞ 

• doHré ┗ztah┞ ┗ týﾏu kolegů a koleg┞ň 

• motivace 

• k┗alitﾐí ┗┞Ha┗eﾐí škol┞ poﾏůIkaﾏi a 
technologiemi 

• sﾐížeﾐí adﾏiﾐistrati┗ﾐí zátěže 

• ﾐedostatečﾐé fiﾐaﾐčﾐí zajištěﾐí 
pedagogů a jejiIh odIhod ze škol┞ 
ふči školst┗í jako tako┗éhoぶ – toto 

riziko se Hude postupﾐě zﾏeﾐšo┗at 
• přetížeﾐí adﾏiﾐistrati┗ﾐí čiﾐﾐostí 
• streso┗á zátěž, ps┞IhopatologiIké 

jev┞ ふs┞ﾐdroﾏ ┗┞hořeﾐí aj.ぶ 
• ﾐedostatečﾐá ﾏoti┗aIe 

• ﾐedostatečﾐá podpora ﾐo┗ýIh 
koﾐIepIí, ┗ důsledku ﾐesouhlasu s 
ﾐekoﾐIepčﾐostí kroků ze straﾐ┞ 

• průHěžﾐá setká┗áﾐí pedagogů se 
zástupIi ┗edeﾐí škol┞ či zástupIi 
zřizo┗atele 

• koﾏuﾐikaIe se žák┞ při ┗ýuIe 

• komunikace s rodiči při 
iﾐdi┗iduálﾐíIh koﾐzultaIíIh a při 
společﾐýIh sIhůzkáIh 

• podpora dalšího ┗zdělá┗áﾐí 
pedagogů přede┗šíﾏ ┗edouIí k 
přizpůsoHeﾐí se požada┗kůﾏ doH┞ 
ふﾏoderﾐí teIhﾐologie, ﾏoderﾐí 
způsoH┞ ┗ýuk┞ apod.ぶ - proškoleﾐí 
v ﾏoderﾐíIh ﾏetodáIh ┗ýuk┞, 
zážitko┗é pedagogiIe, použí┗áﾐí 
ﾏoderﾐíIh teIhﾐologií a poﾏůIek 

• podpora iﾐdi┗iduálﾐího z┗oleﾐí 
poﾏůIek do ┗ýuk┞  
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Název dotčeﾐé 
skupiny 

Očekáváﾐí dotčeﾐé skupiﾐ┞ Rizika spojeﾐé se skupiﾐou 
)půsoH koﾏuﾐikaIe vůči dotčeﾐé 

skupiﾐě 
Opatřeﾐí 

• ﾐekoﾐfliktﾐí komunikace s rodiči i žák┞ 

• zlepšeﾐí iﾏage a autorit┞ profese, z┗ýšeﾐí 
prestiže profese 

• Hýt respekto┗áﾐ žák┞, ┗edeﾐíﾏ škol┞, 
rodiči, ┗eřejﾐostí 

• dostatek času ﾐa ┗zdělá┗áﾐí a přípra┗u 

• staHilita a sﾐížeﾐí četﾐosti ﾐekoﾐIepčﾐíIh 
a ﾐeproﾏ┞šleﾐýIh zﾏěﾐ  

• koﾐIepčﾐost záﾏěrů a čiﾐﾐostí 
zřizo┗atele, kraje a státu 

ﾏiﾐisterst┗a či krajů ┗ oHlasti 
┗zdělá┗áﾐí 

• ﾐeoIhota se ┗zdělá┗at a 
akIepto┗at z┗ýšeﾐé ﾐárok┞ ﾐa 
k┗alitu ┗ýuk┞ 

• ﾐedostatečﾐá k┗alita koﾏuﾐikaIe 
s žák┞, koleg┞ a rodiči 

• ﾐeoIhota akIepto┗at zﾏěﾐ┞, 
sﾐaha zakoﾐzer┗o┗at současﾐou 
úro┗eň, ﾐedostatečﾐá 
adaptabilita, flexibilita a 

ﾐeztotožﾐěﾐí se s prioritami 

┗zdělá┗aIí politik┞ ČR 

• předIházeﾐí s┞ﾐdroﾏu ┗┞hořeﾐí – 

školeﾐí, ideﾐtifikaIe přízﾐaků, 
prevence, spolupráIe s odHorﾐík┞, 
supervize 

• ﾏeﾐtoriﾐg zkušeﾐějšíIh pedagogů 

• koučiﾐk ┗ doHě zﾏěﾐ, kd┞ je třeHa 
z┗ýšit osoHﾐí poteﾐIiál a posílit 
adaptaHilitu a kd┞ je potřeHa posílit 
motivaci 

• ┗ýI┗ik ┗ krizo┗é koﾏuﾐikaIi a 

┗┞jedﾐá┗áﾐí s rodiči 
• sﾐížeﾐí adﾏiﾐistrati┗ﾐí zátěže 

Vedeﾐí škol 

• ┗┞t┗ořeﾐí ﾏateriálﾐíIh podﾏíﾐek pro 
pro┗oz a ┗ýuku ┗e škole 

• hospodárﾐé ┗┞užití prostředků 

• zaHezpečeﾐí k┗alifiko┗aﾐýIh 
ﾏoti┗o┗aﾐýIh pedagogů 

• realizaIe ┗zdělá┗aIí politik┞ státu 
v ﾏístﾐíIh podﾏíﾐkáIh 

• koﾏuﾐikaIe se zřizo┗ateli, krajeﾏ, 
┗eřejﾐostí a rodiči 

• pokr┞tí ┗zdělá┗aIíIh potřeH žáků 
z etﾐiIkýIh ﾏeﾐšiﾐ 

• ﾐedostatečﾐé ﾏaﾐažerské 
koﾏpeteﾐIe, ﾐezﾐalost priﾐIipů 
┗edeﾐí a ﾏaﾐageﾏeﾐtu ┗ řízeﾐé 
organizaci 

• s┞ﾐdroﾏ ┗┞hořeﾐí, ztráta ﾏoti┗aIe 

• ﾐedostatečﾐá koﾏuﾐikaIe 
s dalšíﾏi dotčeﾐýﾏi skupiﾐaﾏi 

• ﾐedostatečﾐé uplatňo┗áﾐí P.R. a 
Hraﾐd ﾏarketiﾐgu ふHudo┗áﾐí 
zﾐačk┞ぶ 

• ﾐe┗┞uží┗áﾐí příkladů doHré pra┝e 
v úzeﾏí u ostatﾐíIh aktérů 
┗zdělá┗áﾐí 

• pra┗idelﾐá setká┗áﾐí se sHoreﾏ 
pedagogů 

• pra┗idelﾐé setká┗áﾐí se 
zřizo┗ateleﾏ 

• komunikace s krajem 

• jedﾐáﾐí s ┗edeﾐíﾏ ostatﾐíIh škol 

• ┗ýI┗ik ┗ ﾏaﾐažerskýIh 
dovednostech 

• ┗zdělá┗áﾐí k prevenci syndromu 

┗┞hořeﾐí 
• iﾐdi┗iduálﾐí koučiﾐk 

• s┞stéﾏo┗é opatřeﾐí – akti┗ﾐí přístup 
ke komunikaci s ┗eřejﾐostí, za┗edeﾐí 
P. R. jako stálé součásti práIe škol┞ 
– k toﾏu proškoleﾐí po┗ěřeﾐého 
praIo┗ﾐíka, zpraIo┗áﾐí fuﾐdo┗aﾐé 
koﾏuﾐikačﾐí strategie a ┗┞ﾏezeﾐí 
koﾏuﾐikačﾐíIh ﾐástrojů 

• Cíleﾐí Hudo┗áﾐí iﾏage a zﾐačk┞ 
škol┞ – „Hraﾐd ﾏarketiﾐg“, Iož 
zefekti┗ﾐí a zlepší propagaIi škol┞ 

• Sﾐížeﾐí adﾏiﾐistrati┗ﾐí zátěže 
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Název dotčeﾐé 
skupiny 

Očekáváﾐí dotčeﾐé skupiﾐ┞ Rizika spojeﾐé se skupiﾐou 
)půsoH koﾏuﾐikaIe vůči dotčeﾐé 

skupiﾐě 
Opatřeﾐí 

• V případě potřeH┞ zaHezpečit 
┗zdělá┗aIí potřeH┞ žáků z etﾐiIkýIh 
ﾏeﾐšiﾐ  

Představitelé 
oHIe, která ﾏá 
)Š, MŠ 

• zajištěﾐí dostatečﾐé kapaIit┞ škol a 
školskýIh zařízeﾐí ┗edouIí k ﾐaplﾐěﾐí 
požada┗ků oHčaﾐů 

• dostatek fiﾐaﾐčﾐíIh zdrojů ﾐa pro┗oz a ﾐa 
iﾐ┗estiIe do škol a školskýIh zařízeﾐí 

• spolupráIe s ostatﾐíﾏi oHIeﾏi, jejiIhž děti 
┗┞uží┗ají škol┞ zřizo┗aﾐou oHIí 

• spolupráIe s krajeﾏ ﾐa zajištěﾐí dojížďk┞ 
pedagogů a žáků do škol 

• zajištěﾐí k┗alitﾐího řízeﾐí škol┞ a 
┗zdělá┗aIíIh prograﾏů 

• spokojeﾐost ┗eřejﾐosti s úro┗ﾐí a k┗alitou 
škol┞ 

• HezproHléﾏo┗ý ﾐekoﾐfliktﾐí ┗ý┗oj ┗e 
škole, doHrá koﾏuﾐikaIe s ┗edeﾐíﾏ škol┞ 

• doHrá dopra┗ﾐí oHslužﾐost škol┞ 

• sﾐížeﾐý ┗ýsk┞t soIiálﾐě-patologiIkýIh je┗ů 
ze straﾐ┞ žáků 

• ﾐedostatek fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků 

• ﾐedostatečﾐá spolupráIe s 
ostatﾐíﾏi oHIeﾏi 

• ﾐízká ﾏíra součiﾐﾐosti oHIe a kraje 

při zajišťo┗áﾐí dopra┗ﾐího spojeﾐí 
• ﾐeadek┗átﾐí koﾏuﾐikaIe s 

┗edeﾐíﾏ škol┞ 

• ﾐeporozuﾏěﾐí oHsahu zﾏěﾐ ┗e 
školst┗í 

• ﾐek┗alifiko┗aﾐé zásah┞ do práIe 
škol┞ 

• ﾐedostatečﾐá podpora škol┞ ┗e 
┗eřejﾐosti 

• ﾐedostatečﾐá iﾐfrastruktura pro 
ﾐeforﾏálﾐí a zájﾏo┗é ┗zdělá┗áﾐí a 
pro ┗olﾐočaso┗é akti┗it┞ ┗ oHIi 

• pra┗idelﾐá setká┗áﾐí s ┗edeﾐíﾏ 
škol┞ a zástupIi pedagogů 

• iﾐteﾐzi┗ﾐí koﾏuﾐikaIe s 
předsta┗iteli okolﾐíIh oHIí, sﾐaha 
o staﾐo┗eﾐí spádo┗osti při 
uﾏisťo┗áﾐí dětí do MŠ a )Š ┗ 
případě oHIí, které MŠ či )Š 
ﾐeﾏají 

• komunikaIe se zástupIi kraje 
přede┗šíﾏ ┗ oHlasti dopra┗┞ 
ふoptiﾏalizaIe ┗eřejﾐé dopra┗┞ – 

počtu spojůぶ 
• koﾏuﾐikaIe se zástupIi státﾐí 

sprá┗┞ a saﾏosprá┗┞   

• za┗edeﾐí, resp. ziﾐteﾐzi┗ﾐěﾐí 
ﾏezioHeIﾐí spolupráIe ┗ oHlasti 
┗zdělá┗áﾐí 

• za┗edeﾐí pra┗idelﾐýIh setká┗áﾐí s 
předsta┗iteli kraje zodpo┗ědﾐýﾏi za 
oHlast dopra┗┞ a ┗┞řešeﾐí proHléﾏů 
v dopra┗ﾐí oHslužﾐosti 

• pra┗idelﾐý ﾏoﾐitoriﾐg a hodﾐoIeﾐí 
zaHezpečeﾐí potřeH škol 

• upozorňo┗áﾐí předsta┗itelů státﾐí 
sprá┗┞ a saﾏosprá┗┞ ﾐa proHléﾏ┞ 
při realizaIi ┗zdělá┗aIí politik┞ 

• při pláﾐo┗áﾐí dopra┗ﾐí oHslužﾐosti 
pláﾐo┗at ﾏožﾐosti I┞klodopra┗┞ 
žáků do škol, tj. pláﾐo┗at a Hudo┗at 
cyklostezky s přihlédﾐutíﾏ k jejich 

┗┞užití při dopra┗ě do škol 
• Hudo┗áﾐí iﾐfrastruktur┞ pro 

zájﾏo┗é, ﾐeforﾏálﾐí ┗zdělá┗áﾐí a 
pro ┗olﾐočaso┗é akti┗it┞ 

Představitelé 
oHIe, kde škola 
)Š ﾐeHo MŠ 
ﾐeﾐí 

• zajištěﾐí pro děti a jejiIh rodiče ﾏožﾐost 
ﾐa┗ště┗o┗at Hlízkou školu 

• zajištěﾐí dostatečﾐého dopra┗ﾐího spojeﾐí 

• ﾐedostatečﾐé fiﾐaﾐčﾐí prostředk┞ 
obce 

• ﾐedostatečﾐé dopra┗ﾐí spojeﾐí 
ふoﾏezeﾐý počet spojůぶ 

• proHleﾏatiIká koﾏuﾐikaIe se 
zástupIi okolﾐíIh oHIí se školou či 
školskýﾏ zařízeﾐíﾏ 

 koﾏuﾐikaIe s předsta┗iteli 
okolﾐíIh oHIí 

 koﾏuﾐikaIe se zástupIi kraje 
přede┗šíﾏ ┗ oHlasti dopra┗┞ 
ふoptiﾏalizaIe ┗eřejﾐé dopra┗┞ – 

počtu spojůぶ 

 za┗edeﾐí, resp. ziﾐteﾐzi┗ﾐěﾐí 
ﾏezioHeIﾐí spolupráIe ┗ oHlasti 
┗zdělá┗áﾐí 

 za┗edeﾐí pra┗idelﾐýIh setká┗áﾐí s 
předsta┗iteli kraje zodpo┗ědﾐýﾏi za 
oblast dopravy 
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Název dotčeﾐé 
skupiny 

Očekáváﾐí dotčeﾐé skupiﾐ┞ Rizika spojeﾐé se skupiﾐou 
)půsoH koﾏuﾐikaIe vůči dotčeﾐé 

skupiﾐě 
Opatřeﾐí 

Ostatﾐí 
zřizovatelé 
(mimo obce) - 

soukroﾏý 
zřizovatel MŠ 

• zajištěﾐí dostatečﾐýIh zdrojů ふfiﾐaﾐčﾐíIh i 
praIo┗ﾐíIhぶ ﾐa pro┗oz a další roz┗oj škol a 
školskýIh zařízeﾐí 

• získáﾐí podpor┞ z ┗eřejﾐýIh, resp. 
soukroﾏýIh zdrojů 

• spolupráIe s ostatﾐíﾏi školaﾏi 

• ﾐedostatek fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků 

• ﾐedostatečﾐá spolupráIe s ost. 

suHjekt┞ ふoHIí, krajeﾏ apod.ぶ 
• ﾐekoﾐIepčﾐost ze straﾐ┞ 

ministerstev, resp. kraje a 

proHleﾏatiIká legislati┗a 

• ﾐedostatečﾐá k┗alita ┗ýuk┞ 

• koﾏuﾐikaIe a spolupráIe s 
předsta┗iteli oHIí 

• spolupráIe s okolﾐíﾏi školaﾏi 

• za┗edeﾐí, resp. ziﾐteﾐzi┗ﾐěﾐí 
spolupráIe s obcemi 

• za┗edeﾐí, resp. ziﾐteﾐzi┗ﾐěﾐí 
spolupráIe s dalšíﾏi školaﾏi 

• monitoriﾐg k┗alit┞, sledo┗áﾐí zpětﾐé 
┗azH┞ ke k┗alitě ┗ýuk┞ ze straﾐ┞ 
rodičů, žáků a ┗eřejﾐosti 

Partﾐeři škol 
ふspoﾐzoři, 
sdružeﾐí rodičů, 
NNO..) 

• k┗alitﾐí škola ふčiﾐﾐost škol┞, pedagogiIký 
sHor, ┗ýukaぶ  

• adek┗átﾐí spolupráIe s ┗edeﾐíﾏ škol┞ 

• spolupráIe a koordinace aktivit 

• zaﾏěstﾐa┗atelé očeká┗ají, že ze škol 
Hudou ┗┞Iházet aHsol┗eﾐti, kteří Hudou 
ﾏít požado┗aﾐé zﾐalosti, do┗edﾐosti a 
klíčo┗é koﾏpeteﾐIe  

• ukoﾐčeﾐí spolupráIe se školou 

• ﾐedostatek fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků 
ﾐa podporu ふspoﾐzoriﾐgぶ škol┞ 

• ukoﾐčeﾐí akti┗it ┗ úzeﾏí  
• ﾐedostatečﾐá koordiﾐaIe, 

překrý┗áﾐí a duHlo┗áﾐí akti┗it pro 
děti a žák┞ 

• setká┗áﾐí se s ┗edeﾐíﾏ škol┞ 

• iﾐforﾏačﾐí kaﾏpaň ふleták┞, 
Hrožur┞ぶ ze straﾐ┞ škol┞ o akIíIh 
a čiﾐﾐosteIh  

• koﾏuﾐikaIe se zaﾏěstﾐa┗ateli a 
zﾐalost jejiIh požada┗ků ohledﾐě 
k┗alifiko┗aﾐosti praIo┗ﾐíIh sil  

• podﾐíIeﾐí další spolupráIe 

• ziﾐteﾐzi┗ﾐěﾐí spolupráIe se školou 

• ziﾐteﾐzi┗ﾐěﾐí dialogu s předsta┗iteli 
škol┞ 

• sdíleﾐí příkladů doHré pra┝e a 
předá┗áﾐí zkušeﾐostí 

• koordiﾐaIe akIí se školaﾏi a 
ostatﾐíﾏi aktér┞ ┗ úzeﾏí 

• vzájeﾏﾐá podpora – iﾐforﾏo┗áﾐí o 
akIíIh 

• setká┗áﾐí se zaﾏěstﾐa┗ateli 

Představitelé 
oHIí SO ORP 

• uspokojeﾐí požada┗ků oHčaﾐů SO ORP: 
 dostatečﾐé kapaIit┞ MŠ a )Š 

 doHrá dostupﾐost ふzajištěﾐí dopra┗ﾐíIh 
spojůぶ 

• zefekti┗ﾐěﾐí ┗ýdajů ﾐa pro┗oz MŠ a )Š 

• k┗alitﾐí ┗ýuka 

• poziti┗ﾐí ohlas ┗eřejﾐosti 
• podpora iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí   

• ﾐedostatek fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků 

• ﾐe┗hodﾐé rozﾏístěﾐí škol a 
školskýIh zařízeﾐí ┗e SO ふ┗ jedﾐé 
části SO ﾐadH┞tek ﾏíst, ┗ druhé 
ﾐedostatečﾐé kapaIit┞ぶ 

• protiIhůdﾐé zájﾏ┞ jedﾐotli┗ýIh 
oHIí ┗ SO 

• proHleﾏatiIká spolupráIe  
• legislativa 

• společﾐá jedﾐáﾐí předsta┗itelů 
oHIí SO OPR 

• koﾏuﾐikaIe se zástupIi z 
odHorﾐé ┗eřejﾐosti 

• pro┗ěřeﾐí současﾐýIh iﾐforﾏačﾐíIh 
kaﾐálů 

• pro┗ěřeﾐí sta┗u současﾐé podoH┞ 
spolupráIe a ﾏožﾐé přistoupeﾐí k 
dalšíﾏ opatřeﾐíﾏ: 
-  ziﾐteﾐzi┗ﾐěﾐí setká┗áﾐí ﾏezi 
předsta┗iteli jedﾐotli┗ýIh oHIí SO 

• snaha o konsenzus – sladěﾐí 
roztříštěﾐýIh zájﾏů 

Kraje 

• uspokojeﾐí požada┗ků oHčaﾐů kraje: 
 dostatečﾐé kapaIit┞ škol a školskýIh 
zařízeﾐí 

• ﾐedostatek fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků 

• proHleﾏatiIké rozﾏístěﾐí škol a 
školskýIh zařízeﾐí 

• společﾐá jedﾐáﾐí ﾏezi zástupIi 
kraje a zástupIi jedﾐotli┗ýIh oHIí 

• pro┗ěřeﾐí současﾐýIh iﾐforﾏačﾐíIh 
kaﾐálů 
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Název dotčeﾐé 
skupiny 

