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1. Úvod 
 

Projekt Místní akční plán (MAP) vzdělávání v ORP Břeclav II plynule navazuje na Místní akční 

plán vzdělávání v ORP Břeclav, který byl realizován v území v letech 2016 – 2018, v rámci 

kterého bylo nastartováno budování efektivního a udržitelného systému vzájemné spolupráce, 

a to mezi zřizovateli, školami, vzdělávacími zařízeními a dalšími dotčenými aktéry, kteří v území 

SO ORP Břeclav ovlivňují vzdělávání.  

Projekt se zaměřuje na prohloubení procesu společného plánování v území, včetně procesu 

strategického plánování v samotných školách, prohloubení procesu spolupráce mezi školami a 

územím a rozšíření spolupráce v rámci procesu společného plánován i na další subjekty. Hlavní 

přínos se spatřován v budování a rozvoji udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří 

ovlivňují vzdělávání v území.  Aktualizován je tak místní akční plán a související dokumentace 

včetně akčních plánů, které jsou zpracovány v závislosti na vývoji v území.   

Zacílení projektu je i nadále identické, tedy zlepšovat kvalitu a úroveň vzdělávání 

v mateřských a základních školách v území správního obvodu (SO) ORP Břeclav. Výsledkem 

tohoto dlouhodobého procesu by měl být koncepční rozvoj vzdělávací politiky v území, budování 

společné vize rozvoje místního školství, zavedení a rozvoj dlouhodobé koncepce vzdělávací 

politiky, zejména ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání. V mateřských a základních školách by 

mělo být poskytováno kvalitní vzdělávání, postavené na motivující kultuře a spokojeném 

prostředí, které povede ke zvyšující se důvěře rodičů v kvalitu škol.  

Při výstupech je snaha zohledňovat v maximální míře místně specifické potřeby v oblasti 

předškolního a základního vzdělávání, řešit klíčové problémy v území definované na základě 

analýzy území.  

 

1.1 Vymezení území MAP 
 

Správní obvod obce s rozšířenou působnosti (SO ORP) Břeclav je vymezen 18 obcemi, kdy pět 

má status města a jedna status městyse. Celková rozloha SO ORP Břeclav činní 438,5 km2, 

území se nachází na jižní hranici Jihomoravského kraje a z jeho celkové rozlohy zahrnuje 6 %. 

Celkový počet obyvatel v území SO ORP činní 59 668 obyvatel (k 1. 1. 2019), což odpovídá 5 

% z celkového počtu obyvatel Jihomoravského kraje. V rámci regionu je přirozeným centrem 

území město Břeclav.  

V území existuje hustá síť základních i mateřských škol, kdy mateřské školy jsou v území 

zřízeny ve všech obcích a městech. Základní školy nejsou zřízeny v obci Bulhary a Přítluky. 

Malotřídní základní školy zajišťující výuku prvního stupně se nachází v obcích Hlohovec, Hrušky 
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a Ladná. Ostatní obce zřizují základní školy s 1. i 2. stupněm. Nejvíce základních a mateřských 

škol má na svém území město Břeclav – jedná se o 13 mateřských škol (z toho 1 soukromá, 1 

firemní a 1 lesní), 7 základních škol a 1 speciální mateřská a základní škola.  

Společnou základní školu mají obce Tvrdonice a Kostice.  

Zřizovateli jak mateřských, tak základních škol v území jsou především města či obce. Celkem 

je v území SO ORP zřízeno 22 samostatných mateřských škol, 14 základních škol a 7 

základních a mateřských škol se společným ředitelstvím. 

V území jsou 2 základní umělecké školy – v Břeclavi a ve Velkých Bílovicích. Ve Valticích 

je zřízena pobočka ZUŠ, kterou zaštiťuje ZUŠ Mikulov, spadá tedy pod jiné ORP. 

Neformální vzdělávání je v území poskytováno množstvím subjektů; největší nabídka aktivit je 

poskytována v Břeclavi. V území je široká síť veřejných knihoven (celkem 21 knihoven). 

Podrobně se tomuto tématu věnuje kapitola č. 3.1.4.4 analytické části dokumentu. 

 

Obr. 1 Vymezení ORP Břeclav – spádová oblast 

 
Zdroj: Sociodemografická analýza – SO Břeclav (ORP) 
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1.2 Popis struktury MAP 
 

Na zpracování dokumentu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II se podílely všechny 

skupiny. Dílčí výstupy byly dle možností a s ohledem na charakter diskutovány s pracovními 

skupinami vytvořenými v rámci projektu, dotčenými aktéry v území a schvalovány Řídícím 

výborem. Dokument Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II je tvořen: 

 Analytickou částí: 

Tato řeší problematiku potřeb území v rámci vzdělávání v SO ORP Břeclav. Předmětem 

analýzy regionální úrovně je vývoj předškolního a základního vzdělávání v ORP Břeclav, s 

následným definováním klíčových oblastí a jejich specifik, záměrů, cílů a problémů.   

 Strategická část: 

Strategická část stanovuje dlouhodobé vize a hlavní priority a cíle v oblasti vzdělávání 

v území, které vychází z analytické části za dodržení principů komunitního projednávání. 

Současně byla stanovena SWOT-3 analýza pro každou z definovaných problémových 

oblastí. 

 Akční plán MAP: 

Tato část definuje další aktivity škol a spolupráce v území v návaznosti na poznatky a 

zkušenosti z aktivit již proběhlých, které byly stanoveny v rámci Místního akčního plánu 

vzdělávání v ORP Břeclav. . 

 Implementační část: 

Tato část dokumentu definuje organizační struktura MAP, popisuje vyhodnocování a 

sledování realizace MAP a upravuje zapojení dotčené veřejnosti. 

 

 

2. Manažerský souhrn 
 

Řešené problémové oblasti vychází z provedené analýzy území (která zahrnuje agregované 

výstupy z dotazníkového šetření prováděného realizačním týmem, šetření MŠMT a dalších 

zdrojů), přičemž klíčové problematické otázky v oblasti školství na území SO ORP Břeclav byly 

diskutovány v ustanovených pracovních skupinách, na individuálních setkáních s dotčenými 

aktéry v území či na jednáních Řídícího výboru MAP II v ORP Břeclav. Dílčím výstupem 

z činnosti pracovních skupin jsou také SWOT-3 analýzy, které zachycují problematiku z pohledu 

zúčastněných zástupců místních aktérů. Definované problematické oblasti zachycují potřeby 

v oblasti vzdělávání na místní úrovni, přičemž reflektují také potřeby dotčených aktérů v území 

v oblasti infrastruktury. Stanoveny byly tyto prioritní oblasti s navazujícími dílčími cíli: 



 
 

MAP v ORP Břeclav II, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009693 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

7 

 

Tabulka 1: Prioritní oblasti a dílčí cíle MAP v ORP Břeclav 
PRIORITA 1 - DOSTUPNÉ A KVALITNÍ ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ 

 Cíl 1.1 Modernizace technické infrastruktury, podpora společného vzdělávání a rozšiřování 

výukových prostor v MŠ 

 Cíl 1.2 Modernizace technické infrastruktury, podpora společného vzdělávání a rozšiřování 

výukových prostor v ZŠ 

 Cíl 1.3 Úpravy venkovních ploch, hřišť, zahrad MŠ a ZŠ a úpravy prostor pro zájmové 

vzdělávání v ZŠ 

PRIORITA 2 - PODPORA ROZVOJE KVALITNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

 Cíl 2.1 Podpora rozvoje čtenářské a matematické pregramotnosti a gramotnosti 

 Cíl 2.2 Podpora rozvoje polytechnického, přírodovědného a EVVO vzdělávání v MŠ a ZŠ 

 Cíl 2.3 Podpora rozvoje dalších klíčových kompetencí dětí a žáků *) 

 Cíl 2.4 Podpora rozvoje neformálního a zájmového vzdělávání 

 Cíl 2.5 Další vzdělávání a podpora rozvoje lidských zdrojů ve školství 

*) Další klíčové kompetence – rozvoj kompetencí pro aktivní používání cizího jazyka, rozvoj digitálních 
kompetencí dětí a žáků, rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků, sociálních a občanských 

kompetencí dětí a žáků 

PRIORITA 3 - OTEVŘENÉ VZDĚLÁVÁNÍ - PODPORA ROZVOJE KAŽDÉHO DÍTĚTE A ŽÁKA 

 Cíl 3.1 Aktivity pro inkluzi, podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 Cíl 3.2 Kariérové poradenství a příprava na budoucí povolání, rozvoj podnikavosti a iniciativy 

dětí a žáků 

 Cíl 3.3 Podpora nadaných a mimořádně nadaných dětí a žáků 

PRIORITA 4 - SPOLUPRÁCE 

 Cíl 4.1 Podpora rozvoje spolupráce škol a školských zařízení s podnikatelskými subjekty 

v území 

 Cíl 4.2 Rozvoj spolupráce, sdílení a síťování škol a školských zařízení na všech úrovních a 

v rámci všech typů škol 

 Cíl 4.3 Spolupráce a síťování škol a školských zařízení s dalšími subjekty působícími v oblasti 

vzdělávání 
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3. Analytická část 
 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (dále jen „MAP“) je nástrojem, který má pomoci zlepšit 

řízení a investice škol, hodnocení kvality vzdělávání a plánování strategických kroků vedoucích 

ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy mateřských škol, základních škol a v návaznosti také 

zájmového a neformálního vzdělávání dětí a mládeže. Má napomoci pokračování vytvořených 

partnerství, dalšímu rozvoji spolupráce a společnému strategickému plánování v těchto 

partnerstvích.  

Povinnými opatřeními MAP jsou předškolní vzdělávání a péče: dostupnost-inkluze-kvalita; 

čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání; inkluzivní vzdělávání a podpora 

dětí a žáků ohrožených školní neúspěchem.  

Doporučenými opatřeními jsou rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků; rozvoj kompetencí 

dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání; kariérové poradenství v základních školách.  

Volitelnými (a průřezovými) opatřeními MAP jsou rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků; 

rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka; rozvoj sociálních a 

občanských kompetencí dětí a žáků; rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků; 

investice do rozvoje kapacit základních škol.   

Některá z těchto výše uvedených témat mají přesah, případně jsou společná, či mají návaznost 

na střední a vyšší odborné školy, proto mají MAP úzkou návaznost a věcnou souvislost 

s Krajským akčním plánem (dále jen „KAP“). 

Tento dokument je strategií v území, která staví a vychází z poznatků a dokumentů, které 

v daném území a oblasti již vznikly a využívá těchto výstupů při diskuzi s partnery v území. Tyto 

výstupy jsou formovány do konkrétních a jasně stanovených aktivit dle potřeb území. Analýza 

území je nezbytným výchozím bodem pro řešení problematiky MAP v území. Dalším nezbytným 

krokem při přípravě MAP byl sběr informací ze škol v území. Podkladem pro analytickou část je 

provedené dotazníkové šetření na zapojených školách v území, které provedl realizační tým 

v průběhu měsíců duben–červen 2019, šetření týkající se potřeb mateřských a základních škol 

v rámci projektu Šablony I a II OP VVV, které provedlo MŠMT na podzim roku 2019, a další dílčí 

dostupné výstupy a poznatky o území. Provedené šetření reflektuje současný stav na školách, 

zejména se zaměřením na potřeby a priority rozvoje jednotlivých MŠ a ZŠ v území. Analýza 

reflektuje klíčové národní, krajské a lokální dokumenty týkající se vzdělávání. Další údaje jsou 

použity z Českého statistického úřadu a dalšího širokého spektra zdrojů. 

Z provedené analýzy území vyplynula východiska pro strategickou část dokumentu skládající 

se s vymezení problémových oblastí, vymezení prioritních oblastí rozvoje v řešeném území. 
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Analýza území je dokument, který popisuje problematiku potřeb území na regionální úrovni 

v rámci vzdělávání v ORP Břeclav.  

 

3.1 Obecná část analýzy 

 

3.1.1 Základní informace o řešeném území – charakteristika ORP Břeclav 

 

Obec s rozšířenou působností Břeclav (dále jen ORP Břeclav) a její správní obvod (dále jen SO) 

leží v nejjižnějším cípu Moravy, na jižní hranici Jihomoravského kraje. Břeclav a její správní 

obvod obce s rozšířenou působností hraničí od západu na východ se správním obvodem měst 

Mikulov, Hustopeče a Hodonín. Na jihu hraničí s Rakouskem, na jihovýchodě se Slovenskem, 

na severu s okresem Brno-venkov, na západě s okresem Znojmo a na severovýchodě s okresy 

Hodonín a Vyškov. Jádrové město Břeclav se nachází přibližně v jeho geografickém středu. SO 

ORP Břeclav z celého kraje zahrnuje 6 % rozlohy a 5 % obyvatel. 

SO ORP Břeclav má rozlohu 438,8 km2, 59 668 obyvatel (k 1. 1. 2019), hustotu obyvatel 

136,1/km2, průměrný věk 43,1. Ve správním obvodu je evidováno 18 obcí, z nichž 5 má status 

města a 1 status městyse.  
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Obr. 2 Spádové regiony školství na úrovni lokální, nadlokální a mikroregionální pro SO ORP 
Břeclav 

 

Středisko lokálního významu 

 

Středisko nadlokálního významu 
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Středisko mikroregionálního významu 

 
Zdroj: B. Pekárková (2013): Spádovost za službami na Břeclavsku – bakalářská práce, Ekonomická 
fakulta, Masarykova univerzita Brno 
 
 
 
 
Demografické údaje 

 

Tabulka 2: Počet obyvatel v obcích na území ORP Břeclav k 1. 1. 2019 
Obec Počet obyvatel Obec Počet obyvatel 

Břeclav 24 704 Moravský Žižkov 1 452 
Bulhary 754 Podivín 3 011 
Hlohovec 1 314 Přítluky 813 
Hrušky 1 608 Rakvice 2 177 
Kostice 1 898 Tvrdonice 2 088 
Ladná 1 224 Týnec 1 099 
Lanžhot 3 733 Valtice 3 557 
Lednice 2 299 Velké Bílovice 3 907 
Moravská Nová Ves 2 598 Zaječí 1 432 

Cekem 59 668 
Zdroj: Český statistický úřad 
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Graf 1: Vývoj počtu obyvatel v ORP Břeclav k 31. 12. 2001 – 1. 1. 2019 

 
Zdroj: Český statistický úřad 
 

Výše uvedený graf dokumentující demografický vývoj na území ORP Břeclav ukazuje, že území 

ORP je z hlediska počtu obyvatel stabilní. Celkový počet obyvatel vzrostl za posledních 10 let o 

cca 839 obyvatel. Zvláště vývoj v posledních pěti letech (rok 2014 – 2019) můžeme považovat 

za konstantní (úbytek 54 obyvatel). Průměrný věk obyvatel v oblasti k 1. 1. 2019 je 43,1 let. 

Index stáří (tj. počet osob ve věku 65 a více let na 100 dětí ve věku 0-14 let) je 131,0 let. Roste 

podíl počtu obyvatel ve věkové kategorii 0-14 let. Poměr této věkové kategorie k celkovému 

počtu obyvatel činí 14,7 %.  

 

Tabulka 3: Poměr celkového počtu obyvatel a dětí do 14 let 

Stav k 
Počet obyvatel 
celkem 

Z toho ve věku 0 - 14 
let 

Poměr dětí k počtu obyvatel v 
% 

31.12.2011 59797 8237 13,77 

31.12.2015 59854 8606 14,38 

31.12.2017 59726 8781 14,70 

Zdroj: Český statistický úřad 
 

Počet narozených dětí v ORP Břeclav v posledních letech kolísá. Situaci v oblasti znázorňuje 

graf 2. 
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Graf 2: Počet narozených dětí v ORP Břeclav, 2010–2016 

 
Zdroj: Český statistický úřad 
 

Vývoj porodnosti není ale ve všech obcích ORP stejný. Graf 3 zobrazuje počty narozených dětí 

ve čtyřech obcích různé velikosti – Břeclav, Lednice, Rakvice a Týnec; zobrazuje čtyři možné 

modely porodnosti v ORP: 

- Město Břeclav – porodnost za posledních pět let je proměnlivá, ale nedochází k velkým 

výkyvům v počtu narozených dětí, v roce 2015 došlo k poklesu cca 11 % ve srovnání 

s rokem 2011. 

- Obec Lednice – porodnost za posledních pět let je proměnlivá. V roce 2013 dochází 

k nárůstu o cca 46 % ve srovnání s rokem 2012. 

- Obec Rakvice – v porodnosti za posledních pět let dochází k mírnějším výkyvům. 

- Obec Týnec – Porodnost v období let 2010–2014 je stabilní. K většímu nárůstu došlo 

v roce 2015 (nárůst o 75 % ve srovnání s rokem 2014). 

 

Graf 3: Vývoj porodnosti v obcích ORP 2010 - 2015 

 
Zdroj: Český statistický úřad 
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Problematice demografického vývoje v ORP jako celku i v jednotlivých obcích je třeba věnovat 

dostatečnou pozornost, zejména ze strany zřizovatelů. Údaje o porodnosti slouží jako datový 

základ prognóz vývoje počtů dětí a žáků pro vstup do mateřských a základních škol.  

 

Graf 4: Trend vývoje počtu obyvatel správního obvodu v letech 2006 – 2015 v kategorii 0 – 14 
roků 

 
Zdroj: Český statistický úřad 
 

Trend vývoji počtu obyvatel ve věkové kategorii 0 -14 roků má minimální výkyvy a pohybuje se 

v rozmezí rozdílu 609 osob. V roce 2015 došlo k nárůstu o  cca 3 % ve srovnání s rokem 2006. 

 
Graf 5: Projekce počtu věkových skupin v JMK do věku 24 let do roku 2020 

 
Zdroj: Český statistický úřad, 2009, projekce nezahrnuje migraci 
 

Pracovníci Českého statistického úřadu provedli projekci obyvatelstva do roku 2050. Dle této 

projekce má počet obyvatel Jihomoravského kraje růst až do roku 2021. Do roku 2014 se na 
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přírůstku obyvatel podílela migrace i přirozený přírůstek obyvatel. Dále je však přepokládán 

pouze přírůstek obyvatel formou stěhování (výsledek migrace je a úrovni krajů velmi obtížně 

předvídatelný). Pokud se naplní prognózy a předpoklady ČSÚ, bude růst počtu obyvatel 

Jihomoravského kraje po dosažení stavu 1,171 milionu v roce 2021 nahrazen populačním 

úbytkem. Vývoj počtu obyvatel v Jihomoravském kraji do roku 2050 znázorňuje graf 6.  

 

Graf 6: Vývoj počtu obyvatel v Jihomoravském kraji  - projekce do roku 2050 (v tis.) 

 
Zdroj: Český statistický úřad 
 

Obdobný vývoj jako v Jihomoravském kraji lze přepokládat také v ORP Břeclav. Je však nutné 

zdůraznit, že se jedná o projekce v dlouhé časové řadě a tyto mohou zasáhnout neočekávané 

vnější vlivy, které mohou značně změnit podobu předpokládaného vývoje.  

 

Počet obyvatel v ORP je relativně stabilní, ale mění se jeho struktura. Dochází ke zvyšování 

průměrného věku obyvatelstva a indexu stáří. Stárnoucí obyvatelstvo je problémem většiny 

identifikovaných znevýhodněných obcí na Břeclavsku. V obcích s horší věkovou strukturou je 

navíc většinou identifikována i nižší míra výstavby nových domů a bytů. To způsobuje nižší 

oživení prostoru příchodem nových obyvatel.  
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Vzdělanost obyvatel a nezaměstnanost 

 

Úroveň vzdělání obyvatelstva ve věku nad 15 let v ORP Břeclav je mírně odlišné od úrovně 

krajské i celorepublikové. Vyšší je počet osob se základním vzděláním a středoškolským 

vzděláním (včetně vyučení bez maturity). Nižší je počet osob s úplným středním vzděláním 

s maturitou (a vyšší odborné včetně nástavbového) a vysokoškolským vzděláním. Počet osob 

bez vzdělání je nižší než u celorepublikového, ale vyšší než u krajského průměru.     

 

Tabulka 4: Vzdělanostní charakteristika 

Oblast 
Obyvatelstvo 
ve věku 15+ 

celkem 

Nejvyšší ukončené vzdělání 

bez 
vzdělání 

základní 
střední 
včetně 
vyučení 

úplné 
střední 

VŠ nezjištěno 

ORP Břeclav 50 857 0,43 % 22,16 % 34,65 % 29,45 % 9,50 % 3,85 % 

Jihomoravský kraj 1 000 714 0,38 % 17,58 % 32,31 % 30,86 % 14,70 % 4,15 % 

Česká republika 8 947 632 0,47 % 17,56 % 33,00 % 31,18 % 12,46 % 5,33 % 
Zdroj: Český statistický úřad 
 

Území ORP Břeclav má nižší míru nezaměstnanosti (4,71 %) ve srovnání s celorepublikovým 

průměrem (5,24 %) i s průměrem Jihomoravského kraje (5,9 %).  

 

Vzdělanost obyvatelstva se dlouhodobě pohybuje pod průměrem Jihomoravského kraje. Tato 

skutečnost je dána historicky, možnostmi uplatnění na pracovním trhu. V ORP je značné 

množství obyvatel zaměstnáno v primárním sektoru (množství pracovních míst v primárním 

sektoru stále klesá). Trh práce neustále zvyšuje nároky na vzdělání a základní gramotnost. 

Zcela běžně je vyžadována práce s počítačem, znalost cizích jazyků a řízení auta. Vzhledem 

ke skutečnosti, že se území ORP rozkládá v příhraniční oblasti, může znalost jazyků pomoci 

zvýšit uplatnění obyvatel regionu i na území sousedního Rakouska. 
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3.1.2 Analýza existujících strategických záměrů a dokumentů v území 

 

Tabulka 5: Strategické dokumenty na menších územích 

Strategické dokumenty na menších územích 

Název dokumentu Odkaz na dokument 
Popis využití dokumentu v 

analýze MAP II 

Strategický plán rozvoje 
Města Břeclavi pro období 

2022–2030 

https://www.databaze-
strategie.cz/cz/breclav/strategie/strat
egicky-plan-rozvoje-mesta-breclavi-

2022 

Celkový soulad s MAP II + 
předškolní a základní 

vzdělávání, ZUŠ, neformální a 
zájmové vzdělávání 

Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje 

MAS LEDNICKO-VALTICKÝ 
AREÁL, Z. S. (programové 

období 2021–2027) 

Strategie CLLD 2021–2027 :: MAS 
Lednicko-valtický areál (mas-lva.cz) 

Celkový soulad s MAP II + 
předškolní a základní 

vzdělávání, ZUŠ, neformální a 
zájmové vzdělávání 

Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje 

(SCLLD) 
MAS Jižní Slovácko pro 

období 2021 - 2027 

Koncepcni_cast_SCLLD_MAS_Jizni_
Slovacko_FINAL.pdf 

(jiznislovacko.cz) 

Celkový soulad s MAP II + 
sociální situace 

Program rozvoje obce na 
období 2019–2025 (Ladná) 

http://ladna.timetree.eu/ladna/projekty/def
ault.htm 

Celkový soulad s MAP II  

Program rozvoje obce na 
období 2019–2025 

(Tvrdonice) 

https://www.tvrdonice.cz/storage/dokume
nty/PROTvrdonice_FINALupr.pdf  

Celkový soulad s MAP II 

Zdroj: vlastní 
 

Strategický plán rozvoje města Břeclavi pro období 2022 - 2030 

- Břeclav funguje jako středisko mikroregionálního významu pro poskytování služeb 

v oblasti školství.  

- Ve městě roste zájem o vzdělání na uměleckých školách – ty jsou kapacitně vytíženy. 

 

Mateřské školy a předškolní vzdělávání 

- Z hlediska alternativních typů škol se speciálním vzdělávacím programem (např. 

Montessori, Waldorfské školy apod.) není ve městě tento typ služby poskytován. 

- Ve městě Břeclavi aktuálně neexistuje zařízení poskytující služby typu jesle. 

Opatření 

- Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání. 
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- Propojování nabídky vzdělávacích oborů s poptávkou na trhu práce a podpora rozvoje 

spolupráce mezi školami a podnikatelskými subjekty (stáže pro studenty / praxe, 

společné konzultace praktické části závěrečných prací, (společné) případové studie 

(jejich realizace) atp.). 

- Zvyšování kvality vzdělávacích programů. 

- Podpora spolupráce místních škol se školami v zahraničí a podpora výměny studentů a 

stáží. 

- Podpora kvalifikace absolventů škol a kurzů se zaměřením na uplatnění na zahraničním 

trhu práce (zejm. AT, SK), včetně zvyšování jazykových kompetencí. 

- Rozvoj dalšího vzdělávání pracovníků ve školství, zdravotnictví, sociálních službách a 

pracovníků s mládeží. 

- Podpora činností sportovních a zájmových klubů a kroužků a spolkového a komunitního 

života obecně. 

- Zlepšování a modernizace, případně výstavba sportovních zařízení a volnočasové 

infrastruktury. 

- Maximalizace využití stávající sportovní infrastruktury. 

- Iniciace a propagace volnočasových a sportovních aktivit pro širokou veřejnost, osvěta 

aktivního trávení volného času a zdravého životního stylu. 

- Zvyšování dostupnosti volnočasových a sportovních aktivit pro děti a mládež 

z nízkopříjmových rodin. 

 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL, Z. S. pro 

období 2021–2027 

- Nutnost investovat nejen do budov i vybavení školských zařízení, ale také do vzdělávání 

pedagogických a odborných pracovníků. 

- zkvalitnit zázemí i vybavenost pro jazykové vzdělávání, 

- zkvalitnit zázemí polytechnické vzdělávání, 

- zkvalitnit zázemí pro vzdělávání v informačních technologiích,  

- podpora spolupráce mezi jednotlivými školskými zařízeními, nejen v rámci regionu, ale 

také v rámci příhraniční spolupráce, 

- zajištění podmínek pro rostoucí počet dětí se speciálními vzdělávacími potřebami by 

mělo přispět k potlačení nerovností ve vzdělávání a současně k minimalizování rozdílu 

v následných možnostech uplatnění, 

- propojení škol a podnikatelského sektoru v území, a to zejména za účelem rozvoje 

klíčových kompetencích, 
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- projekty zaměřené např. na vybavení či obnovení odborných učeben či nákup pomůcek,  

- projekty zaměřené na přizpůsobení škol potřebám inkluzivního vzdělávání, rozvoje 

klíčových kompetencí (vč. neformálního a zájmové vzdělávání a dalšího vzdělávání) a 

zefektivňování kapacit školských zařízení a dalších zařízení vzdělávání a péče o dítě,  

- projekty zaměřené na volnočasové programy a zájmové kroužky, neformální a zájmové 

vzdělávání, společné aktivity rodin. Také se bude jednat o projekty spočívající ve 

vybudování infrastruktury pro volnočasovou a zájmovou činnost dětí a mládeže 

(výstavba, rekonstrukce vhodných prostor a ploch včetně vybavení apod.), pořízení 

vybavení a techniky. 

 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) Místní akční skupiny Jižní Slovácko 

pro období 2021–2027 

- Nedostatečná kapacita zařízení pro děti do 3 let (chybějící jesle v obcích). 

- Nedostatečná nabídka zájmového a neformálního vzdělávání mládeže.  

- Podpora vzdělávacích a osvětových aktivit dětí a mládeže. 

- Podpoření vzdělávacích oborů se zaměřením na technické obory a praxi.  

- Modernizace a rekonstrukce školských zařízení, a úprava prostředí kolem ZŠ a MŠ.  

- Zvýšení kvality předškolního vzdělávání a základních škol.  

- Podpora spolupráce mezi vzdělávacími institucemi. 

- Prohloubení spolupráce škol s rodiči a veřejností. 

- Chybějící vzdělávací aktivity pro osoby ohrožené sociální exkluzí. 

- Nabídka oborů na středních školách, chybějící řemeslné obory. 

- Chybějící nabídka celoživotního vzdělávání. 

- Podpora infrastruktury pro ZŠ – stavební úpravy a vybavení pro specializované učebny 

jazyků, technických a řemeslných oborů, přírodních věd a práce s digi technologiemi.  

- Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – nové třídy MŠ - stavby, rekonstrukce, 

pořízení vybavení pro zajištění kapacity dětských skupin a MŠ +zeleň a herní prvky.  

- Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání dětí a dospělých v rámci 

celoživotního vzdělávání – učebny pro výuku jazyků, IT a přírodní vědy.  

- Rekonstrukce a vybavení ZŠ pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  

- Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení internetu ve školách.  
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Program rozvoje obce na období 2019–2025 (Ladná) 

- Vytvářet technické, organizační a personální podmínky pro kvalitní výuku i rozvoj 

mimoškolních aktivit v ZŠ i MŠ.  

- Zlepšovat prostředí, úroveň vybavení, technického zázemí. 

- Rozvíjet partnerské vztahy, vytvářet podmínky pro zdravý životní styl dětí a zlepšovat 

úroveň školy. 

- Podpora zájmových činností dětí. 

- Podpora přípravy pedagogických zaměstnanců v zájmu rozvoje školy a naplňování její 

vize, vysoká kvalifikovanost pedagogického sboru.  

- Podpora realizace vzdělávacích programů školy, vytvářet podmínky pro rozvoj zájmů, 

potřeb a talentu žáků a podpora rozvoje volnočasových aktivit.  

- Podpora školských zařízení, občanských sdružení, sportovních oddílů a podnikatelských 

subjektů, které zajišťují mimoškolní činnost dětí a mládeže. 

 

Program rozvoje obce na období 2019–2025 (Tvrdonice) 

- Vytvářet technické, organizační a personální podmínky pro kvalitní výuku i rozvoj 

mimoškolních aktivit v ZŠ i MŠ.  

- Podpora nových koncepčních záměrů, zavádění moderních technologií i forem výuky. 

- Stabilizace pedagogického sboru, spolupráce školy s rodinou a veřejností. 

- Podpora talentů, zdravotně a sociálně znevýhodněných žáků. 

- Zlepšení nabídky školských zařízení i zájmového vzdělávání. 

- Zlepšení úrovně technického zázemí školy, údržba a opravy vybavení, modernizace 

učeben, dobudování sportovního venkovního zázemí. 

- Podpora školských zařízení, občanských sdružení, sportovních oddílů a podnikatelských 

subjektů, které zajišťují mimoškolní činnost dětí a mládeže. 
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Tabulka 6: Strategické dokumenty na vyšších územních úrovních 

Strategické dokumenty na vyšších územních úrovních 

Název dokumentu Odkaz na dokument 
Popis využití dokumentu v 

analýze MAP II 

Dlouhodobý záměr vzdělávání 
a rozvoje vzdělávací soustavy 
Jihomoravského kraje 2022–

2024 (včetně příloh) 

https://www.kr-
jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=402

394&TypeID=2 
Celkový soulad s MAP II 

Strategie rozvoje 
Jihomoravského kraje 2021+ 

https://lepsikraj.cz/ 

Celkový soulad s MAP II 

Krajský akční plán vzdělávání 
Jihomoravského kraje 2021–

2023 
https://kap.kr-jihomoravsky.cz/ Celkový soulad s MAP II + 

základní vzdělávání 

Strategie rozvoje lidských 
zdrojů Jihomoravského kraje 

2016–2025 

http://www.kr-
jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=29

1054&TypeID=2  

Celkový soulad s MAP II 

Strategie území správního 
obvodu ORP Břeclav 2015–

2024 

https://www.smocr.cz/shared/clanky/5
285/B%C5%99eclav.pdf Celkový soulad s MAP II 

Zdroj: vlastní 
 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje 2022–2024 

Předškolní vzdělávání 

- nedostatečné vzdělání a zkušenosti pedagogických pracovníků ve vztahu k prohlubující 

se integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných mateřských škol, 

- rozšiřování kapacit mateřských škol, 

- zvyšující se zájem o alternativní formy předškolního vzdělávání. 

Základní vzdělávání 

- při zvyšujícím se počtu individuálně integrovaných žáků nedostatečné materiální a 

personální podmínky pro zajištění jejich vzdělávání, ohrožení kvality vzdělávání, 

- dopady změn ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (např. 

nedostatek vzdělání a zkušeností pedagogů), 

- absence systémového zajištění služeb školního psychologa a školního speciálního 

pedagoga jako podpory společného vzdělávání, 

- nedostatečná systémová podpora ve vzdělávání žáků s mimořádným nadáním, 

- další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřit na speciální vzdělávací potřeby 

žáků. 
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Vzdělávání dětí, žáků a studentů ohrožených sociálním vyloučením 

- nedostatečné kapacity mateřských škol pro děti ohrožené sociálním vyloučením, 

- podpora projektů, které napomohou snižování předčasného ukončení vzdělávání, 

- projekty na podporu žáků při přechodu mezi jednotlivými stupni vzdělávání, 

- nedostatek asistentů pedagoga. 

Školní družina, školní klub 

- zajištění výchovně vzdělávací činnosti i v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání, 

- možnost posílení vazeb žáků při mimoškolní činnosti, 

- zájem škol a zřizovatelů vybudovat kapacity pro zájmové vzdělávání. 

Pedagogičtí pracovníci 

- nedostatek odborných učitelů pro technické obory, výuku cizích jazyků, speciálních 

pedagogů, nedostatek pedagogických pracovníků s aprobací M, F, Ch. 

V rámci kvality vzdělávání chce Jihomoravský kraj realizovat následující opatření: 

- V rámci MAP podporovat na ZŠ matematické, jazykové, polytechnické, občanské a ICT 

vzdělávání, na MŠ polytechnické vzdělávání. 

- Podporovat manuální zručnost a prvky polytechnické výchovy ve vzdělávání 

v mateřských školách (např. stavebnice, technické hračky, metodická doporučení vč. 

příkladů dobré praxe). 

- Při základních školách podporovat vybavení i zřizování školních dílen, laboratoří a 

školních zahrad a posilovat jejich využívání pro praktickou výuku žáků. 

- Podporovat nabídku zájmové činnosti pro děti a mládež v oblasti technické a 

přírodovědné. 

- Podporovat spolupráci škol a středisek ekologické výchovy a dalších subjektů činných v 

oblasti EVVO v rámci programů propojujících školní a mimoškolní vzdělávání. 

- Podporovat spolupráci ZŠ a SŠ v oblasti polytechnického vzdělávání, využívat materiální 

zázemí středních škol pro vzdělávání žáků základních škol. 

- Podporovat jazykové vzdělávání celých pedagogických týmů MŠ, ZŠ, SŠ – zejména 

metodické kurzy zaměřené na výslovnost a intonaci. 

- Při základních a středních školách podporovat zavádění nových technologií do výuky CJ 

a zavádění nových způsobů a forem práce a nových metod výuky včetně stáží do 

zahraničí. 

- Podpora odborného vzdělávání a spolupráce škol a zaměstnavatelů. 

- Podporovat zřizování funkce asistenta pedagoga pro děti a žáky se znevýhodněním. 
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Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ 

- Zkvalitnění školního vzdělávání dětí a mládeže vč. aktivit mimo výuku. 

- Mezi problémy kraje patří dovednosti žáků. 

 

Krajský akční plán vzdělávání Jihomoravského kraje 2021–2023 

Potřeby se nejvyšší důležitostí: 

I.A Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů 

- podporovat zvyšování zájmu žáků o vzdělávání v technických oborech vzdělání. 

I.B Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě (vč. environmentálního 

vzdělávání) 

- posilovat kompetence k podnikavosti koncepčním rozvojem měkkých dovedností v ZŠ 

usnadňující a zkvalitňující spolupráci s druhými lidmi, 

- rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ vedoucí k posílení jejich sebevědomí a motivaci 

k sebezaměstnávání, 

- žáci ZŠ absolvují pobytové programy zaměřené na terénní vzdělávání, rozvoj 

kompetencí k podnikavosti a environmentální vzdělávání. 

I.C Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné a technické vzdělávání) 

- popularizovat polytechnické vzdělávání, podporovat informovanost rodičů a žáků, 

- zlepšit vybavenost škol pro polytechnické vzdělávání, 

I.E Rozvoj kariérového poradenství (včetně ZŠ) 

- propagovat a popularizovat kariérové poradenství napříč obory a seznamovat cílové 

skupiny s reálnými možnostmi na trhu práce, 

I.F Podpora inkluze 

- navýšit počet kvalifikovaných a odborně vzdělaných pedagogických pracovníků, 

- zkvalitnit poradenské služby, 

I.G ICT kompetence 

I.H Rozvoj výuky cizích jazyků 

 

Potřeby se střední důležitostí: 

II. B Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě (vč. environmentálního 

vzdělávání) 

II. C Podpora polytechnického vzdělávání  

II. E Rozvoj kariérového poradenství (včetně ZŠ) 

- metodická a vzdělávací podpora kariérových poradců, 

II. F Podpora inkluze 
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II. G ICT kompetence 

II. H Rozvoj výuky cizích jazyků 

  

Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2016–2025 

- Posílit spolupráci škol a zaměstnavatelů, 

- zvýšit podíl žáků a studentů v technických oborech. 

 

Strategie území správního obvodu ORP Břeclav 2015–2024 

- Absence jeslí, 

- vytížená kapacita předškolního vzdělávání, 

- nedostatečná PC gramotnost pedagogických pracovníků škol, 

- nezájem absolventů ZŠ o regionální témata a opuštění území v pozdějším věku. 

 

Tabulka 7: Strategické dokumenty na národní úrovni 

Strategické dokumenty na národní úrovni 

Název dokumentu Odkaz na dokument 
Popis využití dokumentu v 

analýze MAP II 

Strategie vzdělávací politiky 
ČR do roku 2030+ 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-
cr/strategie-2030  

Celkový soulad s MAP II 

Dlouhodobý záměr vzdělávání 
a rozvoje vzdělávací soustavy 

České republiky na období 
2019–2023 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/skols
tvi-v-cr/dz-cr-2019-2023 

Celkový soulad s MAP II + 
předškolní a základní 

vzdělávání 

Strategie vzdělávací politiky 
ČR do roku 2030+ 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/skols
tvi-v-cr/strategie-2030 

Celkový soulad s MAP II 

Akční plán inkluzivního 
vzdělávání na období 2019–

2020 
www.msmt.cz  

Celkový soulad s MAP II + 
předškolní a základní 

vzdělávání 

Strategie digitálního 
vzdělávání do roku 2020 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-
cr/strategie-digitalniho-vzdelavani-do-

roku-2020  

Celkový soulad s MAP II 

Koncepce podpory mládeže 
2014–2020 

http://www.msmt.cz/mladez/narodni-
strategie-pro-mladez  

Celkový soulad s MAP II + 
neformální a zájmové 

vzdělávání 

Záměr rozvoje čtenářské a 
matematické gramotnosti v 

základním vzdělávání 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-
vzdelavani/zamer-rozvoje-ctenarske-a-

matematicke-gramotnosti-v  

Celkový soulad s MAP II + 
základní vzdělávání 
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Národní plán výuky cizích 
jazyků 

https://www.syka.cz/files/narodni_plan_v
yuky_ciz_jaz.pdf 

Celkový soulad s MAP II 

Strategie sociálního 
začleňování 2021-2030 

Strategie sociálního začleňování 
2021‒2030 (mpsv.cz) 

Celkový soulad s MAP II + 
sociální situace 

Zdroj: vlastní 
 

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ 

Strategické cíle 

- zaměření vzdělávání více na získání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, 

profesní i osobní život, 

- snížit vzdělanostní nerovnosti a zvýšit spravedlnost v přístupu ke vzdělání. 

Strategické linie 

- proměna obsahu a způsobu vzdělávání, 

- podpora učitelů, ředitelů a dalších pracovníků ve vzdělávání, 

- zvýšení odborných kapacit, důvěry a vzájemné spolupráce. 

 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2019 

– 2030 

- Zavést poslední rok předškolního vzdělávání jako povinný, 

- systematickým posilováním sítě mateřských škol a jejich kapacit vytvářet podmínky pro 

to, aby každé dítě, jehož zákonní zástupci o to požádají, mohlo být přijato 

do předškolního vzdělávání (zvýšení dostupnosti předškolního vzdělávání), 

- cíleně zvyšovat účast na předškolním vzdělávání dětí ze skupin a lokalit ohrožených 

sociálním vyloučením, 

- podpořit manuální zručnost a prvky polytechnické výchovy ve vzdělávání v mateřských 

školách (např. technické hračky a stavebnice, metodické doporučení vč. příkladů dobré 

praxe),  

- zlepšovat vybavení a zvyšovat kvalitu vzdělávání na 1. stupni ZŠ jako základního 

předpokladu pro úspěšné vzdělávání žáků na 2. stupni ZŠ, 

- specificky zlepšovat kvalitu vzdělávání na druhém stupni základní školy jako hlavního 

vzdělávacího proudu, 

- při rozvoji gramotností, kompetencí, manuální zručnosti a technického vzdělávání 

využívat finanční prostředky i na potřebné vybavení, 

- zvyšovat kompetence pedagogů, zejména na 2. stupni ZŠ, které povedou k lepším 

vzdělávacím výsledkům žáků včetně schopnosti vyhodnocovat kvalitu výuky, dále ji 
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rozvíjet a poskytovat zpětnou vazbu žákům i jejich rodičům, s akcentem na čtenářskou, 

matematickou a přírodovědnou gramotnost,  

- Zvýšit efektivitu dalšího vzdělávání učitelů ZŠ v kurzech a jiných dlouhodobých formách 

podpory zaměřených na inovace ve vzdělávacích programech, především v oblasti 

výuky matematiky a cizích jazyků, pedagogické dovednosti, zlepšení oborových didaktik, 

implementaci průřezových témat do výuky, lepšího ovládnutí nových technologií ve 

výuce, řešení výchovných problémů apod.  

 

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ 

- Zavést poslední rok předškolního vzdělávání jako povinný, 

- systematickým posilováním sítě mateřských škol a jejich kapacit vytvářet podmínky pro 

to, aby každé dítě, jehož zákonní zástupci o to požádají, mohlo být přijato do 

předškolního vzdělávání, 

- cíleně zvyšovat účast na předškolním vzdělávání dětí ze skupin a lokalit ohrožených 

sociálním vyloučením,  

- specificky zlepšovat kvalitu vzdělávaní na druhém stupni základní školy jako hlavního 

vzdělávacího proudu,  

- podporovat zájmové vzdělávání a jeho vazby na formální vzdělávání pro skupinu dětí a 

žáků od 6 do 15 let, 

- „nastavení podmínek rovných příležitostí ve vzdělávání pro všechny,  

- inkluze v předškolním vzdělávání, 

- snižování předčasných odchodů ze vzdělávání“.  

Priority: 

- snižovat nerovnosti ve vzdělávání, 

- podporovat kvalitní výuku a učitele jako její klíčový předpoklad, 

- odpovědně a efektivně řídit vzdělávací systém. 

 

Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2019 – 2020 

- Nastavení podmínek rovných příležitostí ve vzdělávání pro všechny – na místní a školní 

úrovni, 

- podporu inkluze v předškolním vzdělávání – na místní a školní úrovni, 

- snižování předčasných odchodů ze vzdělávání – na místní a školní úrovni, 

- spolupráce škol a zaměstnavatelů. 

Dílčí strategie: 

- informace, data a průběžná komunikace o odbornou veřejností (inkluzivní vzdělávání), 
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- podpora škol a pedagogů. 

 

Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 

- Otevřít vzdělávání novým metodám a způsobům učení prostřednictvím digitálních 

technologií, 

- zlepšit kompetence žáků v oblasti práce s informacemi a digitálními technologiemi, 

- rozvíjet informatické myšlení žáků, 

- zajistit nediskriminační přístup k digitálním vzdělávacím zdrojům, 

- zajistit podmínky pro rozvoj digitálních kompetencí a informatického myšlení žáků, 

- zajistit podmínky pro rozvoj digitálních kompetencí a informatického myšlení učitelů, 

- zajistit budování a obnovu vzdělávací infrastruktury,   

- zajistit systém podporující rozvoj škol v oblasti integrace digitálních technologií do výuky 

a do života školy. 

 

Koncepce podpory mládeže 2014–2020 

- Podporovat rozvoj polytechnické výchovy a technických dovedností mládeže, 

- podněcovat zájem dětí a mládeže o přírodní vědy a technické disciplíny, 

- přispívat k zlepšování jazykové vybavenosti jako nástroje pro zvýšení sebedůvěry 

mladých lidí pro mobilitu. 

 

Záměr rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti v základním vzdělávání 

 

Národní plán výuky cizích jazyků 

 

Strategie sociálního začleňování 2021–2030 

- Podpora rovného přístupu ke vzdělávání 

Rizika a překážky: 

- nedostatečný rozsah a kvalita předškolní péče o děti, 

- nedostatečná připravenost škol i pedagogů na zavádění principů rovného přístupu ve 

vzdělávání, 

- nedostatečná komunikace a spolupráce školy s vnějším prostředím, 

- neodůvodněná segregace dětí, etnická segregace, 

- nedostatečná spolupráce škol, OSPOD, NNO, rodin a dalších subjektů, 

- nedostatečné financování školství. 
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Opatření: 

- zajistit podmínky (materiální, technické, finanční, personální) pro vzdělávání ve školách 

hlavního vzdělávacího proudu pro všechny děti, žáky a studenty, 

- zkvalitnění a rozvoj poradenského systému za účelem rovného přístupu ve vzdělávání, 

- zajištění podpory rovného přístupu ve vzdělávání prostřednictvím mimoškolních aktivit, 

- minimalizace rizik spojených s rizikovým chování u dětí, žáků se SVP prostřednictvím 

podpory standardizovaných a certifikovaných služeb v oblasti primární prevence 

rizikového chování ve vzdělávání, ve spolupráci s rodinou a sociálním službami, 

- podpora poradenských, intervenčních a aktivizačních služeb v činnosti vzdělávacích 

institucí, 

- podpůrné služby k získání a dokončení vzdělání pro osoby ze sociálně znevýhodňujícího 

prostředí, 

- propojení a spolupráce škol, rodin, sociálních služeb a orgánů sociálně právní ochrany 

dítěte. 

 

3.1.3 Vyhodnocení dotazníkového šetření  

 

3.1.3.1 Dotazníkové šetření provedené realizačním týmem v území ORP Břeclav 

 

3.1.3.1.1 Dotazníkové šetření zaměřené na mateřské školy v ORP 

 

Dotazníkové šetření provedeno na 22 MŠ. Rozdělení škol – 16 ryze MŠ, 6 spojené MŠ se ZŠ 

(jedno ředitelství). 1 MŠ má odloučené pracoviště. 1 speciální MŠ a ZŠ.  

 

 

 

73%

27%

Složení školy

samostatná MŠ
(16)

sloučená MŠ a ZŠ
(6)
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Celková kapacita MŠ dle rejstříku škol v území 1994 dětí, průměr činí 90,64 dětí na 1 MŠ.  

Skutečná obsazenost MŠ je 1823 dětí, průměr činí 82,86 dětí na 1 MŠ.  

MŠ v území jsou obsazeny v průměru na 91,42 %. Liší se samozřejmě od každé školy.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73%

9%

18%

Složení školy - bližší 
specifikace

samostatná MŠ
(16)

sloučená ZŠ a MŠ
do 5. ročníku (2)

sloučená MŠ a ZŠ
do 9. ročníku (4)

50%

13%

23%

14%

Obsazenost MŠ k 30. 9. 2018

obsazenost 96 - 100%

obsazenost 91 - 95 %

obsazenost 81 - 90 %

obsazenost 50 - 80 %
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Údaje zjišťované dle Metodiky rovných příležitostí 
 

 

 

1. Absence 

Průměrný počet absencí předškoláků není na mateřských školách sledován. Absence 

nevybočuje z běžné nemocnosti dětí. V mateřských školách není sledováno. Děti jsou 

rodiči řádně omlouvány. Mezi další důvody omluvených absencí patří rekreace, léčebný 

pobyt, ojediněle dlouhodobá absence z důvodů lékařského zákroku.  

 

Nákladovost vzdělávání v MŠ: 
 

2. Průměrná výše měsíčního školného za předškolní vzdělávání v MŠ činí 445,45 Kč. 

Nejnižší částka je 0 Kč a nejvyšší částka činní 600 Kč. 600 Kč je vybíráno ve všech 

břeclavských mateřských školách. 
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3. Od platby měsíčního školného jsou osvobozeny všechny děti s povinnou předškolní 

docházkou. Od plateb školného jsou dále osvobozeny děti na 13 školách (59,09 %) 

v území a to z následujících důvodů: 

- pobírání sociálních dávek (hmotná nouze, pěstounská péče, sociální znevýhodnění), 

- v jedné obci jsou všechny děti osvobozeny od platby školného, 

- zdravotní péče. 

 

4. Na 13 respondovaných MŠ (59,09 %) jsou realizovány kroužky v rámci běžné činnosti, 

na 9 MŠ (40,91 %) ne.  

Uvedeny byly následující kroužky:  

ANJ (3x), bruslení, edukativně stimulační skupiny (2x), flétna (2x), folklórní kroužek (2x), 

hudební hrátky, keramika, logopedie (2x), Němčina hrou, plavání, sportovní hry, Školky 

na Podluží sportují, škola v pohybu (2x), taneční (2x Hrozínek, Sboreček, Vrabčáci), 

Veselé pískání, zumba,  

Dále některé MŠ uvedly také výuku, která probíhá v dopoledních činnostech (nejedná 

se o kroužky): seznámení s ANJ, Veselé pískání (zdravé dýchání – pískání na flétničku).  

Tyto aktivity jsou placeny na 3 školách, na 7 ne, některé z těchto aktivit na 3 školách. 

 

5. Volnočasové aktivity mimo běžnou činnost jsou nabízeny na 15 MŠ (68,18 %), na 7 MŠ 

ne (31,82 %).  

Uvedeny byly následující volnočasové aktivity: 

36%

36%

23%

5%

Měsíční školné v MŠ

cena 600

cena 400 - 500

cena 300 - 350

cena 0
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ANJ (7x), bruslení, dramatický kroužek, edukativně stimulační skupiny (2x), flétna (2x), 

folklórní kroužek či soubor (2x), jednorázové sezónní akce či tematické akce s rodiči 

(3x), logopedie (2x), plavání, škola v přírodě, taneční kroužek, věda, zumba. 

 Tyto aktivity jsou placeny na 7 školách, na 6 ne, některé z těchto aktivit na 2 školách. 

 

6. Volnočasové činnosti organizované školou jsou dle názoru respondentů finančně 

dostupné všem dětem na 14 školách, nedostupné na 4 školách a na 4 školách uvedli, 

že neví.  

Na 10 školách uvedli respondenti, že ostatní volnočasové aktivity v obci jsou finančně 

dostupné všem dětem, na 2 školách, že ne a na 10 školách, že neví. 

 

7. Na 13 MŠ pořádají kurzy plavání, na 9 školách ne. Školní výlety, představení, exkurze 

jsou pořádány na všech mateřských školách.  

Zda jsou výše uvedené aktivit velkou finanční zátěží pro rodiny, uvedlo 11 respondentů 

ne, 11 respondentů, že pro některé.  

 

8. Průměrná výše nákladů na celodenní stravování v MŠ na den činní 35,33 Kč. Ve všech 

školách se zpravidla mírně liší ceny pro mladší (3–6 let) a starší děti (7 a více), v průměru 

se jedná o rozdíl 4 Kč.  

Stravování hrazené ze státních prostředků (obědy do škol) je řešeno u 10 strávníků na 

3 školách.  

 

9. Bezbariérovost školních budov vyjadřuje následující graf. 

 

21%

37%

42%

Bezbariérovost školy

zcela bezbariérová

částečně bezbariérová

není bezbariérová
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Výsledky jsou částečně ovlivněny skutečností, že pod jednou školou existuje více 

odloučených pracovišť (budov), které mají různé úrovně bezbariérovosti. Tyto rozdíly se 

však pohybují v řádu 1–3 % mezi jednotlivými kategoriemi grafu. 

V případě částečné bezbariérovosti byly uváděny následující důvody:  

jedna třída není bezbariérová, třídy v patře nejsou bezbariérové, přístupy k pavilonům 

formou schodů, charakter budovy. 

V případě, že budova není bezbariérová, byly uváděny důvody: 

 charakter a uspořádání budovy, finance, historický ráz budovy – třídy v I. patře.  

V komentářích k možnostem zajištění bezbariérovosti bylo uváděno: 

V některých školách mají možnost dítě umístit v přízemních třídách (bezbariérových), 

v některých budovách vidí zajištění bezbariérovosti jako velmi obtížné, některé školy 

uvažují o vybudování nové budovy, vybudování nájezdů, nových dveří, schodolezu, 

vytvoření bezbariérového vstupu do MŠ, zřízení výtahu. Vždy však závisí na zřizovateli. 

 

10.   Vývoj počtu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v MŠ v území 

 

V území se nachází jedna speciální MŠ, díky které mohou být data u běžných 

mateřských škol zkreslována. Z tohoto první graf zachycuje v jednotlivých letech vývoj 

počtu dětí zvlášť v běžných a speciální MŠ, ale také souhrn za všechny MŠ v území. 

V roce 2015/2016 3 školy uvedly, že data nebyla dostupná, dochází tak k mírnému 

zkreslení. 
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Graf zachycuje vývoj průměrného počtu dětí se SVP v MŠ. Pro zajímavost opět křivka 

všech MŠ a křivka průměru na MŠ bez speciální MŠ, která vzhledem k počtů údaj 

značně zkresluje.  

 

Vývoj počtu dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí (SZP) v MŠ v území 

 

Graf zachycuje vývoj průměrného počtu dětí ze SZP v MŠ. V průměru na MŠ se hodnoty 

pohybují na 0,45 v školním roce 2015/2016 a 0,59 ve školních letech 2016/2017 a 

2017/2018. 

 

Kapacita školy: 
 

11. Odmítá škola děti z důvodu nedostatečné kapacity školy? 

2,86

3,59
3,09

0,57

1,43 1,57

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

2015/2016 2016/2017 2017/2018

Vývoj průměrného počtu dětí se SVP 
v MŠ

průměr na MŠ průměr na MŠ bez speciální MŠ

10

13 13

0

2

4

6

8

10

12

14

2015/2016 2016/2017 2017/2018

Vývoj počtu dětí ze SZP v MŠ



 
 

MAP v ORP Břeclav II, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009693 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

35 

 

50 % škol uvedlo, že odmítá děti z důvodu nedostateční kapacity a 50 % uvedlo, že 

neodmítá.  

V případě odmítnutí se jedná o případy dostěhovaných dětí, dětí hlásící se v průběhu 

školního roku, dětí z okolních vesnic (u zápisu mají přednost místní děti) či dětí 

maminek, které jsou na mateřské dovolené. Děti jsou přijímány na základě kritérií, 

přednost mají předškoláci, děti s místem pobytu, starší 3 let, pak teprve jsou dobírány 

děti mladší 3 let a děti s jiným místem pobytu.  

 

12. Má škola dostačující počet tříd s výhledem na 3 roky? 

77,27 % (17) dotazovaných škol uvedlo, že má dostačující počet tříd s výhledem na 3 

roky, 18,18 % (4) nemá dostačující počet tříd a 4,55 % (1) uvedlo, že neví. Výhled je 

podmíněn na podklady z matriky, to však nemusí být zcela vypovídající, vše vždy ukáže 

až zápis, jelikož nelze odhadnout počet dostěhovaných dětí. 

 

13. 50 % (11) škol uvedlo, že v posledních třech letech eviduje spíše zvýšení počtů dětí, 

36,36 % (8) uvedlo, že počet dětí stagnuje a 13,64 % (3) uvedlo, že se počet dětí 

v posledních 3 letech snížil. 

 

14. Průměrná obsazenost tříd ve školách je 24 dětí.  Respondenti měli možnost vybírat 

z předem definovaných počtů – 15, 20, 25 dětí. 4,55 % (1) uvedlo 15, 22,72 % (5) uvedlo 

20 a 72,73 % (16) uvedlo počet 25 dětí ve třídě. 

 
Rovné příležitosti 
 

15. 54,54 % (12) dotazovaných škol uvedlo, že zaznamenává v posledních třech letech 

zvýšení počtů žádostí o přijetí do MŠ, 45,46 % (10) škol uvedlo, že ne. 

 

16. 54,54 % (12) dotazovaných škol uvedlo, že zaznamenává zvýšení zájmu o přijetí nad 

kapacitu školy, 45,46 % (10) škol uvedlo, že ne.  

 
17. V posledních třech letech zaznamenává 63,63 % (14) škol zájem o přijetí dětí z jiných 

obcí, 36,37 % (8) tento zájem nezaznamenává. Důvodem bývá zaměstnání rodičů, kteří 

chtějí děti dávat do MŠ v místě pracoviště, nepřijetí dítěte v místě bydliště, atd. 
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18. 90,91 % (20) respondentů uvedlo, že škola přijímá všechny děti bez rozdílů 9,09 % (2) 

uvedlo, že ne. Důvodem nepřijetí dítěte bez rozdílů je v případě jedné školy kapacita 

MŠ, v případě druhé školy se jedná o přijímání dětí pouze se SVP na doporučení SPC. 

 
19. Na dotaz, zda navštěvuje školu v posledních třech letech větší počet dětí ze sociálně 

znevýhodněného prostředí, uvedlo 18,18 % (4) ano, 81,82 % (18) ne.  

 
20. 59,09 % (13) škol uvedlo, že v tomto školním roce navštěvují mateřskou školu dvouleté 

děti, 40,91 % (9) uvedlo, že ne.  

Na konkretizace počtu dvouletých dětí odpovědělo 59,09 % (13) respondentů, zbývající 

počet údaj nevyplnilo. V průměru činil počet dvouletých dětí na MŠ 8 dětí (průměr 

počítán ze 13 škol). Pokud bychom respondenty doplněný počet dětí přepočetli na 

všechny školy, které zpracovávaly dotazník, činil by počet 5 dětí na MŠ. Počet uváděný 

školami se pohyboval v rozmezí 2 – 25 dětí.  

59,09 % (13) škol uvedlo, že zájem o přijetí dvouletých dětí je větší, než kapacita školky 
pro dvouleté, 40,91 % (9) škol uvedlo opak. Na školkách dvouletými dětmi doplňují, 
žádná škola nemá třídu pro dvouleté. 
   

21. Na dotaz, kolik dětí se přibližně nezapojilo do povinného předškolního vzdělávání, 

uvedlo 36,36 % (8) dotazovaných nevím, 54,54 % (12) dotazovaných žádné, 4,55 % (1) 

2 děti a 4,55 % (1) údaj nevyplnilo. 

 

22. 2 školy (9,09 %) v území uvedly, že v posledních třech letech vzdělává mimořádně 

nadané děti. Počet nebyl školami konkretizován.  

 

23. 68,18 % (15) škol v tomto školním roce vzdělává děti se zdravotním handicapem. Jedná 

se o následující handicapy – autismus, vady řeči, mentální postižení, oční vada, porucha 

chování (ADHD), sluchové postižení, svalová dystrofie, školní zralost, tělesné postižení, 

pohybové postižení. 63,63 (14) škol uvedlo, že má dostatek kompenzačních pomůcek a 

vhodných hraček pro děti se zdravotním handicapem.   

 
24. Pouze jedna škola v území je zřízena dle § 16, odst. 9 školského zákona (561/2004 Sb.), 

žádná jiná škola nemá zřízenou speciálně zaměřenou třídu, oddělení nebo skupinu pro 

děti s postižením.   
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25. 86,36 % (19) škol má děti s podpůrnými opatřeními z důvodu SVP. Jedná se 71 dětí, 

v průměru se jedná o 4 děti na mateřskou školu. Z celkového počtu 71 dětí připadá 36 

dětí na speciální mateřskou školu.  

 
26. V případě práce s dětmi se SVP pracuje 77,27 % (17) škol s využitím asistentů, 

kompenzační či speciální pomůcky využívá 86,36 % (19) škol. Na 90,91 %(20) škol umí 

pedagogové využívat kompenzační či speciální pomůcky.  

 
 

27. Počet asistentů v území 

 

 

Ve školách v území pracuje celkem 40 asistentů, z toho 29 asistentů pedagoga, 3 osobní 

asistenti a 8 školních asistentů.  
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Graf zachycuje vyjádření počtu jednotlivých druhů asistentů na MŠ v území.  

 

28. V 13,64 % (3) mateřských škol v území pracuje chůva. Chůvy fungují, případně 

v minulosti fungovaly, hlavně díky „šablonám“.  

 

29.  Na 40,91 % (9) školách jsou vzděláváni cizinci. 77,78 % (7) škol, na kterých jsou 

vzděláváni cizinci, uvedlo, že mají dostatečné podmínky pro jejich vzdělávání. Jedná se 

o národnosti – Bali, čínskou, moldavskou, slovenskou, rumunskou a vietnamskou (tato 

uváděna nejčastěji). 

 
30. Pedagogičtí pracovníci řeší individuální potřeby dětí s rodiči na všech školách.   

 
Další specifické otázky: 
 

31. V případě neplánovaného přizpůsobování výuky jednotlivcům odpovědělo 50 % 

respondentů, že ano, 50 % respondentů ne. V případě, že ano, byly uváděny důvody 

jako SVP, nevyzrálost dvouletých dětí (specifické potřeby), poruchy učení a chování, 

PAS, akutní zdravotní stav – epilepsie, atd. 

 
32. Na všech školách se využívají moderní způsoby výuky nebo alespoň jejich prvky dle 

potřeby (pedagogové si vybírají, co je potřeba, co se hodí).  

Školy se snaží čerpat inspiraci formou návštěv či exkurzí jiných mateřských škol 

(příklady dobré praxe), situační učení, Hejného metoda, MISA masáže, Metoda 

Hejného, Masáže MISA, neurodegenerativní stimulace, Gardnerova metoda 
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mnohočetné inteligence, Nikola Tesla centrum, edukativně stimulační skupiny - škola 

hrou podle PPP Kohoutova Brno, Začít spolu, folklor do škol Tady jsme doma, 

interaktivita, situační učení, individualizace, klasické, aktivizující (didaktické hry), prvky 

a pomůcky Montessori, pokusy, exkurze, otevřené učení, prožitkové a kooperativní 

učení hrou, situační a inscenační učení, dramatická hra, spontánní sociální učení, 

metody didaktické hry, bádání, objevování, průběžné vzdělávání, sledování trendů ve 

výuce, školení, inspekce, sdílení, práce s textem k rozvoji předčtenářské gramotnosti, 

prvky polytechnických a přírodních zahrad a v neposlední řadě uváděno využívání ICT, 

multimediálních prostředků a interaktivních tabulí při výuce.  

 

33. Všechny školy využívají skupinovou práci dětí při výuce. 

 

34. Interaktivní metody a pomůcky ve výuce využívá běžně 59,09 % (13), jen v některých 

předmětech 31,82 % (7), nevyužívá 9,09 % (2) škol. Vesměs se jedná o PC, tablety, 

interaktivní tabule, interaktivní hry a související software. Nejvíce zastoupeny jsou na 

školách interaktivní tabule.  

 
35. Na všech školách jsou součástí výuky výtvarné, pohybové, hudební aktivity, diagnostika 

školní připravenosti, logopedické služby, aj. Uváděny byly také program podporující 

přípravu dětí na vstup do ZŠ, pedagogická diagnostika, grafomotorika, dle požadavků 

RVP, výtvarné soutěže, pohybové – miniolympiáda, hudební, dramatické aktivity 

(divadelní představení), situační učení, individualizace, polytechnické činnosti (skládání, 

práce s drátkem), cvičení (jóga), prožitkové, situační, kooperativní, spontánní sociální 

učení. Vzdělávací obsah je propojený celek, který zahrnuje integrované učení (zastupuje 

všechny oblasti biologické, psychologické, interpersonální, environmentální, rozvíjena je 

celá osobnost dítěte, pokládány jsou základy klíčových kompetencí). 

Vzdělávací nabídka plánována dle individuálních vzdělávacích potřeb dětí, stanovovány 

jsou dílčí vzdělávací cíle pomocí Gardnerova pojetí inteligence.  

 

36. Na 59,09 % (13) škol probíhá výuka cizích jazyků. Vyučován je anglický jazyk, většinou 

1 - 2x týdně, pouze v jednom případě je vyučován jazyk německý. Anglický jazyk je 

vyučován v různých podobách – průběžně formou režimových momentů, AJ v pohybu, 

atd. Výuka je prováděna většinou za úhradu.   
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Na zbývající části škol, 40,91 % (9), výuka cizích jazyků neprobíhá. Důvody jsou různé 

– děti neumí pořádně česky, není doporučováno psycholožkou, ze strany rodičů není o 

výuku zájem.  

 

37. Všechny dotazované školy pravidelně nakupují aktuální učebnice, pomůcky či aplikace. 

Nákupy jsou odvislé do financí.  

 

38. Všechny školy využívají externí zdroje financování. Většinou se jedná o kombinaci 

sponzoringu, plateb rodičů a příjmů z vedlejší činnosti (pronájmy, atd.). 

 
Personální zdroje: 
 

39. Věková struktura pedagogických zaměstnanců 

Ve sledovaných mateřských školách v území pracuje celkem 164 pedagogů, 100 % žen. 

 

V průměru připadá na školu 7,45 pedagogických zaměstnanců, do 35 let 1,32 pedagoga, 

36 – 50 let 2,32 pedagoga, 51 let a starší 3,18 pedagoga a v důchodovém věku 0,64 

pedagoga. 

 

40. Na otázku, zda školy pociťují nedostatek kvalifikovaných učitelů v MŠ, odpovědělo 

40,91 % (9) ano. Bylo uvedeno mj., že je problém při hledání kvalifikovaných učitelek. 

 
41. Možnosti vzdělávání jsou v mateřských školách umožňovány pedagogům v oblasti: 

- čtenářské gramotnosti ve všech školách, 

- matematické gramotnosti v 95,46 % (21) škol, 

18%

31%43%

8%

Věková struktura pedagogických 
zaměstnanců

do 35 let

36 – 50

51 let a starší

důchodový věk
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- výuky cizích jazyků v 36,36 % (8) škol, 

- polytechnického vzdělávání v 90,91 % (20) škol, 

- inkluze/vzdělávání dvouletých dětí v 95,46 % (21) škol, 

- počítačové gramotnosti pedagogů v 68,18 % (15) škol. 

 

Spolupráce: 
 

42. 90,91 % (20) mateřských škol spolupracuje s ostatními školkami či školami v ORP 

Břeclav. V případě 9,91 % (2) MŠ, které uvedli, že nespolupracují, jejich tvrzení je však 

diskutabilní, jelikož v případě otázky č. 44 uvedli i tyto dvě školy, že spolupracují se ZŠ 

za účelem adaptace dětí na školní prostředí, tzn., minimálně tyto školy spolupracují 

s místními základními školami, ve kterých vzdělávání dětí z MŠ pokračuje. 

Uváděné důvody spolupráce: 

Projekt APIV (Akční plán inkluzivního vzdělávání), sdílení v rámci šablon, Sova Bubu – 

vědomostní soutěž, miniolympiáda, sportovní, vědomostní soutěže, společné akce, 

divadelní představení, zápisy dětí, dny otevřených dveří a exkurze v ZŠ (sdílení dobré 

praxe), návštěvy dětí v ZŠ a návštěvy žáků v MŠ (adaptace na školní prostředí), výměna 

zkušeností (za účelem zkvalitňování výchovně vzdělávacího procesu), metodická 

pomoc, inspirace, supervize, právní a pedagogická spolupráce, semináře a workshopy, 

besedy o školní zralosti.  

 

43. Všechny mateřské školy v území spolupracují s odbornými experty. Spolupráce 

s konkrétními experty se v jednotlivých mateřských školách liší. Jmenováni byli 

následující odborní experti:  

Dětský lékař   13,64 %   (3) 

Logoped   90,91 % (20) 

Neurolog     4,55 %   (1) 

PPP     95,46 % (21) 

SPC    27,27 %   (6) 

Učitel cizího jazyka  40,91 %   (9) 

 Volnočasové aktivity  31,82 %   (7) 

 Zubní lékař      4,55 %   (1) 
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44. Všechny mateřské školy spolupracují se ZŠ, NNO a dalšími subjekty za účelem 

adaptace na školní prostředí a přípravy na přechod dětí na ZŠ. Uváděny byly následující 

organizace: 

Centrum volného času      4,55 %   (1) 

Hasiči        4,55 %   (1) 

místní knihovna       4,55 %   (1) 

lokální firmy       4,55 %   (1) 

PPP      18,18 %   (4) 

SPC      13,64 %   (3) 

ZŠ     100,00 % (22) 

ZUŠ         4,55 %   (1) 

 

45. Ke spolupráci s rodiči se školy vyjadřovaly následovně: 

Rodiče se účastní akcí, na kterých děti vystupují a společných akcí/aktivit (besídky, 

dílničky (velikonoční, vánoční), dýňování, drakiáda, karnevaly, masopust, odborné 

přednášky, společné pečení, rozloučení s předškoláky, uspávání broučků, vánoční 

zpívání, vernisáže, vycházky do lesa EVVO, vystoupení dětí v rámci akcí obce, zahradní 

slavnost, atd.). Účastní se různých akcích v různém zastoupení, hojně navštěvované 

jsou akce v zimních měsících (mikulášská nadílka, vánoční dílničky). 

Školy se snaží vtáhnout rodiče do dění školy např. projekt rodiče vítáni, tvořivé 

odpoledne s rodiči, odpoledne s maminkami, vánoční besídky; maminko, tatínku, pracuj 

se mnou. 

Rodiče se zapojují do spolupráce se školou hlavně v oblasti vzdělávání dětí a jejich 

rozvoje - osobní konzultace, přednášky s odborníky, školní zralost, edukativní skupiny 

pro rodiče.   

Najdou se i aktivní rodiče, kteří pomáhají při zvelebování školní zahrady, s organizací a 

přípravou akcí, výletů. Dle vyjádření některých dotazovaných to v minulosti bývalo lepší, 

dávají za vinu pracovní vytíženosti rodičů a dalším faktorům dnešní doby.  

Rodiče poskytují materiální (pomůcky) a peněžité dary či realizují sbírky (např. vánoční 

sbírka na dárky), umožňují dětem exkurze na svých pracovištích.  

 

46. Všem mateřským školám se dobře spolupracuje se zřizovatelem. 

 

47. Všechny mateřské školy spolupracují s dalšími subjekty: 

místní knihovna   95,46 % (21) 
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neziskové organizace v obci  50,00 % (11) 

(dobrovolní hasiči, folklórní spolky, senioři, myslivecké sdružení)  

firmy v obci    90,91 % (20)  

(domov seniorů, hasiči, Gumotex a.s., Fosfa, Racio, Policie ČR, městská policie, 

nemocnice, plavecká škola, Agrotrend, Foresta, OSPOD, pekárna, šicí dílna, 

místní chovatelé a pěstitelé) 

 

Technický stav školy: 
 

48. Jaké má škola vybavení/resp. co škole chybí? 

Mateřské školy uvedly, že jim chybí: 

(číslo vyjadřuje četnost výskytu označených variant, pokud je uvedeno 1, tak 

skutečnost uvedla pouze 1 škola) 

 

Nová budova MŠ         1 

Velké prostory ve třídách        1 

Multifunkční třída         1 

Logopedická pracovna        1 

Relaxační prostory         1 

Technické zázemí (sociální zázemí, sklad na ukládání pomůcek – kabinet) 

          5 

Jídelna          1 

Knihovna          3 

Místnost pro kulturní akce        1 

Tělocvična          9 

Sportovní hřiště         1 

Vlastní zahrada, renovace zahrady      2 

Odpovídající vybavenost zahrady (vč. prvků, výměna povrchu)  5 

Dopravní hřiště         1 

Technické zázemí (skladové prostory)      1 

Klimatizace          1 

Střecha (změna klimatu v létě)       1 
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Speciální pomůcky do tříd        1 

Interaktivní tabule         2 

Moderní styl výuky         1 

 

49. Jak vnímáte technický stav školy? 

 

 

27%

64%

9%

Technický stav budovy

výborný

dobrý

nevyhovující

32%

59%

9%

Počet a stav učeben

výborný

dobrý

nevyhovující
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59%

41%

0%

Vybavení pomůckami

výborný

dobrý

nevyhovující

14%

36%

50%

Bezbariérové vybavení

výborný

dobrý

nevyhovující

35%

43%

22%

Stav zahrady, hřiště

výborný

dobrý

nevyhovující
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36%

46%

18%

Zázemí pro pedagogy

výborný

dobrý

nevyhovující

41%

45%

14%

Zázemí pro ostatní pracovníky školy

výborný

dobrý

nevyhovující
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50. Současný stav využití ICT technologií ve škole 

 

 Pozn. V možnosti jiné byl uveden Magic box, interaktivní hra na zem a mobilní display.  

 

51. 81,82 % škol uskutečnilo v uplynulých 5 letech významnou rekonstrukci. 

36,36 % (8) škol provedlo zateplení budovy, 27,27 % (6) škol provedlo, výměnu oken či 

výplní, 9,09 % (2) škol zrealizovalo přístavbu části MŠ, nové třídy, jídelny a technického 

zázemí, 22,73 % (5) škol uskutečnilo vnitřní rekonstrukci budovy či tříd, 9,09 % (2) škol 

vybavilo školu novým nábytkem, 13,64 % (3) škol rekonstruovalo koupelny nebo WC pro 

děti, 18,18 % škol rekonstruovalo elektrické rozvody, 13,64 % (3) řešilo rekonstrukci 

kuchyně, jídelny nebo přípravny jídla, 27,27 % škol zrekonstruovalo zahradu či provedlo 

výměnu prvků. Dále byly jmenovány vybavenost pomůckami v rámci inkluzního 

vzdělávání, zasklení terasy, oprava střechy, odpady, vybudování výtahu (pro potřeby 

školní kuchyně), topení, zasíťování, parkoviště.  

 

52. 81,82 % (9) škol plánuje uskutečnit rekonstrukci ve škole ve výhledu 5 let. 

13,64 % (3) škol chce novou budovu, 18,18 % (4) škol plánuje rekonstrukci sociálního 

zařízení (koupelna, WC, i pro personál), 18,18 % (4) škol chce vybudovat zázemí pro 

děti, multifunkční místnost či polytechnický koutek, 9,09 % (2) škol plánuje klimatizaci, 

vybudování nebo rekonstrukci střechy, hřiště nebo dopravní hřiště, 40,91 % škol zamýšlí 

vybudovat, rekonstruovat zahradu, případně řešit povrchy na zahradě, chodníky nebo 

doplnění prvků. Dále byly jmenovány rekonstrukce technické části budovy, šatny dětí, 

vybavení, jídelna, bezbariérovost, výměna oken, výmalba, výměna podlahových krytin, 

denně 1x týdně vícekrát týdně měsíčně vícekrát ročně

PC 40,91% 4,55% 18,18% 4,55% 0,00%

interaktivní tabule 13,64% 13,64% 31,82% 4,55% 4,55%

tablety 4,55% 18,18% 13,64% 0,00% 0,00%

výukový software 13,64% 13,64% 31,82% 9,09% 0,00%

Jiné 4,55% 9,09% 0,00% 0,00% 4,55%

0,00%
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Současný stav ICT technologií
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odhlučnění pavilonu, rozvody vody, zastínění pergoly. V případě jedné školy bylo 

uvedeno, že je to spíše o pomůckách a stavebnicích. 