Očekáváﾐí dotčeﾐé skupiﾐ┞ Rizika spojeﾐé se skupiﾐou 
)půsoH koﾏuﾐikaIe vůči dotčeﾐé 

skupiﾐě 
Opatřeﾐí 

• zefekti┗ﾐěﾐí ┗ýdajů ﾐa pro┗oz škol a 
školskýIh zařízeﾐí – racionalizace a 

optiﾏalizaIe sítě škol a školskýIh zařízeﾐí 
• za┗edeﾐí krajskýIh koﾐIepIí a strategií ┗ 

oHlasti ┗zdělá┗áﾐí do pra┝e 

• k┗alitﾐí dopra┗ﾐí oHslužﾐost škol 
• ﾏetodiIká podpora škol 

• ﾐejasﾐá strategie ┗ oHlasti 
┗zdělá┗áﾐí 

• proHleﾏatiIká koﾏuﾐikaIe ﾏezi 
zástupIi kraje a zástupIi 
jedﾐotli┗ýIh oHIí 

• ﾐezajištěﾐí doHré dopra┗ﾐí 
oHslužﾐosti škol 

• komunikaIe se zástupIi z 
odHorﾐé ┗eřejﾐosti 

• komunikace s předsta┗iteli státu 
a parlaﾏeﾐtu zodpo┗ědﾐýﾏi za 
oHlast školst┗í  

• pro┗ěřeﾐí sta┗u současﾐé podoH┞ 
spolupráIe a ﾏožﾐé přistoupeﾐí k 
dalšíﾏ opatřeﾐíﾏ: 
 - ziﾐteﾐzi┗ﾐěﾐí setká┗áﾐí ﾏezi 
předsta┗iteli kraje a oHIí  

• snaha o konsenzus – sladěﾐí 
roztříštěﾐýIh zájﾏů a prosazo┗áﾐí 
společﾐýIh zájﾏů 

•  projedﾐá┗áﾐí požada┗ků a 
zprostředko┗áﾐí zpětﾐé ┗azH┞ 
k realizaIi Ielostátﾐí ┗zdělá┗aIí 
politik┞ ﾐa školáIh orgáﾐůﾏ státu a 
příslušﾐýﾏ iﾐstituIíﾏ 

• zajištěﾐí dopra┗ﾐí oHslužﾐosti dle 
požada┗ků oHIí 

Stát 

• uspokojeﾐí požada┗ků oHčaﾐů 

• zefekti┗ﾐěﾐí ┗ýdajů ﾐa pro┗oz škol a 
školskýIh zařízeﾐí – racionalizace a 

optiﾏalizaIe sítě škol a školskýIh zařízeﾐí 
• realizaIe státﾐíIh koﾐIepIí ┗ oHlasti 

┗zdělá┗áﾐí a jejiIh u┗edeﾐí do pra┝e 

• akti┗ﾐí ┗┞uží┗áﾐí dotačﾐíIh titulů EU 
ふiﾐ┗estičﾐí i tz┗. ﾏěkké/ﾐeiﾐ┗estičﾐí 
projekt┞ určeﾐé k dalšíﾏu ┗zdělá┗áﾐí, 
pre┗eﾐIi soIiálﾐě-patologiIkýIh je┗ů, 
apod.ぶ a jejiIh posk┞to┗áﾐí zřizo┗atelůﾏ 
škol a školskýIh zařízeﾐí dle jejiIh potřeH 

• ﾐedostatek fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků  
• proHleﾏatiIké rozﾏístěﾐí škol a 

školskýIh zařízeﾐí 
• ﾐejasﾐá strategie ┗ oHlasti 

┗zdělá┗áﾐí 
• proHleﾏatiIká koﾏuﾐikaIe ﾏezi 

zástupIi státu a ostatﾐíIh 
úzeﾏﾐíIh jedﾐotek 

• snaha o centralizaci a direkti┗ﾐí 
přístup shora 

• adﾏiﾐistrati┗ﾐí ﾐáročﾐost při 
zpraIo┗áﾐí žádostí o dotaIe a při 
realizaIi projektů 

• ﾐerespekto┗áﾐí potřeH Iílo┗ýIh 
skupin  

• jedﾐáﾐí se zástupIi krajů a oHIí 
• koﾏuﾐikaIe se zástupIi z 

odHorﾐé ┗eřejﾐosti 
• koﾏuﾐikaIe se zájﾏo┗ýﾏi 

sdružeﾐíﾏi, zástupIi 
posk┞to┗atelů  

• pro┗ěřeﾐí současﾐýIh iﾐforﾏačﾐíIh 
kaﾐálů 

• pro┗ěřeﾐí sta┗u současﾐé podoH┞ 
spolupráIe a ﾏožﾐé přistoupeﾐí k 
dalšíﾏ opatřeﾐíﾏ: 
-  ziﾐteﾐzi┗ﾐěﾐí setká┗áﾐí ﾏezi 
předsta┗iteli státu, kraje, odHorﾐík┞ 
či zřizo┗ateli 

• snaha o konsenzus – slazeﾐí 
roztříštěﾐýIh zájﾏů a prosazo┗áﾐí 
společﾐýIh zájﾏů 

• jasﾐé ┗┞ﾏezeﾐí koﾏpeteﾐIí státu, 
kraje a obce 

• pra┗idelﾐé zjišťo┗áﾐí a respekto┗áﾐí 
zpětﾐé ┗azH┞ od aktérů ┗e 
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Název dotčeﾐé 
skupiny 

Očekáváﾐí dotčeﾐé skupiﾐ┞ Rizika spojeﾐé se skupiﾐou 
)půsoH koﾏuﾐikaIe vůči dotčeﾐé 

skupiﾐě 
Opatřeﾐí 

•  ﾐedostatečﾐý koﾐtakt s pra┝í 
• ﾐezíská┗áﾐí zpětﾐé ┗azH┞ 

k realizaIi státﾐí ┗zdělá┗aIí 
politiky 

• za┗áděﾐí ﾐedostatečﾐě 
odzkoušeﾐýIh zﾏěﾐ do pra┝e 

• ﾐes┞stéﾏo┗ost při realizaIi zﾏěﾐ 

┗zdělá┗aIíﾏ s┞stéﾏu ﾐa ﾐižšíIh 
úro┗ﾐíIh a re┗ize ﾐe┗hodﾐýIh a 
proHleﾏatiIkýIh postupů 

• ┗časﾐá os┗ěta a koﾏuﾐikaIe zﾏěﾐ 
┗zdělá┗aIí politik┞ 

• s┞stéﾏo┗é řízeﾐí připra┗eﾐýIh 
odzkoušeﾐýIh opatřeﾐí a jejiIh 
korekIe a re┗ize dle zpětﾐé ┗azH┞ z 
praxe 

• staHilita s┞stéﾏu, z┗ážeﾐí frek┗eﾐIe 
zﾏěﾐ a jejiIh úﾐosﾐosti ┗ s┞stéﾏu 
školst┗í 

Média 

• posk┞to┗at iﾐforﾏaIe, které H┞ ﾏohl┞ 
zaujﾏout jejiIh odHěratele ふčteﾐáře, 
posluIhače, di┗ák┞ぶ 

• ﾐeetiIké přístup┞, skaﾐdalizaIe, 
přispí┗áﾐí ke ┗zﾐiku fáﾏ, paﾐik┞, 
oHa┗áﾏ 

• ﾐegati┗ﾐí iﾐforﾏo┗aﾐost – 

zhoršeﾐí oHrazu škol┞ 

• ﾐásledﾐý ﾐižší zájeﾏ o příslušﾐé 
škol┞ a školská zařízeﾐí ze straﾐ┞ 
┗eřejﾐosti a jejiIh ﾐižší oHsazeﾐost 

• spolupráIe s ﾏédii – posk┞to┗áﾐí 
iﾐforﾏaIí, ote┗řeﾐá akti┗ﾐí 
koﾏuﾐikaIe ze straﾐ┞ škol┞ o 

akIíIh a čiﾐﾐosteIh  

• usta┗eﾐí pra┗idelﾐé koﾏuﾐikaIe 
ﾏezi školou a ﾏédii ふpřede┗šíﾏ 
oHlastﾐíﾏi a regioﾐálﾐíﾏiぶ ┗č. 
korektur┞ před z┗eřejﾐěﾐíﾏ 

• iﾐforﾏo┗áﾐí o děﾐí, akti┗itáIh či 
pořádaﾐýIh akIí ze straﾐ┞ škol┞ 

• propagaIe škol┞ – zasíláﾐí tisko┗ýIh 
zprá┗, iﾐforﾏačﾐíIh letáků ﾏédiíﾏ 

• proškoleﾐí k zásadáﾏ ﾏediálﾐí 
práIe a P. R. 

Upra┗eﾐo a doplﾐěﾐo dle zdrojo┗é taHulk┞ č. 1: Aﾐalýza Iílo┗ýIh ふdotčeﾐýIhぶ skupiﾐ ┗ oHlasti předškolﾐího a základﾐího ┗zdělá┗áﾐí, Strategie úzeﾏí sprá┗ﾐího oH┗odu ORP HoliIe, s. ヱヲヴ
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6.3.4 Souhrnné vyhodnocení – dotčené skupiny 

Rodiče dětí a žáků – jako ﾐejdůležitější opatřeﾐí ┗ůči dotčeﾐé skupiﾐě rodiče jsou u┗edeﾐa opatřeﾐí, 
která se týkají jedﾐak komunikace s rodiči a ┗časﾐého posk┞to┗áﾐí iﾐforﾏaIí o zﾏěﾐáIh ┗e školst┗í a 
přijíﾏáﾐí zpětﾐé vazH┞ od rodičů ふsetká┗áﾐí s rodiči, kﾐih┞ stížﾐostí a připoﾏíﾐek, dotazﾐíko┗á šetřeﾐíぶ. 
Jedﾐak jde o uspokojeﾐí očeká┗áﾐí k udržeﾐí, resp. zvýšeﾐí kvalit┞ výuk┞ – zejﾏéﾐa jaz┞ků. Rodiče ﾏají 
také zájeﾏ o praktiIké v┞učováﾐí pro děti. Dále – v HoliIíIh si přejí ┗┞Hudo┗áﾐí Hezpečﾐého 
ﾐízkoprahového zařízeﾐí pro děti k překleﾐutí čekaIíIh doH ﾏezi za┗řeﾐíﾏ družiﾐ┞ a zahájeﾐíﾏ 
kroužků a o ﾏoﾐitorováﾐí čiﾐﾐostí v ﾏěstskéﾏ parku v HoliIíIh, aH┞ ﾐedoIházelo ke ┗zﾐiku soIiálﾐě-

patologiIkýIh je┗ů ﾏezi ﾏládeží. 

Děti v MŠ a žáIi v )Š – vzhledem k ﾏasi┗ﾐíﾏu ﾐástupu ﾐo┗ýIh teIhﾐologií a jejiIh Hěžﾐéﾏu použí┗áﾐí 
v ži┗otě je ﾐutﾐé ﾏoderﾐizovat výuku a ﾐové poﾏůIk┞ a teIhﾐologie zavést do výuk┞ jako Hěžﾐou 
součást ┗ýuk┞. )áro┗eň je třeHa děti a žák┞ ┗ést k saﾏostatﾐosti, iﾐiIiativě a podﾐikavosti, Iož se 
ﾐejlépe ﾏůže proje┗it při projekto┗éﾏ ┗┞učo┗áﾐí. Vhodﾐé je pro zajištěﾐí koﾏple┝ﾐího roz┗oje dětí a 
žáků ┗┞jít ┗stříI zájﾏu o posilováﾐí ﾏaﾐuálﾐí zručﾐosti, Iož ﾏá příﾏou spojitost s požada┗k┞ 
zaﾏěstﾐa┗atelů při oHsazo┗áﾐí ﾐěkterýIh poziI ﾐa trhu práIe. Dále je třeHa pro┗ěřit sta┗ školﾐího 
stravováﾐí – jeho k┗alitu, orgaﾐizaIi a prostředí. 

Pedagogové a další zaﾏěstﾐaﾐIi – vzhledem k za┗áděﾐí iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí a k požada┗kůﾏ ﾐa 
ﾏoderﾐizaIi ┗ýuk┞ je třeHa zaHezpečit Ieloživotﾐí vzděláváﾐí pedagogů přizpůsoHeﾐé jejiIh časo┗ýﾏ 
ﾏožﾐosteﾏ a ﾏožﾐosteﾏ škol┞ při jejiIh poH┞tu ﾐa školeﾐíIh. V Ieloži┗otﾐíﾏ ┗zdělá┗áﾐí H┞ ﾏělo Hýt 
zastoupeﾐo i školeﾐí soft skills a zejﾏéﾐa v koﾏuﾐikaIi a v┞jedﾐáváﾐí s rodiči. )áro┗eň je potřeHa 
posk┞tﾐout této Iílo┗é skupiﾐě iﾐdividuálﾐí podporu při adaptaIi ﾐa zﾏěﾐ┞ prostředﾐiIt┗íﾏ 
ﾏeﾐtoriﾐgu, koučiﾐku a pre┗eﾐIí s┞ﾐdroﾏu ┗┞hořeﾐí ┗ pedagogiIké profesi. Sﾐížit adﾏiﾐistrati┗ﾐí 
zátěž. 

Vedeﾐí škol – z hlediska obsahu jejiIh práIe se je┗í jako potřeHﾐé stále posilo┗at a zk┗alitňo┗at 
ﾏaﾐažerské dovedﾐosti a preveﾐIi s┞ﾐdroﾏu v┞hořeﾐí prostředﾐiIt┗íﾏ vzděláváﾐí a tréﾐiﾐků. 

K toﾏu dát ┗edeﾐí škol iﾐdividuálﾐí podporu prostředﾐiIt┗íﾏ koučiﾐku, případﾐě poradeﾐst┗í. Jako 
s┞stéﾏo┗é opatřeﾐí za┗ést aktivﾐí koﾏuﾐikaIi s veřejﾐostí, prvk┞ P. R., zpracováﾐí koﾏuﾐikačﾐí 
strategie a Iíleﾐé Hudováﾐí iﾏage a zﾐačk┞ škol┞ ふHraﾐd ﾏarketiﾐgぶ jako ﾐástroje efekti┗ﾐí propagaIe 
škol┞. Jako opatřeﾐí strategiIké ﾏít předsta┗u a Hýt připra┗eﾐi ﾐa to, jak v případě zesíleﾐí migračﾐíIh 
toků zaHezpečit ┗zdělá┗aIí potřeHy žáků z etﾐiIkýIh ﾏeﾐšiﾐ. 

Představitelé oHIe – důležitá je podpora oHIí při zlepšováﾐí teIhﾐiIkého stavu Hudov, dopravﾐí 
oHslužﾐost škol ┗četﾐě doHudo┗áﾐí sítě I┞klostezek pro I┞klodopra┗u do škol, ┗┞Hudo┗áﾐí či 
rekonstrukce infrastruktury pro neforﾏálﾐí a volﾐočasové vzděláváﾐí a spolupráIe při efekti┗ﾐíﾏ 
┗┞uží┗áﾐí kapaIit┞ škol. )de je úloha předsta┗itelů oHIí ﾐezastupitelﾐá. Naplﾐěﾐí těIhto Iílů je ﾏožﾐé 
prostředﾐiIt┗íﾏ společﾐýIh sIhůzek a společﾐýﾏ pláﾐo┗áﾐíﾏ. 

Partﾐeři škol ふspoﾐzoři, zaﾏěstﾐa┗atelé, sdružeﾐí rodičů, NNO,...) – v opatřeﾐíIh se ┗┞sk┞tuje ┗zájeﾏﾐá 
spolupráIe, koordiﾐaIe, ﾐeduHlo┗áﾐí a ﾐepřekrý┗áﾐí akIí, sdíleﾐí příkladů doHré pra┝e a ┗zájeﾏﾐé 
předá┗áﾐí zkušeﾐostí. PřiHlížeﾐí škol┞ potřeHáﾏ pra┝e poﾏůže setká┗áﾐí se zaﾏěstnavateli a diskuse 

o požada┗IíIh ﾐa k┗alifikaIi praIo┗ﾐíIh sil. 

Představitelé oHIí SO ORP – z dří┗ějšíIh opatřeﾐí zůstá┗á opatřeﾐí k ziﾐteﾐzivﾐěﾐí setkáváﾐí mezi 

předsta┗iteli jedﾐotli┗ýIh oHIí a sﾐaha o sladěﾐí roztříštěﾐýIh zájﾏů a ﾐalezeﾐí koﾐseﾐsu. V této doHě 
za┗áděﾐí iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí je potřeHa podpořit škol┞ ve zvládáﾐí iﾐkluze se zajištěﾐíﾏ pedagogů, 

asistentů, ┗┞Ha┗eﾐím a sta┗eHﾐími úpra┗ami pro HezHariéro┗ost. 
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Kraje – kroﾏě ziﾐteﾐzi┗ﾐěﾐí spolupráIe ﾏezi předsta┗iteli kraje a jedﾐotli┗ýIh oHIí se navrhuje 

opatřeﾐí k projedﾐá┗áﾐí požada┗ků a zprostředko┗áﾐí zpětﾐé vazH┞ k realizaIi Ielostátﾐí vzdělávaIí 
politiky ﾐa školáIh orgáﾐůﾏ státu a příslušﾐýﾏ iﾐstituIíﾏ. A podpora při požada┗IíIh ﾐa re┗izi pr┗ků, 
které se ┗ pra┝i ﾐeos┗ědčil┞. Kroﾏě toho je potřeHa zajistit HezproHléﾏovou dopravﾐí oHslužﾐosti dle 

požada┗ků oHIí. 

Stát – v případě státu se ﾐaHízí kroﾏě ziﾐteﾐzi┗ﾐěﾐí spolupráIe a sﾐah┞ o koﾐseﾐzus a sladěﾐí zájﾏů 
zejﾏéﾐa pra┗idelﾐé zjišťováﾐí a respektováﾐí zpětﾐé vazH┞ od aktérů ve vzdělávaIíﾏ s┞stéﾏu na 

ﾐižšíIh úro┗ﾐíIh a revize ﾐevhodﾐýIh a proHleﾏatiIkýIh postupů, které se ┗ pra┝i ﾐeos┗ědčil┞. 
Důležitá je včasﾐá osvěta a koﾏuﾐikaIe zﾏěﾐ vzdělávaIí politik┞, ale zejﾏéﾐa s┞stéﾏové řízeﾐí 
připra┗eﾐýIh odzkoušeﾐýIh opatřeﾐí a jejiIh korekce a revize dle zpětﾐé vazH┞ z praxe. Důraz H┞ ﾏěl 
Hýt kladeﾐ ﾐa z┗ážeﾐí frek┗eﾐIe zﾏěﾐ a jejiIh úﾐosﾐosti ┗ s┞stéﾏu školst┗í. Je třeHa s┞stéﾏu školst┗í 
posk┞tﾐout čas ﾐa aHsorpIi a zavedeﾐí zﾏěﾐ a s┞stéﾏ staHilizovat. 

 

6.4 Připomínky z pracovních skupin 
PředIhozí te┝t ke zdrojůﾏ, ze kterýIh ┗┞Ihází aﾐalýza H┞ ﾐeH┞l úplﾐý Hez  zahrﾐutí ┗ýstupů z praIo┗ﾐíIh 
skupiﾐ. ÚčastﾐíIi praIo┗ﾐíIh skupiﾐ jedﾐak ﾐa pr┗ﾐíIh sIhůzkáIh diskuto┗ali ┗ýstup┞ ze 
strukturo┗aﾐýIh rozho┗orů, jedﾐak ﾐa druhýIh sIhůzkáIh projedﾐá┗ali předHěžﾐé ┗ýstup┞ z aﾐalýz┞. 
Jedﾐáﾐí praIo┗ﾐíIh skupiﾐ o ┗ýstupeIh ze strukturo┗aﾐýIh rozho┗orů H┞lo zakoﾐčeﾐo forﾏulaIí SWOT 
aﾐalýz k ﾐeforﾏálﾐíﾏu ┗zdělá┗áﾐí a k forﾏálﾐíﾏu ┗zdělá┗áﾐí ┗ MŠ a ﾐa )Š. Na jedﾐáﾐíIh praIo┗ﾐíIh 
skupin k ┗ýstupůﾏ z aﾐalýz┞ H┞l┞ zá┗ěr┞ diskuto┗áﾐ┞ s tíﾏ, že: 

 PraIo┗ﾐí skupiﾐa k ﾐeforﾏálﾐíﾏu a zájﾏo┗éﾏu ┗zdělá┗áﾐí zdůrazﾐila potřeHu zřízeﾐí 
ﾐízkopraho┗ého Ieﾐtra ┗ HoliIíIh, které H┞ ﾏohli žáIi ┗┞užít ┗ doHě po za┗řeﾐí družiﾐ a 
zahájeﾐíﾏ zájﾏo┗ýIh kroužků. 

 PraIo┗ﾐí skupiﾐa k předškolﾐíﾏu ┗zdělá┗áﾐí ozﾐačila za ﾐejﾐaléha┗ější proHléﾏ iﾐkluzi┗ﾐí 
┗zdělá┗áﾐí, kde je ﾐutﾐo řešit jedﾐak zajištěﾐí HezHariéro┗osti prostor MŠ a ┗┞Ha┗eﾐí 
poﾏůIkaﾏi a hračkaﾏi, jedﾐak ┗┞Ha┗it praIo┗ﾐík┞ MŠ zﾐalostﾏi potřeHﾐýﾏi pro realizaIi 
iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí. 

 PraIo┗ﾐí skupiﾐa k základﾐíﾏu ┗zdělá┗áﾐí doporučila ┗ěﾐo┗at pozorﾐost jedﾐak průHěžﾐé péči 
o sta┗ Hudo┗, ┗ﾐitřﾐíIh prostor a oHﾐo┗ě ┗┞Ha┗eﾐí. Další připoﾏíﾐka sﾏěřo┗ala k  zahrﾐutí 
iﾐforﾏačﾐí graﾏotﾐosti ふjako širšího pojﾏu ﾐež jsou digitálﾐí koﾏpeteﾐIeぶ  do proHléﾏo┗ýIh 
okruhů a priorit. V diskusi H┞lo též upozorﾐěﾐo ﾐa sta┗ dopra┗ﾐí oHslužﾐosti škol, kde se 
dlouhodoHě upozorňuje ﾐa potřeHu posuﾐout čas┞ příjezdů raﾐﾐíIh autoHusů do HoliI, aH┞ 
žáIi doIházeli ┗čas ﾐa ┗ýuku.   

 

Iﾐforﾏačﾐí graﾏotﾐost a digitálﾐí koﾏpeteﾐIe 

Pojeﾏ iﾐforﾏačﾐí graﾏotﾐost je kroﾏě odHorﾐé literatur┞ a růzﾐýIh staršíIh dokuﾏeﾐtů ┗ současﾐé 
doHě defiﾐo┗áﾐ přede┗šíﾏ ┗ ﾏateriáleIh České školﾐí iﾐspekIe, která ┗┞dala ┗ čer┗ﾐu ヲヰヱヵ „Metodiku 

pro hodﾐoIeﾐí roz┗oje iﾐforﾏačﾐí graﾏotﾐosti“.277 )de je iﾐforﾏačﾐí graﾏotﾐost defiﾐo┗áﾐa jako:  

                                                           
277 Metodika pro hodnocení roz┗oje iﾐforﾏačﾐí graﾏotﾐosti, Praha, čer┗eﾐ ヲヰヱヵ Česká školﾐí iﾐspekIe, Čj.: 
ČŠIG-2981/15-G2 
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„Iﾐforﾏačﾐí graﾏotﾐost je sIhopﾐost:  

 ideﾐtifiko┗at a speIifiko┗at potřeHu iﾐforﾏaIí ┗ proHléﾏo┗é situaIi,  
 ﾐajít, získat, posoudit a ┗hodﾐě použít iﾐforﾏaIe s přihlédﾐutíﾏ k jejiIh Iharakteru a oHsahu,  
 zpraIo┗at iﾐforﾏaIe a ┗┞užít je k zﾐázorﾐěﾐí ふﾏodelo┗áﾐíぶ proHléﾏu,  
 použí┗at ┗hodﾐé praIo┗ﾐí postup┞ ふalgoritﾏ┞ぶ při efekti┗ﾐíﾏ řešeﾐí proHléﾏů,  
 účiﾐﾐě spolupraIo┗at ┗ proIesu získá┗áﾐí a zpraIo┗áﾐí iﾐforﾏaIí s ostatﾐíﾏi,  
 ┗hodﾐýﾏ způsoHeﾏ iﾐforﾏaIe i ┗ýsledk┞ práIe prezeﾐto┗at a sdílet,  
 při práIi dodržo┗at etiIká pra┗idla, zásad┞ Hezpečﾐosti a prá┗ﾐí ﾐorﾏ┞,  
 to ┗še s ┗┞užitíﾏ poteﾐIiálu digitálﾐíIh teIhﾐologií za účeleﾏ dosažeﾐí osoHﾐíIh, soIiálﾐíIh a 

┗zdělá┗aIíIh Iílů.  
 

U┗edeﾐá ﾐo┗ě ┗┞t┗ořeﾐá defiﾐiIe iﾐforﾏačﾐí graﾏotﾐosti zdůrazňuje širší pohled ﾐa koﾏpeteﾐIe, 

které jsou vázáﾐ┞ ﾐa práIi s iﾐforﾏaIeﾏi a digitálﾐíﾏi teIhﾐologieﾏi. Roz┗oj a rozšířeﾐí digitálﾐíIh 
teIhﾐologií a s ﾐiﾏi sou┗isejíIí iﾐforﾏačﾐí Hooﾏ o┗li┗ňují současﾐou společﾐost ┗ ﾏﾐoha ohledeIh. 
JejiIh ┗li┗eﾏ se ﾏěﾐí ﾐástroje, postup┞, z┗┞klosti i důraz ﾐa potřeHﾐé zﾐalosti a do┗edﾐosti. Klíčo┗ýﾏi 
pro spokojeﾐý ži┗ot ┗e společﾐosti se stá┗ají sIhopﾐost saﾏostatﾐého kritiIkého ﾏ┞šleﾐí, sIhopﾐost 
pružﾐě se v┞rovﾐávat s ﾐeustále a stále r┞Ihleji se proﾏěňujíIíﾏi vﾐějšíﾏi podﾏíﾐkaﾏi, sIhopﾐost 
Ieloživotﾐě se vzdělávat, sIhopﾐost řešit proHléﾏ┞ ふvčetﾐě orieﾐtaIe v koﾏple┝ﾐíIh situaIíIhぶ a 
přiIházet s ﾐeotřelýﾏi a praktiIkýﾏi řešeﾐíﾏi, koﾏuﾐikovat a spolupraIovat s ostatﾐíﾏi. Při 
sledo┗áﾐí a hodﾐoIeﾐí roz┗oje iﾐforﾏačﾐí graﾏotﾐosti je třeHa ﾏít ﾐeustále ﾐa zřeteli, že iﾐforﾏačﾐí 
graﾏotﾐost lze siIe saﾏostatﾐě ┗┞ﾏezit ふakIeﾐto┗at ┗┞Hraﾐé koﾏpeteﾐIe, sIhopﾐosti, do┗edﾐostiぶ, její 
oHsah se ale prolíﾐá s dalšíﾏi základﾐíﾏi gramotnostmi, podoHﾐě jako je toﾏu ﾐapř. u čteﾐářské, 
jaz┞ko┗é ﾐeHo soIiálﾐí graﾏotﾐosti.“ 278 …„RáﾏIové vzdělávaIí prograﾏ┞ rozvoj iﾐforﾏačﾐí 
graﾏotﾐosti prozatíﾏ plﾐě ﾐepožadují.  Vzdělá┗aIí oHsah popsaﾐý ┗ těIhto RVP jeﾐ zčásti odpo┗ídá 
současﾐýﾏ požada┗kůﾏ ﾐa roz┗oj těIh koﾏpeteﾐIí žáků, které t┗oří iﾐforﾏačﾐí graﾏotﾐost ┗ duIhu 
defiﾐiIe ┗┞t┗ořeﾐé za účeleﾏ iﾐspekčﾐí čiﾐﾐosti České školﾐí iﾐspekIe. Tíﾏto proHléﾏeﾏ se zaHý┗á 
Strategie digitálﾐího ┗zdělá┗áﾐí do roku ヲヰヲヰ MŠMT ふSDVぶ, která ﾏiﾏo jiﾐé pláﾐuje re┗ize RVP a jejiIh 
aktualizaIi ┗e prospěIh roz┗oje digitálﾐí graﾏotﾐosti a iﾐforﾏatiIkého ﾏ┞šleﾐí žáků.“ 279 

 

ČŠI bude posuzovat rozvoj iﾐforﾏačﾐí graﾏotﾐosti dle iﾐdikátorů, se kterýﾏi praIuje difúzﾐí ﾏodel 
integrace moderﾐíIh teIhﾐologií do ┗ýuk┞. Teﾐto ﾏodel H┞l použit jako oHsaho┗ý základ oﾐ-line 

aplikaIe Profil Školaヲヱ ふhttp://skola21.rvp.cz/ぶ, který lze použít jako ﾐástroj seHehodﾐoIeﾐí škol 
v oHlasti iﾐtegraIe ﾏoderﾐíIh teIhﾐologií do ži┗ota škol┞. 

Vý┗oj škol┞ je popsáﾐ ﾐa úro┗ﾐíIh : „ヱ. )ačíﾐáﾏe; ヲ. Máﾏe pr┗ﾐí zkušeﾐosti; ン. NaHý┗áﾏe seHejistot┞; 
ヴ. Jsﾏe příkladeﾏ ostatﾐíﾏ. V┞užití čt┞ř úro┗ﾐí uﾏožﾐí ﾐa dostatečﾐě jeﾏﾐé škále odlišo┗at stadia, ┗ 
ﾐiIhž se škol┞ ┗ průHěhu ┗┞t┗ářeﾐí optiﾏálﾐíIh podﾏíﾐek pro roz┗oj iﾐforﾏačﾐí graﾏotﾐosti Hudou 
ﾐaIházet, a ted┞ i posk┞to┗at dostatečﾐě podroHﾐou ┗ýpo┗ěď o sta┗u podﾏíﾐek roz┗oje iﾐforﾏačﾐí 
graﾏotﾐosti ┗e školáIh jako Ielku. Difuzﾐí ﾏodel iﾐtegraIe ﾏoderﾐíIh teIhﾐologií do ┗ýuk┞ popisuje 

úro┗eň začleﾐěﾐí ICT do Ihodu škol┞ ┗ pěti oHlasteIh: ヱ. Řízeﾐí a pláﾐo┗áﾐí; ヲ. ICT ┗e školﾐíﾏ 

                                                           
278 Metodika pro hodﾐoIeﾐí roz┗oje iﾐforﾏačﾐí graﾏotﾐosti, Praha, čer┗eﾐ ヲヰヱヵ Česká školﾐí iﾐspekIe, Čj.: 
ČŠIG-2981/15-G2, s. 4/10 – 5/10 
279 Metodika pro hodﾐoIeﾐí roz┗oje iﾐforﾏačﾐí graﾏotﾐosti, Praha, čer┗eﾐ ヲヰヱヵ Česká školﾐí iﾐspekIe, Čj.: 
ČŠIG-2981/15-G2, s. 5/10 

http://skola21.rvp.cz/
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┗zdělá┗aIíﾏ prograﾏu; ン. Profesﾐí roz┗oj; ヴ. IﾐtegraIe ICT do ži┗ota škol┞; ヵ. ICT iﾐfrastruktura. 

Jedﾐotli┗é oHlasti jsou popsáﾐ┞ ┗ Ielkeﾏ ヲΓ iﾐdikátoreIh.“280 

   

Důležitýﾏ dokuﾏeﾐteﾏ pro oHlast iﾐforﾏačﾐí graﾏotﾐosti a digitálﾐíIh koﾏpeteﾐIí je také  „Strategie 
digitálﾐího ┗zdělá┗áﾐí  do roku ヲヰヲヰ“ ふdále jeﾐ DigiStrategieぶ. V┞Ihází z usﾐeseﾐí ┗lád┞ ke koﾐIepIi 
Digitálﾐí Česko ┗. ヲ.ヰ, Cesta k digitálﾐí ekoﾐoﾏiIe, která H┞la sIh┗áleﾐa ┗ládou ヲヰ.ン.ヲヰヱン a hla┗ﾐě 
z Usﾐeseﾐí č. ΑΓヰ ze dﾐe ヱヶ.ヱヰ.ヲヰヱン ke strategiIkéﾏu záﾏěru Digitálﾐí ┗zdělá┗áﾐí – Touch your future. 

Digistrategie defiﾐuje digitálﾐí ┗zdělá┗áﾐí ﾐásledo┗ﾐě:  

„Digitálﾐíﾏ vzděláváﾐíﾏ rozuﾏíﾏe zjedﾐodušeﾐě tako┗é ┗zdělá┗áﾐí, které reaguje ﾐa zﾏěﾐ┞ ┗e 
společﾐosti sou┗isejíIí s roz┗ojeﾏ digitálﾐíIh teIhﾐologií a jejiIh ┗┞uží┗áﾐíﾏ ┗ ﾐejrůzﾐějšíIh oHlasteIh 
lidskýIh čiﾐﾐostí. )ahrﾐuje jak ┗zdělá┗áﾐí, které účiﾐﾐě ┗┞uží┗á digitálﾐí teIhﾐologie ﾐa podporu ┗ýuk┞ 
a učeﾐí, tak ┗zdělá┗áﾐí, které roz┗íjí digitálﾐí graﾏotﾐost žákůヱヰ a připra┗uje je ﾐa uplatﾐěﾐí ┗e 
společﾐosti a ﾐa trhu práIe, kde požada┗k┞ ﾐa zﾐalosti a do┗edﾐosti ┗ segﾏeﾐtu iﾐforﾏačﾐíIh 
teIhﾐologií stále rostou. Cíleﾏ strategie je ﾐasta┗it podﾏíﾐk┞ a proIes┞ ┗e ┗zdělá┗áﾐí, které toto 
digitálﾐí ┗zdělá┗áﾐí uﾏožﾐí realizo┗at.“ 281 

Při popisu sta┗u současﾐé situaIe ┗e školáIh je koﾐstato┗áﾐo, že škol┞ jsou ┗┞Ha┗eﾐ┞ počítači, 
připojeﾐ┞ k iﾐterﾐetu, zlepšuje se ┗┞Ha┗eﾐí škol iﾐterakti┗ﾐíﾏi taHuleﾏi a digitálﾐí teIhnikou, ale to 

┗┞┗olá┗á ﾐárok┞ ﾐa ┗časﾐou oHﾐo┗u sprá┗u teIhﾐiIkého ┗┞Ha┗eﾐí a ﾐa sprá┗u sítí. Dále je zdůrazﾐěﾐo, 
že digitálﾐí teIhﾐologie ﾏusí Hýt ┗┞uží┗áﾐ┞ příﾏo ┗e ┗┞učo┗áﾐí ┗ HěžﾐýIh třídáIh a ne jen 

v počítačo┗ýIh učeHﾐáIh.  

Jako klíčo┗í aktéři iﾏpleﾏeﾐtaIe digitálﾐíIh teIhﾐologií do školﾐího ┗zdělá┗áﾐí jsou ozﾐačeﾐi učitelé. 
V současﾐé doHě učitelé dispoﾐují základﾐíﾏi či pokročilýﾏi úrovﾐěﾏi dovedﾐostí v oblasti 

digitálﾐíIh dovedﾐostí, ale v┞užívají je předevšíﾏ „k přípravě ﾐa v┞učováﾐí, podstatﾐě ﾏéﾐě příﾏo 
ve v┞učováﾐí. Pokud jsou digitálﾐí teIhﾐologie použit┞ ┗e ┗ýuIe, jde ┗elﾏi často o prezeﾐtaIi uči┗a či 
podporu ﾐázorﾐosti, přičeﾏž žáIi zůstá┗ají pře┗ážﾐě pasi┗ﾐí. Přes ┗šeIhﾐ┞ poziti┗ﾐí stráﾐk┞ a dopad┞ 
jsou digitálﾐí teIhﾐologie t┞piIk┞ ┗┞uží┗áﾐ┞ pro podporu za┗edeﾐýIh způsoHů ┗ýuk┞ a předá┗áﾐí 
oHsahu. Jiﾐýﾏi slo┗┞, stále převládá traﾐsﾏisivﾐí výuka zaﾏěřeﾐá ﾐa přeﾐos iﾐforﾏaIí od učitele k 
žákovi ﾐad výukou zaﾏěřeﾐou ﾐa žák┞, kd┞ je žák akti┗ﾐíﾏ čiﾐiteleﾏ ┗ýuk┞. Je zřejﾏé, že o┗ěřeﾐé a 
fuﾐgujíIí přístup┞ ふﾏetod┞, forﾏ┞ aj.ぶ ┗e ┗ýuIe je ┗hodﾐé zaIho┗at a ﾐadále roz┗íjet, současﾐě s tíﾏ je 
o┗šeﾏ zIela ﾐezH┞tﾐé víIe v┞užívat poteﾐIiál digitálﾐíIh teIhﾐologií.“282 

U žáků, kteří Hěžﾐě ┗┞uží┗ají digitálﾐí teIhﾐologie ﾏiﾏo školu,  je zdůrazﾐěﾐa ﾐezastupiteﾐá úloha 
škol┞, která „ﾏusí ﾐejeﾐoﾏ v┞učovat s poﾏoIí digitálﾐíIh teIhﾐologií, ale ﾏusí ﾐaučit učit se s 
poﾏoIí digitálﾐíIh teIhﾐologií žák┞.“283 

DigiStrategie také zdůrazňuje spolupráIi s rodiči žáků, kterýﾏ je ﾐutﾐo ┗┞s┗ětlo┗at dů┗od┞ pro roz┗oj 
digitálﾐí graﾏotﾐosti a iﾐforﾏatiIkého ﾏ┞šleﾐí žáků a ﾏožﾐosti digitálﾐíIh teIhﾐologií. 

DigiStrategie pracuje s pojmem otevřeﾐé vzděláváﾐí ふ┗zdělá┗áﾐí po Ielý ži┗ot s ┗┞užitíﾏ digitálﾐíIh 
teIhﾐologií Ihápané jako akti┗ita Hez ┗azeH ﾐa koﾐkrétﾐí ﾏísto a časぶ se zajištěﾐýﾏ přístupeﾏ ke 

                                                           
280 Metodika pro hodﾐoIeﾐí roz┗oje iﾐforﾏačﾐí graﾏotﾐosti, Praha, čer┗eﾐ ヲヰヱヵ Česká školﾐí iﾐspekIe, Čj.: 
ČŠIG-2981/15-G2, s. 6/10 
281 DigiStrategie, s. 3 
282 DigiStrategie, s.8 
283 DigiStrategie, s. 8 
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sdíleﾐé ┗zdělá┗aIí iﾐfrastruktuře, ke kvalitﾐíﾏ vzdělávaIíﾏ zdrojůﾏ, realizo┗aﾐé „kvalitﾐíﾏi učiteli 
sIhopﾐýﾏi se průHěžﾐě adapto┗at ﾐa ﾐo┗é podﾏíﾐk┞ a sIhopﾐýﾏi použí┗at dostupﾐé prostředk┞ 
k podpoře úspěIhu s┗ýIh žáků“.284 Dále DigiStrategie ┗┞ﾏezuje pojﾏ┞ digitálﾐí graﾏotﾐost, digitálﾐí 
koﾏpeteﾐIe a iﾐforﾏatiIké ﾏ┞šleﾐí žáků.  