 

Závěrem: 
 

53. Co považujete ve vaší škole za stěžejní, čím se například vaše škola odlišuje od 

ostatních, co může nabídnout žákům jako nadstandard, čím je zajímavá? 

Školka rodinného typu, umístěna v centru, zkušenosti s prací s dětmi (rodiči) ze sociálně 
vyloučené lokality. Podmínky vhodné i pro děti se SVP a děti s tělesným postižením.  MŠ 
navštěvuje silná skupina dětí cizinců. 

Rodinné prostředí, výborný kolektiv, tvořivé, profesionální učitelky. 

Přijímáme děti mladší tří let, chůva, dvě třídy pro děti 5 – 6 let, které jsou zaměřeny na 
intenzivní přípravu dětí ke vstupu do ZŠ. Zaměření na přírodu, EVVO, škola v přírodě, úspěšná 
účast na celostátních výtvarných soutěžích, pořadatel sportovní soutěže pro děti i z ostatních 
mateřských škol a přípravné třídy. 

Atypická přírodní zahrada se zaměřením na environmentální výchovu, zapojení do projektu 
Masáže do škol, využívání metody Hejného v předmatematických činnostech, využívání 
metody neurodegenerativní stimulace dětí v pohybových činnostech. 

Kulturou školy (spolehlivost, vzájemná spolupráce mezi všemi zaměstnanci, absence fluktuace, 
přístup k dětem, vstřícnost k rodičům, akce školy – stavění s tatínky, čtení babiček v MŠ, 
dýňování, tatínci v dílničkách, pravidelné a stále nové aktualizace, články, reportáže z akcí a 
činností školy na FB, vstup rodičů do tříd, kdykoliv ráno i odpoledne. Nadstandard – folklorní 
kroužek, organizace folklorního festivalu, seznámení s flétnou, práce s nadanými dětmi (2 děti 
v Brně ZŠ pro nadané), stolařská dílna vybavena skutečným nářadím, areál školní zahrady. 

Klima školy, dobré vztahy s rodiči, zaměření na ekologickou výchovu a estetické cítění. 
Pořádání školy v přírodě, uspávání broučků; nabídka kurzu přípravy na školu, edukativně 
stimulační skupiny. 

Mateřská škola rodinného typu s nabídkou nadstandartních aktivit, zejména si ceníme našich 
úspěchů ve výtvarných soutěžích. 

Logopedická péče. Důraz na tradice (hody, Morana, Velikonoce, Dětské hody - velká akce). 
Akce pro děti i rodiče, které pořádáme (čarodějnice, podzimní opékání, spaní v MŠ - je toho 
spousta). 

Rodinná atmosféra, vstřícný přístup, rodiče se mohou kdykoliv obrátit, zahrada a její vybavení, 
krásné parkové prostředí LVA, nadstandardní množství akcí pro děti. 

Výborná práce učitelek, vybavení MŠ a školní zahrady velmi dobré, projekt – Folklor do škol 
(Strážnice), projekt – Školka v pohybu (fotbalový klub) - předškoláci, logo prevence v MŠ. 
Výborná spolupráce s rodiči – společné plánování akcí, návštěvy u rodičů podnikatelů, 
řemeslníků, chovatelů. 

Interaktivní tabule – každá třída, velká, prostorná zahrada s vybavením, vybavené třídy. 
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Dvě velké vybavené zahrady, screeningové vyšetření zraku, návštěva solné jeskyně, prostorné 
moderní bezbariérové třídy, budova obklopena školní zahradou, rodinný a individuální přístup 
pro dítě. 

Velká zahrada, v blízkosti MŠ školní sad, zaměření na zdravý životní styl. ŠVP Kurikulum 
podpory zdraví, logopedická péče v MŠ. 

Folklórní tradice – vlastní kroje pro děti, vystupování na veřejnosti, zdarma kroje zapůjčují, 
časopis Kamarád – 2x do roka a narozeninový časopis. 

Zapojení do projektů, inkluzívní vzdělávání, speciálně pedagogická a logopedická prevence, 
příprava předškoláků do ZŠ, spolupráce s rodiči. 
Poloha ve středu města, dopravní dostupnost, pravidelná účast v projektech MŠMT. 
Malá venkovská MŠ, téměř rodinné prostředí školy, výuka angličtiny pro zájemce. 
Příprava dětí na život ve společnosti. Moto – Pomoz mi, abych to dokázal sám. 
Nadstandardní aktivity (plavání, bruslení, logopedie, škola v přírodě, atd.). 

MŠ rodinného typu, týmová práce kolektivu, velké množství akcí pro děti, rodiče, veřejnost, 
spolupráce s organizacemi a sdružením v obci, provoz MŠ po celé prázdniny v minulých letech. 

Odbornost pedagogů i asistentů, výborná vybavenost, poskytování podpůrných opatření v 
plném rozsahu, nadstandartní individuální logopedická péče. 
Speciální pedagog předškolního věku v MŠ, zahrada přírodního stylu, rodinné prostředí. 

 

54. V čem jste dobří, kde máte rezervy? 

Klady: Rozumíme své práci, ale bojujeme se syndromem vyhoření. 
Klady: Práce s dětmi, individualizované vzdělávání, respektování potřeb dětí.  
Rezervy:  Individuální práce s rodiči - konzultace. 

Klady: EVVO, celostátní výtvarné soutěže, DS – návštěvy sounáležitost, čtení pohádek – chodí 
babičky, sportovní založení dětí. 
Rezervy: Více se zaměřit na polytechniku. 
Rezervy: Ve výše zmíněných činnostech nejsou zapojeny všechny učitelky MŠ, je nutné další 
proškolení. 

Klady: Snažíme se vytvářet podmínky pro každého jednotlivce, zveme do tříd rodiče, bývalí žáci 
mají možnost přicházet do MŠ – chodí i studenti s maturitním vysvědčením.  
Rezervy: Chybí nám učitel (muž). 
Klady: Máme dobře nastaven ŠVP, vč. evaluačního systému.  
Rezervy:  V počítačové gramotnosti pedagogů. 

Klady: Dobří jsme v naší práci. 
Rezervy máme v absenci školní zahrady. 
Klady: Dobří jsme v logopedii, v pořádání akcí. 
Rezervy máme v situačním učení, v individualizaci. 

Klady: Příprava předškolních dětí, akce pro děti.  
Rezervy:  Využití interaktivních pomůcek, zázemí tříd, budova. 
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Klady: Práce na projektu „Folklor do škol“ (Tady jsme doma), společné akce s rodiči – 
Mikulášská nadílka, Zahradní slavnost – rozloučení s předškoláky, Adaptační dny pro nově 
přijaté děti do MŠ. Dobrý kolektiv, promyšlená práce. 

Klady: Dobré hodnocení od rodičů a zřizovatel.  
Rezervy: Chybí nám bezbariérovost. 
Klady: MŠ vnímána jako rodinná školka.  
Rezervy:  Optimalizace pracovního kolektivu, více polytechnické činnosti. 

Klady: Personální obsazení, pobyt dětí na čerstvém vzduchu za každého počasí. 
Rezervy: Zacílit na spolupráci s rodiči i mimo akce konané MŠ. Vybavení MŠ (didaktické 
pomůcky). 
Klady: Další vzdělávání, zavádění nových metod práce, motivace dětí a rodičů, skupinové 
činnosti. 
Rezervy: Pořád se máme v čem zlepšovat. 

Klady: Inkluzívní vzdělávání, estetická úroveň, příprava předškoláků, speciálně pedagogická a 
logopedická prevence, zapojení do projektů.  
Rezervy: Organizace stravování dětí. 
Rezervy: Zázemí (zahrada). 

Klady: Spokojenost dětí a rodičů, dobrý ohlas u veřejnosti. Pořádání společných akcí i pro 
veřejnost – Svatomartinský průvod, Vánoční zpívání u obecního stromu.   
Rezervy: Stále je co zlepšovat, záleží na finančních podmínkách (vybudování dopravního hřiště, 
mlhoviště pro otužování dětí). 
Klady:  12 dětí přespolních, dobře vytvořený ŠVP, kladné hodnocení inspekce.  
Rezervy: Zastínění školní zahrady. 

Klady: Nadstandardní aktivity (škola v přírodě).  
Rezervy: Málo prostoru. 

Klady: Spolupracující kolektiv, péče poskytovaná handicapovaným dětem, dětem z 
nepodnětného prostředí, akce a častý pobyt přírodě v okolí, výborná spolupráce s rodiči, 
experimenty a pokusy.  
Rezervy: Nevyhovující prostory, nedostatek místa pro děti i vybavení. 

Klady: To ohodnotí rodiče, zřizovatel, ČŠI. Kladné hodnocení od rodičů i ČŠI, školka 
venkovského typu, množství pomůcek, připravenost dětí při přechodu na ZŠ.  
Rezervy: Příklady dobré praxe. 

 

55. Má škola stanoveny cíle, kterých chce dosáhnout do budoucna, případně se nějak 

profilovat? Představa školy za 5-10 let, jak se vidí? 

MŠ pro děti cizinců, prodloužení délky provozu, snížení počtu dětí ve třídě pedagoga. 
Pokračovat v nastavených pravidlech, účastnit se vzdělávání a zavádění nových trendů do 
vzdělávání dětí. 
EVVO – rozšíření, přírodní zahrada (nejsou pozemky). 
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Cíle stanoveny v ŠVP. 1. Podmínky vzdělávání: zateplení střechy, vymalování části MŠ, 
revitalizace bylinkové zahrádky. 2. Životospráva: dodržovat odpolední vstávání dětí, 
podporovat děti v tichém režimu. 3. Psychosociální podmínky: více se zaměřit na vytváření 
pozitivního klimatu školy. Důsledně dbát na dodržování daných pravidel, omezit používání 
soukromých mobilních telefonů, zlepšení chodu v organizaci zahrady. 4. Řízení MŠ: zřídit 
profesní portfolia, pokračovat v úterních operativních miniporadách, zajištění pravidelné 
hospitační a kontrolní činnosti, zajistit proškolení asistenta pedagoga, pokračovat v 
konzultacích s rodiči, zřídit sociální síť – rajče.net., pořízení literatury k rozšíření vědomostí z 
této oblasti a samostudium učitelek. 

Příprava dětí na život. 
Cílem školy je provést děti předškolní docházkou tak, aby byly dobře připraveny na základní 
školu, aby se rozvíjely přirozeně ve všech požadovaných /předpokládaných kompetencích a 
aby se při tom cítily bezpečně a spokojeně. 

Našim přáním je vybudování nové mateřské školy s velkou školní zahradou. 
Naplňování kapacity (finanční cíl), škola nevyhovuje kapacitně, kompletně zrekonstruovaná 
zahrada, domácká, individualizovaná školka zaměřená na jedince. 

Nová budova školky, moderní otevřená škola rodičům a dětem s kvalitní vzdělávací nabídkou. 
Posunovat MŠ dál, více sportu a pohybu, více vtahovat dětí do různých činností. 

Rozvoj dětí po všech stránkách, máme dobře vybavenou budovu, chybí nám jen podmínky pro 
vzdělávání dětí mladší 3 let, tzn., bezbariérová třída. 

Spokojenost dětí, spokojenost rodičů, do výuky zakomponovávat novinky a moderní přístupy. 

Zřízení odloučeného pracoviště v sadu ZŠ – lesní mateřská škola, logopedická třída. 
Bezbariérová MŠ (výtah) a klima MŠ. 
MŠ podporující zdraví, samostatnost a maximální rozvoj dětí ve všech klíčových oblastech. 
Důraz na kvalitní generační obměnu kolektivu, technická výchova, environmentální výchova. 
Pokračovat v kvalitě výuky a individuálním přístupu k dětem. 
Pokračovat ve stanoveném standardu, úprava školní zahrady, vytvoření prostředí pro stín, 
držet se a rozvíjet moto MŠ. 

Zvýšení kapacity, rozšíření využitelnosti školní zahrady, zastínění. 

Postavení nové MŠ – rozšíření o jednu další třídu pro děti mladší tří let, rozšíření provozu MŠ – 
denně o další 1/2hodinu, pořízení interaktivních tabulí a dalších technických pomůcek a 
vybavení, přenesení svačin do tříd, u každé třídy sociální zařízení a jednoduché prostory 
kuchyňky, zlepšit podmínky pro učitelky a vytvořit pro ně důstojné zázemí (šatna, sborovna…). 

Neočekáváme změnu záměru. 
Být moderní vzdělávací institucí, která se bude rozvíjet a nabízet vzdělávaní dle trendů, ale 
hlavně být tu pro děti! 
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56. Jak komunikujete s rodiči, veřejností? 
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denní komunikace s rodiči 15,79%

dny otevřených dveří 94,74%

e-mail 5,26%

Facebook 42,11%

informační kanál 5,26%

konzultace 10,53%

letáky, plakáty 42,11%

lístečky ve skříňkách 5,26%

nástěnky 31,58%

obecní okénko 5,26%

osobně 36,84%

pravidelná informovanost 5,26%

konzultační hodiny/dny pro
rodiče 15,79%
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57. Jaké další aktivity chcete dělat v rámci akčního plánu? 

aktivity na děti mladší 3 let 
aktivity na rozvoj motorických schopností 
čtenářská pregramotnost 
děti s poruchami chování, dětská agrese, poruchy pozornosti, PAS 
ICT školení 
individualizace v MŠ – jak by mělo vypadat (inspekce) – školky se mají posunovat 
inkluze dětí v MŠ 
koučink 
kvalitní školení pro pedagogy 
logopedická prevence v praxi 
mentoring 2 
možnost se podívat do jiných MŠ 
NTC Nikola Tesla centrum 
podpora kvalitní logopedické péče 
podpora rodilého mluvčího pro potřeby vzdělávání dětí z cizojazyčného prostředí 
podpora speciálního pedagoga 
podpora spolupráce mezi MŠ/ZŠ 
polytechnika 4 (rozšíření nabídky) 
práce s výpočetní technikou 
program LIPKA (Brno) 
program začít spolu 
prožitkové učení 
příklady/sdílení dobré praxe 
sebehodnocení dětí 
systematická školení (lektoři s praxí u dětí do 6 let) k zajištění efektivnější praxe s možnou 
konfrontací se zástupci SPC, PPP, ZŠ 
Syndrom vyhoření – Květa Vrbková 
školení ve formě „sborovna“ (dělat i na některých školách) 
školení na téma „projekty do mš“ – kde je hledat, jak s nimi pracovat … 
školení od pana Halady (psycholog Brno; Jak komunikovat s rodiči), Mgr. Lenka Bínová 
(psycholožka) 
vážnost profese – rodiče – co mohou očekávat od školy (není hlídárna) 
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Reflexe škol: 

Čtenářská pregramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka 

Co ve škole proběhlo dobře: 
Rozvoj jazykových dovedností dětí, podpora jazykových dovedností dětí cizinců. 
Dovybavení knihami, pomůckami, interaktivní pomůcky – Albi tužka. 
Děti si čtou, babičky čtení předškolákům, seznamování s knihou. 

Dobře probíhá upevňování dovedností předcházejících čtení a psaní.  Většina dětí registruje 
slabičnou strukturu slova, záměrně si uvědomují slabiky ve slovech (např. pomocí rozpočitadel, 
rýmování). Zvládají vyčlenění první hlásky ve slovech. Každodenním čtením se zlepšuje vnímání 
obsahu čteného. 

Práce s knihou, čtení prarodičů v MŠ. 

Snaha o vytvoření čtenářsky podnětného prostředí u dětí  - vzdělávací nabídka pro práci s 
literárními texty všech žánrů je bohatá (říkanky, básničky, báje, pohádky, rozpočítadla, 
hádanky i jazykolamy), děti jsou vedeny k četbě a radosti z ní, výběr vhodného textu a žánru. 
Praktické činnosti – metodické náměty a formy práce v dramatických činnostech: báseň a 
pohyb, zrcadlo, vyprávění, pantomima, improvizace, hra s loutkou, hra s pravidly. Současné 
aktuální čtení – piktogramy (dopravní, požární značky) -práce s leporelem /propojeni slova a 
obrazu. Vlastní kreativita – ilustrace, „čtení obrázků“ -práce s ilustrací i textem. Komunitní kruh 
– navozujeme téma, abychom pro něj děti získali. Spolupráce s místní knihovnou – návštěvy; 
divadelní představení v MŠ každý měsíc. Činnosti předcházející psaní – rozvoj grafomotoriky, 
vývoj psaní u dětí. Široká nabídky zábavných a poučných knih, ukázky práce s encyklopediemi, 
klasická pohádka, moderní pohádka a příběhy s dětským hrdinou. 

V MŠ se čte, nepouštějí pohádky z televize či rádia. Práce s knihami – čtou si, rozebírají 
příběhy, mají písmenkové stavebnice, skládanky, dostatek didaktických pomůcek). 

Paní učitelky získaly vědomosti a umí je uplatnit v praxi (hlavně u předškoláků) – forma 
seminářů ze šablon. 

Čtení rodičů a babiček na lehátku (zimní měsíce), doplnění knihovny, obsahuje hodně 
encyklopedií, směrováno na vzdělávací nabídku. Děti si berou knížky na lehátka, knížky jsou 
v kurzu. Vůbec nepoužívají televizi či pouštění pohádek. 

Každá třída má proškoleného logopeda, preventistu, každý den – logo chvilka, ocenění 
inspekcí. 
Čte se, vyprávějí se příběhy, rytmizace, na lehátku děti vyprávějí pohádku. 
Daří se získávat zájem dětí o knihy, knihovna v budově mateřské školy – pravidelné návštěvy 
knihovny, příprava dětí do školy. 

Pravidelné návštěvy knihovny, doplňování aktuálních témat v literatuře pro děti, spolupráce se 
ZŠ (čtení žáků dětem, představení metody sfumato – pohádka o písmenku A). 

Návštěvy knihovny, čtení s rodiči a prarodiči. 
Metody a formy práce podporující rozvoj čtenářské pregramotnosti. 
Čtení dětem, besedy v knihovně, DVPP, depistáž výslovnosti dětí. 

Pravidelná spolupráce s místní knihovnou, pravidelné čtení dětských knih na pokračování při 
odpoledním odpočinku, probírané téma „Pohodové chvíle nad knihou“, průběžné doplňování 
školní knihovničky. 
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Inspekce – kladně hodnoceno – výuka. Dědečku, babičko, maminko, tatínku – přečti mi 
pohádku (každá třída týden). 
Spolupráce se ZŠ (čtení žáků z 1. st., čtení zástupců obce). 

V oblasti čtenářské pregramotnosti zaznamenáno velké zlepšení. Děti jsou při práci s knihou 
samostatné, ve třídách máme nové knihovničky, knihy jsou dětem dobře dostupné. Spolupráce 
s místní knihovnou, děti se zúčastňují pravidelných knihovnických lekcí i za aktivní pomoci 
klubu seniorů. V MŠ spousta kulturních programů, které se prolínají všemi činnostmi během 
dne. S dětmi pracujeme i individuálně, využíváme také pomoci asistentky. Nabízíme dětem a 
jejich rodičům edukačně stimulační program pro předškoláky. Babičky z klubu seniorů čtou 
dětem pravidelně 1x týdně pohádky před spaním. Spolupráce se osvědčila nejen v rámci 
čtenářské pregramotnosti, ale i při vytváření generačních vztahů.  Učitelky se zúčastnily 
seminářů a vzájemných setkávání. 

Spolupráce s pobočkami Městské knihovny Břeclav, daří se podporovat u dětí zájem o knihy, 
kterých máme dostatek. 

Práce s knihou, pracovní body k tématům, ke každému tématu přichystány knihy, velká snaha, 
děti mají zájem o knihy, často si je berou, běžné činnosti související s přípravou na základní 
vzdělávání (běžné dovednosti). 

 

V čem byla škola zvlášť úspěšná: 
Komunikace s rodiči dětí z cizojazyčného prostředí, podpora dalšího vzdělávání pedagogů. 
Čtení dětem před spaním prarodiči. 
K zájmu o knihy se nám velice dobře podařilo motivovat děti literární soutěží. 
Celé Česko čte dětem – spolupráce s rodiči, popř. dalšími členy rodiny (četba v MŠ před 
spaním), veřejná vystoupení s pásmy básní, říkadel, písní; besídka pro maminky. 

Školka se snaží u žáků budovat vztah dětí ke knihám, rozvíjet mluvenou řeč, porozumět 
čtenému textu, apod. Jsou to běžné věci, které se dělají v každé škole. Není nic, co by 
extrémním případem vybočovalo z běžného standardu. 

Zápis, jen jeden odklad, jsou chváleni za přípravu při zápisu, děti poznají písmenka 
(předškoláci). 

Běžné činnosti třídy, zájem o knihy spíše je, každému dítěti nabízeny knihy, čtou se příběhy 
v rámci motivace. 
Vyprávění pohádek dětmi na lehátku, drží se zájem o knihy, chodí do knihovny. 
Daří se zajišťovat a nakupovat aktuální knihy, zapojení do dětských knihovniček (MAP). 
Spolupráce se ZŠ (čtení žáků dětem, představení metody Sfumato). 
Práce s knihou, doplnění pomůcek, tablety pro logopedické preventistky, tablety k práci dětí 
(šablony), logopedické preventistky – pracuje se v rámci MŠ, jen cvičí. 

Zapojení se do projektu podporující čtenářkou pregramotnost, spolupráce mateřské školy s 
rodiči v oblasti čtenářství. 
Spolupráce s knihovnou. 
Velmi dobré hodnocení připravenosti dětí u zápisu do ZŠ ze strany učitelek ZŠ. Vztah dětí ke 
knize. 
Tradice, knihovna. 
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V oblasti čtenářské  pregramotnosti zaznamenáno velké zlepšení. Děti jsou při práci s knihou 
samostatné, ve třídách máme nové knihovničky, knihy jsou dětem dobře dostupné. Spolupráce 
s místní knihovnou, děti se zúčastňují pravidelných knihovnických lekcí i za aktivní pomoci 
klubu seniorů. V MŠ spousta kulturních programů, které se prolínají všemi činnostmi během 
dne. S dětmi pracujeme i individuálně, využíváme také pomoci asistentky. Nabízíme dětem a 
jejich rodičům edukačně stimulační program pro předškoláky. Babičky z klubu seniorů čtou 
dětem pravidelně 1x týdně pohádky před spaním. Spolupráce se osvědčila nejen v rámci 
čtenářské pregramotnosti, ale i při vytváření generačních vztahů.  Učitelky se zúčastnily 
seminářů a vzájemných setkávání. 

Škola nemá zvláštní úspěchy, daří se jí připravovat děti na školní vzdělávání, daří se jim 
vzbuzovat zájem dětí o knihy – čtení, prohlížení, práce k tématu, atd. 

 

V čem by se škola mohla zlepšit: 
Spolupráce s rodiči dětí z cizojazyčného prostředí. 
Prohlubování práce s knihami a návaznost na rozšíření slovní zásoby u dětí, vlastní úsudek o 
četbě, rozšiřování paměti. 
Další vzdělávání pedagogů, získávání zkušeností, sdílení zkušeností  - dobrá praxe. 
Plánujeme novou knihovnu. 

V plánování literární činnosti, aby byla cílevědomá, navazující a soustavná, zaměřit se např. na 
dramatizaci pohádek, aby děti znaly české pohádky a uměly je převyprávět (dnes příliš mnoho 
podnětů), samostatný projev. 

Čtení rodičů a babiček – záměr do budoucna, chtěli by zavést. 
Použití ve více případech, o postupy či dobrou praxi rozšířit výuku. 
Knihovničky do škol – více dětských knížek. 
Čtení dětem – prarodiče. 

Zapojení do programu Celé Česko čte dětem, MAP II – Knihovničky na cestách, interaktivní 
tabule, obnovení knihoven – leporela, spolupráce s domovem seniorů – předčítání dětem. 

větší zapojení rodičů do logopedická prevence (výslovnost dětí), zapojení rodičů – domácí 
výchova. 
Vzdělanost pedagogů v oblasti čtenářské pregramotnosti. 
Intenzivnější spolupráce se ZŠ, spolupráce a zapojení rodičů. 
Zapojit se do akce Celé Česko čte dětem, čtení rodičů a prarodičů dětem v MŠ, průběžné 
doplňování knihovničky. 
Čtenářská pregramotnost - jak obohatit? 
Prostředí dle finančních možností, dovybavení (knihovna), efektivnost školení. 
Rozšířit dětskou knihovnu o nové knihy, rozšířit odbornou literaturu pro učitelky, spolu 
se zkvalitněním podmínek (výstavba nové MŠ) se určitě ještě práce zlepší. 

Knihovničky, do budoucna zajišťování kvalitních pomůcek, nové metody a poznatky, 
prohlubovat zájem dětí o knihy, atd. 

 

V čem škola potřebuje pomoci, aby se mohla zlepšit: 
Podpora spolupráce s rodiči dětí z cizojazyčného prostředí, rodilý mluvčí. 
Praktické ukázky práce s textem – workshopy. 
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Další vzdělávání pedagogů. 
Se spoluprací se ZŠ prostřednictvím dalšího vzdělávání učitelů. 

Pracovník do třídy navíc, aby se učitelka mohla dětem věnovat bez přerušení, aby byl větší klid. 

Finance - pořízení interaktivní tabule, sdílení dobré praxe. Jak funguje v jiných školkách, 
příklady dobré praxe. 
Náhledy, příklady dobré praxe. 
Logochvilky. 
Proškolení pedagogických pracovníků. 
Pomoc ze strany rodičů (větší spolupráce při odstraňování logopedických vad), děti – správné 
mluvení, náprava řeči – velký problém. 
Vybavení knihovny. 
DVPP nadále. 
Příklady dobré praxe na jiných školách, workshopy. 

 

Prostor pro další informace, poznámky/postřehy k problematice čtenářské pregramotnosti: 
Helda, Herman – školení před zápisem. 
Dostatečný výběr pomůcek, knih, možností pracovat s knihou – děti ale často nevydrží 
s pozorností, chtějí si „hrát“. 
Podnětné prostředí, zvídavost. 
Zapojení do Knihovničky na cestách v rámci MAP – proběhne. 
Zpětnou vazbou je nám spokojenost dětí a rodičů. 

 

Matematická pregramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka 

Co ve škole proběhlo dobře: 
Podpora dalšího vzdělávání pedagogů. 
Vybavení pomůckami. 

Rozvíjení matematické pregramotnosti souvisí s úrovní rozvoje řeči, porozumění slovům, jejich 
významu a jejich následné aktivní používání. U dětí rozvíjíme pojmy, které vedou 
k porovnávání, srovnávání, třídění a posléze k vytvoření představy množství, k abstraktnímu 
myšlení. 

Pracujeme třetím rokem v projektu matematická gramotnost v předškolním vzdělávání. 

Základní předmatematické představy: o kvantitě, geometrické představy a množinové 
představy (třídění, uspořádání, řešení problémů). Základní matematické (početní, číselné) 
pojmy a operace. Percepční vývoj ovlivňující předpoklad pro přiměřené osvojování matematiky 
(zrakové vnímání – rozlišování detailů, číslic, orientace v okolí…). Orientace v prostoru a v 
rovině, PLO orientace, představivost. Orientace v čase, pochopení časových pojmů a 
posloupností, souvislost dějů i následnost, děj v prostorových vztazích - náměty, činnosti, 
práce s piktogramy, rituály, …. 

Příprava předškoláku, dostatek pedagogicko-didaktických pomůcek – činnosti jsou plánovány 
se zaměřením na předškoláky. 
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Teprve jsme ve fázi školení. Běžně však ve výuce dovednosti, které předcházejí schopnosti 
užívat číselné a matematické pojmy a souvislosti. Opět bývá v každé MŠ, zde si prostě děti 
osvojují základy, obecné pojmy. 

Přípravy jsou, každodenní nabídka pro přípravu předškoláky je, logické věci, stavebnice, atd. 
Běžná příprava, práce s geometrickými tvary. 

Každý den – činnosti – logika, prvky matematiky (geometrické tvary, počítání dětí), stavebnice. 

Běžné věci – počítání dětí, orientace v čase, geometrické tvary, včera dnes a zítra, kolektivní 
práce. 

Daří se získávat zájem dětí o matematické základy, je na přístupu a nápadech pedagogů (záleží 
na pedagogovi). 
Každodenní zaměření na matematickou pregramotnost. 
Skupinové činnosti, individuální přístup k dětem. 

Systematický rozvoj matematické myšlení / Hejného prvky, činnosti zaměřené na seznamování 
se s matematickými pojmy a prostorové pojmy, vzdělávání pomocí interaktivních pomůcek. 

Využívání každodenních situací k rozvoji matematického myšlení. 
Využívání pestrých výukových metod, postupů a pomůcek, prožitkové učení, které děti velmi 
baví. 
Součást každodenního života, součást ŠVP, tematické části. 
Školení zaměstnanců, účast na MAP. 

Zakoupení nových pomůcek a práce s nimi. Učitelky samy také vyrábí pomůcky, pracují 
s odbornou literaturou, využívání získaných vědomostí při pobytu venku. Líbilo se nám na 
návštěvě v ZŠ, kde si děti vyzkoušely práci s interaktivní tabulí. Individuální přístup k dětem je 
také naší předností. MŠ využívá i práce asistenta pedagoga a školního asistenta. 

Prožitkové učení. 

Dopoledne i odpoledne běžné činnosti, pracovní body k tématům, běžné činnosti související 
s přípravou na základní vzdělávání (běžné dovednosti). Rozpoznání dnů v týdnu, období, 
časové termíny, problematika množství, geometrické tvary, atd. 

 

V čem byla škola zvlášť úspěšná: 
Aplikace dovedností z DVPP. 

Používání pomůcek Hejného matematiky, rozvíjení  logického myšlení, práce s počítačovým 
programem – Matematika pro předškoláky, využití piktogramů a práce s čísly. 

V chápání číselné řady a číselných operacích se nám nejvíce osvědčily pomůcky metody 
Hejného a IT matematické programy. 

V profilaci nadaných dětí, účast v celorepublikovém projektu „Gramotnosti v MŠ – 
matematická gramotnost“ na 3 roky. 
Grafické cvičení, prostorová představivost, Magformers. 
Zvyšování zájmu – nápaditost učitelek. 
Úspěšné zvládnutí první třídy dětmi. 
Orientace v prostoru, číselná řada, … 
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Inkluzivní vzdělávání, využívání prvků Hejného matematiky. 
Velmi dobré hodnocení připravenosti dětí u zápisu do ZŠ ze strany učitelek ZŠ. 
Děti si nesou si základy do MŠ. 

Zakoupení nových pomůcek a práce s nimi. Učitelky samy také vyrábí pomůcky, pracují 
s odbornou literaturou, využívání získaných vědomostí při pobytu venku. Líbilo se nám na 
návštěvě v ZŠ, kde si děti vyzkoušely práci s interaktivní tabulí. Individuální přístup k dětem je 
také naší předností. MŠ využívá i práce asistenta pedagoga a školního asistenta. 

Škola nemá zvláštní úspěchy, daří se jí připravovat děti na školní vzdělávání, daří se jim 
vzbuzovat zájem dětí o problematiku předcházející matematickému vzdělávání na ZŠ. 

 

V čem by se škola mohla zlepšit: 
Prohlubovat poznatky z alternativních metod výuky, podpora metodiky, podpora ICT 
dovedností. 
Zařazovat více pokusů pro názornou výuku. 
Další vzdělávání pedagogů, získávání zkušeností, sdílení zkušeností, dobrá praxe. 
Naučit děti větší samostatnosti, probudit zájem dětí u střední věkové kategorie. Máme dobré 
výsledky u předškolních dětí. 
Sledování trendů a užití modernějších metod a způsobů výuky. 
Aplikace do výuky. 
Více pomůcek na didaktiku, modernější metody, váha, prvky, které by zaujaly děti. 
Získávání dalších nápadů a inspirací, případy dobré praxe. 
Spolupráce mezi rodinou a školou. 
Doplnění pomůcek pro matematickou pregramotnost. 
Vzdělanost pedagogů v oblasti matematické pregramotnosti. 
DVPP, pomůcky do každé třídy. 
Průběžné doplňování didaktických pomůcek, účast na školeních v této oblasti a získávání 
nových poznatků a zkušeností. 
Školení bylo, doplnit pomůckami. 
Sledování trendů, nových metod, pomůcek pro rozvoj matematické pregramotnosti. 

 

V čem škola potřebuje pomoci, aby se mohla zlepšit: 
Podpora ICT dovedností. 
Názorné pokusy využitelné v mateřské škole. 
Další vzdělávání pedagogů. 
Se spoluprací se ZŠ prostřednictvím dalšího vzdělávání učitelů. 
Informovanost o nových přístupech a metodách. 
Více informovaných pedagogů (školení teprve probíhá). 
Finance na pomůcky. 
Školení (když je možnost, zúčastňují se). 
Proškolení všech pedagogických pracovníků. 
Pomoc ze strany rodičů – více pracovat s dětmi při přípravě dětí do ZŠ. 
Finance. 
Příklady dobré praxe, výměna zkušeností, atd. 
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Rozvoj potenciálu každého žáka v jiných oblastech 

Co ve škole proběhlo dobře: 
Výsledky inkluzivního vzdělávání. 
Zařazování dětí ze znevýhodněného prostředí do kolektivu, rozvíjení jejich potenciálu. 
Na škole déle jak 5 let – děti s poruchou autistického spektra, asistent pedagoga, školní 
asistent, chůva. 

Dobře probíhá vedení portfolií dětí. Každé dítě má své diagnostické portfolio, ve kterém 
sledujeme rozvíjení celé osobnosti: tělesný vývoj a zdravotní stav, úroveň vyspělosti 
kognitivních funkcí (zrakové vnímání, vnímání prostoru, času, sluchové vnímání, jazykové 
schopnosti, grafomotoriku) a motoriky, úroveň práceschopnosti (soustředění, vůle), úroveň 
zralosti osobnosti v oblasti emocionální a sociální. Deficity vyhodnocujeme na pravidelných 
konzultacích s rodiči. 

Inkluze tělesné postižené dítě – s pomocí  AP zařazen do kolektivu, připraven na vstup do ZŠ, 
Neslyšící chlapec – AP prošla kurzem znakové řeči, pomohla chlapci v kontaktu s okolím, 
připraven, na vstup do běžné ZŠ. 

Dosud máme minimální zkušenosti s inkluzí, v minulosti dvě děti s potřebou IVP, podpory a 
spoluprací s rodiči, osobní konzultace učitelek v PPP v Břeclavi. 

Z hlediska polytechniky – mají 2 ponky (určitá forma činností s předškoláky), chtějí objednat 
další, proškolení na polytechniku MAP. 
Inkluze se daří, vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Personální podpora – šablony (asistent, chůva), individuálnější přístup. 

Směřování na individuální přístup, dítě dostává prostor, motivace v tom, v čem je dítě dobré, 
kreativita je vítání; spolupráce dětí – směřování, aby si pomáhali, mladší děti chtějí dotáhnout 
ty starší – přirozená motivace. 

Soustředíme se na podporu dětí v tom, v čem jsou dobré, rozšiřujeme nabídku oproti 
standardu. 

Děti se SVP mají výborné vztahy s asistenty pedagoga, velká spokojenost rodičů s asistentem i 
MŠ, na výborné úrovni spolupráce se školním logopedem, zařazování pravidelných 
logopedických chvilek do činností MŠ po poradě s logopedem, vypouštění frontálních činností 
a soutěživých her – práce s dětmi v menších skupinách. 

Komunikační dovednosti, práce s dětmi se SVP. 
Spolupráce se ZŠ, se SPC Hodonín pro vady řeči, s PPP Břeclav, s rodiči. 
Zapojení asistentů pedagoga, zřízení školního asistenta v rámci Šablon II a Šablon I. 
Inkluze – výrazné zlepšení u žáka se SVP a jeho úspěšné zařazení do kolektivu, vstřícné chování 
ostatních dětí, velká spokojenost rodičů integrovaného dítěte. 
Interaktivní tabule každá třída, nemají dítě se SPC. 
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Vzdělávání žáka s autismem a to na velmi vysoké úrovni. I když nám chybí prostory, dokázali 
jsme mu vyčlenit klidný koutek ve sborovně, kde může nerušeně pracovat za pomoci 
asistentky. Na základě podnětného prostředí jeho vývoj probíhal tak dobře, že dokáže již 
pracovat ve třídě společně se spolužáky. Kolektiv dětí ho respektuje a plně přijímá i 
s odlišnostmi v chování. Individuální práce také s několika dětmi z nepodnětného rodinného 
prostředí. Rozvíjení komunikace u dětí a logického myšlení, zvídavosti dětí – zkoumání 
(pokusy, ukázky, vyhledávání, používání lupy…). Dbáme na individuální potřeby dětí, 
respektujme jejich tempo. Spolupracujeme jako tým – kolektiv i děti, společné činnosti obou 
tříd. Dobrá spolupráce s odborníky z PPP. 

Obdobně jako v případě základní školy. 

IVP – inspekce chválila, práce s integrovanými dětmi, přístup k nim – vše kladně hodnocen 
inspekcí. Polytechnika – mají kvalitní pult, vybavení (hoblíky) – místní truhlář dává materiál. 

 

V čem byla škola zvlášť úspěšná: 
Prezentace na veřejnosti, komunikace s rodiči dětí z cizojazyčného prostředí, výsledky 
v soutěžích. 
Školník – mužský vzor, hmyzí domeček – sledují, příprava materiálu. 
Úspěch pozorujeme v pozitivních zpětných vazbách místních základních škol v oblasti školní 
zralosti a připravenosti dětí. 

V obou případech výborná spolupráce s rodiči; asistentka pedagoga má kurz znakové řeči, v 
projektu „Technická školka“, půjčujeme odbornou literaturu rodičům. 

Navštěvujeme semináře týkající se těchto oblastí, abychom věděly, jak postupovat, koho 
požádat o pomoc a spolupráci. Zpracováváme diagnostiky dětí, kde zaznamenáváme pokroky 
dětí a postup – opatření pro jejich rozvoj do budoucna z pozice učitelky. 

Úspěchy ve výtvarných soutěžích (pravidelné). 
Získání asistenta pedagoga. 
Nižší počty ve třídách – individuálnější přístup. 
Podařilo se bezproblémově inkluzi, jak po stránce asistentek, tak po stránce pomůcek a 
nápadů). 

Spolupráce s místními organizacemi – návštěvy Domova seniorů, Nemocnice Valtice – oddělení 
LDN, výborná spolupráce s místní ZUŠ – obor hudební, exkurze, vystoupení cimbálových muzik, 
Canisterapie, výchovně-vzdělávací proces vychází ze skutečného prožitku dětí, podporujeme u 
dětí samostatnost. 

Začlenění asistenta pedagoga do vzdělávací práce MŠ. 

Kreativita pedagogů a dětí, zapojení do projektů, inkluzivní vzdělávání, logopedická a speciálně 
pedagogická prevence, projekt BIG-spolupráce s rakouskou MŠ, výuka Němčina hrou. 

Zapojení asistentů pedagoga, zřízení školního asistenta v rámci Šablon II a Šablon I. 
Inkluze – výrazné zlepšení u žáka se SVP a jeho úspěšné zařazení do kolektivu, vstřícné chování 
ostatních dětí, velká spokojenost rodičů integrovaného dítěte. 
Daří se spolupráce a sponzoring, spolupráce s obcí. 
Umístění ve výtvarných soutěžích. 
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Vzdělávání žáka s autismem a to na velmi vysoké úrovni. I když nám chybí prostory, dokázali 
jsme mu vyčlenit klidný koutek ve sborovně, kde může nerušeně pracovat za pomoci 
asistentky. Na základě podnětného prostředí jeho vývoj probíhal tak dobře, že dokáže již 
pracovat ve třídě společně se spolužáky. Kolektiv dětí ho respektuje a plně přijímá i 
s odlišnostmi v chování. Individuální práce také s několika dětmi z nepodnětného rodinného 
prostředí. Rozvíjení komunikace u dětí a logického myšlení, zvídavosti dětí – zkoumání 
(pokusy, ukázky, vyhledávání, používání lupy…). Dbáme na individuální potřeby dětí, 
respektujme jejich tempo. Spolupracujeme jako tým – kolektiv i děti, společné činnosti obou 
tříd. Dobrá spolupráce s odborníky z PPP. 

Snaha rozvíjet grafomotoriku, práce s dětmi, snaha pracovat i s rodiči, práce s dětmi i formou 
domácích úkolů, informuje rodiče o učivu, práci dětí, snaha rodiče vtáhnout do intenzivnější 
výchovy. 

 

V čem by se škola mohla zlepšit: 
Prezentace na veřejnosti. 
Zařazení dítěte s oční vadou do vzdělávání, pořízení vhodných pomůcek rozvíjejících jeho 
potenciál. 
Rozšířit interaktivní tabule do dalších tříd, zasíťovat školku – pokrýt internetem. 
Snažit se zaměřit více na polytechniku – viz vzor MŠ Okružní, možné zapojení tatínků. Nižší 
počty dětí ve třídách. 

Inspekční zprávy – diagnostiky dětí, více s diagnostikami pracovat. Plánování denní nabídky pro 
děti. 
Snížit počty dětí ve třídách, podporovat individualizaci ve vzdělávání ve všech třídách. 
Spolupráce s rodinou. 
Logopedická prevence, zavádění prvků Gardnerovy teorie mnohočetné inteligence. 
Lepší vybavenost didaktickým materiálem a pomůckami. 
Pokračovat v úspěšném začleňování dětí ze SVP. 
Nedaří se spolupráce s rodinou ve věci poruchy chování a patologických sklonů. Další pomůcky 
pro zkoumání a bádání. 
Příklady dobré praxe, výměna zkušeností, atd. 

 

V čem škola potřebuje pomoci, aby se mohla zlepšit: 
Rodilý mluvčí pro děti - cizinec, podpora ICT dovedností, metodická podpora ředitelů. 
Individuální přístup pro děti (do budoucna). 
Školení na individualizaci, zachovat nižší počty ve třídách. 
Proškolení pedagogických pracovníků v oblasti IT. 
Finanční prostředky na personální podporu – překrývání učitelů. 
Vzdělanost pedagogů v oblasti logopedická prevence, DVPP, Gardner, ICT, polytechnika pro 
celý tým. 
Finance. 
Snížení počtu dětí ve třídách, snížení nadměrné administrativní zátěže. 
Najít způsob, jak u dětí s poruchou chování zmírnit agresivitu v rámci bezpečnosti celého 
kolektivu. 
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Prostor pro další informace, poznámky/postřehy k problematice čtenářské pregramotnosti: 
Inkluze – nejlépe upravit – nelze vše brát jednotně, rozdělit, každé dítě – co pomůže. 

 

 

Další potřeby rozvoje školy 
 

Co ve škole proběhlo dobře: 
Komunikace s rodiči dětí cizinců. 

Škola je dobře vybavena pomůckami, hračkami, chybí zastínění pergoly pro míčové hry, 
jednalo by se o investici cca 200.000 Kč (požadavek je opakovaně zanesen do návrhu rozpočtu 
od zřizovatele), výhledově čeká MŠ investice do výměny pryžového povrchu na školní zahradě. 

Zkušenosti – vzdělávání cizinců. 
Koučink. 

Rekonstrukce (neproběhla v žádném případě bez problémů) určitě přispěla k celkovému 
oživení prostor a celé budovy – příznivý vliv na lidi uvnitř i okolí. Zatím bez zkušeností SVP, 
vzdělávání cizinců závisí velmi a spolupráci (u Vietnamců je komunikace velmi obtížná), 
pedagogický sbor - nedostatek učitelek - jejich střídání ovlivnilo uplynulé dva roky; DVPP a 
ostatní – z hlediska systému požadavky, nabídky, výzvy, ale problém se zajištěním 
pedagogického dozoru. 

Budova i vybavení je zatím dostačující. 
Přístavba nové části MŠ, navýšení kapacity, MŠ je už několik let plná a i po navýšení kapacity 
stále místa chybí. 

Dotační program na překrývání učitelů – hodně pomohlo individualizaci. Daří se zahrada, 
pravidelné investice do zahrady, prvky jsou pěkné, využívané, udržované a obměňované. 
Budova – průběžné se daří rekonstruovat a udržovat budovu. 
Daří se postupně rekonstruovat a opravovat objekt školy a jejího vybavení, daří se jít s dobou a 
kupovat moderní pomůcky, knihy, stavebnice. 
V minulosti rekonstrukce tříd a sociálních zařízení, škola se vybavuje moderními hračkami. 

Postupná revitalizace zahrady, částečná výměna oken, sponzoring, zajištění překrývání ped. 
pracovníků, všichni pedagogičtí pracovníci jsou plně kvalifikovaní, DVPP probíhá na základě 
potřeb jednotlivých ped. pracovníků. 

Zlepšení materiálně technického stavu, pomůcky, vybavení. 
Vybavení MŠ pomůckami – interaktivní tabule, tablety, PC, pomůcky. 

Zapojení do projektů MŠMT – DVPP, sdílení pedagogických pracovníků, využití ICT ve výuce. 

Technický stav budovy i školní zahrady je velmi dobrý, jsme v obou případech po nedávné 
rekonstrukci.  Vybavení školy pomůckami se daří postupně doplňovat. Financování hodnotíme 
jako průměrné. Inkluze – chlapec s mentálním postižením, zařazený do 3. stupně PO, vykazuje 
velké zlepšení. Cizinci se v naší MŠ momentálně nevzdělávají. DVPP probíhá v MŠ průběžně, 
podle finančních a personálních možností školy. 
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Rozšíření kapacity, multifunkce budovy, zahrady. 
V rámci možností vytváříme příjemné a útulné prostředí. Několik let je kapacita MŠ plně 
naplněna, je o ni zájem i u rodičů z jiných obcí. 

Třídy jsou velmi dobře vybaveny, s financováním nemáme problém. Vzdělávání dětí je na velmi 
dobré úrovni díky odbornosti pedagogických pracovníků a výborné vybavenosti. Svoji práci 
navíc vykonávají srdcem. 

Úroveň mateřské školy – děti chodí připravené, vybavení školy. 
 

V čem byla škola zvlášť úspěšná: 
Spolupráce s rodiči, připravenost dětí na vstup do ZŠ, inkluzivní vzdělávání, vybavenost a 
zlepšování technického stavu obou škol. 
Kvalifikovaný, tvořivý pedagogický sbor. 
Pořádání miniolympiády – tradiční akce, 1. třída – připravenost na ZŠ. 
v prezentaci ŠVP Vodník Pentlička – výstava v Domě školství. 
Povedlo se získat finance na překrývání pedagogů, 2 asistenti. 
Otevření nové třídy. Zvládnutí stavby za provozu. 
Šablony pomohly – personální využití. 
Návštěvy rodičů – řemesla, pečení pizzy na zahradě, praktické ukázky. Zahradní slavnost – 
velké zapojení rodičů, včetně tvorby programu. 

Podařilo se bezproblémově zapojit děti se SVP (pomůcky, vybavení), přínos dobrá praxe, 
spolupráce se SPC, Kociánka. 
Pobyt dětí na zahradě MŠ v co nejdelším časovém rozsahu. 
Získání prostředků z dotačních programů – šablony I, rozvojový program na překrývání. 
Aktivita pedag. personálu – zapojení do projektů, výtvarných soutěží, samostudium, DVVP. 
Zapojení do projektů MŠMT – DVPP, sdílení pedagogických pracovníků, využití ICT ve výuce. 
Zlepšení vybavenosti tříd, částečná rekonstrukce tříd. 
Spokojenost rodičů, svědčící o dobré práci školy, uznání od veřejnosti. 
Příprava dětí do ZŠ. 
Vzdělávání dětí se speciálně vzdělávacími potřebami, v individuálním přístupu k dětem. 
Většina dětí s vadami řeči nastupuje do škol hlavního proudu. 
Rozvoj grafomotoriky, správný úchop tužky, pracovní listy, sešity. 

 

V čem by se škola mohla zlepšit: 
Systematická práce s týmem. 
Pořád je co zlepšovat, potřeba jít s dobou. 
Zrekonstruovat chodníky na zahradě. 
Stav hřiště, postupně dovybavovat. 
Kvalifikovat všechny učitele. 
Personál – šablony II. 
Polytechnika - chystají se příští rok. 
Optimalizace personálního obsazení. 
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Setkávání učitelek MŠ/ZŠ, teambuilding, vzájemné návštěvy učitelek – formou hospitování 
navzájem, předávání zkušeností, sdílení poznatků ze školení – vybudování koutu pro materiály 
z DVPP. 

Bezbariérový přístup v celé budově. 
Supervize – týmová spolupráce. 
Herní prvky, zahrada. 

Dovybavení školní zahrady venkovním sedacím nábytkem (stolky, lavičky) pro umožnění 
přesunutí vzdělávacích aktivit ven, vybudovat dopravní hřiště, zřídit mlhoviště pro podporu 
zdraví a otužování dětí.       

Kvalitní učitelka je problém – předškolní pedagogika a psychologie. 
MŠ multifunkční místnost. 

Stav budovy MŠ je naprosto nevyhovující, neodpovídá současným trendům. Potřebovali 
bychom i nový nábytek, technické vybavení, tělocvičné nářadí a rozšířit nabídku pomůcek. Z 
důvodu nedostatku místa nemůžeme pořídit potřebné vybavení. Nabídnout vzdělávání i dětem 
mladším 3 let. 

 

V čem škola potřebuje pomoci, aby se mohla zlepšit: 
Změna systému financování, podpora profesionalizace pracovního týmu, eliminace 
administrativní zátěže, sehnat kvalitní pedagogy. 

Rozšíření kapacity školy – zvážení možnosti půdní vestavby pro 15 dětí a vybudování zázemí 
pro pedagogy. 
Nedostatek pedagogů, finance, inkluze – nebát se toho, další vzdělávání, zkušenosti. 
Zlepšení struktury financování v případech zvýšeného počtu předškoláků a nutnosti snižovat 
stavy kvůli inkluzi. 
Finance na zahradu (do budoucna i na novou budovu MŠ). 
Finance na výstavbu nové budovy, již neinvestují vůbec do staré, čekají na příležitost. 

Případy dobré praxe + workshopy, sledovat trendy, atd., udržet stávající standard spolupráce. 

DVPP – inkluzivní vzdělávání, práce s dětmi se SVP, proškolení na Individualizaci ve vzdělávání. 

Finanční prostředky na bezbariérovost, lehátka, světla – požadavek hygieny, záleží na 
zřizovateli. 
Herní prvky, zahrada. 
Finance na výše uvedené záměry – zahrada, dopravní hřiště, chybí tělocvična. 
Školení, financování, spolupráce s ostatními MŠ. 

Novou MŠ postavit co nejrychleji, protože vzdělávat se a učit děti v těchto podmínkách je 
psychicky velmi náročné – pro děti i učitelky. Vytvořit odpovídající podmínky pro vzdělávání 
dětí mladší 3 let. 

Stabilní zázemí, jednu třídu máme v pronajatých prostorách. 
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3.1.3.1.2 Dotazníkové šetření zaměřené na základní školy v ORP 

 

Dotazníkové šetření provedeno na 19 ZŠ. Rozdělení škol – 13 ryze ZŠ, 6 spojené ZŠ s MŠ 

(jedno ředitelství). 1 speciální MŠ a ZŠ.  

ZŠ do 5. ročníku 3 

ZŠ do 9. ročníku 16 

 

 

 

 

 

Celková kapacita ZŠ dle rejstříku škol v území 7613 žáků, průměr činí 400,68 žáků na 1 ZŠ.  

Skutečná obsazenost ZŠ je 4803 žáků, průměr činí 252,79 žáků na 1 ZŠ.  

68%

32%

Složení školy

samostatná ZŠ  (13)

sloučená MŠ a ZŠ (6)

16%

84%

ZŠ dle I. a II. stupně

ZŠ do 5. ročníku (3)

ZŠ do 9. ročníku (16)
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ZŠ v území jsou obsazeny v průměru na 63,09 %. Liší se samozřejmě od každé školy.  

 

 

 

Údaje zjišťované dle Metodiky rovných příležitostí 
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Příčiny výrazných odchylek: 

Školy absenci a její odchylky sledují, většina škol uvedla, že se nejedná o výrazné odchylky. 

Školy se snaží žáky motivovat k pravidelné docházce. V případě omluvené absence se většinou 

jedná o nemocnost, rodinnou dovolenou mimo prázdniny.   

V případě neomluvené absence bylo v případě šesti škol uvedeno, že se jedná o žáky ze 

sociokulturně znevýhodněného prostředí, v případě jednotlivců se jedná o problematické žáky.  

Školy se zvýšenou či neomluvenou absencí zabývají a snaží se ji řešit s rodiči, v rámci školního 

poradenského pracoviště, případně řeší s OSPOD, Policií ČR či IQ Roma servisem.   

 

2. Kromě jedné školy bylo na všech respondovaných školách (94,74 %) prováděno v posledních 

třech letech národní testování ČŠI. 
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Jednalo se o různé oblasti, různé ročníky a také školní roky – viz následující tabulka. 

předmět ročník školní rok 

Anglický jazyk 9., výběrové zjišťování 2016/2017 

  4. 2017/2018 

  4. 2018/2019 

  5.   

Český jazyk 5., 9. 2015/2016 

  5., 6., 9.  2016/2017 

  5., 9. 2017/2018 

Člověk a jeho svět 5. 2016/2017 

Čtenářská gramotnost 4.   

Dějepis výběrové zjišťování 2016/2017 

Digitální technologie a strategické plánování 9. 2016/2017 

Globální rizika 9.   

Hudební výchova 9. 2016/2017 

Matematika 5., 9. 2015/2016 

  5., 6., 9., výběrové zjišťování 2016/2017 

  3., 5., 7., 9.  2017/2018 

Mediální výchova 9. 2017/2018 

Oblast chování v rizikových situacích   2016/2017 

Přírodovědná gramotnost 8. 2015/2016 

  9. 2017/2018 

Společenskovědní a přírodovědné předměty 9. 2015/2016 

  6. 2016/2017 

Všeobecná gramotnost 5., 9. 2015/2016 

  5., 9. 2016/2017 

    2017/2018 

Výchova k občanství 5., 9. 2016/2017 

Výtvarná výchova 9. 2016/2017 
 

3. 42,11 % dotazovaných škol se zúčastnilo v uplynulých třech letech jiného testování znalostí 

žáků. 

předmět ročník školní rok 

SCIO - srovnávací testy (M, JČ, OSP) 5., 9. 2016/2017 

SCIO - srovnávací testy (M, JČ, OSP) 9. 2017/2018 

SCIO - srovnávací testy (M, JČ, OSP, ANJ) 5., 7., 8., 9. každoročně 

Matematický klokan 2. -. 9.   

Testování KALIBRO (AJ, ČJ, M) 3., 5., 7., 9   

Šetření PIRLS - čtenářská gramotnost 4. 2016 

MENTEP - digitální kompetence pedagogů     
 



 
 

MAP v ORP Břeclav II, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009693 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

70 

 

Některé školy uváděly, že se tesy konaly jen v některých letech, na některých školách probíhá 

testován každoročně, na některých školách probíhá u všech dětí, na některých školách jen u 

dětí, které o testování mají zájem (rodiče). 

 

4. Podíl odchodu žáků ze základní školy na víceletá gymnázia 

 

Jedná se o odchod procenta žáků z 5. tříd v jednotlivých letech. 

 

Na šestiletá gymnázia odešlo pouze ve školním roce 2015/2016 0,43 % žáků ze 7. tříd. V tomto 

případě se jednalo o 2 školy.  

 

5. Podíl žáků ZŠ skládající přijímací zkoušky 
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Jedná se o vyjádření procenta žáků 9. tříd skládajících přijímací zkoušky do maturitního studia. 

6. Úspěšnost žáků ZŠ v přijímacích zkouškách 

 

Jedná se o vyjádření úspěšnosti procenta žáků 9. tříd skládajících přijímací zkoušky do 

maturitního studia. 

 

7. Předčasné ukončení základního vzdělávání 
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V roce 2015/2016 se jednalo 12 ZŠ, v roce 2016/2017 o 7 ZŠ a v roce 2017/2018 5 ZŠ. 

V roce 2015/2016 se v případě 91,67 % ZŠ, které uvedly, že žáci ukončili předčasně vzdělávání, 

jednalo o ukončení v 8. třídě. 8,33 % ZŠ uvedlo, že vzdělávání bylo předčasně ukončeno v 7. 

nebo 8. třídě.  

V roce 2016/2017 se v případě 57,14 % ZŠ, jednalo o ukončení v 8. třídě. 42,86 % ZŠ uvedlo, 

že vzdělávání bylo předčasně ukončeno v 7. nebo 8. třídě. 

 V roce 2017/2018 se v případě 80 % ZŠ, jednalo o ukončení v 8. třídě. 20 % ZŠ uvedlo, že 

vzdělávání bylo předčasně ukončeno v 7. nebo 8. třídě. 

 

Vždy se jednalo o opakování ročníku v důsledku neprospěchu a ukončení vzdělávání po splnění 

povinné školní docházky. 

 

Nákladovost vzdělávání v ZŠ: 
 

8. Nákladovost vzdělávání v ZŠ 

Jedná se odhad nákladů (nutných investic ze strany zákonných zástupců) za pomůcky, sešity 

a další materiály související s výukou, kromě přezůvek a školní brašny). 

 

  průměrně Kč nejnižší cena Kč nejvyšší cena Kč 
1. ročník 504,17 0,00 2 500,00 
2. - 5. ročník 882,82 363,00 3 500,00 
II. stupeň  839,38 350,00 3 000,00 
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Odhad nákladů dle dotazovaných pro 1. ročník činí průměrně 504,17 Kč. Nejnižší uváděná 

částka byla 0 Kč, nejvyšší částka činila 2.500 Kč. Nulovou částku uvedlo 6 ZŠ.  

Odhad nákladů pro 2. – 5. ročník činí průměrně 882,82 Kč v jednotlivých letech. Nejnižší 

uváděná částka byla 363 Kč, nejvyšší částka pak 3.500 Kč. 

Odhad nákladů pro II. stupeň činí průměrně 839,38 Kč v jednotlivých letech. Nejnižší částka 

činila 350 Kč, nejvyšší pak 3.000 Kč.  

 

V případě příspěvku na SRPŠ, SRPDŠ se částky pohybovaly v rozmezí 100 – 250 Kč. 

Příspěvek vybírá 47,37 % škol (9 ZŠ). 

 

9. Pořádá škola pro žáky 

100 % dotazovaných základních škol pořádá pro žáky školní výlety, divadla, zájezdy. 

73,68 % (14) škol pořádá lyžařský kurz. Lyžařské kurzy jsou realizovány v 7. ročníku. 

26,32 % (5) škol lyžařský kurz nepořádá. V případě škol, které nepořádají lyžařský kurz, se 

jedná o tři školy s I. stupněm vzdělávání, jednu speciální ZŠ a jednu devítiletou ZŠ.  

Stejně, jako v případě lyžařských kurzů, 73,68 % (14) škol pořádá školu v přírodě, 26,32 

% (5) škol ne. Co se týká ročníků, je u každé školy individuální, na každé škole je škola v přírodě 

realizována na 1. stupni. Některé školy uvádějí 1 – 5. ročník, některé školy 4. a 5. ročník, na 

některých školách se účastní jen vybraní žáci, některá škola realizuje školu v přírodě ob rok.   

 

10. Nákladovost vzdělávání v ZŠ 

V tomto případě respondenti uváděli nutné investice ze strany zákonných zástupců na akce 

pořádané školou. Jedná se o kvalifikovaný odhad – průměrná roční částka činí 2.673 Kč.  

Některé školy uvedly náklady na lyžařský kurz, v tomto případě se jednalo o průměrnou částku 

2.700 Kč (uváděné ceny se pohybovaly od 1.500 Kč do 4.000 Kč). Náklady na školní výlet se 

v průměru pohybují v částce 560 Kč (ceny se pohybovaly v rozmezí 200 – 2500 Kč). 

Nepravidelně bývají na některých školách realizovány také výlety typu Anglie, zde se částka 

pohybuje kolem 5.000 Kč.  

Průměrná cena školy v přírodě se pohybuje okolo 2.335 Kč. Průměrná cena divadla činní 320 

Kč.  

Tyto aktivity jsou dle názoru dotazovaných z 89,47 % velkou finanční zátěží pro některé 

rodiny.  

 

11. 100 % škol zřizuje školní družinu. 57,89 % (11) škol zřizuje školní klub.  
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84,21 % (16) má tyto služby zpoplatněno. 1 škola (5,26 %) má služby zpoplatněny částečně a 

2 (10,53 %) školy zpoplatněno nemají. V případě školní družiny se jedná o průměrnou měsíční 

částku 114,12 Kč (ceny se pohybují v rozmezí 100 – 250 Kč). Měsíční průměrná částka za 

školní klub činí 37,50 Kč (ceny se pohybují v rozmezí 0 – 120 Kč).  

 

12. 100 % dotazovaných škol v území nabízí volnočasové aktivity.  Většinou je formou školního 

klubu či samostatných kroužků při škole.  

Školy nabízí kroužky v území dle zájmu a možností, poskytovány  jsou v následující kroužky v 

oblastech: 

 

Kroužek % škol počet škol 
Sportovní 94,74% 18 
Výtvarný 84,21% 16 
Hudební 63,16% 12 
Anglický jazyk 57,89% 11 
Taneční 47,37% 9 
Dyslektický  42,11% 8 
Dramatický 31,58% 6 
Počítačový kroužek 26,32% 5 
Deskové hry a logika 21,05% 4 
Německý jazyk 21,05% 4 
Příprava na přijímací zkoušky (ČJ, Ma) 21,05% 4 
Přírodovědný kroužek 21,05% 4 
Školní časopis 21,05% 4 
Doučování 15,79% 3 
Logopedický kroužek 15,79% 3 
Matematický 15,79% 3 
Zdravotnický 15,79% 3 
Čeština 10,53% 2 
Čtenářský 10,53% 2 
Elektrotechnický, robotiky 10,53% 2 
Náboženství 10,53% 2 
Pedagogická intervence 10,53% 2 
Turistický 10,53% 2 
Vědecký 10,53% 2 
Dívčí klub 5,26% 1 
Edukační kroužek 5,26% 1 
Filmový 5,26% 1 
Kroužek vaření 5,26% 1 
Modelářský 5,26% 1 
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Skaut 1x 5,26% 1 
Šikulové 5,26% 1 
Relaxační 5,26% 1 
Všeználkové 5,26% 1 

 

 

Ze sportovních kroužků je na sedmi školách zastoupen florbal, na pěti školách atletika, na 4 

školách gymnastika, T-ball. Zastoupeny jsou také běžné sporty v podobě míčových her, 

pohybových her, stolního tenisu, basketballu, volejbalu, vybíjené. Poskytovány jsou také 

kroužky typu bojové umění, lukostřelba, mažoretky, parkur, solní tenis, softball. 

Výtvarné kroužky zahrnují různé výtvarné zaměření, na nejvíce školách (8) je rozšířen 

keramický kroužek, ale uváděny jsou i drátění, dřevodělný kroužek, rukodělný, scrapbooking, 

tvořivé činnosti, vazačský kroužek.  

Z hudebních kroužků je na nejvíce školách (7) rozšířen pěvecký kroužek, na třech školách je 

vyučována flétna, uváděny jsou folklórní kroužky, ale i klavír, školní kapela, cimbálová muzika, 

atd. 

Některé kroužky končí s odchodem pedagoga a to i přes zájem žáků. Naopak některé kroužky 

jsou zase zavírány pro nezájem žáků. Školy se snaží přizpůsobovat trendům a potenciálnímu 

zájmu. 
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Na 68,42 % škol (13) jsou kroužky zpoplatněny, z toho 1 škola uvedla, že jenom materiálově a 

jedna škola má zpoplatnění jen u T-ballu. 

 

13. 73,68 % (14) dotazovaných považuje volnočasové aktivity pro děti ve své obci za dostačující. 

21,05 % (4) považuje nabídku za nedostačující. 1 tázaný uvedl, že tuto skutečnost nemůže 

posoudit. 

Ti, kteří uvedli ne, navrhují nabídku rozšířit o florbal, sportovní aktivity, ICT problematiku a 

programování, aktivity s účastí rodičů, keramická dílna, turistický kroužek, bojové umění. 

Objevovali se také návrhy na breakdance, parkur, taneční typu NOCD. 

Všechny školy uvedly, že o volnočasové kroužky a kroužky pořádané školou je zájem. Na 

některých školách zaznělo, že zajištění personálu je problém. 

 

14. Že je volnočasová činnost finančně dostupná všem rodinám dětí, uvedlo 89,47 % (17) škol. 

Na dotaz, zda je tomu tak i u ostatních volnočasových aktivit v obci, uvedlo 73,68 % (14) nevím 

a 21,05 % (4) ano. 

 

15. 68,42 % (13) dotazovaných nemá povědomí o tom, že některé rodiny využívají dávky 

(pomoc v hmotné nouzi) pro úhradu stravného (26,32 % (5) ano, 5,26 % (1) neví). 

V případě výdajů souvisejících se vzděláním 57,90 % (11) nemá povědomí o využívání dávek 

rodinami (36,84 % (7) ano, zbytek uvedl někdy). 

Co se týká výdajů souvisejících se zájmovou činností, uvedlo 94,74 % (18) dotazovaných, že 

nemá povědomí. 

 

16. Přístupnost školního stravování 

Průměrná výše nákladů na celodenní stravování v ZŠ na den činní 24,22 Kč. Ve všech školách 

se zpravidla mírně liší ceny pro mladší a starší děti (některé školy mají rozděleno na dvě, některé 

na 3 věkové skupiny), v průměru se jedná o rozdíl 4,70 Kč.  

88,49 % žáků se stravuje ve školních jídelnách. 

Stravování hrazené ze státních prostředků (obědy do škol) je řešeno u 37 strávníků na 3 

základních školách.  
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17. Počty výchovných opatření v základní škole 

 

 

 

 

 

2015/2016 2016/2017 2017/2018

důtka ŘŠ 3,48% 4,80% 3,48%

2. st. z chování 1,94% 1,04% 1,02%

3. st. z chování 1,00% 0,41% 0,43%

opakování ročníku 0,44% 0,65% 0,49%
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18. Bezbariérovost školních budov vyjadřuje následující graf. 

 

 

V případě částečné bezbariérovosti byly uváděny následující důvody:  

budova v památkové péči, historická budova, nepřidělení financí na investice zřizovatelem 

(projekty zpracovány), vysoká nákladnost úprav, rozlehlost budovy, schodiště, plošina pouze na 

jednom schodišti, absence výtahu do patra či schodolezu.   

V případě, že budova není bezbariérová, byly uváděny důvody: 

historická budova (prostorově nemožné, nelze umístit schodolez), finance, zatím nebylo potřeba 

bezbariérovost řešit, rozlehlá patrová budova. 

V komentářích k možnostem zajištění bezbariérovosti bylo uváděno: 

Zajištění bezbariérovosti závisí na financích, investicích, na zřizovateli. Zajištění bezbariérovosti 

pomocí schodolezu uvedlo 5 škol, pomocí výtahu 3 školy.  Instalace schodolezu či výtahů by 

v případě některých škol nestačila, bylo by potřeba udělat drobné úpravy učeben, chodeb, dveří, 

sociálního zařízení a vstupu do budovy. Některé školy uvedly, že v současné době není potřeba 

bezbariérovost zajišťovat, případně si umí výuku zorganizovat. Jedna škola má instalován 

schodolez, v dalších letech bude muset situaci řešit, jelikož do školy na nastupuje dítě na 

vozíčku. 
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19. Vývoj počtu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a ze sociálně 

znevýhodněného prostředí v ZŠ v území 

 

 

 

V území se nachází jedna speciální ZŠ, díky které mohou být data u běžných mateřských škol 

zkreslována. Z tohoto první graf zachycuje v jednotlivých letech vývoj počtu dětí zvlášť 

v běžných a speciální ZŠ, ale také souhrn za všechny MŠ v území. 

 

 

Graf zachycuje vývoj průměrného počtu dětí se SVP v ZŠ. Pro zajímavost opět křivka všech ZŠ 

a křivka průměru na ZŠ bez speciální ZŠ.  
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Vývoj počtu dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí (SZP) v ZŠ v území 

 

Graf zachycuje vývoj počtu dětí ze SZP v ZŠ. V průměru na ZŠ se hodnoty pohybují na 0,06 

v školním roce 2015/2016 a 0,78 ve školním roce 2016/2017 a 1,33 ve školním roce 2017/2018. 

 

20. Všechny školy v území nabízí podporu žákům ohrožených školním neúspěchem. 

 

21. Všechny školy v území spolupracují s rodiči žáků ohrožených školním neúspěchem. 

 

Kapacita školy: 

22. 94,74 % (18) škol neodmítá žáky z důvodu nedostatečné kapacity školy/kapacity třídy. 

 

23. 68,42 % (13) škol má dostačující počet kmenových tříd s výhledem na 3 roky. Na jedné 

škole jsou v současné době třídy na 1. stupni předimenzované. Jedna škola uvedla, že 

v současné době učí i v místnostech, které jsou určeny pro školní družinu. Školy, které uvedli 

ne – mohou řešit např. na úkor kabinetu či na úkor učebny určené pro výtvarnou výchovu.  

 

24. 47,37 % (9) škol uvedlo, že v posledních třech letech eviduje spíše stagnaci počtu dětí, které 

nastupují do 1. ročníků, 42,10 % (8) uvedlo, že počet dětí se zvýšil a 10,53 % (2) uvedlo, že se 

počet dětí v posledních 3 letech snížil. 
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25. Průměrná obsazenost tříd ve školách je 22 žáků.  Respondenti měli možnost vybírat 

z předem definovaných počtů – 15, 20, 25 žáků.  21,05 % (4) uvedlo 15, 26,32 % (5) uvedlo 20 

a 52,63 % (10) uvedlo počet 25 žáků ve třídě. 

 

Rovné příležitosti 

26. 47,37 % (9) škol zaznamenává v posledních třech letech zvýšení počtu odkladů z MŠ před 

nástupem do ZŠ (52,63 % (10) nezaznamenává). 

Na dotaz, jaký je přibližný poměr odkladů při nástupu dětí do ZŠ z MŠ mohli respondenti vybírat 

z nabídky 0, 1, 5, 10 a 15 %. 10,52 % (2) uvedlo 1 %, 2,32 % (5) uvedlo 5 %, 15,79 % (3) uvedlo 

10 %, 26,32 % (5) uvedlo 15 %, 15,79 % (3) uvedlo 20 % a 5,26 % (1) uvedlo 29 %. V průměru 

z uvedených dat činní poměr odkladů 11,63 %. 

 

27. 78,95 % (15) škol pořádá aktivity pro děti před vstupem do 1. třídy. 

 

28. 94,74 % (18) respondentů uvedlo, že škola přijímá všechny žáky bez rozdílů. Ne uvedla 

pouze speciální ZŠ, která přijímá děti pouze se SVP na doporučení SPC. Žádná ze škol není 

školou výběrovou. Školy se v rámci výuky mohou profilovat např. rozšířenou výukou na 1. stupni 

a větším zaměřením na sport či jazyky na 2. stupni, apod. 

 

29. Na dotaz, zda škola v posledních třech letech vzdělává větší počet dětí ze sociálně 

znevýhodněného prostředí, uvedlo 26,32 % (5) ano, 73,68 % (14) ne.  

 

30. 6 škol (31,58 %) v území uvedlo, že v posledních třech letech vzdělává mimořádně nadané 

děti.  

Jedná se spíše o jednotlivce na školách, s tím, že tyto děti se pohybují napříč 1 – 9. ročníku. 

 

31. 68,42 % (13) škol v tomto školním roce vzdělává děti se zdravotním handicapem. Jedná se 

o následující handicapy – autismus (uváděno nejčastěji), sluchové postižení, tělesné postižení, 

lehké mentální postižení, ADHD, lehká mozková disfunkce, porucha učení, souběžné postižení 

více vadami a zrakové postižení.    

73,68 (14) škol uvedlo, že má dostatek kompenzačních pomůcek a vhodných učebnic pro žáky 

se zdravotním handicapem.   

 

32. Pouze dvě školy v území mají zřízenou třídu pro děti s postižením. Z toho jedna škola je 

zřízena dle § 16, odst. 9 školského zákona (561/2004 Sb.). 
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33. V případě práce s žáky se SVP pracuje 63,16 % (12) škol s využitím asistentů, kompenzační 

či speciální pomůcky využívá stejný počet škol, tedy 63,16 %. Na všech školách umí 

pedagogové využívat kompenzační či speciální pomůcky. 

34. Ve sledovaných základních školách v území  ORP Břeclav bylo ve školním roce 2018/2019 

celkem: 291 podpůrných opatření I. stupně, průměr na školu činil 15,32, 

206 podpůrných opatření II. stupně, průměr na školu činil 10,84, 

138 podpůrných opatření vyšších stupňů, průměr na školu činil 7,26. 

 

35. Počet asistentů v území 

 

 

Ve školách v území pracuje celkem 56 asistentů, asistentů I. stupně je 34 a asistentů II. stupně 

je 22. Z celkového počtu asistentů je 51 asistentů pedagoga a 5 školních asistentů, osobní 

asistent není žádný. 2 z respondovaných škol neuvedlo v této problematice žádná data. 
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 Graf zachycuje vyjádření počtu jednotlivých druhů asistentů na ZŠ v území.  

 

36. Na základních školách v území pracuje celkem 23 speciálních pedagogů a 3 psychologové, 

jedná se o zaměstnance školy. Průměrně tedy na ZŠ připadá 1,21 speciálních pedagogů a 0,17 

psychologa. Reálně jsou speciální pedagogové na 10 školách (52,63 %) a psychologové na 2 

školách (10,53 %) 

 

37. Na 52,63 % (10) školách jsou vzděláváni cizinci. 80 % (8) škol, na kterých jsou vzděláváni 

cizinci, uvedlo, že mají dostatečné podmínky pro jejich vzdělávání.  Jedná se o národnosti – 

irácká, moldavská, mongolská, slovenská, polská, rumunská, ukrajinská a vietnamská. 

Nejčastěji uváděny národnosti slovenská, vietnamská a moldavská. 

 

38. Žáky s domácím vzděláváním má pouze 1 škola v území, v tomto případě se jedná o 

speciální základní školu. 