Digitálﾐí koﾏpeteﾐIe vymezuje jako: „souHor vědoﾏostí, dovedﾐostí, sIhopﾐostí, postojů a hodﾐot, 
které potřeHujeﾏe k seHejistéﾏu, kritiIkéﾏu a tvořivéﾏu v┞užíváﾐí digitálﾐíIh teIhﾐologií při práIi, 
v zaﾏěstﾐáﾐí, při učeﾐí, ve volﾐéﾏ čase i při zapojeﾐí do společeﾐského života. Digitálﾐí koﾏpeteﾐIe 
jsou Ihápáﾐ┞ jako průřezové klíčové koﾏpeteﾐIe, které uﾏožňují dosahovat dalšíIh klíčovýIh 
koﾏpeteﾐIí a souvisejí s ﾏﾐoha dovedﾐostﾏi pro ヲヱ. století, kterýﾏi H┞ ﾏěl dispoﾐovat každý oHčaﾐ, 
aH┞ se ﾏohl aktivﾐě uplatﾐit ve společﾐosti a ﾐa trhu práIe.“285 

„IﾐforﾏatiIké ﾏ┞šleﾐí ふIoﾏputatioﾐal thiﾐkiﾐgぶ. Je feﾐoﾏéﾐ, jehož ┗ýzﾐaﾏ se do popředí zájﾏu 
dostá┗á až ┗ posledﾐíIh leteIh. Jde o relati┗ﾐě ﾐo┗ý pojeﾏ, který odráží potřeHu porozuﾏěﾐí s┗ětu 
koleﾏ ﾐás z ﾐo┗é perspekti┗┞. Touto perspekti┗ou jsou iﾐforﾏaIe a způsoH┞, jakýﾏi fuﾐgují digitálﾐí 
technologie. Jde o způsoH uvažováﾐí, který používá iﾐforﾏatiIké ﾏetod┞ řešeﾐí proHléﾏů, a to ┗četﾐě 
proHléﾏů koﾏple┝ﾐíIh či ﾐejasﾐě zadaﾐýIh. Rozvíjí sIhopﾐost aﾐal┞zovat a s┞ﾐtetizovat, 
zevšeoHeIňovat, hledat vhodﾐé strategie řešeﾐí proHléﾏů a ověřovat je v pra┝i. Vede k přesﾐéﾏu 
v┞jadřováﾐí ﾏ┞šleﾐek a postupů a jejiIh zazﾐaﾏeﾐáﾐí ve forﾏálﾐíIh zápiseIh, které slouží jako 
všeoHeIﾐý prostředek koﾏuﾐikaIe. PraIuje se základﾐíﾏi uﾐi┗erzálﾐíﾏi pojﾏ┞, které přesahují 
současﾐé teIhﾐologie: algoritﾏus, struktur┞, reprezeﾐtaIe iﾐforﾏaIí, efekti┗ita, ﾏodelo┗áﾐí, 
iﾐforﾏačﾐí s┞stéﾏ┞, priﾐIip┞ fuﾐgo┗áﾐí digitálﾐíIh teIhﾐologií.“286 

DigiStrategie vymezuje tři prioritﾐí Iíle: 

 „ote┗řít ┗zdělá┗áﾐí ﾐo┗ýﾏ ﾏetodáﾏ a způsoHůﾏ učeﾐí prostředﾐiIt┗íﾏ digitálﾐíIh teIhﾐologií,  
 zlepšit koﾏpeteﾐIe žáků ┗ oHlasti práIe s iﾐforﾏaIeﾏi a digitálﾐíﾏi teIhﾐologieﾏi,  
 roz┗íjet iﾐforﾏatiIké ﾏ┞šleﾐí žáků.“287  

 

K ﾐaplﾐěﾐí ┗ize strategie jsou staﾐo┗eﾐ┞ hla┗ﾐí sﾏěr┞ iﾐter┗eﾐIe: 

 „ヱ. )ajistit ﾐediskriﾏiﾐačﾐí přístup k digitálﾐíﾏ ┗zdělá┗aIíﾏ zdrojůﾏ.  
ヲ. )ajistit podﾏíﾐk┞ pro roz┗oj digitálﾐí graﾏotﾐosti a iﾐforﾏatiIkého ﾏ┞šleﾐí žáků.  
ン. )ajistit podﾏíﾐk┞ pro roz┗oj digitálﾐí graﾏotﾐosti a iﾐforﾏatiIkého ﾏ┞šleﾐí učitelů.  
ヴ. )ajistit Hudo┗áﾐí a oHﾐo┗u ┗zdělá┗aIí iﾐfrastruktur┞.  
ヵ. Podpořit iﾐo┗ačﾐí postup┞, sledo┗áﾐí, hodﾐoIeﾐí a šířeﾐí jejiIh ┗ýsledků.  
ヶ. )ajistit s┞stéﾏ podporujíIí roz┗oj škol ┗ oHlasti iﾐtegraIe digitálﾐíIh teIhﾐologií do ┗ýuk┞ a do 
ži┗ota škol┞.  
Α. )┗ýšit porozuﾏěﾐí ┗eřejﾐosti Iílůﾏ a proIesůﾏ iﾐtegraIe teIhﾐologií do ┗zdělá┗áﾐí.“ 288 

 

K zaHezpečeﾐí sﾏěrů iﾐter┗eﾐIe jsou ﾐapláﾐo┗áﾐa opatřeﾐí, staﾐo┗eﾐ┞ terﾏíﾐ┞, zodpo┗ědﾐá 
ﾏiﾐisterst┗a a zdroje fiﾐaﾐIo┗áﾐí. Plﾐěﾐí Digistrategie je pra┗idelﾐě ročﾐě ┗┞hodﾐoIo┗áﾐo a 

                                                           
284 DigiStrategie, s. 11 
285 Digistrategie, s. 11-12 
286 DigiStrategie, s. 12 
287 DigiStrategie, s. 15 
288 DigiStrategie, s. 17 
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z┗eřejňo┗áﾐo ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT. V současﾐé doHě se ﾐa plﾐěﾐí opatřeﾐí praIuje, resp. 
bude pracovat v ráﾏIi s┞stéﾏo┗ýIh projektů. Některé úkol┞ Hudou plﾐěﾐ┞ ┗ delšíﾏ časo┗éﾏ 
horizoﾐtu, ﾐež H┞lo pláﾐo┗áﾐo. S┞stéﾏ a proIes se ┗┞┗íjí a je třeHa ┗ý┗oj sledo┗at a pružﾐě reago┗at ﾐa 
případﾐé ﾐo┗é požada┗k┞ – zejﾏéﾐa aktualizaIi RVP. 

Z hlediska škol ﾐa úzeﾏí ORP HoliIe a zaHezpečeﾐí téﾏat MAP je podstatﾐé v MŠ a )Š pokračovat v 
Hudováﾐí podﾏíﾐek pro digitálﾐí vzděláváﾐí ふiﾐfrastrukturaぶ, v  pravidelﾐé oHﾐově a údržHě digitálﾐí 
teIhﾐik┞, včetﾐě správ┞ sítí, v zaHezpečeﾐí kvalitﾐější koﾐektivit┞ škol┞ ふzejﾏéﾐa )Š HoluHova 
HoliIeぶ. Dále je třeHa praIovat s dostupﾐýﾏi iﾐforﾏaIeﾏi o aktuálﾐíIh požadavIíIh ﾐa digitálﾐí 
vzděláváﾐí, vzdělávat učitele a vedeﾐí škol v digitálﾐíIh koﾏpeteﾐIíIh a v┞užíváﾐí digitálﾐíIh 
teIhﾐologiíIh ve výuIe všeIh vzdělávaIíIh oHlastí. K seHehodﾐoIeﾐí pokroku ﾏohou škol┞ v┞užívat 
on-line aplikaci http://skola21.rvp.cz/. Vzhledem k Iharakteru vzdělaﾐostﾐí struktur┞ oH┞vatelstva 
v úzeﾏí ORP HoliIe je potřeHa praIovat s rodiči žáků a v┞světlovat jiﾏ priﾐIip┞ digitálﾐího 
vzděláváﾐí, jeho pozitiva a ﾐegativa. U žáků je ﾏožﾐé víIe v┞užívat práIi s vlastﾐíﾏi zařízeﾐíﾏi žáků 
ve výuIe (BYOD). 

 

7 Východiska pro strategickou část 

7.1 Vymezení problémových oblastí a klíčových problémů 
ProHléﾏo┗é oHlasti H┞l┞ posuzo┗áﾐ┞ z hlediska podﾐětů a úkolů ┗┞plý┗ajíIíIh ze strategiIkýIh 
dokuﾏeﾐtů: Strategie ┗zdělá┗aIí politik┞ České repuHlik┞ do roku ヲヰヲヰ, DlouhodoHý záﾏěr ┗zdělá┗áﾐí 
a roz┗oje ┗zdělá┗aIí sousta┗┞ ČR ﾐa oHdoHí ヲヰヱヵ – 2020, DlouhodoHý záﾏěr ┗zdělá┗áﾐí a roz┗oje 
┗zdělá┗aIí sousta┗┞ ┗ ParduHiIkéﾏ kraji oHdoHí ヲヰヱヶ – ヲヰヲヰ, krajské příloh┞ RISン strategie dokuﾏeﾐtu 
Strategie iﾐteligeﾐtﾐí speIializaIe ČR. Strategie komuﾐitﾐě ┗edeﾐého ﾏístﾐího roz┗oje, 2014 – 2020, 

MAS Holicko, čer┗eﾐeI ヲヰヱ6 (SCLLD), Strategie iﾐtegro┗aﾐé úzeﾏﾐí iﾐ┗estiIe HradeIko-parduHiIké 
aglomerace, verze 3.3 (ITI), Strategie úzeﾏí sprá┗ﾐího oH┗odu ORP HoliIe ┗ oHlasti předškolﾐí ┗ýIho┗┞ 
a základﾐího školst┗í, soIiálﾐíIh služeH, odpado┗ého hospodářst┗í a dopra┗┞ (SÚSOOH), Metodiky pro 

hodﾐoIeﾐí roz┗oje iﾐforﾏačﾐí graﾏotﾐosti, Praha, čer┗eﾐ ヲヰヱヵ Česká školﾐí iﾐspekIe, Čj.: ČŠIG-

2981/15-G2, Strategie digitálﾐího ┗zdělá┗áﾐí do roku ヲヰヲヰ.   

Na základě aﾐalýz┞ strategiIkýIh dokuﾏeﾐtů, pok┞ﾐů MAP, dotazﾐíko┗ého šetřeﾐí MŠMT a 
strukturo┗aﾐýIh rozho┗orů se řediteli škol, školskýIh zařízeﾐí a zástupIi ﾐezisko┗ýIh orgaﾐizaIí a ﾐa 
základě jedﾐáﾐí ┗ praIo┗ﾐíIh skupiﾐáIh H┞l┞ učeﾐ┞ proHléﾏo┗é okruh┞ ┗ oHlasti ┗zdělá┗áﾐí ﾐa úzeﾏí 
SO ORP HoliIe, kterýﾏi jsou: 

1. Předškolﾐí vzděláváﾐí a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

2. Čteﾐářská a ﾏateﾏatiIká graﾏotﾐost v základﾐíIh školáIh 

3. Iﾐkluzivﾐí vzděláváﾐí a podpora dětí a žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ 

4. V┞tvářeﾐí a rozvoj koﾏpeteﾐIí k podﾐikavosti, iﾐiIiativě a kreativitě 

5. Rozvoj pol┞teIhﾐiIkého vzděláváﾐí 
6. Kariérové poradeﾐství  
7. Iﾐforﾏačﾐí graﾏotﾐost a digitálﾐí koﾏpeteﾐIe  
8. Jaz┞kové vzděláváﾐí 
9. SoIiálﾐí a oHčaﾐské koﾏpeteﾐIe 

10. Neforﾏálﾐí a zájﾏové vzděláváﾐí 
11. SpolupráIe v úzeﾏí 

http://skola21.rvp.cz/
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K  proHléﾏo┗ýﾏ okruhůﾏ týkajíIíﾏ oHlastí ヱ až ヱヱ H┞l┞ zpraIo┗áﾐ┞ taHulk┞ s podroHﾐější 
Iharakteristikou proHléﾏů, které jsou v příloze.  

 

1. Předškolﾐí vzděláváﾐí a péče: dostupﾐost – inkluze – kvalita 

Předškolﾐí ┗zdělá┗áﾐí klade důležité základ┞ ┗zdělaﾐosti a ┗ý┗oje dítěte, ﾐa které ﾐa┗azuje ┗ýIho┗a a 
┗zdělá┗áﾐí ┗ základﾐíIh školáIh. Běheﾏ předškolﾐího ┗zdělá┗áﾐí je potřeHa roz┗íjet ﾐejeﾐ kogﾐiti┗ﾐí 
fuﾐkIe ﾏozku, oHratﾐost těla a ﾏaﾐuálﾐí zručﾐost, saﾏostatﾐost, t┗oři┗ost, ale i soIiálﾐí a oHčaﾐské 
koﾏpeteﾐIe. Na ﾏateřské škol┞ jsou ﾐ┞ﾐí kladeﾐ┞ ┗┞soké ﾐárok┞ z hlediska iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí, 
za┗ádí se po┗iﾐﾐý rok předškolﾐího ┗zdělá┗áﾐí a doIhází k ﾐástupu dětí ﾏladšíIh tří let do ﾏateřskýIh 
škol. Je třeHa za┗ést ┗časﾐou diagﾐostiku k eliﾏiﾐaIi odkladů školﾐí doIházk┞. Předpokládá se roz┗oj 
čteﾐářské a  ﾏateﾏatiIké pregraﾏotﾐosti, pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí. Děti je potřeHa podporo┗at 
v saﾏostatﾐosti, iﾐiIiati┗ě a kreati┗itě. K zaHezpečeﾐí těIhto úkolů potřeHují ﾏateřské škol┞ podporu 
nejen v oHlasti iﾐfrastruktur┞ ふzejﾏéﾐa zajištěﾐí HezHariéro┗osti, ┗┞Hudo┗áﾐí podﾐětﾐého ┗eﾐko┗ﾐího 
i ┗ﾐitřﾐího prostředí, poﾏůIk┞, ICT ┗┞Ha┗eﾐí, ﾏoderﾐí teIhﾐologie, ﾐákup literatur┞ atd.ぶ, ale i ┗ oHlasti 
persoﾐálﾐí. Je potřeHa k┗alifiko┗aﾐý podpůrﾐý persoﾐál pro iﾐkluzi┗ﾐí ┗zdělá┗áﾐí – asisteﾐti pedagogů, 
pro děti ﾏladší tří let Hudou potřeHa Ihů┗┞ ﾐa plﾐé ú┗azk┞. V ﾏateřskýIh školáIh jsou potřeHa 
ps┞Ihologo┗é, logopedi, asisteﾐti pedagogů pro děti s SVP. Pedagogo┗é se potřeHují ┗zdělá┗at, 
┗┞ﾏěňo┗at si zkušeﾐosti a příklad┞ doHré pra┝e. Vhodﾐá je iﾐdi┗iduálﾐí podpora prostředﾐiIt┗íﾏ 
mentorink, poradeﾐskýIh profesí, případﾐě koučiﾐku. K úspěšﾐéﾏu za┗áděﾐí iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí 
přispěje sﾐižo┗áﾐí počtu dětí ┗e třídáIh.  

 

 Inkluze 

)a┗áděﾐí iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí do ﾏateřskýIh škol je ┗ současﾐé doHě ┗elkýﾏ proHléﾏeﾏ, 
protože pro ﾏateřské škol┞ je IharakteristiIký ﾐedostatek zkušeﾐostí s touto proHleﾏatikou a je 
zřejﾏá ﾐedostatečﾐá zﾐalost koﾐIeptu iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí. K┗ůli ﾐezﾐalosti a ﾐezkušeﾐosti 
s touto proHleﾏatikou ﾏůže doIházet k toﾏu, že ﾐeHude ┗ůHeI, resp. ﾐeHude ┗čas  rozpozﾐáﾐa 
potřeHa pedagogiIko-ps┞IhologiIkého ┗┞šetřeﾐí dětí, u kterýIh H┞ ﾏohl┞ Hýt diagﾐostiko┗áﾐ┞ 
speIiálﾐí ┗zdělá┗aIí potřeH┞ ふdále jeﾐ SVPぶ. SituaIi koﾏplikuje i to, že ﾏateřské škol┞ ﾐeﾏohou 
saﾏ┞ požádat o ┗┞šetřeﾐí dítěte k┗ůli SVP. O ┗┞šetřeﾐí dítěte žádají ┗žd┞ zákoﾐﾐí zástupIe dítěte, 

kteří ﾐěkd┞ oHtížﾐě přijíﾏají potřeHu ┗┞šetřeﾐí a je třeHa s ﾐiﾏi Iitli┗ě  koﾏuﾐiko┗at. Výše zﾏíﾐěﾐé 
proHléﾏ┞ jsou řešitelﾐé ┗zdělá┗áﾐíﾏ praIo┗ﾐíků ﾏateřskýIh škol. V ﾏalýIh ﾏateřskýIh školáIh 
je ┗šak k┗ůli ﾐízkéﾏu počtu pedagogů oﾏezeﾐá ﾏožﾐost zastupo┗áﾐí při ﾐepřítoﾏﾐosti pedagoga 
z dů┗odu školeﾐí. 

Mateřské škol┞ potřeHují posílit persoﾐálﾐí sta┗┞ o asisteﾐt┞ pedagoga pro děti s SVP, logopedy a 

logopediIké asisteﾐt┞, dětské ps┞Iholog┞, Ihů┗┞ a další profese, které Hudou potřeHo┗at děti 
s SVP. V ﾏateřskýIh školáIh paﾐo┗al ┗ dří┗ějšíIh oHdoHíIh nedostatek fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků ﾐa 
podpůrﾐý persoﾐál pro děti se SVP. Teﾐto proHléﾏ  je již částečﾐě řešeﾐ prostředﾐiIt┗íﾏ 
ﾐároko┗ého fiﾐaﾐIo┗áﾐí podpůrﾐýIh opatřeﾐí ┗┞ššíIh stupňů ふasisteﾐt pedagoga, poﾏůIk┞ぶ.  Pro 

fiﾐaﾐIo┗áﾐí ostatﾐíIh podpůrﾐýIh profesí je siIe ﾏožﾐo ┗ toﾏto pláﾐo┗aIíﾏ oHdoHí ┗┞uží┗at 
šaHloﾐ┞ OP VVV, ale podﾏíﾐk┞ šaHloﾐ OP VVV ﾐe┗┞ho┗ují ﾏalýﾏ MŠ, které ﾐejsou sIhopﾐ┞ plﾐit 
ﾐasta┗eﾐé podﾏíﾐk┞ čerpáﾐí prostředků ze šaHloﾐ. 

Mateřské škol┞ jsou ﾐedostatečﾐě ┗┞Ha┗eﾐ┞ poﾏůIkaﾏi pro děti se SVP. Ch┞Hějí ﾏetodik┞ pro 
práIi s dětﾏi se SVP. Ve třídáIh je ┗elký počet dětí, Iož ztěžuje práIi s dítěteﾏ se SVP. Mateřské 
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škol┞ Hudou potřeHo┗at poﾏoIi se zaHezpečeﾐíﾏ ﾏateriálﾐíIh podﾏíﾐek pro iﾐkluzi – hla┗ﾐě se 
za┗edeﾐíﾏ HezHariéro┗ýIh opatřeﾐí. V ﾐěkterýIh ﾏateřskýIh školáIh to Hude ┗ážﾐý teIhﾐiIký 
proHléﾏ.  

Do roku ヲヰヲヰ ﾏá Hýt zajištěﾐo uﾏístěﾐí dětí ﾏladšíIh ン let v ﾏateřskýIh školáIh, teﾐto s┞stéﾏ se 
již začíﾐá za┗ádět, je ┗šak Iharakterizo┗áﾐ růzﾐýﾏi proHléﾏ┞, ﾏezi ﾐěž patří  ﾐezﾐalost postupů 
pedagogiIké práIe s dětﾏi ﾏladšíﾏi ン let, ﾐedostatek ┗hodﾐýIh poﾏůIek, ﾐedostatečﾐé ┗┞Ha┗eﾐí 
ﾏateriálﾐí, ﾐedostatek Ihů┗. 

 

 Čtenářská a ﾏateﾏatiIká pregraﾏotﾐost 

Roz┗íjeﾐí čteﾐářské a ﾏateﾏatiIké pregraﾏotﾐosti ┗ ﾏateřskýIh školáIh o┗li┗ňuje ﾐedostatek 

iﾐterakti┗ﾐíIh ﾏetod a ﾐedostatek poﾏůIek pro roz┗oj pregaﾏotﾐosti, ﾐedostatek teIhﾐologií 
pro rozvoj gramotnosti, nedostatek metodik, nedostatek fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků, ﾐezájeﾏ ze 
straﾐ┞ rodičů, aHseﾐIe saﾏostatﾐého praIo┗ﾐíka pro roz┗oj pregraﾏotﾐosti, nesdíleﾐí doHré 
praxe, nedostatek kooperace ﾏezi ﾏateřskýﾏi školaﾏi ┗ regioﾐu a ﾐedostatečﾐě roz┗iﾐutý 
ﾏeﾐtoriﾐk. Iﾐdi┗iduálﾐí přístup k děteﾏ je ﾐedostatečﾐě roz┗iﾐutý. Roz┗oj čteﾐářské graﾏotﾐosti 
podpoří prohlouHeﾐí s┞steﾏatiIké spolupráIe s knihovnami. 

 

 KoﾏpeteﾐIe k iﾐiIiativě a kreativitě 

Tato oHlast je Iharakterizo┗áﾐa ﾐedostatkeﾏ fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků pro zajištěﾐí 
poﾏůIek, literatury; nedostupností iﾐforﾏačﾐíIh a koﾏuﾐikačﾐíIh teIhﾐologií pro roz┗oj 
iniciativy a kreativity a je pozﾐaﾏeﾐáﾐa ﾏalýﾏ zájﾏeﾏ a stereot┞pﾐím přístupem pedagogů k 
podpoře iﾐiIiati┗┞ a kreati┗it┞ dětí. Do jisté ﾏír┞ je to způsoHeﾐo ﾐedostatkeﾏ příležitostí 
k dalšíﾏu ┗zdělá┗áﾐí  pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ┗ oblasti rozvoje iniciativy a kreativity. 

 

 Pol┞teIhﾐiIké vzděláváﾐí 

K proHléﾏůﾏ pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí patří absenIe poziIe saﾏostatﾐého praIo┗ﾐíka ﾐeHo 
praIo┗ﾐíků pro roz┗oj pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí, nedostatek fiﾐaﾐIí ﾐa podporu 
pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí, ne┗hodﾐé či žádﾐé ┗┞Ha┗eﾐí poﾏůIkaﾏi pro roz┗oj pol┞teIhﾐiIkého 
┗zdělá┗áﾐí, malý zájeﾏ pedagogů o pol┞teIhﾐiIké ┗zdělá┗áﾐí a nedostatečﾐá podpora ze straﾐ┞ 
rodičů. 

 

 SoIiálﾐí a oHčaﾐské koﾏpeteﾐIe 

V této oHlasti je proHléﾏ s ﾐedostatečﾐou spolupraIí ﾏateřskýIh škol ﾐa┗zájeﾏ, Iož H┞ uﾏožﾐilo 
sdíleﾐí doHrýIh zkušeﾐostí s ┗ýIho┗ou k soIiálﾐíﾏ a oHčaﾐskýﾏ koﾏpeteﾐIíﾏ. 

 

 Digitálﾐí koﾏpeteﾐIe pedagogiIkýIh praIovﾐíků 

V ﾏateřskýIh školáIh je ﾐedostatek ICT ┗┞Ha┗eﾐí, sIhází fiﾐaﾐčﾐí prostředk┞ ﾐa  pořízeﾐí 
ﾏoderﾐího ICT ┗┞Ha┗eﾐí. MŠ u┗ádějí, že e┝istuje  ﾐedostatek příležitostí k dalšíﾏu ┗zdělá┗áﾐí. 
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2. Čteﾐářská a ﾏateﾏatiIká gramotnost v základﾐíIh školáIh 

Roz┗oj čteﾐářské gramotnosti je důležitý k┗ůli posíleﾐí zﾐalostí dětí a žáků ┗ základﾐíIh do┗edﾐosteIh 
ﾐutﾐýIh pro porozuﾏěﾐí te┝tu, zpraIo┗áﾐí iﾐforﾏaIí, zdokoﾐaleﾐí koﾏuﾐikaIe s okolíﾏ, předpokladu 
udržo┗áﾐí a roz┗oje kultur┞ jako sousta┗┞ sdíleﾐýIh hodﾐot. 

MateﾏatiIká graﾏotﾐost je důležitá k┗ůli ┗┞t┗ářeﾐí základů aHstraktﾐího logiIkého ﾏ┞šleﾐí, které je 
ﾐutﾐé pro roz┗oj dalšíIh sIhopﾐostí, do┗edﾐostí a zﾐalostí ┗ dalšíIh předﾏěteIh. 

Pro roz┗oj čteﾐářské a ﾏateﾏatiIké graﾏotﾐosti je třeHa osvojovat si ﾏoderﾐí postupy a metody ┗ýuk┞ 
ふﾐapř. ﾏetoda prof. Hejﾐéhoぶ; zajistit ﾏoderﾐí didaktiIké poﾏůIky, zaHezpečit ┗┞uží┗áﾐí iﾐterakti┗ﾐích 

ﾏédií a teIhﾐologií pro ┗ýuku; uplatňo┗at ﾏeﾐtoriﾐg u začíﾐajíIíIh učitelů, sdílet zkušeﾐosti a příklad┞ 
doHré pra┝e. 

 

 Čteﾐářská graﾏotﾐost v základﾐíﾏ vzděláváﾐí 

Jako překážk┞ pro roz┗oj čteﾐářské graﾏotﾐosti H┞l┞ ideﾐtifiko┗áﾐ┞ nedostatek staHilﾐí fiﾐaﾐčﾐí 
podpor┞ pro roz┗oj příslušﾐé graﾏotﾐosti ふk persoﾐálﾐíﾏu zajištěﾐí pedagogiIkého dozoru 
koutků, ┗olﾐě ote┗řeﾐýIh učeHeﾐ, k ﾏožﾐéﾏu půleﾐí hodiﾐ, k inovaci a ┗ýﾏěﾐě učeHﾐíIh 
poﾏůIek k roz┗oji graﾏotﾐostí, k zajištěﾐí dostatečﾐého počtu těIhto poﾏůIek), ch┞HějíIí ﾐeHo 
ﾐedostatečﾐý sro┗ﾐá┗aIí ﾐástroj úro┗ﾐě graﾏotﾐosti pro žák┞ daﾐého ┗ěku ﾐeHo ročﾐíku, nízká 
časo┗á dotaIe pro roz┗oj příslušﾐé graﾏotﾐosti ﾏiﾏo ┗ýuku, aHseﾐIe poziIe saﾏostatﾐého 
praIo┗ﾐíka ﾐeHo praIo┗ﾐíků pro roz┗oj příslušﾐé graﾏotﾐosti, nezájeﾏ ze straﾐ┞ žáků a rodičů, 

nedostatečﾐý roz┗oj ﾏeﾐtoriﾐgu ﾐa škole ┗e ┗ztahu k této graﾏotﾐosti ふﾏalá kreati┗ita, stereot┞p 
┗┞učujíIíIh, ﾐízká seHeﾏoti┗aIeぶ a nedostatečﾐé ﾏateriálﾐě teIhﾐiIké podﾏíﾐk┞ pro roz┗oj 
v příslušﾐé oHlasti graﾏotﾐosti ﾏiﾏo školu ふe┝kurze, ┗ýsta┗┞, teﾏatiIké prograﾏ┞ apod.ぶ. Rozvoj 

čteﾐářské graﾏotﾐosti podpoří prohlouHeﾐí s┞steﾏatiIké spolupráIe s knihovnami. 

 

 MateﾏatiIká graﾏotﾐost 

V oHlasti ﾏateﾏatiIké graﾏotﾐosti jsou dle šetřeﾐí MŠMT proHléﾏ┞ s ﾐedostatekem staHilﾐí 
fiﾐaﾐčﾐí podpor┞ pro roz┗oj této graﾏotﾐosti ふk persoﾐálﾐíﾏu zajištěﾐí pedagogiIkého dozoru 
koutků, ┗olﾐě ote┗řeﾐýIh učeHeﾐ, k ﾏožﾐéﾏu půleﾐí hodiﾐ, k iﾐo┗aIi a ┗ýﾏěﾐě učeHﾐíIh 
poﾏůIek k roz┗oji graﾏotﾐostí, k zajištěﾐí dostatečﾐého počtu těIhto poﾏůIek apod.ぶ, škol┞ dále 
u┗ádějí jako překážku roz┗oje ﾏateﾏatiIké graﾏotﾐosti ﾐízkou časo┗ou dotaci pro rozvoj 

ﾏateﾏatiIké graﾏotﾐosti ﾏiﾏo ┗ýuku, ch┞HějíIí ﾐeHo ﾐedostatečﾐý sro┗ﾐá┗aIí ﾐástroj úro┗ﾐě 
graﾏotﾐosti pro žák┞ daﾐého ┗ěku ﾐeHo ročﾐíku, nedostatečﾐou kvalitu didaktiIkýIh ﾏateriálů 
┗ýuk┞ ふpraIo┗ﾐí list┞, úloh┞, réHus┞ apod.ぶ, nedostatek ﾏožﾐostí pro sdíleﾐí doHré pra┝e a 

nedostatečﾐé zﾐalosti učitelů ┗ oHlasti ﾐo┗ýIh ﾏetod roz┗íjeﾐí ﾏateﾏatiIké graﾏotﾐosti.  

 

3. Iﾐkluzivﾐí vzděláváﾐí a podpora dětí a žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ 

PotřeHa iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí ┗  základﾐíIh školáIh ┗┞Ihází z přes┗ědčeﾐí o ﾐutﾐosti sﾐižo┗áﾐí 
ﾐero┗ﾐosti ┗e ┗zdělá┗áﾐí jako jedﾐoho z předpokladů udržeﾐí soIiálﾐí soudružﾐosti ┗e společﾐosti, 
zaHezpečeﾐí ro┗ﾐýIh šaﾐIí ﾐa ži┗ot a roz┗oj ┗e společﾐosti a ze zásad┞ ﾏa┝iﾏálﾐího ﾏožﾐého ┗┞užití 
poteﾐIiálu každého jediﾐIe. RealizaIe ideje iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí ┗šak ┗┞žaduje doHré ﾏateriálﾐí a 
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persoﾐálﾐí zaHezpečeﾐí iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí, připra┗eﾐé učitele se zﾐalostí ﾏetod, ﾐástrojů 
a postupů práIe ┗ heterogeﾐﾐíIh skupiﾐáIh žáků. Učitel potřeHuje podporu a poradeﾐst┗í ze straﾐ┞ 
dalšíIh profesí. Naplﾐěﾐí priﾐIipů iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí Hez sﾐížeﾐí k┗alit┞ ┗zdělá┗áﾐí je ﾏožﾐé ┗e 
třídáIh s ﾏeﾐšíﾏ počteﾏ žáků a s ┗ětšíﾏ počteﾏ učitelů a dalšíIh podpůrﾐýIh profesíふasisteﾐtů 
pedagogů, ps┞Ihologů, speIiálﾐíIh a soIiálﾐíIh pedagogů atd.). 

Je ﾐutﾐé zlepšit ﾏateriálﾐí podﾏíﾐky, ke kterýﾏ patří HezHariéro┗ost Hudo┗, k┗alitﾐí ┗┞Ha┗eﾐí prostor 
┗četﾐě ┗┞Ha┗eﾐí ﾏoderﾐí didaktiIkou teIhﾐikou, dostatek didaktiIkýIh poﾏůIek pro ┗ýuku, zajištěﾐí 
ﾏoderﾐíIh teIhﾐologií. V persoﾐálﾐí oHlasti jde, kroﾏě zaHezpečeﾐí  ﾐa┗ýšeﾐí počtu pedagogů a 
podpůrﾐýIh profesí, o z┗ýšeﾐí k┗alifikaIe pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ┗ oblasti inkluze – o znalost 

┗ýIhodisek, ﾏetod práIe s žák┞ se SVP ┗četﾐě znalosti specifik práIe s ﾐadaﾐýﾏi dětﾏi a žák┞, o znalost 

┗┞uží┗áﾐí ﾏoderﾐíIh didaktiIkýIh poﾏůIek a způsoHů ﾏoti┗ujíIího hodﾐoIeﾐí dětí a žáků. Ve školáIh 
ﾐejsou roz┗iﾐut┞ iﾐdi┗iduálﾐí forﾏ┞ podpor┞ pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků – mentorink, koučo┗áﾐí, 
super┗ize, iﾐdi┗iduálﾐí koﾐzultaIe a sdíleﾐí zkušeﾐostí a příkladů doHré pra┝e. 

Roz┗oj iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí ┗ základﾐíIh školáIh je dopro┗ázeﾐ počátečﾐíﾏi proHléﾏ┞ jako je 
v ﾐěkterýIh školáIh ﾐezﾐalost základů koﾐIeptu iﾐkluze, ﾐezkušeﾐost s ideﾐtifikaIí poruIh Iho┗áﾐí, 
nezﾐalost použí┗áﾐí didaktiIkýIh poﾏůIek pro žák┞ se SVP. )ákladﾐí škol┞ také potřeHují posílit 
podpůrﾐé profese pro oHlast iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí  jako jsou ﾐapř. tluﾏočﾐíIi pro žák┞ s SVP, školﾐí 
ps┞Iholog┞, asisteﾐt┞ pedagoga pro žák┞ s SVP, speIiálﾐí a soIiálﾐí pedagog┞. Na počátku proIesu 
za┗áděﾐí iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí e┝istují obavy a  straIh z ﾐez┗ládﾐutí práIe s žák┞ se SVP. Situaci 

komplikuje velký počet dětí ┗e třídáIh, techniIká oHtížﾐost HezHariéro┗ýIh úpra┗ škol┞, nedostatek 

fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků pro realizaIi ﾏiﾏoškolﾐího ┗zdělá┗áﾐí pro zﾐe┗ýhodﾐěﾐé žák┞ ふﾐapř. ┗ýsta┗┞, 
e┝kurze, kroužk┞ apod.ぶ. Vzhledem k ﾐedostatečﾐýﾏ kapaIitáﾏ poradeﾐskýIh zařízeﾐí a jejiIh  
dlouhýﾏ oHjedﾐaIíﾏ lhůtáﾏ doIhází k časo┗ýﾏ prodle┗áﾏ, ﾐež jsou ideﾐtifiko┗áﾐ┞ speIiálﾐí 
┗zdělá┗aIí potřeH┞ žáků a  podpůrﾐá opatřeﾐí pro žák┞ se SVP. OHtížﾐá je spolupráIe s ﾐěkterýﾏi 
zákoﾐﾐýﾏi zástupIi žáka, kteří jako jediﾐí ﾏohou požádat o ┗┞šetřeﾐí ┗ poradeﾐskéﾏ zařízeﾐí. Naproti 
toﾏu došlo ke zﾏěﾐě ┗e fiﾐaﾐIo┗áﾐí iﾐkluze. FiﾐaﾐIo┗áﾐí potřeH žáků s SVP je ﾐ┞ﾐí od ヲ. stupﾐě 
podpůrﾐýIh opatřeﾐí ﾐároko┗é. Na iﾐkluzi┗ﾐí ┗zdělá┗áﾐí ﾐejsou připra┗eﾐ┞ orgaﾐizaIe zájﾏo┗ého a 
ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí – ﾐejsou proškoleﾐi pedagogičtí aﾐi ﾐepedagogičtí praIo┗ﾐíIi, ﾐeﾐí 
zaHezpečeﾐa HezHariéro┗ost a potřeHﾐé ┗┞Ha┗eﾐí. 

 

4. V┞tvářeﾐí a rozvoj koﾏpeteﾐIí k podﾐikavosti, iﾐiIiativě a kreativitě/Rozvoj podﾐikavosti a 
iﾐiIiativ┞ dětí a žáků 

Os┗ojeﾐí si koﾏpeteﾐIí k podﾐika┗osti, iﾐiIiati┗ě a kreati┗itě je podﾏíﾐkou t┗oři┗ého iﾐo┗ati┗ﾐího 
ﾏ┞šleﾐí, HudouIí t┗orH┞ a realizaIe iﾐo┗aIí ┗e společﾐosti. Os┗ojeﾐí tohoto t┞pu koﾏpeteﾐIí uﾏožňuje 
adaptaHilitu ﾐa zﾏěﾐ┞ ┗e společﾐosti. K zaHezpečeﾐí ┗┞šší úro┗ﾐě koﾏpeteﾐIí k podﾐika┗osti, iﾐiIiati┗ě 
a kreati┗itě je ┗šak potřeHa další ┗zdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh a ﾐepedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ve 

┗zdělá┗aIíIh orgaﾐizaIíIh. Je ﾐutﾐé os┗ojeﾐí si ﾏoderﾐíIh postupů a ﾏetod ┗ýuk┞, zajištěﾐí ┗┞Ha┗eﾐí - 
ﾏoderﾐíIh didaktiIkýIh poﾏůIek a teIhﾐologií pro ┗ýuku, spolupráce s podﾐikateli, uﾏělIi, iﾐo┗átor┞, 
ﾐet┘orkiﾐg, koﾏuﾐikaIe, sdíleﾐí příkladů doHré pra┝e, iﾐdi┗iduálﾐí forﾏa podpor┞ – mentorink. 

I kd┞ž průﾏěrﾐé hodﾐoIeﾐí této oHlasti ┗ dotazﾐíIíIh MŠMT H┞lo doHré, přesto škol┞ sigﾐalizo┗al┞ 
proHléﾏ┞ jako jsou - nedostatek fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků pro realizaIi ┗zdělá┗áﾐí ﾏiﾏo ┗lastﾐí ┗ýuku, 

nedostatek ┗ýuko┗ýIh ﾏateriálů, poﾏůIek a ﾏetodik, nedostatečﾐá dostupﾐost iﾐforﾏačﾐíIh a 
koﾏuﾐikačﾐíIh teIhﾐologií pro ┗ýuku ┗ oHlasti podﾐika┗osti, iﾐiIiati┗┞ a kreati┗it┞. Proje┗uje se určitá 
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ﾐezﾐalost oHsahu tohoto téﾏatu. ŽáIi se akti┗ﾐě  ﾐepodílejí ﾐa čiﾐﾐosteIh fikti┗ﾐíIh fireﾏ či akIíIh 
Juﾐior AIhie┗eﾏeﾐt ﾐeHo ┗ oHdoHﾐýIh dalšíIh ふﾐapř. Podﾐika┗á školaぶ, a/ﾐeHo se akti┗ﾐě nepodílejí 
ﾐa přípra┗ě a realizaIi projektů škol┞. O tuto koﾏpeteﾐIi ﾏají ﾏalý zájeﾏ žáIi i pedagogo┗é. Může to 
Hýt způsoHeﾐo ﾐedostatečﾐýﾏi kompetencemi pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků k roz┗oji podﾐika┗osti, 
iﾐiIiati┗┞ a kreati┗it┞ u žáků a nedostatkem příležitostí ke ┗zdělá┗áﾐí ┗ této oHlasti. E┝istuje ﾏalý zájem 

zaﾏěstﾐa┗atelů a podﾐikatelů o spolupráIi se školaﾏi. ProHléﾏeﾏ je orgaﾐizo┗áﾐí koﾐzultaIí, deHat a 
e┝kurzí ﾐa podporu podﾐika┗osti, iﾐiIiati┗┞ pro žák┞ i učitele. 

 

5.  Rozvoj pol┞teIhﾐiIkého vzděláváﾐí 

Charakter úzeﾏí a ekoﾐoﾏik┞ HoliIka a Hlízké Hradecko-parduHiIké agloﾏeraIe, HudouIí sﾏěr┞ 
roz┗oje úzeﾏí, ﾏožﾐosti ┗zdělá┗áﾐí ﾐa středﾐíIh a ┗┞sokýIh školáIh ┗ Hlízkosti úzeﾏí a přede┗šíﾏ 
ﾏožﾐosti HudouIího praIo┗ﾐího uplatﾐěﾐí ┗edou k podpoře pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí v regionu. 

V┞Hudo┗áﾐí kritiIkého a logiIkého ﾏ┞šleﾐí, zﾐalosti pozﾐatků přírodﾐíIh ┗ěd ┗e spojitosti se zﾐalostí a 
dodržo┗áﾐíﾏ priﾐIipů udržitelﾐého roz┗oje, os┗ojeﾐí si ﾏaﾐuálﾐí zručﾐosti dá┗ají aHsol┗eﾐtůﾏ škol 
doHré předpoklad┞ pro praIo┗ﾐí uplatﾐěﾐí ┗ regionu.  

V oblasti rozvoje pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí jsou proHléﾏeﾏ ﾐeodpo┗ídajíIí prostory, ne┗hodﾐé či 
žádﾐé ┗┞Ha┗eﾐí laHoratoří, odHorﾐýIh učeHeﾐ, díleﾐ apod. Ch┞Hí spolupráIe se SŠ, VŠ, ┗ýzkuﾏﾐýﾏi 
praIo┗išti teIhﾐiIkého zaﾏěřeﾐí spolupráIe s ﾏístﾐíﾏi firﾏaﾏi /podﾐikateli. Ch┞Hí také akti┗ﾐí 
podpora předškolﾐí pol┞teIhﾐiIké ┗ýIho┗┞ ふﾐapř. spolupráIe s MŠぶ. Neﾐí dostatek fiﾐaﾐIí ﾐa úhradu 
┗edeﾐí ┗olitelﾐýIh předﾏětů a kroužků. Učitelé pol┞teIhﾐiIkýIh předﾏětů ﾐejsou jaz┞ko┗ě ┗┞Ha┗eﾐi 
pro ┗ýuku metodou  CLIL. 