 

39. 89,47 % škol poskytuje pro žáky (i jejich rodiče) kariérní poradenství. Poradenství 

neposkytují 2 školy v území (jedná se o ZŠ, které poskytují vzdělání jen pro I. stupeň). 
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Další specifické otázky: 
 

40. 78,95 % (15) základních škol uvedlo, že pracuje s nadanými žáky (nejedná se však o žáky 

s diagnostikou od poradny). Jako nejčastější formy práce byly uváděny individuální přístup (i 

mimo výuku) a zapojení do soutěží a olympiád. Dále byly uváděny také IVP, kroužky, 

nestandardní úkoly, organizace práce, pedagogická intervence, pracovní listy, PC - elektronické 

vzděl. programy + portály online, rozšiřování učiva a složitější příklady (logika). 

 

41. Pouze jedna ze škol v území má výběrové třídy, jedná se o třídy, do kterých je prováděn 

pečlivý výběr žáků. V případě této školy jsou žáci zařazování do výběrových tříd na základě 

testů. V případě jedné školy zavést, nepovedlo se, jelikož z pohledu rodičů se jednalo o 

diskriminaci.  

 

42. 84,21 % (16) škol uvedlo, že využívají moderní způsoby výuky nebo alespoň jejich prvky dle 

potřeby (pedagogové si vybírají, co je potřeba, co se hodí). 

 

 

 

Dále byly jmenovány individuální přístup, Montessori výuka, outdoorová výuka, problémové 

úkoly, speciálně pedagogické metody, tandemová výuka, tvořivé aktivity, výuka z více učebnic 

a zážitkové učení. 
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43. Na všech školách je výuka přizpůsobována požadavkům doby (finanční gramotnost, vedení 

k celoživotnímu vzdělávání, atd.).  

 

44. Všechny základní školy uvedly, že výuka je z pohledu pedagoga pro žáky zajímavá a 

kreativní.  Návrhy na zlepšení, které zazněly:  

- vždy je co zlepšovat, záleží na osobnosti učitele, na jeho přístupu, 

- zúžení RVP – věnovat se učivu konkrétně, 

- interaktivita a modernost výuky a jejích prostředků (včetně techniky), 

- portfolia, 1 – 3 třídy – číst, psát, počítat, 4, 5, 6 třídy – prohlubování, 7, 8, 9 – zájmová výuka, 

- spojení s praxí, exkurze, 

- zavádět do výuky nové metody, učivo propojovat s praxí, 

- menší počet žáků ve třídách, dělení tříd na skupiny, 

- finanční prostředky – dotace, granty, 

- aktivizující metody a formy práce, 

-  pořád je co zlepšovat vzhledem k poměru běžných žáků a žáků s SVP, k náročné administraci, 

k projektovým aktivitám, 

- využití interaktivních učebnic, vzdělávacích el. a online programů, 

- sady, vzdělávací kartičky k individuálnímu procvičování (EDUpraxe), sady didaktických her a 

pomůcek (pexesa, skládáčky, luštěnky, atd.), 

- ve třídě by neměli být žáci s LMR, SMR a těžkými výchovnými problémy. 

 

45. Na všech školách mají žáci možnost seberealizace. Nejčastěji mají možnost seberealizace 

prostřednictvím projektových aktivit (zpracování, prezentace; uvedlo 10 škol), zájmových 

kroužků a školního klubu (uvedlo 7 škol), účast v soutěžích a olympiádách různého zaměření 

(uvedeno 5x) a aktivit v rámci školního parlamentu (4x). Jmenovány byly také další formy, jako 

absolventské práce žáků, badatelská výuka, fiktivní firmy, metody kritického myšlení, při výuce, 

rozvoj oblastí, ve kterých žák vyniká, výroba, vlastní aktivity a vystoupení a programy pro žáky 

a veřejnost. 

 

46. Všechny školy v území využívají skupinovou práci žáků při výuce. 

 

47. Interaktivní metody a pomůcky ve výuce využívá běžně 73,68 % (14), jen v některých 

předmětech 21,05 % (4) škol.  
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48. 36,84 % (7) škol má čtenářský klub, doučování žáků je prováděno na 89,47 % (17) škol, 

klub deskových her je provozován na 47,11 % (8) škol a počítačový klub funguje na 21,05 % (4) 

škol. Byly uvedeny také další oblasti, jako klub anglického jazyka, klub komunikace v cizím 

jazyce, zájmové útvary, pedagogická intervence.  

57,89 % (11) škol, že zdrojem financování těchto aktivit jsou šablonové projekty.  

 

49. Školní parlament (případně žákovský) má zřízeno 63,16 % (12) škol v území. Četnost 

scházení je různá. Parlament se schází většinou dle potřeby a akcí, na polovině škol 1x za 

měsíc, na některých školách 2x měsíčně, 1x za 2 měsíce, 2x ročně či 4x ročně.  

  

50. Výuka cizích jazyků 

Na 1. stupni všechny školy v území vyučují anglický jazyk, německý ani žádný jiný jazyk není 

na I. stupni vyučován na žádné škole. V průměru má každá třída výuku 3 h týdně. Uváděné 

hodiny se pohybovaly v rozmezí 2 – 4 h týdně (2 h zpravidla v nižších ročních).    

 

 

Na 2. stupni všechny školy v území vyučují anglický jazyk a německý jazyk. Ruský jazyk je 

vyučován na šesti školách. V průměru má každá třída výuku 3 h týdně u anglického jazyka, 2,25 

hodiny německý a ruský jazyk. U anglického jazyka se výuka pohybuje v rozmezí 3 – 4 h, u 

německého a ruského 2 – 3 h.   

  

51. Na všech školách jsou pravidelně nakupovány aktuální učebnice, aplikace a pomůcky. 

Závisí na finančních možnostech školy, školy pořizují takové materiály, které poptávají 
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pedagogové, na některých školách je snaha mít ucelenou řadu učebnic, vyučující mají 

k dispozici i alternativní materiály.  

 

52. Všechny školy využívají externí zdroje financování. Většinou se jedná o kombinaci 

sponzoringu, plateb rodičů a příjmů z vedlejší činnosti (pronájmy, atd.). 

 

Personální zdroje: 

 

53. Věková struktura pedagogických zaměstnanců 

Ve sledovaných základních školách v území pracuje celkem 363 pedagogů, 64 mužů (17,63 %) 

a 299 (82,37 %) žen. 

 

 

V průměru připadá na školu 19,20 pedagogických zaměstnanců, do 35 let 3,11 pedagoga, 36 – 

50 let 6 pedagogů, 51 let a starší 8,37 pedagoga a v důchodovém věku 1,72 pedagoga. 

Průměrně na školu připadají 3 muži a 16 žen. 

 

54. Na otázku, zda chybí na školách nějaká aprobace, odpovědělo 78,94 % (15) škol ano. 

Uvedeny byly následující aprobace pro 1. stupeň: AJ, Hv, IT, Ma, Pč, Př, Vv, Z, kvalifikovaný 

asistent pedagoga. Dále byly uvedeny následující aprobace: Aj, Fy, Ch, Hv, IT, JČ, JN, Ma, Př, 

Tv, Vo, Vv, Vz.  

 

16%

31%44%

9%

Věková struktura pedagogických 
zaměstnanců

do 35 let

36 – 50

51 let a starší

důchodový věk



 
 

MAP v ORP Břeclav II, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009693 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

88 

 

55. Možnosti vzdělávání jsou v základních školách umožňovány pedagogům v oblasti: 

- čtenářské gramotnosti ve všech školách, 

- matematické gramotnosti ve všech školách, 

- výuky cizích jazyků v 94,76 % (18) škol, 

- polytechnického vzdělávání ve všech školách, 

- inkluze v 94,76 % (18) škol, 

- počítačové gramotnosti pedagogů v 89,47 % (17) škol. 

 

Spolupráce: 

56. 94,73 % (18) základních škol spolupracuje s ostatními školkami či školami v ORP Břeclav.  

Uváděné důvody spolupráce: aktivity v rámci Šablony II, inspirace, manažerská činnost 

(ředitel školy), metodická pomoc, plynulý přechod dětí z MŠ do ZŠ, projekty, přestup žáků na 2. 

stupeň, rozdělení nákladů při divadle či jiném kulturním programu, sdílení dobré praxe, 

vzájemná výměna zkušeností, soutěže, sportovní akce, atletické přebory a žákovské soutěže. 

 

57.  Všechny základní školy v území spolupracují s odbornými experty. Spolupráce 

s konkrétními experty se v jednotlivých základních školách liší. Jmenováni byli následující 

odborní experti:  

 

Dětský psychiatr  5,26 % (1) 

Logoped   42,11 % (8) 

Okresní metodik prevence 5,26 % (1) 

OSPOD    5,26 % (1) 

Policie ČR   5,26 % (1) 

PPP    89,47 % (17) 

Prevence   5,26 % (1) 

Sportovní trenér  21,05 % (4) 

Rodilý mluvčí    47,37 % (9) 

SPC    31,58 % (6) 

SVP    5,26 % (1) 

 

58. 94,74 % (18) základních škol spolupracuje se MŠ, NNO a dalšími subjekty za účelem 

adaptace na školní prostředí a přípravy na přechod dětí na ZŠ. Uváděny byly následující 

organizace: 
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Dětský lékař    5,26 % (1) 

Dětská neurologie  5,26 % (1) 

MŠ    68,42 % (13) 

IQ Roma Servis, z. s.   5,26 % (1) 

PPP    15,79 (3) 

SPC    10,53 (2) 

Školská poradenská zařízení  5,26 % (1) 

ZŠ    21,05 % (4) 

 

59. Ke spolupráci s rodiči se školy vyjadřovaly následovně: 

Rodiče se účastní akcí, na kterých děti vystupují a společných kulturních a sportovních 

akcí/aktivit (akademie, absolventské práce, besídky, divadlo, jarmark (žákovský, charitativní), 

karneval, ples školy, projektové dny, školní soutěže (recitační, sportovní), vánoční akce (dílny)), 

besed, exkurzí, dnů otevřených dveří, charitativních akcí, setkání v rámci spolupráce 

s partnerskými školami, škol v přírodě, třídních schůzek a konzultací, atd.  

Aktivní rodiče jsou členy školní rady, dělávají nebo se setkávají na shromáždění třídních 

důvěrníků. Opět záleží na škole od školy, rodičích, přístupy jsou různé, někteří rodiče aktivní, 

jiné to nezajímá. Na některých školách se rodiče aktivně neúčastní, pokud se požádají, nemají 

s pomocí problém. Školy hodnotí přístup spíše pasivní, chtělo by to více vtáhnout rodiče do 

dění. Aktivnější rodiče jsou u mladších žáků (1 stupeň), čím jsou děti starší, tím je účast rodičů 

na akcích slabší.  

Rodiče poskytují materiální (pomůcky) a peněžité/sponzorské dary či realizují sbírky.  

 

60. 94,74 % (18) zástupců základních škol uvedlo, že se jim spolupracuje dobře se zřizovatelem, 

jeden zástupce v současné době nemůže tuto otázku posoudit z důvodu nového vedení radnice.  

 

61. Všechny základní školy spolupracují s dalšími subjekty: 

místní knihovna  94,74 % (18) 

neziskové organizace v obci 73,68 % (14) 

(dobrovolní hasiči, myslivecké sdružení, softball, rybářské sdružení, ZUŠ) 

firmy v obci   78,95 % (15)  

(autoškola, domov seniorů, Gumotex a. s., kino, muzeum, multifunkční centrum zámek, 

nemocnice, OSPOD, plavecká škola, Policie ČR, střední školy, hospodářská komora, 

zahrada vysoké školy, místní řemeslníci) 
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Technický stav školy: 
 

62. Jaké má škola vybavení/resp. co škole chybí? 

Základní školy uvedly, že jim chybí: 

(číslo vyjadřuje četnost výskytu označených variant, pokud je uvedeno 1, tak skutečnost 

uvedla pouze 1 škola) 

 

během 3 let budou chybět učebny pro běžné třídy  1 

dílny        1 

chemická laboratoř      1   

individuální pracovny      1 

interaktivní tabule      1 

jazyková učebna       2 

knihovna       1 

laboratoř       1 

multifunkční učebna (dílny + výtvarný ateliér)  1 

multimediální učebna      1 

pozemek – záhony, sad     1 

relaxační a rehabilitační prostory    1 

renovace ICT       1 

samostatné prostory pro školní družinu   1 

sportoviště (atletické, pro I. i II. stupeň, tělocvična)   5  

šatny, zázemí       1 

školní kuchyně – cvičná     1 

školní zahrada – venkovní učebna    1 

žákovská dílna      1 
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63. Jak vnímáte technický stav školy? 
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64. Současný stav využití ICT technologií ve škole 

 

Školní intranet má 42,11 % (8) škol.  

 

 

Pozn. V možnosti jiné byl uveden dataprojektor, 3D panel a Umíme to. 

 

Na dotaz, co brání škole v oblasti rozvoje nových technologií, uvedlo: 

63,16 % (12) škol finance, 

52,63 % (10) škol personální zdroje a  

10,53 % (2) škol nic nám nebrání. 

65. 89,47 % (17) škol uskutečnilo v uplynulých 5 letech významnou rekonstrukci. 

15,79 % škol řešilo elektroinstalaci. 10,53 % (2) škol provedlo vybudování či rekonstrukci 

optické sítě a kvalitní zasíťování všech budov, přístavbu, sociální zařízení, střechu. Dále 

byly jmenovány budova školy, částečná rekonstrukce kotelny, kmenové učebny, parkety 

v tělocvičně, PC učebna, podlaha v ICT učebně, prostranství před budovou školy, 

přípravná třída, půdní vestavba, rekuperace tělocvičen, rozvody el. energie, rozvody 

vody, sportovní hřiště, šatny žáků, školní byt na družinu, školní jídelna, učebny, vybavení 

družiny, výměna oken, vchod do budovy, výměna kotlů, zábradlí, zahrada a zateplení.  

 

66. 73,68 % (14) škol plánuje uskutečnit rekonstrukci ve škole ve výhledu 5 let. 

denně 1x týdně
vícekrát
týdně

měsíčně
vícekrát
ročně

nevyužívám
e

PC 89,47% 0,00% 10,53% 0,00% 0,00% 0,00%

interaktivní tabule 78,95% 0,00% 21,05% 0,00% 0,00% 0,00%

tablety 15,79% 5,26% 15,79% 5,26% 5,26% 52,63%

výukový software 68,42% 5,26% 15,79% 10,53% 0,00% 0,00%

Jiné 21,05% 5,26% 5,26% 0,00% 0,00% 0,00%
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21,05 % (4) škol plánuje odborné učebny, budování či rekonstrukci tělocvičny, střechu 

(hala, nad vstupním pavilonem, tělocvična). 15,79 % (3) škol potřebuje šatny. 10,53 % 

(2) chce realizovat elektroinstalace, vzduchotechniku, učebny (jazykové, PC). 

Dále byly jmenovány bezbariérovost, dílny, dostavět školu, fasáda, hřiště pro I. stupeň, 

hydroizolace, jídelna, kanceláře, kabinety, klimatizace ve třídách, kuchyně, okna a 

zateplení, osvětlení, podlaha, prostor pro ŠD, přestávkový dvůr, přístavba školy (kuchyň, 

jídelna, ŠK+ŠD, speciální třídy, běžné třídy, odborné učebny, venkovní učebna), 

rekonstrukce školního dvora, rozvody topení, rozvody vody, sborovna, sklepy, sprchy u 

tělocvičny, stupačky, úprava sportovního areálu, vlhkost, vodoinstalace, výměna oken, 

zahrada a žákovská dílna. 

 

Závěrem: 

 

67. Co považujete ve vaší škole za stěžejní, čím se například vaše škola odlišuje od 

ostatních, co může nabídnout žákům jako nadstandard, čím je zajímavá? 

 

Pozitivní klima školy, kvalifikovaný pedagogický sbor, prezentace školy – účast a umístění ve 
sportovních soutěžích, pestrá nabídka zájmové činnosti. 

EVVO v 6. a 7. tř., projektové aktivity, velmi dobré materiální vybavení + ICT, Šablony I., II. - 
zisk financí na další nadstandardní vybavení, výuka s tablety, péče o žáky se SVP + sociálně 
slabé, rodinné prostředí. 

Projekt Erasmus +, vysoká hodinová dotace pro výuku cizích jazyků. 

Mnohaletou spolupráci s rakouskými školami. Pro děti s odkladem školní docházky možnost 
navštěvovat přípravnou třídu, bezplatný přípravný kurz pro budoucí prvňáčky „Školička před 
školou“, celoškolní projekty zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti, přírodovědné a 
environmentální vzdělávání, prevenci rizikového chování, podporu rozvíjení kompetencí 
připravujících na osobní život, další vzdělávání a budoucí pracovní zařazení. 

Plná naplněnost, vybavení ICT + pomůcky, nabídka třídy s rozšířenou výukou M a JA -1. st., 
sportovní zaměření školy, třída zaměřená na výuku jazyků, poradenské pracoviště. 

Malé počty žáků ve třídách, moderní vybavení, příjemné klima, nízký výskyt sociálně 
patologických jevů, dobře fungující tým pedagogů. 

Podpora sportu, 6, 7. třída 3 h tělocviku, praktický život, IT ve všech předmětech, vybavení IT, 
každý rok výjezdy do ANJ, rodilý mluvčí, 2 interakční kurzy ANJ, příměstské tábory ANJ, areál 
školy. 

Dobré vztahy, kantoři, žáci, kariérové poradenství – exkurze, zájezdy na SŠ, systém exkurzí, 
velká nabídka kroužků. 

Zázemí pro sport, modelářství, zoo koutek, biologické olympiády (pořadatel). 

Rodinná atmosféra, menší počet žáků, různé akce (cca 80). 
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Zázemí školy a aktivity nad rámec běžných povinností, velká spádová škola, školní hřiště, 
zahrada, multifunkční hřiště, vybavená škola. 

Ekologické centrum, ekologická výchova, projektové dny. 
Rodinné prostředí, menší počty žáků ve třídách, školní klub, ranní školní družina, odpolední 
provoz ŠD do 17:00 h, široká nabídka akcí pro veřejnost pořádaných ŠD a ŠK, školní sad a 
dílna, organizace sportovních akcí pro jiné ZŠ, úzká spolupráce s MŠ, projekt Poznáváme 
(zaměřený na prevenci a vztahy ve třídě), včasné a důsledné řešení problémů třídního 
kolektivu. 

Výuka informatiky od 3. ročníku, robotické stavebnice, projekty ESF, školní dílny, kuchyňka, 
dvě tělocvičny. 

Nízký počet žáků ve třídách, individuální přístup, rodinné prostředí, školní sbor – 3. místo 
na celostátní soutěži, partnerská škola srbské menšiny Kuščica, výborná spolupráce s obcí. 

Opravená a vybavená budova školy, pestrá nabídka zájmových útvarů, typ rodinné školy. 

Odbornost pedagogů i asistentů, výborná vybavenost, poskytování podpůrných opatření 
v plném rozsahu, nadstandartní individuální logopedická péče. 

 

68. V čem jste dobří, kde máte rezervy? 

Klady: Plánování preventivních akcí, řešení konfliktních situací – častá jednání s rodiči. 
Rezervy: Inkluze-nedostatek speciálních pedagogů, nedostatek zkušeností pedagogů s inkluzí. 

Klady: Kvalitní práce šk. poradenského pracoviště, komunikace s rodiči (informovanost). 
Rezervy: Začínající pedagog nemá možnost "se učit" od kolegy se stejnou aprobací, konzultace 
práce, postupů, výsledků vzdělávání v souběžných ročnících. 

Klady: škola rodinného typu, poloha v centru, dopravní dostupnost, vybavení ICT technikou. 

Klady: Přátelské klima školy, důraz na zdravé vztahy mezi žáky, učiteli, rodiči, plně 
kvalifikovaný a zkušený pedagogický sbor, odborně vedené výchovné a profesní poradenství, 
citlivá a profesionální péče žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, příjemné a bezpečné 
prostředí školy s moderními třídami, kvalitní příprava žáků k přijímacím zkouškám na střední 
školy, projektová výuka, místně zakotvené učení v LVA, charitativní akce, výuka angličtiny, 
němčiny a ruštiny, ranní a odpolední aktivity ve třech odděleních školních družin s provozem již 
od 6.30 hod. Zdravé stravování ve školní jídelně s možností výběru ze dvou jídel, pravidelný 
plavecký výcvik všech žáků 2. a 3. ročníku, zapojení žáků do poznávacích exkurzí, výukových a 
sportovních soutěží. 
Zápory: Zajištění školního psychologa, zajištění chybějících aprobací, zapojení do 
mezinárodních a evropských projektů a grantů, větší zapojení rodičů do dění školy, větší 
propagace školy na veřejnosti. 

Klady: Dobré výsledky ve sportu, v naukových soutěžích. 
Zápory: Chybí nám venkovní učebny a prostory pro školní družinu. 

Klady: Škola je v klidné části města, dobrá spolupráce s rodičovskou veřejností, pedagogové 
používají různé alternativní prvky výuky, žáci se k nám rádi vracejí. 

Klady: Dobře fungující tým pedagogů, moderní vybavení, příjemné klima, malé počty žáků ve 
třídách.  
Zápory:  Pedagogové, 2 učitelky chybí. 

Klady: Spousta akcí, jak pro děti, tak pro občany.  
Rezervy: Recitační soutěže, olympiády. 
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Klady: Systém exkurzí, velká nabídka kroužků. 
Rezervy: rezervy jsou všude, dílny, polytechnika, fyzika, chemie – vybavení, technické 
vzdělávání, pozemky. 

Klady: Zázemí pro sport, nabídnout alternativu ke gymnáziu. 

Klady: Akce pro žáky, individuální přístup, práce s žáky. 
Rezervy: Inkluze, více problémových žáků, rodiče brzdí výuku. 

Klady: Kolektiv. 
Rezervy:  Vybavenost. 

Klady: Nadstandartní nabídka aktivit. 
Rezervy: Oblast personální a IT technologií. 

Klady: Úspěšnost přijímací zkoušky, ANJ, vyučující. 

Klady: Práce se žáky se SVP a nadanými žáky, zapojení žáků do různých aktivit a soutěží.  
Rezervy: rozšířit nabídku nepovinných předmětů a zájmových kroužků, zavedení dalších 
moderních metod do výuky. 

Klady: Materiální vybavenost školy, pěkné a čisté prostředí, osobní kabinety s PC, vysoká 
kvalita pedagogů a jejich zodpovědný přístup k práci, schopnost komunikovat, elektronická ŽK 
– rychlá informovanost a komunikace s rodiči, empatie k žákům, spolupráce se seniory, 
komunikace na 1. st., dobře fungující organizační systém, komunikace s vedením, 
informovanost – dostupnost ke všem dokumentům, okamžité řešení kázeňských problémů, 
podpora vedení, VP a preventisty, uplatňování nových metod a forem práce – podpora vedení, 
dostatečné propracování školního řádu, projektová činnost, dostupnost školy z hlediska 
dopravy, odborné učebny, velké prostory – dělení tříd, zdravotní hledisko, nabídka kroužků 
(jsou zdarma), kolektiv, propojení SŠ a SOŠ, podpora města, uplatnění žáků po absolvování 
ZŠ, konkurenceschopnost, reprezentace žáků na soutěžích.  
Rezervy: Komunitní činnost, nízká úroveň venkovních sportovišť, přehřívání tříd a učeben v 
létě, vzduchotechnika, mnohopočetné třídy – spojování, málo vybavené odborné učebny, chybí 
vybavení v kmenových třídách – projektor, IA tabule, nedostatečné prezentování školy. 

Rezervy: Finanční limity, komunikace s rodiče – neshody. 

Rezervy: Absence školního hřiště a školního pozemku pro výuku pěstitelských prací. 

Klady: Kvalitní výuka, dobrá spolupráce s rodiči, rodinné klidné a příjemné prostředí. 
Rezervy: Projekty. 

 

69. Má škola stanoveny cíle, kterých chce dosáhnout do budoucna, případně se nějak 

profilovat? Představa školy za 5-10 let, jak se vidí? 
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Plnit základní funkce školy – vzdělávací, výchovnou i socializační. Vybudovat vysoký standard 
školy, rozvoj podmínek ke vzdělávání, ekonomické zdroje, kulturnost a vybavenost prostředí, 
hygiena, rozvoj informačního systému a prezentace školy, public relations. Vybudovat příjemné 
pracovní a tvůrčí klima pro žáky i pracovníky školy, rozvoj týmové spolupráce a kolegiálních 
vztahů ve škole, respektovat cíle evropské vzdělávací politiky.  Vybavit absolventy školy 
klíčovými životními kompetencemi – k učení, k řešení problémů, komunikativními, pracovními, 
osobnostními. Umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení; 
podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. Vést žáky k 
všestranné, účinné a otevřené komunikaci. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a 
respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako 
svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své 
povinnosti. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání 
životních situací. Rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě, učit žáky 
aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný. Vést žáky k 
toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít 
společně s ostatními lidmi a pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu 
s reálnými možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při 
rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. 

Klima školy, prevence školní neúspěšnosti, kvalifikovaný pedagogický sbor, rozvoj gramotností 
a kompetencí žáků. 
Vybudování haly pro výuku TV, dílny, cvičná kuchyňka. 

Zajištění kvalitního základního vzdělávání pro všechny žáky a zajištění rovného přístupu 
k němu, sledování trhu práce a vedení žáků k jejich budoucímu uplatnění. Odborná a 
kompetentní péče věnovaná žákům se specifickými vzdělávacími potřebami i žákům nadaným. 
Podporování čtenářské, matematické, ICT gramotnosti a polytechnického vzdělávání žáků, 
zvyšování jazykových znalostí a dovedností, podporování environmentální výchovy, prevence 
sociálně patologických jevů, zvyšování tělesné zdatnosti žáků a jejich praktických dovedností, 
realizovat vzdělávání v přípravné třídě, rozvíjet spolupráci s rakouskými školami, zapojování 
školy do života obce. 
Máme za to, že škola je dostatečně profilovaná. 

Vychází z koncepce rozvoje – udržet si standart, spokojenost žáků, zabránit odlivu žáků. 

Dostavba školy, vše pod jednou střechou, kroužky pro dospělé – odpoledne ANJ, keramický, 
dětem chybí sebevědomí – umění prodat, co umí. 

Podpora polytechniky, zahraniční zájezdy (hl. města sousedů), školy v přírodě, využívat místní 
podmínky, pozemky, dílny. 

Z názvu ŠVP „Škola pro život“ – poskytnou dobrý základ pro další vzdělávání všem žákům, 
vzdělání získané na škole, na kterém mohou stavět, matematická třída – aspoň 2 třídy, 
profilace, ŠVP je nastaven. 

Komunitní škola, trend akcí posunovat, základy vzdělání, matematická gramotnost, je to o 
dětech. 
Postup dle plánu investic školy. 

Úspěšní žáci i v navazujících školách, nový systém učení za účelem lepší schopnosti se učit. 
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Zkvalitnění komunikace s rodiči, modernizace webových stránek školy, získat pedagogy pro 
vedení kroužků a práci s dětmi ve volném čase, najít vhodný prostor pro vybudování 
multifunkční učebny, vybudovat rekuperační zařízení. 

Podporovat integraci moderních výukových metod, které navazují na předchozí koncepci školy 
a vycházející ze ŠVP – kritické myšlení, projektové vyučování, činnostní učení, problémová 
výuka. Zajišťovat podmínky inkluze a podporovat začleňování žáků ze SVP. Spolupracovat s 
poradenskými zařízeními s cílem rozšířit odbornou podporu dětem ze SVP. Podporovat nadané 
a talentované žáky. Posilovat sounáležitost a kooperaci obou stupňů školy, žáků a učitelů. 
Udržovat bezpečné školní klima, mapovat aktuální situaci, realizovat dotazníková šetření k 
rizikovému chování. Předcházet problematickému chování zařazováním programu primární 
prevence. Zapojovat se do vyhlášených projektových výzev typu Šablony. Zapojovat se a 
využívat možností nabídky programů vzdělávání a předávání zkušeností v rámci MAP. 
Podporovat a dále prohlubovat polytechnickou výuku, zapojováním do soutěží nadále 
propagovat školu. Posílit výuku angličtiny realizací výjezdů do zahraničí. Provádět testování 
žáků v 5. a 9. ročníku, jejich vyhodnocování a porovnávání výsledků z předchozích let. Zvýšit 
počet projektů třídních, ročníkových i celoškolních. Udržet a případně zvýšit počet kroužků na 
škole. V rámci environmentální výchovy rozšířit škálu tříděného odpadu o plechovky, baterie 
apod. Snaha o omlazení pedagogického sboru a zajištění kvalifikovaných pedagogů ochotných 
se dále sebevzdělávat a podílet se na rozvoji školy. Stabilizovat tým, využít potenciál týmové 
práce, zlepšovat klima školy. Plně využívat a doplňovat kritéria hodnocení a odměňování, která 
zvýší motivaci zaměstnanců a povede k růstu jejich pracovní zainteresovanosti. Vytvářet 
kvalitní pracovní podmínky pro nepedagogické pracovníky, kteří tvoří nedílnou součást 
pracovního kolektivu. Zajistit prostory odpovídající nárokům moderní školy. Oprava učebny ICT 
a nové vybavení z vlastních zdrojů. Modernizace odborných učeben a školní kuchyňky z 
vlastních zdrojů nebo získáním účelových dotací prostřednictvím MAS. Dovybavovat učebny 
projekční technikou. Zajistit rekuperaci vzduchu ve třídách. Řešit se zřizovatelem výměnu 
elektroinstalace v jednotlivých traktech školy a modernizaci šaten v traktu tělovýchovy. 
Výhledově vybudovat venkovní sportoviště. Udržovat bezpečnost žáků a modernizovat 
monitorování pohybu cizích osob v objektu školy. Využívat prostory pro hospodářskou činnost, 
nejen pronájmy tělocvičen. 
Změna vedení – cíle budou upřesněny. 

Profilovat se více v oblasti sportu a snaha zvýšení počtu žáků školy. 

Jsme škola pro zdravotně postižené žáky. Naším cílem je a bude i nadále připravovat naše děti 
pro kvalitní život v rámci jejich možností. Přáli bychom si, aby nás veřejnost vnímala jako 
rovnocenného partnera v oblasti vzdělávání. Jsme připraveni poskytovat metodickou pomoc 
pedagogům ze škol běžného proudu. 
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70. Jak komunikujete s rodiči, veřejností? 

 

 

1

besedy s rodiči 5,26%

dny otevřených dveří 78,95%

elektronická žákovská knížka 42,11%

e-mail 15,79%

Edookit 10,53%

EduPage 5,26%

Facebook 36,84%

informační kanál 5,26%

komunikační systém (systém
evidence žáků) 5,26%

konzultace 36,84%

letáky 36,84%

měsíční zprávy 5,26%

osobní kontakt 5,26%

plakáty 5,26%

plenární schůze 5,26%

schůzky rodičů 5,26%

školníčky 5,26%

škola online 5,26%

školní spolek 5,26%

telefonicky 5,26%

třídní schůzky 31,58%

vývěsní tabule 5,26%

webové stránky 84,21%

žákovské knížky 5,26%

zpravodaj 10,53%
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Formy komunikace s rodiči, veřejností
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71. Jaké další aktivity chcete dělat v rámci akčního plánu? 

ADHD (učitelé, rodiče) – paní Bínová (Brno) 

elektronická komunikace pro NPG 

další vzdělávání pedagogických pracovníků 

dobrá praxe 

finanční gramotnost 

jak jednat s rodiči 

jak pracovat s dětmi (praktická ukázka) 

inkluze – školení 

komunikace 

konzultanti 

matematická gramotnost 

místně zakotvené učení v regionu LVA ve spolupráci s projektem Zdravé město 

nové financování škol – PHmax 2x 

nové metody ve výuce 2x 

pomoc s Šablonami II 

pomoc s rozšířením polytechnického vzdělávání – pilotní aktivita Zábavná technika 

pomoc se sestavením projektů – obnova školní dílny, školní zahrada, přírodní učebna 

potřeby dětí pro NPG 

právní minimum pro učitele 

předávání zkušeností mezi pedagogickými asistenty 

rodilý mluvčí – více využít 2 

řešení výchovných problémů s žáky i rodiči – pravomoci učitelů, jak se chovat? 

semináře pro zákonné zástupce, odborná školení pro vedení 

sdílení mezi učiteli z jiných škol mimo okres 

sdílení zkušeností zástupců ředitelů škol  2 

společné vzdělávání celého pedagogického sboru 

spolupráce s organizací Lužánek (Ing. Šálek) 

školení ve formě „sborovna“ (dělat i na některých školách) 

více polytechniky 

vyučování v přírodě LVA 

vzdělávání v oblasti IT (pro pedagogy) 

zájezdy zahraničí – hlavní města 

zajištění školního psychologa na částečný úvazek 

základy práce s PC (Word, Excel) 

zdravé stravování ve školních jídelnách 
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Reflexe škol: 

Čtenářská gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka 

Co ve škole proběhlo dobře: 

Spolupráce s místní knihovnou – každá třída 2x ročně navštěvuje besedy, testování čtenářské 
gramotnosti, besedy se spisovatelem, třídní projekty. 

Postupné doplňování školní knihovny, online vzdělávání, programy na rozvoj ČG. 

Čtenářské dílny v rámci projektu Výzva 22, projekt „Celé Česko čte dětem“. 

Žáci pravidelně ve všech ročnících navštěvují knihovnu v Poštorné, tzv. knihovnické lekce, při 
nichž si doplňují informace o probíraném učivu, seznamují se s regionálními autory a učí se 
základní orientaci v knihovně. Také poznávají  provoz knihovny a někteří se stávají 
pravidelnými návštěvníky a čtenáři. Rovněž navštěvují v knihovně určité specifické programy, 
např. Noc s Andersenem. Čtenářské dílny, dlouhodobý celoškolní projekt Čtení nás baví, 
spolupráce s knihovnami, besedy se spisovateli, absolventské práce 9. ročníku, recitační 
soutěže, zřízení školní knihovny, absolventské práce 9. ročníku. 

Zjišťování čtenářských dovedností žáků – dobrá úroveň čtení. 

Využití různých metod k rozvoji ČG, projektové vyučování, spolupráce s knihovnou, vedení 
čtenářských deníků, výuka čtení a literatury, zapojování kritického myšlení. 

Čtenářský klub, školení pedagogického sboru v oblasti čtenářské gramotnosti, školní recitační 
soutěž, sdílení zkušeností. 

Literární procházka, vedou děti ke čtení, ŠVP – literatura, gramatika, 5. třída divadlo (DS, 
školky), řada akcí, viz výroční zpráva. 

Recitační soutěže, knihy pro výuku, dramatický kroužek, moderování sportovních akcí (9. třídy), 
představení pro veřejnost – každý rok prezentace. 

Čtenářské dílny, návštěvy knihoven. 

Projekty v rámci šablon I. 

Čtenářský klub, nabídka knih, olympiáda ČJ (okres, kraj). 

Standardní aktivity, recitační soutěže. 

Čtenářský klub. 

Vybudování čtenářské dílny, nákup vhodných knih k četbě, projekt Harry Potter ve 4. ročníku 
zaměřený na čtenářskou gramotnost. 

Projekt Šablony I – aktivita Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ, vystoupení na školní akademii. 

Školení čtenářské gramotnosti, vybudování školní knihovny, nákup knížek pro referáty, 
olympiáda z JČ a recitační soutěž, čtenářský klub ze šablon, kroužek školní časopis. 

Knihovnické lekce, využívání školní knihovny, vystupování žáků na veřejnosti. 

Spolupráce s pobočkami Městské knihovny Břeclav, organizace školního a okresního kola 
recitační soutěže. 
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V čem byla škola zvlášť úspěšná: 

Nabídka poutavých knih pro žáky s využitím ve výuce českého jazyka a literatury. 

Velmi dobrý výsledek JČ v testování SCIO - 5., 9. tř. recitační soutěž - postup na kraj. 

Čtenářské dílny v rámci projektu Výzva 22, projekt „Celé Česko čte dětem“. 

Každoročně se ve škole koná recitační soutěž, která bývá velmi úspěšná. Zúčastňují se jí žáci I. 
i II. stupně. Také ve škole běží od školního roku 2010/2011 projekt Čtení nás baví, který se 
zaměřuje především na návštěvy knihovny, práci s knihami během vyučování, besedy s autory 
knih, výstavy knih, drobné třídní projekty a školní soutěže, dílny čtení a v rámci hodin literatury 
se žáci zaměřují na čtení s porozuměním. Snažíme se rozšiřovat nabídku knih ve školní 
knihovně. Deváťáci čtou prvňákům, čtenářské dílny, dlouhodobý celoškolní projekt Čtení nás 
baví, spolupráce s knihovnami, besedy se spisovateli, absolventské práce 9. ročníku, recitační 
soutěže. 

Zapojení a výsledky v soutěžích v oblasti literatury a čtenářských. 

Literární soutěž Jižní Morava čte, spolupráce s městkou i místní knihovnou, recitační soutěže. 

ANJ – olympiáda, čeština – soutěže (1, 4 místo), ocenění v Praze – pohádka v ANJ. 

Vytvoření školní knihovny, zvýšení zájmu o četbu. 

Biblická soutěž – Bible a my – okres II., celostátně II., školení učitelů, doučování žáků – šablony 
I. 

Úspěšná účast v recitační soutěži. 

Účast žáků v recitační soutěži, zvýšení zájmu o četbu ze strany dětí, velmi dobrá spolupráce 
s místní knihovnou. 

Čtenářská sezení v místní knihovně pro žáky, 1. - 5. ročník. 

Zahájení činnosti školního časopisu, zavedení absolventských prací. 

V oblastním kole recitační soutěže. 
 

V čem by se škola mohla zlepšit: 

Intenzivnější zapojení všech žáků do čtení. 

Zjišťování čtenářské úrovně čtenářské soutěže, rozvoj ČG v ostatních předmětech. 

Zapojení celého učitelského sboru, nové nápady, inovace. 

Probouzet v žácích radost ze čtení, aby se kniha stala každodenní součástí jejich života. 
Chceme naučit žáky tomu, aby se uměli v literatuře orientovat, naučili se vybírat si kvalitní tituly. 
Rozšíření knižního fondu ve školní knihovně. 

Více podporovat individuální potřeby a možnosti běžných – neproblémových žáků (pestrost 
hodin čtení, četba oblíbených knih). 

Úspěšnost v okresní soutěži recitace. 

Recitace, intonace, interpunkce, vnímat porozumění textu, chybí slovní zásoba. 

Vždycky je co zlepšovat, větší účast v recitačních soutěžích. 

V dovednosti porozumění textu (čeština dopadá hůře jak matika). 

Práce s textem, čtení s porozuměním. 

Dělení hodin ČJ, individuální přístup pro potřeby žáků. 

Knihovna, není prostor. 

Vybavenost, nové knihy. 
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Půjčování knih dětem domů (vlastní knihovničku). 

Využití projektu Šablony II. 

Hezčí prostředí pro školní knihovnu. 

Účast v recitačních soutěžích, zvýšit motivaci v domácím čtení. 
 

V čem škola potřebuje pomoci, aby se mohla zlepšit: 

Podpora rodičů na vyčlenění více času na čtení doma. 

Prostory - chybí zázemí pro knihovnu, aby mohla být jako knihovna využívána. 

Finanční prostředky. 

Nabídnout již připravené akce pro žáky, kulturní programy, zájezdy do divadla. Besedy se 
známými literárními osobnostmi pro školy ve spolupráci s městskou knihovnou. Besedy o tom, 
jak se dělá kniha pro žáky základních škol. 

V personální oblasti, chybí zejména vyučující 1. st. - vyučují učitelé v důchodovém věku. 

Personál, který by zajišťoval např. – chození s žáky na různé zajímavé akce a činnosti, které 
jsou pořádány mimo naši školu. 

Věk pedagogů, nejdou do toho, větší zapojování (akčnost). 

Vzdělávání učitelů, nové metody, motivace žáků, genetická metoda čtení, inspirace pro žáky. 

Školení, příklady dobré praxe. 

Spolupráce s rodiči. 

Finance případně mecenáš. 

Prostředky na vybavenost. 

Poradit s financováním čtenářského klubu nejen ze šablon. 

Finance na vybavení školní knihovny a nákup knih. 

Zájem rodičů spolupracovat. 

 

Prostor pro další informace, poznámky/postřehy k problematice čtenářské pregramotnosti: 

1. třída zavést klub čtení s tatínky nebo dědečky. Vybudovat tak vztah k zodpovědnosti 
dospělých za pokroky svých dětí. 

 

Matematická gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka 

Co ve škole proběhlo dobře: 

Zapojení do matematických soutěží – Klokánek, Pythagoriáda, DVPP – seznámení s Hejného 
metodou. 

Projektový den s využitím mezipředmětových vztahů - Den vody, Abeceda peněz – projekt s 
ČS,  FG, rozvoj kompetencí, prezentace + charit. výuka FG. 

Matematické soutěže, mezipředmětové projekty. 

Úspěšnost žáků při přijímacích zkouškách na střední školy zapojení žáků do online soutěže 
Pangea. 

Účast v matematických soutěžích - Klokan, Pandega, matematická olympiáda, Pythágoriáda. 
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Používání různých pomůcek a IT, matematický kroužek pro nadané žáky a na doučování, 
matematika podle prof. Hejného. 

Klub logiky a deskových her, rozvíjení matematického potenciálu žáků. 

Klokan – v tomto roce lepší výsledky, zkoušky – SCIO testy – zlepšení v MAT, lepší je čeština. 

3 soutěže – Klokan (2. – 9. třídy), Pythagoriáda (druzí na okrese), PANGEA (3 – 8) – nově. 

Matematické soutěže, olympiády – mají úspěch. 

Zájmový útvar Matematika hrou, Pythagoriáda, Klokan, Kalibro, OM. 

Výuka, daří se předávat vědomosti žákům, zakomponovávání praxe do výuky. 

Doučování a příprava na přijímací řízení. 

Tandemová výuka, péče o nadané a mimořádně nadané žáky, dobrovolná účast žáků 1. stupně 
v matematické olympiádě Matematický Koumes. 

Prezentace středoškoláků pro žáky 9. roč. v oblasti finanční gramotnosti. Kroužek robotiky a 
Věda hrou. 

Školení matematické gramotnosti, zapojení do Matematického klokana a Pythagoriády, ze 
šablon – minitýmy na matem. gram. – propojení výuky M v jiných předmětech, věnujeme se 
finanční gramotnosti. 

Soutěž Matematický klokan, 1x týdně matematický kroužek, finanční gramotnost. 

Situační učení. 
 

V čem byla škola zvlášť úspěšná: 

Praktické využití robotiky v hodinách M, úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek. 

Matematická olympiáda - 3. místo v okrese, Pythagoriáda, klokan - obojí okres. 

Matematické soutěže. 

Tvorba DUMů v projektu EU Peníze školám a jejich následné využívání ve výuce, 
Pythagoriáda, žáci 6. třídy - úspěšní řešitelé, podpora a úspěšnost nadaných žáků v soutěžích. 

Výsledky v okresních kolech soutěží. 

Zapojení žáků 5. ročníku do matematických soutěží. 1. místo v celostátní soutěži žáků 4. tříd, 
následně 5. tříd, úspěchy v Klokánku, Pangey, Pythágoriádě. 

Účast na Pythagoriádě a olympiádách, získali 5. Místo. 

Pythagoriáda – 2. místo na okrese, KLOKAN – 3. třída (skončila 3. nebo 4.). 

Účast v okresních kolech olympiád. 

Matematické soutěže. 

Matematická olympiáda okresní kolo. 

Využívaní stavebnic a modelů ve výuce geometrie. Dobrá umístění v okresním kole 
Pythagoriády žáků 5. ročníku. Dobrá umístění v moravském kole matematické soutěže MaSo, 
Náboj Junior. Dobrá umístění v oblastním kole Piškvorek. 

Umístění v matematické soutěži Matematický klokan – celostátní soutěž 2. místo. 
 

V čem by se škola mohla zlepšit: 

Větší rozvoj matematické a finanční gramotnosti v ostatních předmětech. 

Rozvoj MG v ostatních předmětech. 

Mezipředmětové vztahy oblasti matematiky. 
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Zařazení herních a názorných prvků do výuky matematiky a fyziky (stavebnice, kvízy…), výuka 
matematiky mimo školu (obchod, statist. úřad…). 

Úspěšnost žáků v soutěžích. 

Zapojení do olympiád. 

Děti jsou málo vypočítané – prostor, motivace, zvýšit zájem o cvičení, kalkulačky až 9. ročník. 

Logické myšlení, práce s textem, slovní úlohy. 

Dělení hodin, spolupráce s rodiči. 

Účast na soutěžích. 

Více úspěchů v matematických soutěžích. 

Realizace různých aktivit pro žáky 2. stupně, deskové hry, zájmový kroužek zaměřený na 
logické myšlení. 

Získat žáky pro matematiku a logické myšlení – motivace. 

V motivaci žáků ve zlepšení domácí přípravy. 

Finanční gramotnost. 

 

V čem škola potřebuje pomoci, aby se mohla zlepšit: 

Větší časový prostor pro disponibilní hodiny v RVP a ŠVP. 

Nedostatek kvalifikovaných odborníků, především matematiky a přírodovědných předmětů. 

Zařazení MG do více vzdělávacích oblastí. 

Vybavení herními prvky, názornými pomůckami + DVPP v této problematice. 

V úbytku inkluzivních žáků. Ve třídě, kde někteří žáci nejsou schopni překročit sčítání a odčítání 
do deseti, kde nerozumí číslu jako takovému, kde neustále vyrušují, neboť mají problémy 
s chováním, se dá těžko něco zlepšovat. 

Učebna matematiky, včetně softwaru, vybavenosti, problém přípravy. 

Čtenářská gramotnost – problém porozumění textu, je o přístupu. 

Školení učitelů – příklady dobré praxe. 

Zbudování odborné učebny. 

Je na učitelích – posun. 

Kvalifikovaní matematičtí pracovníci. 

Zajímavé pomůcky pro rozvoj logického myšlení, matematický klub, zapojení externích 
pracovníků (obdoba rodilého mluvčího). 

Finance. 

Prostor pro další informace, poznámky/postřehy k problematice čtenářské pregramotnosti: 

V posledních letech u žáků výrazně klesá ctižádost něco vyřešit, přemýšlet nad úkoly, déle 
se soustředit. Nechápou, proč je nutné se dané učivo učit. Je těžší je namotivovat pro dané 
učivo. 

 

Je promítáno do výuky reálné využití matematiky v praxi? 

94,74 % (18) škol uvedlo ano. Jedna škola uvedla částečně. 

Vyučující se vždy snaží probírané učivo spojit se životem a přiblížit praktickému využití. 
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Ano – např. finanční gramotnost, propojení s VL – pracování s čísly (např. velikost států, počet 
obyv. atd.), pracování s GPS, trasy výlety, statistika – tabulky, apod. 

Planetárium, VIDA Brno – výborné, s dětmi se chodí do obchodu, malé děti – přírodověda, 
prvouka, fyzika, matematika – prolínání. 

Ano, názorné ukázky z praxe, spojení s praxí. 

Reálné promítání do praxe je, snaží se o to. 

Finanční gramotnost. 

Cvičné nákupy. 

Při výuce využíváme v hojné míře názorné pomůcky, praktické příklady, situační učení. 

 

     Rozvoj potenciálu každého žáka v jiných oblastech 

Co ve škole proběhlo dobře: 

Integrace žáků s tělesným postižením, s autismem a SVP, organizace školních kol soutěží, 
zapojení do vyšších kol soutěží především sportovních. 

Inkluze, spolupráce ZŠ+MŠ včetně školního poradenského pracoviště, školní akce a projekty – 
rozvoj ž. kompetencí, řešení šikany a vztahových problémů v 4., 5., 6. tř. – Adamusová, škola, 
rodič, žák (schopnost spolupráce, důsledného a jednotného postupu). 

Vzdělávání žáků se SVP, zřízení funkce školního asistenta v rámci Šablon II do ZŠ a ŠD, práce 
školního psychologa. 

Zapojení žáků do soutěží, příprava školní akademie, zapojení do celonárodních testování a 
pilotního šetření. 

Zapracování inkluze do vzdělávání na naší škole, vznik poradenského centra. 

Příprava žáků na další studium či školní docházku na druhý stupeň, přípravy žáků na soutěže, 
akce se zákonnými zástupci žáků, s prarodiči a veřejností, pedagogická intervence žákům 
s PO. 

ŠVP – důraz na komunikaci, i v cizím jazyce. 

Inkluze – SPC – potřeby, spolupráce – děti chodí rády do školy, líbí se jim tam, komunikace 
s učiteli. 

Sportovědomix – Hlohovec šesťáci – závod po parku (4 – 6, 7, 8, 9) – losování. 

Začlenění dětí se SVP, pomohlo se hodně dětem – asistentky pedagoga, kvalita byl problém, 
nejbližší okolí, není moc peněz. 

Kreativita – pořádají si sami akce, žáci se učí organizovat, třída pro třídu, žákovský senát. 

Inkluze, spolupráce se školami. 

Spíše sportovní aktivity, mezi školami, tradiční utkání či klání. 

Projektová výuka, příští rok – absolventské práce - jestli bude zájem. 

Zavedení inkluze bez větších problémů, zapojení žáků do sportu, zapojení do projektu Příběhy 
našich sousedů. 

Projekt „Gramotnosti“. 

Práce s žáky se SVP, zajištění asistenta, vypracování IVP, zavedení pedagogické intervence. 

Inkluze, vzdělávání žáků se SVP, podnikavost, schopnost spolupráce, polytechnická výchova. 
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Žáci se dlouhodobě úspěšně účastní soutěží v různých oblastech. Snažíme se každému žákovi 
dát možnost zažít pocit úspěchu, vyzdvihnout jeho schopnosti, dovednosti, kladně je 
motivujeme. Rozvíjíme digitální kompetence, komunikační dovednosti, náhradní komunikaci, 
schopnost spolupráce. 

 

V čem byla škola zvlášť úspěšná: 

Umístění ve sportovních soutěžích na okresní, krajské i republikové úrovni. 

integrace - SPC Brno ocenila práci asistentů pedagoga, jejich spolupráci s pedagogy, efektivitu, 
vyřešení kvalitního internetového připojení, digitalizace, vybavení IT pro pedagogy, zavádění 
tabletů do výuky (nadšení žáci i pedagogové), zapojení v soutěžích, zapojení do více soutěží 
(např. Ch + Př). 

Klub Debrujárů – úspěšní řešitelé celostátního kola, úspěchy v okresních a krajských kolech 
zeměpisné olympiády. Úspěch v okresním kole fyzikální olympiády, úspěšná práce žáků v 
přípravné třídě a výborná adaptace na školní prostředí. 

Zapojení žáků s různým stupněm postižení do soutěží, ať už sportovních nebo naukových. 

Schopnost spolupráce, podpora a rozvoj ve výtvarné a hudební oblasti, výborná reprezentace 
školy, recitace, literární soutěže, dopravní soutěže, spolupráce rodičovskou veřejností. 

Digitální kompetence, dnes a denně, dílničky, projekty, literární chodník. 

Asistentky pedagoga – personální zabezpečení. 

Akademie – lidi si chválí, prezentace na venek, Rozvoj žáka – uplatnit talent. 

Sport – atletika. 

Sportovní akce. 

Identifikace nedostatků v metodách získávání občanské a sociální gramotnosti a hledání, cesty 
k žádoucí změně. Podíl na tvorbě edukativního SW v designu počítačové hry s prezenčními 
úkoly v okolí školy (pilotní ověření, workshop pro pedagoga, 3 jednodenní setkání zapojených 
žáků s žáky dalších škol). 

Polytechnické výuky. 

Výtvarné soutěže, sportovní soutěže, manuální zručnost (keramika, výrobky). 
 

V čem by se škola mohla zlepšit: 

Umístění ve sportovních soutěžích na okresní, krajské i republikové úrovni. 

Odborná podpora pro matikáře, nemčináře (zástup za MD). 

Digitální gramotnost v učitelském sboru. 

Větší zapojení rodičů do života školy. 

Vzájemná informovanost vyučujících o výukových výsledcích inkludovaných žáků. 

Ve své vlastní propagaci – chybí personál, který by měl čas vše zdokumentovat a sdílet. 

Účast v soutěžích. 

Dotační projekt na dovybavení školy přírodopis, zeměpis – zázemí učebny. 

Dílny, pracovka, polytechnika. 

Školní psycholog, speciální pedagog – obsadit pozice, špatně se hledají, pomoc žákům 
odborně. 
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Spolupráce s rodiči. 

Promítá se do celé řady aktivit. 

Aktivizovat žáky k větší samostatnosti. 

Školní psycholog, školní speciální pedagog. 

Budování komunity školy. 

Financování školního psychologa. 

V oblasti sportu. 
 

V čem škola potřebuje pomoci, aby se mohla zlepšit: 

Investice od zřizovatele. 

Zásobník pedagogů, metodická pedagogická podpora - zkušenosti, sdílení pedagog. Praxe. 

DVPP v oblasti DG. 

Omezení administrativní zátěže na vedení škol a učitele, navýšení úvazků na administrativní 
pracovníky, popř. správní zaměstnance. 

Navodit užší spolupráci a komunikaci s PPP a SPC. 

Ve své vlastní propagaci – chybí personál, který by měl čas vše zdokumentovat a sdílet. 

Vesnice mají problém – města se o psychology či pedagogy podělí. 

Vybudování odborných učeben (PC, JU, tělocvična). 

Sdílení pedagogů, návštěvy jiných škol (problém s financováním suplování, vhodná škola). 

V upřesnění hodnocení dle podpůrných opatření stanovených PPP – na vysvědčení se objeví 
známka, ale ne objem učiva (např. základy matematiky) – legislativní řešení této otázky. 

 

      Další potřeby rozvoje školy 
Co ve škole proběhlo dobře: 

Problematika technického stavu budov, vybavení, financování – vybavení školy se daří 
postupně modernizovat, nabídku pomůcek rozšiřovat, vzdělávání žáků se SVP - velká snaha o 
integraci všech žáků. Kariérové poradenství – funguje na vysoké úrovni. Vzdělávání cizinců – 
cizince, kteří rozumí česky, vzděláváme bez větších problémů. Složení pedagogického sboru – 
v posledním roce se snížil věkový průměr. Naplnění kapacity školy – kapacita je na dnešní 
podmínky předimenzovaná. Vedení pracovníků školy – leadership, mentoring, supervize, 
DVPP, … Pohled z hlediska systému – hodnotila v lednu ČŠI na výborné úrovni. 

Mapování vztahů - práce na klimatu školy. 

Infrastruktura poč. sítě, kariérové poradenství, vzdělávání žáků se SVP, rekonstrukce ŠJ. 
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Získání finančních prostředků na celkovou revitalizaci zahrady (některé stromy a keře podle 
posledního zásahu odborníka již nejsou vhodné k obnově), vybudování přírodní učebny – 
altánu a odpočinkové části zahrady. Rozlehlé prostory lépe využívat pro výuku pěstitelských 
prací a vytvoření bylinkové zahrádky. Vzhledem k rozsáhlosti prací je nutné získat pro 
spolufinancování zřizovatele. Část těchto prací by bylo možné podle předem zpracovaného 
projektu vytvářet svépomocí (žáci, rodiče, učitelé). Obnova nevyhovující běžecké dráhy ve 
sportovním areálu, doskočiště a herních prvků. Ideální by byla stálá přítomnost správce hřiště v 
odpoledních hodinách, aby nedocházelo k ničení zařízení. K tomu je zapotřebí úzká součinnost 
se zřizovatelem. Dokončení výměny starého hliníkového elektrického vedení za měděné, 
oprava zatékající střechy na vstupním pavilonu, postupná výměna stávajícího vodovodního 
systému a drobné opravy dle aktuálního stavu. Zavedení inkluze, zřízení školního 
poradenského pracoviště, zapojení pedagogů do široké nabídky DVPP, stabilizace plně 
kvalifikovaného pedagogického sboru, maximální naplněnost přípravné třídy, mezinárodní 
spolupráce… 

DVPP, vzdělávání cizinců, naplnění kapacity školy. 

Postupné opravy a rekonstrukce budovy, nákup školních potřeb, vybavení tříd nábytkem, 
modernizace IT, výukové projekty, ŠVP, vedení žáků s PO, začleňování žáky s PAS do 
školního vzdělávání. 

Oprava vlhkosti šaten, pravidelné opravy a odstraňování zjištěných závad. 

Běžné využití interaktivních pomůcek, spolupráce se subjekty v obci, žáci ohrožení školním 
neúspěchem – dělají, co poradna doporučí (asistence, IVP, kroužky), aktivity pro děti před 
vstupem do ZŠ, speciální kompenzační pomůcky si vybírají sami asistenti, snaha inspirovat se 
moderními způsoby výuky. 

Přístavba, vybavení – počítačová učebna, chemie, přírodopis, jazykové učebny. 

Vzdělávání se SPC, financování – zlepšení tech. stavu budovy, zvýšila se kapacita školy, 
využití projektů šablony – školení, doučování žáků. 

Rekonstrukce přístavby (prostory pro ŠD, odborné učebny Ch, Fy), - zajištění financí – projekty. 

Rekonstrukce školy. 

Zlepšení technické vybavenosti školy. 

Vzduchotechnika tělocvičen, podhledy v budově šaten a vedení školy, výměna podlahových 
krytin, kamerový systém, čerpání prostředků pro žáky se SVP, vzdělávání cizinců, nízká 
fluktuace pedagogických pracovníků. 

Zapojení do projektů OPVVV, které pokračuje. 

Škola je zrekonstruována a dostatečně vybavena. 

Škola je dlouhodobě dostatečně financována. Daří se nám inovovat vše, co je v danou chvíli 
potřebné. Pedagogický sbor je plně kvalifikovaný, nadále se v rámci DVPP vzdělává. 
Poskytujeme studentům pedagogických oborů možnost praxe, pedagogům možnost náhledů a 
metodické pomoci. 
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V čem byla škola zvlášť úspěšná: 

Výsledky žáků ve sportovních soutěžích. 

Zasíťování, profesionální práce správce a koordinátora ICT - usnadnění práce PG, Možnost 
širokého využití ve výuce; projekty - Šablony I., EVVO revitalizace zahrady schválena (realizace 
v létě), dílny - ve fázi schvalování. 

Soutěže naukové i sportovní. 

Maximální naplněnost přípravné třídy, mezinárodní spolupráce, zavedení inkluze… 

Vybavení školy, vzdělávání žáků s SPU, vytvoření poradenského pracoviště. 

Postupné opravy a rekonstrukce budovy, nákup školních potřeb, vybavení tříd nábytkem, 
modernizace IT, Výukové projekty, ŠVP, Vedení žáků s PO, začleňování žáky s PAS do 
školního vzdělávání. 

Pedagogický sbor – zatím vychází i personálně, i kolektivně. 

Dílny – provedly se za evropské peníze. 

Zlepšilo se vybavení – dataprojektory v každé třídě. 

Získání finančních prostředků na projekty. 

Modernizace kmenových tříd, oprava sociálních zařízení a vchodu. 

Prevence a řešení šikany ve spolupráci s PPP. 

V rekonstrukci školy, vzdělávání žáků se SVP. 

Máme velmi dobré vztahy se sponzory, daří se nám financovat nadstandartní logopedickou 
péči, ČŠI hodnotila velmi kladně poskytování a práci s kompenzačními pomůckami, vztahy 
mezi pedagogickými pracovníky a žáky. 

 

V čem by se škola mohla zlepšit: 

Problematika technického stavu budov, vybavení, financování – škole v průběhu 
předcházejících tří let nebyly přiděleny investice ze strany zřizovatele – nutno realizovat 
projekty IROP – půdní vestavba pro ŠD, výstavba žákovské dílny, vzdělávání žáků se SVP, 
kariérové poradenství, vzdělávání cizinců, složení pedagogického sboru, naplnění kapacity 
školy, vedení pracovníků školy – leadership, mentoring, supervize, DVPP, … (pohled z hlediska 
systému). 

DVPP, polytechnická výchova, odborník k výuce PČ. 

Složení pedagogického sboru – chybějící aprobace. 

Naplňování kapacity školy, zajištění chybějících aprobací vyučujících, zapojení rodičů do života 
školy. 

Vybudování prostor pro školní družinu a venkovní třídu, realizace plánované střešní přístavby. 

Dokončení rekonstrukce zahrady, kde by mohla probíhat enviro výuka, úprava půdních a 
sklepních prostorů. 

Získat učitele na 1. stupeň, nová tělocvična s větší kapacitou. Integrace dětí s lehčími 
poruchami do výukového procesu. 

Odborné učebny, kabinety, šatny (klece), povrch tělocvičny, jídelna, kuchyně, okna a zateplení, 
dílny, pozemek, využití moderních způsobů výuky. Chybí aprobace (Ma, Fy, Vv, Hv), chybí 
pozemek, sad, odborné učebny. 

Šatny, cvičná kuchyně. 
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Učebny, vybavenost tříd a kabinetů. 

Výstavba oválu, nedostatek kvalifikovaných pedagogů (ANJ, I. stupeň, matematika). 

Modernizace odborných učeben a tělocvičny. 

Inovace dílen a učeben F a Ch, vybavení pro ICT. 

Naplnění kapacity školy. 
 

V čem škola potřebuje pomoci, aby se mohla zlepšit: 

Zajištění 2 kvalifikovaných pedagogických pracovníků, finanční prostředky na zřízení pozice 
psychologa. 

Motivace zaměstnanců, relaxace a benefity - aby chtěli zůstat a podávali i nadále dobrý výkon, 
DVPP, sdílení, personální podpora. 

Sportoviště pro I. a II. stupeň. 

Pomoc se získáváním finančních prostředků (dotace, granty). 

Finanční prostředky na vybudování prostor pro školní družiny. 

Chybějící prostory pro výuku VV, PČ, HV. 

Škola nemá dostatečně velký pozemek pro tělocvičnu, prostor je omezen soukromými pozemky 
v sousedství. 

Finance- dílny, vybavení – polytechnika, vybavení pro pedagogy a ostatní personál (zázemí). 

Financování. 

Areál školy. 

Finance na modernizaci odborných učeben, tělocvičny a školního dvora. 

Více finančních prostředků na DVPP. 

Více financí. 

Naplnění kapacity školy. 

Asi jako všechny školy bychom uvítali změnu přístupu některých rodičů a větší součinnost 
z jejich strany, tj. respektovat a podporovat naši snahu. 

 

Oblast kariérového poradenství, podnikavosti 

Co ve škole proběhlo dobře: 

Testování zájmu žáků a trénink paměti (spolupráce s knihovnou), testování profesní orientace 
žáků – vyhodnocení a individuální konzultace, beseda na ÚP,  návštěva Veletrhu SŠ a 
Břeclavského fortelu, exkurze, přijímací zkoušky nanečisto (2x), třídní schůzka pro rodiče žáků 
9. ročníku. 

Předmět volba povolání - pro 8. a 9. třídu, informovanost žáků a rodičů (webové stránky, 
informační systém školy, třídní schůzky), exkurze  - ÚP. 

Kariérové poradenství je v ŠVP součástí předmětu Svět práce, testy profesní orientace žáků 9. 
tříd, školní psycholožka, exkurze. 

Exkurze do firem v regionu, spolupráce se středními školami, prezentace středních škol v ZŠ, 
kontakt se studenty SŠ a vyučujícími, návštěva Veletrhu vzdělávání. 

Dobře pracuje školní poradenské pracoviště (ŠPP). 

Finanční matematika ve výuce, obč. rod. výchova. 
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Schůzky s rodiči, (setkání rodičů a výchovného poradce), účast na Břeclavském fortelu v BV a 
Hodoníně. 

Spolupráce s rodiči, návštěva podnikatelů v obci. 

VP – jen pro poradenství, spolupráce HK, s firmami v místě a v okolí. 

Školní poradenské pracoviště, speciální pedagog, metodik, výchovný poradce, spolupráce s 
rodiči (mají v povědomí). 

Besedy s bývalými žáky, exkurze. 

Umístění absolventů do středního školství. Exkurze na úřad práce a veletrh firem. Účast žáků 
na veletrhu vzdělávání. 

Umístění žáků 9. tříd, návštěva veletrhů vzdělávání a úřadu práce. 

Finanční gramotnost ve všech ročnících, spolupráce s místními podnikateli. 

Daří se nám organizovat exkurze do podniků a firem, motivovat žáky k dalšímu vzdělávání.  
Výchovná poradkyně vede s rodiči rozhovory o možnostech uplatnění jejich dětí, s žáky i rodiči 
organizuje exkurze do odborných učilišť, na úřad práce. 

 

V čem byla škola zvlášť úspěšná: 

Naše škola se během druhého pololetí školního roku 2017/2018 zapojila do projektu KaPoDaV 
- podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání. 
Projekt se zaměřuje na rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků realizujících proaktivní 
přístup ve výuce. Garantem a realizátorem se stal Mgr. Lukáš Jaborník, který zastává funkci 
koordinátora žákovského parlamentu, kde se proaktivní přístup uplatňuje. V rámci projektu 
KaPoDaV vyučující získá nové dovednosti, načerpá inspiraci pro svou výuku a vyzkouší si nové 
metody práce, které zúročí při práci s žákovským parlamentem a při hodinách výchovy 
k občanství. Kromě výše zmíněných benefitů získala naše škola možnost zúčastnit se v září 
environmentálně edukačního kurzu, který byl pro žáky 9. ročníku zdarma. V plánu je zapojení 
žákovského parlamentu do zvelebení prostor kolem školy. 

Žáci se dostanou na zvolenou školu, jsou dobře připravení na přijímací zkoušky. 

Kariérové poradenství je v ŠVP součástí předmětu Svět práce, testy profesní orientace žáků 9. 
tříd, školní psycholožka, exkurze. 

Všichni žáci správně vyhodnotili své možnosti při volbě vhodné střední školy. 

Personální obsazení ŠPP. 

Výuka podnikání, podnikavost, sám za sebe – samozaměstnávání, fiktivní firmy. 

Děti se vždycky umístí na návazném vzdělávání. 

Spolupráce v místě. 

Děti jsou nasměrovávány. 

Přijetí žáků na SŠ a SOU. 

Dlouhodobá úspěšnost v umístění žáků do učebních oborů a vysoké procento úspěšných 
absolventů s uplatněním na trhu práce. 

 

V čem by se škola mohla zlepšit: 

Mezipředmětové vztahy, zařazení pracovních pozic do ostatních předmětů. 

Exkurze  - svět práce prakticky. 
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Technická výchova – zřízení dílen. 

Více exkurzí do firem v regionu Břeclavsko. 

Stabilizace ŠPP. 

Rozšiřování podnikavosti, praxe jinde. 

Ukázka praxí, více (1x , 2x za rok v současné době) – mělo by být častější, podnikavost, zatím 
příprava více na zaměstnance než podnikatele, živnostníky. 

Více navštěvovat podniky. 

Individuální přístup, materiální zázemí. 

Kariérové poradenství probíhá standardně v rámci výuky, mělo by se více profilovat. 

Více exkurzí pro žáky do firem. 

Individuální konzultace pro žáky vyšších ročníků. Exkurze do firem. 

Setkání se s realitou – konkrétní práce u daného oboru. 

 

V čem škola potřebuje pomoci, aby se mohla zlepšit: 

Dílny - vybavení, kvalifikovaní pedagogové. 

Exkurze žáků, finance. 

Podpora polytechnického vzdělávání, workshopy a tvořivé dílny pro vyučující. 

Více akcí – vzdělávacích, sdílení zkušeností. 

Zajištění exkurze, dobrá praxe, nabídka – seznam lokálních řemeslníků. 

Financování dopravy do okolních firem a podniků, nebo projekt zaměřený na volbu povolání, 
sdílení zkušeností kariérových poradců. 

Organizace setkání žáků a lidí z oboru, z praxe. 
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3.1.3.2 Dotazníkové šetření realizované MŠMT 

 

3.1.3.2.1 Dotazníkové šetření realizované MŠMT zaměřené na mateřské školy v ORP 

 

Dotazníkového šetření zaměřeného na potřeby mateřských škol v rámci projektu Šablony I a II 

OP VVV uskutečněného na podzim roku 2019 na území ORP Břeclav se zúčastnilo 22 

právnických osob vykonávajících činnost MŠ, tedy 81,5 %, z celkového počtu 27. 5 ředitelství 

(18,5 %) se šetření nezúčastnilo. 

Jedná se o shrnutí výstupů z dotazníkového šetření, které bylo prováděno na základní a 

mateřských školách po ukončení projektů zjednodušeného vykazování – Šablon I a Šablon II. 

Nejedná se o data všech škol v území, které realizovaly projekt v rámci Šablon I, resp. Šablon 

II, jelikož projekty se realizují průběžně.  

 

Průměrné hodnocení vychází z hodnocení aktuálního stavu jednotlivých MŠ na následující 

škále: 

1. Vůbec nebo téměř se neuplatňuje (tzn. stadium prvotních úvah, jak stav řešit) 

2. Rozvíjející se oblast (tzn. promyšlené části, počáteční realizace) 

3. Realizovaná oblast (tzn. funkční části systému realizovány na základní úrovni, je prostor 

na zlepšení) 

4. Ideální stav (tzn. funkční systém, vytvořené podmínky, zodpovědnost, pravidelnost, 

aktualizace na vnitřní i vnější podněty). 

 

Tabulka 8: Hlavní oblasti podporované z operačních programů 

Hlavní oblasti podporované z OP 

Průměrné 
hodnocení 
aktuálního 

stavu 

k 10. 10. 2019 

ORP kraj ČR 

A. Podpora inkluzivního/společného vzdělávání 3,03 2,77 2,77 

B. Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti 3,19 2,87 2,90 

C. Podpora rozvoje matematické pregramotnosti 2,90 2,67 2,71 

D. Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí 3,33 3,07 3,09 

E. Podpora polytechnického vzdělávání 2,65 2,41 2,50 
Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT 

 

V rámci průměrného hodnocení aktuálního stavu za hlavní oblasti podporované z OP 

se pod průměrem ČR ani kraje nenachází žádná z výše uvedených oblastí. Téměř všechny 
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oblasti se nachází ve stadiu realizované oblasti. Výjimku tvoří pouze oblast E. Podpora 

polytechnického vzdělávání (tato se nachází ve stadiu přechodu z rozvíjející se na realizovanou 

oblast).   

 

Tabulka 9: Další oblasti podporované z OP 

Další oblasti podporované z OP 

Průměrné 
hodnocení 
aktuálního 

stavu 

k 10. 10. 2019 

ORP kraj ČR 

A. Jazykové vzdělávání        

B. Digitální kompetence pedagogických pracovníků 3,18 3,09 3,09 
C. Sociální a občanské dovednosti a další klíčové 
kompetence  3,35 3,19 3,20 

Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT 
 

V rámci průměrného hodnocení aktuálního stavu za další oblasti podporované z OP 

se pod průměrem ČR ani kraje nenachází žádná z výše uvedených oblastí. Všechny oblasti 

se nachází ve stadiu realizované oblasti. 

 

 

Podpora inkluzivního/společného vzdělávání 

 

Tabulka 10: Inkluzivní / společné vzdělávání 

Inkluzivní / společné vzdělávání 

Průměrné 
hodnocení 

aktuálního stavu 

Průměrné 
hodnocení 

aktuálního stavu 

k 30. 1. 2016 k 10. 10. 2019 

ORP kraj ČR ORP kraj ČR 

1. Škola dokáže přijmout ke vzdělávání všechny děti 
bez rozdílu (včetně dětí s odlišným kulturním prostředím, 
sociálním znevýhodněním, cizince, děti se SVP apod.) 

2,81 2,52 2,50 3,05 2,86 2,87 

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

1,85 1,71 1,68 2,00 1,92 1,89 

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

3,08 3,08 3,13 3,41 3,28 3,27 

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

2,31 2,43 2,48 3,00 2,81 2,79 
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Inkluzivní / společné vzdělávání 

Průměrné 
hodnocení 

aktuálního stavu 

Průměrné 
hodnocení 

aktuálního stavu 

k 30. 1. 2016 k 10. 10. 2019 

ORP kraj ČR ORP kraj ČR 

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

2,58 2,60 2,59 3,09 2,88 2,87 

6. Škola upravuje organizaci a průběh vzdělávání 
v souladu s potřebami dětí se speciálními vzdělávacími 
potřebami 

2,54 2,43 2,42 2,95 2,76 2,76 

7. Škola má vytvořený systém podpory pro děti se SVP 
(je vybavena kompenzačními/ speciálními pomůckami, 
využívá služeb asistenta pedagoga atd.) 

2,12 2,03 1,92 2,91 2,53 2,46 

8. Pedagogové umí využívat speciální pomůcky i 
kompenzační pomůcky 

2,15 2,04 2,00 2,82 2,48 2,44 

9. Škola podporuje bezproblémový přechod všech dětí 
bez rozdílu na základní školy 

3,19 3,15 3,16 3,55 3,33 3,31 

10. Pedagogové spolupracují při naplňování 
vzdělávacích potřeb dětí (např. společnými poradami 
týkajícími se vzdělávání těchto dětí apod.) 

3,12 2,94 2,96 3,32 3,13 3,13 

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

2,88 2,73 2,77 3,27 2,96 2,99 

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

2,38 2,28 2,23 3,27 2,76 2,71 

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

1,96 1,87 1,88 2,68 2,22 2,23 

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

3,12 2,97 2,91 3,23 3,11 3,04 

15. Škola poskytuje výuku českého jazyka pro cizince 1,31 1,19 1,25 1,64 1,32 1,43 
16. Pedagogové využívají v komunikaci s dítětem 

popisnou slovní zpětnou vazbu, vytvářejí prostor 
k sebehodnocení dítěte a k rozvoji jeho motivace ke 
vzdělávání 

2,88 2,78 2,84 3,18 2,97 2,99 

17. Škola klade důraz nejen na budování vlastního 
úspěchu dítěte, ale i na odbourávání bariér mezi lidmi, 
vede k sounáležitosti s ostatními dětmi a dalšími lidmi 
apod. 

3,12 2,97 3,03 3,41 3,12 3,15 

18. Učitelé vnímají tvořivým způsobem rozdíly mezi 
dětmi jako zdroj zkušeností a příležitost k vlastnímu 
seberozvoji 

2,92 2,87 2,92 3,32 3,01 3,06 
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Inkluzivní / společné vzdělávání 

Průměrné 
hodnocení 

aktuálního stavu 

Průměrné 
hodnocení 

aktuálního stavu 

k 30. 1. 2016 k 10. 10. 2019 

ORP kraj ČR ORP kraj ČR 
19. Škola učí všechny děti uvědomovat si práva a 

povinnosti (vina, trest, spravedlnost, Úmluva o právech 
dítěte apod.) 

3,23 3,05 3,09 3,45 3,18 3,21 

Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT 
 

V rámci průměrného hodnocení aktuálního stavu se pod průměrem ČR nachází položka 12. 

výše uvedené tabulky. Ani jedna položka se nenachází pod průměrem kraje.  Ve všech 

položkách dochází oproti roku 2016 ke zlepšení. Téměř všechny položky se nachází ve stadiu 

realizované oblasti. Výjimku tvoří pouze položka 2. týkající se bezbariérovosti (tato hodnocena 

jako rozvíjející se oblast) a položka 15. týkající výuky českého jazyka pro cizince (tato se 

hodnocením blíží k hranici rozvíjející oblasti). Položky 8. a 13. se blíží k hranici realizované 

oblasti.   