Děti a ﾏladší žáIi proje┗ují zájeﾏ o práIi s hﾏotou. To pot┗rdil┞ pozﾐatk┞ ze strukturo┗aﾐýIh 
rozho┗orů ﾐa )Š a MŠ, kde H┞l zdůrazﾐěﾐ zájeﾏ dětí a žáků ふhla┗ﾐě ﾐa ﾐižšíIh stupﾐíIh školぶ o práIi se 
dře┗eﾏ, o IheﾏiIké pokus┞, o přírodu a pěsto┗áﾐí rostliﾐ. Toﾏuto zájﾏu je třeHa ┗┞jít ┗stříI praIo┗ﾐí 
┗ýIho┗ou ┗ dílﾐáIh, poH┞teﾏ ┗ přírodě a ﾏožﾐostí pěsto┗áﾐí rostliﾐ ﾐa pozeﾏIíIh. Pro pol┞teIhﾐiIké 
┗zdělá┗áﾐí je ┗ýzﾐaﾏﾐá podpora zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí, kde je ﾏožﾐé získaﾐé pozﾐatk┞ praktiIk┞ 
podpořit. 

K toﾏu je potřeHa ┗┞t┗ořit ﾏateriálﾐí podﾏíﾐk┞ pro pol┞teIhﾐiIké ┗zděláﾐí – zaHezpečeﾐí prostor, 
┗┞Ha┗eﾐí; ┗ persoﾐálﾐí oHlasti zaHezpečit k┗alifiko┗aﾐé učitele a lektor┞; ┗zdělá┗at pedagogiIké 
praIo┗ﾐík┞ ┗ oHlasti pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí, spolupraIo┗at se zaﾏěstﾐa┗ateli a podﾐikateli ┗ 
úzeﾏí. Jako součást ┗ýuk┞ ┗íIe ┗┞uží┗at laHoratorﾐí I┗ičeﾐí, pokus┞, růzﾐé projekt┞ apod. podporujíIí 
praktiIkou stráﾐku pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí a roz┗íjejíIí ﾏaﾐuálﾐí zručﾐost žáků, ┗┞uží┗at 
iﾐforﾏačﾐí a koﾏuﾐikačﾐí teIhﾐologie pro roz┗oj pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí. K propojeﾐí jaz┞ko┗é 
┗ýuk┞ a pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí je ┗hodﾐé ┗┞užití ﾏetod┞ CLIL ┗ odHorﾐýIh předﾏěteIh. Roz┗oj 
pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí podpoří sdíleﾐí zkušeﾐostí a příkladů doHré pra┝e. 

 

6. Kariérové poradeﾐství  

Kariéro┗é poradeﾐst┗í se týká ┗olH┞ další ┗zdělá┗aIí dráh┞, růzﾐýIh aspektů sledo┗áﾐí uplatﾐitelﾐosti 
aHsol┗eﾐtů škol ﾐa trhu práIe, předčasﾐýIh odIhodů ze ┗zdělá┗áﾐí, podpor┞ žáků se SVP při přeIhodu 
ze škol┞ do zaﾏěstﾐáﾐí. Kariéro┗ý poradIe potřeHuje k ┗ýkoﾐu poradeﾐst┗í teoretiIkou průpra┗u, 
potřeHuje reálﾐou zﾐalost potřeH praIo┗ﾐího trhu a požada┗ků zaﾏěstﾐa┗atelů ﾐa k┗alifikaIi 
aHsol┗eﾐtů. K posk┞to┗áﾐí kariéro┗ého poradeﾐst┗í je ﾐutﾐé spolupraIo┗at se středﾐíﾏi školaﾏi, 
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zaﾏěstﾐa┗ateli, úřad┞ práIe, s ostatﾐíﾏi posk┞to┗ateli kariéro┗ého poradeﾐst┗í ふsdíleﾐí zkušeﾐostíぶ a 
čerpat iﾐforﾏaIe z ┘eHo┗ýIh portálů s iﾐforﾏaIeﾏi o trhu práIe. 

V kariéro┗éﾏ poradeﾐst┗í ┗e školáIh je třeHa uﾏožﾐit ┗zdělá┗áﾐí pedagogů v ﾐo┗ýIh ﾏetodáIh 
kariéro┗ého poradeﾐst┗í, prohlouHit spolupráIi se zaﾏěstﾐa┗ateli a  s Úřadeﾏ práIe a ┗íIe ┗┞uží┗at 

dostupné informace o trhu práIe a ﾏoti┗o┗at žák┞ k získá┗áﾐí k┗alifikaIe ┗ teIhﾐiIkýIh profesíIh a 
prohlouHit spolupráIi se středﾐíﾏi školaﾏi. 

V regioﾐu SO ORP HoliIko je ﾏožﾐé sdílet zkušeﾐosti ┗ oblasti kariéro┗ého poradeﾐst┗í jedﾐak ﾏezi 
základﾐíﾏi školaﾏi ﾐa┗zájeﾏ, jedﾐak se školaﾏi ┗┞ššíIh stupňů. Je ﾏožﾐé sdíleﾐí zkušeﾐostí a 
spolupráIe s orgaﾐizaIeﾏi ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí. 

 

7. Iﾐforﾏačﾐí graﾏotﾐost a digitálﾐí koﾏpeteﾐIe  

Roz┗oj iﾐforﾏačﾐí graﾏotﾐosti a digitálﾐíIh koﾏpeteﾐIí je ﾐezH┞tﾐý pro roz┗oj ﾏoderﾐí zﾐalostﾐí 
společﾐosti. Velﾏi r┞Ihlé zﾏěﾐ┞ ICT teIhﾐologií a jejiIh ┗li┗ ﾐa ┗šeIhﾐ┞ oHlasti ži┗ota ┗┞žaduje, aH┞ žáIi 
získali iﾐforﾏačﾐí graﾏotﾐost  jako sIhopﾐost  ideﾐtifiko┗at a speIifiko┗at potřeHu iﾐforﾏaIí ┗ 
proHléﾏo┗é situaIi, informace ﾐajít, získat, posoudit a ┗hodﾐě použít a zpraIo┗at, použí┗at ┗hodﾐé 
algoritﾏ┞ pro řešeﾐí proHléﾏů,  při získá┗áﾐí iﾐforﾏaIí spolupraIo┗at, iﾐforﾏaIe a ┗ýsledk┞ 
prezeﾐto┗at,  při práIi dodržo┗at etiIká pra┗idla, zásad┞ Hezpečﾐosti a prá┗ﾐí ﾐorﾏ┞ a k toﾏu ┗┞uží┗at 
poteﾐIiál digitálﾐíIh teIhﾐologií za účeleﾏ dosažeﾐí osoHﾐíIh, soIiálﾐíIh a ┗zdělá┗aIíIh Iílů.289 Jde o 

širší pohled ﾐa koﾏpeteﾐIe pro práIi s iﾐforﾏaIeﾏi a digitálﾐíﾏi teIhﾐologieﾏi.  

V ráﾏIi digitálﾐího ┗zdělá┗áﾐí jde ﾐejeﾐ o získáﾐí do┗edﾐostí pro práIi s ICT, ale i o ┗┞užití ICT ┗e ┗ýuIe 
┗šeIh předﾏětů, Iož se ﾐeoHejde Hez k┗alitﾐíIh ┗zdělaﾐýIh učitelů, kteří saﾏi  dispoﾐují digitálﾐíﾏi 
koﾏpeteﾐIeﾏi a uﾏějí ┗┞uží┗at ICT ┗e ┗ýuIe ﾐejeﾐ k prezeﾐtaIi uči┗a, ale i ┗e ┗ýuIe, kde je žák 
akti┗ﾐíﾏ čiﾐiteleﾏ ┗ýuk┞. Jelikož jde o oHor, kde proHíhají ﾐeustálé iﾐo┗aIe a zﾏěﾐ┞, je ﾐutﾐé další 
┗zdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ┗ toﾏto oHoru, os┗ojo┗áﾐí si ﾏoderﾐíIh postupů a ﾏetod ┗ýuk┞. 
Velﾏi žádouIí je  průHěžﾐá oHﾐo┗a ﾏateriálﾐího ┗┞Ha┗eﾐí škol – HW i SW. OHlast podpoří sdíleﾐí 
zkušeﾐostí a příkladů doHré pra┝e. 

Ve školáIh jsou siIe ┗┞Hudo┗áﾐ┞ učeHﾐ┞ iﾐforﾏatik┞, ale proje┗ují se proHléﾏ┞ ┗ za┗áděﾐí ﾏoderﾐí 
koﾐIepIe digitálﾐího ┗zdělá┗áﾐí, které ﾐespočí┗á jeﾐ ┗e ┗ýuIe použí┗áﾐí ICT, ale je založeﾐo ﾐa toﾏ, že 
žáIi ┗┞uží┗ají ICT ┗ ráﾏIi Ielé ┗ýuk┞ a prostředﾐiIt┗íﾏ ICT se učí.  

Tuto oHlast dopro┗ázejí proHléﾏ┞ jako jsou ﾐedostatečﾐé zﾐalosti pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ┗ oHlasti 
použí┗áﾐí hard┘are, nedostatečﾐé zﾐalosti pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ┗ oHlasti použí┗áﾐí soft┘are a 
internetu, nedostatečﾐé použí┗áﾐí ICT ┗e ┗ýuIe ┗e ┗šeIh předﾏěteIh - ﾐedostatečﾐá k┗alifikaIe učitelů 
a ┗edeﾐí škol ohledﾐě digitálﾐího ┗zdělá┗áﾐí, nedostatečﾐá podpora iﾐforﾏatiIkého ﾏ┞šleﾐí žáků, 

nedostatečﾐé ┗┞užití ﾏožﾐostí BYOD ふBriﾐg Your O┘ﾐ De┗iIe – přiﾐes si s┗oje ┗lastﾐí zařízeﾐíぶ pro 
koﾐkrétﾐí projekt┞ žáků ふuﾏožﾐěﾐí žákůﾏ použí┗at ┗e ┗ýuIe jejiIh ┗lastﾐí teIhﾐiIká zařízeﾐí t┞pu ICT, 
tj. ﾐoteHook┞, ﾐetHook┞, taHlet┞, Ih┞tré telefoﾐ┞ apod.ぶ; nezﾐalost ﾏetod iﾏpleﾏeﾐtaIe ┗lastﾐí 
techniky žáků ﾐa stá┗ajíIí podﾏíﾐk┞ škol┞ ふrůzﾐorodé operačﾐí s┞stéﾏ┞ apod.ぶ.  

                                                           
289 Metodika pro hodﾐoIeﾐí roz┗oje iﾐforﾏačﾐí graﾏotﾐosti, Praha, čer┗eﾐ ヲヰ15 Česká školﾐí iﾐspekIe, Čj.: 
ČŠIG-2981/15-G2, s. 4/10 – 5/10 
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Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi poIiťují ﾐedostatek časo┗ýIh ﾏožﾐostí k dalšíﾏu ┗zdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh 
praIo┗ﾐíků ┗ oHlasti digitálﾐíIh koﾏpeteﾐIí, nedostatečﾐou spolupráIi s rodiči ┗ oHlasti digitálﾐího 
┗zdělá┗áﾐí.  

Škol┞ ﾏusí plﾐit požada┗k┞ ﾐa roz┗oj digitálﾐího ┗zdělá┗áﾐí ┗┞týčeﾐé Strategií digitálﾐího ┗zdělá┗áﾐí do 
roku ヲヰヲヰ a Hudou koﾐtrolo┗áﾐ┞ ohledﾐě roz┗oje iﾐforﾏačﾐí graﾏotﾐosti ﾐa základě Metodiky pro 

hodﾐoIeﾐí iﾐforﾏačﾐí graﾏotﾐosti ČŠI.  

 

8. Jaz┞kové vzděláváﾐí 

)ﾐalosti IizíIh jaz┞ků jsou ﾐezH┞tﾐé pro ži┗ot a uplatﾐěﾐí ┗ současﾐé společﾐosti. PraIo┗ﾐí příležitosti 
v úzeﾏí ORP HoliIe a ┗ Hlízké HradeIko-parduHiIké agloﾏeraIi Hudou ┗┞žado┗at jaz┞ko┗é zﾐalosti ﾐa 
úro┗ﾐi použitelﾐé pro koﾏuﾐikaIi ┗ ﾏeziﾐárodﾐíIh týﾏeIh i ﾐa ﾐižšíIh praIo┗ﾐíIh poziIíIh. K rozvoji 

koﾏpeteﾐIí dětí a žáků pro akti┗ﾐí použí┗áﾐí Iizího jaz┞ka doIhází prostředﾐiIt┗íﾏ jaz┞ko┗ého 
┗┞učo┗áﾐí. K zaHezpečeﾐí ┗┞šší úro┗ﾐě jaz┞ko┗ýIh zﾐalostí žáků je potřeHa další ┗zdělá┗áﾐí 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků – os┗ojeﾐí si ﾏoderﾐíIh postupů a ﾏetod ┗ýuk┞ jaz┞ků, zajištěﾐí ﾏoderﾐíIh 
didaktiIkýIh poﾏůIek a teIhﾐologií pro ┗ýuku jaz┞ků, zaHezpečeﾐí poH┞tů ┗ jaz┞ko┗ě podﾐětﾐýIh 
prostředíIh, zajištěﾐí rodilýIh ﾏlu┗číIh s pedagogiIkýﾏi do┗edﾐostﾏi do škol. Jaz┞ko┗é ┗zdělá┗áﾐí 
podpoří sdíleﾐí zkušeﾐostí a příkladů doHré pra┝e s orgaﾐizaIeﾏi ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí.   
PedagogiIké praIo┗ﾐík┞ je třeHa ﾏoti┗o┗at ke z┗┞šo┗áﾐí k┗alifikaIe a k účasti ﾐa ┗ýﾏěﾐﾐýIh poH┞teIh 
zahraﾐičﾐíIh školáIh. 

Jaz┞ko┗é ┗zdělá┗áﾐí je Iharakterizo┗áﾐo proHléﾏ┞ jako jsou ﾐedostatek staHilﾐí fiﾐaﾐčﾐí podpor┞ pro 
rozvoj jaz┞ko┗é graﾏotﾐosti ふk persoﾐálﾐíﾏu zajištěﾐí pedagogiIkého dozoru koutků, ┗olﾐě ote┗řeﾐýIh 
učeHeﾐ, k ﾏožﾐéﾏu půleﾐí hodiﾐ, k iﾐo┗aIi a ┗ýﾏěﾐě učeHﾐíIh poﾏůIek k roz┗oji graﾏotﾐostí, k 
zajištěﾐí dostatečﾐého počtu těIhto poﾏůIek apod.ぶ, nezájeﾏ ze straﾐ┞ žáků a rodičů. 

Ch┞Hí ﾐebo je ﾐedostatečﾐý sro┗ﾐá┗aIí ﾐástroj úro┗ﾐě graﾏotﾐosti pro žák┞ daﾐého ┗ěku ﾐeHo 
ročﾐíku, projevuje se aHseﾐIe poziIe saﾏostatﾐého praIo┗ﾐíka ﾐeHo praIo┗ﾐíků pro roz┗oj jaz┞ko┗é 
gramotnosti, je nízká časo┗á dotaIe pro roz┗oj příslušﾐé graﾏotﾐosti ﾏiﾏo ┗ýuku.  

Existuje nízká k┗alifikaIe pedagogů a ﾐepouží┗áﾐí ﾏoderﾐíIh ﾏetod ┗ýuk┞ a poﾏůIek v ﾐěkterýIh 
školáIh, proje┗uje se ﾐedostatečﾐý roz┗oj ﾏeﾐtoriﾐgu ﾐa škole ┗e ┗ztahu k jaz┞ko┗é graﾏotﾐosti ふﾏalá 
kreati┗ita, stereot┞p ┗┞učujíIíIh, ﾐízká seHeﾏoti┗aIe apod.ぶ.  

Škol┞ ﾏálo spolupraIují s rodilýﾏ ﾏlu┗číﾏ a je nedostatečﾐé ﾏﾐožst┗í ┗ýﾏěﾐﾐýIh poH┞tů v jaz┞ko┗ě 
podﾐětﾐéﾏ prostředí pro žák┞ i pedagogiIké praIo┗ﾐík┞. 

 

9. SoIiálﾐí a oHčaﾐské koﾏpeteﾐIe/Rozvoj soIiálﾐíIh a oHčaﾐskýIh koﾏpeteﾐIí dětí a žáků 

Pro roz┗oj solidárﾐí společﾐosti, zaHezpečeﾐí udržitelﾐého roz┗oje a deﾏokratiIkého ┗ládﾐutí je 
ﾐezH┞tﾐý ┗┞soký stupeň z┗ládﾐutí soIiálﾐíIh a oHčaﾐskýIh koﾏpeteﾐIí. K toﾏu ﾐestačí ┗ýIho┗a a 
┗zdělá┗áﾐí jeﾐ ┗e školáIh a školskýIh zařízeﾐíIh, ale ﾏusí Hýt doplﾐěﾐa koﾐtakteﾏ s okolíﾏ škol┞, kde 
se uplatňují ﾐaH┞té zﾐalosti a praktiIkýﾏ použí┗áﾐím se z ﾐiIh stá┗ají do┗edﾐosti. K toﾏu Hude důležité 
zk┗alitﾐěﾐí ┗ýuk┞ – Hudo┗áﾐí po┗ědoﾏí o etiIkýIh hodﾐotáIh, ┗edeﾐí žáků ke koﾐstrukti┗ﾐíﾏ deHatáﾏ; 

v┞uží┗áﾐí školskýIh parlaﾏeﾐtů jako přípra┗u žáků ﾐa akti┗ﾐí zapojeﾐí do ži┗ota ┗ oHčaﾐské 
společﾐosti; spolupráIe s okolíﾏ škol┞, se zřizo┗ateli, s ostatﾐíﾏi školaﾏi a suHjekt┞ ﾐeforﾏálﾐího a 
zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí, ﾏezigeﾐeračﾐí spolupráIe. 
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V šetřeﾐí MŠMT H┞l┞ také u┗áděﾐ┞ proHléﾏ┞ jako jsou ﾐezﾐalost a ﾐerespekto┗áﾐí pra┗idel Iho┗áﾐí a 
komunikace, nezkušeﾐost ┗ oHlasti oHčaﾐskýIh koﾏpeteﾐIí a komunikace v týﾏu. 

 

10. Neforﾏálﾐí a zájﾏové vzděláváﾐí 

)ájﾏo┗é a ﾐeforﾏálﾐí ┗zdělá┗áﾐí přispí┗á k plﾐěﾐí ┗zdělá┗aIíIh Iílů ┗zdělá┗aIí politik┞, které H┞l┞ 
┗┞ﾏezeﾐ┞ ┗e Strategii ヲヰヲヰ. Koﾐkrétﾐě jde o osoHﾐostﾐí roz┗oj přispí┗ajíIí ke z┗┞šo┗áﾐí k┗alit┞ lidského 
ži┗ota, udržo┗áﾐí a roz┗oj kultur┞ jako sousta┗┞ sdíleﾐýIh hodﾐot, roz┗oj akti┗ﾐího oHčaﾐst┗í ┗┞t┗ářejíIí 
předpoklad┞ pro solidárﾐí společﾐost, udržitelﾐý roz┗oj a deﾏokratiIké ┗ládﾐutí. Teﾐto t┞p ┗zdělá┗áﾐí 
roz┗íjí osoHﾐost, koﾏpeﾐzuje jedﾐostraﾐﾐou zátěž ze školﾐí ┗ýuk┞, poﾏáhá k roz┗íjeﾐí zdra┗ého 
ži┗otﾐího st┞lu, plﾐí fuﾐkIi ┗ýIho┗ﾐou, pre┗eﾐti┗ﾐí, soIiálﾐí. )ájﾏo┗é ┗zdělá┗áﾐí ﾏá příﾏou ┗azHu ﾐa 
„průřezo┗á téﾏata RVP – osoHﾐostﾐí a soIiálﾐí ┗ýIho┗u, ┗ýIho┗u deﾏokratiIkého oHčaﾐa, ┗ýIho┗u 
k ﾏ┞šleﾐí ┗ e┗ropskýIh a gloHálﾐíIh sou┗islosteIh, ﾏultikulturﾐí, eﾐ┗iroﾐﾏeﾐtálﾐí, ﾏediálﾐí a etiIkou 
┗ýIho┗u.“ 290  

V koﾐkrétﾐíIh podﾏíﾐkáIh ﾐa úzeﾏí SO ORP HoliIe jde o zaHezpečeﾐí ro┗ﾐého přístupu k tomuto typu 

┗zdělá┗áﾐí jednak v oHlasti ﾏateriálﾐíIh podﾏíﾐek (HezHariéro┗ost přístupů do oHjektů zájﾏo┗ého a 
ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí, které uﾏožﾐí přístup pro děti a žák┞ se SVP), jednak v persoﾐálﾐí oHlasti. Je 
potřeHa další ┗zdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků a e┝terﾐíIh lektorů hla┗ﾐě v problematice 

iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí. K dalšíﾏ proHléﾏůﾏ patří: 

V regioﾐu je ┗elká ﾐaHídka kroužků zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí. Někd┞ doIhází k překrý┗áﾐí doH┞ koﾐáﾐí  
růzﾐýIh akti┗it aktérů ┗zdělá┗áﾐí ﾐa úzeﾏí SO ORP HoliIko anebo naopak k prodle┗áﾏ před zahájeﾐíﾏ 
zájﾏo┗ýIh akti┗it.  

Rodičo┗ská ┗eřejﾐost upozorňuje ﾐa to, že ┗ HoliIíIh Ih┞Hí zařízeﾐí pro žák┞, kteří čekají po uza┗řeﾐí 
družiﾐ aﾐeHo ukoﾐčeﾐí ┗┞učo┗áﾐí ﾐa začátk┞ zájﾏo┗ýIh kroužků aﾐeHo na ┗┞učo┗áﾐí ┗ )UŠ Karla 
Malicha. Jako ┗hodﾐé podpůrﾐé opatřeﾐí pro žák┞ z holiIkýIh )Š se je┗í ┗┞Hudo┗áﾐí ﾐízkopraho┗ého 
Ieﾐtra ┗ HoliIíIh, které H┞ ﾏohli žáIi ┗┞užít k překleﾐutí doH┞ čekáﾐí ﾏezi uza┗řeﾐíﾏ družiﾐ a 
zahájeﾐíﾏ zájﾏo┗ýIh kroužků.  

V oblasti se projevuje nedostatek fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků ﾐa  sta┗eHﾐí úpra┗┞ ふHezHariéro┗ostぶ, ﾐa 
propagaci, ﾐa k┗alitﾐí lektor┞ kroužků zájﾏo┗ého a ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí, ﾐa oHﾐo┗u zařízeﾐí a ﾐa 
rekoﾐstrukIi a ﾏoderﾐizaIi oHjektů ﾐeforﾏálﾐího a zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí. Je potřeHa z┗ýšit fiﾐaﾐčﾐí 
podporu akti┗it, podpořit ﾏoderﾐizaIi iﾐfrastruktur┞ – budov a ┗┞Ha┗eﾐí.  

Je ┗hodﾐé zajistit prezentaci akti┗it ﾐeforﾏálﾐího a zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐíﾏ školskéﾏ portálu Pk. 

Ve ┗zdělá┗áﾐí pedagogů )UŠ Karla MaliIha je třeHa ┗┞t┗ořit základﾐí pilíř ┗zdělá┗áﾐí pedagogů pro 
HudouIí kariérﾐí s┞stéﾏ ふIíleﾐé ┗zdělá┗aIí prograﾏ┞, začíﾐajíIí učitel, zkušeﾐý učitel, ﾏaﾐageﾏeﾐt ┗ 
)UŠぶ. 

 

11. SpolupráIe v úzeﾏí 

Na úzeﾏí ORP HoliIko ┗ doHě zpraIo┗áﾐí aﾐalýz┞ ﾐee┝isto┗ala koﾏuﾐikačﾐí platforﾏa pro přenos 

zkušeﾐostí ┗e ┗zdělá┗áﾐí aﾐi regioﾐálﾐí propojeﾐá síť aktérů ┗e ┗zdělá┗áﾐí.  Regioﾐálﾐí síť aktérů ┗e 

                                                           
290 DZ, s. 65 
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┗zdělá┗áﾐí H┞ uﾏožﾐila propojeﾐí aktérů ┗e ┗zdělá┗áﾐí ┗ horizoﾐtálﾐíﾏ i ┗ertikálﾐíﾏ sﾏěru, sdíleﾐí 
zkušeﾐostí a přeﾐos příkladů doHré pra┝e. Přispěla by k růzﾐorodosti a zk┗alitﾐěﾐí ┗zděláﾐí ┗ regionu. 

Z předIhozíIh aﾐalýz ふ┗iz dokuﾏeﾐt SÚSOOHぶ zůstá┗ají  ﾐedořešeﾐé proHléﾏ┞, jako je nedostatečﾐá 
spolupráIe ﾏezi školaﾏi a školskýﾏi zařízeﾐíﾏi ┗ oHlasti ┗zdělá┗áﾐí a ﾏiﾏoškolﾐíIh akti┗it a 
Ieloži┗otﾐího ┗zdělá┗áﾐí a nedostatečﾐá spolupráIe ﾏezi předsta┗iteli oHIí ふpřede┗šíﾏ z hlediska 
efekti┗ﾐího ┗┞užití kapaIit┞ škol a dojížďk┞ do školぶ.  

V dopra┗ﾐí oHslužﾐosti škol tr┗á sta┗, že škol┞ přizpůsoHují začátk┞ ┗┞učo┗áﾐí dojezdo┗ýﾏ časůﾏ liﾐek 
dopra┗Iů aﾐeHo tolerují pozdﾐí příIhod┞ žáků ﾐa ┗┞učo┗áﾐí k┗ůli pozdﾐíﾏ příjezdůﾏ dopra┗ﾐíIh 
prostředků.  

Neustále tr┗á ﾐutﾐost zaHezpečit ﾏateriálﾐí podﾏíﾐky pro ┗zdělá┗áﾐí, tj.  budovat, obnovovat a 

udržo┗at ┗zdělá┗aIí iﾐfrastrukturu – průHěžﾐě ┗┞hodﾐoIo┗at sta┗ budov, stav podﾐětﾐého ┗ﾐitřﾐího a 
┗ﾐějšího prostředí ふhřiště, zahrad┞ぶ, úro┗eň ┗┞Ha┗eﾐí, ICT  a didaktiIkýIh poﾏůIek, Iož ﾐeﾐí ﾏožﾐé Hez 
spolupráIe škol a zřizo┗atelů. 

V┞ﾏezeﾐé proHléﾏo┗é oHlasti pokrý┗ají ┗šeIhﾐ┞ téﾏata MAP ┗ oHlasti po┗iﾐﾐýIh, doporučeﾐýIh 
téﾏateIh. Ve ┗olitelﾐýIh téﾏateIh H┞l┞ ┗┞Hráﾐ┞  téﾏata roz┗oj digitálﾐíIh koﾏpeteﾐIí dětí a žáků, 
roz┗oj koﾏpeteﾐIí dětí a žáků pro akti┗ﾐí použí┗áﾐí Iizího jaz┞ka, roz┗oj soIiálﾐíIh a oHčaﾐskýIh 
koﾏpeteﾐIí dětí a žáků a oHlast ﾏoderﾐizaIe a ┗┞Ha┗eﾐost škol a školskýIh zařízeﾐí.  
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Tabulka 41 ProHléﾏové okruh┞ a téﾏata MAP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V┞s┗ětli┗k┞: PO= proHléﾏo┗á oHlast , PT= po┗iﾐﾐé téﾏa MAP, DT = doporučeﾐé téﾏa MAP, VT = ┗olitelﾐé téﾏa MAP, ン úro┗ﾐě ┗azH┞, ふX- slaHá, XX – středﾐí, XXX – silﾐáぶ
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1. 
Předškolﾐí vzděláváﾐí a péče: 
dostupnost – inkluze - kvalita 

xxx         xxx 

2. 
Čteﾐářská a ﾏateﾏatiIká 
gramotnost 

 xxx        xxx 

3. 

Iﾐkluzivﾐí vzděláváﾐí a podpora 
dětí a žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ 
ﾐeúspěIheﾏ 

  xxx       xxx 

4. 

V┞tvářeﾐí a rozvoj koﾏpeteﾐIí 
k podﾐikavosti, iﾐiIiativě a 
kreativitě 

   xxx      xxx 

5. Rozvoj pol┞teIhﾐiIkého vzděláváﾐí     xxx     xxx 

6. Kariérové poradeﾐství      xxx    x 

7. 
Iﾐforﾏačﾐí graﾏotﾐost a digitálﾐí 
kompetence 

      xxx   xxx 

8. Jaz┞kové vzděláváﾐí        xxx  xxx 

9. SoIiálﾐí a oHčaﾐské koﾏpeteﾐIe         xxx x 

10. Neforﾏálﾐí a zájﾏové vzděláváﾐí xx xx xx x x xx x xx xx xxx 

11. SpolupráIe v úzeﾏí xx xx xx xx xx xx xx xx xx xxx 
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Klíčové proHléﾏ┞  

Ve ┗ýše u┗edeﾐýIh proHléﾏo┗ýIh oHlasteIh se dají ﾐalézt klíčo┗é proHléﾏ┞, které jsou společﾐé ┗íIe 
proHléﾏo┗ýﾏ oHlasteﾏ.  

Přede┗šíﾏ jde o proHleﾏatiku iﾐkluzivﾐího vzděláváﾐí, kde existuje neznalost konceptu inkluze, 

ﾐezﾐalost ﾏetod práIe s dětﾏi a žák┞ se SVP a kde se proje┗uje ﾐedostatek podpůrﾐýIh profesí pro 
inkluzi. 

Ve ┗zdělá┗áﾐí ﾐa úzeﾏí SO ORP HoliIe jsou růzﾐorodé proHléﾏ┞ v zajištěﾐí oHsahu vzděláváﾐí, jejiIhž 
┗┞řešeﾐí H┞ přispělo ke zkvalitﾐěﾐí ┗zdělá┗áﾐí – ﾐapř. ﾏálo se použí┗ají ﾐo┗é ﾏetod┞ pro zk┗alitňo┗áﾐí 
┗zdělá┗áﾐí (informace k ﾐo┗ýﾏ ﾏetodáﾏ je ﾏožﾐé získá┗at z růzﾐýIh zdrojů, ﾐapř. v současﾐé doHě i 
z dů┗ěr┞hodﾐýIh on-liﾐe zdrojůぶ, iﾐdi┗iduálﾐí přístup k děteﾏ a žákůﾏ, děleﾐí hodiﾐ ┗ýuk┞ a žáků do 
skupin, Iož ┗┞žaduje ﾐa┗ýšeﾐí počtu pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků. Je třeHa ┗┞┗ažovat suﾏati┗ﾐí a 
forﾏati┗ﾐí hodﾐoIeﾐí ┗e škole, které ┗ýzﾐaﾏﾐě o┗li┗ňuje ┗┞učo┗áﾐí a učeﾐí se a o┗li┗ňuje ﾏoti┗aIi 
žáků. Úro┗eň ┗zdělá┗áﾐí ┗ jedﾐotli┗ýIh graﾏotﾐosteIh, ┗ pol┞teIhﾐiIkéﾏ ┗zdělá┗áﾐí a ┗ soIiálﾐíIh a 
oHčaﾐskýIh koﾏpeteﾐIí je průﾏěrﾐá. V kariéro┗éﾏ poradeﾐst┗í je třeHa podpořit spolupráIi se 
zaﾏěstﾐa┗ateli a s dalšíﾏi aktér┞ ┗zdělá┗áﾐí ┗ regionu. Takřka se ﾐe┗┞uží┗ají poH┞t┞ žáků ┗ jaz┞ko┗ě 
podﾐětﾐéﾏ prostředí pro z┗ýšeﾐí koﾏpeteﾐIí ┗ použí┗áﾐí Iizího jaz┞ka.  

Na školáIh jsou zaﾏěstﾐáﾐi k┗alifiko┗aﾐí zkušeﾐí pedagogo┗é, ale proje┗uje se ﾐeHezpečí zastará┗aﾐí 
zﾐalostí. Zastará┗ají také jaz┞ko┗é zﾐalosti pedagogů, pokud pedagog ﾐeﾏá ﾏožﾐost opako┗aﾐého 
pobytu v jaz┞ko┗ě podﾐětﾐéﾏ prostředí. Nepouží┗ají se ﾏetod┞ iﾐdi┗iduálﾐí podpor┞ pedagogů 
ふﾏeﾐtoriﾐk, super┗ize, koučo┗áﾐí). Ke z┗ýšeﾐí k┗alit┞ práIe pedagogiIkýIh i ﾐepedagogiIkýIh 
praIo┗ﾐíků je třeHa přede┗šíﾏ jejich další vzděláváﾐí a iﾐdi┗iduálﾐí podpora jako je mentorink, 

super┗ize, koučo┗áﾐí. Další ┗zdělá┗áﾐí uﾏožﾐí prohluHo┗at pedagogiIké do┗edﾐosti pedagogů a 

uﾏožﾐí jiﾏ získat ﾐo┗é zﾐalosti. Další ┗zdělá┗áﾐí pedagogů je důležité také pro realizaIi 
připra┗o┗aﾐého kariérﾐího s┞stéﾏu, jehož základﾐí paraﾏetr┞ jsou již zﾐáﾏé. Pro postup dle kariérﾐího 
řádu budou ﾐutﾐé splﾐěﾐé k┗alifikačﾐí předpoklad┞, které Hude ﾏožﾐo splﾐit ﾐa základě dalšího 
┗zdělá┗áﾐí. Ve ┗zdělá┗áﾐí zatíﾏ ﾐee┝istuje roz┗iﾐutá ┗zájeﾏﾐá spolupráIe ﾏezi praIo┗ﾐík┞ orgaﾐizaIí 
forﾏálﾐího, ﾐeforﾏálﾐího a zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí, sdíleﾐí zkušeﾐostí a předá┗áﾐí příkladů doHré 
praxe, která H┞ přispěla k optiﾏálﾐíﾏu ┗zdělá┗áﾐí dětí a žáků.  

V úzeﾏí ﾐeﾐí oH┗┞klá s┞steﾏatiIká spolupráIe škol růzﾐýIh stupňů ﾐa┗zájeﾏ ふsladěﾐí ヲ. stupﾐě 
úplﾐýIh škol a ﾏalotřídekぶ, ﾐeﾐí za┗edeﾐa spolupráIe škol ┗ oHlasti ┗ýuk┞. Škol┞ ﾐesdílejí s┗oje 
zkušeﾐosti z realizo┗aﾐýIh dotačﾐíIh projektů. NedoIhází k hluHší spolupráIi ﾏezi zřizovateli/zástupIi 
spádo┗ýIh oHIí, kde H┞ se řešila kapaIita a dopra┗ﾐí oHslužﾐost škol.  

Nee┝istuje s┞steﾏatiIká fuﾐkčﾐí spolupráIe ﾏezi aktér┞ forﾏálﾐího ふvšeIh stupňůぶ, ﾐeforﾏálﾐího a 
zájﾏového vzděláváﾐí v regioﾐu, která H┞ ﾏohla oHohatit ┗zdělá┗áﾐí ┗e ┗šeIh orgaﾐizaIíIh a ┗ růzﾐýIh 
oblastech. Neﾐí ┗ěﾐo┗áﾐa pozorﾐost  s┞steﾏatiIké, ote┗řeﾐé a srozuﾏitelﾐé prezeﾐtaIi a koﾏuﾐikaIi 
připra┗o┗aﾐýIh a pro┗áděﾐýIh opatřeﾐí ┗zdělá┗aIí politik┞ ┗ůči rodičo┗ské a širší ┗eřejﾐosti 
k┗ůli získáﾐí podpor┞ pro zk┗alitňo┗áﾐí ┗zdělá┗aIího s┞stéﾏu.  

V pře┗ážﾐé ┗ětšiﾐě Hudo┗ pro ┗zdělá┗áﾐí ﾐeﾐí zajištěﾐa HezHariéro┗ost a dostatečﾐé a k┗alitﾐí prostor┞ 
pro ┗zdělá┗áﾐí. Veﾐko┗ﾐí prostor┞ oHjektů pro ┗zdělá┗áﾐí ふhřiště, zahrad┞ぶ potřeHují re┗italizaIi.Je 
třeHa pokračo┗at ┗ rekonstrukci a modernizaci  ┗zdělá┗aIíIh oHjektů.V┞Hudo┗at ﾐízkopraho┗é 
centrum. 
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Současﾐé ﾏateriálﾐí a teIhﾐiIké v┞Haveﾐí ふdidaktiIké poﾏůIk┞, ICT ┗┞Ha┗eﾐí pro roz┗oj ﾐejeﾐ 
digitálﾐíIh koﾏpeteﾐIí, ale pro zaHezpečeﾐí ┗šeIh graﾏotﾐostíぶ a ┗┞Ha┗eﾐí prostor pro ┗zdělá┗áﾐí 
ふlaHoratoře, dílﾐ┞, školﾐí kuIh┞ňk┞ぶ zastará┗á, je ﾐedostatečﾐé. Neﾐí k dispoziIi dostatek poﾏůIek pro 
┗zdělá┗áﾐí dětí se SVP. 
 

 

7.2 Prioritní oblasti a SWOT-ぬ analýzy prioritních oblastí rozvoje 
v řešeném území 

Podstatﾐýﾏ pr┗keﾏ, který o┗li┗ňuje Ielou efekti┗ﾐost a způsoH realizaIe zﾏěﾐ ┗e ┗zdělá┗áﾐí ﾐa 
HoliIku, je ideﾐtifikaIe aktérů ┗zdělá┗áﾐí s Iíli ┗zdělá┗aIí politik┞ ČR a jejiIh přes┗ědčeﾐí o ﾐutﾐosti 
realizo┗at strategiIké průřezo┗é priorit┞. Bez přes┗ědčeﾐí o sprá┗ﾐosti Iílů a priorit a Hez ﾐadšeﾐí pro 
jejich realizaci v pra┝i ﾐeﾐí ﾏožﾐo zahájit úspěšﾐou realizaIi zﾏěﾐ ┗e ┗zdělá┗áﾐí.  

Pro realizaIi zﾏěﾐ určeﾐýIh v dokumentech ke vzdělá┗aIí politiIe, v podkladech k MAP a pl┞ﾐouIíIh 
z aﾐalýz┞ ┗zdělá┗áﾐí ┗ úzeﾏí SO ORP Holice je ﾐezastupitelﾐá úloha ┗edeﾐí škol, školskýIh zařízeﾐí, 
předsta┗itelů orgaﾐizaIí ﾐeforﾏálﾐího a zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí a zřizo┗atelů.  

Škol┞ ┗ současﾐé doHě ﾏusí z┗ládﾐout ﾐo┗é pr┗k┞ ┗ ﾐasta┗eﾐí s┞stéﾏu iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí, 
za┗edeﾐí kariérﾐího s┞stéﾏu, zﾏěﾐ┞ ┗ s┞stéﾏeIh hodﾐoIeﾐí. Kroﾏě toho je třeHa ﾐa ┗┞šší úro┗eň 
posuﾐout způsoH koﾏuﾐikaIe s okolíﾏ škol┞, sdíleﾐí zkušeﾐostí a spolupráIi s aktér┞ ┗zdělá┗áﾐí 
v úzeﾏí.  

Nejdůležitější je ┗šak práIe s týﾏeﾏ pedagogiIkýIh a ﾐepedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků škol┞, kteří jsou 
rozhodujíIíﾏi čiﾐiteli ┗ iﾏpleﾏeﾐtaIi zﾏěﾐ ve ┗zdělá┗áﾐí. )de se jako ﾐej┗hodﾐější ze straﾐ┞ ┗edeﾐí 
škol je┗í použí┗áﾐí priﾐIipů leadershipu, zavedení ﾏeﾐtoriﾐku, super┗ize a koučo┗aIíIh přístupů jako 

forﾏ┞ iﾐdi┗iduálﾐí podpor┞ pedagogů. Přispěje to k ﾏoti┗aIi pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků, k roz┗iﾐutí 
osoHﾐího poteﾐIiálu pedagogů, k roz┗oji jejiIh ┗lastﾐí kreati┗it┞ a posílí to jejich sIhopﾐost ote┗řít se 
ﾐo┗ýﾏ přístupůﾏ a zﾏěﾐáﾏ.  

Důraz H┞ ﾏěl Hýt položeﾐ ﾐa další ┗zdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh a ﾐepedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ┗e 
┗zdělá┗áﾐí, na os┗ětu o ┗ýIhodisIíIh zﾏěﾐ ┗e ┗zdělá┗aIí politiIe, na spolupráIi v úzeﾏí, na zlepšeﾐí 
koﾏuﾐikaIe a spolupráIe  s dalšíﾏi aktér┞, posk┞to┗áﾐí iﾐforﾏaIí, sdíleﾐí zkušeﾐostí a příkladů doHré 

praxe, v┞t┗ořeﾐí regioﾐálﾐí sítě aktérů ┗e ┗zdělá┗áﾐí.  Je třeHa ┗┞t┗ořit koﾏuﾐikačﾐí platforﾏu pro 
přeﾐos zkušeﾐostí a sdíleﾐí příkladů doHré pra┝e ┗ úzeﾏí.  

K toﾏu je potřeHa průHěžﾐě Hudo┗at, oHﾐo┗o┗at a udržo┗at iﾐfrastrukturu ┗zdělá┗áﾐí – budovy, 

podﾐětﾐé ┗ﾐitřﾐí a ┗ﾐější prostředí, ┗┞Ha┗eﾐí teIhﾐikou a teIhﾐologieﾏi a poﾏůIkaﾏi.   