 

Další otázky související s podporou inkluzivního/společného vzdělávání MŠ 

 

Průměrné hodnocení kvality spolupráce v rámci ORP/kraje/ČR vychází z hodnocení 

jednotlivých MŠ na následující škále: 

1. Velmi dobrá 

2. Spíše dobrá 

3. Spíše špatná 

4. Velmi špatná 

 

Tabulka 11: Využívání školních a školských odborných služeb nebo služeb jiného subjektu 
podílejícího se na vzdělávání školami a hodnocení kvality spolupráce 

Využívání školních a školských 
odborných služeb nebo služeb jiného 
subjektu podílejícího se na vzdělávání 

školami a hodnocení kvality 
spolupráce 

Využití spolupráce (podíl škol 
využívajících uvedené služby)  Kvalita spolupráce 

k 10. 10. 2019 

ORP kraj ČR ORP kraj ČR 

1. Speciálně pedagogické centrum 81,80% 71,80% 70,50% 1,50 1,40 1,44 

2. Středisko výchovné péče  0,00% 4,50% 5,60% 0,00 1,67 1,64 

3. Pedagogicko-psychologická poradna  100,00% 99,10% 96,80% 1,41 1,51 1,55 

4. Nestátní neziskové organizace  9,10% 19,40% 24,60% 1,00 1,53 1,53 

5. Orgán sociálně právní ochrany dětí  59,10% 50,30% 51,20% 1,46 1,57 1,67 

6. Žádné z uvedených  0,00% 0,60% 1,70%       
Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT 
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Tabulka 12: Personální zajištění 

Personální zajištění 

Počet osob 

k 10. 10. 2019 

ORP kraj ČR 
1. Počet pedagogických pracovníků v MŠ plně 
kompetentních pro vzdělávání heterogenních skupin 
dětí  (vč. dětí se speciálními vzdělávacími potřebami) 

111 2 584 21 426 

2. Počet pedagogických pracovníků v MŠ ochotných začít 
využívat nové metody/postupy při vzdělávání 
heterogenních skupin dětí (vč. dětí se speciálními 
vzdělávacími potřebami) 

130 2 790 23 749 

3. Počet fyzických osob působících v MŠ na pozici Učitel 
mateřské školy (dle §6 zákona č. 563/2004 Sb.) - data za 
aktuální školní rok 

146 2 960 26 375 

4. Počet fyzických osob působících v MŠ na pozici Učitel 
mateřské školy (dle §6 zákona č. 563/2004 Sb.), kteří jsou 
maximálně dva roky po dokončení studia - data za 
aktuální školní rok 

32 599 5 711 

Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT 
 

 

Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti 

 

Tabulka 13: Čtenářská pregramotnost 

Čtenářská pregramotnost 

Průměrné 
hodnocení 

aktuálního stavu 

Průměrné 
hodnocení 

aktuálního stavu 

k 30. 1. 2016 k 10. 10. 2019 

ORP kraj ČR ORP kraj ČR 

1.Škola podporuje rozvoj čtenářské pregramotnosti a 
řečových aktivit v rámci školních vzdělávacích programů 
(má stanoveny konkrétní cíle) 

3,00 2,83 2,90 3,27 3,07 3,12 

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

2,81 2,68 2,76 3,36 2,99 3,04 

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

2,58 2,28 2,39 3,14 2,65 2,73 

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

3,08 2,86 2,85 3,45 3,07 3,06 

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

3,04 2,84 2,89 3,41 3,07 3,10 
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Čtenářská pregramotnost 

Průměrné 
hodnocení 

aktuálního stavu 

Průměrné 
hodnocení 

aktuálního stavu 

k 30. 1. 2016 k 10. 10. 2019 

ORP kraj ČR ORP kraj ČR 

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

2,65 2,33 2,34 3,05 2,65 2,67 

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

2,81 2,83 2,86 3,27 3,09 3,09 

8. Škola disponuje dostatečným technickým a 
materiálním zabezpečením v oblasti čtenářské 
pregramotnosti 

2,73 2,52 2,57 3,14 2,81 2,83 

9. Ve škole jsou využívány interaktivní metody a 
pomůcky v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti 

2,00 1,93 2,02 2,68 2,33 2,45 

10. Škola pravidelně nakupuje aktuální beletrii a další 
literaturu, multimédia pro rozvoj čtenářské pregramotnosti 

2,73 2,66 2,73 3,14 2,92 2,97 

Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT 
 

V rámci průměrného hodnocení aktuálního stavu se pod průměrem ČR ani kraje nenachází 

žádná z výše uvedených položek. Ve všech položkách dochází oproti roku 2016 ke zlepšení. 

Téměř všechny položky se nachází ve stadiu realizované oblasti. Výjimku tvoří pouze položka 

9. týkající se využívání interaktivních metod a pomůcek (tato se hodnocením blíží k hranici 

realizované oblasti).   

 

Co se týká nejvyšších preferenci pro zlepšení, i nadále zůstávají v platnosti:  

položka 6. Škola informuje a spolupracuje v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti s rodiči, 

položka 2. Učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v oblasti čtenářské pregramotnosti a využívají 

je ve výchově. 
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Podpora rozvoje matematické pregramotnosti 

Tabulka 14: Matematická pregramotnost 

Matematická pregramotnost 

Průměrné 
hodnocení 

aktuálního stavu 

Průměrné 
hodnocení 

aktuálního stavu 

k 30. 1. 2016 k 10. 10. 2019 

ORP kraj ČR ORP kraj ČR 

1. Škola podporuje rozvoj matematické pregramotnosti 
v rámci školních vzdělávacích programů (má stanoveny 
konkrétní cíle) 

2,92 2,77 2,84 3,09 3,00 3,04 

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

2,81 2,55 2,66 3,18 2,90 2,94 

3. Učitelé MŠ využívají poznatky v praxi a sdílejí dobrou 
praxi v oblasti rozvoje matematické pregramotnosti mezi 
sebou i s učiteli z jiných škol 

2,54 2,23 2,34 2,91 2,60 2,67 

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

2,65 2,45 2,46 2,86 2,73 2,72 

5. Škola podporuje individuální práci s dětmi 
s mimořádným zájmem o počítání nebo logiku 

2,62 2,41 2,44 2,86 2,72 2,71 

6. Škola informuje a spolupracuje v oblasti rozvoje 
matematické pregramotnosti s rodiči 

2,58 2,31 2,29 2,86 2,60 2,59 

7. Škola disponuje dostatečným technickým a 
materiálním zabezpečením pro rozvoj matematické 
pregramotnosti 

2,50 2,30 2,35 2,82 2,65 2,66 

8. Ve škole jsou využívány interaktivní metody a 
pomůcky v oblasti rozvoje matematické pregramotnosti 

2,15 1,92 2,01 2,73 2,31 2,43 

9. Škola pravidelně nakupuje aktuální literaturu, 
multimédia pro rozvoj matematické pregramotnosti 

2,42 2,19 2,28 2,82 2,55 2,61 

Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT 
 

V rámci průměrného hodnocení aktuálního stavu se pod průměrem ČR ani kraje nenachází 

žádná z výše uvedených položek. Ve všech položkách dochází oproti roku 2016 ke zlepšení. 

Položky 1. a 2. se nachází ve stadiu realizované oblasti. Položky 3., 4., 5., 6., 7., 8. a 9. se blíží 

k hranici realizované oblasti.   

 

Co se týká nejvyšších preferenci pro zlepšení, i nadále zůstávají v platnosti:  

položka 6. Škola informuje a spolupracuje v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti s rodiči. 
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Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě 

Tabulka 15: Podnikavost, iniciativa a kreativita 

Podnikavost, iniciativa a kreativita 

Průměrné 
hodnocení 

aktuálního stavu 

Průměrné 
hodnocení 

aktuálního stavu 

k 30. 1. 2016 k 10. 10. 2019 

ORP kraj ČR ORP kraj ČR 

1. Škola podporuje klíčové kompetence k rozvoji 
kreativity podle RVP PV 

3,23 3,01 3,02 3,18 3,15 3,18 

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

2,92 2,88 2,92 3,27 3,03 3,09 

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

2,73 2,50 2,57 3,18 2,79 2,82 

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

3,08 2,92 2,95 3,23 3,07 3,12 

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

3,08 2,95 2,97 3,45 3,16 3,14 

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

3,27 2,98 3,01 3,41 3,14 3,18 

7. Škola disponuje dostatečným množstvím pomůcek 
pro rozvoj kreativity 

2,88 2,68 2,70 3,27 2,99 2,96 

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

3,31 3,05 3,08 3,64 3,22 3,25 

Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT 
 

V rámci průměrného hodnocení aktuálního stavu se pod průměrem ČR ani kraje nenachází 

žádná z výše uvedených položek. Ve všech položkách dochází oproti roku 2016 ke zlepšení. 

Všechny položky se nachází ve stadiu realizované oblasti.  

 

Co se týká nejvyšších preferenci pro zlepšení, i nadále zůstávají v platnosti:  

položka 2. Učitelé rozvíjejí své znalosti v oblasti podpory kreativity a využívají je ve výchově, 

položka 4. Škola systematicky učí prvkům iniciativy a kreativity, prostředí i přístup pedagogů 

podporuje fantazii a iniciativu dětí. 
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Podpora polytechnického vzdělávání 

Tabulka 16: Polytechnické vzdělávání 

Polytechnické vzdělávání 

Průměrné 
hodnocení 

aktuálního stavu 

Průměrné 
hodnocení 

aktuálního stavu 

k 30. 1. 2016 k 10. 10. 2019 

ORP kraj ČR ORP kraj ČR 
1. Technické, přírodovědné a environmentální 

vzdělávání je na naší škole realizováno v souladu s RVP 
PV 

2,96 2,80 2,85 3,14 2,97 3,01 

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

1,69 1,61 1,69 2,41 1,98 2,04 

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

2,58 2,37 2,50 2,68 2,52 2,67 

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

2,38 2,13 2,27 2,68 2,40 2,53 

5. Škola disponuje vzdělávacími materiály pro 
vzdělávání polytechnického charakteru 

2,54 2,21 2,29 2,73 2,45 2,54 

6. Škola aktivně spolupracuje s jinými MŠ a ZŠ v oblasti 
polytechniky 

1,38 1,52 1,60 2,18 1,87 1,96 

7. Škola podporuje samostatnou práci dětí v oblasti 
polytechnického vzdělávání 

2,65 2,43 2,55 2,95 2,67 2,77 

8. Škola podporuje individuální práci s dětmi s 
mimořádným zájmem o polytechniku 

2,54 2,13 2,24 2,73 2,42 2,49 

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

2,46 2,34 2,41 2,59 2,54 2,61 

10. Škola disponuje dostatečným technickým a 
materiálním zabezpečením pro rozvíjení prostorového a 
logického myšlení a manuálních dovedností 

2,65 2,28 2,31 2,77 2,50 2,56 

11. Škola využívá informační a komunikační 
technologie v oblasti rozvoje polytechnického vzdělávání 

2,08 1,96 2,02 2,32 2,20 2,27 

Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT 

 

V rámci průměrného hodnocení aktuálního stavu se pod průměrem ČR nachází položka 9., 

která se týká informování a spolupráce v oblasti polytechniky s rodiči. Pod průměrem kraje se 

nenachází žádná z výše uvedených položek. Ve všech položkách dochází oproti roku 2016 ke 

zlepšení. Položky 2., týkající se osoby zodpovědná za rozvoj polytechnického vzdělávání, 6., 

týkající aktivní spolupráce s jinými MŠ a ZŠ v oblasti polytechniky, a 11, týkající se využití 

informačních a komunikačních technologií v oblasti polytechnického vzdělávání, se nachází ve 

stavu rozvíjejících se oblastí. Zbytek položek se blíží nebo se nachází ve stádiu realizované 

oblasti.   
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Co se týká nejvyšších preferenci pro zlepšení, i nadále zůstávají v platnosti:  

položka 4. Učitelé MŠ využívají poznatky v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti rozvoje 

polytechnického vzdělávání mezi sebou i s učiteli z jiných škol, 

položka 3. Učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v oblasti polytechnického vzdělávání a využívají 

je ve výchově a 

položka 5. Škola disponuje vzdělávacími materiály pro vzdělávání polytechnického charakteru. 

 

 

Podpora sociálních a občanských dovedností a dalších klíčových kompetencí 

 

Tabulka 17: Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence 

Sociální a občanské dovednosti a další klíčové 
kompetence 

Průměrné 
hodnocení 

aktuálního stavu 

Průměrné 
hodnocení 

aktuálního stavu 

k 30. 1. 2016 k 10. 10. 2019 

ORP kraj ČR ORP kraj ČR 

1. Ve škole je pěstována kultura komunikace mezi 
všemi účastníky vzdělávání 

3,27 3,16 3,18 3,50 3,33 3,33 

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

3,27 3,04 3,07 3,32 3,23 3,21 

3. Uvnitř školy se pěstuje vzájemná spolupráce učitele, 
rodičů a dětí 

3,46 3,11 3,14 3,55 3,32 3,31 

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

3,27 3,17 3,17 3,27 3,27 3,28 

5. Škola u dětí rozvíjí schopnosti sebereflexe a 
sebehodnocení 

2,85 2,86 2,93 3,00 3,03 3,08 

6. Škola rozvíjí schopnost říct si o pomoc a ochotu 
nabídnout a poskytnout pomoc 

3,23 3,05 3,07 3,41 3,23 3,23 

7. Škola rozvíjí vztah k bezpečnému používání 
informačních, komunikačních a dalších technologií 

2,73 2,47 2,49 3,05 2,66 2,69 

8. Škola rozvíjí schopnost dětí učit se 3,27 3,08 3,11 3,50 3,23 3,25 

9. Výuka směřuje k přípravě na výuku v základní škole, 
k základním společenským návykům a pravidlům chování 
v různých prostředích 

3,31 3,24 3,25 3,59 3,40 3,39 

Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT 
 

V rámci průměrného hodnocení aktuálního stavu je hodnocení až na položku 7. (problematika 

rozvoje bezpečného používání informačních, komunikačních a dalších technologií) srovnatelné 
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s průměrem ČR a kraje. U všech položek dochází oproti roku 2016 ke zlepšení. Všechny 

položky se nachází ve stavu realizovaných oblastí.  

 

Co se týká nejvyšších preferenci pro zlepšení, i nadále zůstávají v platnosti:  

položka 5. Škola u dětí rozvíjí schopnosti sebereflexe a sebehodnocení, 

položka 7. Škola rozvíjí vztah k bezpečnému používání informačních, komunikačních a dalších 

technologií, 

položka 2. Ve škole je pěstováno kulturní povědomí a kulturní komunikace. 

 

Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků 

 

Tabulka 18: Digitální kompetence pedagogických pracovníků 

Digitální kompetence pedagogických pracovníků 

Průměrné 
hodnocení 

aktuálního stavu 

Průměrné 
hodnocení 

aktuálního stavu 

k 30. 1. 2016 k 10. 10. 2019 

ORP kraj ČR ORP kraj ČR 

1. Pedagogové mají základní znalosti práce 
s počítačem a využívají je pro sebevzdělávání a přípravu 
na vzdělávání dětí (práce 
s operačním systémem, aplikacemi, soubory, tvorba 
textových dokumentů apod.) 

2,96 2,81 2,83 3,05 3,03 3,03 

2. Pedagogové mají základní znalosti práce 
s internetem a využívají je pro sebevzdělávání a přípravu 
na vzdělávání dětí (vyhledávání, stahování, tisk podkladů 
pro práci s dětmi, znalost bezpečného chování na 
internetu apod.) 

3,04 2,93 2,95 3,32 3,15 3,16 

Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT 
 

V rámci průměrného hodnocení aktuálního stavu se pod průměrem ČR ani kraje nenachází 

žádná z výše uvedených položek. Ve všech položkách dochází oproti roku 2016 ke zlepšení. 

Všechny položky se nachází ve stádiu realizované oblasti.  

 

Co se týká nejvyšších preferenci pro zlepšení, i nadále zůstávají v platnosti:  

položka 1. Pedagogové mají základní znalosti práce s počítačem a využívají je pro 

sebevzdělávání a přípravu na vzdělávání dětí, 

položka 2. Pedagogové mají základní znalosti práce s internetem a využívají je pro 

sebevzdělávání a přípravu na vzdělávání dětí. 

V dotazníkovém šetření uskutečněném v období 24. 11. 2015 – 30. 1. 2016 na území ORP 

Břeclav vyplynula z šesti hlavních oblastí uvedených v tabulce č. …. (následující) v rámci 
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podpory z EU v letech 2016 – 2020 (hodnoceno v rozsahu 1 – 6, přičemž 1 je největší potřeba 

a 6 nejmenší potřeba) největší potřeba rozvíjet: 

- F. rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení, 

- E. podpora polytechnického vzdělávání, 

- A. podpora inkluzivního / společného vzdělávání. 

 

Tabulka 19: Hlavní oblasti podporované z operačních programů 

Hlavní oblasti podporované z OP 
Pořadí podle potřeb škol 

v rámci ORP v rámci kraje v rámci ČR 

A.   Podpora inkluzivního/společného vzdělávání 3 3 3 

B.   Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti 4 4 4 

C.   Podpora rozvoje matematické pregramotnosti 4 5 5 

D.   Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí 6 6 6 

E.   Podpora polytechnického vzdělávání 2 2 2 

F.   Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení 1 1 1 
Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT 
 

Nejmenší potřeba byla vyhodnocena u oblasti D. podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě 

dětí. Pořadí potřeb oblastí škol bylo téměř identické v ORP, kraje i v rámci ČR.     

 

Průměrné hodnocení aktuálního stavu hlavních oblastí se oproti roku 2016 zlepšilo, ve všech 

oblastech dochází k posunu o 0,38 – 0,52 bodu, tzn., oblasti se dostávají do pozice realizované 

oblasti (funkční části systému jsou realizovány na základní úrovni, je prostor ke zlepšení). Oblast 

D. Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí se pohybuje na rozmezí realizované oblasti 

a ideálního stavu (funkční systém, vytvořené podmínky, zodpovědnost, pravidelnost, 

aktualizace na vnitřní i vnější potřeby). Průměrné hodnocení je srovnatelné s krajem i celou ČR.    

 

Tabulka 20: Další oblasti podporované z operačních programů 

Další oblasti podporované z OP 
Pořadí podle potřeb škol 

v rámci ORP v rámci kraje v rámci ČR 

A.   Jazykové vzdělávání 3 2 2 

B.   ICT včetně potřeb infrastruktury (podpora digitálních 
kompetencí, konektivita škol) 1 1 1 
C.   Sociální a občanské dovednosti a další klíčové 
kompetence 2 3 3 

Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT 
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Z výše uvedených dalších oblastí podporovaných z OP (tabulka č. …) vyplynula největší 

potřeba rozvíjet danou oblast v rámci podpory z Evropské unie v letech 2016 – 2020 u oblasti 

(hodnoceno v rozsahu 1 – 3, přičemž 1 je největší potřeba a 3 nejmenší potřeba): 

- B. ICT včetně potřeb infrastruktury, 

- C. sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence, 

- A. jazykové vzdělávání. 

 

Průměrné hodnocení aktuálního stavu dalších oblastí se oproti roku 2016 mírně zlepšilo, ve 

všech oblastech dochází k posunu. Oblasti B a C se dostávají do pevnější pozice realizované 

oblasti (funkční části systému jsou realizovány na základní úrovni, je prostor ke zlepšení). Oblast 

jazykového vzdělávání je u mateřských škol nerelevantní. Průměrné hodnocení je srovnatelné 

s krajem i celou ČR.    

 

Rozvoj infrastruktury mateřských škol 

 

Problematika rozvoje infrastruktury mateřských škol nebyla v dotazování MŠMT řešena, 

můžeme však přejmout data z analýzy řešené v rámci MAP I, jelikož problematika infrastruktury 

mateřských škol je závislá na zřizovatelích, preferencích a prioritizaci potřeb a především 

financích. 

Nejvíce bylo v posledních sedmi letech investováno z EU do: 

- udržovacích prací a modernizací pláště budovy, zateplení budov,  

- stavebních úprav a vybavení ve venkovním prostředí, 

- stavebních úprav a rekonstrukcí tříd a  

- stavebních úprav a rekonstrukcí heren. 

 

Mateřské školy i nadále plánují stavět či rekonstruovat: 

- podnětné venkovní prostředí školy, 

- novou výstavbu nebo přístavbu budov, 

- prostory na podporu polytechnického vzdělávání, 

- provádět stavební úpravy a rekonstrukce školní jídelny. 

Dále je nutno na školách řešit bezbariérové stavební úpravy. Bezbariérovost je zohledňována 

při stavebních úpravách, rekonstrukcích, nových výstavbách nebo přístavbách budov, tříd, 

prostor pro polytechnické vzdělávání a venkovních prostor (např. hřiště a zahrady). 

Graf 7: Plánované stavební úpravy v MŠ (2016 – 2020) 
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Zdroj: vlastní 

 

V rámci vnitřního vybavení byly uvedeny k zaškrtnutí následující položky: 

1. vybavení třídy, 

2. vybavení prostorů školy pro rozvoj polytechnických dovedností, 

3. vybavení knihovny, 

4. vybavení herny, 

5. vybavení tělocvičny, 

6. vybavení školní jídelny, 

7. vybavení výpočetní technikou pro potřeby pedagogických pracovníků, 

8. software pro ICT techniku, 

9. nové didaktické pomůcky, 

10. připojení k internetu v hernách, ve škole, 

11. interaktivní tabule, 

12. audiovizuální technika (televize, projektory apod.), 

13. vybavení bezbariérovým nábytkem pro děti se SVP, 

14. didaktické a kompenzační pomůcky pro děti se SVP, 

15. vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy např. čtenářské koutky, 

prostor na rozvoj jednotlivých pregramotností, polytechnických dovedností apod. 
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3.1.3.2.2 Dotazníkové šetření realizované MŠMT zaměřené na základní školy v ORP 

 

Dotazníkového šetření zaměřeného na potřeby základních škol v rámci projektu Šablony I a II 

OP VVV uskutečněného na podzim roku 2019 na území ORP Břeclav se zúčastnilo 17 

právnických osob vykonávajících činnost ZŠ, tedy 77,3 %, z celkového počtu 22. 5 ředitelství 

(22,7 %) se šetření nezúčastnilo. 

Jedná se o shrnutí výstupů z dotazníkového šetření, které bylo prováděno na základní a 

mateřských školách po ukončení projektů zjednodušeného vykazování – Šablon I a Šablon II. 

Nejedná se o data všech škol v území, které realizovaly projekt v rámci Šablon I, resp. Šablon 

II, jelikož projekty se realizují průběžně.  

 

Průměrné hodnocení vychází z hodnocení aktuálního stavu jednotlivých MŠ na následující 

škále: 

1. Vůbec nebo téměř se neuplatňuje (tzn. stadium prvotních úvah, jak stav řešit) 

2. Rozvíjející se oblast (tzn. promyšlené části, počáteční realizace) 

3. Realizovaná oblast (tzn. funkční části systému realizovány na základní úrovni, je prostor 

na zlepšení) 

4. Ideální stav (tzn. funkční systém, vytvořené podmínky, zodpovědnost, pravidelnost, 

aktualizace na vnitřní i vnější podněty). 

 

Tabulka 21: Hlavní oblasti podporované z operačních programů 

Hlavní oblasti podporované z OP 

Průměrné 
hodnocení 
aktuálního 

stavu 

k 10. 10. 2019 

ORP kraj ČR 

A. Podpora inkluzivního/společného vzdělávání 2,87 2,81 2,80 

B. Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti 2,83 2,76 2,76 

C. Podpora rozvoje matematické gramotnosti 2,70 2,64 2,61 
D. Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 
žáků 2,56 2,55 2,55 

E. Podpora polytechnického vzdělávání 2,43 2,36 2,39 
Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT 

 

V rámci průměrného hodnocení aktuálního stavu za hlavní oblasti podporované z OP 

se pod průměrem ČR ani kraje nenachází žádná z výše uvedených oblastí. Oblasti A., B. a C. 

se blíží ke stádiu realizované oblasti. Oblasti D. a E. se nachází ve stadiu přechodu z rozvíjející 

se na realizovanou oblast.   
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Tabulka 22: Další oblasti podporované z operačních programů 

Další oblasti podporované z OP 

Průměrné 
hodnocení 
aktuálního 

stavu 

k 10. 10. 2019 

ORP kraj ČR 

A. Jazykové vzdělávání  2,61 2,46 2,45 

B. Digitální kompetence pedagogických pracovníků 2,80 2,63 2,61 

C. Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence  3,06 3,01 2,98 

D. Kariérové poradenství pro žáky  2,73 2,24 2,30 
 Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT 
 

V rámci průměrného hodnocení aktuálního stavu za další oblasti podporované z OP 

se pod průměrem ČR ani kraje nenachází žádná z výše uvedených oblastí. Všechny oblasti 

se blíží nebo nachází realizované oblasti. 

 

Podpora inkluzivního/společného vzdělávání 

 

Tabulka 23: Inkluzivní / společné vzdělávání 

Inkluzivní / společné vzdělávání 

Průměrné 
hodnocení 

aktuálního stavu 

Průměrné 
hodnocení 

aktuálního stavu 

k 30. 1. 2016 k 10. 10. 2019 

ORP kraj ČR ORP kraj ČR 

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

2,55 2,58 2,61 2,88 2,93 2,96 

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

1,90 1,66 1,63 2,06 1,89 1,87 

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

3,10 3,04 3,05 3,18 3,18 3,17 

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

2,65 2,49 2,45 2,94 2,75 2,73 

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

2,75 2,63 2,64 3,00 3,01 2,99 
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Inkluzivní / společné vzdělávání 

Průměrné 
hodnocení 

aktuálního stavu 

Průměrné 
hodnocení 

aktuálního stavu 

k 30. 1. 2016 k 10. 10. 2019 

ORP kraj ČR ORP kraj ČR 

6. Škola upravuje organizaci a průběh vyučování 
v souladu s potřebami žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami (např. poskytuje skupinovou výuku pro nadané 
žáky, skupiny mohou být tvořeny žáky z různých ročníků, 
doučování apod.) 

2,30 2,44 2,50 2,65 2,79 2,80 

7. Škola má vytvořený systém podpory pro žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami (je vybavena 
kompenzačními/ speciálními pomůckami, využívá služeb 
asistenta pedagoga atd.) 

2,85 2,69 2,68 3,06 3,04 3,00 

8. Pedagogové umí využívat speciální učebnice, 
pomůcky i kompenzační pomůcky 

2,55 2,51 2,54 2,82 2,81 2,80 

9. Škola umí připravit všechny žáky na bezproblémový 
přechod na další stupeň vzdělávání 

3,00 2,96 2,96 3,18 3,09 3,08 

10. Vyučující spolupracují při naplňování vzdělávacích 
potřeb žáků (např. společnými poradami týkajícími se 
vzdělávání žáků apod.) 

3,10 3,05 3,06 3,18 3,21 3,18 

11. Pedagogové školy jsou schopni vhodně přizpůsobit 
obsah vzdělávání, upravit formy a metody vzdělávání a 
nastavit různé úrovně obtížnosti v souladu se specifiky 
a potřebami žáků tak, aby bylo dosaženo a využito 
maximálních možností vzdělávaného žáka (např. učivo 
určené nadaným žákům je rozšiřováno a prohlubováno 
v souladu s jejich předpoklady, tvorba žákovských portfólií 
apod.) 

2,80 2,77 2,72 2,88 2,93 2,90 

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

2,70 2,62 2,54 3,12 2,96 2,88 

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

2,10 2,23 2,34 2,65 2,66 2,63 

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

2,80 2,66 2,64 2,94 2,82 2,82 

15. Škola poskytuje výuku českého jazyka pro cizince 1,55 1,21 1,27 1,59 1,29 1,46 
16. Pedagogové využívají v komunikaci se žákem 

popisnou slovní zpětnou vazbu, vytvářejí prostor 
k sebehodnocení žáka a k rozvoji jeho motivace ke 
vzdělávání 

3,00 2,72 2,69 2,94 2,89 2,83 

17. Škola klade důraz nejen na budování vlastního 
úspěchu žáka, ale i na odbourávání bariér mezi lidmi, 
vede k sounáležitosti se spolužáky a dalšími lidmi apod. 

3,10 2,95 2,94 3,18 3,09 3,05 

18. Učitelé vnímají tvořivým způsobem rozdíly mezi 
žáky jako zdroj zkušeností a příležitost k vlastnímu 
seberozvoji 

2,85 2,76 2,73 3,06 2,91 2,87 
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Inkluzivní / společné vzdělávání 

Průměrné 
hodnocení 

aktuálního stavu 

Průměrné 
hodnocení 

aktuálního stavu 

k 30. 1. 2016 k 10. 10. 2019 

ORP kraj ČR ORP kraj ČR 

19. Škola učí všechny žáky uvědomovat si práva a 
povinnosti (vina, trest, spravedlnost, Úmluva o právech 
dítěte apod.) 

3,10 3,05 3,07 3,18 3,16 3,15 

Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT 
 

V rámci průměrného hodnocení aktuálního stavu se ve všech oblastech pohybujeme +/- 0,30 

bodu ve srovnání s průměrem ČR a kraje. Většinou se jedná o rozvíjející se nebo realizované 

oblasti. Pouze položka 15. týkající se výuky českého jazyka pro cizince se pohybuje na rozmezí 

vůbec nebo téměř se neuplatňuje a rozvíjející se oblasti.  

 

Další otázky související s podporou inkluzivního/společného vzdělávání ZŠ 

 

Průměrné hodnocení kvality spolupráce v rámci ORP/kraje/ČR vychází z hodnocení 

jednotlivých MŠ na následující škále: 

1. Velmi dobrá 

2. Spíše dobrá 

3. Spíše špatná 

4. Velmi špatná 

 

Tabulka 24: Využívání školních a školských odborných služeb nebo služeb jiného subjektu 
podílejícího se na vzdělávání školami a hodnocení kvality spolupráce 

Využívání školních a školských 
odborných služeb nebo služeb jiného 
subjektu podílejícího se na vzdělávání 

školami a hodnocení kvality 
spolupráce 

Využití spolupráce (podíl škol 
využívajících uvedené služby)  Kvalita spolupráce 

k 10. 10. 2019 

ORP kraj ČR ORP kraj ČR 

1. Speciálně pedagogické centrum 82,40% 84,90% 87,40% 1,50 1,45 1,48 

2. Středisko výchovné péče  47,10% 43,10% 44,70% 1,75 1,63 1,68 

3. Pedagogicko-psychologická poradna  100,00% 98,70% 99,20% 1,53 1,57 1,52 

4. Neúplné školní poradenské pracoviště  47,10% 44,90% 46,50% 1,25 1,40 1,39 

5. Úplné školní poradenské pracoviště   17,60% 23,50% 18,30% 1,00 1,26 1,34 

6. Nestátní neziskové organizace  52,90% 41,80% 48,60% 1,89 1,73 1,71 

7. Orgán sociálně právní ochrany dětí  88,20% 79,60% 81,50% 1,87 1,71 1,77 

8. Žádné z uvedených  0,00% 0,80% 0,30%       
Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT 
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Tabulka 25: Personální zajištění 

Personální zajištění 

Počet osob 

k 10. 10. 2019 

ORP kraj ČR 
1. Počet pedagogických pracovníků v ZŠ plně 
kompetentních pro vzdělávání heterogenních skupin 
žáků  (vč. žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) 

153 4 422 37 782 

2. Počet pedagogických pracovníků v ZŠ ochotných začít 
využívat nové metody/postupy při vzdělávání 
heterogenních skupin žáků (vč. žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami) 

246 5 193 45 887 

3. Počet fyzických osob působících v ZŠ na pozici Učitel 
(dle zákona č. 563/2004 Sb.) - data za aktuální školní rok 

315 6 222 59 182 

4. Počet fyzických osob působích v ZŠ na pozici Učitel 
(dle zákona č. 563/2004 Sb.), kteří jsou maximálně dva 
roky po dokončení studia - data za aktuální školní rok 

109 1 212 9 547 

5. Počet žáků se SVP, kteří opakovali 1. třídu - data za 
aktuální školní rok 

1 35 518 

Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT 
 

Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti 

 

Tabulka 26: Čtenářská gramotnost 

Čtenářská gramotnost 

Průměrné 
hodnocení 

aktuálního stavu 

Průměrné 
hodnocení 

aktuálního stavu 

k 30. 1. 2016 k 10. 10. 2019 

ORP kraj ČR ORP kraj ČR 
1. Škola podporuje rozvoj čtenářské gramotnosti 

v rámci školních vzdělávacích programů (má stanoveny 
konkrétní cíle) 

2,85 2,83 2,88 3,12 3,05 3,06 

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

2,85 2,79 2,76 3,12 3,01 3,01 

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

2,30 2,36 2,39 2,65 2,69 2,68 

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

2,90 2,94 2,92 3,18 3,11 3,08 

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

2,60 2,50 2,52 2,76 2,77 2,76 

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

2,00 2,16 2,18 2,29 2,47 2,48 

7. Ve škole existuje a/nebo je využívána knihovna 
(školní, místní) přístupná podle potřeb a možností žáků 

2,65 2,76 2,83 2,94 2,99 3,06 
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Čtenářská gramotnost 

Průměrné 
hodnocení 

aktuálního stavu 

Průměrné 
hodnocení 

aktuálního stavu 

k 30. 1. 2016 k 10. 10. 2019 

ORP kraj ČR ORP kraj ČR 

8. Ve škole se realizují čtenářské kroužky/pravidelné 
dílny čtení/jiné pravidelné mimoškolní aktivity na podporu 
a rozvoj čtenářské gramotnosti 

2,00 2,02 2,02 2,41 2,53 2,55 

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

2,15 2,20 2,19 2,65 2,56 2,54 

10. Škola informuje a spolupracuje v oblasti rozvoje 
čtenářství s rodiči (prezentace služeb školní / obecní 
knihovny, existence čtenářských kroužků, aktivit v oblasti  
čtení, čtenářského klubu – např. projektové dny, dny 
otevřených dveří, vánoční trhy apod.) 

2,30 2,17 2,19 2,88 2,55 2,53 

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

2,05 2,26 2,28 2,76 2,67 2,64 

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

2,75 2,32 2,34 2,88 2,62 2,60 

13. Ve škole jsou využívána interaktivní média, 
informační a komunikační technologie v oblasti rozvoje 
čtenářské gramotnosti 

2,95 2,62 2,63 3,06 2,82 2,80 

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

2,55 2,48 2,54 2,88 2,77 2,82 

Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT 
 
V rámci průměrného hodnocení aktuálního stavu se ve všech oblastech pohybujeme v rozmezí 

- 0,33 - + 0,19 bodu ve srovnání s průměrem ČR a kraje. Největší rozdíly oproti kraji a ČR jsou 

v případě položky 6. (individuální práce s žáky s mimořádným zájmem o literaturu) a 8. (otázka 

mimoškolních aktivit na rozvoj čtenářské gramotnosti), kdy se v obou případech nachází ORP 

cca 0,2 bodu pod průměrem. Většinou se jedná o realizované oblasti. Položky 3., 8. a 9. jsou 

rozvíjející se oblasti, které se nachází na půl cesty k realizované oblasti. U všech 

položek dochází ke zlepšení.  

 

Co se týká nejvyšších preferenci pro zlepšení, i nadále zůstávají v platnosti:  

položka 5. Škola podporuje vyšší stupeň komplexního čtenářství, 

položka 3. Učitelé 1. a 2. stupně využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti 

rozvoje čtenářské gramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných škol, 
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položka 6. Škola podporuje individuální práci s žáky s mimořádným zájmem o literaturu, tvůrčí 

psaní atp., 

položka 2. Učitelé 1. a 2. stupně rozvíjejí své znalosti v oblasti čtenářské gramotnosti a využívají 

je ve výuce, 

položka 4. Škola podporuje základní znalosti a dovednosti, základní práce s textem, 

položka 8. Ve škole se realizují čtenářské kroužky/pravidelné dílny čtení/jiné pravidelné 

mimoškolní aktivity na podporu a rozvoj čtenářské gramotnosti, 

položka 11. Ve škole existuje čtenářsky podnětné prostředí. 

 
 
Podpora rozvoje matematické gramotnosti 

 
Tabulka 27: Matematická gramotnost 

Matematická gramotnost 

Průměrné 
hodnocení 

aktuálního stavu 

Průměrné 
hodnocení 

aktuálního stavu 

k 30. 1. 2016 k 10. 10. 2019 

ORP kraj ČR ORP kraj ČR 

1. Škola podporuje rozvoj matematické gramotnosti 
v rámci školních vzdělávacích programů (má stanoveny 
konkrétní cíle) 

2,85 2,79 2,82 2,94 3,00 2,98 

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

2,85 2,64 2,65 2,94 2,95 2,91 

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

2,40 2,31 2,34 2,65 2,66 2,63 

4. Ve škole je podporováno matematické myšlení u 
žáků (příklady k řešení a pochopení každodenních situací, 
situací spojených s budoucí profesí nebo k objasnění 
přírodních zákonů, atp.) 

2,90 2,78 2,75 2,94 2,97 2,91 

5. Škola podporuje individuální práci s žáky 
s mimořádným zájmem o matematiku 

2,20 2,29 2,30 2,59 2,60 2,57 

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

1,85 1,85 1,83 2,35 2,53 2,46 

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

1,95 1,74 1,75 2,12 2,15 2,11 

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

1,95 1,71 1,73 2,53 2,12 2,10 

9. Škola disponuje dostatečným technickým a 
materiálním zabezpečením pro rozvoj matematické 
gramotnosti 

2,60 2,38 2,41 2,94 2,64 2,66 
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Matematická gramotnost 

Průměrné 
hodnocení 

aktuálního stavu 

Průměrné 
hodnocení 

aktuálního stavu 

k 30. 1. 2016 k 10. 10. 2019 

ORP kraj ČR ORP kraj ČR 

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

2,70 2,71 2,70 3,00 2,85 2,83 

11. Škola pravidelně nakupuje aktuální literaturu, 
multimédia pro rozvoj matematické gramotnosti na 1. i 2. 
stupni ZŠ 

2,25 2,37 2,35 2,65 2,59 2,60 

Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT 
 

V rámci průměrného hodnocení aktuálního stavu se ve všech oblastech pohybujeme v rozmezí 

- 0,43 - + 0,18 bodu ve srovnání s průměrem ČR a kraje. Největší rozdíl oproti kraji a ČR je 

v případě položky 6. (pravidelné kroužky a mimoškolní aktivity v oblasti matematické 

gramotnosti), kdy se nachází ORP cca 0,2 bodu pod průměrem. V případě položky 8. 

(spolupráce v oblasti matematické gramotnosti s rodiči) je vnímána cca 0,4 bodu nad průměrem 

kraje a ČR. Dvě položky jsou na úrovni rozvíjení se (6., 7.), tři položky se nachází mezi 

rozvíjenou oblastí a realizovanou oblastí (3., 5., 8. a 11.) a zbytek položek je spíše realizovanými 

oblastmi. Ve všech případech dochází ke zlepšení.  

 

Co se týká nejvyšších preferenci pro zlepšení, i nadále zůstávají v platnosti:  

položka 1. Škola podporuje rozvoj matematické gramotnosti v rámci školních vzdělávacích 

programů, 

položka 5. Škola podporuje individuální práci s žáky s mimořádným zájmem o matematiku, 

položka 7. Ve škole jsou realizovány mimovýukové akce pro žáky na podporu matematické 

gramotnosti a zvýšení motivace, 

položka 2. Učitelé 1. a 2. stupně rozvíjejí své znalosti v oblasti matematické gramotnosti a 

využívají je ve výuce, 

položka 3. Učitelé 1. a 2. stupně využívají poznatky v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti rozvoje 

matematické gramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných škol, 

položka 4. Ve škole je podporováno matematické myšlení u žáků, 

položka 6. Ve škole existují pravidelné kroužky/doučování/mimoškolní aktivity v oblasti 

matematické gramotnosti a  

položka 9. Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním zabezpečením pro rozvoj 

matematické gramotnosti. 
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Podpora rozvoje jazykové gramotnosti 

 

Tabulka 28: Jazyková gramotnost 

Jazyková gramotnost 

Průměrné 
hodnocení 

aktuálního stavu 

Průměrné 
hodnocení 

aktuálního stavu 

k 30. 1. 2016 k 10. 10. 2019 

ORP kraj ČR ORP kraj ČR 

1. Škola podporuje rozvoj jazykové gramotnosti v rámci 
školních vzdělávacích plánů (má stanoveny konkrétní cíle) 

3,05 2,88 2,88 3,18 3,04 3,02 

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

2,90 2,75 2,70 2,82 2,92 2,89 

3. Učitelé 1. i 2. stupně využívají poznatky v praxi a 
sdílejí dobrou praxi v oblasti jazykové gramotnosti mezi 
sebou i s učiteli z jiných škol  

2,10 2,33 2,35 2,41 2,59 2,59 

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

2,10 2,03 2,03 2,47 2,30 2,32 

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

2,90 2,55 2,61 3,00 2,80 2,79 

6. Škola podporuje jazykovou rozmanitost formou 
nabídky cizích jazyků 

2,70 2,19 2,25 2,88 2,44 2,46 

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

1,90 1,78 1,75 2,24 1,96 1,95 

8. Ve škole se využívá knihovna (školní / místní) 
obsahující cizojazyčnou literaturu přístupná podle potřeb 
žáků 

1,35 1,56 1,58 1,59 1,92 1,89 

9. Ve škole jsou využívány učebnice, cizojazyčná 
literatura, multimédia a další materiály pro rozvoj jazykové 
gramotnosti 

2,55 2,51 2,54 2,94 2,70 2,70 

10. Ve škole existují pravidelné jazykové kroužky 
/doučování/ mimoškolní aktivity  

2,25 2,21 2,22 2,65 2,50 2,49 

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

1,60 1,55 1,57 2,12 1,85 1,85 

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

2,05 1,91 1,91 2,29 2,19 2,17 

13. Ve škole existuje jazykově podnětné prostředí 
(koutky, nástěnky apod.) 

2,25 2,26 2,25 2,65 2,53 2,48 

14. Škola disponuje dostatečným technickým a 
materiálním zabezpečením pro výuku cizích jazyků 

2,80 2,54 2,53 3,06 2,73 2,71 

15. Ve škole jsou využívána interaktivní média, 
informační a komunikační technologie v oblasti rozvoje 
jazykové gramotnosti 

3,15 2,75 2,74 3,18 2,86 2,86 
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Jazyková gramotnost 

Průměrné 
hodnocení 

aktuálního stavu 

Průměrné 
hodnocení 

aktuálního stavu 

k 30. 1. 2016 k 10. 10. 2019 

ORP kraj ČR ORP kraj ČR 

16. Škola pravidelně nakupuje aktuální učebnice, 
cizojazyčnou literaturu, multimédia pro rozvoj jazykové 
gramotnosti 

2,80 2,60 2,61 2,94 2,79 2,78 

17. Škola spolupracuje s rodilým mluvčím 1,45 1,53 1,49 1,88 1,76 1,71 

Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT 
 

V rámci průměrného hodnocení aktuálního stavu se ve všech oblastech pohybujeme v rozmezí 

- 0,44 - + 0,18 bodu ve srovnání s průměrem ČR a kraje. Největší rozdíly oproti kraji a ČR jsou 

v případě položek 6. (podpora jazykové rozmanitosti, cca 0,4 bodu nad průměrem kraje i ČR) a 

8. (využití knihovny s cizojazyčnou literaturou, cca 0,3 bodu pod průměrem kraje i ČR). 

Položky 3., 7., 8., 11., 12. a 17. jsou nebo se blíží rozvíjející se oblasti. Položky 1., 2., 5., 6., 

9.,14., 15. a 16. jsou realizované oblasti. Položky 4., 10. a 13. Se nachází na přechodu mezi 

rozvíjející se oblastí a realizovanou oblastí.  U položky 2. (rozvoj jazykových znalostí učitelů a 

využití ve výuce) dochází k nepatrnému poklesu oproti roku 2016.,V ostatních položkách 

dochází ke zlepšení.  

 

Co se týká nejvyšších preferenci pro zlepšení, i nadále zůstávají v platnosti:  

položka 3. Učitelé 1. a 2. stupně využívají poznatky v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti 

jazykové gramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných škol, 

položka 2. Učitelé 1. a 2. stupně, učitelé jazyků i ostatních předmětů rozvíjejí své znalosti 

v oblasti jazykových znalostí a využívají je ve výuce, 

položka 13. Ve škole existuje jazykově podnětné prostředí, 

položka 14. Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním zabezpečením pro výuku 

cizích jazyků, 

položka 4. Rozvoj jazykové gramotnosti je obsahem výuky řady předmětů, 

položka 5. Škola u žáků rozvíjí chápání života v jiných kulturách a zprostředkovává jim ho, 

položka 9. Ve škole jsou využívány učebnice, cizojazyčná literatura, multimédia a další materiály 

pro rozvoj jazykové gramotnosti, 

položka 12. Škola informuje a spolupracuje v oblasti jazykové gramotnosti s rodiči, 

položka 16. Škola pravidelně nakupuje aktuální učebnice, cizojazyčnou literaturu, multimédia 

pro rozvoj jazykové gramotnosti. 
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Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 

 

Tabulka 29: Podnikavost, iniciativa a kreativita 

Podnikavost, iniciativa a kreativita 

Průměrné 
hodnocení 

aktuálního stavu 

Průměrné 
hodnocení 

aktuálního stavu 

k 30. 1. 2016 k 10. 10. 2019 

ORP kraj ČR ORP kraj ČR 

1. Škola podporuje klíčové kompetence k rozvoji 
kreativity podle RVP ZV 

2,90 2,76 2,76 2,88 2,90 2,93 

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

2,80 2,66 2,63 2,82 2,89 2,83 

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

2,45 2,33 2,33 2,53 2,60 2,58 

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

2,80 2,65 2,63 2,82 2,85 2,83 

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

2,80 2,58 2,57 2,94 2,77 2,76 

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

1,80 1,50 1,53 2,00 1,73 1,73 

7. Škola organizuje konzultace, debaty a exkurze na 
podporu podnikavosti, iniciativy pro žáky i učitele 

1,65 1,54 1,60 2,18 1,86 1,91 

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

2,65 2,70 2,73 2,76 2,87 2,89 

9. Ve škole existuje prostor pro pravidelné sdílení 
zkušeností (dílny nápadů apod.) 

1,60 1,75 1,76 1,76 2,02 2,04 

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

2,85 2,75 2,77 2,94 2,95 2,94 

Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT 
 

V rámci průměrného hodnocení aktuálního stavu se ve všech oblastech pohybujeme v rozmezí 

- 0,32 - + 0,28 bodu ve srovnání s průměrem ČR a kraje. Největší rozdíly oproti kraji a ČR jsou 

v případě položek 6. (aktivní podílení žáků na fiktivních firmách či realizaci projektů školy), 7. 

(organizace konzultací, debat a exkurzí na podporu podnikavosti, iniciativy), a 9. (prostory pro 

sdílení zkušeností). 
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V případě položky 6. se jedná o 0,27 bodu nad průměrem kraje i ČR, položky 7. cca 0,30 bodu 

nad průměrem kraje i ČR a položky 9. Cca 0,26 bodu pod průměrem kraje i ČR. Položky 6., 7., 

a 9. se nachází v oblasti rozvíjení se a položky 1., 2., 3., 4., 5., 8. a 10 se pohybují v oblasti 

realizace.    

U položky 1. (podpora klíčových kompetencí k rozvoji kreativity) dochází k poklesu průměrného 

hodnocení oproti roku 2016. V ostatních případech dochází ke zlepšení.  

 

Co se týká nejvyšších preferenci pro zlepšení, i nadále zůstávají v platnosti:  

položka 1. Škola podporuje klíčové kompetence k rozvoji kreativity podle RVP ZV, 

položka 4. Škola systematicky učí prvkům iniciativy a kreativity, prostředí i přístup pedagogů 

podporuje fantazii a iniciativu dětí, 

položka 8. Škola rozvíjí finanční gramotnost žáků, 

položka 3. Učitelé využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti rozvoje iniciativy a 

kreativity mezi sebou i s učiteli z jiných škol, 

položka 10. Ve škole je v rámci vzdělávacího procesu nastaveno bezpečné prostředí pro rozvoj 

kreativity, iniciativy a názorů žáků. 

 

 

Podpora polytechnického vzdělávání 

 

Tabulka 30: Polytechnické vzdělávání 

Polytechnické vzdělávání 

Průměrné 
hodnocení 

aktuálního stavu 

Průměrné 
hodnocení 

aktuálního stavu 

k 30. 1. 2016 k 10. 10. 2019 

ORP kraj ČR ORP kraj ČR 

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

2,85 2,77 2,80 2,88 2,90 2,95 

2. Přírodovědné a environmentální vzdělávání je na 
naší škole realizováno v souladu s RVP ZV 

3,05 2,98 2,99 3,18 3,10 3,11 

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

2,50 2,49 2,52 2,47 2,67 2,69 

4. Učitelé 1. i 2. stupně využívají poznatky v praxi a 
sdílejí dobrou praxi v oblasti rozvoje polytechnického 
vzdělávání mezi sebou i s učiteli z jiných škol 

2,05 2,09 2,17 2,29 2,35 2,39 

5. Škola má zpracovány plány výuky polytechnických 
předmětů (matematiky, předmětů přírodovědného a 
technického směru, vzdělávací oblasti Člověk a svět 
práce), které jsou vzájemně obsahově i časově provázány 

2,85 2,73 2,71 2,82 2,80 2,82 
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Polytechnické vzdělávání 

Průměrné 
hodnocení 

aktuálního stavu 

Průměrné 
hodnocení 

aktuálního stavu 

k 30. 1. 2016 k 10. 10. 2019 

ORP kraj ČR ORP kraj ČR 

6. Škola podporuje zájem žáků o oblast polytechniky 
propojením znalostí s každodenním životem a budoucí 
profesí 

2,70 2,58 2,63 2,82 2,73 2,78 

7. Škola disponuje vzdělávacími materiály pro 
vzdělávání polytechnického charakteru 

2,50 2,27 2,29 2,47 2,44 2,48 

8. Součástí výuky polytechnických předmětů jsou 
laboratorní cvičení, pokusy, různé projekty apod. 
podporující praktickou stránku polytechnického vzdělávání 
a rozvíjející manuální zručnost žáků 

2,55 2,32 2,38 2,82 2,55 2,59 

9. Škola spolupracuje se SŠ, VŠ, výzkumnými 
pracovišti technického zaměření 

1,60 1,62 1,66 2,12 1,89 1,91 

10. Na škole probíhá výuka vybraných témat 
polytechnických předmětů v cizích jazycích – metoda 
CLILL 

1,05 1,11 1,13 1,24 1,23 1,27 

11. Škola podporuje samostatnou práci žáků v oblasti 
polytechnického vzdělávání 

2,35 2,22 2,24 2,53 2,46 2,47 

12. Škola podporuje individuální práci s žáky s 
mimořádným zájmem o polytechniku 

1,70 1,87 1,91 2,00 2,13 2,17 

13. Ve škole existují kroužky/pravidelné dílny/jiné 
pravidelné mimoškolní aktivity na podporu a rozvoj 
polytechnického vzdělávání 

1,90 1,88 1,89 2,24 2,17 2,17 

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

2,25 2,16 2,25 2,59 2,46 2,48 

15. Škola aktivně podporuje předškolní polytechnickou 
výchovu (např. spolupráce s MŠ) 

1,55 1,88 1,85 1,71 2,06 2,04 

16. Škola spolupracuje s místními firmami/podnikateli 2,05 1,58 1,66 2,47 1,86 1,94 

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

2,20 2,17 2,21 2,35 2,38 2,42 

18. Ve škole existuje podnětné prostředí / prostor 
s informacemi z oblasti polytechnického vzdělávání pro 
žáky i učitele (fyzické či virtuální místo s možností 
doporučovat, sdílet, ukládat či vystavovat informace, 
výrobky, výsledky projektů…) 

2,10 2,05 2,08 2,18 2,25 2,31 

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

2,35 1,97 2,04 2,59 2,17 2,25 

20. Škola využívá informační a komunikační 
technologie v oblasti rozvoje polytechnického vzdělávání 

2,55 2,36 2,43 2,76 2,58 2,58 

Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT 
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V rámci průměrného hodnocení aktuálního stavu se ve všech oblastech pohybujeme v rozmezí 

- 0,61 - + 0,35 bodu ve srovnání s průměrem ČR a kraje. Největší rozdíly oproti kraji a ČR jsou 

v případě položky 3. (rozvoj znalostí učitelů v oblasti polytechniky a využití ve výuce), 15. 

(aktivní podpora předškolní polytechnické výchovy), 16. (spolupráce s místními firmami) a 19. 

(dostatečné technické a materiální zabezpečení polytechniky). V případě položky 3. Se ORP 

nachází o cca 0,20 bodu pod průměrem kraje a ČR, položky 15. cca 0,33 bodu pod průměrem 

kraje a ČR, položky 16. Cca 0,53 bodu nad průměrem kraje a ČR a položky 19. Cca 0,35 bodu 

nad průměrem kraje i ČR. Položky se pohybují v oblasti rozvíjení se a realizace.   

U položek 3., 5. a 7. dochází k poklesu průměrného hodnocení oproti roku 2016. V ostatních 

případech dochází ke zlepšení.  

 

Co se týká nejvyšších preferenci pro zlepšení, i nadále zůstávají v platnosti:  

položka 5. Škola má zpracovány plány výuky polytechnických předmětů, které jsou vzájemně 

obsahově i časově provázány, 

položka 3. Příslušní učitelé rozvíjejí své znalosti v oblasti polytechnického vzdělávání a využívají 

je ve výuce, 

položka 4. Učitelé 1. a 2. stupně využívají poznatky v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti rozvoje 

polytechnického vzdělávání mezi sebou i s učiteli z jiných škol, 

položka 7. Škola disponuje vzdělávacími materiály pro vzdělávání polytechnického charakteru, 

položka 18. Ve škole existuje podnětné prostředí / prostor s informacemi z oblasti 

polytechnického vzdělávání pro žáky i učitele. 

 

Podpora sociálních a občanských dovedností a dalších klíčových kompetencí 

 

Tabulka 31: Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence 

Sociální a občanské dovednosti a další klíčové 
kompetence 

Průměrné 
hodnocení 

aktuálního stavu 

Průměrné 
hodnocení 

aktuálního stavu 

k 30. 1. 2016 k 10. 10. 2019 

ORP kraj ČR ORP kraj ČR 

1. Ve škole je pěstována kultura komunikace mezi 
všemi účastníky vzdělávání 

3,05 3,05 3,05 3,18 3,19 3,18 

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

2,80 2,83 2,81 2,94 3,01 2,97 
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Sociální a občanské dovednosti a další klíčové 
kompetence 

Průměrné 
hodnocení 

aktuálního stavu 

Průměrné 
hodnocení 

aktuálního stavu 

k 30. 1. 2016 k 10. 10. 2019 

ORP kraj ČR ORP kraj ČR 

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

3,00 2,97 3,00 3,06 3,13 3,10 

4. Žáci jsou vedeni ke konstruktivním debatám 2,45 2,67 2,70 2,88 2,89 2,88 

5. Uvnitř školy se pěstuje vzájemná spolupráce učitele, 
rodičů a žáků 

3,00 2,99 2,98 3,12 3,14 3,12 

6. Škola u žáků rozvíjí schopnosti sebereflexe a 
sebehodnocení 

2,75 2,77 2,75 3,00 2,96 2,91 

7. Škola motivuje žáky k celoživotnímu učení 2,75 2,74 2,75 3,06 2,95 2,91 

8. Škola rozvíjí schopnost říct si o pomoc a ochotu 
nabídnout a poskytnout pomoc 

2,95 2,92 2,93 3,18 3,09 3,08 

9. Škola učí používat jistě a bezpečně informační, 
komunikační a další technologie 

2,95 2,90 2,92 3,18 3,03 3,02 

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

2,80 2,77 2,77 3,00 2,92 2,91 

11. Výuka podporuje zapojení žáků do společenského a 
pracovního života 

2,80 2,80 2,80 3,00 2,97 2,95 

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

2,80 2,58 2,61 3,18 2,80 2,78 

Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT 
 

V rámci průměrného hodnocení aktuálního stavu se ve všech oblastech pohybujeme v rozmezí 

- 0,38 - + 0,07 bodu ve srovnání s průměrem ČR a kraje. Největší rozdíly oproti kraji a ČR jsou 

v případě položky 12. (zapojení žáků do společenského a pracovního života), která se nachází 

cca 0,38 bodu nad průměrem kraje i ČR. Všechny položky se pohybují spíše v realizované 

oblasti. U všech položek dochází ke zlepšení oproti roku 2016.   

 

Co se týká nejvyšších preferenci pro zlepšení, i nadále zůstávají v platnosti:  

položka 10. Škola rozvíjí schopnosti žáků učit se, zorganizovat si učení, využívat k tomu různé 

metody a možnosti podle vlastních potřeb, 

položka 12. Škola připravuje žáky na aktivní zapojení do života v demokratické společnosti, 

rozvíjí občanské kompetence, 

položka 4. Žáci jsou vedeni ke konstruktivním debatám, 

položka 11. Výuka podporuje zapojení žáků do společenského a pracovního života. 
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Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků 

 

Tabulka 32: Digitální kompetence pedagogických pracovníků 

Digitální kompetence pedagogických pracovníků 

Průměrné 
hodnocení 

aktuálního stavu 

Průměrné 
hodnocení 

aktuálního stavu 

k 30. 1. 2016 k 10. 10. 2019 

ORP kraj ČR ORP kraj ČR 

1. Pedagogové využívají ICT učebnu nebo školní stolní 
počítače při výuce (nejen informatiky) 

3,25 2,96 2,98 3,24 3,06 3,06 

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

2,90 2,62 2,48 3,00 2,72 2,63 

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

1,45 1,37 1,36 1,88 1,57 1,58 

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

2,05 1,84 1,78 2,35 2,02 2,03 

5. Pedagogové využívají pro výuku volně dostupné, 
bezpečné, otevřené internetové zdroje 

2,90 2,92 2,92 3,06 3,06 3,05 

6. Pedagogové se orientují v rámci svého předmětu ve 
volně dostupných zdrojích na internetu 

2,90 2,87 2,88 3,00 3,03 3,02 

7. Pedagogové umí systematicky rozvíjet povědomí o 
internetové bezpečnosti a  kritický pohled na internetový 
obsah k rozvoji znalostí a dovedností žáků 

2,95 2,77 2,79 3,06 2,95 2,92 

Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT 
 

V rámci průměrného hodnocení aktuálního stavu se ve všech oblastech pohybujeme v rozmezí 

- 0,37 - + 0,03 bodu ve srovnání s průměrem ČR a kraje. Největší rozdíly oproti kraji a ČR jsou 

v případě položek 2. (pedagogové využívají školní mobilní ICT vybavení ve výuce), 3. 

(pedagogové využívají možností BYOD pro konkrétní projekty žáků) a 4. (využití mobilního ICT 

vybavení pedagogy při výuce v terénu). Položka 2 je hodnocena 0,28 bodu nad průměrem kraje 

a 0,37 bodu nad průměrem ČR, položka 3. 0,30 bodu nad průměrem kraje i ČR a položka 4. 

0,32 bodu nad průměrem kraje i ČR.  Všechny položky se pohybují spíše v rozvíjející se 

a  realizované oblasti.   

U položky 1. Došlo k nepatrnému poklesu průměrného hodnocení oproti roku 2016. V ostatních 

případech dochází ke zlepšení.  

 

Co se týká nejvyšších preferenci pro zlepšení, i nadále zůstávají v platnosti:  

položka 6. Pedagogové se orientují v rámci svého předmětu ve volně dostupných zdrojích na 

internetu, 
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položka 7. Pedagogové umí systematicky rozvíjet povědomí o internetové bezpečnosti a kritický 

pohled na internetový obsah k rozvoji znalostí a dovedností žáků, 

položka 2. Pedagogové využívají školní mobilní ICT vybavení ve výuce, 

položka 5. Pedagogové využívají pro výuku volně dostupné, bezpečné, otevřené internetové 

zdroje. 

 

Podpora kariérového poradenství pro žáky 

Tabulka 33: Kariérové poradenství pro žáky 

Kariérové poradenství pro žáky 

Průměrné 
hodnocení 

aktuálního stavu 

k 10. 10. 2019 

ORP kraj ČR 

1. Na naší škole je zaveden systém kariérového 
poradenství, do něhož jsou zapojeni pedagogičtí 
pracovníci školy, i externí odborníci 

2,71 2,20 2,22 

2. Kariérové poradenství je zařazeno v ŠVP 2,82 2,18 2,20 

3. Výuka je zaměřena i na směřování žáků k cílené 
volbě profese. 

2,88 2,29 2,35 

4. Kariérové poradenství poskytujeme žákům v celém 
průběhu školní docházky 

2,59 2,15 2,17 

5. Kariérové poradenství na naší škole poskytujeme 
zejména žákům vyšších ročníků 

3,00 2,54 2,61 

6. Kariérové poradenství na naší škole je koordinováno 
jedním pracovníkem, který má pro tuto činnost vytvořeny 
podmínky (časové, prostorové, apod.) 

2,94 2,36 2,41 

7. Kariérové poradenství probíhá v rámci průřezových 
témat a rozvoje osobnosti žáků 

2,88 2,35 2,38 

8. Součástí kariérového poradenství na naší škole je 
také spolupráce s rodiči 

2,71 2,35 2,45 

9. Nabízíme individuální kariérové poradenství všem 
žákům včetně žáků se SVP či ze sociálně 
znevýhodněného prostředí 

2,88 2,42 2,50 

10. Individuální kariérové poradenství nabízíme pouze 
žákům se speciálními vzdělávacími potřebami či žákům ze 
sociálně znevýhodněného prostředí 

1,88 1,59 1,67 

Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT 
 

V rámci průměrného hodnocení aktuálního stavu se ve všech oblastech pohybujeme v rozmezí 

- 0,64 - - 0,21 bodu ve srovnání s průměrem ČR a kraje. Největší rozdíly oproti kraji a ČR jsou 

v případě položek 2. (zařazení v ŠVP), 3. (zaměření výuky i na směřování žáků k cílené volbě 

profese) a 6. (koordinace kariérového poradenství), které se nachází v rozmezí 0,53 – 0,64 bodu 

nad průměrem. Všechny položky se pohybují spíše v rozvíjející se oblasti.   
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V dotazníkovém šetření uskutečněném v období 24. 11. 2015 – 30. 1. 2016 na území ORP 

Břeclav vyplynula z šesti hlavních oblastí uvedených v tabulce č. …. (následující) v rámci 

podpory z EU v letech 2016 – 2020 (hodnoceno v rozsahu 1 – 6, přičemž 1 je největší potřeba 

a 6 nejmenší potřeba) největší potřeba rozvíjet: 

- B. podpora rozvoje čtenářské gramotnosti, 

- C. podpora rozvoje matematické gramotnosti, 

- A. podpora inkluzivního / společného vzdělávání. 

 

Tabulka 34: Hlavní oblasti podporované z operačních programů 

Hlavní oblasti podporované z OP 
Pořadí podle potřeb škol 

v rámci ORP v rámci kraje v rámci ČR 

A.   Podpora inkluzivního / společného vzdělávání 3 4 4 

B.   Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti 1 3 2 

C.   Podpora rozvoje matematické gramotnosti 2 2 3 
D.   Podpora kompetencí k podnikavosti,  iniciativě a 
kreativitě žáků 6 6 6 

E.   Podpora polytechnického vzdělávání 4 5 5 

F.   Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení 5 1 1 
Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT 

 

Nejmenší potřeba byla vyhodnocena u oblasti D. podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě 

a kreativitě žáků.  

Průměrné hodnocení aktuálního stavu hlavních oblastí se oproti roku 2016 téměř nezměnilo 

(nepatrná změna k lepšímu je zaznamenána). Všechny oblasti, vyjma oblasti E, se nachází 

v půli cesty mezi rozvíjející se oblastí (promyšlené části, počáteční realizace) a realizovanou 

oblastí (funkční části systému jsou realizovány na základní úrovni, je prostor ke zlepšení). 

Oblast E. Podpora polytechnického vzdělávání je oblastí rozvíjející se. Průměrné hodnocení je 

srovnatelné s krajem i celou ČR.   

Tabulka 35: Další oblasti podporované z operačních programů 

Další oblasti podporované z OP 
Pořadí podle potřeb škol 

v rámci ORP v rámci kraje v rámci ČR 

A.   Jazykové vzdělávání 1 1 1 

B.   ICT včetně potřeb infrastruktury (podpora digitálních 
kompetencí, konektivita škol) 2 2 2 
C.   Sociální a občanské dovednosti a další klíčové 
kompetence 3 3 3 

Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT 
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Z výše uvedených dalších oblastí podporovaných z OP (tabulka č. …) vyplynula největší 

potřeba rozvíjet danou oblast v rámci podpory z EU v letech 2016 – 2020 u oblasti (hodnoceno 

v rozsahu 1 – 3, přičemž 1 je největší potřeba a 3 nejmenší potřeba): 

- A. jazykové vzdělávání, 

- B. ICT včetně potřeb infrastruktury, 

- C. sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence. 

 

Průměrné hodnocení aktuálního stavu dalších oblastí se oproti roku 2016 mírně zlepšilo, ve 

všech oblastech dochází k posunu. Oblasti A a B se nachází v polovině mezi rozvíjející se 

oblastí a realizovanou oblastí. Oblasti C se nachází na hranici realizované oblasti.  Nově přibyla 

oblast D. Kariérové poradenství pro žáky, která se nachází v polovině mezi rozvíjející se oblastí 

a realizovanou oblastí. Průměrné hodnocení je srovnatelné s krajem i celou ČR.    

 

Rozvoj infrastruktury základních škol 

Problematika rozvoje infrastruktury základních škol nebyla v dotazování MŠMT řešena, 

můžeme však přejmout data z analýzy řešené v rámci MAP I, jelikož problematika infrastruktury 

základních škol je závislá na zřizovatelích, preferencích a prioritizaci potřeb a především 

financích. 

 

Nejvíce bylo v posledních sedmi letech investováno z EU do: 

- udržovacích prací a modernizací pláště budovy, zateplení budov, 

- stavebních úprav a rekonstrukce učebny informatiky, 

- nové výstavby nebo přístavby budov a  

- stavebních úprav a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí školy. 

 

Základní školy i nadále plánují stavět či rekonstruovat: 

- podnětné venkovní prostředí školy, 

- dílny/cvičené kuchyňky, 

- učebny fyziky, učebny chemie, 

- novou výstavbu nebo přístavbu budov, 

- udržovací práce a modernizace pláště budovy, zateplení budovy, 

- kmenové učebny, 

- další odborné učebny (přírodopis, informatika), 

- tělocvičny, 

- školní jídelny, družiny, kluby apod. 
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Dále je nutno na školách řešit bezbariérové stavební úpravy. Bezbariérovost bude 

zohledňována při stavebních úpravách, rekonstrukcích, nových výstavbách nebo přístavbách 

budov, tříd, odborných učeben, dalších prostor pro vzdělávání, venkovních prostor (např. hřiště 

a zahrady) a jídelen, družin či klubů. 

 
Graf 8: Plánované stavební úpravy v ZŠ (2016 – 2020) 

 
Zdroj: vlastní 

 

V rámci vnitřního vybavení byly uvedeny k zaškrtnutí následující položky: 

1. vybavení kmenových tříd, 

2. vybavení polytechnických učeben (fyziky, chemie, přírodopisu, dílny, kuchyňky apod.), 

3. vybavení jazykové učebny, 

4. vybavení knihovny, 

5. vybavení počítačové učebny (stolní počítače), 

6. vybavení mobilní počítačové učebny (např. notebooky, tablety), 

7. vybavení tělocvičny, 

8. vybavení umělecké učebny, 

9. vybavení dílny / cvičné kuchyňky, 

10. vybavení školní jídelny, družiny, klubu apod., 

11. software pro ICT techniku, 

12. nové didaktické pomůcky, 

13. připojení k internetu ve třídách, na škole a ve školských zařízeních, 

14. interaktivní tabule, 

15. audiovizuální technika (televize, projektory apod.), 
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16. stroje či jiné vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů řízených počítačem), 

17. vybavení bezbariérovým nábytkem, přístroji, elektronikou pro žáky se SVP, 

18. kompenzační / speciální pomůcky pro žáky se SVP, 

19. vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy např. čtenářské koutky, 

prostor na sdílení zkušeností z výuky, na rozvoj jednotlivých gramotností apod. 

 

Tabulka 36: Plánování obnovy vybavení ZŠ 

Obnova - nové vybavení 
Počet MŠ plánujících pořízení Podíl ZŠ Podíl MŠ, obnovu 

2016 - 2020 
2010-
2015 

2016-
2018 

2019-
2020 

realizován
o plánují neplánují 

kmenové třídy 10 5 4 50,00% 45,00% 55,00% 

vybavení polytechnických učeben 4 7 6 20,00% 65,00% 35,00% 

jazyková učebna 5 4 2 25,00% 30,00% 70,00% 

knihovna 5 1 0 25,00% 5,00% 95,00% 
počítačová učebna (stolní 
počítače) 10 5 3 

50,00% 40,00% 60,00% 

mobilní počítačová učebna 
(notebooky, tablety) 

12 5 0 60,00% 25,00% 75,00% 

tělocvična 2 2 1 10,00% 15,00% 85,00% 

umělecká učebna 0 1 0 0,00% 5,00% 95,00% 

dílny, cvičné kuchyňky 4 4 4 20,00% 40,00% 60,00% 

školní jídelna, družina, klub 1 4 1 5,00% 25,00% 75,00% 

software pro ICT techniku 10 5 4 50,00% 45,00% 55,00% 

didaktické pomůcky 5 4 5 25,00% 45,00% 55,00% 

připojení internetu - třídy, škola, 
školská zařízení 

6 1 1 30,00% 10,00% 90,00% 

interaktivní tabule 12 5 2 60,00% 35,00% 65,00% 

audiovizuální technika 12 2 1 60,00% 15,00% 85,00% 

stroje či jiná zařízení nad 40 tis. 1 3 2 5,00% 25,00% 75,00% 

bezbariérový nábytek, přístroje, 
elektronika pro žáky s SVP 

0 5 2 0,00% 35,00% 65,00% 

kompenzační / speciální pomůcky 
pro žáky s SVP 

3 11 4 15,00% 75,00% 25,00% 

vybavení pro podnětné vnitřní 
prostředí školy 

2 6 7 10,00% 65,00% 35,00% 

Zdroj: vlastní 
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3.1.3.3 Přehled podaných žádostí do výzvy Šablony I a II 

 

3.1.3.3.1 Přehled podaných žádostí do výzvy Šablony I 

 

V rámci výzvy č .02_16_22 Šablony pro MŠ a ZŠ I podáno bylo podáno celkem 30 projektů, 

z toho 29 projektů bylo podpořeno.  

K 15. 11. 2019 bylo 5 projektů ukončeno finančně, 2 projekty ukončeny fyzicky, 22projektů 

je v realizaci. Všechny projekty byly realizačně nastaveny na 24 měsíců. 

  

Tabulka 37: Stav projektů - přehled 

Podáno projektů 30 

Podpořeno 29 
z toho k 15.11.2019 v 

realizaci 22 
z toho k 15.11.2019 

ukončeno 7 
Všechny projekty trvání 
(měsíců) 24 

Zdroj: vlastní 
Projekty podalo 76,92 % MŠ a 66,67 % ZŠ.  

Celková podpora činila 15.987.996 Kč, 6.328.101 Kč připadlo na aktivity MŠ, 9.659.895 Kč 

připadlo na aktivity ZŠ. 

Průměrné náklady na projekt činí 551.310,21 Kč. Pokud vezmeme v úvahu jenom MŠ, tak 

průměrné náklady na projekt činí 333.057,95 Kč a v případě ZŠ se jedná o 689.992,50 Kč.  

 
Graf 9: Počet aktivit v rámci Šablon I 

 

Zdroj: vlastní 
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V rámci Šablon I bylo žádáno na 1069 aktivit, MŠ žádaly na 432 aktivit, ZŠ pak na 637 aktivit. 

Průměrně tedy připadá 31,44 aktivit na každou školu, která žádala (u ZŠ a MŠ v případě výpočtu 

uvažováno zvlášť s MŠ a zvlášť se ZŠ). Pokud budeme brát v úvahu jen MŠ, činil průměr aktivit 

21,6, v případě ZŠ pak 45,5 aktivit. 

 
Tabulka 38: Přehled aktivit, na které MŠ žádaly v rámci projektů 

Kód 
aktivity 

Název aktivity 
Počet 

MŠ 
Počet 
aktivit 

I/1.1  Školní asistent - personální podpora MŠ 17 260 
I/1.5  Chůva - personální podpora MŠ 7 75 
I/2.1 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 40 hodin 1 1 
I/2.2 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin 10 34 

I/2.3a 
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 
hodin_Čtenářská pregramotnost 8 12 

I/2.3b 
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 
hodin_Matematická pregramotnost 3 5 

I/2.3e Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 
hodin_Inkluze 2 2 

I/2.4 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ 6 10 

I/2.6 
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných 
návštěv (pro MŠ) 6 15 

I/3.1 Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí 
v MŠ 5 6 

I/3.2 Individualizace vzdělávání v MŠ 3 5 
I/3.3  Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 6 7 

Zdroj: vlastní 
 

Tabulka 39: Přehled aktivit, na které ZŠ žádaly v rámci projektů 

Kód 
aktivity 

Název aktivity 
Počet 

ZŠ 
Počet 
aktivit 

II/1.1 Školní asistent - personální podpora ZŠ 7 133 
II/1.2 Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ 3 48 
II/1.3 Školní psycholog - personální podpora ZŠ 2 48 

II/2.10 
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných 
návštěv (pro ZŠ) 8 42 

II/2.11 Tandemová výuka na ZŠ 4 46 
II/2.12 CLIL ve výuce na ZŠ 2 5 
II/2.13a Nové metody ve výuce na ZŠ_Čtenářská gramotnost 1 1 

II/2.1a 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin 
čtenářská gramotnost 8 24 

II/2.1b 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin 
matematická gramotnost 8 19 
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Kód 
aktivity 

Název aktivity 
Počet 

ZŠ 
Počet 
aktivit 

II/2.1c Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin cizí 
jazyky 2 3 

II/2.1e Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin 
Inkluze 2 2 

II/2.2a 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 hodin 
čtenářská gramotnost 4 14 

II/2.2b 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 hodin 
matematická gramotnost 2 7 

II/2.2c Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 hodin cizí 
jazyky 5 9 

II/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi - DVPP v 
rozsahu 32 hodin 3 31 

II/2.4c Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 56 hodin cizí 
jazyky 3 4 

II/2.8 
Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací 
akce v rozsahu 8 hodin 5 22 

II/2.9a Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ čtenářská gramotnost 5 11 
II/2.9b Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ matematická gramotnost 3 6 
II/2.9e Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ inkluze 1 4 
II/3.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ 12 50 
II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ 7 32 
II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 11 87 
II/3.4 Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 2 2 
II/4.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ 3 11 

Zdroj: vlastní 
 

 

3.1.3.3.2 Přehled podaných žádostí do výzvy Šablony II 

 

V rámci výzvy č. 02_18_063 Šablony II bylo podáno celkem 28 projektů, z toho 26 projektů je 

již podpořeno, 2 projekty jsou zaregistrovány.  

K 15. 11. 2019 bylo 9 projektů v realizaci, 17 projektů mělo vydaný právní akt a 2 žádosti 

zaregistrovány. Všechny projekty byly realizačně nastaveny na 24 měsíců. 

 

Tabulka 40: Stav projektů - přehled 

Podáno projektů 28 

Podpořeno 26 

Zaregistrováno 2 
Všechny projekty trvání 
(měsíců) 24 

Zdroj: vlastní 
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Projekty podalo 61,54 % MŠ, 71,43 % ZŠ a 1 volnočasová organizace.  

Celková podpora činí 24.171.586 Kč, 7.102.312 Kč připadlo na aktivity MŠ, 16.069.988 Kč 

připadlo na aktivity ZŠ a 999.286 Kč volnočasové organizaci. 

Průměrné náklady na projekt činí 863.270,93 Kč. Pokud vezmeme v úvahu jenom MŠ, tak 

průměrné náklady na projekt činí 443.894,50 Kč a v případě ZŠ se jedná o 1.071.332,53 Kč.  

 

Graf 10: Počet aktivit v rámci Šablon II 

 

Zdroj: vlastní 
 

V rámci Šablon II bylo žádáno na 4688 aktivit, MŠ žádaly na 1838 aktivit, ZŠ na 2672 aktivit a 

volnočasová organizace na 178 aktivit. Průměrně tedy připadá 167,04 aktivit na každou školu, 

která žádala (u spojených ZŠ a MŠ v případě výpočtu uvažováno zvlášť s MŠ a zvlášť se ZŠ). 

Pokud budeme brát v úvahu jen MŠ, činil průměr aktivit 114,88, v případě ZŠ pak 178,13 aktivit. 

 

Tabulka 41: Přehled aktivit, na které MŠ žádaly v rámci projektů 

Kód 
aktivity 

Název aktivity 
Počet 

MŠ 
Počet 
aktivit 

2.I/1 Školní asistent - personální podpora MŠ 14 1434 

2.I/11b Využití ICT ve vzdělávání v MŠ - 48 hodin/48 týdnů 2 3 

2.I/12 Projektový den ve škole 10 40 

2.I/13 Projektový den mimo školu 5 28 

2.I/14 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči  dětí v MŠ 1 1 

2.I/15 Komunitně osvětová setkávání 1 3 

2.I/2 Školní speciální pedagog - personální podpora MŠ  1 20 

2.I/5 Chůva - personální podpora MŠ 3 240 
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Kód 
aktivity 

Název aktivity 
Počet 

MŠ 
Počet 
aktivit 

2.I/6a 
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - 
čtenářská pregramotnost 

2 6 

2.I/6b 
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - 
matematická pregramotnost 

2 22 

2.I/6d 
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - 
osobnostně sociální rozvoj 

1 1 

2.I/6e 
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - 
inkluze 

1 2 

2.I/6g 
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - 
polytechnické vzdělávání 

7 26 

2.I/6h Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT 1 1 

2.I/8 
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení 
prostřednictvím vzájemných návštěv 

5 11 

Zdroj: vlastní 
 
Tabulka 42: Přehled aktivit, na které ZŠ žádaly v rámci projektů 

Kód 
aktivity 

Název aktivity 
Počet 

ZŠ 
Počet 
aktivit 

2.II/1  Školní asistent - personální podpora ZŠ 7 579 

2.II/10 Tandemová výuka v ZŠ 6 34 

2.II/12 CLIL ve výuce v ZŠ 1 2 

2.II/14 Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ 1 1 

2.II/15 Zapojení ICT technika do výuky v ZŠ 1 3 

2.II/16a Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 64 hodin/64 týdnů 3 5 

2.II/16b Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 48 hodin/48 týdnů 1 2 

2.II/16c Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 32 hodin/32 týdnů 3 8 

2.II/16d Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 16 hodin/16 týdnů 2 4 

2.II/17a Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub 8 21 

2.II/17b Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových her 7 20 

2.II/17c Klub pro žáky ZŠ - klub komunikace v cizím jazyce 3 10 

2.II/17e Klub pro žáky ZŠ - klub občanského vzdělávání a demokratického myšlení 1 4 

2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 12 134 

2.II/19 Projektový den ve škole 12 179 

2.II/2 Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ 4 360 

2.II/20 Projektový den mimo školu 10 157 

2.II/21 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči  žáků ZŠ 2 2 

2.II/22 Komunitně osvětová setkávání 3 11 

2.II/3 Školní psycholog - personální podpora ZŠ 2 50 

2.II/5 Školní kariérový poradce - personální podpora ZŠ 2 14 

2.II/6a 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - 
čtenářská gramotnost 

5 31 
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Kód 
aktivity 

Název aktivity 
Počet 

ZŠ 
Počet 
aktivit 

2.II/6b 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - 
matematická gramotnost 

6 26 

2.II/6c 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí 
jazyky 

3 18 

2.II/6d 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - 
osobnostně sociální rozvoj 

5 123 

2.II/6e 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - 
inkluze 

2 15 

2.II/6g 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - 
polytechnické vzdělávání 

2 9 

2.II/6h Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT 10 211 

2.II/6i 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - 
projektová výuka 

1 3 

2.II/7  
Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací 
akce v rozsahu 8 hodin 

2 22 

2.II/8a Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ - čtenářská gramotnost 1 2 

2.II/9 
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení 
prostřednictvím vzájemných návštěv 

7 18 

2.V/1 Školní asistent - personální podpora ŠD/ŠK 7 439 

2.V/10b Využití ICT ve vzdělávání v ŠD/ŠK - 48 hodin/48 týdnů 1 1 

2.V/10c Využití ICT ve vzdělávání v ŠD/ŠK - 32 hodin/32 týdnů 1 1 

2.V/10d Využití ICT ve vzdělávání v ŠD/ŠK - 16 hodin/16 týdnů 1 1 

2.V/11c Klub pro účastníky ŠD/ŠK - klub komunikace v cizím jazyce 1 4 

2.V/12 Projektový den v ŠD/ŠK 8 46 

2.V/13 Projektový den mimo ŠD/ŠK 2 2 

2.V/2 Speciální pedagog - personální podpora ŠD/ŠK 1 47 

2.V/4d 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - 
osobnostně sociální rozvoj 

4 17 

2.V/4e 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - 
inkluze 

2 3 

2.V/4h 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - 
ICT 

4 15 

2.V/4i 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - 
projektová výuka 

1 2 

2.V/6 
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení 
prostřednictvím vzájemných návštěv 

2 6 

2.V/7 Tandemové vzdělávání v ŠD/ŠK 2 10 
Zdroj: vlastní 
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Tabulka 43: Přehled aktivit, na které volnočasové organizace žádaly v rámci projektů 
Kód 
aktivity 

Název aktivity 
Počet 

VO 
Počet 
aktivit 

2.VI/10h Nové metody ve vzdělávání v SVČ - ICT 1 8 

2.VI/10i Nové metody ve vzdělávání v SVČ - projektová výuka 1 2 

2.VI/13c Klub pro účastníky SVČ - klub komunikace v cizím jazyce 1 4 

2.VI/14 Projektový den v SVČ 1 21 

2.VI/15 Projektový den mimo SVČ 1 10 

2.VI/17 Komunitně osvětová setkávání 1 2 

2.VI/2 Sociální pedagog - personální podpora SVČ 1 72 

2.VI/4d 
Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ - DVPP v rozsahu 8 hodin - 
osobnostně sociální rozvoj 

1 27 

2.VI/4e 
Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ - DVPP v rozsahu 8 hodin - 
inkluze 

1 1 

2.VI/4g 
Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ - DVPP v rozsahu 8 hodin - 
polytechnické vzdělávání 

1 2 

2.VI/4i 
Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ - DVPP v rozsahu 8 hodin - 
projektová výuka 

1 2 

2.VI/7 
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení 
prostřednictvím vzájemných návštěv 

1 10 

2.VI/8 Tandemové vzdělávání v SVČ 1 11 

2.VI/9 Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v SVČ 1 6 
Zdroj: vlastní 
 

 

3.1.3.4 Doporučení pro gramotnosti - ZŠ  

 

V území existují v jednotlivých níže uvedených gramotnostech určité přístupy, které se postupně 

rozvíjejí, je využíváno i moderních metod a přístupů (většinou ne ucelených, ale jedná se o mix 

jednotlivých prvků metod, dle toho, co uzná pedagog za vhodné a přínosné pro svou výuku). 

Např. v čtenářské gramotnosti existují na školách čtenářské kluby, čtenářské koutky, 

v některých i knihovna. V matematické gramotnosti – na velkém množství škol v území je 

doučování, školy se účastní matematických olympiád, atd. Do výuky jsou zahrnovány digitální 

technologie, samozřejmě v některých předmětech více, v některých méně. Otázkou je, jakým 

způsobem jsou technologie ve výuce využívány, či prakticky nebo jen jako doplněk výkladu. 

Dalším podstatným jevem nejenom v našem území je vyšší věkový průměr pedagogického 

personálu. Ani v jednom případě však nemůžeme říci, že gramotnosti jsou v území na takové 

úrovni, že není co zlepšovat. Proto lze všeobecně souhlasit se závěry níže uvedených 

tematických zpráv k jednotlivým gramotnostem a snažit se pracovat se shrnutími či jejich závěry 

a doporučeními.  
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3.1.3.4.1 Čtenářská gramotnost 

 

V území lze využít a pracovat se závěry tematické zprávy z února 2019 ČŠI, která se zabývá 

rozvojem čtenářské gramotnosti na ZŠ a SŠ ve školním roce 2017/2018. 

 

Obecné vymezení čtenářské gramotnosti  

„Čtenářská gramotnost představuje porozumění, využívání, posuzování a angažování se v psaných 

textech z účelem dosažení cílů jednice, rozšíření jeho znalostí a potenciálu a aktivní účasti ve 

společnosti.“ 

 

Aspekty: 

 schopnost porozumět psanému textu, 

 schopnost jednat na základě přečteného textu, tj. schopnost jeho využití, 

 schopnost čerpat z vlastních myšlenek a zkušeností při práci s textem, tj. posuzovat jej, 

 být motivován ke čtení, mít zájem o čtení a potěšení z četby, zapojit se do společenské roviny 

čtení, tj. angažovat se. 

 

Zjištění inspekce 

 Ve srovnání se školním rokem 2015/2016 zůstává setrvalý stav. Dominují základní 

dovednosti bez dostatečného podílu kritického uvažování nad informacemi v textu 

i nízká míra jejich zobecňování. Přetrvává spíše negativní postoj žáků ke čtení. Dívky 

dosahují o něco vyšší úrovně čtenářské gramotnosti než chlapci. Celkové výsledky byly 

u ZŠ i SŠ pod očekávanou úrovní. 

 Nejlépe řešili žáci úlohy vyžadující nalezení a porozumění informací v textu. Největší 

problémy měli žáci při posouzení pravdivosti konkrétního tvrzení vůči obsahu textu. 

 Aprobovaní učitelé v hodině využívali podstatně více čtenářských činností než učitelé 

neaprobovaní, a to včetně hodnocení obsahu a formy textu. Aprobovanost svým vlivem 

převýšila i délku pedagogické praxe. 

 Častější práce s texty byla kromě českého jazyka a literatury pozorována ve výuce cizího 

jazyka a výchově k občanství. Méně byla zaznamenána v matematice, fyzice, chemii, 

zeměpise nebo dějepise. Ke koordinaci podpory čtenářské gramotnosti ve více 

vzdělávacích oborech dochází také jen zhruba v polovině škol.  

 Za nejvýznamnější překážku rozvoje čtenářské gramotnosti uvádí učitelé ZŠ I SŠ 

nezájem žáků o vlastní vzdělávání, které je spojeno s nízkou oblíbeností českého jazyka 

a literatury. Dále uvádí nedostatek času ve výuce (v důsledku obsahové 



 
 

MAP v ORP Břeclav II, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009693 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

159 

 

předimenzovanosti RVP a ŠVP). Často je zmiňován také problém se slovní zásobou 

žáků, která je zdůvodňována tím, že žáci málo čtou a ve velké míře využívají 

elektronickou komunikaci (SMS, sociální sítě). Výuku znesnadňuje také velký počet žáků 

ve třídě a práce s žáky se SVP.  

 Pouze třetina škol má k dispozici zvláště vyčleněné a vybavené místo k četbě 

nabízených knih a časopisů (jejich přítomnost má souvislost s lepšími výsledky žáků 

v testu čtenářské gramotnosti). 

 Závažným problémem je zvyšující se průměrný věk pedagogů českého jazyka. 

 Příležitosti k rozvoji čtenářské gramotnosti se vyskytují především v matematice, fyzice 

a odborných předmětech, značné možnosti poskytuje také dějepis, zeměpis či anglický 

jazyk. 

 

Shrnutí 

 Vyšší podíl žáků ZŠ s nedobrým vztahem ke čtení, srovnatelně nedobrý vztah ke čtení 

v případě žáků ZŠ i SŠ.  

 V průběhu výuky se stále nejčastěji vyskytují jevy spojené s užíváním čtenářských cílů 

a s učitelovou podporou žáků. 

 Nejčastější úkoly pro žáky se stále týkají vyhledávání informací, méně časté jsou 

i nadále náročnější úkoly zdůrazňující aktivitu žáků včetně reflexe čtenářství. 

 Srovnatelný podíl škol s dobře fungující školní knihovnou. 

 Srovnatelný podíl účasti učitelů ZŠ na vzdělávacích aktivitách. 

Doporučení 

 Koncepční přístup k rozvoji čtenářské gramotnosti se zohledněním jejího průřezového 

začlenění do různých předmětů a vzdělávacích oblastí může pomoci ke snížení dopadu 

jedné z hlavních překážek rozvoje čtenářské gramotnosti – časového prostoru ve výuce.  

 Zlepšovat dovednosti žáků při řešení náročnějších činností (např. hlubší analýza textu, 

rozbor struktury textu a autorovy práce s jazykem, porovnání textů, stanovení účelu 

textu, atd.) s cílem hlubšího porozumění problematiky žákem, včetně rozvoje 

sebereflexe. 

 Zlepšovat prostorově-materiální možnosti žáků ke čtení (školní knihovny, čtenářské 

koutky) včetně nabídky atraktivních textů. 

Zdroj 

Celé znění tematické zprávy je dostupné na: 

https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Rozvoj-ctenarske-

gramotnosti-na-Z 
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3.1.3.4.2 Matematická gramotnost 

 

V území lze využít a pracovat se závěry tematické zprávy z února 2019 ČŠÍ, která se zabývá 

rozvojem matematické gramotnosti na ZŠ a SŠ ve školním roce 2017/2018. 

 

Matematická gramotnost spočívá v: 

 potřebě žáka opakovaně zažívat radost z úspěšně vyřešené úlohy, pochopení nového 

pojmu, vztahu, argumentu nebo situace a v důvěře ve vlastní schopnosti,  

 porozumění různým typům matematického textu (symbolický, slovní, obrázek, graf, 

tabulka) a v aktivním používání či dotváření různých matematických jazyků,  

 schopnosti získávat a třídit zkušenosti pomocí vlastní manipulativní, experimentální a 

badatelské činnosti,  

 zobecňování získaných zkušeností a objevování zákonitostí,  

 tvoření modelů a protipříkladů a dovednosti vhodně argumentovat,  

 schopnosti účinně pracovat s chybou jako podnětem k hlubšímu pochopení zkoumané 

problematiky,  

 schopnosti individuálně i v diskusi (především se spolužáky) analyzovat procesy, pojmy, 

vztahy a situace v oblasti matematiky.  

Zjištění inspekce 

 Matematika není vnímána jako oblíbený vyučovací předmět. 

 Učitelé ZŠ upřednostňují vzdělávací cíle zaměřené na rozvoj elementárních dovedností 

a na chápání významu matematiky pro každodenní život.  

 Učitelé považují za stěžejní pilíř matematické gramotnosti radost žáka z dosaženého 

spěchu a jeho sebedůvěru, méně často je kladen důraz na kreativitu. 

 Oproti roku 2015/2016 došlo k zvýšení podílů pedagogů s jiným než tradičním stylem 

výuky matematiky. Přetrvává velký zájem ředitelů škol o změny edukačních metod 

směrem k posilování přístupů konstruktivistické pedagogiky.  

 Dominuje samostatná práce žáků a výklad učitele s výraznou interakcí se žáky.  

 Významné příležitosti pro kvalitu výuky matematické gramotnosti a zvyšování 

oblíbenosti matematiky se nachází v požadavcích na vyšší stupeň kreativity žáka (např. 

analýza a modelování s vazbou na argumentaci, vlastní badatelské činnosti, atd). 

 Výuka pedagogů s tradičním edukačním stylem je méně metodicky pestrá.  

 70 % škol rozvíjí matematickou gramotnost i mimo výuku. Nejčastější formy: doučování, 

kroužek pro žáky školy, účast v matematických soutěžích (nejčastěji Matematický klokan 

a Matematická olympiáda).  
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 Za nejvýznamnější překážku rozvoje matematické gramotnosti považují učitelé 

základních škol obecný nezájem žáků o vlastní vzdělávání, který je v tomto případě 

posílen nižší oblíbeností předmětu. Další překážkou rozvoje je nedostatek času ve výuce 

pro obsahovou přetíženost RVP. Další zmiňované překážky jsou: nízká celospolečenská 

podpora matematiky, absence půlení hodin pro lepší individuální práci s žáky, problémy 

s průběžným osvojením učiva matematiky nižších ročníků, využívané metody výuky (se 

žádoucí redukcí silně výkladových metod a forem výuky). 

 
Shrnutí 

 Stále převažuje negativní vztah významného podílu žáků k matematice. 

 Stále převažují klasické metody a formy, více aktivizující metody a formy povzbuzující 

kritické myšlení žáků jsou stále málo časté. 

 Snížil se podíl výskytu prověřování učiva za účelem diagnostiky či hodnocení. 

 O výraznější změny výuky matematiky usiluje vyšší podíl škol. 

 Změny výuky se méně zaměřují na materiální vybavenost a více na edukační metody a 

procesy. 

 Nedostatečná aprobovanost výuky, vyšší podíl učitelů s praxí delší než 13 let, mírně 

vyšší podíl učitelů s praxí do 3 let. 

 

Doporučení 

 Hledat a využívat možnosti pro zvyšování zájmu žáků o matematiku, například 

prostřednictvím zavádění vhodných inovací edukačních metod, zachováním 

či posílením nabídky doplňujících aktivit s vazbou na rozvoj matematické gramotnosti, 

zvyšováním kvality využití ICT technologií včetně vhodných aplikací ve výuce 

matematiky a posilováním využití diferencované výuky (např. různá obtížnost řešených 

úloh) a formativního hodnocení žáků v oblasti matematické gramotnosti.  

 Vytvářet podmínky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků napříč předměty a 

vzdělávacími oblastmi. 

Zdroj 

Celé znění tematické zprávy je dostupné na: 

https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Rozvoj-matematicke-

gramotnosti-na 
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3.1.3.4.3 Jazyková gramotnost 

 

V území lze využít a pracovat se závěry tematické zprávy ze září 2019 ČŠI, která se zabývá 

rozvojem jazykové gramotnosti na ZŠ a SŠ ve školním roce 2018/2019. 

 

Definice jazykové gramotnosti: 

„Jazyková gramotnost je schopnost a dovednost komunikovat a jednat v mateřském i dalším 

jazyce (popř. v dalších jazycích). Je výchozím předpokladem pro rozvoj všech ostatních 

gramotností.“ 

 

Zjištění inspekce 

 Žáci 4. ročníku ZŠ dosáhli v testu jazykové gramotnosti vysoké průměrné úspěšnosti  

92 %. 

 Nejvýznamnější rozdíly mezi skupinami škol s nejlepšími a nejhoršími výsledky žáků 

byly pozorovány v oblastech: 

 využití znalostí a dovedností z reálného života žáků a propojení výuky cizího 

jazyka s dalšími vzdělávacími obory, 

 využití didaktických pomůcek v souladu s cíli výuky, včetně využití interaktivních 

médií a ICT technologií, 

 utváření jazykové podnětného prostředí, v němž má žák potřebu aktivně používat 

cizí jazyk a v němž je hodina vedena v cílovém jazyce, 

 efektivní užití metod a forem práce ve vztahu ke stanovenému cíli hodiny. 

 Hodiny výuky na školách s lepšími výsledky žáků byly charakteristické častěji 

pozorovanou vyšší úrovní hodnocení a zpětné vazby žákům a pozitivní učební 

atmosférou. 

 V případě ZŠ je aprobovanost výuky AJ a NJ horší na 2. stupni ZŠ ve srovnání se SŠ.  

 Úroveň vybavenosti třít cizího jazyka didaktickou technikou je dobrá bez ohledu na druh 

či typ školy, přičemž tato technika je učiteli cizího jazyka široce a většinou účelně 

využívána.  

 Nejlepší atmosféra vyučovací hodiny cizího jazyka byla pozorována na 1. Stupni ZŠ, 

stejně jako v případě organizace hodiny. 

 Méně častá je spolupráce učitelů cizích jazyků s učiteli jiných vzdělávacích oborů. Právě 

využití cizího jazyka v jiných vzdělávacích oborech vytváří předpoklady pro efektivní 

upevňování jazykových dovedností žáků. Učitelé, kteří častěji aplikují projektově 

orientovanou výuku, rovněž více zapojují do výběru témat své žáky. 
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 Pro aktivitu relativně slabších žáků může být demotivující ta skutečnost, že ve vyučovací 

hodině nejsou schopni dosáhnout úspěchu, což může dále snižovat jejich sebevědomí 

a motivovanost. Tato otázka je poměrně dobře uchopena v hodinách cizího jazyka na 1. 

stupni ZŠ, zatímco na 2. stupni ZŠ byl alespoň dílčí úspěch slabších žáků zaznamenán 

v menším podílu hodin, co může dále prohlubovat nejen nízkou aktivitu těchto žáků 

v hodinách, ale také jejich nižší zájem o studium cizích jazyků, a také prohlubovat 

přesvědčení o omezené potřebnosti jazykových dovedností pro další vzdělávání a 

profesní uplatnění.  

 Rozvoj jazykové gramotnosti může být, vedle vlastní výuky cizího jazyka, stimulován 

také v dalších vzdělávacích oborech (např. četbou a diskusí cizojazyčných odborných 

textů v přírodovědných předmětech, atd.). 

 Příznivě lze hodnotit schopnost učitelů utvářet ve výuce cizího jazyka pozitivní učební 

atmosféru, a to včetně výběru vhodných metod pro naplnění cíle hodiny, a vést hodiny 

v cizím jazyce.  

 

Závěry 

 Žáci 4. ročníku ZŠ dosáhli vysoké úspěšnosti ve zjišťován dosažené úrovně jazykové 

gramotnosti. Pozitivně lze hodnotit výsledky žáků vzhledem k dosahovaným známkám 

z ANJ na vysvědčení. Učitelé zároveň spatřují vyšší rezervy v produktivních 

dovednostech svých žáků, tj. v jejich dovednostech hovořit a psát v cizím jazyce, než 

v dovednostech receptivních (čtení a poslech s porozuměním). V tomto kontextu lze 

vnímat příležitosti častějšího vystavení žáků cizojazyčnému prostředí, např. ve spojení 

se zapojením rodilého mluvčího do výuky, respektive s jazykovými pobyty žáků 

v zahraničí, tj. s náměty častěji uváděnými ze strany učitelů. 

 Ve srovnání s dalšími vzdělávacími obory a oblastmi vykazují učitelé cizího jazyka a 

především pak učitelé ANJ, mladší věkovou strukturu. V oblasti personálního zajištění 

lze rovněž v případě výuky cizích jazyků identifikovat problém chybějících aprobovaných 

učitelů, a to především na 2. stupni ZŠ. Právě aprobovaní učitelé jsou identifikováni jako 

učitelé, kteří jsou lépe schopni organizovat hodinu výuky cizího jazyka a utvářet pozitivní 

atmosféru učení s vyšší aktivizací žáků ke své práci než učitelé bez aprobace.  

 Základní vybavenost škol didaktickou technikou pro výuku cizího jazyka je hodnocena 

jako dobrá, zároveň však i nadále zůstávají školy, na nichž jsou materiální podmínky 

hodnoceny na spíše nízké úrovni, především se jedná o menší základní školy. Takto je 

možné příležitosti spíše spatřovat v otázce výuky cizího jazyka ve třídách tak, aby 

didaktickou techniku mohli častěji využívat i samotní žáci. Z hlediska rozdílů mezi 
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základními školami (1. stupeň), jejichž žáci dosahují relativně lepších výsledků, a 

školami, jejichž žáci dosahují relativně horších výsledků, byly pozorovány rozdíly nikoli 

v samotných materiálních podmínkách vzdělávání, nýbrž v úrovni využití didaktické 

techniky ve vlastní výuce, a to silněji v případě interaktivních médií a ICT technologií.   

 Hodnocení průběhu vzdělávání cizího jazyka ukázalo na některé oblasti s příležitostmi 

pro další zvyšování kvality výuky: 

 První oblastí je účelné střídání různorodých metod i forem výuky. Takto 

je potřeba vnímat výhody různých metodických přístupů, včetně frontální výuky, 

přičemž hodnocení poukázalo na existenci vazby mezi využitím aktivizujících 

metod výuky, nízkou aktivitou učitele a vyšší aktivitou žáků, kvalitou organizace 

hodiny a dobrou pracovní atmosférou hodiny. ZŠ (1. stupeň), jejichž žáci dosahují 

relativně lepších výsledků, jsou charakteristické vyšší úrovní organizace a 

pracovní atmosféry hodiny, stejně jako využitím znalostí žáků z reálného života. 

 Druhou oblastí je posilování pozitivních aspektů diferenciace a individualizace 

výuky, včetně zaměření na jazykově nadané žáky, žáky se SVP a žáky 

se slabšími výsledky. Podkladem k formulaci těchto příležitostí je také omezená 

domácí příprava žáků dosahujících vysoké úrovně jazykové gramotnosti a 

pozitivní vliv faktoru úspěchu slabších žáků v hodinách cizího jazyka na pracovní 

atmosféru v nich. V kontextu druhé motivace lze také vnímat lepší výsledky těch 

žáků, kteří si v hodinách cizího jazyka více věří.  

 Třetí oblastí je využití komplexních vazeb mezi různými přístupy k hodnocení 

žáků, včetně poskytování zpětné vazby, přičemž vyšší úroveň hodnocení a 

zpětné vazby žákům, stejně jako vyšší úroveň komplexního využití interních a 

externích nástrojů hodnocení dosažené úrovně jazykové gramotnosti na úrovni 

školy, patří mezi charakteristiky ZŠ (1. stupeň), jejichž žáci dosahují relativně 

lepších výsledků. Podobně byl identifikován pozitivní vztah mezi podporou učitele 

žákům při jejich učení, tj. zpětnou vazbou, a výsledky žáků.  

 Čtvrtou oblastí je rozšiřování pozitivních vazeb mezi cizím jazykem a dalšími 

vzdělávacími obory, což je další znak výuky více charakteristický pro ZŠ (1. 

stupeň), jejichž žáci dosahují relativně lepších výsledků. Rozšiřování těchto 

vazeb může zároveň pomoci k uchopení učiteli nejčastěji uváděné překážky 

rozvoje jazykové gramotnosti – nedostatku času ve výuce cizích jazyků, přičemž 

takovou překážku lze považovat za relevantní především pro rozvoj 

produktivních dovedností žáků. 
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 Socioekonomické charakteristiky lokality škol se ukazují být významným diferencujícím 

faktorem dosažené úrovně jazykové gramotnosti žáků. Podobně ZŠ (1. stupeň), jejichž 

žáci dosahují relativně lepších výsledků, jsou svými řediteli častěji charakterizovány jako 

školy s vyšším socioekonomickým statusem žáků a vyšší úrovní výběrovosti než ZŠ, 

jejichž žáci dosahují relativně horších výsledků.  

 

Doporučení 

Pro školy: 
 Rozvíjet jazykovou gramotnost žáků, včetně produktivních dovedností, prostřednictvím 

jejich častého vystavení cizojazyčnému prostředí – zapojení rodilého mluvčího do výuky, 

jazykové pobyty v zahraničí, rozvoj jazykové gramotnosti žáků napříč vzdělávacími 

obory (CLIL). 

 Posilovat účelné střídání různorodých metod i forem výuky v oblasti jazykové 

gramotnosti, a to s důrazem na využití aktivizujících metod výuky a s uplatněním znalostí 

a dovedností žáků z praktického života. 

 Zvyšovat kvalitu diferencované a individualizované výuky pro zvyšování jazykové 

gramotnosti žáků, včetně širšího uplatnění vzdělávacích strategií zaměřených 

na jazykově nadané žáky (např. projektová výuka apod.) a na žáky se slabými 

vzdělávacími výsledky. 

 Přispívat k rozvoji jazykové gramotnosti žáků prostřednictvím využívání synergických 

vazeb mezi různými přístupy k hodnocení, a to jak na úrovni žáka, tak na úrovni školy. 

 Podporovat rozvíjení kompetencí učitelů v oblasti jazykové gramotnosti, a to včetně 

mezipředmětových souvislostí a účelného využití didaktické techniky. 

 Vyhledávat a aktivně využívat projektové možnosti pro financování rozvoje jazykové 

gramotnosti žáků, a to včetně využití spolupráce škol v území. 

Pro zřizovatele: 

 Při tvorbě územních a tematických koncepčních dokumentů (např. strategie rozvoje 

obcí, místní akční plán vzdělávání) zohlednit význam jazykové gramotnosti pro 

vzdělávací a profesní dráhu žáků, a to včetně vazby na monitoring a hodnocení pokroku 

či stagnace žáků v této oblasti.  

 Podporovat síťování partnerů s cílem zvyšovat úroveň internacionalizace škol (např. 

spolupráce partnerských měst, sportovní a kulturní akce s cizojazyčným elementem). 

 Při respektování svých finančních možností podporovat školy ve zlepšování materiálních 

a personálních podmínek pro výuku cizích jazyků a rozvoj jazykové gramotnosti žáků. 
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 Aktivně spolupracovat se školami při vyhledávání a využívání projektových příležitostí 

pro zavádění opatření k rozvoji jazykové gramotnosti žáků. 

 Podporovat zavádění dobré praxe do výuky jazykové gramotnosti na školách. 

Zdroj 

Celé znění tematické zprávy je dostupné na: 

https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Rozvoj-jazykove-

gramotnosti-na-ZS 

 

 

3.1.3.4.4 Informační gramotnost 

 

V území lze využít a pracovat se závěry tematické zprávy z června 2018 ČŠI, která se zabývá 

rozvojem informační gramotnosti na ZŠ a SŠ ve školním roce 2016/2017. 

 

Informační gramotnost je schopnost: 

 identifikovat a specifikovat potřebu informací v problémové situaci, 

 najít, získat, posoudit a vhodně použít informace s přihlédnutím k jejich charakteru a 

obsahu, 

 zpracovat informace a využít je k znázornění (modelování) problému,  

 používat vhodné pracovní postupy (algoritmy) při efektivním řešení problémů,  

 účinně spolupracovat v procesu získávání a zpracování informací s ostatními,  

 vhodným způsobem informace i výsledky práce prezentovat a sdílet,  

 při práci dodržovat etická pravidla, zásady bezpečnosti a právní normy,  

 to vše s využitím potenciálu digitálních technologií za účelem dosažení osobních, 

sociálních a vzdělávacích cílů.  

 

Digitální gramotnost:  

„Soubor jednotlivých (digitálních) kompetencí, které jedinec potřebuje k bezpečnému, 

sebejistému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií při práci, při učení, 

ve volném čase i při svém zapojení do společenského života. Digitální kompetence jsou 

chápány jako průřezové kompetence, bez nichž není možné rozvíjet u žáků plnohodnotně další 

kompetence, které jsou potřebné k aktivnímu uplatnění ve společnosti a na trhu práce. Konkrétní 

kompetence, které tvoří digitální gramotnost, nejsou však stálé, trvale platné. Mění se v 

závislosti na tom, jak se mění způsob a šíře využívání digitálních technologií ve společnosti a v 

životě člověka. Dokument Ministerstva práce a sociálních věcí, Strategie digitální gramotnosti 
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ČR na období 2015–2020, definuje digitální gramotnost jako „souhrn kompetencí nutných 

k identifikaci, pochopení, interpretaci, vytváření, komunikování a účelnému a bezpečnému užití 

digitálních technologií (jejich technických vlastností i obsahu) za účelem udržení či zlepšení své 

kvality života a kvality života svého okolí.“ 

 

Zjištění inspekce 

 Učitelé v ZŠ využívají ve vysoké míře digitální technologie pro  prezentaci učiva a 

mnohem méně jako nástroj, se kterým žáci pracují. 

 Z hodnocení využívání a způsobů využívání informačních technologií plynou velké 

rozdíly mezi jednotlivými vyučovacími předměty, které mají souvislost se specifiky 

jednotlivých vzdělávacích oborů. 

 V ZŠ byla sice konstatována relativně dostatečná míra formálních pravidel 

pro bezpečnost v oblasti informačních technologií, ale rizikem je nízká znalost specifik 

pohybu v online prostředí ze strany učitelů. 

 Většina učitelů vnímá využití informačních technologií především jako doplnění klasické 

výuky, jen méně než polovina si uvědomuje vliv informačních technologií na proměnu 

výuky ve svém předmětu. 

 Jen malá skupina učitelů si je vědoma důležitosti využívání informačních technologií pro 

prezentaci výsledků vzdělávání, žákovských prací apod. 

 Učitelé, kteří se vzdělávají v oblasti využívání informačních technologií, tyto technologie 

využívají vhodnějšími způsoby, tedy např. k samostatné práci žáků, ke komunikaci 

učitele s žákem nebo žáků navzájem při řešení vzdělávacích problémů, ke sdílení a 

prezentaci výsledků vzdělávacích aktivit apod. 

 ZŠ, které se věnují pravidelnému zjišťování výsledků vzdělávání v oblastech informační 

gramotnosti, dosahují lepších výsledků. 

 Na rozvoj informační gramotnosti u žáků mají pozitivní vliv kvalita využití ICT ve výuce, 

dostupnost ICT pro učitele i žáky, efektivní formy spojení školy s vnějším světem a 

zařazování projektů využívajících ICT do výuky. 

 

Doporučení 

 Zaměřit pozornost na účelné využití informačních technologií (pozitivní dopad 

na motivaci žáků), na zvýšení efektivity uplatňovaných metod výuky, její individualizaci 

a podporu implementace technik formativního hodnocení směřujících k dosahování 

lepších vzdělávacích výsledků žáků. 

 Soustředit pozornost na rozvoj zanedbávaných aspektů informační gramotnosti, které 
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souvisí s rozvojem informatického myšlení a digitální gramotnosti (např. tvorba 

formálních popisů skutečných situací a pracovních postupů, tvořivé využívání digitálních 

technologií při vlastním učení apod.). 

 Posílit vnímání informačních technologií jako příležitosti pro zlepšení práce učitele 

s žáky vytvořením podmínek a podpory v podobě přístupu k otevřeným vzdělávacím 

zdrojům obsahujícím hodnocení jejich kvality a vhodnosti využití ve výuce. 

 Zahrnout využívání informačních technologií v rámci didaktiky jednotlivých vzdělávacích 

oborů jako integrální součást dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků i 

pregraduální přípravy studentů na fakultách připravujících budoucí učitele. Zvyšovat 

obeznámenost učitelů se specifiky informačních technologií a bezpečným pohybem v 

online prostředí. 

 Vytvořit systémovou personální podporu (koordinátor ICT) práce učitelů s cílem podpořit 

efektivní využívání informačních technologií přímo ve třídách. 

 Cíleně podpořit zvýšení dostupnosti ICT ve školách pro učitele i žáky, zkvalitnit ICT 

infrastrukturu (hardware odpovídající současným požadavkům na výuku, vnější a vnitřní 

konektivita s pokrytím výukových a dalších prostor využitelných pro vzdělávání a 

přípravu na něj). 

 Cíleně podpořit vedení škol v implementaci inovativních vzdělávacích strategií 

založených na využívání informačních technologií včetně vytváření prostředí ve školách 

pro sdílení osvědčených postupů při jejich využívání. 

Zdroj 

Celé znění tematické zprávy je dostupné na: 

https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Rozvoj-informacni-

gramotnosti-na 

 

 

3.1.3.4.5 Přírodovědná gramotnost 

 

V území lze využít a pracovat se závěry tematické zprávy z října 2019 ČŠI, která se zabývá 

rozvojem přírodovědné gramotnosti na ZŠ a SŠ ve školním roce 2018/2019. 

 

Obecné vymezení čtenářské gramotnosti  

„Přírodovědná gramotnost je způsobilost využívat přírodovědné poznání, klást relevantní otázky 

a na základě získaných faktů vyvozovat závěry vedoucí k porozumění přírodním jevům a 

usnadňující odpovědné rozhodování a jednání.“ 
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Shrnutí 

 Průměrná úspěšnost žáků 8. ročníku v testu přírodovědné gramotnosti činila 43 %. 

Zároveň zhruba 5 % testovaných žáků vyřešilo maximálně pětinu daných úloh. Obtíže 

činily zejména prakticky orientované úlohy vyžadující aplikaci přírodovědných znalostí a 

dovedností v reálných situacích. Tyto rezervy ve znalostech a především 

v dovednostech žáků korespondují jak s opakovanými předešlými zjištěními ČŠI, tak s 

poznatky získanými v mezinárodním šetření PISA. 

 Aprobovanost výuky přírodovědných předmětů byla nejnižší u fyziky (zvláště v případě 

ZŠ, zhruba 70 %). Četnost účasti vyučujících přírodovědných předmětů na dalším 

vzdělávání v posledních dvou letech (cca 75 až 85 %) lze hodnotit jako pozitivní. 

Přítomnost učitelů na kurzech či seminářích zaměřených na rozvoj dovedností žáků je 

poměrně málo častá. 

 Vyučovací hodiny učitelů aprobovaných pro daný přírodovědný předmět mají výrazně 

lepší organizaci, interakci žáků, pracovní atmosféru, vyšší aktivitu žáků či jejich 

kvalitnější hodnocení. 

 Ve zhruba třetině navštívených vyučovacích hodin přírodovědných předmětů nebyl 

žákům sdělen cíl dané výuky. Pouze kolem tří pětin těchto hodin bylo organizačně dobře 

promyšleno a mělo spád.  

 Většina hodin se uskutečňovala s využitím metod a forem vyžadujících jen nižší aktivitu 

žáků. Ve výuce se poměrně málo objevovaly činnosti prohlubující kritické a komplexní 

hodnocení přírodních jevů, mnohdy chybělo i navrhování metod a postupů zkoumání. 

Dlouhodobě opomíjenou zůstává spolupráce učitelů v oblasti rozvoje přírodovědné 

gramotnosti žáků napříč předměty a vzdělávacími oblastmi. 

 Aktivita a spolupráce žáků byla ve vyučovacích hodinách přírodovědných předmětů 

zaznamenána ve srovnání s ostatními předměty poměrně málo. Individualizovaná výuka 

byla během tematické inspekční činnosti využita jen ve 14 % případů. 

 Podpůrná opatření byla využita v polovině až ve třech čtvrtinách navštívených hodin, a 

to jak pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, tak pro ty nadané. Ve více než 

90 % hodin na 2. stupni ZŠ bylo působení asistenta pedagoga hodnoceno pro žáky se 

SVP jako přínosné, ovšem pro ostatní žáky ve více než pětině navštívených hodin bylo 

naopak označeno za nepřínosné. Jako hlavní důvod tohoto negativního stavu se jeví 

skutečnost, že asistent pedagoga pracoval jen se žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami, místo toho aby byl k dispozici žákům s různou úrovní znalostí a dovedností. 

Takovýto nulový či zanedbatelný přínos asistenta pro ostatní žáky potvrdila čtvrtina 

učitelů přírodovědných předmětů 2. stupně ZŠ. Velmi malý či žádný přínos asistenta 
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pedagoga pro žáky se SVP uvedlo 5 % učitelů. Pětina si myslí, že tito asistenti nejsou 

vůbec adekvátně připraveni na práci se žáky se SVP. 

 Minimálně ve dvou pětinách hospitovaných hodin přírodovědných předmětů nebyla 

zaznamenána žádná zpětná vazba vůči žákům. V necelé třetině navštívených hodin jim 

pak byla poskytnuta jen omezená zpětná vazba, kdy bylo hodnocení založeno pouze na 

stručném posouzení jejich okamžitých výkonů. A v téměř 60 % navštívených hodin 

přírodovědných předmětů na 2. stupni ZŠ nebylo zaznamenáno prověřování znalostí a 

dovedností žáků za účelem diagnostiky jejich případných nedostatků.  

 Přírodopis, zeměpis a chemii žáci nejčastěji (přibližně polovina žáků) charakterizovali 

jako zajímavý předmět, v němž se dovídají informace, kterým rozumí. V případě fyziky 

se takto vyjádřila jen necelá třetina žáků. 

 Cca 15 % učitelů nebylo spokojeno s materiálně-technickým zabezpečením výuky 

v jednotlivých přírodovědných předmětech. Mezi řediteli škol se objevila třetina těch, 

kteří byli s momentálním zázemím a vybavením nespokojeni, včetně podmínek 

potřebných pro realizaci žákovských a demonstračních pokusů. Za nejčastější 

nedostatek ředitelé označili chybějící odbornou učebnu pro danou výuku, z vybavení pak 

přístroje pro měření a pozorování. Didaktická technika byla k dispozici téměř ve všech 

navštívených hodinách. Ovšem účelněji mohla být vyžita v necelé pětině hospitovaných 

hodin.  

 Překážky, které nejvíce omezují vyučující přírodovědných předmětů při jejich práci: 

administrativa (kolem 3/4), nedostatečná prestiž povolání (zhruba 1/2) a psychická 

náročnost následovaná v těsném závěsu nízkým platovým ohodnocením (1/3). Oslovení 

učitelé by uvítali větší rozsah výuky přírodovědných předmětů (25 % učitelů), úpravy 

kurikula, včetně zejména redukce nebo modifikace rámcového vzdělávacího programu 

(21 %) či provázání přírodovědného učiva v jednotlivých předmětech (16 %). 

 Žáci by uvítali více prakticky orientovanou výuku (52 % žáků), snížení objemu 

probíraného učiva tak, aby stihli všemu porozumět (33 %) a posílení formativního 

hodnocení (22 %). 

 

Doporučení 

Pro školy: 

 Hledat a podporovat zavádění účelných vzdělávacích strategií pro rozvoj přírodovědné 

gramotnosti žáků, a to se zvláštní pozorností věnovanou strategiím záměrů učení, volbě 

vhodných metod a forem výuky pro danou vzdělávací situaci, dále také zlepšování 
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provázanosti různých forem hodnocení žáků, včetně formativního hodnocení, a konečně 

zvyšování aktivity a interakcí žáků ve výuce. 

 Věnovat pozornost rozvoji dovedností kladoucích vyšší nároky na vlastní iniciativu a 

kreativitu žáků (např. návrh a interpretace přírodovědných výzkumů, argumentace 

k přírodovědným tématům včetně přesahu do společenských věd). 

 V odůvodněných situacích rozšiřovat využití diferencované a individualizované výuky 

v přírodovědných předmětech, posilovat praktickou orientaci výuky především žáků 

s lepšími vzdělávacími výsledky a umožňovat i slabším žákům zažít úspěch ve výuce. 

 Vytvářet podmínky pro naplnění potřeb rozvoje kompetencí učitelů v oblasti metod a 

forem výuky. 

 Podporovat rozvoj přírodovědné gramotnosti žáků napříč předměty a vzdělávacími 

oblastmi, a to včetně spolupráce učitelů při plánování takto pojaté výuky. 

 Při respektování finančních možností školy realizovat opatření pro zlepšování 

materiálních podmínek výuky přírodovědných předmětů. 

 Aktivně přistupovat k příležitostem spojeným s financováním opatření pro rozvoj 

přírodovědné gramotnosti žáků na projektové bázi, a to s využitím principů partnerství 

na úrovni škol i na úrovni partnerů (např. spolupráce se subjekty praxe). 

Pro zřizovatele: 

 V rámci příprav územních i tematických koncepčních dokumentů (např. strategie rozvoje 

obcí, místní akční plán vzdělávání) vnímat posilování přírodovědné gramotnosti žáků 

jako jeden z možných významných cílů v oblasti vzdělávání. 

 Při respektování finančních možností zřizovatele školy podporovat opatření 

pro zlepšování materiálních a personálních podmínek výuky přírodovědných předmětů. 

 Podporovat školy při přípravě projektů pro rozvoj přírodovědných gramotností žáků, a to 

včetně podpory síťování škol s potenciálními partnery. 

Zdroj 

Celé znění tematické zprávy je dostupné na: 

https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Rozvoj-matematicke-

gramotnosti-na 

 

3.1.3.4.6 Sociální gramotnost 

 

V území lze využít a pracovat se závěry tematické zprávy z února 2019 ČŠI, která se zabývá 

rozvojem sociální gramotnosti na ZŠ a SŠ ve školním roce 2017/2018. 
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Definice sociální gramotnosti: 

„Sociální gramotností rozumíme soubor dovedností opírajících se o určité znalosti – jednak 

znalost sebe samého a jednak elementární znalosti aplikované psychologie, nauky o lidském 

chování a etiky. Součástí gramotnosti jsou i postoje – jako hodnotové vztahy. Ty jsou však 

funkční jen tehdy, pokud skutečně pozitivně ovlivňují chování jedince. Sociální gramotnost 

je možné vymezit především výčtem souborů určitých gramotnostních dovedností, jako 

například sebepoznání, seberegulace a sebeorganizace (vč. psychohygieny a obran proti 

různým negativním vlivům), dovednosti sociální percepce a predikce chování druhých, 

komunikační dovednosti, dovednosti pro spolupráci a pro řešení vztahových problémů a 

konfliktů. V morální oblasti sociální gramotnost zahrnuje schopnost nést (osobní) odpovědnost 

za své jednání a tímto jednáním prokazovat respekt k právům druhých.“ 

 

Pozornost by měla být zaměřována na dovednosti spojené s fungováním jedince ve společnosti 

(udržování konkrétních vztahů, vzájemný respekt, řešení vztahových problémů, připravenost ke 

spolupráci, efektivní práce ve skupině, apod.) a dovednosti v oblasti komunikace.  

 

Zjištění inspekce 

 Nejvýznamnější překážky účinnějšího rozvoje sociální gramotnosti žáků je nedostatek 

času ve výuce. Další významnou překážkou je nedostatečná podpora školy ze strany 

rodičů a společnosti. Nedostatečná je také nabídka vhodných didaktických návodů, 

závislost žáků na komunikačních technologiích a vysoká administrativní náročnost práce 

pedagoga. 

 Za nejefektivnější pro rozvoj sociální gramotnosti považují pedagogové ze ZŠ 

projektovou výuku, zatímco učitelé ze středních škol mimoškolní akce. 

 Potenciál dalšího zlepšování podmínek realizace vzdělávání vztahujícího se k rozvoji 

sociální gramotnosti žáků lze spatřovat především v oblasti zvyšování relevantních 

dovedností a vědomostí učitelů, stejně jako v oblasti utváření didaktických námětů pro 

začlenění témat se vztahem k rozvoji sociální gramotnosti žáků přímo do výuky.  

 

Shrnutí 

 Srovnatelný podíl učitelů vyjadřujících nedostatek dovedností, vědomostí a didaktických 

prostředků pro rozvoj sociální gramotnosti žáků. 

 Nejčastějšími formami je stále zařazení relevantních témat do učebních plánů a 

realizace různých mimoškolních akcí (včetně realizace projektové výuky). 

 Stále nízký výskyt jevů pro poznání lživé či manipulativní komunikace. 
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Doporučení 

 Využívat příležitosti pro rozvoj sociální gramotnosti žáků v širokém spektru vzdělávacích 

oborů a vzdělávacích oblastí, a to včetně spolupráce učitelů při utváření didaktických 

námětů pro koordinované začlenění témat relevantních pro rozvoj sociální gramotnosti 

žáků do výuky.  

 Usilovat o častější setkávání žáků s náročnějšími úkoly (např. rozpoznání manipulativní 

komunikace, posuzování výhod a nevýhod spolupráce, rozvoj asertivní komunikace) 

vztahujícími se k rozvoji jejich sociální gramotnosti, a to se záměrem posilovat žákovo 

hlubší porozumění problematice.  

 Poskytovat kvalitní a formativně orientovanou zpětnou vazbu žákům v oblasti rozvoje 

jejich sociální gramotnosti důsledně na všech školách.  

 Podporovat systematické vzdělávání učitelů v oblastech relevantních pro rozvoj sociální 

gramotnosti žáků, a to s důrazem na praktickou dimenzi vzdělávání.  

 Podporovat utváření nabídky didaktických námětů, jak začlenit témata relevantní pro 

rozvoj sociální gramotnosti žáků přímo do výuky.  

 Utvářet podmínky pro zvyšování společenské prestiže škol a zlepšování vztahů mezi 

rodinou a školou, přičemž zvláštní pozornost je vhodné věnovat hrozbám spojeným s 

nižší úrovní dosahované sociální gramotnosti některých skupin žáků.  

 

Zdroj 

Celé znění tematické zprávy je dostupné na: 

https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Rozvoj-socialni-

gramotnosti-na-ZS 

 

 

 

3.1.3.5 Mezinárodní šetření   

 

Česká školní inspekce je v českém prostředí realizátorem mezinárodních šetření zaměřujících 

se na testování žáků základních a středních škol, kterých se Česká republika pravidelně účastní 

již řadu let. Tato šetření se zaměřují na testování různých druhů gramotností, od matematické, 

přes přírodovědnou až po čtenářskou nebo informační. 
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3.1.3.5.1 Mezinárodní šetření ICILS 

 

Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti. Srovnávací projekt zaměřený 

na mapování reálných dovedností a schopností žáků v oblasti počítačové a informační 

gramotnosti.  

Šetření na mezinárodní úrovni organizovala Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků 

vzdělávání (IEA), která organizuje také další mezinárodní šetření (např. TIMSS (matematika a 

přírodověda) a PIRLS (čtení)). Na národní úrovni organizováno Českou školní inspekcí. Šetření 

zaměřeno na žáky 8. ročníků (v ČR 8. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií). 

Do šetření zapojeno 19 zejména evropských zemí (Austrálie, ČR, Čína (Hongkong), Dánsko, 

Chile, Chorvatsko, Kanada, Korejská republika, Litva, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, 

Rusko, Slovensko, Slovinsko, Švýcarsko, Thajsko, Turecko). V ČR proběhlo šetření 

na reprezentativním vzorku 170 škol (zapojeno celkem 3100 žáků a 2150 učitelů). 

Šetření probíhalo u žáků formou testu počítačové a informační gramotnosti a odpovědí 

na otázky v žákovském dotazníku. Žákovský test a dotazník byly zadávány lokálně na počítači 

s využitím USB flash disků. Dalšími nástroji šetření ICILS 2013 byly učitelský a školní dotazník. 

Oba byly administrovány elektronicky prostřednictvím webové aplikace. 

Šetření provedeno v roce 2013. 

 

Shrnutí 

Pro účely šetření ICILS definována počítačová a informační gramotnost jako: 

„Schopnost jedince používat počítaček vyhledávání, vytváření a sdělování informací s cílem 

zapojit se do dění doma, ve škole, na pracovišti a ve společnosti“. 

Definováno a zkoumáno bylo sedm aspektů, zařazení do dvou oblastí: 

- Shromažďování informací a zacházení s informacemi 

o Používání počítačů jako takové 

o Získávání informací a jejich posuzování 

o Zacházení s informacemi 

- Vytváření a sdílení informací 

o Přetváření informací 

o Vytváření informací 

o Sdílení informací 

o Bezpečné používání informací 

 

 



 
 

MAP v ORP Břeclav II, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009693 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

175 

 

Celkové výsledky 

 Žáci ČR dosáhli v testu počítačové a informační gramotnosti nejlepšího výsledku 

ze všech zúčastněných zemí s hodnotou 553 bodů. Srovnatelný výsledek byl zjištěn 

pouze u žáků z kanadské provincie Ontario (547 bodů). 

 Čeští žáci svou úspěšností předčili nejen žáky Austrálie, Polska, Norska a Korejské 

republiky, jejichž výsledek přesahoval 530 bodů, ale vedli si např. lépe než jejich 

vrstevníci z Německa (523 bodů), Slovenska (517 bodů), Chorvatska (512 bodů) 

či Slovinska (511 bodů). Žáci dvou zemí, Thajska a Turecka, dosáhli ve srovnání 

s ostatními zeměmi výrazně podprůměrného bodového skóre (373, resp. 361 bodů). 

 

Výsledky podle dovednostních úrovní 

 V šetření ICILS byly stanoveny čtyři dovednostní úrovně počítačové a informační 

gramotnosti (první úroveň – základní ovládnutí práce s technologiemi, čtvrtá úroveň – 

velmi pokročilé znalosti a dovednosti). Nejvyšší, čtvrté dovednostní úrovně, na níž žáci 

disponují pokročilými znalostmi a dovednostmi, dosáhla 3 % českých žáků, což řadí ČR 

na 6. místo. Nejvyšší podíl žáků na této úrovni zjištěn v Korejské republice a kanadské 

provincii Ontario (5 %). 

 V ČR je klíčový podíl žáků na třetí dovednostní úrovni (34 %), který je nejvyšší 

ve srovnání s ostatními zúčastněnými zeměmi. Zároveň byl zjištěn vůbec nejnižší podíl 

žáků, kteří nedosáhli první úrovně (2 %). Největší podíl žáků v České republice tvoří žáci 

na druhé dovedností úrovni (48 %). 

 

Dívky a chlapci na ZŠ a víceletých gymnáziích 

 Stejně jako v ostatních zemích i v ČR předčily dívky svým průměrným výsledkem 

chlapce. Dívky dosáhly 559,2 bodů, chlapci 547,6 bodů, nicméně tento 12bodový rozdíl 

byl ve srovnání s ostatními zeměmi jeden z nejnižších. Rozdíl mezi dívkami a chlapci byl 

o něco vyšší v rámci víceletých gymnázií. 

 V průměru horší výsledky českých chlapců vysvětluje převaha chlapců na nižších 

dovednostních úrovních (první a druhé úrovně dosáhlo 64 % chlapců a 57 % dívek). 

Pokročilejší třetí dovednostní úrovně dosáhlo naopak o 7 % více dívek než chlapců. 

 Průměrný výsledek žáků víceletých gymnázií byl ve srovnání se žáky základních škol 

vyšší o 58 bodů. Průměrný výsledek žáků základních škol odpovídá druhé dovednostní 

úrovni, zatímco průměrný výsledek žáků víceletých gymnázií třetí dovednostní úrovni. 

 Nižší průměrný výsledek žáků základních škol dokumentuje i to, že jsou jen nepatrně 

zastoupeni na nejvyšší dovednostní úrovni, zatímco žáků víceletých gymnázií je na této 
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úrovni desetina. Naopak, žáci víceletého gymnázia prakticky nejsou zastoupeni na 

nejnižší dovednostní úrovni a pod ní. 

 V polovině zúčastněných zemí dívky častěji uváděly, že se naučily vybrané ICT 

dovednosti ve škole. V ČR byl rozdíl mezi dívkami a chlapci v tomto ohledu nejvyšší a 

chlapci tak výrazně přispěli k tomu, že se ČR řadí k zemím, kde byl zjištěn podprůměrný 

podíl žáků, kteří se vybrané dovednosti naučili ve škole. 

 

Rodinné zázemí žáků 

 Ve všech zúčastněných zemích včetně ČR byly zjištěny statisticky významné rozdíly 

ve výsledcích žáků dle statusu povolání rodičů. Žáci rodičů s nejvyšším statusem 

povolání dosahovali nejlepších výsledků. Pomocí proměnné nejvyšší status povolání 

rodičů se v České republice podařilo vysvětlit 8 % rozdílů ve výsledcích žáků, což 

odpovídá průměru zúčastněných zemí. 

 Ve všech zapojených zemích také platí, že průměrný výsledek žáků v testu se zvyšuje s 

rostoucím počtem počítačů doma - s každým přibývajícím počítačem v domácnosti 

výsledek roste v průměru o 12 bodů (v ČR o 8 bodů). Podobně s výsledkem žáků v testu 

pozitivně souvisí i vzdělávací zdroje domácnosti (měřené počtem knih). 

 Co se týče různých dovedností práce s ICT, u dívek lze ve srovnání s chlapci pozorovat 

výraznější podíl rodiny na osvojení si daných ICT dovedností. Chlapci se častěji 

dovednostem naučili sami. Dívky jsou častěji než chlapci „odkázané“ na školu a rodinu. 

 

Žáci a používání ICT 

 Stejně jako v ostatních zúčastněných zemích čeští žáci nejčastěji používají počítač 

v hodinách ICT, přírodních věd a humanitních předmětů. Ve srovnání s ostatními 

zeměmi je podíl českých žáků, kteří používají počítač ve škole v jednotlivých 

předmětech, podprůměrný. 

 Své základní znalosti v oblasti ICT čeští žáci hodnotí ve srovnání s žáky z ostatních zemí 

nadprůměrně a platí, že čím vyšší sebehodnocení, tím lepší výsledky v testu. V případě 

sebehodnocení pokročilých dovedností se čeští žáci pohybují naopak pod průměrem, 

což je dáno zejména nižším sebehodnocením dívek. 

 Ve většině zapojených zemí platí, že čím více se žáci o technologie zajímají a rádi s nimi 

pracují, tím lepších výsledků v testu dosahují. V ČR, Německu, Rusku a ve Slovinsku 

však tato souvislost prokázána nebyla. 

 ČR patří spolu s Chorvatskem a Polskem k zemím s nadprůměrným podílem žáků 

využívajících počítač pro volnočasové aktivity a zároveň s podprůměrným podílem žáků, 
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kteří jej využívají pro studijní účely. 

ICT ve škole 

 České školy jsou nadprůměrně vybavené interaktivními elektronickými studijními 

materiály a počítači. Zatímco v zemích ICILS připadá průměrně na jeden počítač 18 

žáků, v České republice je to 10 žáků. České školy mají však oproti těm zahraničním 

např. nižší vybavenost tablety, k nimž má přístup pouze 6 % českých žáků (průměr zemí 

ICILS je 19 %). 

 Počítač při výuce používají minimálně jednou týdně dvě třetiny učitelů (učitelé žáků 8. 

ročníků), což je v porovnání se zahraničím mírně nadprůměrné. Celkem 27 % učitelů jej 

používá každý den. 

 Čeští učitelé vnímají ICT zázemí ve školách vůbec nejpozitivněji ze všech zúčastněných 

zemí. Učitelé víceletých gymnázií mají ovšem na ICT vybavení a ICT podporu méně 

pozitivní názor než jejich kolegové ze základních škol. 

 Zhruba polovina českých učitelů se vyjádřila, že používání ICT při výuce není v jejich 

škole považováno za prioritu a že není dostatek času na přípravu hodin zahrnujících 

práci s ICT. 

 Ze všech zúčastněných zemí učitelé v ČR v nejmenší míře souhlasili s tím, že ICT při 

výuce pomáhá žákům naučit se spolupracovat s jinými žáky (62 %, průměr zemí ICILS 

78 %), naučit se plánovat si a uspořádat si svou práci (41 %, průměr 65 %) a že zlepšuje 

studijní výkony žáků (53 %, stejně jako v Chorvatsku, průměr 68 %). 

 Pouze 13 % českých učitelů (nejméně ze všech zúčastněných zemí) souhlasilo s tím, že 

nemají dostatečnou technickou podporu kolegů starajících se o ICT vybavení 

(v zúčastněných zemích se jednalo průměrně o 45 % učitelů). 

 Pouze 17 % českých učitelů nemá dle svého vyjádření dostatečné podmínky pro 

rozvíjení vlastních odborných znalostí práce s ICT (tento podíl je rovněž ze všech 

zapojených zemích nejnižší; mezinárodní průměr činí 40 %). V ČR je také nejnižší podíl 

učitelů (22 %), kteří se domnívají, že jejich škola nemá dostatečné ICT vybavení (v 

mezinárodním průměru se jedná o 42 % učitelů). 

 66 % českých učitelů používá počítač při výuce minimálně jednou týdně (27 % učitelů 

tak činí každý den; mezinárodní průměr činí 62 %). 

 V ČR používají počítač ve výuce ve vyšší míře muži (alespoň 1x týdně jej využívá 75% 

učitelů) než ženy (62 %). Svoji roli v používání počítače hraje také věk. Zatímco 

minimálně jednou týdně používá počítač ve výuce 71 % učitelů do 49 let, u učitelů od 50 

let výše se to týká jen 56 % z nich. 

 Podíl učitelů, kteří se domnívají, že využívání ICT ve výuce pomáhá u žáků vzbuzovat 
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větší zájem o studium, je v ČR ve srovnání s ostatními zeměmi jeden z nejnižších, přesto 

tento názor zastávají dvě třetiny českých učitelů. Obdobně nízký je v ČR podíl učitelů, 

kteří souhlasí s tvrzením, že využívání ICT ve výuce zlepšuje studijní výkony žáků (53 

%). Tento názor v ČR častěji zastávají učitelé starší 60 let (62 %) a učitelé informatiky 

(64 %). 

 Tři čtvrtiny českých učitelů zastávají názor, že využívání ICT při výuce a studiu ve škole 

vede ke zhoršení písemného projevu žáků (průměrný podíl takových učitelů v rámci zemí 

ICILS činí 67 %). Nadprůměrný je též podíl učitelů, kteří se domnívají, že využívání ICT 

ve výuce jen vede ke kopírování materiálů z veřejných zdrojů. 

Zdroj 

Celé znění Mezinárodního šetření ICILS je dostupné na: 

https://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/ICILS 

 

 

3.1.3.5.2 Mezinárodní šetření PIRLS 

 

Mezinárodní šetření čtenářské gramotnosti žáků 4. ročníků základních škol, kteří obvykle již 

zvládli techniku čtení, začínají si číst pro zábavu a používat čtení k získávání informací 

i ke svému dalšímu vzdělávání.  Čtenářská gramotnost neznamená pouze schopnost číst, ale 

také schopnost porozumět textu nebo vyhledávat informace a kriticky je hodnotit. Je tedy 

nezbytným předpokladem pro rozvoj v ostatních oblastech vzdělávání. PIRLS 2016 byl již 

čtvrtým šetřením, zahájen byl v roce 2001, bývá realizován v pravidelných pětiletých intervalech. 

Šetření se zúčastnilo 50 zemí z celého svět spolu s dalšími 11 ekonomickými regiony. V ČR se 

zapojilo do šetření 157 ZŠ, více než 5500 žáků a jejich rodičů, 270 učitelů a 157 ředitelů škol.  

 

Shrnutí 

Celkové výsledky žáků 

 Čeští žáci dosáhli v testu čtenářské gramotnosti PIRLS nadprůměrného výsledku, který 

je srovnatelný například s výsledky žáků Itálie, Nizozemska, Slovinska, Rakouska a 

Německa. Výrazně lépe si z evropských zemí vedli žáci Irska, Finska, Polska, Severního 

Irska, Norska a Anglie. Nejlepší výsledky měli žáci Ruska a Singapuru. 

 Za uplynulých 15 let, od roku 2001 do roku 2016, došlo v ČR ke statisticky významnému 

zlepšení průměrného výsledku žáků, avšak v porovnání s předchozím cyklem v roce 

2011 výsledek českých žáků spíše stagnuje. V sousedních zemích se naopak od roku 

2011 významně zlepšili žáci Maďarska a Rakouska. 
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 Ve všech zúčastněných zemích kromě dvou dosáhly dívky statisticky významně lepšího 

výsledku než chlapci.  

 V ČR je rozdíl mezi výsledkem dívek a chlapců relativně malý. 

 

Výsledky žáků podle úrovní čtenářské gramotnosti 

 Za posledních patnáct let se v ČR statisticky významně zvýšil podíl žáků na nejvyšší 

úrovni čtenářské gramotnosti. Zhruba 3 % českých žáků svými dovednostmi nedosáhla 

ani na nízkou úroveň čtenářské gramotnosti. Ve srovnání s průměrem zemí OECD a EU 

doplněných o Rusko, Singapur a Hongkong má ČR relativně nižší podíl slabých žáků, 

ale také poměrně málo žáků na nejvyšší úrovni čtenářské gramotnosti.  

 V zastoupení českých chlapců a dívek na jednotlivých úrovních čtenářské gramotnosti 

nejsou velké rozdíly. Chlapci mají o něco vyšší zastoupení na nízké úrovni a pod ní, 

dívky o něco vyšší zastoupení na dvou nejvyšších úrovních. 

 

Výsledky na dílčích škálách čtenářské gramotnosti 

 Na škálách podle účelu čtení, které umožňují zhodnotit výkony žáků při práci s literárními 

a s informačními typy textů, si čeští žáci vedli lépe na škále literárních textů, rozdíly mezi 

výsledky na těchto dílčích škálách jsou však relativně malé. 

 Podobně jako u celkového výsledku můžeme i na škálách podle účelu čtení pozorovat 

za posledních 15 let u žáků České republiky statisticky významné zlepšení, které nastalo 

v roce 2011. Od té doby se výsledky na škále literárních textů nezměnily, na škále 

informačních textů došlo k mírnému zhoršení. 

 Na škálách podle postupů porozumění, které umožňují porovnat úroveň osvojení 

různých čtenářských dovedností, se žáci České republiky umístili lépe na škále 

vyhledávání a vyvozování, která reprezentuje spíše jednodušší čtenářské dovednosti. 

Na škále interpretace a posuzování, která odpovídá komplexnějším čtenářským 

dovednostem, dosáhli čeští žáci horšího výsledku. 

 Od roku 2001 se čeští žáci průběžně zlepšovali na škále vyhledávání a vyvozování, 

na škále interpretace a posuzování se zlepšili pouze mezi lety 2001 a 2011 a následně 

se jejich výsledek opět zhoršil. 

 České dívky se od předchozích šetření průběžně zlepšují na škále literárních textů, 

chlapci se na ní od roku 2011 naopak mírně zhoršili, což vedlo ke zvýšení rozdílu mezi 

žáky různého pohlaví. Rozdíl mezi dívkami a chlapci se za uplynulých 5 let prohloubil 

také na škále interpretace a posuzování. Ačkoli se v této oblasti od roku 2011 zhoršili 

všichni žáci, u chlapců je propad výraznější. Kontinuální zlepšování žáků obou pohlaví 
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lze pozorovat pouze na škále vyhledávání a vyvozování, která reprezentuje kognitivně 

méně náročné dovednosti práce s textem. 

 

Podmínky výuky ve školách, učitelé 

 Přibližně tři čtvrtiny českých žáků mají ve škole školní knihovnu. Tyto knihovny nejsou 

žáky příliš často navštěvované. Tři čtvrtiny žáků mají ve třídě zřízenou třídní knihovnu, 

denně ji využívá necelá polovina žáků. Počet třídních knihoven od posledního cyklu 

výrazně vzrostl. Elektronické knihy má k dispozici pouze malá část žáků.  

 V ČR kladou školy velmi nízký důraz na studijní úspěch žáků. Na rozdíl od jiných zemí 

nedosahují ve školách s vyšším důrazem na studijní úspěch žáci lepších výsledků. 

 Účast českých učitelů na seminářích či workshopech zaměřených na další vzdělávání v 

oblasti čtení je podprůměrná. Pouze 12 % českých žáků má učitele, kteří na nich během 

posledních dvou let strávili 16 hodin nebo více. 

 V ČR je velmi nízká spokojenost učitelů s jejich povoláním, v mezinárodním srovnání má 

ČR druhý nejmenší podíl žáků vyučovaných velmi spokojenými učiteli. 

 

Výuka ve třídě 

 V ČR má velmi dobré počáteční čtenářské dovednosti při nástupu do školy necelá 

čtvrtina žáků. I žáci s nízkou úrovní počátečních dovedností však dosáhli ve 4. ročníku 

poměrně dobrého výsledku. Jisté rezervy lze spatřovat v rozvoji čtenářské gramotnosti 

nadaných žáků, kteří do školy přicházejí vybaveni základy čtení a psaní.  

 V českém kurikulu nejsou konkrétně zakotveny některé čtenářské dovednosti testované 

v šetření PIRLS, především dovednosti z oblasti interpretace a posuzování textu. Jedná 

se například o porovnávání informací uvnitř textu i napříč různými texty nebo o určování 

postoje či záměru autora. V těchto dovednostech dosahují čeští žáci horších výsledků. 

 Učitelé v hodinách čtení nejčastěji požadují od žáků čtení nahlas a věnují se rozšiřování 

jejich slovní zásoby. Méně často žákům v hodinách předčítají a názorně předvádějí 

techniky čtení. 

 Z čtenářských dovedností učitelé v hodinách čtení nejčastěji rozvíjejí vyhledávání 

informací, určení hlavních myšlenek textu a vysvětlení přečteného textu. Tyto činnosti 

vykonávají téměř všichni čeští učitelé se svými žáky alespoň jednou za týden. Naopak 

nejméně často s žáky procvičují popis stylu či uspořádání textu nebo určují postoj 

či záměr autora. 

 Počítač má v hodinách čtení k dispozici necelá třetina žáků a slouží nejčastěji 

k vyhledávání informací. Čeští učitelé s žáky téměř vůbec nečtou elektronické texty, ani 
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je neučí strategiím čtení elektronických textů či kritickému přístupu při čtení na internetu. 

Ve všech sledovaných aktivitách souvisejících se čtením elektronických textů na počítači 

se ČR nachází pod mezinárodním průměrem. 

 

Postoje žáků ke čtení, čtení v rodině 

 ČR patří k zemím s podprůměrnou oblibou čtení. Nižší míra obliby čtení byla 

zaznamenána pouze u žáků ze skandinávských zemí a z Belgie. V České republice 

dosáhli žáci, kteří nemají rádi čtení a ve volném čase si nečtou, výrazně horších výsledků 

než ti, kteří mají rádi čtení a ve volném čase si alespoň občas čtou. Míra oblíbenosti 

čtení u žáků pozitivně koreluje s oblibou čtení u jejich rodičů. 

 Frekvence předčítání knih dětem v předškolním věku je v ČR nadprůměrná. Žáci, jejichž 

rodiče uváděli častější frekvenci předčítání, dosahují ve všech zemích významně lepších 

výsledků než žáci, jimž rodiče předčítali pouze někdy. 

 

Shrnutí sekundární analýzy 

Sekundární analýza PIRLS 2016 se zabývá rolí rodičů, učitelů a moderních technologií v rozvoji 

čtenářské gramotnosti žáků 4. tříd ZŠ v ČR 

Analýza sleduje dílčí oblasti: 

- předškolní vzdělávání a jeho vliv na čtenářskou gramotnost, 

- kvalitu učitele, faktor motivace a spokojenosti a uplatňované postupy práce s žáky 

při výuce čtení, 

- využívání ICT pro výuku čtení a role učitele při využívání ICT ve výuce. 

 

 Průměrné skóre v testu čtenářské gramotnosti se liší napříč kraji v České republice. Tyto 

odlišnosti z velké části vysvětluje průměrný socioekonomický status žáků v krajích. 

Vyššího skóre dosahují ty kraje, kde je i vyšší průměrný socioekonomický status. 

Socioekonomický status je silnější faktor než to, zda se jedná o venkovskou či městskou 

školu nebo zda se jedná o velkou či malou třídu. Tato zjištění je potřeba zohlednit při 

koordinované podpoře znevýhodněných regionů. 

 U krajů s průměrným SES se neprokázal kompoziční efekt složení školy z hlediska SES 

na individuální výsledky žáka. Naopak u krajů, kde je nízký a vysoký průměrný SES, byl 

identifikován silný a statisticky významný kompoziční efekt na individuální výsledky žáků. 

 Žáci, kteří pochází z rodiny s příhodným čtenářským klimatem (dostatek knih 

v domácnosti, rodiče se dostatečně věnují čtení a mají pozitivní vztah ke čtení apod.), 

dosahují v testu čtenářské gramotnosti výrazně lepších výsledků než žáci, kteří pochází 
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z rodin, kde se čtenářské klima tolik nepodporuje. 

 Žáci, kteří navštěvují formální předškolní výchovu (mateřskou školu) alespoň dva roky, 

dosahují statisticky významně lepších výsledků v testu čtenářské gramotnosti než žáci, 

kteří formální předškolní výchovu absolvují v délce kratší než dva roky nebo vůbec. 

 Pokud měli žáci nadprůměrné předškolní dovednosti, ale chodí do školy, kde ostatní žáci 

měli tyto dovednosti podprůměrné, náskok prakticky vymizí a tito žáci mají stejné 

(podprůměrné) výsledky. 

 Osvojení si dovedností potřebných pro čtení již v předškolním věku (rozpoznávání 

písmen, slov, vět nebo čtení kratších textů) je pozitivně asociováno se skóre v testu 

čtenářské gramotnosti ve 4. ročníku základního vzdělávání. Jelikož škola nedokáže 

znevýhodnění žáků, kteří si potřebné dovednosti neosvojili, dostatečně kompenzovat, je 

potřeba posílit jazykovou výchovu v mateřských školách (formální výchova) a 

podporovat čtení v rodinách (neformální a informální výchova). 

 Nelze identifikovat univerzální výukovou metodu, která by podporovala rozvoj 

čtenářských dovedností projevujících se v úspěšném řešení úloh v testech čtenářské 

gramotnosti. Vždy záleží na kontextu, profesních kompetencích učitele a přijetí výukové 

metody (nebo mixu výukových metod) samotnými žáky. Obecně lze doporučit metody 

podporující kritické myšlení žáků (např. diskuze o četbě mezi žáky). Podněcování 

diskuze mezi žáky v hodinách čtení je pozitivně asociováno se skóre z testu čtenářské 

gramotnosti. 

 Pokud žáci vnímají, že jejich učitel vyučuje srozumitelně a aktivně se věnuje jejich 

individuálním výukovým potřebám, tito žáci dosahují lepšího skóre v testu čtenářské 

gramotnosti. 