VýIhodiskeﾏ pro HudouIí roz┗oj ┗zdělá┗áﾐí ﾐa úzeﾏí SO ORP Holice jsou čt┞ři hlavﾐí Iíle vzděláváﾐí 
ze „Strategie ┗zdělá┗aIí politik┞ České repuHlik┞ do roku ヲヰヲヰ“ - osoHﾐostﾐí roz┗oj přispí┗ajíIí ke 
z┗┞šo┗áﾐí k┗alit┞ lidského ži┗ota, udržo┗áﾐí a roz┗oj kultur┞ jako sousta┗┞ sdíleﾐýIh hodﾐot, rozvoj 

akti┗ﾐího oHčaﾐst┗í ┗┞t┗ářejíIí předpoklad┞ pro solidárﾐí společﾐost, udržitelﾐý roz┗oj a deﾏokratiIké 
┗ládﾐutí, přípra┗u ﾐa praIo┗ﾐí uplatﾐěﾐí. 291  K zaHezpečeﾐí těIhto Iílů jsou ┗┞ﾏezeﾐ┞ strategiIké 
průřezové priorit┞ - sﾐižo┗at ﾐero┗ﾐosti ┗e ┗zdělá┗áﾐí, podporo┗at k┗alitﾐí ┗ýuku a učitele jako její 
klíčo┗ý předpoklad, odpo┗ědﾐě a efekti┗ﾐě řídit ┗zdělá┗aIí s┞stéﾏ.  

                                                           
291 Strategie 2020, s. 8 
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T┞to Iíle a průřezo┗é priorit┞ H┞l┞ rozpraIo┗áﾐ┞ ┗ DlouhodoHéﾏ záﾏěru ┗zdělá┗áﾐí a roz┗oje 
┗zdělá┗aIí sousta┗┞ ČR ﾐa oHdoHí ヲヰヱヵ – ヲヰヲヰ, DlouhodoHéﾏ záﾏěru ┗zdělá┗áﾐí a roz┗oje ┗zdělá┗aIí 
soustavy v Pardubickéﾏ kraji oHdoHí ヲヰヱヶ – 2020, v dokuﾏeﾐteIh pro úzeﾏí HradeIko-parduHiIké 
agloﾏeraIe a ┗e strategiíIh pro úzeﾏí ORP HoliIe a regioﾐ MAS HoliIko.  

DoHře ﾐasta┗eﾐý, k┗alitﾐí, ┗ýkoﾐﾐý a efekti┗ﾐí s┞stéﾏ ┗zdělá┗áﾐí ﾏá Hýt jedﾐíﾏ z ﾐástrojů, který 
zaHezpečí posuﾐ ČR ke zﾐalostﾐí společﾐosti, která Hude ﾏít iﾐteligeﾐtﾐí a udržitelﾐou ekoﾐoﾏiku 
založeﾐou ﾐa zﾐalosteIh a iﾐo┗aIíIh, ekologiIkéﾏ způsoHu hospodařeﾐí se zdroji, ┗e které Hude 
zaIho┗áﾐ priﾐIip ro┗ﾐosti, soIiálﾐí soudržﾐosti, ale záro┗eň ┗┞soké produkti┗it┞ a ┗┞soké úro┗ﾐě 
zaﾏěstﾐaﾐosti. 

Společﾐost proIhází r┞Ihlýﾏi zﾏěﾐaﾏi, kterýﾏ se oHsah a forﾏa ┗zdělá┗áﾐí ﾏusí přizpůsoHit. Kvalitﾐí 
vzděláﾐí je jedﾐíﾏ z předpokladů adaptaIe ﾐa HudouIí zﾏěﾐ┞. Kvalitﾐí vzdělávaIí s┞stéﾏ ┗┞žaduje 
ﾐa jedﾐé straﾐě doHré ﾏateriálﾐí a persoﾐálﾐí zaHezpečeﾐí, ﾐa druhé straﾐě znalosti, přesvědčeﾐí a 
dovedﾐosti potřeHﾐé pro realizaIi vizí a strategií.  

Na základě ┗ýše u┗edeﾐého H┞l┞ ┗┞hodﾐoIeﾐ┞ proHléﾏo┗é oHlasti a klíčo┗é proHléﾏ┞ a ┗┞ﾏezeﾐ┞ 
ﾐásledujíIí prioritﾐí oblasti rozvoje v řešeﾐéﾏ úzeﾏí, které ┗┞Iházejí z proHléﾏo┗ýIh okruhů ヱ. až ヱヱ. 
a z ┗┞ﾏezeﾐí klíčo┗ýIh proHléﾏů:   

1. Podpora iﾐkluze ┗e ┗zdělá┗áﾐí a podpora udržeﾐí žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ 

2. Podpora růzﾐorodosti a zk┗alitňo┗áﾐí ┗zdělá┗áﾐí 
3. Vzdělá┗áﾐí a spolupráIe praIo┗ﾐíků orgaﾐizaIí  forﾏálﾐího, ﾐeforﾏálﾐího a zájﾏo┗ého 

┗zdělá┗áﾐí 
4. SpolupráIe škol ﾐa┗zájeﾏ a spolupráIe škol a zřizo┗atelů/zástupIů spádo┗ýIh oHIí 
5. Na┗ázáﾐí fuﾐkčﾐí spolupráIe a její roz┗íjeﾐí ﾐapříč ┗zdělá┗aIíﾏi suHjekt┞ 

6. )ajištěﾐí dostatečﾐýIh a k┗alitﾐíIh prostor pro ┗zdělá┗áﾐí 
7. Dostatečﾐé a k┗alitﾐí ﾏateriálﾐí a teIhﾐiIké ┗┞Ha┗eﾐí prostor pro ┗zdělá┗áﾐí 

 

7.2.1 SWOT-ぬ analýzy prioritních oblastí rozvoje v řešeném území 
K jedﾐotli┗ýﾏ prioritﾐíﾏ oHlasteﾏ H┞l┞ zpraIo┗áﾐ┞ SWOT-ン aﾐalýz┞, které jsou ﾐíže u┗edeﾐ┞. 
Podﾏíﾐkou pro realizaIi zﾏěﾐ je ﾏoti┗aIe aktérů ┗zdělá┗áﾐí ke zﾏěﾐě a oIhota se posuﾐout ﾐa ┗┞šší 
k┗alitati┗ﾐí úro┗eň. Toﾏu ﾏůže ﾐapoﾏoIi přede┗šíﾏ uplatňo┗áﾐí priﾐIipů leadershipu, koučo┗aIí 
přístup ze straﾐ┞ ┗edeﾐí ┗ůči řado┗ýﾏ praIo┗ﾐíkůﾏ a další forﾏ┞ iﾐdi┗iduálﾐí podpor┞ potřeHﾐé ┗ doHě 
zﾏěﾐ. K posuﾐu ﾐa ┗┞šší úro┗eň zﾐalostí a do┗edﾐostí je potřeHa ┗┞ššíIh zﾐalostí, které jsou dosažitelﾐé 
dalšíﾏ ┗zdělá┗áﾐíﾏ. RealizaIi zﾏěﾐ ﾐapoﾏůže zajištěﾐí fiﾐaﾐIo┗áﾐí ﾏateriálﾐího ┗┞Ha┗eﾐí, iﾐ┗estiI a 
podpůrﾐýIh služeH. Bez doplﾐěﾐí persoﾐálﾐího sta┗u podpůrﾐýIh profesí ﾐeHude ﾏožﾐé zajistit 
iﾐkluzi┗ﾐí ┗zdělá┗áﾐí. V úzeﾏí SO ORP HoliIe e┝istují ﾏožﾐosti sdíleﾐí zkušeﾐostí a příkladů doHré 
pra┝e. Aktéři ┗zdělá┗áﾐí ┗šak zatíﾏ ﾏožﾐosti spolupráIe příliš ﾐe┗┞uží┗ají a ┗ regioﾐu sIhází platforﾏa 
pro koﾏuﾐikaIi. Níže jsou u┗edeﾐ┞ SWOT-ン aﾐalýz┞ pro jedﾐotli┗é oHlasti. 
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Tabulka 42  SWOT ン aﾐalýza – Prioritﾐí oHlast: ヱ – Podpora iﾐkluze ve vzděláváﾐí a podpora udržeﾐí 
žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIhem 

Silﾐé stráﾐk┞: SlaHé stráﾐk┞: 
1. Znalost problematiky inkluze v ﾐěkterýIh 

školáIh ┗ regioﾐu – ﾏožﾐost sdíleﾐí 
zkušeﾐostí a příkladů doHré pra┝e  

2. Málo početﾐá skupiﾐa dětí a žáků se SVP 
v regionu 

3. DoHrá spolupráIe se zřizo┗ateli 

1. Nezﾐalost ﾏetod práIe s dětﾏi a žák┞ se 
SVP ┗e ┗ětšiﾐě škol a nezﾐalost použí┗áﾐí 
koﾏpeﾐzačﾐíIh poﾏůIek 

2. Obavy z iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí 
3. Nedostatečﾐé zaHezpečeﾐí HezHariéro┗osti 

Příležitosti: Hrozby: 

1. Postupﾐě rostouIí kapaIita poradeﾐskýIh 
zařízeﾐí 

2. Postupﾐě rostouIí počet k┗alifiko┗aﾐýIh 
osob v podpůrﾐýIh profesíIh 

3. FiﾐaﾐIo┗áﾐí iﾐkluzi┗ﾐíIh opatřeﾐí státeﾏ a 
OP VVV 

 

1. Nezájeﾏ osoH ┗ podpůrﾐýIh profesíIh o 
zaﾏěstﾐáﾐí ┗e školáIh ┗ regionu 

2. DlouhodoHě ﾐedostačujíIí kapaIita 
poradeﾐskýIh zařízeﾐí 

3. )ﾏěﾐ┞ ┗ legislati┗ě 
 

 

Tabulka 43  SWOT ン aﾐalýza – Prioritﾐí oHlast: ヲ - Podpora růzﾐorodosti a zkvalitňováﾐí vzděláváﾐí 
Silﾐé stráﾐk┞: SlaHé stráﾐk┞: 

1. Dosa┗adﾐí pedagogiIké zkušeﾐosti – doHré 
základ┞ 

2. )ájeﾏ o ﾐo┗é ﾏetod┞ a podpora ze straﾐ┞ 
┗edeﾐí škol 

3. FuﾐgujíIí školﾐí parlaﾏeﾐt┞ ┗ ﾐěkterýIh 
školáIh 

1. Nedostatek ┗ýﾏěﾐﾐýIh poH┞tů ┗ jaz┞ko┗ě 
podﾐětﾐéﾏ prostředí 

2. Nezﾐalost ﾐo┗ýIh ﾏetod práIe 

3. Nedostatečﾐá spolupráIe ┗ kariéro┗éﾏ 
poradeﾐst┗í s dalšíﾏi suHjekt┞ 

 

Příležitosti: Hrozby: 

1. SpolupráIe s dalšíﾏi aktér┞ ┗zdělá┗áﾐí 
v kariéro┗éﾏ poradeﾐst┗í 

2. NaHídka a přístupﾐost ふtéž oﾐ-line) ﾐo┗ýIh 
metod a pozﾐatků ┗e ┗zdělá┗áﾐí 

3. FiﾐaﾐIo┗áﾐí potřeH z růzﾐýIh dotačﾐíIh 
zdrojů 

1. Nedostatek fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků ﾐa 
┗ýﾏěﾐﾐé poH┞t┞ 

2. NeoIhota jiﾐýIh suHjektů ke spolupráIi 
v kariéro┗éﾏ poradeﾐst┗í 

3. Nezájeﾏ žáků o zapojeﾐí ┗e školﾐíIh 
parlamentech 

 

 

Tabulka 44  SWOT ン aﾐalýza – Prioritﾐí oHlast: 3 - Vzděláváﾐí a spolupráIe orgaﾐizaIí  forﾏálﾐího, 
ﾐeforﾏálﾐího a zájﾏového vzděláváﾐí 

Silﾐé stráﾐk┞: SlaHé stráﾐk┞: 

1. K┗alifikačﾐí struktura pedagogů 

2. AkuﾏulaIe zﾐalostí a zkušeﾐostí ┗hodﾐýIh 
pro ┗┞užití ┗e spolupraIujíIíIh orgaﾐizaIíIh 

3. E┝isteﾐIe prostor pro ┗zdělá┗áﾐí  

1. Nedostatek motivace a ochoty k dalšíﾏu 
┗zdělá┗áﾐí 

2. Nedostatečﾐá iﾐdi┗iduálﾐí podpora 

3. Neochota ke spolupráIi s jiﾐýﾏi aktér┞ 
┗zdělá┗áﾐí 

Příležitosti: Hrozby: 

1. Široká ﾐaHídka ﾏožﾐostí se ┗zdělá┗at 
2. Možﾐost ┗zdělá┗áﾐí ┗ regioﾐu 

3. Možﾐost fiﾐaﾐIo┗áﾐí z OP VVV  

1. Nedostatečﾐé ﾏožﾐosti zahraﾐičﾐí 
spolupráIe 

2. Nezájeﾏ jiﾐýIh aktérů ┗e ┗zdělá┗áﾐí o 
spolupráIi 

3. Nedostatek fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků  
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Tabulka 45  SWOT ン aﾐalýza – Prioritﾐí oHlast: ヴ - SpolupráIe škol ﾐavzájeﾏ a spolupráIe škol a 
zřizovatelů/zástupIů spádovýIh oHIí 

Silﾐé stráﾐk┞: SlaHé stráﾐk┞: 

1. Malý regioﾐ - osoHﾐí zﾐalost rozhodujíIíh 
aktérů ┗e ┗zdělá┗áﾐí ┗ regioﾐu 

2. Zkušeﾐí pedagogo┗é – ﾏeﾐtoři ﾐa 
ﾐěkterýIh školáIh 

3. Dotačﾐí zkušeﾐosti z tvorby a realizace 

projektů 

1. Nezﾐalost ﾐo┗ýIh ﾏetod spolupráIe ふﾐapř. 
ﾏeﾐtoriﾐk, taﾐdeﾏo┗á ┗ýukaぶ 

2. Nedostatečﾐá s┞stéﾏo┗á spolupráIe ﾏezi 
školami v regionu 

3. Nedostatečﾐá ﾏoti┗aIe škol  ke spolupráIi 

Příležitosti: Hrozby: 

1. S┞steﾏatiIký ﾐet┘orkiﾐg  
2. Podpora škol ze straﾐ┞ zřizo┗atelů 

3. FiﾐaﾐIo┗áﾐí z OP VVV 

1. Nedostatečﾐá dopra┗ﾐí oHslužﾐost 
2. Nedostatečﾐá spolupráIe zřizo┗atelů při 

řešeﾐí kapaIitﾐíIh proHléﾏů škol 
3. Neochota dalšíIh škol ke spolupráIi 

 

 

Tabulka 46  SWOT ン aﾐalýza – Prioritﾐí oHlast: ヵ - Navázáﾐí fuﾐkčﾐí spolupráIe a její rozvíjeﾐí ﾐapříč 
vzdělávaIíﾏi suHjekt┞ 

Silﾐé stráﾐk┞: SlaHé stráﾐk┞: 

1. Přehledﾐý počet aktérů ┗e ┗zdělá┗áﾐí 
2. OsoHﾐí zﾐalost dalšíIh aktérů ┗e ┗zdělá┗áﾐí 
3. Příkladﾐá spolupráIe ﾐěkterýIh suHjektů s 

knihovnami 

1. NeoIhota ke spolupráIi s jiﾐýﾏi suHjekt┞ 

2. Nezﾐalost předﾏětu čiﾐﾐosti jiﾐýIh t┞pů 
orgaﾐizaIí a ﾐezájeﾏ o čiﾐﾐost jiﾐýIh 
orgaﾐizaIí  

3. Nezﾐalost účiﾐﾐýIh ﾏetod spolupráIe 

Příležitosti: Hrozby: 

1. Podpora ﾐet┘orkiﾐgu aktérů ┗e ┗zdělá┗áﾐí 
v úzeﾏí 

2. No┗é ﾏožﾐosti spolupráIe – regioﾐálﾐí 
koﾏuﾐikačﾐí platforﾏa  

3. S┞ﾐergiIké efekt┞ ze spolupráIe a sdíleﾐí 
zkušeﾐostí a příkladů doHré pra┝e 

1. Neochota a nedostatek motivace ke 

spolupráIi 
2. Nesdíleﾐí zkušeﾐostí, uza┗řeﾐost 

orgaﾐizaIe, postupﾐý úpadek 

3. Nedostatek iﾐforﾏaIí k řešeﾐí proHléﾏů 

 

 

Tabulka 47 SWOT ン aﾐalýza – Prioritﾐí oHlast: ヶ - )ajištěﾐí dostatečﾐýIh a kvalitﾐíIh prostor pro 

vzděláváﾐí 
Silﾐé stráﾐk┞: SlaHé stráﾐk┞: 

1. Pro┗edeﾐá rekoﾐstrukIe a ﾏoderﾐizaIe 
budov pro ┗zdělá┗áﾐí 

2. Podpora a zájeﾏ ze straﾐ┞ zřizo┗atelů 

3. Připra┗eﾐost k realizaIi ﾐěkterýIh iﾐ┗estiI 
ふprojekto┗á dokuﾏeﾐtaIeぶ 

1. Nedostatečﾐá HezHariéro┗ost ┗e ┗ětšiﾐě 
škol 

2. Ne┗┞ho┗ujíIí sta┗ ﾐěkterýIh Hudo┗ a 
prostor 

3. Ne┗┞ho┗ujíIí sta┗ ┗eﾐko┗ﾐíIh prostor – 

zahrad┞, hřiště 

Příležitosti: Hrozby: 

1. IﾐspirujíIí zkušeﾐosti s rekonstrukcemi a 

ﾏoderﾐizaIí u ﾐěkterýIh jiﾐýIh suHjektů 
v úzeﾏí  

2. Dostupﾐé kapaIit┞ ﾐa straﾐě doda┗atelů 

3. FiﾐaﾐIo┗áﾐí z IROP, ITI, CLLD 

1. Další Ihátráﾐí Hudo┗ a hrozHa ┗┞sokýIh 
ﾐákladů při oddalo┗áﾐí rekoﾐstrukIe 

2. Koﾏpliko┗aﾐost legislati┗ﾐíIh podﾏíﾐek 
ふzákoﾐ o ┗eřejﾐýIh zakázkáIhぶ 

3. Nedostatek fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků 
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Tabulka 48  SWOT ン aﾐalýza – Prioritﾐí oHlast: Α - Dostatečﾐé a kvalitﾐí ﾏateriálﾐí a teIhﾐiIké 
v┞Haveﾐí prostor pro vzděláváﾐí 

Silﾐé stráﾐk┞: SlaHé stráﾐk┞: 

1. )ájeﾏ o ﾏoderﾐizaIi ┗┞Ha┗eﾐí 
2. OIhota a ﾏoti┗aIe pedagogů a 

ﾐepedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků praIo┗at 
s ﾐo┗ýﾏ ┗┞Ha┗eﾐíﾏ a poﾏůIkaﾏi 

3. Orgaﾐizačﾐí koﾏpeteﾐIe ﾐa straﾐě aktérů 
┗zdělá┗áﾐí 

1. Nedostatek ┗┞ho┗ujíIího ┗┞Ha┗eﾐí a 
poﾏůIek 

2. )astaralé ┗┞Ha┗eﾐí a poﾏůIk┞, 
ﾐedostatečﾐá s┞steﾏatiIká průHěžﾐá 
obnova 

3. Nedostatek ┗┞Ha┗eﾐí a poﾏůIek pro děti se 
SVP 

Příležitosti: Hrozby: 

1. NaHídka širokého sortiﾏeﾐtu ┗┞Ha┗eﾐí a 
poﾏůIek ﾐa trhu 

2. Podpora zřizo┗atelů 

3. FiﾐaﾐIo┗áﾐí z OP VVV 

1. Nedostatek fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků 

2. )ﾏěﾐa legislati┗ﾐíIh podﾏíﾐek ふdalší 
požada┗k┞ ﾐa ┗┞Ha┗eﾐí pro iﾐkluzi┗ﾐí 
┗zdělá┗áﾐíぶ 

3. Nedostatečﾐě, ﾐek┗alitﾐě a ﾐeﾏoderﾐě 
vyba┗eﾐé ┗zdělá┗aIí zařízeﾐí  – úpadek 
zájﾏu o ┗zdělá┗áﾐí ┗ zařízeﾐí 
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