 Pokud se žáci cítí v dovednosti čtení sebejistě, dosahují v testu čtenářské gramotnosti 

vyššího skóre než žáci, kteří se necítí sebejistě. 

 Žáci, kteří využívají PC nebo tablet pro školní úkoly, jako je hledání a čtení informací, do 

30 minut denně, mohou dosahovat vyššího skóre v testu čtenářské gramotnosti než žáci, 

kteří PC nebo tablet k uvedeným činnostem nevyužívají vůbec nebo je naopak využívají 

častěji, tedy více než 30 minut denně. 

 Žáci, kteří při příchodu do školy často pociťují hlad nebo únavu, dosahují průměrně 

nižšího skóre v testu čtenářské gramotnosti. Pocit hladu či únavy není asociován 

se socioekonomickým statusem, jedná se proto spíše o otázku výchovy, nastaveného 

denního režimu a životního stylu žáka. 

 Analýza dílčích škál prokázala, že dívky dosahují vyššího skóre při čtení literárních textů. 

Chlapci naopak dosahují vyššího skóre při čtení informačních textů. Žádná jiná 
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testovaná proměnná neměla statisticky významný efekt na rozdílné skóre dle dílčích škál 

čtenářské gramotnosti.  

 

Základní zjištění 

 Čtenářská gramotnost se liší napříč kraji ČR. Vyššího skóre v testu dosahují žáci z krajů 

s vyšším průměrným socioekonomickým statusem (SES). V krajích s průměrným 

socioekonomickým statusem se neprokázal efekt průměrného socioekonomického 

statusu školy na výsledky žáků. Naopak v krajích s nízkým a vysokým SES efekt existuje, 

v krajích s nízkým SES je navíc nejsilnější. 

 Socioekonomický status žáků i průměrný socioekonomický status školy významně 

souvisí s výsledky žáků. Čím vyšší socioekonomický status žáka i školy, tím lepších 

výsledků žák dosahuje. 

 Na výsledek žáků, kteří pocházejí z rodin, kde rodiče mají zájem o jejich vzdělání, a kteří 

mají dostatečné materiální zázemí (vlastní stůl, počítač apod.), nemá přítomnost dětí, 

které pocházejí z chudších rodin a z těch rodin, které nepřikládají jejich vzdělání takový 

význam, žádný negativní dopad. A naopak žáky pocházející ze složitého rodinného 

prostředí přítomnost v kolektivu žáků z rodin s lepším zázemím podporuje v dosahování 

lepších vzdělávacích výsledků. Tím se zmírňují počáteční nerovnosti dané rodinným 

původem. 

 S výsledky je silně asociována i sebejistota žáků ve čtení. S růstem pociťované 

čtenářské sebejistoty navíc rovněž klesá efekt socioekonomického statusu žáka. Vyšší 

sebejistota tak dokáže potlačovat případný negativní efekt nízkého SES. 

 Z uplatňovaných aktivit se čtenářskou sebedůvěrou významně souvisí poskytování 

materiálů podle zájmu žáků. Pokud učitelé dávají žákům ke čtení častěji materiály 

odpovídající jejich zájmům, a to i v jiných předmětech než jen při samotné výuce čtení 

(rozvoj čtenářských dovedností by měl být realizován napříč vzdělávacími obory), roste 

jejich čtenářská sebejistota. 

 Jako důležité se ukazuje být to, jak se žák ve škole cítí. S růstem pocitu šikany ze strany 

spolužáků totiž klesá dosažené skóre. 

 

Rodina a předškolní vzdělávání 

 Vyššího skóre dosahovali žáci, kteří si do školy přinesli již osvojené dovednosti čtení 

nebo jejichž rodiče s oblibou četli. Jakákoliv předškolní aktivita, která rozvíjí dovednosti, 

sebevědomí a motivaci žáků směrem ke čtení, se pozitivně projevila v testu čtenářské 

gramotnosti. 
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 S výsledky žáků j e pozitivně asociována i délka předškolního vzdělávání. 

 Žáci, kteří ve škole pociťují únavu nebo hlad, dosahovali prokazatelně horších výsledků 

v testu čtenářské gramotnosti. Uváděný hlad a únava přitom není spojen se sociálním 

původem žáků, ale spíše s životním stylem rodiny. 

 

Uplatňované postupy při výuce čtení a role učitelů 

 Žáci profesně zkušenějších učitelů dosahují ve čtení mírně lepších výsledků. 

 Vyrušování žáků v hodinách čtení, které narušuje celkovou atmosféru ve třídě, 

se projevuje v horších výsledcích žáků v testu čtenářské gramotnosti. 

 Diskuze žáků o tom, co četli, jako učitelem uplatňovaná didaktická metoda, se pozitivně 

projevila na výsledcích žáků. Čím častěji byla tato metoda zařazována do výuky, tím 

lepších výsledků žáci v testu čtenářské gramotnosti dosáhli. 

 Žáci dosahovali lepších výsledků, pokud učitele vnímali jako osobu, která jim 

srozumitelně vysvětluje problematiku výuky a aktivně se věnuje jejich individuálním 

výukovým potřebám. 

 

Využívání ICT ve výuce čtení 

 Žáci, kteří v běžném školním dnu používají pro školní úkoly k hledání a čtení informací 

PC nebo tablet v rozsahu cca půl hodiny, dosahují lepších výsledků ve čtení než žáci, 

kteří tuto činnost běžně nedělají vůbec. Pokud však hledání a čtení informací na PC 

nebo tabletu běžně věnují čas delší, pozitivní efekt poklesne. 

 Ačkoli může být využití ICT jak ve výuce, tak v rámci domácí přípravy, prospěšné, 

nadměrné hraní počítačových her nebo surfování po internetu se projevilo horším 

výsledkem žáka v testu čtenářské gramotnosti. 

Dílčí škály čtenářské gramotnosti 

 Žáci, kteří se ve čtení cítí sebejistě, dosahují vyššího skóre v práci s texty informačního 

charakteru. 

 Dívky si vedou lépe při práci s texty literárními. S ohledem na informační texty se ale od 

chlapců neliší.  

 Také žáci, jejichž rodiče uvedli vyšší míru ovládnutých dovedností před nástupem 

do školy, dosahují vyššího skóre zejména v oblasti práce s informačními texty. Žáci 

rodičů, kteří rádi čtou, vynikají spíše v četbě textů literárních. 
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Role předškolního vzdělávání 

 V testu jsou rozlišovány dílčí škály – přímočarý přístup, literární texty, interpretace a 

posuzování, informační texty. Všechny tyto oblasti spolu výrazně souvisí. Pokud je žák 

dobrý v jedné z oblasti, je většinou dobrý i v oblastech dalších. 

 Dívky dosahují lepších výsledků v oblasti literárních textů.  

 Žáci, jejichž rodiče uvedli větší míru ovládnutých dovedností před nástupem do školy, 

dosahují vyššího skóre zejména v oblasti práce s informačními texty. 

 Žáci, kteří rádi čtou, vynikají spíše v četbě textů literárních. 

 Rodina je dominantním faktorem, který určuje výsledek žáků ve čtení. Pokud byly děti 

v předškolním věku aktivní a zvládají před nástupem do školy nejrůznější úkony, jako 

např. rozpoznat či napsat písmena nebo slova, dosahují lepších výsledků než žáci, kteří 

před nástupem do ZŠ podobné dovednosti neměli.  

 

Doporučení ČŠI 

 Systematicky podporovat školy v problematických regionech a školy, které vykazují nižší 

průměrný SES. 

 Podporovat snahu o zlepšení komunikace mezi učiteli a rodiči. Kvalitní komunikace 

učitelů s rodiči, jejichž socioekonomický status je nízký, může dlouhodobě pomoci 

žákům z těchto rodin zlepšit jejich studijní výsledky. 

 Posílit využití nástrojů a technik, které zvyšují sebejistotu žáků všech věkových a 

sociálních kategorií ve čtení. Takovou činností může být poskytování materiálů podle 

zájmu žáků.  

 Učitelé by měli s žáky společně procházet a vysvětlovat pojmy v textech, kterým žáci 

nerozumí, a snažit se při výuce vytvořit takovou atmosféru, ve které se žáci nemusí 

obávat chybování. 

 Posílit ve školách aplikaci nástrojů a technik umožňujících včasnou identifikaci sociálně- 

patologických jevů (šikana, projevy násilného chování, poruch chování, závislostí, 

rasových, etnických a jiných předsudků apod.). 

 Podporovat osvojování dovedností souvisejících se čtením již v rámci předškolního 

vzdělávání a se zvláštním důrazem na podporu žáků pocházejících z rodin s nižším 

socioekonomickým statusem. 

 Podporovat osvětu v oblasti zdravého životního stylu, potřeby dostatečného množství 

spánku a pravidelného stravování. Podpořit školní a jiné projekty s touto tematikou. 

 Podporovat školy ve využívání programů podpory celodenního školního stravování 

(snídaně, svačiny, obědy), nejen pro žáky pocházející z rodin s nižším socioekono-
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mickým statusem. 

 Nebránit školám a žákům samotným ve využívání ICT nástrojů při výuce čtení, 

ale vhodně takový nástroj začlenit do výuky. Představovat žákům možnosti využití jejich 

mobilních zařízení pro účelné vyhledávání informací využitelných i v podpoře čtenářské 

gramotnosti (BYOD). 

Zdroj 

Celé znění Mezinárodního šetření PIRLS je dostupné na: 

https://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/PIRLS 

 

 

3.1.3.5.3 Mezinárodní šetření PISA 

 

Mezinárodní šetření zjišťující úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné funkční 

gramotnosti patnáctiletých žáků. Mezinárodní šetření probíhá od roku 2000 v pravidelných 

tříletých intervalech. Šetření obsahovalo navíc oblast schopnosti týmového řešení problému. 

Šetření provedeno v roce 2015, šetření se zúčastnilo všech 35 členských států OECD a 37 

partnerských zemí i ekonomických celků. Do zjišťování schopnosti řešit problém v týmu se 

zapojilo 51 účastníků. Za ČR do testování zapojeno 344 škol a 6894 žáků. Šetření provedeno 

v roce 2015. 

 

Shrnutí 

Týmové řešení problému 

Oblast týmového řešení problému je klíčovou schopností, jež má význam pro úspěšné a 

produktivní zapojení žáků do společnosti.  

 Žáci z ČR dosáhli v oblasti týmového řešení problému výsledku na úrovni průměru zemí 

OECD, podobně jako žáci z Norska, Slovinska, Belgie, Islandu, Portugalska, Španělska 

a vybraných provincií Číny. 

 ČR se řadí mezi země, pro které je průměrný bodový výsledek v oblasti týmového řešení 

problému o něco lepší než průměrný bodový výsledek ve třech hlavních gramotnostech. 

 Ve všech zúčastněných zemích v oblasti týmového řešení problému jsou dívky 

statisticky významně lepší než chlapci. 

 Porovnáním rozdílů ve výsledcích uvnitř škol a mezi školami se opět potvrdilo, že se ČR 

řadí k zemím, kde výsledky žáků záleží na tom, do které školy žák chodí. 

 Čeští žáci se v míře spolupráce s ostatními neliší od průměru OECD. Dvě třetiny českých 

žáků se domnívají, že práce ve skupině (týmu) zvyšuje jejich vlastní efektivitu práce. 72 
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% žáků pak pracuje raději ve skupině než samostatně a obdobný podíl žáků se domnívá, 

že skupinová (týmová) rozhodnutí jsou lepší než rozhodnutí jednotlivce. 

 Necelá polovina patnáctiletých žáků v ČR navštěvuje školy, kde jim učitelé zadávají krát-

ké skupinové aktivity jednou týdně nebo častěji. Delší skupinové projekty jsou zadávány 

výrazně méně často - pouze 11 % českých žáků navštěvuje školy, kde jsou jim zadávány 

několikatýdenní projekty jednou za čtvrt roku a častěji. 

 Lepších výsledků dosahují v ČR, stejně jako v průměru zemí OECD, žáci z velkých měst 

s více než sto tisíci obyvateli ve srovnání s jejich vrstevníky z obcí do tří tisíc obyvatel. 

Rozdíl činí v případě českých žáků 49 bodů, což je v mezinárodním srovnání 

nadprůměrná hodnota. 

 

Shrnutí sekundární analýzy 

Vliv složení třídy, metod uplatňovaných učitelem a využívání technologií na výsledky českých 

žáků 

 

Sekundární analýza hledá faktory ovlivňujících úspěšnost testovaných žáků v šetření. 

Analyzovány jsou faktory z oblastí: složení třídy, velikost třídy a vliv těchto proměnných 

na výsledky žáků; kvalita učitele, motivovanost učitele a vyučovací metody; vliv využívání 

informačních a komunikačních technologií na efektivitu výuky. Cílem analýzy bylo zjistit, do jaké 

míry mají tyto faktory schopnost potlačit či alespoň omezit již v minulosti opakovaně prokázaný 

podstatný vliv socioekonomického zázemí testovaných žáků na jejich výsledky v šetření PISA 

2015.  

Podstatná část závěrů souvisí s rozdílnou socioekonomickou strukturou žáků navštěvujících 

analyzované školy, resp. prostorovým rozložením obyvatelstva s nižším socioekonomickým 

statusem. 

 Rozdílné výsledky venkovských a městských škol jsou způsobeny rozdílnou 

socioekonomickou strukturou žáků navštěvujících tyto školy. Výsledné skóre je tedy 

primárně ovlivněno prostorovým rozložením obyvatelstva s nižším socioekonomickým 

statusem. 

 Průměrné skóre v testech matematické, přírodovědné a čtenářské gramotnosti se napříč 

kraji liší. Tyto odlišnosti z velké části vysvětluje průměrný socioekonomický status 

studentů v krajích a také sociální kapitál. Vyšší skóre dosahují ty kraje, kde je i vyšší 

socioekonomický rozvoj. Toto zjištění je potřeba zohlednit při koordinované podpoře 

znevýhodněných regionů. 

 Málo motivovaní žáci dosahují vyšších bodových skóre v mezinárodních testech 
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ve školách s vyšším socioekonomickým statusem (SES) než motivovaní žáci ve školách 

s nízkým průměrným socioekonomickým statusem. Toto zjištění ukazuje míru 

znevýhodnění žáků způsobenou sociál- ně-ekonomickým kontextem školy, protože 

jejich výsledky nejsou ovlivněny pouze mírou jejich vlastní motivace. 

 Žáci s nižším socioekonomickým statusem dosahují lepších výsledků ve školách 

s vyšším průměrným socioekonomickým statusem než ve školách s nižším SES 

na úrovni školy. Zjištění tak podporuje orientaci ke vzdělávání žáků v heterogenních 

třídách. 

 I po kontrole velikosti obce, socioekonomického statusu žáků a typu školy jsou početně 

velké gymnaziální třídy asociovány s lepším skóre z testů přírodovědné i matematické 

gramotnosti. U ostatních typů škol se souvislost mezi velikostí třídy a výsledky z testů 

nepodařila prokázat. Z pouhé asociace bez časového hlediska nelze vyvodit příčinnou 

souvislost působení malých či velkých tříd na úspěšnost žáků. Tímto zjištěním se 

omezuje argumentace vlivu velikosti třídy na lepší výsledky vzdělávání žáků. 

 Školy, kde je dostupné ICT vybavení pro každého učitele, dosahují lepších výsledků než 

školy, kde je menší dostupnost ICT vybavení. 

 Používání internetu ve výuce má spíše negativní vliv na výsledné skóre z testování 

přírodovědné gramotnosti u škol s vyšším průměrným SES, u škol s nižším SES 

je souvislost mezi používáním internetu a bodovým skóre žáka v testech spíše pozitivní 

(ale ne statisticky významná). Podstatný je tedy způsob využití didaktického potenciálu 

internetu a ICT obecně a s tím související digitální kompetence učitelů. 

 Používání ICT lze doporučit pro ty školy, kde je nízký průměrný socioekonomický status 

studentů (z důvodu pozitivní asociace s výsledným skóre), avšak pro školy, kde je i vyšší 

SES studentů, by se měl způsob využívání ICT ve výuce zvážit (negativní asociace). 

Využívání ICT je třeba vždy smysluplně a vhodně nastavit: kdo využívá ve výuce ICT 

(učitel vs. žáci), druh školy, předmět výuky (matematika vs. Přírodovědné předměty). 

 Výukové metody, které jsou asociovány s modernějšími přístupy, nevykazují 

jednoznačnou pozitivní korelaci s výsledky žáků. Ukazuje se, že mají spíše pozitivní vliv 

na výsledné skóre u žáků s vyšším SES, u žáků s nízkým SES může být efekt naopak 

negativní. Tento vztah se nicméně ukázal pouze v případě žáků gymnázií, silnější pak 

byl u žáků víceletých gymnázií. Je tedy žádoucí, aby učitelé byli profesně dobře 

připraveni na didakticky vhodné využití různých přístupů a byli schopni a ochotni 

reflektovat účinnost metod, které zařazují pro konkrétní skupinu žáků. 

 Ve školách, kde dle odpovědí žáků učitelé podněcují diskuze nad přírodovědnými 

otázkami, provádí praktické pokusy, a kde učitelé jasně vysvětlují, jakou úlohu hrají 
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přírodovědné poznatky v životě (tzv. index badatelsky orientovaného učení), nemají 

dívky horší skóre z přírodovědné gramotnosti oproti chlapcům. Naopak tam, kde se tyto 

metody výuky neaplikují, mají dívky horší výsledky z přírodovědné gramotnosti. 

 Sebevědomí žáci, pokud dochází do škol, ve kterých učí spokojení učitelé, dosahují 

daleko lepších výsledků než méně sebevědomí žáci. Avšak pokud navštěvují školu, kde 

učí spíše nespokojení učitelé, tito sebevědomí žáci pak dosahují stejných výsledků jako 

žáci, kteří si v hodinách matematiky nevěří. 

 Některé výukové metody, které negativně souvisí s výsledky, naopak pozitivně korelují 

se sociálně emočními schopnostmi žáků (jejich sebedůvěrou a instrumentální motivací). 

Příkladem je opět index badatelsky orientovaného učení v přírodovědných hodinách, 

který obsahuje položky jako třídní debatu, možnost navrhování pokusů žáky a aplikaci 

konceptů do reálného života. 

Zdroj 

Celé znění Mezinárodního šetření PISA je dostupné na: 

https://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/PISA 

 

 

3.1.3.5.4 Mezinárodní šetření TALIS 

 

Mezinárodní šetření o vyučování a učení (Teaching and Learning International Survey) 

je projekt Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Cyklus tohoto šetření 

je pětiletý. Šetření TALIS je prvním mezinárodním výzkumem, ve kterém jsou učitelé a ředitelé 

přímo dotazováni na školní prostředí, kde probíhá vyučování, a podmínky, ve kterých učitelé a 

ředitelé pracují. Představuje důležitou zpětnou vazbu, která má sloužit jako podklad ke zlepšení 

podmínek pro učitele, zvýšení jejich spokojenosti při vykonávání své profese, a tím zefektivnění 

celé vzdělávací politiky. Šetření také umožňuje doplnit důležité informace potřebné k 

porovnávání vzdělávacích systémů jednotlivých zemí a identifikovat příklady dobré praxe. V ČR 

je jeho realizátorem Česká školní inspekce. 

V minulosti se Česká republika zapojila do cyklu TALIS 2013. Do cyklu TALIS 2018 

je celkem zapojeno 48 států a ekonomik. Šetření TALIS mapuje v mezinárodním kontextu 

názory a postoje ředitelů škol a učitelů. Základní modul šetření TALIS je zaměřen na úroveň 

ISCED 2 (mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání podle UNESCO), která v České 

republice odpovídá druhému stupni základní školy a nižšímu stupni víceletého gymnázia.  

Níže uvádíme hlavní zjištění z šetření TALIS, která mají vazbu i na témata v MAP II, zejména 

souvisejí s vedením a řízením školy a dále s dalším vzděláváním pedagogů. 
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Shrnutí 

Profesní rozvoj a sebedůvěra učitelů: 

 Subjektivně vnímaná profesní zdatnost českých učitelů je v oblasti motivace a aktivního 

zapojování žáků do výuky v porovnání s EU velmi podprůměrná a patří k nejnižším v 

rámci celého šetření TALIS. Oproti roku 2013 (proběhlo šetření TALIS) došlo k 

výraznému zlepšení. Zkušenější učitelé (více než 5 lety praxe) hodnotí svoji zdatnost v 

oblasti kázeňského řízení třídy lépe než učitelé méně zkušení, ti zase lépe hodnotí své 

schopnosti podpořit vzdělávání žáků pomocí digitálních technologií. 

 Čeští učitelé jsou pozitivněji naladěni na účast na aktivitách profesního rozvoje 

ve srovnání s jejich kolegy ze zemí EU. 

 K nejrozšířenějším formám profesního rozvoje mezi českými učiteli patří četba odborné 

literatury a kurzy či semináře prezenčního charakteru (uvedlo více než 80 % učitelů). 

Podprůměrný podíl učitelů se zúčastnil vzdělávacích konferencí (28 %, průměr EU 43 

%) či online kurzů (24 %, průměr EU 34 %). 

 Charakteristika činností profesního rozvoje, které měly nejpozitivnější vliv na výuku 

učitelů: vycházely z mých předchozích vědomostí, měly srozumitelnou strukturu, vhodně 

se soustředily na obsah potřebný k výuce mých předmětů. Z pohledu mezinárodního 

čeští učitelé méně často uvádí charakteristiky aktivního učení, jako je možnost procvičit 

si aplikování nových postupů a poznatků ve třídě (73 %, průměr EU 84 %) a možnost 

kolaborativního učení (30 %, průměr EU 72 %). 

 Učitelé deklarující pozitivní dopad aktivit profesního rozvoje na svou práci vykazují vyšší 

míru spokojenosti v zaměstnání.  

 Od roku 2013 výrazně stoupl podíl českých učitelů, kteří se zúčastnili aktivit profesního 

rozvoje zaměřeného na výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (z 24 % 

na 53 %). Potřebu profesního rozvoje v této oblasti deklaruje 55 % českých učitelů. Snížil 

se podíl učitelů, kteří se vzdělávali v oblasti využívání ICT ve výuce. 

 V případě formálních i neformálních zaškolovacích aktivit převyšuje účast učitelů v ČR 

velmi výrazně účast jejich kolegů v zemích EU. Pouze přibližně jedna třetina českých 

učitelů (35 %) se nezapojila do žádné z uvedených forem zaškolovacích aktivit, což je o 

23 procentních bodů méně, než činí průměr EU. 

 

Vnímané překážky výuky: 

 Ve srovnání s šetřením TALIS 2013 považuje větší podíl ředitelů nedostatek učitelů 

s kompetencí učit žáky se speciálními vzdělávacími potřebami za překážku, která brání 

poskytování kvalitní výuky (27 % v TALIS 2013, 80 % v TALIS 2018). Toto zvýšení 
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souvisí s podporou inkluze v českých školách. 

 Nejčastější překážkou pro poskytování kvalitní výuky je řediteli vnímán nedostatek 

podpůrného personálu, nedostatek času pro pedagogické vedení a nedostatek učitelů s 

kompetencí učit žáky se SVP. 

 Třetina českých učitelů se v rámci svého formálního vzdělávání setkala s výukou v pro-

středí s různě nadanými žáky. Jedná se o nejnižší podíl ze všech zemí TALIS (průměr 

EU činí 58 %). Mezi začínajícími učiteli je tento podíl vyšší (45 %), zůstává však nejnižší 

ze zapojených zemí. Čeští učitelé rovněž vykazují nejnižší míru připravenosti na výuku 

v této oblasti, což může představovat významnou překážku v zavádění inkluzivního 

prostředí v českých školách. 

 

Proměny výuky: 

 Výrazně podprůměrný ve srovnání s průměrem EU je podíl českých učitelů, kteří se cítili 

připraveni na výuku průřezových dovedností (28 %). Zde lze spatřovat možnou překážku 

rozvoje nadpředmětových dovedností a klíčových kompetencí. 

 Čeští učitelé velkou měrou využívají strategii podporující jasnost a srozumitelnost výuky, 

málo využívají strategie aktivující u žáků náročnější kognitivní procesy (strategie často 

spojené se skupinovou prací či řešením problémů) a zřídka žákům ve výuce umožňují 

samostatnou práci po delší časové období či využití informačních a komunikačních 

technologií. 

 Hodnocení otevřenosti vůči inovacím z pohledu učitelů je v evropských zemích EU 

v průměru nižší než ve všech státech zapojených do TALIS 2018. V porovnání s EU pak 

nižší podíl českých učitelů souhlasí či rozhodně souhlasí s tvrzením, že „Většina učitelů 

v této škole je otevřena změnám“ a „Většina učitelů v této škole se snaží přicházet s 

novými myšlenkami v oblasti výuky a vzdělávání“. Pozitivněji vnímají otevřenost 

změnám učitelé s délkou praxe do 5 let (v porovnání s učiteli s praxí nad 5 let). 

Otevřenost školy inovacím pozitivněji než v průměru EU vnímají čeští ředitelé. 

 

Učitelská profese: 

 Učitelská profese byla první kariérní volbou pro 68 % českých učitelů. Mezi zkušenými 

učiteli (s praxí nad 5 let) činí podíl 71 %, u začínajících učitelů (s praxí do 5 let) je to 54 

%. 

 Celých 90 % učitelů v ČR je dle svého vyjádření ve svém zaměstnání celkově spokojeno 

a 58 % českých učitelů se domnívá, že výhody učitelského povolání jednoznačně 

převažují nad jeho nevýhodami (průměr EU 71 %). Mezi mladšími učiteli do 30 let je 
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tento podíl výrazně vyšší (68 %) než mezi jejich kolegy staršími 50 let (52 %). Učitelskou 

profesi by si znovu zvolily tři čtvrtiny českých učitelů. 

 Volba učitelské profese je v ČR podmíněna především motivy společenského 

charakteru, jako je možnost ovlivnit rozvoj dětí a mládeže či být prospěšný 

pro společnost. V podstatně nižší míře jsou učitelé motivováni aspekty učitelské profese, 

jako je jistota práce, spolehlivý příjem či stabilní kariéra. S výjimkou několika málo zemí 

je převaha společenských motivů nad motivy osobními patrná ve všech zemích TALIS. 

 V ČR, stejně jako v dalších evropských zemích, smýšlejí učitelé o svém povolání méně 

pozitivně, než jak je vnímá společnost. Pouhých 16 % učitelů se domnívá, 

že si společnost váží profese učitele, přičemž tento podíl je vyšší mezi začínajícími 

učiteli (21 %). Nejvyšší prestiže se učitelé dle svého názoru těší ve Vietnamu, Singapuru, 

Spojených arabských emirátech a ve Finsku. 

Zdroj 

Celé znění Mezinárodního šetření TALIS 2018 je dostupné na: 

https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Vysledky-mezinarodniho-setreni-TALIS-2018 

 

 

3.1.3.5.5 Mezinárodní šetření TIMSS 

 

Mezinárodní studie trendů v oblasti matematiky a přírodních věd, realizováno nezávislou 

mezinárodní organizací IEA (Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání). Cílem 

šetření je sledovat trendy a výsledky vzdělávání s důrazem na oblasti matematiky a přírodních 

věd. Testování probíhá od roku 1995 každé čtyři roky. Testovanou skupinou jsou žáci 

základních škol (případně víceletých gymnázií) v rámci povinné školní docházky. Jedná se o 

kategorie devítiletých a třináctiletých žáků, což ve většině případů jsou žáci 4. a 8. ročníků ZŠ. 

Konkrétní školy jsou vybírány na základě podkladů od ČŠI tak, aby byla zajištěna 

reprezentativnost vzorku škol a žáků. Reprezentativní vzorek každé zúčastněné země je 

přibližně 4.000 žáků ze 150 – 200 škol. Šetření provedeno v roce 2015. Šetření se účastnilo 57 

zemí. V Jedná se o sekundární analýzu, kdy byli do testování zahrnuti pouze žáci 4. ročníku 

(veškeré níže uvedené závěry se týkají výhradně 4. ročníku ZŠ). 

 

Shrnutí 

Výsledky žáků 

 Výsledek českých žáků 4. ročníku v matematice i v přírodovědě byl v šetření TIMSS 

2015 nadprůměrný. V matematice mělo devět členských zemí EU lepší výsledek než ČR 
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a čtyři měly výsledek srovnatelný. V přírodovědě měly tři členské země EU lepší 

výsledek než čeští žáci a devět evropských zemí mělo výsledek srovnatelný. V obou 

předmětech si tradičně nejlépe vedly východoasijské země. 

 Od roku 1995 do roku 2007 byl v ČR zaznamenán významný pokles výsledků žáků 

4. ročníku v matematice i v přírodovědě. V matematice se výsledek českých žáků od 

roku 2007 zlepšoval, přesto byl v roce 2015 horší než výsledek v roce 1995. 

V přírodovědě zůstává po dobu dvacetiletého trvání projektu TIMSS výsledek ČR 

přibližně na stejné úrovni s výjimkou zhoršení v roce 2007. 

 Horší výsledek českých žáků v matematice je po dvaceti letech dán nižším podílem žáků 

s nejlepšími výsledky. Podíl žáků se slabými výsledky se od roku 2007 v obou 

předmětech snížil. 

 Za posledních osm let se čeští žáci zlepšili v matematice ve všech obsahových 

i dovednostních okruzích nejvíce z 18 zemí zapojených do šetření TIMSS 2007 

i do TIMSS 2015. V přírodovědě jejich zlepšení nejvyšší není, ve většině okruhů 

se zlepšili do roku 2011, potom však již k dalšímu zlepšení nedošlo. V oblasti živá příroda 

bylo naopak za poslední čtyři roky zjištěno zhoršení českých žáků. 

 V matematice si čeští žáci vedli relativně lépe v geometrii a prokázali lepší dovednosti 

při řešení úloh na uvažování, relativně hůře si vedli v prokazování znalostí. 

 V přírodovědě měli čeští žáci relativně lepší výsledek v oblasti živá příroda a 

při prokazování znalostí. Naopak v oblastech neživá příroda a nauka o Zemi a 

v používání znalostí a v uvažování si v porovnání s celkovým výsledkem vedli hůře. 

 

Podmínky výuky ve školách, učitelé 

 Čeští učitelé hodnotili podmínky pro výuku matematiky a přírodovědy ve školách nejlépe 

ze všech zemí. Také podle vyjádření ředitelů je výuka v českých školách jen málo 

ovlivněna nedostatkem zdrojů. ČR se zařadila mezi třetinu vyspělých zemí s nejlepšími 

podmínkami. 

 Klima v českých školách je hodnoceno jako průměrné. Hodnocení závažnosti 

kázeňských problémů žáků českými řediteli škol odpovídá mezinárodnímu průměru a 

také čeští učitelé vyhodnotili bezpečnost prostředí ve školách jako průměrnou 

v porovnání s ostatními zeměmi. 

 Čeští žáci se podle jejich vyjádření setkávají se šikanou o něco méně častěji, než 

je průměr zemí v šetření TIMSS 2015. Přesto se s ní setkalo 12 % žáků asi jedenkrát 

týdně. Tato skupina žáků měla výrazně nižší průměrný výsledek než skupiny s méně 

častou šikanou. 
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 Podle hodnocení ředitelů škol patří ČR k těm evropským zemím, kde školy kladou menší 

důraz na studijní úspěch. Hodnocení učitelů bylo pozitivnější a zařadilo ČR mezi 

průměrné země v Evropě. 

 ČR patří k zemím s nižším počtem vyučovacích hodin, počet hodin matematiky 

je podprůměrný a počtem hodin přírodovědy se řadí k zemím s jejich nejnižším počtem. 

 Čeští učitelé se hned po Japonsku cítí být nejméně omezováni potřebami žáků při výuce, 

jako jsou např. nedostatečné předchozí znalosti, vyrušování, nezájem o výuku či 

speciální vzdělávací potřeby. 

 Učitelé se zapojují do dalšího vzdělávání častěji v matematice než v přírodovědě. ČR 

zaostává za evropskými zeměmi ve vzdělávání v oblasti kurikula a obsahu předmětu, 

naopak intenzivněji se učitelé vzdělávají ve využívání informačních technologií 

při výuce. 

 ČR se řadí k zemím, kde učitelé vyjádřili malou spokojenost se svým povoláním, pouze 

jednu třetinu žáků 4. ročníku vyučují velmi spokojení učitelé. 

 

Žáci 

 Žáci s menší počáteční přípravou na školu dosahují horších výsledků v testech TIMSS. 

Přestože ČR patří k zemím s nejrozsáhlejší předškolní přípravou, hodnocení ředitelů 

zařadilo ČR mezi země s nejnižší mírou počátečních dovedností žáků při vstupu 

do školy. Také rodiče českých žáků hodnotili jejich schopnosti jako velmi malé. 

 Čeští žáci nemají ke škole dobrý vztah, vyjádřili jednu z nejnižších sounáležitostí 

se školou a ze všech zemí do ní chodí nejméně rádi. 

 Čeští žáci vyjádřili pouze podprůměrnou míru chuti učit se matematiku a přírodovědu, v 

případě matematiky zájem žáků o její studium poklesl. Žáci si také v obou předmětech 

málo věří. 

 Malé rozdíly jsou mezi průměrnými výsledky jednotlivých krajů v ČR a příliš se neliší ani 

průměrné výsledky v různě velkých obcích. Výjimku tvoří Praha s výrazně vyšší 

hodnotou. 

 Byla pozorována velká souvislost mezi výsledkem žáků a jejich rodinným zázemím. 

 Žáci, kteří měli svůj vlastní počítač nebo tablet, dosáhli v průměru horšího výsledku než 

žáci, kteří počítač nevlastnili.  
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Shrnutí sekundární analýzy 

Moderní metody výuky a ICT pohledem mezinárodních i národních datových zdrojů. 

 

Zaměření na oblasti: 

- Složení třídy, velikost třídy, vliv těchto proměnných na výsledky žáků 

- Kvalita učitele, motivovanost učitele a vyučovací metody 

- Vliv využívání informačních a komunikačních technologií na efektivitu výuky. 

Cílem analýzy bylo zjistit, do jaké míry mají tyto faktory schopnost potlačit či alespoň omezit již 

v minulosti opakovaně prokázaný zásadní vliv socioekonomického zázemí testovaných žáků na 

jejich výsledky v šetření TIMSS 2015. 

 

 Čím vyšší je hodnota průměrného indexu domácích zdrojů (SES), tím lepšího výsledku 

dosahují žáci v obou zkoumaných předmětových oblastech. 

 Pokud je žák s nižším SES součástí školy, která je složena z žáků s nadprůměrným 

SES, žák se socioekonomicky slabé rodiny bude dosahovat lepších výsledků, než kdyby 

chodil do školy, jež má celkový průměrný SES nízký.  

 Rozdílné výsledky venkovských a městských škol jsou způsobeny rozdílnou 

socioekonomickou strukturou žáků navštěvujících tyto školy. Výsledné skóre je tedy 

primárně ovlivněno prostorovým rozložením obyvatelstva s nižším socioekonomickým 

statusem. 

 Průměrné skóre v testech matematické a přírodovědné gramotnosti se napříč kraji liší. 

Tyto odlišnosti z velké části vysvětluje průměrný socioekonomický status studentů 

v krajích a také sociální kapitál. Vyššího skóre dosahují ty kraje, kde je i vyšší 

socioekonomický rozvoj. Toto zjištění je potřeba zohlednit při koordinované podpoře 

znevýhodněných regionů. 

 Vyšší spokojenost učitele se svým povoláním je pozitivně asociována se skórem v testu 

z matematiky u těch žáků, kteří mají nízkou sebedůvěru v matematice. U žáků, kteří 

disponují vysokou sebedůvěrou, nebyla pozorována žádná asociace. 

 Žáci, kteří jsou v matematice či přírodních vědách vyučováni učiteli-specialisty 

pro matematiku či přírodní vědy, dosahují v mezinárodních testech matematické a 

přírodovědné gramotnosti vyššího skóre než žáci, které vyučují učitelé s aprobací 

pro učitelství 1. či 2. stupně ZŠ s jinou oborovou specializací. 

 Využití alternativních učebnic matematiky může mít pozitivní efekt zejména ve školách 

s žáky disponujícími nízkým socioekonomickým statusem. Tyto školy jsou ale právě 

těmi, které alternativní učebnice využívají v menší míře. Se zaváděním alternativních 
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metod výuky souvisí ale potřeba intenzivnějších forem profesního rozvoje učitelů (včetně 

DVPP), které je často v odlehlejších regionech hůře dostupné. 

 Alternativní učebnice matematiky jsou asociovány se schopností žáků v jednotlivých 

kognitivních oblastech (znalosti, aplikace, zdůvodňování) stejnou měrou a rozvíjí tedy 

komplexně všechny oblasti. 

 Pokud jde o rozdílné způsoby výuky z hlediska metod a forem práce, pozitivní asociaci 

má s výsledným skóre pouze „podněcování diskuze v hodinách“. U zbylých metod výuky 

se korelace s výsledky žáků neprokázala. Tradiční metody, jako například memorování 

faktů, nemají statisticky významný negativní efekt na výsledky žáků. 

 Tradiční ani moderní metody výuky nemají rozdílný efekt u tříd s nižším nebo vyšším 

průměrným socioekonomickým statusem či na žáky s nižším či vyšším 

socioekonomickým statusem. Lze tedy zvažovat, že primárně nejde o konkrétní metodu 

nebo formu výuky, ale o míru promyšlenosti způsobu, jak je metoda využita v konkrétní 

třídě s konkrétními žáky, tedy o profesní kompetence učitelů. 

 Využívání ICT učiteli při výuce má pozitivní efekt na dosažené skóre z matematiky a 

přírodovědy, nicméně výsledek není zcela průkazný vzhledem k metodologickým 

problémům, které se vážou k propojení dat z mezinárodního šetření s daty ze systému 

InspIS DATA. 

 Časté používání ICT nástrojů žáky přímo ve výuce je asociováno s negativním efektem 

na výsledné skóre z matematiky a přírodovědy. 

 Žáci, kteří disponují dostatečnými domácími zdroji pro učení (vlastním stolem, vlastním 

mobilem, internetovým připojením a sdílejí PC), dosahují statistiky významně vyššího 

skóre v matematice než žáci, kteří těmito jednotlivými domácími zdroji nedisponují.  

 Žáci, kteří mají v domácím prostředí přístup pouze ke sdílenému počítači, dosahují 

lepších výsledků v testování než žáci, kteří mají k dispozici vlastní počítač. 

 Používání ICT ve výuce nemá výrazný vliv na třídy s nadprůměrným socioekonomickým 

statusem. Pozitivní vliv používání ICT je sice vyšší u tříd s nižším socioekonomickým 

statusem, nicméně efekt není statisticky významný. 

 ČR se ve vybavenosti prostředky ICT přímo ve školách umístila mezi srovnávanými 

zeměmi pod průměrem, který činí 38 % kladných odpovědí pro přítomnost ICT 

ve vyučovacích hodinách matematiky a 47 % pro vyučovací hodiny přírodních věd. 

 V případě ČR jsou dostupné počítače či tablety ve 28 % hodinách matematiky a v 38 % 

výuky přírodovědy.  

 Výsledky šetření fungování přínosů digitálních tříd ukázaly, že žáci v takových třídách 

jsou aktivnější a motivovanější. 
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 Velikost školy ani třídy není rozhodující. Samotné snížení počtu žáků ve třídách nemusí 

mít za následek zlepšení výsledků těchto žáků. Nevyšším průměrným počtem žáků se 

vyznačuje Singapur (35,4 žáků); tato země dosahuje excelentních výsledků v testování 

matematiky. ČR se umístila pod průměrnou hodnotou všech vybraných zemí, která činí 

24,6 žáků v testované třídě. V ČR dochází do tříd 4. Ročníků průměrně 21,6 žáků.  

 Žáci ve větších školách dosahují zpravidla vyššího skóre v matematice i v přírodních 

vědách, a vůbec vykazují statisticky významně lepší výsledky než žáci malých a středně 

velkých škol. Podobné je to pak i v případě tříd.  

 Výsledky z mezinárodních šetření ukazují, že země, kde jsou žáci již v útlém věku 

rozdělování do výběrových a nevýběrových škol, dosahují horších výsledků než 

v případech, kdy jsou všichni žáci vzděláváni společně.  

 Věk učitelů podstatnou roli nehraje, specializace ano. V oblasti matematické ani 

přírodovědné gramotnosti nenajdeme žádné statisticky významné rozdíly mezi žáky na 

základě jejich rozdělení podle věkových kategorií učitelů. Efekt aprobovanosti a 

kompetentnosti učitelů na celkové dosažené skóre byl zaznamenán v matematice 

i v přírodovědě. 

Zdroj 

Celé znění Mezinárodního šetření TIMSS je dostupné na: 

https://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/TIMSS 
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3.1.3.6 Přehled MŠ a ZŠ zapojených do realizace projektu IPs  

 

Přehled organizací zapojených do realizace projektů IPs (individuální projekty systémové) k 30. 

11. 2018 

Název organizace 
Druh / 

typ 
školy 

Projekt 

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1, p. o. ZŠ 
Komplexní systém hodnocení 

Základní škola Břeclav, Na Valtické 31A, p. o. ZŠ 

ZŠ Slovácká ZŠ 

Inkluzivní a kvalitní vzdělávání 
v územích se sociálně 
vyloučenými lokalitami  

ZŠ Komenského 2 ZŠ 

ZŠ Kupkova 1 ZŠ 

ZŠ Kpt. Nálepky 7 ZŠ 

ZŠ Jana Noháče ZŠ 

MŠ Břeclav, U Splavu 2765 MŠ Podpora společného 
vzdělávání v pedagogické 

praxi MŠ Břeclav, Břetislavova 6 MŠ 

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, p. o. ZŠ 

Strategické řízení a plánování 
ve školách a v územích 

Mateřská škola Břeclav, Na Valtické 727, p. o. MŠ 

Mateřská škola Podivín, p. o. MŠ 

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1, p. o. ZŠ 

Základní škola Břeclav, Slovácká 40 ZŠ 

Základní škola Lednice, okres Břeclav ZŠ 

Základní škola Podivín, p. o. ZŠ 

Základní škola Velké Bílovice, p. o. ZŠ 
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3.1.4 Charakteristika školství v řešeném území 

 

Zajištění dostupnosti výchovného a vzdělávacího systému je významným úkolem a zároveň 

aktivitou každé obce či města. Je v zájmu obce, aby zajišťovala minimálně podmínky pro 

předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky pro děti 

s trvalým pobytem na území obce. Zejména v případě dětí ze sociálně znevýhodněného 

prostředí má kvalifikovaná výchova a vzdělávání dětí od velmi raného věku velký potenciál 

eliminovat hendikepy, které si děti přinášejí z rodiny, a zvýšit jejich vzdělávací šance. Povinné 

vzdělávání v posledním ročníku předškolního vzdělávání je důležité zejména pro osobnostní a 

sociální vývoj dětí, pro vyrovnání nerovnoměrností v jejich vývoji a usnadnění jejich vstupu do 

základního vzdělávání. Nejrozšířenější formou předškolního vzdělávání jsou mateřské školy.  

Na území ORP Břeclav je mateřská škola zřízena v každé obci. Co se týká základního 

vzdělávacího systému, tak obce si mohou buď zřídit svoji základní školu (alespoň 1. stupeň 

vzdělávání) nebo zajistí povinnou školní docházku v základní škole zřízenou jinou obcí 

v dostupné dojezdové vzdálenosti.  V případě území ORP nejsou vůbec zřízeny základní školy 

v obcích Bulhary, Kostice a Přítluky. Zřizovateli jak mateřských, tak základních škol v území jsou 

především města či obce. V dnešní době jsou mateřské a základní školy již určitým standardem 

občanské vybavenosti, který obyvatelé berou jako samozřejmost, avšak pro potenciální 

„novousedlíky“ je přítomnost mateřské a základní školy důležitým rozhodovacím kritériem. 

V současné době oblast předškolního a základního vzdělávání značně ovlivňuje také 

problematika dojíždění za prací ve spádové oblasti i mimo ni.      

Dalším výrazným faktorem, který výrazně ovlivňuje školství jednotlivých územních celků, je 

dlouhodobý demografický vývoj a jeho výkyvy či populační vlny. Obzvláště malé obce s nízkou 

porodností se mohou dostat do problému s udržením potřebného počtu dětí ve školách. 

S vývojem doby rostou také požadavky rodičů na vzdělávání svých dětí a v důsledku požadavků 

na vzdělání jsou děti posílány či zapisovány do škol, které jsou lépe vybaveny či mohou zajistit 

kvalitnější a pestřejší výuku. Většinou se jedná o větší městské školy. Vzpomenuta již byla 

problematika dojíždění rodičů za prací či do zaměstnání. Dítě tak může dojíždět do školy s rodiči 

do místa výkonu jejich zaměstnání. Důsledek dojíždějících dětí se může projevit jako 

nedostatečná kapacita školy. Především školy v blízkosti velkých zaměstnavatelů nemusí 

kapacitně dostačovat a může se projevit problém s přeplněností škol. V návaznosti na pracovní 

vytíženost rodičů či dřívějšího návratu z mateřské dovolené může být poptáváno prodloužení 

pracovní doby mateřských škol či družin a umisťování do školských zařízení dětí mladších 3 let.  

Povinností obce, vyplývající ze zákona, je zajišťovat dokrytí výdajů škol a školských zařízení, 

které nejsou hrazeny ze státního rozpočtu. Zcela běžným jevem v praxi je, že obce či města se 
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snaží podporovat školy nad rámec svých povinností. V důsledku nových trendů a zavádění 

moderních technologií do výuky a jejich stálého vývoje se rychle mění požadavky na speciální 

zařízení a vybavení škol, která však rychle zastarávají. Neustále jsou také zvyšovány požadavky 

na speciální vybavení či zařízení nejen budov, ale i jejich infrastruktury, pomůcek a 

neopomenutelným faktorem je také kvalitní personál. Značná část finančních prostředků obcí 

musí být vynaloženo na údržbu a rekonstrukcí budov a jejich zařízení. Obce jsou nuceny stále 

vyhodnocovat, kam mohou být vynaloženy finanční prostředky z již už tak napjatých rozpočtů.  

V konečném důsledku se stále častěji objevují rozdíly mezi tím, co by škola potřebovala a tím, 

jakou výši prostředků může obec školám v rámci svých finančních možností poskytnout.  

Stěžejním úkolem všech zřizovatelů mateřských škol, základních škol, poskytovatelů 

volnočasových aktivit a dalších zainteresovaných osob či subjektů je najít vhodnou cestu a 

zároveň dostatečné finanční prostředky pro udržení minimálně stávající optimálně nastavené 

sítě škol a volnočasových zařízení, v ideálním případě také na zvyšování jejich kvality a 

vybavenosti. Jelikož pouze zvyšující se kvalita a vybavenost věcně a úzce souvisí s jejich 

případným dalším rozvojem a zvyšující se úrovní vzdělávacího procesu probíhajícího v nich.  

Přidanou hodnotu pak můžeme spatřovat v postupném zvětšování vlivu těchto zařízení a jejich 

přeměně na kulturní, společenská a komunitní centra, která budou moci fungovat jako otevřená 

centra s náplní širší vzdělávací a volnočasové nabídky nejen pro své žáky či žáky školou 

povinné, ale i pro širokou veřejnost.  

Podstatným prvkem v oblasti vzdělávacího procesu by mělo být také sbližování oblasti 

předškolní výchovy, základního vzdělávání a soukromého sektoru, budování jejich vzájemné 

spolupráce s cílem využitelnosti dalšího vzdělávání v území pro potřeby lokálních 

zaměstnavatelů.   

Území ORP Břeclav má zřízenou hustou síť základních i mateřských škol. Jak již bylo uvedeno, 

mateřské školy jsou v území zřízeny ve všech obcích a městech.  Základní školy nesou vůbec 

zřízeny v obci Bulhary a Přítluky. V obcích Hlohovec, Hrušky, Ladná a Týnec jsou zřízeny 

malotřídní ZŠ zajišťující výuku prvního stupně. Všechny ostatní obce v území disponují 

základními školami s 1. I 2. stupněm (9 tříd). Největším množstvím základních i mateřských škol 

má na svém území město Břeclav. Obce Tvrdonice a Kostice mají mezi obcemi společnou školu.  

Ve městě Břeclavi je v současné době provozováno 14 mateřských škol (z toho 1 soukromá a 

1 firemní), 7 základních škol a 1 speciální základní škola.  
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Obr. 3: Základní a mateřské školy na území ORP Břeclav 

 
Zdroj: vlastní 
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Obr. 4: Základní a mateřské školy na území města Břeclav 

 
Zdroj: vlastní, podklad mapy.cz 
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3.1.4.1 Předškolní vzdělávání 

 

Ve všech 18 obcích ORP Břeclav je zřízena mateřská škola. Tyto mateřské školy fungují 

v celodenním režimu. Dále jsou v území v provozu 1 soukromá a 1 firemní mateřská škola. 

Žádná církevní škola se na území nevyskytuje.  

Ve městě Břeclavi je zřízeno 6 samostatných mateřských škol (s tím, že jedna mateřská škola 

má 2 budovy v různých lokalitách) a 2 mateřské školy spojené se školou základní; zřizovatelem 

je Město Břeclav. 1 speciální MŠ, která je spojena se základní školou (MŠ Herbenova, tato má 

3 odloučená pracoviště); zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj. Dále jsou zde zřízeny 1 

soukromá a 1 firemní mateřská škola.  

Ve 13 dalších obcích jsou zřízeny samostatné mateřské školy; zřizovatelem jsou jednotlivé 

obce. 

Ve 4 obcích jsou mateřské školy spojeny se školou základní; zřizovatelem je vždy obec.   

Celkem se ve správním obvodu nachází 29 mateřských škol. 

Ve městě Břeclavi začíná být zájem ze strany velkých zaměstnavatelů o přijímání dětí 

zaměstnaných rodičů z okolních obcí do břeclavských mateřských škol. Tento požadavek je 

také spojen s možností rozšíření či vzniku tříd/třídy pro děti od 2 let.   

 

Tabulka 44: Přehled počtu MŠ v ORP (vývoj v řešeném území) 

MŠ v ORP 2007 2011 2012 2013 2014 2015 

Počty MŠ (zřizovatel obec) 27 26 26 26 26 25 

Počty MŠ (zřizovatel JMK) 1 1 1 1 1 1 

Počty MŠ (soukromé) 1 1 2 2 2 1 

Počty MŠ (firemní) 0 1 1 1 1 1 

Celkový počet 29 29 30 30 30 28 

  Zdroj: vlastní 
 

Tabulka č. 19 poskytuje přehled o vývoji počtu MŠ v území. MŠ Břetislavova v Břeclavi má 

detašované pracoviště Slováckou v jiné oblasti. MŠ Slovácká, kapacita 65 dětí, Břetislavova 

kapacita 44 dětí, MŠ Slovácká byla do roku 2014 samostatná, od roku 2015 (zanikla 

31. 12. 2014) patří pod MŠ Břetislavovu. V předcházející tabulce zachyceno, v dalších 

tabulkách již je automaticky MŠ Slovácká zahrnuta v MŠ Břetislavova (i v letech před rokem 

2014). 

MŠ a ZŠ Herbenova, jedná se o speciální školu, kapacita 65 dětí, odloučená pracoviště 

Komenského 25 dětí, Nemocnice 28 dětí. Škola je spádovou pro celé ORP. 
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V současnosti existuje 1 soukromá (Jazyková školka SMOLÍČEK s.r.o.) a 1 firemní mateřská 

škola (Fosfa); tyto nejsou v dalších rozborech již řešeny z důvodu nedostupnosti podkladů a 

výkazů. 

Tabulka 45: Přehled MŠ v území ORP dle zřizovatele, charakteru, typu 

Název školy Obec 
Zřizovat

el 
Charakter 

školy 
Typ MŠ 

Kapacit
a 

Poznámk
y 

Mateřská škola Břeclav, 
Břetislavova 6 

Břeclav Břeclav běžná 
celodenn

í 
109 

odloučen
é 

pracovišt
ě; věkově 
smíšená 

Mateřská škola Břeclav, Hřbitovní 
8 

Břeclav Břeclav běžná 
celodenn

í 
54 

věkově 
smíšená 

Základní škola a Mateřská škola 
Břeclav, Kpt.  Nálepky 7 

Břeclav Břeclav běžná 
celodenn

í 
67 

věkově 
smíšená 

Základní škol a Mateřská škola 
Břeclav, Kupkova 1 

Břeclav Břeclav běžná 
celodenn

í 
120 

věkově 
smíšená 

Mateřská škola Břeclav, Na 
Valtické 727 

Břeclav Břeclav běžná 
celodenn

í 
153   

Mateřská škola Břeclav, Okružní 7 Břeclav Břeclav běžná 
celodenn

í 
75 

věkově 
smíšená 

Mateřská škola Břeclav, 
Osvobození 1 

Břeclav Břeclav běžná 
celodenn

í 
85 

věkově 
smíšená 

Mateřská škola Břeclav, U Splavu 
2765 

Břeclav Břeclav běžná 
celodenn

í 
100 

věkově 
smíšená 

Mateřská škola a Základní škola 
Břeclav, Herbenova 

Břeclav JMK speciální 
celodenn

í 
118 

odloučen
é 

pracovišt
ě 

Mateřská škola Bulhary Bulhary Bulhary běžná 
celodenn

í 
25 

věkově 
smíšená 

Základní škola a Mateřská škola 
Hlohovec 

Hlohove
c 

Hlohove
c 

běžná 
celodenn

í 
46 

věkově 
smíšená 

Mateřská škola Hrušky Hrušky Hrušky běžná 
celodenn

í 
84 

věkově 
smíšená 

Mateřská škola Kostice Kostice Kostice běžná 
celodenn

í 
54 

věkově 
smíšená 

Základní škola a Mateřská škola 
Ladná 

Ladná Ladná běžná 
celodenn

í 
50 

třída 
mladších 

a  
starších 

Mateřská škola Lanžhot, 
Komenského 2 

Lanžhot Lanžhot běžná 
celodenn

í 
111 

věkově 
smíšená 

Mateřská škola Lednice Lednice Lednice běžná 
celodenn

í 
83 

věkově 
smíšená 

Mateřská škola Moravská Nová 
Ves 

M. N. 
Ves 

M. N. 
Ves 

běžná 
celodenn

í 
112 

věkově 
smíšená 

Mateřská škola Moravský Žižkov 
M. 

Žižkov 
M. 

Žižkov 
běžná 

celodenn
í 

50 
částečně 
věkově 

smíšená 

Mateřská škola Podivín Podivín Podivín běžná 
celodenn

í 
100 

věkově 
smíšená 
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Název školy Obec 
Zřizovat

el 
Charakter 

školy 
Typ MŠ 

Kapacit
a 

Poznámk
y 

Mateřská škola Přítluky Přítluky Přítluky běžná 
celodenn

í 
28 

věkově 
smíšená 

Základní škola a Mateřská škola 
Rakvice 

Rakvice Rakvice běžná 
celodenn

í 
80 

věkově 
smíšená 

Mateřská škola Tvrdonice 
Tvrdonic

e 
Tvrdonic

e 
běžná 

celodenn
í 

75 
věkově 

smíšená 

Základní škola a Mateřská škola 
Týnec 

Týnec Týnec běžná 
celodenn

í 
48 

věkově 
smíšená, 
předškoln

í děti v 
jedné 
třídě 

Mateřská škola Valtice Valtice Valtice běžná 
celodenn

í 
125 

věkově 
smíšená 

Mateřská škola Velké Bílovice 
V. 

Bílovice 
V. 

Bílovice 
běžná 

celodenn
í 

144 
věkově 

smíšená 

Mateřská škola Zaječí Zaječí Zaječí běžná 
celodenn

í 
75 

věkově 
smíšená 

Celkem MŠ v území 26 

Zdroj: vlastní, výkazy MŠMT 
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Tabulka 46: Počet tříd – s rozdělením na běžné a speciální 

Název školy 

Počet tříd 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

bě
žn

é
 

sp
ec

iá
ln

í 

bě
žn

é
 

sp
ec

iá
ln

í 

bě
žn

é
 

sp
ec

iá
ln

í 

bě
žn

é
 

sp
ec

iá
ln

í 

bě
žn

é
 

sp
ec

iá
ln

í 

MŠ Břeclav, Břetislavova 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 

MŠ Břeclav, Hřbitovní 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 

ZŠ a MŠ, Kpt.  Nálepky 7 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 

ZŠ a MŠ Břeclav, 
Kupkova 

5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 

MŠ Břeclav, Na Valtické 4 0 6 0 6 0 6 0 6 0 

MŠ Břeclav, Okružní 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 

MŠ Břeclav, Osvobození 4 0 4 0 4 0 3 0 3 0 

MŠ Břeclav, U Splavu 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 

MŠ a ZŠ Břeclav, 
Herbenova 

1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 

MŠ Bulhary 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

ZŠ a MŠ Hlohovec 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 

MŠ Hrušky 2 0 2 0 2 0 3 0 3 0 

MŠ Kostice 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 

ZŠ a MŠ Ladná 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 

MŠ Lanžhot 4 0 5 0 5 0 5 0 5 0 

MŠ Lednice 3 0 3 0 3 0 4 0 4 0 

MŠ M. N. Ves 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 

MŠ Mor. Žižkov 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 

MŠ Podivín 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 

MŠ Přítluky 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

ZŠ a MŠ Rakvice 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 

MŠ Tvrdonice 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 

ZŠ a MŠ Týnec 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 

MŠ Valtice 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 

MŠ Velké Bílovice 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 

MŠ Zaječí 2 0 3 0 3 0 3 0 3 0 

Celkem 79 4 83 4 83 4 84 4 84 4 

Zdroj: vlastní, výkazy MŠMT 
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Tabulka 47: Vývoj počtu dětí v MŠ – celkový přehled 
Rok 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 
Počet dětí v běžných třídách 1854 1926 1929 1953 1903 

Počet dětí ve speciálních třídách 40 32 41 41 40 

Celkový počet 1894 1958 1970 1994 1943 

Obsazenost MŠ (porovnání s celkovou kapacitou 
MŠ) v % 

92,26 95,37 95,96 94,54 94,64 

Zdroj: OŠVŠ MÚ Břeclav 

 

Počet narozených dětí v ORP Břeclav kolísá, v roce 2015 došlo ve srovnání s rokem 2014 

k mírnému poklesu. Stejně tak je vidět v tabulce č. 22, že obsazenost mateřských škol 

v posledních letech kolísá. Jedná se o přehled za celé území. Z tabulky č. 24, která řeší 

obsazenost mateřských škol, je zřejmé, že některé mateřské školy mají v posledních letech plně 

obsazenou kapacitu. Ve výhledu 5 let je očekávaný mírný pokles počtu porodnosti.  

Pro následující školní rok 2017/2018 by se počet mateřských škol v ORP neměl měnit. Celková 

kapacita mateřských škol byla ve školním roce 2015/2016 1943 míst s naplněností 89,5 %. 

Podle projekce demografického vývoje (viz graf č. 5) by měla být kapacita mateřských školek 

v ORP jako celku dostačující.   
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Tabulka 48: Rozdělení počtu dětí v běžných a speciálních třídách 

Název školy 

Počet dětí 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

bě
žn

é
 

sp
ec

iá
ln

í 

bě
žn

é
 

sp
ec

iá
ln

í 

bě
žn

é
 

sp
ec

iá
ln

í 

bě
žn

é
 

sp
ec

iá
ln

í 

bě
žn

é
 

sp
ec

iá
ln

í 

MŠ Břeclav, Břetislavova 109 0 109 0 109 0 109 0 109 0 

MŠ Břeclav, Hřbitovní 54 0 54 0 54 0 50 0 50 0 

ZŠ a MŠ, Kpt.  Nálepky 7 62 0 67 0 67 0 67 0 66 0 

ZŠ a MŠ Břeclav, Kupkova 120 0 120 0 120 0 120 0 120 0 

MŠ Břeclav, Na Valtické 103 0 153 0 153 0 153 0 153 0 

MŠ Břeclav, Okružní 75 0 75 0 75 0 75 0 75 0 

MŠ Břeclav, Osvobození 85 0 85 0 85 0 75 0 75 0 

MŠ Břeclav, U Splavu 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 

MŠ a ZŠ Břeclav, 
Herbenova 

 12 40   12  32  12  41 12 41  11  40 

MŠ Bulhary 25 0 25 0 25 0 25 0 24 0 

ZŠ a MŠ Hlohovec 40 0 45 0 47 0 46 0 46 0 

MŠ Hrušky 56 0 56 0 56 0 77 0 68 0 

MŠ Kostice 54 0 54 0 54 0 54 0 54 0 

ZŠ a MŠ Ladná 35 0 48 0 46 0 42 0 35 0 

MŠ Lanžhot 112 0 111 0 110 0 111 0 109 0 

MŠ Lednice 40 0 40 0 40 0 54 0 53 0 

MŠ M. N. Ves 95 0 96 0 101 0 100 0 106 0 

MŠ Mor. Žižkov 49 0 50 0 44 0 45 0 48 0 

MŠ Podivín 100 0 100 0 100 0 99 0 100 0 

MŠ Přítluky 26 0 24 0 27 0 27 0 28 0 

ZŠ a MŠ Rakvice 80 0 80 0 80 0 80 0 69 0 

MŠ Tvrdonice 72 0 73 0 74 0 75 0 69 0 

ZŠ a MŠ Týnec 39 0 37 0 34 0 35 0 33 0 

MŠ Valtice 121 0 121 0 121 0 122 0 109 0 

MŠ Velké Bílovice 134 0 141 0 140 0 144 0 143 0 

MŠ Zaječí 56 0 50 0 55 0 56 0 50 0 

Celkem 1854 40 1926 32 1929 41 1953 41 1903 40 

Zdroj: vlastní, výkazy MŠMT 
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Tabulka 49: Obsazenost MŠ – porovnání s celkovou kapacitou MŠ 

Název školy 
Kapacita 
školy ke 

2015 

Obsazenost 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

ab
so

lu
tn

ě
 

%
 

ab
so

lu
tn

ě
 

%
 

ab
so

lu
tn

ě
 

%
 

ab
so

lu
tn

ě
 

%
 

ab
so

lu
tn

ě
 

%
 

MŠ Břeclav, 
Břetislavova 

109 109 100,00 109 100,00 109 100,00 109 100,00 109 100,00 

MŠ Břeclav, 
Hřbitovní 

54 54 100,00 54 100,00 54 100,00 50 92,59 50 92,59 

ZŠ a MŠ, Kpt.  
Nálepky 7 

67 62 92,54 67 100,00 67 100,00 67 100,00 66 98,51 

ZŠ a MŠ Břeclav, 
Kupkova 

120 120 100,00 120 100,00 120 100,00 120 100,00 120 100,00 

MŠ Břeclav, Na 
Valtické 

153 103 67,32 153 100,00 153 100,00 153 100,00 153 100,00 

MŠ Břeclav, 
Okružní 

75 75 100,00 75 100,00 75 100,00 75 100,00 75 100,00 

MŠ Břeclav, 
Osvobození 

85 85 100,00 85 100,00 85 100,00 75 88,24 75 88,24 

MŠ Břeclav,              
U Splavu 

100 100 100,00 100 100,00 100 100,00 100 100,00 100 100,00 

MŠ a ZŠ Břeclav, 
Herbenova 

118 52   44,07  44  37,29  53 44,92 53 44,92  51 43,22  

MŠ Bulhary 25 25 100,00 25 100,00 25 100,00 25 100,00 24 96,00 

ZŠ a MŠ Hlohovec 46 40 86,96 45 97,83 47 102,17 46 100,00 46 100,00 

MŠ Hrušky 84 56 66,67 56 66,67 56 66,67 77 91,67 68 80,95 

MŠ Kostice 54 54 100,00 54 100,00 54 100,00 54 100,00 54 100,00 

ZŠ a MŠ Ladná 50 35 70,00 48 96,00 46 92,00 42 84,00 35 70,00 

MŠ Lanžhot 111 112 100,90 111 100,00 110 99,10 111 100,00 109 98,20 

MŠ Lednice 83 40 48,19 40 48,19 40 48,19 54 65,06 53 63,86 

MŠ M. N. Ves 112 95 84,82 96 85,71 101 90,18 100 89,29 106 94,64 

MŠ Mor. Žižkov 50 49 98,00 50 100,00 44 88,00 45 90,00 48 96,00 

MŠ Podivín 100 100 100,00 100 100,00 100 100,00 99 99,00 100 100,00 

MŠ Přítluky 28 26 92,86 24 85,71 27 96,43 27 96,43 28 100,00 

ZŠ a MŠ Rakvice 80 80 100,00 80 100,00 80 100,00 80 100,00 69 86,25 

MŠ Tvrdonice 75 72 96,00 73 97,33 74 98,67 75 100,00 69 92,00 

ZŠ a MŠ Týnec 48 39 81,25 37 77,08 34 70,83 35 72,92 33 68,75 

MŠ Valtice 125 121 96,80 121 96,80 121 96,80 122 97,60 109 87,20 

MŠ Velké Bílovice 144 134 93,06 141 97,92 140 97,22 144 100,00 143 99,31 

MŠ Zaječí 75 56 74,67 50 66,67 55 73,33 56 74,67 50 66,67 

Celkem 2171 1894 87,24 1958 90,19 1970 90,74 1994 91,85 1943 89,50 

Zdroj: vlastní, výkazy MŠMT 
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Tabulka 50: Přehled počtu dětí do škol - město Břeclav - výhled na rok 2016 až 2018 
Věk dětí, 
narození od - 
do 

Nástup do MŠ 
ve školním roce 

Městská část 
Celkem 

Břeclav Poštorná 
Ch. N. 

Ves 
2 - 3                       

1.9.2012 - 
31.8.2013 

2016/2017 155 45 63 263 

1 - 2                       
1.9.2013 - 
31.8.2014 

2017/2018 154 35 57 246 

0 - 1                       
1.9.2014 - 
31.8.2015 

2018/2019 102 43 41 186 

Zdroj: OSVŠ MÚ Břeclav 

 

Tabulka č. 25 a graf č. 13 zachycují vývoj porodnosti a předpokládaného nástupu do MŠ na 

území města Břeclav. Vzhledem k počtu obyvatel města se dá předpokládat podobný vývoj 

porodnosti i v ostatních obcích na území ORP Břeclav. 

 

Graf 11: Vývoj počtů dětí MŠ v letech 2016 – 2018 

 
Zdroj: OSVŠ MÚ Břeclav 
Pozn. Uvedené počty dětí jsou čerpány z evidence obyvatel se stavem k 1. 9. 2015 
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Graf 12: Prognóza vývoje počtu dětí, žáků a studentů v jednotlivých segmentech regionálního 
školství (2005 – 2025) 

 
Zdroj: MŠMT (Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015 -2020) 

Pozn. Pouze denní forma vzdělávání. Reálná data do roku 2014. Projekce počtu dětí v MŠ varianta vývoje 
v případě zavedení povinného předškolního vzdělávání 5letých dětí. 
 

Z grafu č. 14 jsou patrné změny počtu dětí, žáků a studentů v regionálním školství. Zejména je 

třeba vzít v úvahu zvyšující se počty dětí v základním vzdělávání, a to především na 1. stupni 

základních škol, dále stagnující počty ve středním vzdělávání a snižující se počty ve vyšším 

odborném vzdělávání. Počet dětí v mateřských školách bude kolem roku 2017/18 klesat. 
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Graf 13: Vývoj počtu dětí v mateřských školách v jednotlivých krajích 

 
Zdroj: MŠMT (Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015 -2020) 

 

Potřebu zvýšení kapacit v mateřských školách významně ovlivňuje míra účasti okrajových 

věkových skupin, tj. dětí mladších 3 leta a straších 5 let.  

Výchova a péče o děti do 3 let není v ČR dosud systémově řešena. V případě zavedení 

předškolního vzdělávání pro děti již od dvou let v mateřských školách ve větší míře než dosud, 

bude nezbytné především upravit podmínky pro činnost mateřských škol. Bude nutné snížit 

počet dětí ve třídě, zvýšit počet pomocného personálu, zajistit vhodné materiální vybavení pro 

tuto věkovou kategorii, bezpečnostní a hygienické podmínky, upravit RVP, atd. Jedním z 

argumentů pro přijímání dvouletých dětí do mateřských škol je z hlediska státu prokazatelná 

ekonomická výhodnost včasného návratu rodičů na trh práce. Poznatky pedagogiky, vývojové 

a sociální psychologie dokládají, že většina dětí dosahuje potřebné zralosti až kolem tří let. 

 

Tabulka 51: Vývoj počtu pracovníků v MŠ – celkový počet pracovníků MŠ 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 

Fyzicky 382,59 368,15 404,76 380,00 421,29 

Přepočet 340,04 324,50 356,02 331,75 373,42 

Zdroj: OSVŠ MÚ Břeclav 
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Ve vývoji počtu pracovníků MŠ není zahrnuta MŠ a ZŠ Herbenova. ZŠ a MŠ Kpt. Nálepky, 

Kupkova, Hlohovec, Ladná, Rakvice, Týnec - zahrnuty jsou i data za školu jako za celek, tzn., i 

zaměstnanci ZŠ. Co se týká pedagogických pracovníků, jedná se pouze o ženy.  

 

Tabulka 52: Rozdělení pracovníků MŠ na učitele, ostatní pedagogické pracovníky a 
nepedagogické pracovníky 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 

Učitelé (fyzicky) 139,00 148,00 150,00 156,00 155,00 

Učitelé (přepočet) 138,79 144,03 148,07 154,09 153,33 

Ostatní pedagog. prac. (přepočet) 1,20 2,18 3,00 4,99 4,01 

Nepedagog. prac. (přepočet) 68,86 72,59 73,56 75,39 76,93 

Celkem přepočtení pracovníci 208,85 218,80 224,63 234,47 234,27 

Zdroj: OSVŠ MÚ Břeclav 

 

Počet pedagogických pracovníků je v průběhu posledních let stabilní.  

 

Tabulka 53: Kvalifikovanost pedagogických pracovníků 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 
% kvalifikovaných pedagogických pracovníků  81,88 80,04 88,56 90,44 92,66 

% nekvalifikovaných pedagogických pracovníků 
přepočtených 

18,12 19,96 11,44 9,56 7,34 

Zdroj: OSVŠ MÚ Břeclav 

 

Z tabulky č. 28 je jasně viditelná stoupající kvalifikovanost personálu, což je velmi pozitivní jev 

s ohledem na poskytování kvalitního vzdělávání a poskytování pedagogické péče. MŠ v území 

ORP Břeclav nemají přímý nedostatek pedagogických pracovníků. V současné době však 

vyvstává v souvislosti s inkluzí problematika personálního posílení z řad nepedagogických 

pracovníků. Dá se také očekávat narůstající počet dětí, které budou vlivem nedůsledné 

rodičovské výchovy nebo socio-kulturně znevýhodněného prostředí ohroženy školním 

neúspěchem. V konečném důsledku se tak budou zvyšovat nároky na práci pedagogů. Do 

budoucna by měla být zohledněna možnost přizpůsobit či upravit úvazek pedagoga 

s návazností na počet dětí, kterým bude zajišťován individuální přístup (předpokladem je menší 

skupinky dětí). 
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Tabulka 54: Vývoj nákladů a výnosů v letech 2011 – 2015 v MŠ 

  
2011 2012 2013 2014 2015 

Náklady Výnosy Náklady Výnosy Náklady Výnosy Náklady Výnosy Náklady Výnosy 

MŠ Břeclav, Břetislavova 5 717 6 010 6 174 6 530 6 362 6 529 6 267 6 420 6 508 6 680 

MŠ Břeclav, Hřbitovní 2 694 2 832 2 771 2 868 2 866 2 889 2 923 2 949 2 823 2 877 

ZŠ a MŠ, Kpt.  Nálepky 7                     

ZŠ a MŠ Břeclav, Kupkova                     

MŠ Břeclav, Na Valtické 4 668 4 724 6 750 6 810 8 144 8 187 8 260 8 452 8 544 8 835 

MŠ Břeclav, Okružní 4 468 4 581 5 049 5 150 5 133 5 243 5 195 5 199 5 166 5 312 

MŠ Břeclav, Osvobození 3 918 4 058 4 706 4 730 4 447 4 630 4 291 4 291 4 206 4 304 

MŠ Břeclav, U Splavu 5 133 5 150 5 277 5 278 5 411 5 413 5 397 5 399 5 386 5 389 

MŠ a ZŠ Břeclav, 
Herbenova 

                    

MŠ Bulhary 1 289 1 367 1 362 1 374 1 372 1 396 1 359 1 469 1 873 1 873 

ZŠ a MŠ Hlohovec                     

MŠ Hrušky 4 024 4 026 4 224 4 247 4 678 4 680 5 180 5 401 5 458 5 577 

MŠ Kostice 3 270 3 197 3 410 3 456 3 493 3 511 3 561 3 588 3 530 3 593 

ZŠ a MŠ Ladná                     

MŠ Lanžhot 3 746 3 886 4 636 4 641 4 932 4 940 4 769 4 755 5 014 4 997 

MŠ Lednice 3 043 3 076 3 327 3 345 3 231 3 324 3 915 4 033 4 140 4 196 

MŠ M. N. Ves 7 114 7 117 7 407 7 429 7 828 7 853 8 028 8 121 8 514 8 712 

MŠ Mor. Žižkov 3 571 3 752 3 760 3 823 4 112 4 168 4 393 4 474 4 057 4 174 

MŠ Podivín 5 747 5 749 6 125 6 125 6 028 6 035 5 841 5 858 5 801 5 816 

MŠ Přítluky 1 309 1 329 1 321 1 338 1 364 1 369 1 417 1 557 1 623 1 623 

ZŠ a MŠ Rakvice                     

MŠ Tvrdonice 3 811 3 819 4 100 4 122 4 364 4 383 4 307 4 375 4 599 4 876 

ZŠ a MŠ Týnec                     

MŠ Valtice 6 146 6 146 5 925 6 259 7 399 7 316 6 697 6 792 6 648 6 665 

MŠ Velké Bílovice 5 660 5 660 5 985 5 985 6 369 6 621 6 929 6 959 6 873 6 907 

MŠ Zaječí 3 202 3 209 3 720 3 748 3 798 3 822 4 112 4 128 4 065 4 111 

Celkem 78 531 79 688 86 028 87 258 91 330 92 308 92 841 94 219 94 829 96 517 
Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz 
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Tabulka 55: Vývoj nákladů na energie v letech 2011 – 2015 v MŠ 
Energie (tis. Kč) 2011 2012 2013 2014 2015 

MŠ Břeclav, Břetislavova 613,71 516,49 577,98 548,07 644,57 

MŠ Břeclav, Hřbitovní 101,00 72,00 78,00 74,00 74,00 

ZŠ a MŠ, Kpt.  Nálepky 7           

ZŠ a MŠ Břeclav, 
Kupkova 

          

MŠ Břeclav, Na Valtické 756,00 772,00 762,00 807,00 769,00 

MŠ Břeclav, Okružní 444,00 405,00 387,00 267,00 257,00 

MŠ Břeclav, Osvobození 439,00 344,00 397,00 332,00 318,00 

MŠ Břeclav, U Splavu 408,00 391,00 431,00 309,00 413,00 

MŠ a ZŠ Břeclav, 
Herbenova 

          

MŠ Bulhary 119,00 129,00 122,00 58,00 59,00 

ZŠ a MŠ Hlohovec           

MŠ Hrušky 318,00 333,00 318,00 319,00 180,00 

MŠ Kostice 366,00 296,00 298,00 279,00 275,00 

ZŠ a MŠ Ladná           

MŠ Lanžhot 140,00 189,00 172,00 164,00 129,00 

MŠ Lednice 390,00 363,00 316,00 297,00 313,00 

MŠ M. N. Ves 488,00 617,00 576,00 540,00 234,00 

MŠ Mor. Žižkov 193,00 185,00 205,00 125,00 115,00 

MŠ Podivín 371,00 322,00 296,00 283,00 288,00 

MŠ Přítluky 115,00 153,00 198,00 160,00 164,00 

ZŠ a MŠ Rakvice           

MŠ Tvrdonice 464,00 443,00 501,00 377,00 350,00 

ZŠ a MŠ Týnec           

MŠ Valtice 322,00 270,00 308,00 294,00 285,00 

MŠ Velké Bílovice 321,00 375,00 399,00 385,00 354,00 

MŠ Zaječí 268,00 228,00 245,00 166,00 163,00 

Celkem 6 636,71 6 403,49 6 586,98 5 784,07 5 384,57 
Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz 

 

Z tabulky č. 30 je jasně vidět důsledek zrealizovaných investic v letech 2011 – 2015, které 

spočívaly v opravě či rekonstrukci budov. Zateplením dosáhly objekty zlepšení jejich tepelně 

technických vlastností a mateřským školám se tak snížily náklady na energie. Při srovnání roku 

2015 s rokem 2011 bylo dosaženo úspory ve výši 1.252,14 tis. Kč. Stavební práce byly v období 

2011- 2015 prováděny na devíti budovách mateřských škol. 
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Graf 14: Vývoj nákladů na energie v letech 2011 – 2015 v MŠ 

 
Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz 
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Tabulka 56: Vývoj mzdových nákladů v letech 2011 – 2015 v MŠ 
Mzdové nákl. (tis. Kč) 2011 2012 2013 2014 2015 

MŠ Břeclav, Břetislavova 2 935,00 3 278,00 3 123,00 3 201,00 3 177,00 

MŠ Břeclav, Hřbitovní 1 446,00 1 521,00 1 561,00 1 627,00 1 620,00 

ZŠ a MŠ, Kpt.  Nálepky 7           

ZŠ a MŠ Břeclav, Kupkova           

MŠ Břeclav, Na Valtické 2 312,00 3 424,00 4 396,00 4 607,00 4 729,00 

MŠ Břeclav, Okružní 2 180,00 2 306,00 2 326,00 2 401,00 2 672,00 

MŠ Břeclav, Osvobození 1 904,00 2 314,00 2 220,00 2 197,00 2 261,00 

MŠ Břeclav, U Splavu 2 520,00 2 926,00 2 975,00 3 016,00 3 043,00 

MŠ a ZŠ Břeclav, 
Herbenova 

          

MŠ Bulhary 661,00 725,00 734,00 786,00 828,00 

ZŠ a MŠ Hlohovec           

MŠ Hrušky 1 815,00 1 960,00 2 044,00 2 535,00 2 646,00 

MŠ Kostice 1 497,00 1 669,00 1 680,00 1 744,00 1 749,00 

ZŠ a MŠ Ladná           

MŠ Lanžhot 2 264,00 2 726,00 2 896,00 2 902,00 3 033,00 

MŠ Lednice 1 613,00 1 845,00 1 817,00 2 062,00 2 422,00 

MŠ M. N. Ves 3 348,00 3 622,00 3 775,00 3 885,00 4 106,00 

MŠ Mor. Žižkov 1 823,00 1 961,00 1 984,00 1 985,00 2 093,00 

MŠ Podivín 2 872,00 3 004,00 3 010,00 3 082,00 3 069,00 

MŠ Přítluky 739,00 742,00 741,00 821,00 874,00 

ZŠ a MŠ Rakvice           

MŠ Tvrdonice 1 976,00 2 164,00 2 172,00 2 220,00 2 306,00 

ZŠ a MŠ Týnec           

MŠ Valtice 3 092,00 3 412,00 3 492,00 3 570,00 3 622,00 

MŠ Velké Bílovice 3 122,00 3 467,00 3 749,00 3 890,00 3 998,00 

MŠ Zaječí 1 623,00 1 914,00 2 085,00 2 280,00 2 259,00 

Celkem 
39 

742,00 
44 

980,00 
46 

780,00 
48 

811,00 
50 

507,00 
    Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz 

 

Při srovnání roku 2015 s rokem 2011 narostly mzdové náklady o cca 10,765 milionu Kč. Růst 

mezd není ovlivněn jenom počtem pracovníků, ale také legislativou týkající se učitelských platů 

a z toho se odvíjejících nákladů na mzdy.  
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Graf 15: Vývoj mzdových nákladů v letech 2011 – 2015 v MŠ 

 
Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz 
 

Graf 16: Výdaje obcí na MŠ a ZŠ v letech 2011 - 2015 v tis. Kč 

Obec 2011 2012 2013 2014 2015 

Břeclav 45 949 45 388 53 660 57 191 48 855 

Bulhary 1 047 959 2 504 1 314 1 205 

Hlohovec 4 234 4 991 1 054 3 750 4 606 

Hrušky 4 094 2 357 6 995 20 506 10 315 

Kostice 1 861 2 263 1 311 1 013 1 051 

Ladná 1 720 1 756 1 893 1 425 3 246 

Lanžhot 3 143 3 936 3 840 8 104 5 316 

Lednice 6 412 5 413 3 796 5 450 7 991 

M. N. Ves 4 850 5 704 6 075 9 076 6 615 

Mor. Žižkov 2 641 3 674 5 587 6 947 4 136 

Podivín 5 053 6 786 5 922 7 778 14 976 

Přítluky 935 979 396 357 350 

Rakvice 4 248 5 367 3 840 11 217 3 980 

Tvrdonice 3 720 4 449 4 190 4 487 6 317 

Týnec 949 1 196 2 608 987 1 318 

Valtice 6 473 5 906 6 195 6 419 6 202 
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Obec 2011 2012 2013 2014 2015 

Vel. Bílovice 9 944 11 038 7 527 13 907 16 807 

Zaječí 3 129 3 303 5 325 3 401 3 498 

Celkem 110 402 115 465 122 718 163 329 146 784 

         Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz 

Graf 17: Výdaje obcí na MŠ a ZŠ v letech 2011 - 2015 v tis. Kč 

 
   Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz 

 

Výdaje obcí pro potřeby školství jsou jasně a srozumitelně definovány a v rozpočtech 

plánovány. Obce pravidelně zahrnují do rozpočtů příspěvkovým organizacím částky na údržbu 

a opravy. I přes tuto skutečnost se však jedná o velmi proměnlivou oblast výdajů a to z důvodu 

vynakládání nutných či potřebných investic (ať už na spolufinancování projektů financovaných 

z rozpočtu EU, či financování větších oprav z vlastního rozpočtu). V průběhu sledovaných let 

docházelo u některých obcí k výraznějším finančním výkyvům. Tato skutečnost souvisela 

s investicemi vynakládanými do majetku škol, které většinou souvisely se stavebními pracemi.  

 
Tabulka 57: Výnosy z transferů (místní vládní instituce) pro MŠ a ZŠ v letech 2011-2015 v tis. 
Kč 

Název školy 2011 2012 2013 2014 2015 
MŠ Břeclav, Břetislavova 5588 6117 5978 5920 5991 

MŠ Břeclav, Hřbitovní 2527 2604 2627 2677 2625 

MŠ Břeclav, Na Valtické 4173 6058 7379 7726 8015 

MŠ Břeclav, Okružní 3942 4360 4443 4493 4537 

MŠ Břeclav, Osvobození 3654 4308 4226 3842 3902 

MŠ Břeclav, U Splavu 4342 4912 5023 4957 4931 

MŠ Bulhary 1306 1287 1326 1389 1640 

MŠ Hrušky 3370 3558 3804 4545 4672 
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Název školy 2011 2012 2013 2014 2015 

MŠ Kostice 2854 3054 3076 3133 3187 

MŠ Lanžhot 3676 4385 4524 4534 4754 

MŠ Lednice 2855 3075 3077 3657 3906 

MŠ M. N. Ves 5444 5589 6023 6188 6598 

MŠ Mor. Žižkov 3077 3138 3139 3731 3387 

MŠ Podivín 4845 5332 5217 5069 4968 

MŠ Přítluky 1270 1271 1283 1449 1505 

MŠ Tvrdonice 3335 3581 3665 3738 4170 

MŠ Valtice 5796 5883 6562 6394 6300 

MŠ Velké Bílovice 5347 5669 6209 6422 6434 

MŠ Zaječí 2830 3356 3378 3604 3597 

ZŠ Břeclav, Komenského 14664 14584 15272 15545 17264 

ZŠ a MŠ Břeclav, Kpt.  
Nálepky 

12991 13187 13852 13813 14473 

ZŠ a MŠ Břeclav, Kupkova 31385 30771 31231 31152 33241 

ZŠ Jana Noháče, Břeclav 8064 7481 7405 7483 7808 

ZŠ Břeclav, Na Valtické 15699 16448 16959 16477 18121 

ZŠ Břeclav, Slovácká 33458 35582 37370 35111 37764 
MŠ a ZŠ Břeclav, 
Herbenova 

15653 15537 16265 16891 17321 

ZŠ a MŠ Hlohovec 5074 5182 5485 5900 6378 

ZŠ Hrušky 4140 4369 4476 4790 5191 

ZŠ a MŠ Ladná 4567 4869 5445 5017 5108 

Masarykova ZŠ Lanžhot   14892 14723 15036 15240 17090 

ZŠ Lednice 15818 14968 13971 14369 13615 

ZŠ M. N. Ves 10462 10664 11094 11046 12593 

ZŠ T. G. M. Mor. Žižkov 6395 6767 7407 8174 8313 

ZŠ Podivín 12053 12184 11746 11953 13551 

ZŠ a MŠ Rakvice 15058 15593 15310 16302 16380 

ZŠ Tvrdonice 12053 13221 12830 12814 14220 

ZŠ a MŠ Týnec  4684 4816 5245 5623 5407 

ZŠ Valtice 15521 15318 16115 16082 16785 

ZŠ Velké Bílovice 15196 14776 16659 17692 19792 

ZŠ Zaječí 8599 8177 8534 8608 9722 

Celkem 346657 356754 368666 373550 395256 

  Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz 
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Graf 18: Výnosy z transferů (místní vládní instituce) pro MŠ a ZŠ v letech 2011 - 2015 v tis. Kč 

 
Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz 
 

Na základě sledovaných hodnot můžme konstatovat, že výše příspěvků od státu jsou v časovém 

horizontu stabilně rostoucí. Výdaje obcí se v roce 2014 lámou a mírně poklesnou. Tento jev 

však sovusí s větší mírou financování investičních akcí, které byly financovány v tomto období. 

Jak již jsme se zmiňovali, zcela běžným jevem v praxi je, že obce či města se snaží podporovat 

školy nad rámec svých povinností.   
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Graf 19: Srovnání vývoje výdajů do předškolního a základního vzdělávání na území ORP 

Břeclav od státu a obcí v tis. Kč 

 
    Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz 

 

Tabulka 58: Vynaložené prostředky na žáka ZŠ a MŠ na rok za jednotlivé obce v roce 2015 v 
tis. Kč 

Obec 
výnosy z 
transferů výdaje obce celkem 

počet 
dětí/žáků 

výdaje na 1 dítě/žáka za 
rok 

Břeclav 158 672 48 855 207 527 2 811 74 

Bulhary 1 640 1 205 2 845 24 119 

Hlohovec 6 378 4 606 10 984 108 102 

Hrušky 9 863 10 315 20 178 174 116 

Kostice 3 187 1 051 4 238 54 78 

Ladná 5 108 3 246 8 354 70 119 

Lanžhot 21 844 5 316 27 160 424 64 

Lednice 17 521 7 991 25 512 281 91 

Moravská Nová Ves 19 191 6 615 25 806 343 75 

Moravský Žižkov 11 700 4 136 15 836 166 95 

Podivín 18 519 14 976 33 495 326 103 

Přítluky 1 505 350 1 855 28 66 

Rakvice 16 380 3 980 20 360 291 70 

Tvrdonice 18 390 6 317 24 707 354 70 

Týnec 5 407 1 318 6 725 88 76 

Valtice 23 085 6 202 29 287 391 75 

Velké Bílovice 26 226 16 807 43 033 468 92 

Zaječí 13 319 3 498 16 817 194 87 

Celkem 377 935 146 784 524 719 6 595 1 572 
Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz 

2011 2012 2013 2014 2015

ČR 346 657 356 754 368 666 373 550 395 256

Obce 110 402 115 465 122 718 163 329 146 784
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Tabulka 59: Vynaložené prostředky na žáka ZŠ a MŠ na rok za jednotlivé obce v průměru v tis. 
Kč 

Obec 

výnosy z 
transferů - 

průměr 2011-
2015 

výdaje obce 
průměr 2011-

2015 
celkem 

počet 
dětí/žáků 

2015 

výdaje na 1 dítě/žáka za 
rok 

Břeclav 149 306 50 209 199 515 2 811 71 

Bulhary 1 390 1 406 2 795 24 116 

Hlohovec 5 604 3 727 9 331 108 86 

Hrušky 8 583 8 853 17 436 174 100 

Kostice 3 061 1 500 4 561 54 84 

Ladná 5 001 2 008 7 009 70 100 

Lanžhot 19 771 4 868 24 639 424 58 

Lednice 17 862 5 812 23 675 281 84 

Moravská Nová Ves 17 140 6 464 23 604 343 69 

Moravský Žižkov 10 706 4 597 15 303 166 92 

Podivín 17 384 8 103 25 487 326 78 

Přítluky 1 356 603 1 959 28 70 

Rakvice 15 729 5 730 21 459 291 74 

Tvrdonice 16 725 4 633 21 358 354 60 

Týnec 5 155 1 412 6 567 88 75 

Valtice 22 151 6 239 28 390 391 73 

Velké Bílovice 22 839 11 845 34 684 468 74 

Zaječí 12 081 3 731 15 812 194 82 

Celkem 351 843 131 740 483 583 6 595 1 447 
Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz 
 

Na základě zjištěných údajů v tabulce č. 34 můžeme konstatovat, že vyšší jednotkové náklady 

mají školy s menším počtem žáků.  

 

Tabulka 60: Přehled MŠ – vybavenost 

  budova zahrada školní kuchyně 

MŠ Břeclav, Břetislavova 

budova MŠ Břetislavova - 
zateplována v roce 2009, 

budova MŠ Slovácká - 
zateplována v roce 2014, 

rozvody 2016, budova 
Břetislavova - 

jednopodlažní, budova 
Slovácká - jednopatrová 

ano - Břetislavova, ano - 
Slovácká 

ne - výdejna 
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  budova zahrada školní kuchyně 

MŠ Břeclav, Hřbitovní 

budova jednopodlažní, 
téměř bezbariérová, 

zrekonstruováno v roce 
2006 

ano - herní i odpočinkové 
prvky, ekologická zahrádka 

ne - výdejna 

ZŠ a MŠ, Kpt.  Nálepky 7 
budova zateplována v roce 

2014 
ano - vybavená zahrada 

včetně pergoly 
ne - výdejna 

ZŠ a MŠ Břeclav, Kupkova 
budova zateplována v roce 

2014, rozvody 2016 
ano - vybavená zahrada, 2011 

a 2013 rekonstrukce 
ne-  výdejna 

MŠ Břeclav, Na Valtické 
budova zateplována v roce 
2013/2014, jednopatrová 

ano - aula, hřiště s umělým 
povrchem, záhony 

ne - výdejna 

MŠ Břeclav, Okružní 

budova po rekonstrukci, 
2012 výměna oken 2014 

rekonstruována zdravotně 
tech. instalace 

ano - vybavená zahrada 
včetně brouzdaliště, sprcha, 

horolezecká stěna, umývárna 
se záchodky 

ano 

MŠ Břeclav, Osvobození 

budova zateplována v roce 
2013, 2010 

zrekonstruovány vnitřní 
prostory, dvoupodlažní 

ano - potřeba revitalizace ne - výdejna 

MŠ Břeclav, U Splavu 

budova v letech 2005/2006 
prošla rekonstrukcí, 

patrová, bezbariérový 
vchod 

ano - prostorná zahrada, v 
roce 2014 investice "přírodní 

zahrada" 
ne - výdejna 

MŠ a ZŠ Břeclav, 
Herbenova 

patrová 
ano – dětské hřiště, velká 

travnatá plocha pro 
odpočinkové aktivity  

 ne- výdejna  

MŠ Bulhary 

2015 oprava 
elektroinstalace, 2014 

zahrada přírodního typu, 
2013 provedeno zateplení 
budovy a výměna oken, 

patrová budova 

ano ne - výdejna 

ZŠ a MŠ Hlohovec 

budova je po velké 
rekonstrukci včetně 

interiérů, 2015 dokončena 
výměna oken, zateplení a 

fasáda, patrová 

ano - prostorné hřiště včetně 
vybavení, 2015 vybudováno v 
prostoru zahrady nové dětské 

hřiště v přírodním stylu 

ano 

MŠ Hrušky 
patrová, budova po 

rekonstrukci 
ano ano 

MŠ Kostice patrová ano ano 

ZŠ a MŠ Ladná patrová ano ano 

MŠ Lanžhot patrová 
ano - vybavení pro pohybovou 

aktivitu 
ne - výdejna 

MŠ Lednice 
2014 vybavení nové třídy, 

přízemní 

ano - prostorná, okrasné keře, 
stromy, dřevěné sestavy, 

2013 nové herní prvky 
ne - výdejna 

MŠ M. N. Ves 
2013/2014 provedeno 

zateplení, patrová 

ano- vybavení pro pohybovou 
aktivitu, 2014 provedena 

komplexní renovace zahrady 
ano 
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  budova zahrada školní kuchyně 

MŠ Mor. Žižkov 

přízemní, 2009 vybaveno 
novým nábytkem, 2013 
provedena revitalizace 

budovy, 20133 provedena 
rekonstrukce školní 

kuchyně 

ano - vybavená, 2009 nové 
hřiště, dráha pro koloběžky, 

sousedí s hřištěm a tenisovým 
kurtem - využívají je 

ano 

MŠ Podivín 
v roce 2008 prošla budova 

rekonstrukcí, patrová 

ano - rozsáhlý areál s 
průlezkami, v roce 2007 

rekonstruováno 
ano 

MŠ Přítluky využívají jen přízemí 
ano - prostorná zahrada, 

dřevěné prvky 
ne - výdejna 

ZŠ a MŠ Rakvice jednopodlažní 
ano - 2014 vybudováno nové 

hřiště 
ano 

MŠ Tvrdonice 

stará budova patrová, 
přístavba přízemní, v 

uplynulých letech postupně 
budova zrekonstruována, 
stejně tak i třídy a sociální 

zařízení, zbývá již 
rekonstrukce 1 třídy a 

jejího soc. zařízení 

ano - 2 kompletně vybavené 
zahrady, v roce 2015 investice 

"přírodní zahrada" 
ano 

ZŠ a MŠ Týnec patrová 
ano - školní dvůr a zahrada 

včetně vybavení 
ano 

MŠ Valtice pavilonový typ  ano ne - výdejna 

MŠ Velké Bílovice patrová 
ano - prostorná zahrada 

kompletně vybavena 
ne - výdejna 

MŠ Zaječí patrová 
ano - prostorná zahrada, 

komplexně vybavena 
ano 

Zdroj: vlastní průzkum, data MÚ Břeclav, dotazníky 

 

Vybavenost mateřských škol se liší, celkově je však na dobré úrovni. Určitě rozdíly existují, je 

zcela zřejmé, že malé obce nemohou mít mateřskou školu s takovým vybavením nebo 

venkovním zázemím, sportovištěm, jako velká městská mateřská škola. Některé školy jsou 

zřízeny v samostatných areálech, jiné v budovách společně se základní (neúplnou) školou a 

mohou využívat její zařízení. Většinou mají mateřské školy vybudované venkovní i vnitřní 

zázemí, nutná je již jenom jejich údržba a obnova. Kromě tříd a heren mají školky k dispozici 

ložnice, školní zahrady nebo dvorky s herními prvky. Děti se stravují dle konkrétních možností, 

většinou mají školy samostatnou kuchyni a jídelnu, kuchyni společnou se základní školou, 

případně mají svoji výdejnu a dovoz obědů si zajišťují ze základní školy. Pro pohybové aktivity 

jsou využívána většinou vlastní hřiště a zahrady, případně hřiště základních skol, obecní herní 

hřiště. Zřizovatelé se snaží postupně mateřské školy udržovat, na jejich údržbu mají pravidelně 

vyhrazené určité prostředky. Postupně a v rámci možností se snaží budovy, vnitřní prostory a 
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vybavení obnovovat. V posledním desetiletí si zřizovatelé opravili budovy mateřských škol 

formou zateplení, rekonstruovali budovy, zřizovali nové zahrady, herní prvky a vybavovali 

infrastrukturu školek tak, aby odpovídala současným potřebám. Řadu věcí je ještě potřeba 

upravovat či renovovat, objevují se nové okolnosti na zapojení dalších uživatelů školy, kteří 

budou mít své specifické potřeby. Značné rezervy existují také v ICT vybavení ve formě 

elektronických tabulí, herních multimediálních prvků, atd. Zřizovatelé se snaží provádět obnovu 

školských zařízení dle finančních možností, jelikož jsou rozpočty obcí a měst napnuté, využívají 

různých grantových možností, financování z fondů EU, atd. Zřizovatelé znají technický a 

kapacitní stav budov a vybavení školek. Seznam akcí, které byly prováděny či obnovovány je 

uveden v tabulce č. 35 Přehled MŠ - vybavenost. Zřizovatelé a ředitelé škol mají i nadále v plánu 

zvelebovat prostředí mateřských škol a to ať už v podobě výstavby nových budov či přístaveb, 

bezbariérových úprav školy (většina škol není bezbariérová, ale v současném období je na tato 

opatření kladen důraz), dílčích rekonstrukcí, rekonstrukcí tříd, knihoven, tělocvičen, prostor pro 

podporu polytechnického vzdělávání, školní jídelny a podnětná venkovní prostředí školy. Zájem 

je tako o vybavení tříd, polytechnických učeben, knihoven, tělocvičen, školních jídelen, o 

výpočetní techniku pro pedagogy, didaktické pomůcky, řešena je konektivita, připojení 

k internetu, interaktivní tabule, audiovizuální technika, bezbariérový nábytek, didaktické a 

kompenzační pomůcky pro děti s SVP, vybavení pro podnětné vnitřní prostředí školy, apod. 

 

Tabulka 61: Souhrnné údaje za jídelny ZŠ a MŠ 

  2011 2012 2013 2014 2015 

počet pracovníků (absolutní počet) 149 150 149 151 151 

počet pracovníků (přepočtený počet) 113 114 115 115 116 

počet strávníků z MŠ 1915 1961 1948 1981 1931 

počet strávníků ze ZŠ 3503 3549 3643 3808 4016 

ostatní pravidelně stravovaní - pracovníci škol 809 816 820 842 826 

ostatní pravidelně stravovaní 843 875 736 721 782 

kapacita jídelen a výdejen 10301 10421 10471 10570 10570 

Zdroj: OSVŠ MÚ Břeclav 
 

Tabulka 62: Kroužky v rámci MŠ 

  
hudební jazykové 

sportovn
í 

taneční 
výtvarn

é 
vzdělávací ostatní 

MŠ Břeclav, 
Břetislavova 

 hudební 
škola 

Yamaha 
AJ 

výuka 
plavání 

  
výtvarn

é 
tvoření 

edukačně 
stimulační 

program pro 
předškoláky 

  

výuka 
bruslení 



 
 

MAP v ORP Břeclav II, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009693 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

227 

 

  
hudební jazykové 

sportovn
í 

taneční 
výtvarn

é 
vzdělávací ostatní 

MŠ Břeclav, 
Hřbitovní 

hra na 
hudební 
nástroje 

  bruslení folklórní   

grafomotorický 
"Veselá 

pastelka" - 
příprava na 

školu 

  

logopedie 

ZŠ a MŠ, Kpt.  
Nálepky 7 

              

ZŠ a MŠ Břeclav, 
Kupkova 

              

MŠ Břeclav, Na 
Valtické 

  AJ 

bruslení 
na 

zimním 
stadionu 

    
preventivní 
logopedie 

správné 
dýchání s 
flétničkou 

MŠ Břeclav, 
Okružní 

seznáme
ní s 

flétnou 

seznáme
ní s AJ 

  
folklórní 
kroužek 

  
náprava vad 

řeči 
  

MŠ Břeclav, 
Osvobození 

  AJ           

MŠ Břeclav, U 
Splavu 

  AJ           

MŠ a ZŠ Břeclav, 
Herbenova 

              

MŠ Bulhary               

ZS a MŠ Hlohovec 

výuka 
hry na 

hudební 
nástroje 

    

folklórní 
kroužek 

      
street 
dance 

MŠ Hrušky     

cvičení 
na 

akupres
urních 

rohožích 
  

výtvarn
ý 

kroužek 
na 

procvič
ení 

jemné 
motorik

y 

  

seznáme
ní s 

flétnou a 
pro 

zdravé 
dýchání 

cvičení 
aerobiku 

a s 
balanční
mi míči 

MŠ Kostice 

seznáme
ní se 

zobcovo
u flétnou 

AJ       
logopedická 

prevence 
  

ZŠ a MŠ Ladná   
AJ pro 

předškolá
ky 

jóga pro 
děti 

tanečně-
pohybov

ý 
  

edukační 
program pro 
předškoláky 
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hudební jazykové 

sportovn
í 

taneční 
výtvarn

é 
vzdělávací ostatní 

MŠ Lanžhot   AJ 

plavecký 
výcvik 

    

příprava do ZŠ 
pro předškolní 

děti - 
„Školička“ 

  

kurz 
bruslení  

MŠ Lednice   AJ 

předplav
. výcvik 

     logopedie   
kurz 

bruslení  

MŠ M. N. Ves flétnička AJ 
plavecký 

výcvik 
rytmik       

MŠ Mor. Žižkov               

MŠ Podivín 
první 

krůčky k 
hudbě 

AJ   
taneční 
kroužek 
Ratolest 

  

logopedická 
prevence 

dramaťáč
ek edukačně 

stimulativní 
skupiny pro 
rodiče a děti 

MŠ Přítluky     

kurzy 
plavání 

        
kurzy 

bruslení 

ZŠ a MŠ Rakvice 

taneční 
"Vrabčác

i" 
  

sportovn
í 

  
keramik

a 

edukačně 
stimulační 

program pro 
předškoláky - 

Školáček   

veselá 
flétnička 

logopedie - 
logo prevence 

MŠ Tvrdonice     plavání 
folklórní 
kroužek 

    
solná 

jeskyně 

ZŠ a MŠ Týnec               

MŠ Valtice   
AJ 

        
dramatick

ý NJ 

MŠ Velké Bílovice 
pěvecký 
sboreček 

    
folklorní 
soubor 

Hrozínek 
  

neposlušná 
pusinka 

  

MŠ Zaječí 
hra na 
flétnu 

AJ 
bruslení 

    
logopedická 

péče 
  

plavání 

Zdroj: vlastní 



 
 

MAP v ORP Břeclav II, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009693 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

229 

 

 

Školní vzdělávací programy mateřských škol vychází z RVP PV a konkrétních podmínek 

jednotlivých škol. S dětmi jsou realizovány během dne různé činnosti a aktivity, zájmové 

kroužky, plavecký výcvik, logopedie, apod. Přechod z mateřské školy na školu základní 

usnadňují edukativně-stimulační skupiny pro předškoláky, předškoláci pravidelně navštěvují 

prvňáčky na základní škole ve výuce, pořádají se společné akcí, využívají se pracovní listy pro 

práci s předškoláky, konzultuje se školní zralost dětí. Veškeré tyto činnosti napomáhají rozvíjet 

zájmy dítěte a určitým způsobem ho přichystají na přechod na základní školu (včetně základních 

přepokládaných návyků, znalostí atd.). 

3.1.4.2 Základní vzdělávání 

 

Základní školy jsou velmi důležitým prvkem obcí a každá obec, jako zřizovatel, si o svou školu 

náležitě pečuje. Základní škola jsou zřízeny v 15 obcích ORP Břeclav. Vůbec žádná základní 

škola není v obcích Bulhary, Kostice a Přítluky. Školy v obcích Hlohovec, Hrušky, Ladná, Týnec 

a ZŠ Jana Noháče v Břeclavi jsou školy pouze s 1. stupněm. Ostatní školy jsou s běžnou 

devítiletou docházkou. V území se nevyskytují žádné soukromé základní ani církevní školy.   

Ve městě Břeclavi jsou zřízeny 4 samostatné základní školy (s tím, že jedna základní škola má 

zřízen pouze 1. stupeň) a 2 základní školy spojené se školou mateřskou; zřizovatelem je Město 

Břeclav. Dále je v Břeclavi 1 speciální ZŠ, která je spojena s mateřskou školou (ZŠ Herbenova 

má 1 odloučené pracoviště); zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj.   

V 10 dalších obcích jsou zřízeny samostatné základní školy; zřizovatelem jsou jednotlivé obce. 

Jedna ze škol má jednu třídu speciální (ZŠ Lanžhot). 

Ve 4 obcích jsou základní školy spojeny se školou mateřskou; zřizovatelem je vždy obec.   

Celkem se ve správním obvodu nachází 21 základních škol. 

 

Tabulka 63: Přehled počtu ZŠ v ORP (vývoj počtu ZŠ v řešeném území) 

ZŠ v ORP 2007 2011 2012 2013 2014 2015 

Počty ZŠ (zřizovatel obec) 20 20 20 20 20 20 

Počty ZŠ (zřizovatel JMK) 1 1 1 1 1 1 

Celkový počet 21 21 21 21 21 21 
   Zdroj: vlastní 
 

Z tabulky č. 38, která poskytuje přehled o vývoji počtu ZŠ v území, je zřejmé, že v území ORP 

existuje pevná a stabilní síť základního školství. 

Břeclavské základní školy jsou spádové pro žáky z Ladné (2. stupeň).  

ZŠ Lednice je spádovou školou pro žáky z obcí Bulhary a Hlohovec. 
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ZŠ M. N. Ves je spádovou pro žáky z Hrušek a Týnce (2. stupeň). 

ZŠ Tvrdonice, která je umístěna mezi obcemi Kostice a Tvrdonice, navštěvují žáci z Kostic 

(jedná se o společnou školu). 

ZŠ Zaječí je spádová pro obce Milovice, Nové Mlýny a Přítluky (obce Milovice a Nové Mlýny 

jsou obce mimo území ORP Břeclav). 

ZŠ Herbenova – spádovost celé ORP, max. vzdálenost 27 km. 

 

Tabulka 64: Přehled ZŠ v území ORP dle zřizovatele, charakteru úplnosti 

Název školy Obec Zřizovatel Charakter školy 
Typ ZŠ 
(délka 

vzdělávání) 
Kapacita Poznámky 

Základní škola Břeclav, Komenského 2 Břeclav Břeclav běžná 9 560 
odloučené 
pracoviště 

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, 
Kpt.  Nálepky 7 

Břeclav  Břeclav běžná 9 300   

Základní škol a Mateřská škola Břeclav, 
Kupkova 1 

Břeclav Břeclav běžná 9 1200 
odloučené 
pracoviště 

Základní škola Jana Noháče, Břeclav, 
Školní 16 

Břeclav   Břeclav běžná 5 170   

Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A Břeclav Břeclav běžná 9 642   

Základní škola Břeclav, Slovácká 40 Břeclav Břeclav běžná 9 720   

Mateřská škola a Základní škola Břeclav, 
Herbenova 

Břeclav JMK 
praktická/při 

zdrav. 
zařízení/speciální 

9 156 
odloučené 
pracoviště 

Základní škola a Mateřská škola Hlohovec Hlohovec Hlohovec běžná 5 75 malotřídní 

Základní škola Hrušky Hrušky Hrušky běžná 5 270   

Základní škola a Mateřská škola Ladná Ladná Ladná běžná 5 85 malotřídní 

Masarykova Základní škola Lanžhot   Lanžhot Lanžhot běžná/speciální 9 400 
odloučené 
pracoviště 

Základní škola Lednice Lednice Lednice běžná 9 500   

Základní škola Moravská Nová Ves M. N. Ves M. N. Ves běžná 9 397   

Základní škola T. G. Masaryka Moravský 
Žižkov 

M. Žižkov M. Žižkov běžná 9 170   

Základní škola Podivín Podivín Podivín běžná 9 330   

Základní škola a Mateřská škola Rakvice Rakvice Rakvice běžná 9 400   

Základní škola Tvrdonice Tvrdonice Tvrdonice běžná 9 410   

Základní škola a Mateřská škola Týnec  Týnec Týnec běžná 5 90 malotřídní 

Základní škola Valtice Valtice Valtice běžná 9 500   

Základní škola Velké Bílovice 
V. 

Bílovice 
V. 

Bílovice 
běžná 9 391   

Základní škola Zaječí Zaječí Zaječí běžná 9 270   

Celkem ZŠ v území 21 

Zdroj: vlastní, výkazy MŠMT 
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V území se nachází 21 základních škol, z nichž dvacet zřizuje město/obec a 1 jednu zřizuje JMK 

(MŠ a ZŠ Břeclav, Herbenova). Dvacet škol má charakter běžné školy, v ZŠ Lanžhot je zřízena 

také speciální třída (v roce 2015/2016 se jednalo o jednu třídu, v předchozích letech třídy dvě). 

V případě MŠ a ZŠ Břeclav Herbenova se jedná o praktickou školu, školu při zdravotním 

zařízení a školu speciální.     

Tabulka 65: Počet tříd – s rozdělením na běžné a speciální 

Název školy 

Počet tříd 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

bě
žn

é
 

sp
ec

iá
ln

í 

př
íp

ra
vk

a 

bě
žn

é
 

sp
ec

iá
ln

í 

př
íp

ra
vk

a 

bě
žn

é
 

sp
ec

iá
ln

í 

př
íp

ra
vk

a 

bě
žn

é
 

sp
ec

iá
ln

í 

př
íp

ra
vk

a 

bě
žn

é
 

sp
ec

iá
ln

í 

př
íp

ra
vk

a 

ZŠ Břeclav, 
Komenského 

12 0 0 13 0 0 14 0 0 15 0 0 15 0 0 

ZŠ a MŠ Břeclav, 
Kpt.  Nálepky 

9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 

ZŠ a MŠ Břeclav, 
Kupkova 

17 0 0 16 0 0 17 0 0 17 0 0 19 0 0 

ZŠ Jana Noháče, 
Břeclav 

7 0 0 6 0 0 7 0 0 8 0 0 7 0 0 

ZŠ Břeclav, Na 
Valtické 

13 0 1 13 0 1 13 0 1 13 0 1 13 0 1 

ZŠ Břeclav, 
Slovácká 

28 0 0 28 0 0 28 0 0 28 0 0 28 0 0 

MŠ a ZŠ Břeclav, 
Herbenova 

 6 5  0  5  5  0  5  5  0  5 5 0 5  5  0  

ZŠ a MŠ Hlohovec 4 0 0 4 0 0 5 0 0 4 0 0 4 0 0 

ZŠ Hrušky 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 

ZŠ a MŠ Ladná 3 0 0 4 0 0 3 0 0 3 0 0 5 0 0 

Masarykova ZŠ 
Lanžhot   

14 2 0 14 2 0 13 2 0 13 2 0 13 1 1 

ZŠ Lednice 12 0 0 11 0 0 10 0 0 9 0 0 10 0 0 

ZŠ M. N. Ves 9 0 0 10 0 0 10 0 0 11 0 0 11 0 0 

ZŠ T. G. M. Mor. 
Žižkov 

8 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 

ZŠ Podivín 11 0 0 11 0 0 11 0 0 12 0 0 11 0 0 

ZŠ a MŠ Rakvice 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 1 

ZŠ Tvrdonice 11 0 0 12 0 0 12 0 0 12 0 0 13 0 0 

ZŠ a MŠ Týnec  3 0 0 3 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 

ZŠ Valtice 14 0 0 13 0 0 14 0 0 14 0 0 14 0 0 

ZŠ Velké Bílovice 17 0 0 17 0 0 16 0 0 16 0 0 15 0 0 

ZŠ Zaječí 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 

Celkem 221 7 1 221 7 1 223 7 1 225 7 1 228 6 3 
           Zdroj: vlastní, výkazy MŠMT 
           Pozn. ZŠ a MŠ Herbenova – 4 praktické třídy (IVP), při zdravotním zařízení 1 třída (1-9), speciální 

ZŠ 5 tříd (4 stupně, 10ti letá docházka).  
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Počet tříd je v posledních letech mírně rostoucí, dochází ke změnám v počtu jednotek 

(i z hlediska paralelnosti tříd).  

Tabulka 66: Počet malotřídních ZŠ s uvedením rozboru počtu tříd 

Základní škola a Mateřská škola Hlohovec  

Ročník 

2011 2012 2013 2014 2015 

p
o

če
t 

tř
íd

 

p
o

če
t 

žá
ků

 

p
o

če
t 

tř
íd

 

p
o

če
t 

žá
ků

 

p
o

če
t 

tř
íd

 

p
o

če
t 

žá
ků

 

p
o

če
t 

tř
íd

 

p
o

če
t 

žá
ků

 

p
o

če
t 

tř
íd

 

p
o

če
t 

žá
ků

 

1. ročník 1 10 1 15 1 11 1 15 1 13 

2. ročník 0 4 1 9 1 17 1 10 1 15 

3. ročník 1 8 0 4 1 9 1 17 1 10 

4. ročník 1 6 1 9 1 4 1 8 1 16 

5. ročník 1 12 1 7 1 7 0 4 0 8 

 

Základní škola a Mateřská škola Ladná 

Ročník 

2011 2012 2013 2014 2015 

p
o

če
t 

tř
íd

 

p
o

če
t 

žá
ků

 

p
o

če
t 

tř
íd

 

p
o

če
t 

žá
ků

 

p
o

če
t 

tř
íd

 

p
o

če
t 

žá
ků

 

p
o

če
t 

tř
íd

 

p
o

če
t 

žá
ků

 

p
o

če
t 

tř
íd

 

p
o

če
t 

žá
ků

 
1. ročník 1 9 1 4 1 10 0 6 1 9 

2. ročník 1 8 1 11 0 6 1 10 1 6 

3. ročník 0 5 1 8 1 10 1 5 1 8 

4. ročník 0 2 0 5 1 9 0 7 1 5 

5. ročník 1 7 1 2 0 5 1 7 1 7 

 

Základní škola a Mateřská škola Týnec 

Ročník 

2011 2012 2013 2014 2015 

p
o

če
t 

tř
íd

 

p
o

če
t 

žá
ků

 

p
o

če
t 

tř
íd

 

p
o

če
t 

žá
ků

 

p
o

če
t 

tř
íd

 

p
o

če
t 

žá
ků

 

p
o

če
t 

tř
íd

 

p
o

če
t 

žá
ků

 

p
o

če
t 

tř
íd

 

p
o

če
t 

žá
ků

 

1. ročník 1 8 1 15 1 20 1 9 1 9 

2. ročník 0 8 0 6 1 16 1 17 0 5 

3. ročník 1 9 1 10 0 7 1 14 1 17 

4. ročník 0 2 1 9 1 10 0 6 1 14 

5. ročník 1 14 0 0 1 8 1 8 1 7 
Zdroj: vlastní, výkazy MŠMT 

 

V území se nachází 3 malotřídky, jejichž vývoj reflektuje tabulka č. 41. Dále se v území nachází 

ještě další 2 školy, který mají úplný 1. stupeň (jedná se o ZŠ Hrušky a ZŠ Jana Noháče, Břeclav). 
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Tabulka 67: Vývoj počtu žáků v ZŠ – celkový přehled 
Rok 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 
Počet žáků v běžných třídách 4383 4409 4514 4598 4712 

Počet žáků ve speciálních třídách 46 50 54 49 49 

Počet žáků v přípravných třídách 10 10 12 9 34 

Celkový počet 4439 4469 4580 4656 4795 
Obsazenost ZŠ (porovnání s celkovou kapacitou 
ZŠ) v % 

55,24 55,61 56,99 57,94 59,67 

Zdroj: OŠVŠ MÚ Břeclav 
 

V posledních pěti letech dochází k postupnému zvyšování žáků, zejména na prvním stupni 

základních škol. Rozdíl mezi roky 2015/2016 a 2011/2012 činí 356 žáků. Obsazenost kapacity 

základních škol v území se aktuálně pohybuje na 59,67 % (celková kapacita činí 8036 žáků). 

Vzhledem k demografickému vývoji by měla být celková kapacita základních škol dostačující 

(viz grafy č. 5, 22, 23 a 24). Je však třeba přihlížet k obsazenosti jednotlivých škol (viz 

obsazenost jednotlivých škol v tabulce č. 44) – jedná se zejména o ZŠ Břeclav Slovácká, ZŠ 

Velké Bílovice a ZŠ Hlohovec.  

Tabulka 68: Rozdělení počtů žáků v běžných a speciálních třídách 

Název školy 

Počet žáků 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

bě
žn

é
 

sp
ec

iá
ln

í 

př
íp

ra
vk

a 

bě
žn

é
 

sp
ec

iá
ln

í 

př
íp

ra
vk

a 

bě
žn

é
 

sp
ec

iá
ln

í 

př
íp

ra
vk

a 

bě
žn

é
 

sp
ec

iá
ln

í 

př
íp

ra
vk

a 

bě
žn

é
 

sp
ec

iá
ln

í 

př
íp

ra
vk

a 
ZŠ Břeclav, 
Komenského 261 0 0 276 0 0 286 0 0 301 0 0 324 0 0 

ZŠ a MŠ Břeclav, Kpt.  
Nálepky 171 0 0 169 0 0 174 0 0 172 0 0 176 0 0 

ZŠ a MŠ Břeclav, 
Kupkova 390 0 0 379 0 0 395 0 0 403 0 0 430 0 0 

ZŠ Jana Noháče, 
Břeclav 150 0 0 130 0 0 134 0 0 144 0 0 126 0 0 

ZŠ Břeclav, Na 
Valtické 266 0 10 268 0 10 266 0 12 286 0 9 286 0 10 

ZŠ Břeclav, Slovácká 701 0 0 696 0 0 704 0 0 711 0 0 711 0 0 

MŠ a ZŠ Břeclav, 
Herbenova  57 28 0  57 31  0  53  31  0  52 33 0 58 34  0  

ZŠ a MŠ Hlohovec 40 0 0 44 0 0 48 0 0 54 0 0 62 0 0 

ZŠ Hrušky 66 0 0 81 0 0 91 0 0 96 0 0 106 0 0 

ZŠ a MŠ Ladná 31 0 0 30 0 0 40 0 0 35 0 0 35 0 0 

Masarykova ZŠ 
Lanžhot   279 18 0 270 19 0 273 23 0 278 16 0 289 15 11 

ZŠ Lednice 240 0 0 236 0 0 230 0 0 224 0 0 228 0 0 

ZŠ M. N. Ves 185 0 0 215 0 0 209 0 0 233 0 0 237 0 0 
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Název školy 

Počet žáků 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

bě
žn

é
 

sp
ec

iá
ln

í 

př
íp

ra
vk

a 

bě
žn

é
 

sp
ec

iá
ln

í 

př
íp

ra
vk

a 

bě
žn

é
 

sp
ec

iá
ln

í 

př
íp

ra
vk

a 

bě
žn

é
 

sp
ec

iá
ln

í 

př
íp

ra
vk

a 

bě
žn

é
 

sp
ec

iá
ln

í 

př
íp

ra
vk

a 

ZŠ T. G. M. Mor. 
Žižkov 102 0 0 95 0 0 108 0 0 109 0 0 118 0 0 

ZŠ Podivín 208 0 0 218 0 0 226 0 0 236 0 0 226 0 0 

ZŠ a MŠ Rakvice 200 0 0 207 0 0 215 0 0 208 0 0 209 0 13 

ZŠ Tvrdonice 257 0 0 257 0 0 256 0 0 266 0 0 285 0 0 

ZŠ a MŠ Týnec  41 0 0 40 0 0 61 0 0 54 0 0 55 0 0 

ZŠ Valtice 265 0 0 271 0 0 278 0 0 271 0 0 282 0 0 

ZŠ Velké Bílovice 335 0 0 337 0 0 333 0 0 327 0 0 325 0 0 

ZŠ Zaječí 138 0 0 133 0 0 134 0 0 138 0 0 144 0 0 

Celkem 4383 46 10 4409 50 10 4514 54 12 4598 49 9 4712 49 34 
      Zdroj: vlastní, výkazy MŠMT 
 

Tabulka 69: Obsazenost ZŠ - porovnání s celkovou kapacitou ZŠ 

Název školy 
Kapacita 
školy ke 

2015 

Obsazenost 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

a
b

so
lu

tn
ě 

% 

a
b

so
lu

tn
ě 

% 

a
b

so
lu

tn
ě 

% 

a
b

so
lu

tn
ě 

% 

a
b

so
lu

tn
ě 

% 

ZŠ Břeclav, 
Komenského 

560 261 46,61 276 49,29 286 51,07 301 53,75 324 57,86 

ZŠ a MŠ Břeclav, Kpt.  
Nálepky 

300 171 57,00 169 56,33 174 58,00 172 57,33 176 58,67 

ZŠ a MŠ Břeclav, 
Kupkova 

1200 390 32,50 379 31,58 395 32,92 403 33,58 430 35,83 

ZŠ Jana Noháče, 
Břeclav 

170 150 88,24 130 76,47 134 78,82 144 84,71 126 74,12 

ZŠ Břeclav, Na 
Valtické 

642 276 42,99 278 43,30 278 43,30 295 45,95 296 46,11 

ZŠ Břeclav, Slovácká 720 701 97,36 696 96,67 704 97,78 711 98,75 711 98,75 

MŠ a ZŠ Břeclav, 
Herbenova 

156  85 54,49  88  56,41  84  53,85  85 54,49 92  58,97  

ZŠ a MŠ Hlohovec 75 40 53,33 44 58,67 48 64,00 54 72,00 62 82,67 

ZŠ Hrušky 270 66 24,44 81 30,00 91 33,70 96 35,56 106 39,26 

ZŠ a MŠ Ladná 85 31 36,47 30 35,29 40 47,06 35 41,18 35 41,18 

Masarykova ZŠ 
Lanžhot   

400 297 74,25 289 72,25 296 74,00 294 73,50 315 78,75 

ZŠ Lednice 500 240 48,00 236 47,20 230 46,00 224 44,80 228 45,60 

ZŠ M. N. Ves 397 185 46,60 215 54,16 209 52,64 233 58,69 237 59,70 

ZŠ T. G. M. Mor. 
Žižkov 

170 102 60,00 95 55,88 108 63,53 109 64,12 118 69,41 

ZŠ Podivín 330 208 63,03 218 66,06 226 68,48 236 71,52 226 68,48 
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Název školy 
Kapacita 
školy ke 

2015 

Obsazenost 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

a
b

so
lu

tn
ě 

% 

a
b

so
lu

tn
ě 

% 

a
b

so
lu

tn
ě 

% 

a
b

so
lu

tn
ě 

% 

a
b

so
lu

tn
ě 

% 

ZŠ a MŠ Rakvice 400 200 50,00 207 51,75 215 53,75 208 52,00 222 55,50 

ZŠ Tvrdonice 410 257 62,68 257 62,68 256 62,44 266 64,88 285 69,51 

ZŠ a MŠ Týnec  90 41 45,56 40 44,44 61 67,78 54 60,00 55 61,11 

ZŠ Valtice 500 265 53,00 271 54,20 278 55,60 271 54,20 282 56,40 

ZŠ Velké Bílovice 391 335 85,68 337 86,19 333 85,17 327 83,63 325 83,12 

ZŠ Zaječí 270 138 51,11 133 49,26 134 49,63 138 51,11 144 53,33 

Celkem 8036 4439 55,24 4469 55,61 4580 56,99 4656 57,94 4795 59,67 

       Zdroj: vlastní, výkazy MŠMT 
 

Tabulka 70: Přehled počtu žáků do škol - město Břeclav - výhled na rok 2016 až 2018 

Věk dětí, 
narození od - 
do 

Nastoupí do ZŠ 
ve školním roce 

Městská část 
Celkem 

Břeclav Poštorná 
Charvatská 
Nová Ves 

5 - 6                         
1.9.2009 - 31. 

8. 2010 
2016/2017 155 44 52 251 

4 - 5                           
1.9.2010 - 31. 

8. 2011 
2017/2018 138 43 56 237 

3 - 4                          
1.9.2011 - 31. 

8. 2012 
2018/2019 130 40 61 231 

    Zdroj: OSVŠ MÚ Břeclav 
 

Tabulka č. 45 a graf č. 22 zachycují vývoj porodnosti a předpokládaného nástupu do ZŠ na 

území města Břeclav. Vzhledem k počtu obyvatel města se dá předpokládat podobný vývoj 

porodnosti i v ostatních obcích na území ORP Břeclav. 
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Graf 20: Vývoj počtu žáků ZŠ v letech 2016 – 2018 

 

    Zdroj: OSVŠ MÚ Břeclav 
    Pozn. Uvedené počty dětí jsou čerpány z evidence obyvatel se stavem k 1. 9. 2015 

 

Graf 21: Vývoj struktury žáků plnících povinnou školní docházku (2004/05 – 2025/26) 

 
Zdroj: MŠMT (Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015 -2020) 

 

Základní školy se v současné době potýkají se zvýšeným počtem žáků na 1. stupni základního 

vzdělávání. Počet žáků na 1. stupni základního vzdělávání se bude zvyšovat až do roku 2017. 

Na 2. stupni základního vzdělávání je zaznamenáván zvýšený počet žáků se zpožděním, tj. 

vzrůstající trend lze zaznamenat od školního roku 2013/14. 
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Graf 22: Prognóza vývoje počtu dětí, žáků a studentů v jednotlivých segmentech regionálního 
školství (2005 – 2025) 

 
Zdroj: MŠMT (Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015 -2020) 

Pozn. Pouze denní forma vzdělávání. Reálná data do roku 2014. Projekce počtu dětí v MŠ varianta vývoje 
v případě zavedení povinného předškolního vzdělávání 5letých dětí. 

 

Z grafu č. 24 jsou patrné změny počtu dětí, žáků a studentů v regionálním školství. Zejména je 

třeba vzít v úvahu zvyšující se počty dětí v základním vzdělávání, a to především na 1. stupni 

základních škol, dále stagnující počty ve středním vzdělávání a snižující se počty ve vyšším 

odborném vzdělávání. Počet dětí v mateřských školách bude kolem roku 2017/18 klesat. 

 

Tabulka 71: Vývoj počtu pracovníků v ZŠ – celkový počet pracovníků ZŠ 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 

Fyzicky 605,28 613,16 614,08 621,94 636,09 

Přepočet 553,70 556,45 558,19 565,30 578,35 
    Zdroj: OSVŠ MÚ Břeclav 

 

Ve vývoji počtu pracovníků ZŠ není zahrnuta MŠ a ZŠ Herbenova. ZŠ a MŠ Kpt. Nálepky, 

Kupkova, Hlohovec, Ladná, Rakvice, Týnec - zahrnuty jsou data za školu jako za celek, tzn., 

i zaměstnanci MŠ.   

 

Tabulka 72: Rozdělení pracovníků ZŠ na učitele, ostatní pedagogické pracovníky a 
nepedagogické pracovníky 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 

Učitelé (fyzicky) 335,00 338,00 342,00 345,41 356,00 

Učitelé (přepočet) 336,71 335,84 336,79 342,62 343,26 
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Vychovatelé (přepočet) 33,96 36,18 36,87 36,26 38,99 

Ostatní pedagog. prac. (přepočet) 12,37 12,62 14,27 15,61 15,06 

Nepedagog. prac. (přepočet) 170,67 171,82 170,26 170,81 181,04 

Celkem přepočtení pracovníci 553,70 556,45 558,19 565,30 578,35 
          Zdroj: OSVŠ MÚ Břeclav 
          V tabulce není zahrnuta MŠ a ZŚ Herbenova. 
 

Počet pedagogických pracovníků je v průběhu posledních let stabilní.  

 

Tabulka 73: Kvalifikovanost pedagogických pracovníků 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 
% kvalifikovaných pedagogických pracovníků  90,75 94,33 94,24 95,33 97,62 
% nekvalifikovaných pedagogických pracovníků 
přepočtených 9,25 5,67 5,76 4,67 2,38 

        Zdroj: OSVŠ MÚ Břeclav 
        Pozn. Nezahrnuta MŚ a ZŠ Herbenova 
 
Z tabulky č. 48 je jasně viditelná stoupající kvalifikovanost personálu, což je velmi pozitivní jev 

s ohledem na poskytování kvalitního vzdělávání a poskytování pedagogické péče. Dle zákona 

o pedagogických pracovnících musí mít každý pedagog VŠ pedagogického vzdělání. Výjimkou 

jsou pouze učitelé nad 55 let s minimálně dvacetiletou praxí nebo rodilých mluvčích cizích 

jazyků. Vzhledem ke skutečnosti, že v území se pohybuje počet nekvalifikovaných 

pedagogických pracovníků kolem cca 3 % z celkového počtu pedagogů, neměla by tato 

podmínka školského zákona negativní dopad na počet pedagogů.  

ZŠ v území ORP Břeclav nemají přímý nedostatek pedagogických pracovníků. V současné 

době však vyvstává v souvislosti s inkluzí problematika personálního posílení z řad 

nepedagogických pracovníků.  

 
Tabulka 74: Přehledy o dokončeném základním vzdělání, předčasných ukončení docházky 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 
Vývoj počtu absolventů, kteří dokončili ZŠ a získali základní vzdělání 454 461 400 406 451 
Počet žáků, kteří ukončili školní docházku předčasně - běžné třídy 
celkem 

15 17 12 16 26 

Počet žáků, kteří ukončili školní docházku předčasně v 7. ročníku - 
běžné třídy 

2 1 0 1 3 

Počet žáků, kteří ukončili školní docházku předčasně,  v 8. ročníku -
běžné třídy 

13 16 12 15 23 

Počet žáků, kteří ukončili školní docházku předčasně - speciální třídy 0 0 0 0 0 

Počet žáků, kteří přešli na gymnázium v 5. třídě 22 32 39 36 32 

Počet žáků, kteří přešli na gymnázium v 7. třídě 0 0 0 0 0 

Zdroj: OSVŠ MÚ Břeclav 
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Příčiny předčasného ukončení docházky – přestěhování rodiny do jiného města, volba jiné, 

úplné školy v okolí a opakování ročníku z důvodu neprospěchu.  

Tabulka 75: Vývoj nákladů a výnosů v letech 2011 – 2015 v ZŠ 

  

2011 2012 2013 2014 2015 

Náklady Výnosy Náklady Výnosy Náklady Výnosy Náklady Výnosy Náklady Výnosy 
ZŠ Břeclav, 
Komenského 

16 873 17 017 16 594 16 777 17 578 17 676 17 500 17 663 18 743 18 960 

ZŠ a MŠ Břeclav, 
Kpt.  Nálepky 

14 661 14 661 14 490 14 619 15 435 15 435 15 414 15 581 16 470 16 646 

ZŠ a MŠ Břeclav, 
Kupkova 

35 723 35 800 35 008 35 107 36 670 36 674 36 065 36 227 38 185 38 372 

ZŠ Jana Noháče, 
Břeclav 

8 800 8 894 8 045 8 216 7 902 8 193 8 250 8 256 8 569 8 592 

ZŠ Břeclav, Na 
Valtické 

17 532 17 598 18 515 18 553 19 191 19 242 18 715 18 715 20 484 20 493 

ZŠ Břeclav, 
Slovácká 

37 923 38 088 40 317 40 893 42 314 42 410 40 154 40 193 43 052 42 934 

MŠ a ZŠ Břeclav, 
Herbenova 

16 664 16 667 16 006 16 015 16 469 16 523 17 183 17 215 17 515 17 649 

ZŠ a MŠ Hlohovec 5 514 5 501 5 635 5 638 5 970 6 095 6 423 6 524 6 979 7 038 

ZŠ Hrušky 4 293 4 297 4 579 4 579 4 504 4 592 4 922 5 218 5 544 5 585 

ZŠ a MŠ Ladná 5 974 5 821 6 375 6 155 6 561 6 798 6 289 6 346 6 474 6 336 

Masarykova ZŠ 
Lanžhot   

17 124 17 144 16 448 16 452 16 433 16 458 16 877 16 897 18 680 18 753 

ZŠ Lednice 17 474 17 305 15 970 16 446 15 471 15 584 15 643 16 026 15 838 15 839 

ZŠ M. N. Ves 10 969 10 988 10 975 11 068 11 293 11 485 11 261 11 501 13 005 13 157 

ZŠ T. G. M. Mor. 
Žižkov 

6 630 6 631 6 719 6 785 7 319 7 438 8 081 8 312 8 393 8 810 

ZŠ Podivín 12 311 12 313 12 517 12 584 12 113 12 119 12 258 12 621 13 925 13 925 

ZŠ a MŠ Rakvice 17 843 17 838 18 268 18 500 18 267 18 280 19 014 19 113 19 531 19 602 

ZŠ Tvrdonice 12 937 12 942 14 061 14 066 13 633 13 662 13 631 13 706 15 291 15 380 

ZŠ a MŠ Týnec  4 988 5 026 5 181 5 263 5 639 5 717 6 093 6 094 5 742 5 905 

ZŠ Valtice 17 712 17 821 17 687 17 862 18 364 18 398 18 749 18 799 19 411 19 493 

ZŠ Velké Bílovice 15 724 15 751 15 097 15 165 16 878 16 879 17 895 17 898 22 668 22 693 

ZŠ Zaječí 9 857 9 913 9 467 9 510 9 887 9 932 10 007 10 091 11 007 11 060 

Celkem 307 526 308 016 307 954 310 253 317 891 319 590 320 424 322 996 345 506 347 222 
Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz 
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Tabulka 76: Vývoj nákladů na energie v letech 2011 – 2015 v ZŠ 
Energie (tis. Kč) 2011 2012 2013 2014 2015 

ZŠ Břeclav, 
Komenského 

1 425,00 1 283,00 1 481,00 1 107,00 1 044,00 

ZŠ a MŠ Břeclav, 
Kpt.  Nálepky 

990,00 1 334,00 999,00 847,00 943,00 

ZŠ a MŠ Břeclav, 
Kupkova 

4 465,00 3 956,00 3 421,00 3 914,00 3 630,00 

ZŠ Jana Noháče, 
Břeclav 

555,00 498,00 491,00 455,00 231,00 

ZŠ Břeclav, Na 
Valtické 

1 731,00 1 777,00 1 930,00 1 565,00 1 778,00 

ZŠ Břeclav, 
Slovácká 

3 400,00 3 068,00 2 196,00 1 599,00 1 620,00 

MŠ a ZŠ Břeclav, 
Herbenova 

630,00 735,00 722,00 568,00 586,00 

ZŠ a MŠ Hlohovec 390,00 418,00 465,00 387,00 375,00 

ZŠ Hrušky 317,00 363,00 367,00 224,00 238,00 

ZŠ a MŠ Ladná 394,00 687,00 558,00 420,00 419,00 

Masarykova ZŠ 
Lanžhot   

1 269,00 1 162,00 885,00 885,00 708,00 

ZŠ Lednice 2 835,00 2 344,00 1 761,00 1 291,00 1 698,00 

ZŠ M. N. Ves 594,00 783,00 705,00 560,00 433,00 

ZŠ T. G. M. Mor. 
Žižkov 

362,00 419,00 313,00 279,00 225,00 

ZŠ Podivín 638,00 815,00 650,00 486,00 443,00 

ZŠ a MŠ Rakvice 1 070,00 1 167,00 1 291,00 1 046,00 1 042,00 

ZŠ Tvrdonice 805,00 972,00 925,00 775,00 643,00 

ZŠ a MŠ Týnec  336,00 415,00 408,00 331,00 340,00 

ZŠ Valtice 1 431,00 1 540,00 1 603,00 1 347,00 1 519,00 

ZŠ Velké Bílovice 1 490,00 1 711,00 1 721,00 1 190,00 1 993,00 

ZŠ Zaječí 841,00 566,00 742,00 567,00 682,00 

Celkem 
25 

968,00 
26 

013,00 
23 

634,00 
19 

843,00 
20 

590,00 
         Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz 
 

Z tabulky č. 21 je jasně vidět důsledek zrealizovaných investic v letech 2011 – 2015, které 

spočívaly v opravě či rekonstrukci budov. Zateplením dosáhly objekty zlepšení jejich tepelně 

technických vlastností a základním školám se tak snížily náklady na energie. Při srovnání roku 

2015 s rokem 2011 bylo dosaženo úspory ve výši 5.378 tis. Kč.  
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Graf 23: Vývoj nákladů na energie v letech 2011 – 2015 v ZŠ  

 
          Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz 
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Tabulka 77: Vývoj mzdových nákladů v letech 2011 – 2015 v ZŠ 
Mzdové nákl. (tis. 

Kč) 2011 2012 2013 2014 2015 
ZŠ Břeclav, 
Komenského 

7 959,00 8 264,00 8 850,00 9 203,00 9 911,00 

ZŠ a MŠ Břeclav, 
Kpt.  Nálepky 

7 565,00 7 869,00 8 214,00 8 268,00 8 568,00 

ZŠ a MŠ Břeclav, 
Kupkova 

16 486,00 16 927,00 17 022,00 16 937,00 18 083,00 

ZŠ Jana Noháče, 
Břeclav 

4 219,00 4 044,00 4 072,00 4 293,00 4 459,00 

ZŠ Břeclav, Na 
Valtické 

8 393,00 9 158,00 9 223,00 9 151,00 9 942,00 

ZŠ Břeclav, 
Slovácká 

18 656,00 19 946,00 20 443,00 20 062,00 20 881,00 

MŠ a ZŠ Břeclav, 
Herbenova 

9 852,00 10 104,00 10 362,00 10 795,00 11 253,00 

ZŠ a MŠ Hlohovec 3 090,00 3 172,00 3 422,00 3 693,00 3 886,00 

ZŠ Hrušky 2 332,00 2 591,00 2 654,00 2 774,00 3 008,00 

ZŠ a MŠ Ladná 2 741,00 3 097,00 3 308,00 3 383,00 3 463,00 

Masarykova ZŠ 
Lanžhot   

9 277,00 9 235,00 9 221,00 9 437,00 10 034,00 

ZŠ Lednice 8 162,00 8 193,00 7 950,00 7 695,00 8 025,00 

ZŠ M. N. Ves 5 817,00 6 128,00 6 569,00 6 551,00 7 162,00 

ZŠ T. G. M. Mor. 
Žižkov 

4 095,00 4 241,00 4 414,00 4 450,00 4 736,00 

ZŠ Podivín 6 322,00 6 717,00 7 007,00 7 203,00 7 405,00 

ZŠ a MŠ Rakvice 8 601,00 9 175,00 9 583,00 9 418,00 10 033,00 

ZŠ Tvrdonice 7 365,00 7 918,00 7 883,00 7 869,00 8 345,00 

ZŠ a MŠ Týnec  2 760,00 2 859,00 3 115,00 3 447,00 3 319,00 

ZŠ Valtice 8 674,00 8 861,00 9 014,00 9 012,00 9 304,00 

ZŠ Velké Bílovice 8 644,00 8 811,00 8 941,00 10 579,00 10 789,00 

ZŠ Zaječí 5 033,00 5 229,00 5 373,00 5 335,00 5 766,00 

Celkem 
156 

043,00 
162 

539,00 
166 640,00 

169 
555,00 

178 372,00 

 Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz 
 

Při srovnání roku 2015 s rokem 2011 narostly mzdové náklady o cca 22,329 milionu Kč. Růst 

mezd není ovlivněn jenom počtem pracovníků, ale také legislativou týkající se učitelských platů 

a z toho se odvíjejících nákladů na mzdy.  
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Graf 24: Vývoj mzdových nákladů v letech 2011 – 2015 v ZŠ 

 
Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz 
 

Tabulka 78: Výdaje obcí na MŠ a ZŠ v letech 2011 - 2015 v tis. Kč 

Obec 2011 2012 2013 2014 2015 

Břeclav 45 949 45 388 53 660 57 191 48 855 

Bulhary 1 047 959 2 504 1 314 1 205 

Hlohovec 4 234 4 991 1 054 3 750 4 606 

Hrušky 4 094 2 357 6 995 20 506 10 315 

Kostice 1 861 2 263 1 311 1 013 1 051 

Ladná 1 720 1 756 1 893 1 425 3 246 

Lanžhot 3 143 3 936 3 840 8 104 5 316 

Lednice 6 412 5 413 3 796 5 450 7 991 

M. N. Ves 4 850 5 704 6 075 9 076 6 615 

Mor. Žižkov 2 641 3 674 5 587 6 947 4 136 

Podivín 5 053 6 786 5 922 7 778 14 976 

Přítluky 935 979 396 357 350 

Rakvice 4 248 5 367 3 840 11 217 3 980 

Tvrdonice 3 720 4 449 4 190 4 487 6 317 

Týnec 949 1 196 2 608 987 1 318 

Valtice 6 473 5 906 6 195 6 419 6 202 

Vel. Bílovice 9 944 11 038 7 527 13 907 16 807 

Zaječí 3 129 3 303 5 325 3 401 3 498 
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Celkem 110 402 115 465 122 718 163 329 146 784 
         Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz 

Graf 25: Výdaje obcí na MŠ a ZŠ v letech 2011 - 2015 v tis. Kč 

 
    Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz 

 

 

Výdaje obcí pro potřeby školství jsou jasně a srozumitelně definovány a v rozpočtech 

plánovány. Obce pravidelně zahrnují do rozpočtů příspěvkovým organizacím částky na údržbu 

a opravy. I přes tuto skutečnost se však jedná o velmi proměnlivou oblast výdajů a to z důvodu 

vynakládání nutných či potřebných investic (ať už na spolufinancování projektů financovaných 

z rozpočtu EU, či financování větších oprav z vlastního rozpočtu). V průběhu sledovaných let 

docházelo u některých obcí k výraznějším finančním výkyvům. Tato skutečnost souvisela 

s investicemi vynakládanými do majetku škol, které většinou souvisely se stavebními pracemi.  
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Tabulka 79: Výnosy z transferů (místní vládní instituce) pro MŠ a ZŠ v letech  
2011 - 2015 v tis. Kč 

Název školy 2011 2012 2013 2014 2015 
MŠ Břeclav, Břetislavova 5588 6117 5978 5920 5991 
MŠ Břeclav, Hřbitovní 2527 2604 2627 2677 2625 
MŠ Břeclav, Na Valtické 4173 6058 7379 7726 8015 
MŠ Břeclav, Okružní 3942 4360 4443 4493 4537 
MŠ Břeclav, Osvobození 3654 4308 4226 3842 3902 
MŠ Břeclav, U Splavu 4342 4912 5023 4957 4931 
MŠ Bulhary 1306 1287 1326 1389 1640 
MŠ Hrušky 3370 3558 3804 4545 4672 
MŠ Kostice 2854 3054 3076 3133 3187 
MŠ Lanžhot 3676 4385 4524 4534 4754 
MŠ Lednice 2855 3075 3077 3657 3906 
MŠ M. N. Ves 5444 5589 6023 6188 6598 
MŠ Mor. Žižkov 3077 3138 3139 3731 3387 
MŠ Podivín 4845 5332 5217 5069 4968 
MŠ Přítluky 1270 1271 1283 1449 1505 
MŠ Tvrdonice 3335 3581 3665 3738 4170 
MŠ Valtice 5796 5883 6562 6394 6300 
MŠ Velké Bílovice 5347 5669 6209 6422 6434 
MŠ Zaječí 2830 3356 3378 3604 3597 
ZŠ Břeclav, Komenského 14664 14584 15272 15545 17264 
ZŠ a MŠ Břeclav, Kpt.  Nálepky 12991 13187 13852 13813 14473 
ZŠ a MŠ Břeclav, Kupkova 31385 30771 31231 31152 33241 
ZŠ Jana Noháče, Břeclav 8064 7481 7405 7483 7808 
ZŠ Břeclav, Na Valtické 15699 16448 16959 16477 18121 
ZŠ Břeclav, Slovácká 33458 35582 37370 35111 37764 
MŠ a ZŠ Břeclav, Herbenova 15653 15537 16265 16891 17321 
ZŠ a MŠ Hlohovec 5074 5182 5485 5900 6378 
ZŠ Hrušky 4140 4369 4476 4790 5191 
ZŠ a MŠ Ladná 4567 4869 5445 5017 5108 
Masarykova ZŠ Lanžhot   14892 14723 15036 15240 17090 
ZŠ Lednice 15818 14968 13971 14369 13615 
ZŠ M. N. Ves 10462 10664 11094 11046 12593 
ZŠ T. G. M. Mor. Žižkov 6395 6767 7407 8174 8313 
ZŠ Podivín 12053 12184 11746 11953 13551 
ZŠ a MŠ Rakvice 15058 15593 15310 16302 16380 
ZŠ Tvrdonice 12053 13221 12830 12814 14220 
ZŠ a MŠ Týnec  4684 4816 5245 5623 5407 
ZŠ Valtice 15521 15318 16115 16082 16785 
ZŠ Velké Bílovice 15196 14776 16659 17692 19792 
ZŠ Zaječí 8599 8177 8534 8608 9722 

Celkem 346657 356754 368666 373550 395256 
  Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz  
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Graf 26: Výnosy z transferů (místní vládní instituce) pro MŠ a ZŠ v letech 2011 - 2015 v tis. Kč 

 
    Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz 

 

Na základě sledovaných hodnot můžme konstatovat, že výše příspěvků od státu jsou v časovém 

horizontu stabilně rostoucí. Výdaje obcí se v roce 2014 lámou a mírně poklesnou. Tento jev 

však souvisí s větší mírou financování investičních akcí, které byly financovány v tomto období. 

Jak již jsme se zmiňovali, zcela běžným jevem v praxi je, že obce či města se snaží podporovat 

školy nad rámec svých povinností.   
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Graf 27: Srovnání vývoje výdajů do předškolního a základního vzdělávání na území ORP 
Břeclav od státu a obcí v tis. Kč 

 
    Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz 

 

 

Tabulka 80: Vynaložené prostředky na žáka ZŠ a MŠ na rok za jednotlivé obce v roce 2015 v 
tis. Kč 

Obec 
výnosy z 
transferů výdaje obce celkem 

počet 
dětí/žáků 

výdaje na 1 dítě/žáka za 
rok 

Břeclav 158 672 48 855 207 527 2 811 74 

Bulhary 1 640 1 205 2 845 24 119 

Hlohovec 6 378 4 606 10 984 108 102 

Hrušky 9 863 10 315 20 178 174 116 

Kostice 3 187 1 051 4 238 54 78 

Ladná 5 108 3 246 8 354 70 119 

Lanžhot 21 844 5 316 27 160 424 64 

Lednice 17 521 7 991 25 512 281 91 

Moravská Nová Ves 19 191 6 615 25 806 343 75 

Moravský Žižkov 11 700 4 136 15 836 166 95 

Podivín 18 519 14 976 33 495 326 103 

Přítluky 1 505 350 1 855 28 66 

Rakvice 16 380 3 980 20 360 291 70 

Tvrdonice 18 390 6 317 24 707 354 70 

Týnec 5 407 1 318 6 725 88 76 

Valtice 23 085 6 202 29 287 391 75 

Velké Bílovice 26 226 16 807 43 033 468 92 

Zaječí 13 319 3 498 16 817 194 87 

Celkem 377 935 146 784 524 719 6 595 1 572 
Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz 
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Tabulka 81: Vynaložené prostředky na žáka ZŠ a MŠ na rok za jednotlivé obce v průměru v tis. 
Kč 

Obec 

výnosy z 
transferů - 

průměr 2011-
2015 

výdaje obce 
průměr 2011-

2015 
celkem 

počet 
dětí/žáků 

2015 

výdaje na 1 dítě/žáka za 
rok 

Břeclav 149 306 50 209 199 515 2 811 71 

Bulhary 1 390 1 406 2 795 24 116 

Hlohovec 5 604 3 727 9 331 108 86 

Hrušky 8 583 8 853 17 436 174 100 

Kostice 3 061 1 500 4 561 54 84 

Ladná 5 001 2 008 7 009 70 100 

Lanžhot 19 771 4 868 24 639 424 58 

Lednice 17 862 5 812 23 675 281 84 

Moravská Nová Ves 17 140 6 464 23 604 343 69 

Moravský Žižkov 10 706 4 597 15 303 166 92 

Podivín 17 384 8 103 25 487 326 78 

Přítluky 1 356 603 1 959 28 70 

Rakvice 15 729 5 730 21 459 291 74 

Tvrdonice 16 725 4 633 21 358 354 60 

Týnec 5 155 1 412 6 567 88 75 

Valtice 22 151 6 239 28 390 391 73 

Velké Bílovice 22 839 11 845 34 684 468 74 

Zaječí 12 081 3 731 15 812 194 82 

Celkem 351 843 131 740 483 583 6 595 1 447 
Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz 
 

Na základě zjištěných údajů v tabulce č. 34 můžeme konstatovat, že vyšší jednotkové náklady 

mají školy s menším počtem žáků.  

 

Tabulka 82: Přehled ZŠ – vybavenost 

  
budova hřiště sportovní 

hala 
školní 

kuchyně 

ZŠ Břeclav, 
Komenského 

postupně prováděna 
obnova vybavení 

budovy 

ano - multifunkční 
hřiště, rekonstrukce 

2015 a 2016 
ano ano 

ZŠ a MŠ Břeclav, 
Kpt.  Nálepky 

2016 rekonstrukce 
střechy 

ano - venkovní 
sportoviště, 

rekonstrukce 2014 
ano ano 

ZŠ a MŠ Břeclav, 
Kupkova 

budova Kupkova 
zateplována v roce 

2014 
ano ano ano 

ZŠ Jana Noháče, 
Břeclav 

budova zateplována v 
roce 2013, zároveň 

nová střecha 

ano, nutná 
rekonstrukce 

  ano 
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budova hřiště sportovní 

hala 
školní 

kuchyně 

ZŠ Břeclav, Na 
Valtické 

budova v minulosti 
prošla rekonstrukce 
fasády, el. vedení a 

vod. řadu 

ano ano ano 

ZŠ Břeclav, 
Slovácká 

budova zateplována v 
roce 2009, 2016 nové 

rozvody vody 

ano - sportovní areál 
prošel komplexní 

rekonstrukcí v roce 
2009/2010 

ano ano 

MŠ a ZŠ Břeclav, 
Herbenova 

  ano - hřiště 

ne - absence 
tělocvičny, 

řešeno 
cvičebnou 

ne - 
výdejna    

ZŠ a MŠ Hlohovec 

budova 
rekonstruována, 
výměna oken, 

zateplení, fasáda, 
renovace podlah 

ano - venkovní 
multifunkční  

ano ano 

ZŠ Hrušky   ano - víceúčelové hřiště ano 
ne, 

stravování 
MŠ 

ZŠ a MŠ Ladná   
ano - využíván areál TJ 

Sokol Ladná 

ano - nová 
sportovní 

hala 
ano 

Masarykova ZŠ 
Lanžhot   

od roku 2003 prošla 
škola různými úpravami 

a rekonstrukcemi 

ano - sportovní areál 
vybudován 2004 

ano - 
sportovní 

hala 
vybudována 

2004 

ano 

ZŠ Lednice   
ano - využívána 3 hřiště 

(asfalt, škvára, tráva) 

ano - 
sportovní 

hala 
ano 

ZŠ M. N. Ves   
ano - moderní sportovní 

areál s multifunkčním 
hřištěm 

ano - 
tělocvična 

ne, 
stravování 

MŠ 

ZŠ T. G. M. Mor. 
Žižkov 

2006 výměna oken celé 
budovy, 2012 opraveno 

veškeré sociální 
zařízení budovy, škola 
je kompletně zateplena 

včetně fasády 

ano 

ano - 
vyžívána 
sportovní 

hala z roku 
2005 

ne - výdejna 

ZŠ Podivín 
2015 dokončena 
přístavba školy 

ano - multifunkční 
sportovní areál 

ano ano 

ZŠ a MŠ Rakvice   ano  

ano - 
moderní 
sportovní 

hala 

ano 

ZŠ Tvrdonice 
2006 proveden 

kompletní rekonstrukce 
budovy a tělocvičny 

ano - multifunkční 
sportovní areál 

ano ano 

ZŠ a MŠ Týnec  
2010 a 2013 provedena 

rekonstrukce celé 
budovy 

školní dvůr ne ano 
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budova hřiště sportovní 

hala 
školní 

kuchyně 

ZŠ Valtice 

2014 rekonstrukce 
kotelny, 2004 - 2008 

prošla budova 
rekonstrukcí 

ano - školní hřiště mimo 
areál školy 

ano - 
sportovní 
hala mimo 
areál školy 

ano 

ZŠ Velké Bílovice 
2013 přírodovědná 
venkovní učebna 

ano ano ano 

ZŠ Zaječí 
budova prošla 

rozsáhlou rekonstrukcí 

ano - využíván nový 
sportovní areál v 

blízkosti školy 

ano - 
využíván 

nový 
sportovní 

areál v 
blízkosti 

školy 

ano 

Zdroj: vlastní průzkum, data MÚ Břeclav, dotazníky 
 

Školy v území většinou disponují odpovídajícím vybavením pro výuku, certifikovaným nábytkem 

a specializovanými učebnami. Mezi jednotlivými školami existují rozdíly, které souvisí 

s možnostmi jednotlivých zřizovatelů. V případě specializovaných učeben se jedná např. 

o učebny jazykové, hudebny, počítačové učebny, laboratoře a fyzikální pracovny, školní dílny. 

Specializované učebny mají však v různých školách různé stáří (počítačové učebny a jiné 

učebny z elektrotechnickým vybavením navíc rychle zastarávají), proto je potřeba je postupně 

obnovovat či rekonstruovat dle trendů současnosti. Školy mají většinou k dispozici vlastní hřiště, 

tělocvičny, zahrady, případně využívají zařízení obcí. Žáci se stravují dle konkrétních možností, 

většinou mají školy samostatnou kuchyni a jídelnu, kuchyni společnou s mateřskou školou, 

případně mají svoji výdejnu.  

Možnosti pořizování vybavení a specializovaných učeben a ostatních školních zařízení a prostor 

závisí na finančních a případně i prostorových možnostech základních škol a zřizovatelů. 

Zřizovatelé se snaží základní školy udržovat, na jejich údržbu mají pravidelně vyhrazené určité 

prostředky. Postupně a v rámci možností se snaží budovy, vnitřní prostory a vybavení 

obnovovat. V posledním desetiletí se zřizovatelé snažili opravovat budovy základních škol 

formou zateplení, rekonstruovali budovy a budovali infrastrukturu škol tak, aby odpovídala 

současným potřebám. Řadu věcí je ještě potřeba upravovat či renovovat, objevují se nové 

okolnosti na zapojení dalších uživatelů školy, kteří budou mít své specifické potřeby. Zřizovatelé 

se snaží provádět obnovu školských zařízení dle finančních možností, jelikož jsou rozpočty obcí 

a měst napnuté, využívají různých grantových možností, financování z fondů EU, atd. 

Zřizovatelé a ředitelé škol mají i nadále v plánu zvelebovat prostředí a vybavení základních škol 

a to ať už v podobě výstavby nových budov či přístaveb, bezbariérových úprav školy (většina 

škol není bezbariérová, ale v současném období je na tato opatření kladen důraz), dílčích 

rekonstrukcí, rekonstrukcí tříd, učeben fyziky, chemie, přírodopisu, učeben ICT, tělocvičen, dílen 
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a cvičných kuchyněk, školní jídelen, družin, klubů a podnětných venkovních prostředí školy. 

Zájem je tako o vybavení tříd, polytechnických učeben, jazykových učeben, knihoven, 

počítačových učeben, mobilních počítačových učeben, tělocvičen, dílen, cvičných kuchyněk, 

školních jídelen, družin a klubů, software pro ICT techniku, didaktických pomůcek, o připojení 

internetu, interaktivní tabule, audiovizuálních techniku, stoje či jiná zařízení nad 40 tis., 

bezbariérový nábytek, přístroje, elektroniku pro žáky se SVP, kompenzační, speciální pomůcky 

pro žáky se SVP a o vybavení pro podnětné vnitřní prostředí školy.   

 

Tabulka 83: Počítačová a multimediální vybavenost základních škol 

Název školy Školní 
bezdrátová 

síť 

Počet 
učeben 
s Wi-Fi 

Počet 
multimediálních 

učeben 

Počítače přístupné žákům 

celkem 
s internetem 

stáří 
max. 2 

roky 
stáří 3 - 

9 let 
ZŠ Břeclav, 
Komenského 

ano 20 2 52 52 31 21 

ZŠ a MŠ Břeclav, Kpt.  
Nálepky 

ano 16 10 31 31 0 26 

ZŠ a MŠ Břeclav, 
Kupkova 

ano 53 9 78 78 4 74 

ZŠ Jana Noháče, 
Břeclav 

ano 10 1 22 22 11 10 

ZŠ Břeclav, Na 
Valtické 

ne             

ZŠ Břeclav, Slovácká ano 34 16 81 81 30 51 

MŠ a ZŠ Břeclav, 
Herbenova 

              

ZŠ a MŠ Hlohovec ano 8 1 8 8 0 4 

ZŠ Hrušky ano 7 1 16 16 0 16 

ZŠ a MŠ Ladná ano 5 4 7 7 0 7 

Masarykova ZŠ 
Lanžhot   

ano 2 11 60 60 0 51 

ZŠ Lednice ano 14 13 26 26 0 0 

ZŠ M. N. Ves ano 4 1 49 49 11 38 

ZŠ T. G. M. Mor. 
Žižkov 

ano 4 0 11 11 0 11 

ZŠ Podivín ano 15 10 20 20 0 20 

ZŠ a MŠ Rakvice ano 18 8 15 15 5 10 

ZŠ Tvrdonice ano 20 6 31 31 0 31 

ZŠ a MŠ Týnec  ano 3 1 0 0 0 0 

ZŠ Valtice ne 0 2 37 37 20 17 

ZŠ Velké Bílovice ano 23 8 57 57 1 56 

ZŠ Zaječí ano 9 9 40 40 0 38 

Zdroj: výkazy MŠMT 
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Tabulka 84: Souhrnné údaje za jídelny ZŠ a MŠ 

  2011 2012 2013 2014 2015 

počet pracovníků (absolutní počet) 149 150 149 151 151 

počet pracovníků (přepočtený počet) 113 114 115 115 116 

počet strávníků z MŠ 1915 1961 1948 1981 1931 

počet strávníků ze ZŠ 3503 3549 3643 3808 4016 

ostatní pravidelně stravovaní - pracovníci škol 809 816 820 842 826 

ostatní pravidelně stravovaní 843 875 736 721 782 

kapacita jídelen a výdejen 10301 10421 10471 10570 10570 

Zdroj: OSVŠ MÚ Břeclav 
 

Školní družiny poskytují zájmové vzdělávání žákům podle vlastního vzdělávacího programu, 

který jim umožňuje profilovat se dle zájmů a potřeb žáků. Školní družina má funkci výchovnou, 

vzdělávací, rekreační, sportovní a zájmovou pro činnosti žáků v době mimo vyučování. Prioritně 

je určena mladším žákům (většinou 1. stupně) a dětem v přípravném stupni speciálních škol. 

 

Tabulka 85: Školní družiny a kluby – celkový přehled 

  2011 2012 2013 2014 2015 

počet účastníků  2369 2564 2449 2485 2345 

obsazenost školních družin a klubů (porovnání s celkovou kapacitou) v % 61 66 63 63 59 

počet vychovatelů- interní 85 71 78 72 74 

ostatní pedagogičtí pracovníci - interní 21 17 15 14 16 

počet vychovatelů- externí 1 3 4 10 3 

ostatní pedagogičtí pracovníci - externí 31 51 50 52 50 

Zdroj: OSVŠ MÚ Břeclav 
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Tabulka 86: Školní družiny – přehled počtu oddělení 
  2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

ZŠ Břeclav, 
Komenského 

3 3 4 4 4 

ZŠ a MŠ Břeclav, Kpt.  
Nálepky 

2 2 2 2 2 

ZŠ a MŠ Břeclav, 
Kupkova 

3 4 4 4 4 

ZŠ Jana Noháče, 
Břeclav 

2 2 2 2 2 

ZŠ Břeclav, Na 
Valtické 

3 3 3 4 3 

ZŠ Břeclav, Slovácká 5 6 6 6 6 

MŠ a ZŠ Břeclav, 
Herbenova 

3 3 3 3 2 

ZŠ a MŠ Hlohovec 2 2 2 2 2 

ZŠ Hrušky 2 2 2 2 2 

ZŠ a MŠ Ladná 1 1 1 1 1 

Masarykova ZŠ 
Lanžhot   

2 2 2 2 2 

ZŠ Lednice 2 2 2 3 3 

ZŠ M. N. Ves 2 2 2 2 2 

ZŠ T. G. M. Mor. 
Žižkov 

1 1 1 1 1 

ZŠ Podivín 2 2 2 2 2 

ZŠ a MŠ Rakvice 2 2 2 2 2 

ZŠ Tvrdonice 2 2 2 2 2 

ZŠ a MŠ Týnec  1 1 2 2 2 

ZŠ Valtice 3 3 3 3 3 

ZŠ Velké Bílovice 2 2 2 2 2 

ZŠ Zaječí 2 2 2 2 2 

Celkem 47 49 51 53 51 

                     Zdroj: výkazy MŠMT 
 

Školní kluby jsou školská zařízení pro zájmové vzdělávání žáků dle vlastního vzdělávacího 

programu, která vychází ze zájmů a potřeb jednotlivých žáků. Od školní družiny se kluby liší 

především starším věkem účastníků a odlišnými formami činností.  

 

Tabulka 87: Školní kluby – počet zájmových útvarů 

  2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 
Počet zájmových útvarů 130 145 142 148 152 

    Zdroj: výkazy MŠMT 
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Tabulka 88: Kroužky v rámci ZŠ (školní kluby i družiny) 

  hudební jazykové pracovní sportovní taneční výtvarné vzdělávací ostatní 

ZS Břeclav, 
Komenského 
2 

  

AJ 1. roč., 
AJ 2.- 3. 

roč. 

  

odbíjená - 
příprava 

dívek 

  

keramický 
kroužek 

dys - klub   konverzace 
s rodilým 
mluvčím 

atletický 
výtvarná 

dílna 

  florbal   

ZŠ a MŠ 
Břeclav, Kpt.  
Nálepky 7 

pěvecký   vaření 

atletický 

  
výtvarné 

odpoledne 

příprava na 
SŠ z JČ 

dyslektický 

florbalový 
kroužek 

příprava na 
SŠ z 

matematiky 
biblický 

t-ball     

ZŠ a MŠ 
Břeclav, 
Kupkova 1 

  

AJ jinak 

  

stolní tenis 

  

keramický logopedický dyslektický 

AJ florbal 
keramická 

tvorba 
matematický maňáskový 

  

sportovní výtvarný 
rozšířená 

matematika 
pro 9 roč. 

školní 
časopis 

atletický 
výtvarná 
tvorba     

  rukodělný   

ZŠ Jana 
Noháče, 
Břeclav, 
Školní 16 

 sborový 
zpěv 

    

kopáček 

břišní 
tance 

výtvarný, 

 internetový 
klub 

dyslektický 

tee ball 
ochránce 
přírody 

náboženství 

sportovní 
    

šachy 
ZŠ Břeclav, 
Na Valtické 
31 A 

  
JN pro 

nejmenší 
            

ZŠ Břeclav, 
Slovácká 40 

flétna 
AJ pro 

začátečníky 
vaření 

gymnastika 

  
výtvarné 
činnosti 

chemický 

dyslektický 

míčové hry 
metoda 
dobrého 

startu 

šprtec 

  

volejbalová 
přípravka 

šachy 

stolní tenis 

softbal 

stolní tenis 

florball 
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  hudební jazykové pracovní sportovní taneční výtvarné vzdělávací ostatní 
MŠ a ZŠ 
Břeclav, 
Herbenova 

hudební         keramika internetový   

ZŠ a MŠ 
Hlohovec 

výuka 
hry na 

hudební 
nástoje 

JN pro 
nejmenší 

  

sportovní 
hry 1 

taneční keramický 

malý novinář dyslektický 

anglický 
jazyk 

sportovní 
hry 2 - 

vybíjená, 
florbal 

přírodovědný náboženství 

ZŠ Hrušky                 

ZŠ a MŠ 
Ladná 

  AJ   

sportovní 
hry 

  
 výtvarně-
pracovní 

cvičení z 
matematiky 

zábavné 
hraní I. a II. 

florbal včelařský 
dramatický 

kroužek 

  myslivecký   

Masarykova 
ZŠ Lanžhot   

  ANJ   

florbal rytmika tvořeníčko 

novinářský 

šachový 

atletika taneční keramický turistický  

mažoretky       

ZŠ Lednice 
hraní na 
hudební 
nástroj 

ANJ 1 a 2 

příprava 
pokrmů 

pohybové 
hry 

moderní 
tance 

dovedné 
ruce 

zdravotní dyslektický 

druhý cizí 
jazyk NJ, 

RJ 
softbal 

country 
tance 

keramický 
cvičení z 

matematiky 
deskové hry 

konverzace 
v AJ, NJ, 

RJ 
florbal 

  

výtvarný cvičení z ČJ dramatický 

  

volejbal 

  

přírodovědný turistický 

sportovní 
hry 

fyzikální 
redakce 
školního 
časopisu 

gymnastika chemický 

  

zdravotní 
TV 

informatika 

stolní tenis 
práce s 

počítačem 

košíková 
základy 

administrativy 

ZŠ M. N. 
Ves 

  
anglický 
kroužek 

  

gymnastický 

  

výtvarný 
logopedická 

péče 

dyslektický atletický modelářský rybářský 

floorbal   zdravotnický 

ZŠ T. G. 
Masaryka 
Mor. Žižkov 

zpíváme 
s kytarou 

ruský jazyk 

  

sportovní 
hry 

  

výtvarný 
přírodovědný 
a vazačský 

filmový 

pěvecký 
NJ pro 

začátečníky 
florbal   

zajímavé 
úlohy z 

matematiky 
pro 9. ročník 
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  hudební jazykové pracovní sportovní taneční výtvarné vzdělávací ostatní 

hra na 
flétnu 

    

testové úkoly 
z JČ pro 9. 

ročník 

  
regionální 

historie 

ZŠ Podivín 

pěvecký 
sbor 

AJ hrou   

florbal 
taneční 

klub 

hravé 
tvoření 

cvičení z ĆJ 

dyslektický 
hra na 
flétnu 

sportovní 
gymnastika 

Voděnka 
- 

folklórní 

cvičení z 
matematiky 

  
cvičíme s 
básničkou   

pro chytré 
hlavičky 

  škola hrou 

ZŠ a MŠ 
Rakvice 

vánoční 
koledy 

    

vee ball 

plesová 
příprava 

ruční práce 

logopedie 

dyslektický aerobic 
příprava na 

SŠ - 
matematika 

sportovní 
hry 

příprava na 
SŠ ČJ 

ZŠ 
Tvrdonice 

školní 
kapela  

anglická 
konverzace  

  

florbal 

taneční  

ruční práce matematický dyslektický 

pěvecký 
sbor 

AJ stolní tenis výtvarný  
domácí 

chemické 
pokusy 

dramatický  

flétny  
      

matematika k 
přijímacím 

zk.  
filmový  

  počítačový    

ZŠ a MŠ 
Týnec  

flétna AJ   sportovní 

folklórní 

výtvarný 

práce na PC 

dyslektický 

taneční 
v rámci 
NCOD  

přírodovědný 
a 

zdravotnický 

  
logopedická 

náprava 

ZŠ Valtice     
velké 
vaření 

sportovní 
hry - míčové  

  šití  

mediální 
výchova  

dyslektický 
kroužek 

fotbal I a II logopedický  
školní 

časopis  

ZŠ Velké 
Bílovice 

                

ZŠ Zaječí 
kytara - 

trampská 
AJ vaření florbal   

kurz 
keramiky 

  náboženství 

Zdroj: webové stránky jednotlivých škol, výroční zprávy 
 

Základní školy nabízí svým žákům široké spektrum mimoškolních aktivit prostřednictvím 

zájmových kroužků.  
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3.1.4.3 Základní umělecké vzdělávání, jeho dostupnost a rozbor v řešeném území 

 

Základní umělecké školy jsou významným článkem vzdělávacího systému. V rámci ČR počet 

žáků na v základních uměleckých školách od roku 2005/06 neustále pravidelně stoupá. 

V souvislosti s populačním vývoje věkové skupiny 6–18 let, kdy se počet dětí a mládeže snižuje, 

se zároveň zvyšuje celková míra účasti v základních uměleckých školách této věkové skupiny 

(od roku 2005 nárůst o 4,3 %).   

V současnosti se v základních uměleckých školách vyučuje podle školních vzdělávacích 

programů v přípravných ročnících, v 1. až 3. ročnících I. a II. stupně výuky. Z výsledků ČŠI 

vyplývá, že pro budoucí kariérní systém je nutné vytvořit základní pilíř vzdělávání pedagogů 

ZUŠ.  

 

Základní umělecké vzdělávání je na daném území zastoupeno: 

- Základní uměleckou školu Břeclav a  

- Základní uměleckou školou Velké Bílovice. 

Ve Valticích je v provozu pobočka ZUŠ, ale provoz je zajišťován ZUŠ Mikulov (jiné ORP). 

 

ZUŠ Břeclav 

- zřizovatelem školy je Město Břeclav 

- sídlo školy Břeclav, v místě působení 2 budovy 

- vyučování probíhá i na pobočkách školy v Lanžhotě, Moravské Nové Vsi, Podivíně, 

Tvrdonicích a Rakvicích. Pobočky jsou umístěny v budovách základních škol. 

V Podivíně škola využívá samostatnou budovu. V Rakvicích škola působí v prostorech 

obecního úřadu. 

- 42 učitelů 

- hudební obor (smyčcové nástroje (6 učitelů), klávesové nástroje (14 učitelů), dechové 

nástroje (9 učitelů), kytara (3 učitelé), zpěv (2 učitelé), akordeon (1 učitel), bicí nástroje 

(1 učitel), cimbál (1 učitel), přípravná hudební výchova (2 učitelé), hudební nauka (3 

učitelé) 

- taneční obor (1 učitel) 

- výtvarný obor (1 učitel) 

- literárně dramatický obor (1 učitel). 
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Tabulka 89: Vývoj počtu žáků 

 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

ZUŠ Břeclav 678 695 694 700 736 
Zdroj: Výkazy MŠMT 

 

ZUŠ Velké Bílovice 

- zřizovatelem školy je Město Velké Bílovice 

- sídlo školy Velké Bílovice 

- 15 učitelů 

- hudební obor – přípravná hudební výchova, základní studium I. stupně, základní studium 

II. Stupně (12 učitelů) 

- taneční obor -  přípravná taneční výchova, I. stupeň 1. – 7. ročník, II. stupeň 1. – 4. ročník 

(1 učitel) 

- výtvarný obor – přípravná výtvarná výchova, základní studium I. stupně, základní 

studium II. stupně (1 učitel) 

- literárně-dramatický obor (1 učitel) 

 

Tabulka 90: Vývoj počtu žáků 

  2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 
ZUŠ Vel. 
Bílovice 320 320 320 318 319 

Zdroj: Výkazy MŠMT 
 

Tabulka 91: Vývoj počtu pracovníku v ZUŠ 

Fyzicky 57 53 54 53 53 

Přepočet 41,55 42,63 42,91 43,74 43,50 
Zdroj: OSVŠ MÚ Břeclav 

 

 

3.1.4.4 Neformální a zájmové vzdělávání, jeho dostupnost a rozbor v řešeném území  

 

Velmi důležitou oblastí nejen pro děti a žáky předškolního a základního vzdělávání je také 

kultura a možnosti trávení volného času. Ve větších městech je samozřejmě pestřejší a 

komplexnější nabídka aktivit a možností. Naopak spíše na venkově se v případě možností 

neformálních volnočasových aktivit projevuje vlastní iniciativa obyvatel, která souvisí s lokálními 

tradicemi. Právě zde základní školy hrají významnou roli ve formě „komunitního centra“.  

Zájmové vzdělávání, i když neposkytuje stupeň vzdělání, se zabývá aktivitami potřebnými pro 

rozvoj osobnosti, kompenzuje jednostrannou zátěž ze školy, duševní hygienu, má funkci 
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výchovnou, vzdělávací, kulturní, preventivní (prevence šíření rizikového chování), zdravotní 

(relaxační a regenerační), sociální – rozvíjí schopnosti, znalosti, dovednosti, nadání, upevňuje 

sociální vztahy.  

Školní vzdělávací programy školských zařízení pro zájmové vzdělávání (školní družina, školní 

klub, středisko volného času) mají přímou vazbu na rámcové vzdělávací programy pro jednotlivé 

úrovně vzdělávání a prostřednictvím ŠVP pomáhají naplňovat vzdělávací cíle stanovené RVP 

všemi formami zájmového vzdělávání (pravidelnou výchovnou a vzdělávací činností, 

příležitostnou, tematickou rekreační, táborovou, osvětovou činností, otevřenou nabídkou 

spontánních činností). Jedná se především o průřezová témata RVP – osobnostní a sociální 

výchovu, výchovu demokratického občana, výchovu k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech, multikulturní, environmentální, mediální a etickou výchovu.  

Hlavní úkoly následujícího období je vytvořit vhodné podmínky pro osobnostní rozvoj mladých 

lidí a jejich uplatnění ve společnosti a podpořit činnost školských zařízení pro zájmové 

vzdělávání, která se podílejí na rozvoji nadání dětí a žáků. 

Všechny města a obce v ORP Břeclav mají zřízenou knihovnu. Občané mají k dispozici celkem 

21 veřejných knihoven, které jsou využívány taktéž k celoživotnímu vzdělávání občanů, 

nejenom díky dostupné literatuře, ale i prostřednictvím pořádaných akcí a uskutečňovaných 

aktivit.  

 

Střediska volného času, Domy dětí a mládeže a jejich přehled 

Tabulka 92: Volnočasové aktivity pro mládež jsou ve městě zastoupeny v různých podobách, 
které zabezpečují následující organizace: 

Střediska 
volného času 

SVČ Duhovka Břeclav různé kroužky, taneční studio 

Neziskové 
organizace 

Centrum volného času PLANETKA, 
z. s. 

Břeclav centrum volného času pro děti 

Knihovna každá obec má místní knihovnu, Břeclav v každé místní části 

Náboženství v každé obci je možnost navštěvovat náboženství 

Sportovní 
kluby 

MSK Břeclav Břeclav kopaná, stolní tenis, sportovní aktivity, 
šachy 

  

HC Lvi Břeclav Břeclav školka a škola bruslení, hokejová přípravka 

  

Soukromá škola bojových sportů Břeclav judo pro děti, kondiční cvičení, funkční 
kruhové tréninky 

  KRASO Břeclav, z. s. Břeclav kurzy bruslení pro děti od 4 let 

  

Sportovní klub moderní gymnastiky Břeclav základní a výkonnostní úroveň moderní 
gymnastiky 
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Sportovní plavání "DELFÍN" Břeclav Břeclav plavání pro děti všech věkových kategorií 

  Slovácký veslařský klub Břeclav veslování 

  Actiwity D. C. Břeclav taneční studio, moderní tanec 

  E. M. Dancers Břeclav Břeclav taneční skupina 

  Taneční studio N. C. O. D. Břeclav moderní tanec 

  

"Morava" - sdružení příznivců 
sportovního tance jižní Moravy 

Břeclav společenský tanec 

  

OREL Břeclav, HK Pálavský Věšák Břeclav umělá lezecká stěna, lezecký odd. 

  Jihomoravská sportovní, z. s. Břeclav tenis, sportovní aktivity 

  

TJ Lokomotiva Břeclav atletika, volejbal, badminton, softball, 
basketbal, aj. 

  

TJ Sokol Břeclav Břeclav cvičení rodičů s dětmi, předškolních dětí a 
žactva do 10 let 

  TJ Sokol Ch. N. Ves Ch. N. Ves fotbal 

  TJ Sokol Bulhary Bulhary   

  TJ Sokol Hlohovec Hlohovec   

  Sokol Hrušky Hrušky fotbal 

  TJ Sokol Kostice kopaná, judo 

  TJ Sokol Ladná Ladná   

  

TJ Sokol Lanžhot Lanžhot fotbal, florbal, košíková, ASPV, stolní tenis, 
tenis 

  TJ Moravan Lednice Lednice   

  Fotbalový klub M. N. Ves   

  

TJ Moravský Žižkov Mor. 
Žižkov 

  

  

TJ Sokol Podivín Podivín armsport, florbal, silový trojboj, všestranost 
- gymnastika, aerobik, předškolní děti, 
taneční hry, zdravotní cvičení, breakdance, 
cvičení pro ženy, turistický oddíl, ochotnický 
divadelní soubor PODIVA, zpívání s 
harmonikou 

  TJ Slavoj Podivín Podivín   

  TJ Sokol Přítluky Přítluky   

  TJ Sokol Rakvice Rakvice   

  TJ Sokol Tvrdonice Tvrdonice   

  TJ Sokol Týnec Týnec   

  Fotbalový klub Valtice Valtice   

  

TJ Sokol Velké Bílovice V. Bílovice fotbal, basketbal 

  TJ Sokol Zaječí Zaječí   
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  Armsport Kostice   

  

Oddíl kulturistiky a silového trojboje 
Lanžhot, Lakrosový oddíl 300 
Lanžhot 

Lanžhot   

  Lednice Bulldogs Lednice   

  Mažoretky M. N. Ves   

  SK Rakvice 1932 - oddíl kopané Rakvice   

  Judo, Armwrestling Tvrdonice   

  Klub mažoretek Valtice   

  

Florbal, tenis, motokros, klub 
bojových umění,  

V. Bílovice   

Jezdecké 
kluby 

Jezdecký klub Poštorná Poštorná   

  Spolek Koňské stezky Podluží Lanžhot   

  Jezdecký klub Rakvice Rakvice   

  Jezdecký klub Mustang V. Bílovice   

Folklórní 
soubory 

Dětský národopisný soubor 
Břeclavánek 

Břeclav téměř v každé obci existuje chasa nebo 
slovácký krůžek, které udržují kulturní 
tradice obcí 

  Dětský soubor Koňárci Poštorná 

  Dětský soubor Charvatčánek Ch. N. Ves 

  Notečka CM Ch. N. Ves 

  Národopisný soubor Hrozének Bulhary 

  Dětský folklórní soubor Hlohovec 

  Národopisný kroužek Hrušky 

  Kostičánek Kostice 

  

Dětský folklórní soubor Jatelinka M. N. Ves 

  

Dětský folklórní soubor Žižkovjánek Mor. 
Žižkov 

  Národopisný soubor Pomněnka Tvrdonice 

Ostatní Junák Břeclav   

  

Chlapecký skautský oddíl PLAMEN Břeclav skauting, schůzky, výpravy, tábory 

  Dívčí skautský oddíl V Trávě Břeclav skauting; schůzky, výpravy, tábory 

  Skautský oddíl Bantuové Lanžhot   

  

Kmen Ligy lesní moudrosti 
Tatankaska 

Břeclav historie, fantasy, šerm, lukostřelba, apod. 

  Royal Rangers Břeclav Břeclav volnočasový klub pro děti a mládež 

  

CESTA K HUDBĚ-hudební výuka 
Stehlíkovi 

Břeclav hudební obory 

  

cimbálové muziky V. Bílovice   
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dětský chrámový sbor Rybízci V. Bílovice   

  

Taneční škola Narin Břeclav výuka různých druhů a stylů orientálního 
tance, kurzů flirt dance a jógy 

  

Klub lodních modelářů CALYPSO Podivín   

  

SDH   všechny města a obce v ORP, vyjma obcí 
Kostice a Zaječí 

  

Rybáři   všechny města a obce v ORP, vyjma obcí 
Ladná a Valtice  

Zdroj: vlastní 
 

Středisko volného času Duhovka Břeclav – jedná se o příspěvkovou organizaci Jihomoravského 

kraje. Soustředí se na volnočasové a zájmové aktivity dětí, žáků, mládeže i občanů dalších 

věkových kategorií ve spádové oblasti Břeclav a jejího blízkého okolí. Nabídka aktivit je z oblastí 

sportovních, jazykových, uměleckých, turistických, přírodovědných i technických. Dále SVČ 

Duhovka pořádá jednorázové akce, soustředění a letní tábory a příměstské tábory. 

 

 

3.1.5 Zajištění dopravní dostupnosti škol v území 

 

V ORP Břeclav je v každé obci či městě zřízena mateřská škola. V Břeclavi je zřízeno 8 

mateřských škol (mateřské školy mají své spádové oblasti) a 1 speciální MŠ (spádovost obce 

v ORP Břeclav). Školy jsou v jednotlivých obcích umístěny v maximálních docházkových 

vzdálenostech pohybujících se v rozmezí 1 – 2 km. Dopravní dostupnost tedy v případě 

mateřských škol nemá vliv na dostupnosti mateřských škol v území. Co se týká města Břeclavi, 

městská hromadná doprava má husté pokrytí po celém městě (všech městských částech) 

v četných časových intervalech.  

 

Základní školy jsou zřízeny v každém městě či obci kromě obcí Bulhary (spádovost ZŠ Lednice), 

Kostic (spádovost ZŠ Tvrdonice), Přítluk (spádovost ZŠ Zaječí nebo ZŠ Rakvice).  

Pouze 1. stupeň vzdělávání zajišťují školy ZŠ Jana Noháče v městské části St. Břeclav 

(spádovost v rámci města Břeclavi – ZŠ Kupkova), dále pak ZŠ v Hlohovci (spádovost Lednice, 

případně Valtice), Hruškách (spádovost Moravská Nová Ves, Ladné (spádovost Břeclav, 

případně Podivín) a Týnci (spádovost Moravská Nová Ves).  
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Školy jsou v jednotlivých obcích umístěny v maximálních docházkových vzdálenostech 

pohybujících se v rozmezí 0,7 – 1,9 km.  

Ve městě Břeclavi je možné využít při přesunu na jednotlivé školy městskou hromadnou 

dopravu, doba přepravy po městě se pohybuje v rámci minut.  

Pokud dětí do ZŠ dojíždějí, je dojezdové vzdálenost velmi krátká (do 5 km) a koordinace 

integrovaného dopravního systému, po ose škol – obec – přepravce, je na velmi dobré úrovni.  

 

 

3.1.6 Sociální situace 

 

Sociálně patologické jevy 

 

Sociálně patologické jevy je možné řešit ze dvou pohledů. První pohled – výskyt sociálně 

patologických jevů u rodičů (např. týrání, zanedbání dětí, drogová závislost – alkoholismus, 

kouření, násilné chování, apod.), které jsou potom rozpoznatelné u dětí či žáků.  

Druhým pohledem jsou pak sociálně patologické jevy, které se projevují přímo u dětí či žáků. 

Dále budou řešeny sociálně patologické jevy, které se vyskytují přímo u žáků základních škol 

v území. Ve školách v ORP Břeclav se nejčastěji setkávají s následujícími projevy: 

- návykové látky: alkohol, kouření, marihuana, 

- šikana, rasismus, intolerance, agrese 

- záškoláctví, 

- vulgarismy, 

- krádeže, 

- ničení školního majetku (vandalismus). 

 V materiálech týkajících se sociálně patologických jevů dotčených zařízení v zájmovém území 

byly ještě uváděny v rámci prevence nejčastěji pervitin, heroin, gambling, kyberšikana (s těmito 

projevy se však na školách setkávají minimálně). Výše uvedené prohřešky se v případě výskytu 

ihned řeší na úrovni školy ve spolupráci s rodiči. Zde je nezbytné připomenout hlavně přístup 

rodičů, na kterém řešení dané problematiky výrazně závisí.   

Každá škola se snaží minimalizovat výskyt sociálně patologických jevů ve svém zařízení 

v podobě osvětových činností, účastí na kulturních a vzdělávacích akcích, které dopovídají svou 

náplní určité složce výchovy, zapojováním žáků do mimoškolní činnosti, kroužků, sportovních 

her, apod. Školy se snaží své aktivity i výuku zaměřovat také na prevenci. Prevence bývá 

prováděna také formou odborných přednášek, poučení o problematice patologických jevů 

v rámci výuky v podobě osobnostní a sociální výchovy, výchovy ke zdraví, mediální výchovy, 
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environmentální výchovy. Řešeny bývají také témata jako zdravá výživa, zdravý životní styl, 

režim dne, hospodaření, zásady chování, osobní a duševní hygiena, vztahy rodiče x děti x 

senioři, smysluplné využívání volného času, společné řešení problémů, apod. 

 

Výskyt sociálně vyloučené lokality 

 

V současné době existuje na území ORP jedna sociálně vyloučená lokalita a to ve městě 

Břeclavi – územní celek, tvořený podkovou tvořenou ulicemi Riegrova, Krátká a na Zahradách 

v Břeclavi 2. K tomu lze citovat z těchto dvou dokumentů: 

Strategický plán sociálního začleňování 2013 – 2014 – autor ASZ, prosinec 2012, strana 6 - 

citace: „V bloku domů mezi ulicemi Na Zahradách a Riegrova v městské části Břeclav-město 

bydlí v pěti činžovních domech se společným dvorem sociálně slabší obyvatelé města, z toho 

celkem 12 romských domácností. Jedna romská rodina má byt odkoupen do osobního 

vlastnictví. Břeclavané toto místo někdy označují jako „Bronx“. Lze jej prohlásit za hlavní 

břeclavskou sociálně vyloučenou lokalitu, prostorové vyloučení zde ale prakticky nenastává, 

protože ve stejných domech bydlí jak Romové, tak obyvatelé většinové společnosti, v okolních 

rodinných domech bydlí v naprosté většině ne-Romové a domy se nacházejí v srdci města, 

několik málo minut od obchodního centra. Ostatní obyvatelé Břeclavi ohrožení sociálním 

vyloučením žijí v běžné městské zástavbě, mimo větší komunity a prostorové vyloučení. 

Celkový počet Romů žijících v Břeclavi byl podle studie GAC v roce 2008 odhadován na 450–

600 osob. Obyvatelé, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením nebo se na hranici sociálního 

vyloučení nalézají, nejsou v Břeclavi segregováni do jednoho místa. Lze říci, že žijí ve všech 

městských částech a také ve spádových obcích.“ 

Závěrečná zpráva GAC - Strategie integrace romské populace v Břeclavi, březen 2008, str. 13 

- citace : 

„Existují nicméně místa, která se svým charakterem tomuto fenoménu přibližují a lze je označit 

za lokality ohrožené sociálním vyloučením.“ Zápatí na str. 13 tamtéž - odkaz 16: „blok domů 

v ulici Na Zahradách“ 

 

 

Sociální a další služby zaměřené na děti, mládež a rodiče poskytované v regionu 

(nízkoprahové kluby, odpolední kluby, rodinná centra, mateřská centra, atd.) 

 

Zřetelný je rozdíl v dostupnosti sociálních služeb ve městě Břeclavi a obcemi ve spádové 

oblasti. Poptávka po sociálních službách je nejvíce uspokojována v Břeclavi, jelikož nejvíce 
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služeb je poskytováno právě ve spádovém městě, tedy Břeclavi. Zcela jistě by měly být stávající 

sociální služby minimálně udržovány na stejné úrovni, v lepším případě rozšiřovány. 

Dostupnost ve spádové oblasti ostatních obcí má různou úroveň pro jednotlivé sociální služby. 

V žádném případě však nedosahuje takové úrovně jako v Břeclavi. Pro celou spádovou oblast 

by bylo vhodné vytvořit plán rozvoje sociálních služeb, který by napomohl také k rozvoji 

komunikace mezi poskytovateli služeb a představiteli obcí (tato komunikace je v současné době 

nedostatečná). Setkává se zde několik faktorů v různých úrovních v jednotlivých obcích a to: 

- nedostatečná informovanost o potřebných sociálních službách ze strany obcí, 

- nedostatečná informovanost občanů o sociálních službách, které by se daly využívat, 

- nedostatečně vyčleněné finanční prostředky na rozvoj a podporu sociálních služeb ze 

strany obcí a  

- z toho vyplývající nedostupnost sociálních služeb.  

 

Tabulka 93: Sociální a další služby poskytované na ORP Břeclav v roce 2016 

Služby sociálního 
poradenství 

Svaz tělesně postižených v ČR 
z.s., okresní organizace Břeclav 

odborné sociální poradenství § 37 

  TyfloCentrum Brno o.p.s.  odborné sociální poradenství § 37 
Služby sociální péče Remedia Plus, o.p.s. Břeclav 

osobní asistence § 39, pečovatelská služba 
§ 40, odlehčovací služby § 44, denní 
stacionář § 46, domov se zvláštním režimem 
§ 48, § 50,   

  Girasole Hustopeče tísňová péče § 41 
Služby sociální prevence Diecézní charita Brno, Oblastní 

charita Břeclav  

azylové domy – Domov svaté Agáty Břeclav 
(ženy s dětmi) § 57, kontaktní centra (závislé 
osoby) § 59, nízkoprahové denní centrum 
(osoby bez přístřeší, osoby ohrožené 
sociálním vyloučením) § 61; od roku 2017 
Sociálně aktivizační služby pro rodinu s 
dětmi § 65,  

  

Remedia Plus, o.p.s. Břeclav  SAS - centrum UTILIS (pro osoby s ment. + 
komb. Postižením – pobytové) § 66, 

  

Dotyk II, o.p.s. Brno  
raná péče pro děti s PAS (porucha 
autistického spektra) § 54 

  

Sdružení Práh Brno 
sociální rehabilitace § 70 – osoby s chron. 
duševním onemocněním § 70 

  

Středisko rané péče Brno  
raná péče pro nevidomé děti do sedmi let 
(§54) 

  

Centrum pro dětský sluch TAM-
TAM Olomouc 

raná péče pro neslyšící děti do 7 let (§ 54) 



 
 

MAP v ORP Břeclav II, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009693 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

266 

 

  

DOREA 
Slezská diakonie – děti s fyzickým a 
kombinovaným postižením (§ 54) 

  SPONDEA o.p.s. Brno krizová pomoc § 60 

  

IQ Roma servis, z. s., Břeclav  SAS pro rodiny s dětmi § 65, SAS terénní 
programy § 69 (pro minority a osoby 
ohrožené sociálním vyloučením),  

  Biliculum Mikulov  SAS pro rodiny s dětmi § 65 

  

Svaz tělesně postižených v ČR 
z.s., okresní organizace Břeclav  

SAS pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením § 66 

  

Spolek neslyšících Břeclav 

tlumočnické služby § 56, SAS pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením § 66 

  

TyfloCentrum Brno o.p.s. 

průvodcovské a předčitatelské služby § 42, 
SAS pro seniory a osoby se zrakovým 
postižením § 66 

Komunitní centra Komunitní centrum MAJÁČEK 
(Ch. N. Ves) 

volnočasové aktivity pro rodiče s dětmi 

Centrum pro rodinu Klubík Břeclav z. s. Břeclav 

Mateřské centrum MC Lvíček Dyjáček Břeclav 

  Rodinný klub Brouček Moravská Nová Ves 

  Dětské centrum Broučci Moravský Žižkov 

  Podivínské maminky Podivín 

  Mateřské centrum slunéčko Tvrdonice 
Zdroj: vlastní 
 

 

3.1.7 Návaznost na dokončené základní vzdělávání (úzká provázanost s KAPEM) 

 

Na území ORP Břeclav se nachází celkem 6 středních škol a učilišť. V Břeclavi se jedná 

o následujících 5 škol: 

- Gymnázium a Jazyková škola Břeclav, 

- Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, 

- Soukromá střední odborná škola manažerská a zdravotnická, s.r.o., 

- Soukromá střední odborná škola Břeclav s.r.o. a 

- Soukromá střední průmyslová škola Břeclav, spol. s r. o. CULTUS. 

Na území Valtic se nachází celkem 1 střední škola: 

- Střední vinařská škola Valtice. 
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Vysoké školství je na území ORP Břeclav zastoupeno pobočkou soukromé vysoké školy – 

Bankovní institut vysoká škola v Břeclavi a Zahradnickou fakultou Mendlovy univerzity v Lednici. 

Na území rovněž působí instituce na celoživotní vzdělávání a rekvalifikace. Druhým výrazným 

spádovým městem pro studenty středních škol a žáky odborných učilišť je město Hodonín, které 

se nachází mimo ORP Břeclav, ale je atraktivní svou polohou a dostupnou dojezdovou 

vzdáleností. 

Ve městech Břeclav a Hodonín jsou situována středoškolská zařízení, která nabízejí širokou 

škálu učňovských i středoškolských oborů. Kapacity učňovských oborů nejsou naplňovány 

z důvodu dlouhodobého poklesu zájmu z řad studentů. Školy musí reagovat na tento nepříznivý 

vývojový trend formou větší spolupráce mezi základními a středními školami, podnikatelskou 

sférou, obcemi a dalšími složkami. Cílem všech zainteresovaných subjektů by měla být podpora 

řemeslných a technických oborů. 

 

Možnosti uplatnění na trhu práce 

 

Pro absolventy jsou možnosti uplatnění na trhu práce v ORP Břeclav komplikovanější, 

každopádně se uchazečům při snížení svých požadavků na pracovní místo daří nalézt pracovní 

místo. Z pohledu potenciálních uchazečů o volné pracovní místo existují dva klíčové faktory, 

které hrají v dnešní době významnou roli při hledání práce. Jedná se především u absolventů o 

chybějící praxi a požadované vysoké vzdělání na pracovní místo. Získání práce není 

jednoduché a většina uchazečů o pracovní místo může tuto skutečnost potvrdit, každopádně 

existují také případy, kdy se lidé nesetkali s žádným problémem při hledání nového pracovního 

místa. Mezi uchazeči vnímané důsledky nezaměstnanosti můžeme řadit snižování chuti hledat 

práci, nedostatek finančních prostředků a chybějící péče státu o absolventy, kteří se snaží získat 

zaměstnání. Získat práci se většině absolventů daří většinou do půl rok od ukončení školy. Více 

jak polovina uchazečů o práci je nakonec zaměstnána v oboru, který byl předmětem jejich 

vystudovaného oboru. Většina uchazečů o volná pracovní místa si nakonec najde práci 

individuálně, bez úřadu práce.    

 

 

 

 

 

 



 
 

MAP v ORP Břeclav II, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009693 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

268 

 

3.2 Specifická část analýzy 

 

3.2.1 Témata MAP v řešeném území 

 

Témata MAP v řešeném území vycházejí z metodiky vydané pro potřeby MAP a jsou upravena 

dle konkrétních specifik řešeného území. 

Povinná opatření MAP jsou definována následovně: 

1) Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

2) Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

3) Inkluzivní vzdělávání a podpora žáků ohrožených školním neúspěchem 

Doporučená opatření MAP: 

1) Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

2) Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

3) Kariérové poradenství v základních školách 

Průřezová a volitelná opatření MAP: 

1) Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 

2) Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

3) Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 

4) Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 

5) Investice do rozvoje kapacit základních škol 

6) Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR 

 

Jednotlivá konkrétní témata a jejich vazby budou řešeny a definitivně ustanoveny až v dalších 

částech dokumentu místního akčního plánu v ORP Břeclav. Témata budou konzultována a 

řešena na pracovních skupinách, se zástupci neformálního a volnočasového vzdělávání, 

podnikatelského sektoru a dalšími subjekty včetně veřejnosti, které jsou ovlivňovány a přichází 

do styku s problematikou vzdělávání či školských zařízení, které v daném území vzdělávání 

poskytují.  

 

Na základě provedené analýzy a dotazníkových šetření by měla být v dalších fázích zpracování 

tohoto dokumentu řešena následující opatření: 

povinná: 

- Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita (povinné opatření 1) 

Optimalizace kapacit mateřských škol – rozšiřování kapacit v závislosti na 

demografických podmínkách (např. zakládání jeslí), dobudovávání potřebné 
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infrastruktury a zázemí, problematika bezbariérovosti jednotlivých zařízení, příprava 

škol, personálu a zavádění výukových materiálů pro děti se SVP, přizpůsobení potřebám 

inkluzivního vzdělávání, pracovat dle současných trendů, rozvíjet interaktivní metody 

výuky, kvalitní a vzdělaný pedagogický i nepedagogický personál (chůvy, logopedi, 

asistenti pedagoga), rozvoj klíčových kompetencí a zefektivňování kapacit.  

- Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání (povinné opatření 2) 

Individuálnější přístup, debaty, práce v menších skupinách, zkvalitňování volnočasových 

aktivit; dobudování, modernizace, rozvoj výukových prostor a prostředků v oblasti 

klíčových kompetencí, dovybavení učebními materiály, kompenzačními pomůckami a 

pomůckami v MŠ i ZŠ. 

- Inkluzivní vzdělávání a podpora žáků ohrožených školním neúspěchem (povinné 

opatření 3) 

Vytváření podmínek pro poutavější výuku, která bude vzbuzovat zájem, tvorba SVP 

žáky, individuálnější přístup, rozšíření personálních kapacit. 

 

doporučená: 

- Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků    (doporučené opatření 1) 

Prohloubení spolupráce škol mezi sebou, s firmami, s rodiči, veřejností; podněcování 

zájmu dětí a mládeže o přírodní vědy, technické disciplíny a další oblasti. Zajímavější a 

poutavější náplň výuky. 

- Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (doporučené opatření 

2) 

Rozvoj polytechnického vzdělávání včetně personálních kapacit, podpoření 

vzdělávacích oborů se zaměřením na technické obory a praxi. Podpora manuální 

zručnosti; prvky polytechnické výchovy ve vzdělávání již v mateřských školách. Podpora 

vybavení i zřizování školních dílen, laboratoří a školních zahrad a posilování jejich využití 

pro praktickou výuku žáků. 

 

průřezová a volitelná: 

- Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků (průřezové a volitelné opatření 1) 

Využití nových metod při výuce včetně moderních technických pomůcek, využívání 

nejnovějších trendů v ICT.  

- Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka (průřezové a 

volitelné opatření 2) 
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Praktické využití cizích jazyků, práce v menších skupinách, rodilí mluvčí, poutavější 

výuka, využívání moderních výukových učeben, techniky a vzdělávacích materiálů. 

Zajištění a vzdělávání kvalitního pedagogického a odborného personálu.  

- Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků (průřezové a volitelné 

opatření 3) 

Iniciace volnočasových a sportovních aktivit pro širokou veřejnost, osvěta aktivního 

trávení volného času a zdravého životního stylu, zaměření na volnočasové programy a 

zájmové kroužky, neformální a zájmové vzdělávání. 

- Investice do rozvoje kapacit základních škol (průřezové a volitelné opatření 5) 

Dostatečná kapacita zařízení včetně doprovodných zařízení a zázemí (jídelny, 

tělocvičny, hřiště, zahrady, apod.). 

  

3.2.2 Analýza dotčených skupin v oblasti vzdělávání v řešeném území  

 

Pro plánování aktivit v oblasti vzdělávání je jedním ze stěžejních kroků stanovení cílových 

skupin a analýza jejich vlivu, zapojení, postojů, atd. Díky pohledu jednotlivých skupin na danou 

problematiku můžeme stanovit a zohlednit jejich specifické potřeby či představy a zapracovat je 

do požadavků v oblasti vzdělávání.  

Hlavní cílovou skupinou jsou děti a žáci, kteří navštěvují mateřské a základní školy v území, 

dále pak jejich rodiče a rodiče budoucích žáků. Právě pro tuto skupinu jsou vytvářeny podmínky 

školství v ORP, které by se měly vyznačovat snadnou dostupností vzdělávání, kvalitní nabídkou 

služeb a přátelskou atmosférou. Důležitým faktorem je skutečnost, že tato cílová skupina se 

většinou nezaměřuje na celek výše uvedených podmínek, ale pouze na ty části, se kterými se 

dostávají přímo do styku. 

Další skupinou, kterých se oblast vzdělávání dotýká, jsou pedagogičtí pracovníci, kteří jsou 

přímými poskytovateli služeb. Právě na této skupině závisí kvalita předávaných informací, 

zkušeností a poznatků ve formě výuky. Kvalitě předávaných informací samozřejmě přechází 

zajištění dobré informovanosti, dostupnosti nových poznatků ve vzdělávání, seznamování se 

s užíváním nových technologií ve výuce. Aby mohlo být dosaženo všech jmenovaných faktorů, 

je samozřejmě nutné naplňovat očekávání pracovníků, jejich dobré ohodnocení a zajištění 

příjemného a vybaveného pracovního prostředí. Z jejich strany je pak nutné, aby působení celé 

školy vnímaly jako celek, ve kterém je potřeba spolupracovat a podílet se na jeho fungování. 

Dalšími skupinami jsou zřizovatelé školních zařízení, partneři a sponzoři škol, samospráva a 

státní správa ovlivňující finanční a legislativní možnosti a podmínky nastavené pro vzdělávací 

systém. Předpokladem dobré spolupráce těchto skupin je zajištění dobré informovanosti, 
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komunikace a angažovanosti zúčastněných skupin za účelem co nejlepšího výsledku a 

uspokojení všech potřeb těchto skupin.  
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Dotčené 
subjekty 

Představy, očekávání Vliv Zájem Postoj Přístup Role Zapojení Způsob 

Zřizovatelé škol udržet funkčnost a ekonomičnost 
institucí včetně odpovídajícího 
prostředí a vybavenosti s cílem 
kvality vzdělávání pro každého 
žáka; občanská vybavenost obce 

velký velký pozitivní aktivní řešitelé, příjemci výstupů 
projektu, hybatelé, mohou 
pozitivně ale i negativně 
ovlivnit vnímání projektu a 
jeho aktivity a výstupy 

informovanost, aktivizace, 
zapojení, poučený souhlas 

společné setkávání, 
individuální 
spolupráce, předávání 
informací 

Vedení škol udržet funkčnost a ekonomičnost 
instituce, získání fin. prostředků na 
vybavení a vzdělávání, nastavení 
spolupráce, sdílení zkušeností, 
zviditelnění školy - dobrá praxe 

velký velký pozitivní aktivní řešitelé, příjemci výstupů 
projektu, šiřitelé myšlenky, 
hybatelé, mohou pozitivně i 
negativně ovlivnit vnímání 
projektu, jeho aktivity i 
výstupy, zapojit se aktivně 
do nastavení spolupráce, 
navrhovatelé konkrétních 
kroků 

informovanost, aktivizace, 
aktivní zapojení do 
pracovních skupin, pozitivní 
ohlasy 

osobní setkávání, 
vyžádaná spolupráce, 
společné setkání 
všech zúčastněných, 
předávání informací 

Lídři, aktivní 
učitelé 

zapojení do projektu, členové 
pracovních skupin, tvůrčím 
způsobem ovlivňují proces 
vzdělávání, spolupráce zapojenými 
subjekty, sdílení zkušeností, další 
sebevzdělávání, zvyšování prestiže 
povolání, zájem na tvůrčím 
prostředí 

velký velký pozitivní aktivní zapojení do pracovních 
skupin, sdílení zkušeností a 
informací "příklady dobré 
praxe", motivace ostatních 
učitelů, sebevzdělávání 

aktivní zapojení do 
pracovních skupin a 
řídícího výboru projektu, 
naslouchá potřebám, sdílí 
zkušenosti 

setkávání, zapojení do 
pracovních skupin, 
případná lektorská a 
mentorská činnost 

Učitelé MŠ a 
ZŠ 

možnosti sebevzdělávání, nebudou 
se příliš aktivně zapojovat a 
zviditelňovat, zájem na zlepšení 
podmínek pro pedagogickou práci, 
očekávají zázemí a koordinované 
postupy navrhovaných změn ve 
vzdělávání a stabilitu systému 

velký střední neutrální mírně 
aktivní 

vyčkávání, velký potenciál 
profesionálního rozvoje, 
mohou pozitivně i negativně 
ovlivnit realizaci projektu 

potřeba kladné motivace, 
příklady dobré praxe, 
zdůraznění osobního užitku 

školení, společná 
setkání, sdílení 
zkušeností, zapojení 
do pracovních skupin, 
předávání informací 
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Dotčené 
subjekty 

Představy, očekávání Vliv Zájem Postoj Přístup Role Zapojení Způsob 

Rodiče vyžadují kvalitu vzdělávání, 
finančně nenáročné školství, 
příprava žáků pro profesní a osobní 
život, příprava pro navazující 
stupeň vzdělávání, otevřená 
komunikace ze strany vedení školy 
a zřizovatele, nabídka alternativní 
výuky, nabídka volnočasových 
aktivit 

velký střední pozitivní pasivní  zájem na změnách 
vedoucích k vyšší kvalitě 
vzdělávání, navrhovatelé 
konkrétních kroků a 
opatření, zapojení do 
pracovních skupin a 
řídícího výboru, mohou mít 
zásadní vliv na vnímání 
projektu a mohou ovlivnit 
motivaci žáků a volbu témat 
v projektu 

žádat o spolupráci, aktivní 
zapojení do pracovních 
skupin a řídícího výboru 
projektu, naslouchání jejich 
potřebám, sdílet 
zkušenosti, poskytování 
informací, zdůraznění 
užitečnosti projektu pro 
jejich děti, motivovat a 
pokusit se je zapojit, 
nabídka aktivní spolupráce 

společná setkání, 
zapojení do 
pracovních skupin, 
předávání informací, 
pozitivní mediální 
obraz, pozvání na 
společná setkání 

MAS, DSO splnění kritérií a cílů projektu, 
naplnění přínosu projektu, 
bezproblémový průběh, pozitivní 
vnímání projektu veřejností i 
odborníky, vytváření funkčního 
partnerství v území, umožnění 
rozvoje vzdělávání za účelem 
uplatnitelnosti žáků 

velký velký pozitivní aktivní iniciátor a realizátor 
projektu, příjemce dotační 
podpory, aktivní lídr, 
dohlížitel a kontrolor 

aktivní monitorování, 
přenos informací o projektu, 
nabídka využití poradenství 
prostřednictvím MAS a 
DSO, vytváření pozitivního 
PR, organizace konferencí 
a seminářů 

reporting a monitoring 
projektu, přenos 
informací 

MŠMT splnění cílů a přínosů projektu, 
zkvalitnění strategického řízení a 
plánování ve školách v území s 
důrazem na rozvoj pedagogických 
pracovníků, dodržení nastavených 
podmínek dle metodiky 

velký velký pozitivní aktivní poskytovatel dotační 
podpory, vyhlašovatel 
projektu, kontrolní činnost, 
poskytování poradenství, 
metodické vedení 

pravidelný monitoring, 
podávání žádostí o platbu, 
podávání informací, hlášení 
změn 

Monitorovací zprávy 
prostřednictvím MS 
2014+ 

Česká školní 
inspekce 

obecná očekávání, zájem na 
zkvalitnění vzdělávání, zlepšení 
spolupráce školského a 
mimoškolského resortu, pozitivní 
vnímání projektu veřejností i 
odborníky 

velký velký pozitivní aktivní garant a kontrolor kvality 
vzdělávacího procesu, 
poskytování poradenství, 
metodické vedení 

pravidelné poskytování 
informací, případná 
spolupráce 

účast na konferencích, 
PR, pozitivní 
zviditelnění 
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Dotčené 
subjekty 

Představy, očekávání Vliv Zájem Postoj Přístup Role Zapojení Způsob 

KÚ JMK zájem na funkčnosti a 
ekonomičnosti institucí v regionu, 
včetně odpovídajícího prostředí a 
vybavenosti s cílem kvality 
vzdělávání pro každého žáka; 
návaznost na KAP, pozitivní dopad 
realizace projektu ve vztahu ke 
středním školám 

velký velký pozitivní aktivní poskytovatel finančních 
prostředků na pedagogické 
a nepedagogické 
pracovníky škol, rozhoduje 
o zřízení funkcí 
pedagogických asistentů 
(na základě rozhodnutí 
PPP), správní orgán 

poskytování informací poskytování informací 
na vyžádání 

ORP zkvalitnění vzdělávání ve školách 
na území ORP, pozitivní vnímání 
projektu, možnost spolupráce v 
územních 

velký střední pozitivní aktivní uživatel výstupů projektu; 
může pozitivně i negativně 
ovlivnit spolupráci v území, 
využití dat pro projekt z 
území 

poskytování informací, 
zapojení do řídícího výboru, 
spolupráce, zviditelnění v 
rámci regionu 

společná setkání, 
reporting o průběhu 
projektu, přenos 
informací, 

KAP návaznost na realizaci projektu na 
regionální úrovni, získání 
strategických informací pro realizaci 
projektu, pozitivní vnímání projektu 
veřejností i odborníky, vytváření 
funkčního partnerství v území, 
návaznost zkvalitnění základního 
vzdělávacího procesu na středních 
školách 

velký velký pozitivní aktivní navazující subjekt, 
supervize projektu, 
poskytování informací z 
regionu a jeho vzájemné 
propojení; čerpání a sdílení 
nápadů na zlepšení 
vzdělávání z hlediska 
širších vztahů a strategie s 
dopadem na celý region 

poskytuje informace, 
zapojení do řídícího výboru, 
spolupráce, zviditelnění v 
rámci území, společné 
konference 

zapojení v řídícím 
výboru, společná 
setkání, reporting o 
průběhu projektu, 
přenos informací 

NPI úspěšnost projektu, zkvalitnění 
strategického řízení a plánování ve 
školách v regionu s důrazem na 
rozvoj pedagogických pracovníků 
zaměřených na výchovný a 
vzdělávací proces 

velký velký pozitivní aktivní poskytovatel informací, 
kontrola na regionální 
úrovni, uživatel výstupů 
projektu na regionální 
úrovni, přenos informací z 
MŠMT 

podávání informací, 
spolupráce, společné 
konference, metodické 
informace, účast na 
seminářích NPI 

pozvání na společná 
setkání, reporting o 
průběhu projektu, 
přenos informací, 
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Dotčené 
subjekty 

Představy, očekávání Vliv Zájem Postoj Přístup Role Zapojení Způsob 

Odborné 
instituce a 
odborná 
veřejnost 

zájem na přínosných změnách ve 
vzdělávání, změna fungování 
vzdělávacího systému, podílení se 
na tvorbě změn a koncepce 
vzdělávání, spolupráce 
vzdělávacích institucí, možnost 
aplikovat a sdílet své znalosti a 
dovednosti, 

velký malý pozitivní aktivní zájem podílet se na 
změnách a fungování 
vzdělávacího procesu, 
sdílení zkušeností a 
dovedností, zájem na 
kreativitě a inovativnosti 
vzdělávacího procesu, 
šiřitelé změn, navrhovatelé 
konkrétních kroků, možnost 
využít pro PS a ŘV - 
odborné studie z oblasti 
neformálního a 
alternativního vzdělávání, 
sdílení dobré praxe 

informování o projektu, 
přizvání ke spolupráci, 
pozvání na společné 
konference, metodické 
informace, nabídka účasti v 
PS a ŘV, pozvání na akce 
pořádané v rámci projektu 

pozvání na společná 
setkání, informace o 
průběhu projektu, 
přenos potřebných 
informací, zapojení do 
PS a ŘV, sdílení 
dobré praxe 

Neformální 
vzdělávání 

zájem na kvalitě a pozitivních 
změnách ve vzdělávání s akcentem 
na alternativní a neformální 
vzdělávání, změna postojů a 
společné změny ve fungování 
vzdělávacího systému, podílení se 
na tvorbě změn a koncepce 
vzdělávání, spolupráce se 
vzdělávacími institucemi, možnost 
zviditelnit svá zařízení, možnost 
aplikovat a sdílet své znalosti a 
dovednosti, posílení prestiže jejich 
zařízení, větší počet žáků pro jejich 
zařízení 

malý velký pozitivní aktivní zájem podílet se na 
změnách a fungování 
vzdělávacího procesu s 
důrazem na neformální 
vzdělávání, sdílení 
zkušeností a dovedností, 
zájem na kreativitě a 
inovativnosti vzdělávacího 
procesu, aktivní šiřitelé 
změn, navrhovatelé 
konkrétních kroků, možnost 
využít pro PS a ŘV - 
odborné studie, sdílení 
dobré praxe 

informování o projektu, 
přizvání ke spolupráci, 
pozvání na společné 
konference, metodické 
informace, nabídnout účast 
v PS a ŘV, pozvání na 
akce pořádané v rámci 
projektu 

pozvání na společná 
setkání, informace o 
průběhu projektu, 
přenos potřebných 
informací, zapojení do 
PS a ŘV, sdílení 
dobré praxe 
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Dotčené 
subjekty 

Představy, očekávání Vliv Zájem Postoj Přístup Role Zapojení Způsob 

Školská komise zájem na pozitivních změnách ve 
vzdělávání, rozvoj vzdělávacího 
systému a spolupráce mezi 
vzdělávacími institucemi formálního 
i neformálního vzdělávání; zájem 
na smysluplném rozvoji každého 
dítěte 

malý velký pozitivní pasivní sdílení informací, 
posuzování dopadu 
projektu na město/obec; 
navrhovatelé podnětů, 
konkrétních kroků; možnost 
využít do ŔV, využití 
informací ke školství 

informovat o projektu, 
přizvat ke spolupráci, 
pozvání na společné 
konference, nabídnout 
účast v PS a ŘV, pozvání 
na akce pořádané v rámci 
projektu 

pozvání na společná 
setkání, informace o 
průběhu projektu, 
přenos potřebných 
informací, zapojení do 
ŘV, 

Spolky v území zájem na pozitivních změnách ve 
vzdělávání, změna fungování 
vzdělávacího systému, podílení se 
na tvorbě změn a koncepce 
vzdělávání, spolupráce se 
vzdělávacími institucemi, možnost 
aplikovat a sdílet své znalosti a 
dovednosti 

malý velký pozitivní aktivní volnočasové aktivity a s 
nimi související 
poradenství, pozitivně 
ovlivňují postoj i vývoj žáků 
a jejich rodičů k 
připravovaným změnám ve 
vzdělávání a k inkluzi 

členové PS a ŘV, zapojit do 
kreativních a inovativních 
změn ve vzdělávacích 
institucích; poradenství a 
podílení se na tvorbě 
volnočasových aktivit, 
zapojení při pozitivním 
ovlivňování dětí směrem k 
některým výstupům 
projektu (čtenářské 
dovednosti, inkluze, IT 
dovednosti) 

cíleně informovat, 
zapojit do PS a ŘV, 
zvát na schůzky, 
žádat o odborné 
informace, 
konzultovat, dávat 
redigovat články a 
výstupy projektu 

Pedagogičtí 
pracovníci MŠ, 
školních družin 
a ostatních 
školních 
zařízení 

jasně definovaná vize školského 
zařízení, dobré a kvalitní zázemí a 
koordinované postupy 
navrhovaných změn ve vzdělávání, 
možnosti zlepšení koncepce práce, 
sami se aktivně nezapojí 

velký malý neutrální pasivní velký potenciál 
profesionálního rozvoje, 
mohu pozitivně i negativně 
ovlivnit realizaci projektu 

zapojení do projektu, 
zaktivizovat, vytvořit systém 
podpory a možnost využití 
konzultací, využítí jejich 
znalostí a dovedností, 
posílení jejich kompetencí, 
zviditelnění, pozitivní ohlas 
a posílení prestiže, nabídka 
odborného růstu 

cílené informace pro 
jednotlivé skupiny 
pracovníků, zapojení 
do PS a ŘV, intenzivní 
vysvětlování přínosů 
projektu, sdílení dobré 
praxe, společná 
setkání, nabídka 
školení 
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Dotčené 
subjekty 

Představy, očekávání Vliv Zájem Postoj Přístup Role Zapojení Způsob 

Veřejnost kvalitní dostupné a finančně 
nenáročné školství, děti nepůsobící 
problémy na veřejnosti 

velký malý neutrální pasivní může negativně ovlivnit 
vnímání projektu, je 
ovlivňována médii, vyčkává 
na začlenění 
handicapovaných dětí, čeká 
zejména na neúspěchy, 
nezájem seznámit se s cíli 
a účelem projektu 

informování, přiblížit 
kontroverzní témata, 
zlepšovat mediální obraz, 
cílit na občanská sdružení a 
zájmové skupiny 

podávat informace o 
úspěších v projektu, 
podávat tiskové 
zprávy z konferencí, 
aktualizovat webové 
stránky projektu 

Žáci, děti příjemné prostředí, zábavná škola, 
zajímaví pedagogové, moderní 
pomůcky, bezpečné a 
bezproblémové vztahy, dostupná 
škola; volnočasové aktivity, zábava; 
zažít úspěch, mít prestiž nebo se 
zviditelnit mezi vrstevníky, 
spolužáky; objevovat, růst, soutěžit, 
připravit se co nejlépe na další 
profesní i životní dráhu, 

malý střední neutrální pasivní hlavní cílová skupina, přímé 
ovlivnění projektem, 
zvyšování prestiže a 
kompetencí pedagogického 
sboru a škol, 

probuzení zájmu, 
aktivizace, pozitivní 
ovlivnění, zapojení jejich 
rodičů a pozitivně je 
ovlivňovat, zjišťovat jejich 
potřeby a zájmy a pozitivně 
reagovat, zabavit; posílit 
prestiž pedagogů v jejich 
očích 

oslovit a informovat 
prostřednictvím 
školního webu, 
školního časopisu, 
žákovských a 
školských rad, zapojit 
a informovat jejich 
rodiče 

Znevýhodnění 
žáci 

příjemné prostředí, bezpečné a 
bezproblémové vztahy s 
většinovými spolužáky, začlenit se 
a nebát se, dostupná škola, 
odborná a vstřícná pomoc, vhodné 
podmínky, zábavná škola, zajímaví 
a vzdělaní pedagogové, moderní 
pomůcky; volnočasové aktivity, 
zábava; zažít úspěch, připravit se 
co nejlépe na další profesní i životní 
dráhu 

malý střední neutrální pasivní hlavní cílová skupina, přímé 
ovlivnění projektem, 
zvyšování kompetencí a 
odbornosti pedagogického 
sboru a škol, 

probuzení zájmu, 
aktivizace, zvyšení jejich 
kompetence a pozitivní 
ovlivňování, zapojení jejich 
rodičů a pozitivně je 
ovlivňovat, zjišťovat jejich 
potřeby a zájmy a pozitivně 
reagovat, zabavit; posílit 
prestiž pedagogů v jejich 
očích 

oslovit a informovat 
prostřednictvím 
školního webu, 
školního časopisu, 
žákovských a 
školských rad, zapojit 
a informovat jejich 
rodiče 
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Dotčené 
subjekty 

Představy, očekávání Vliv Zájem Postoj Přístup Role Zapojení Způsob 

Média možnost přinést "zajímavé zprávy", 
poukázat na to co se nevede a co 
je negativní, poukázat na kauzy, 
zviditelnění institucí v regionu 

velký malý neutrální pasivní aktivně ovlivňují názor 
většinové společnosti, vliv 
na negativní nálady a 
negativní vnímání inkluze 

vytvářet dobrý mediální 
obraz, podávat pozitivní 
zprávy, informovat o 
zdarech v projektu, budovat 
pozitivní obraz, pomocí nich 
oslovit pasivní cílové 
skupiny, inzerovat potřeby 

uveřejňování 
tiskových zpráva, 
inzerátů, článků a 
pozitivních ohlasů, 
aktualizovat webové 
stránky projektu  

Zaměstnavatelé 
v území 

zájem na zkvalitnění vzdělávání 
žáků z hlediska jejich lepšího 
uplatnění na trhu práce, zájem o 
technické dovednosti a zlepšení 
schopnosti celoživotního učení, 
zájem na zlepšení kompetencí a 
dovedností žáků a budoucích 
absolventů škol 

velký malý neutrální pasivní přijímají informace a 
vyčkávají, zvažují případné 
zapojení, chtějí vyjádřit své 
potřeby z hlediska 
vzdělávání, mohou 
pozitivně i negativně ovlivnit 
vnímání projektu 

informování o projektu, 
pokusit se některé zapojit, 
zviditelňovat se v území 

monitorovat potřeby, 
pozvání ke společným 
konferencím, 
poskytování informací 

 

Na základě analýzy cílových skupin můžeme konstatovat, že pro zachování kvality vzdělávání a její zvyšování na území ORP Břeclav je důležitá 

kombinace - vzájemná komunikace v území a zapojení cílových skupin do řešení problematiky vzdělávání. Se vzájemnou komunikací pak úzce 

souvisí výměna informací za použití všech dostupných zdrojů v území. Se zapojením cílových skupin pak souvisí zpětná vazba o realizovaných 

krocích v oblasti vzdělávání.    
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3.2.3 Analýza rizik v oblasti vzdělávání v řešeném území 

 

Jako „riziko“ lze definovat možnost vzniku jevu či události, které mohou v negativním smyslu 

ovlivnit dosažení vydefinovaných cílů. Jedná se o nepředvídatelnou náhodnou událost, která 

může v budoucím čase nastat (a může a nemusí být negativního charakteru). Riziko bývá 

spojováno především s negativními vlivy či dopady a veřejností je chápáno jako synonymum 

nebezpečí, hrozby či nejistoty.   

Provedená analýza zachycuje možnosti výskytu rizika v oblasti vzdělávání na území ORP 

Břeclavi. Analýza rizika je postavena na specifikaci druhu rizika, stanovení závažnosti, 

pravděpodobnosti, významu a vlastníka rizika. 

Rizika jsou rozdělena do následujících oblastí:  

- finanční rizika, která souvisí s financováním školství, 

- organizační rizika, která souvisí se zajištěním dostupnosti vzdělání a personálním 

obsazením, 

- právní rizika, která souvisí s legislativou, 

- věcná rizika, která souvisí s věcnými tématy vzdělávání a  

- technická rizika, která souvisí se stavem budov a vybavení školských zařízení.  

 

 

 

Druh rizika Závažnost Pravděpodobnost Význam Předcházení/eliminace rizika Vlastník rizika 

Finanční rizika 

Nedostatek financí na běžné 
provozní výdaje (opravy, 
energie) 

3 2 6 rozpočet zřizovatelů zřizovatelé 

Nedostatek financí na 
investice a vybavení 

5 4 20 
grantové a dotační programy 
(fondy EU), grantová politika JMK 

zřizovatelé 

Nedostatek financí na 
mzdové výdaje 

3 2 6 
rozpočet MŠMT, stabilní 
financování školství 

stát 

Organizační rizika 

Nepříznivý demografický 
vývoj (nedostatek dětí, příliš 
mnoho dětí) 3 3 9 

potřeba začlenit scénáře opatření 
do dlouhodobých plánů, včetně 
návrhu opatření, plány 
spádovosti 

zřizovatelé 

Personální riziko 
(kvalifikovanost, fluktuace, 
věk) 

4 3 12 
motivace, zajištění dostupného 
DVPP v SO ORP Břeclav 

vedení škol, 
zřizovatelé 
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Druh rizika Závažnost Pravděpodobnost Význam Předcházení/eliminace rizika Vlastník rizika 
Rušení dopravních spojů 
zajišťující dopravu dětí 3 2 6 spolupráce při plánování s JMK 

zřizovatelé, 
JMK 

Právní rizika 

Změny legislativy 3 3 9 

informovanost zřizovatelů, 
nastavení stálého legislativního 
prostředí prostřednictvím JMK, 
školských odborů 

zřizovatelé, 
JMK 

Reformy zhoršující podmínky 
pro kvalitu výuky 

4 3 12 
spolupráce s JMK, zákonodárci, 
informovanost nadřazených 
institucí 

zřizovatelé, 
JMK 

Věcná rizika 

Nezájem rodičů a dětí o 
vzdělávání 

4 3 12 
nastavení fungující komunikační 
platformy škola - rodiče - žáci vedení škol 

Rostoucí počet osob 
ohrožených školním 
neúspěchem  

3 3 9 

komunikace prostřednictvím 
nadřazených institucí, JMK a 
MŠMT ve vědci nastavení 
podpory cílových skupin 
ohrožených školním neúspěchem 

vedení škol, 
zřizovatelé 

Zrušení speciálního školství v 
území 

5 3 15 komunikace s JMK 
zřizovatelé, 

JMK 

Nedostatek personálního 
zajištění a podpory 
neformálního vzdělávání a 
volnočasových aktivit 

3 3 9 
podpora neformálního vzdělávání 
a volnočasových aktivit ze strany 
vedení škol, zřizovatelů a rodičů 

zřizovatelé, 
vedení škol, 

rodiče 

Technická rizika 

Špatný technický stav budov 
ZŠ a MŠ 

3 2 6 
grantové a dotační programy 
(fondy EU), grantová politika JMK 

zřizovatelé 

Zastaralé a nevyhovující 
vybavení 

4 3 12 
grantové a dotační programy 
(fondy EU), grantová politika JMK 

zřizovatelé 

Pozn. Závažnost i pravděpodobnost – hodnoceno na škále 1 – 5 (1 nejnižší, 5 nejvyšší)   
Zdroj: vlastní průzkum 
 

Z analýzy rizik vyplývá, že největším rizikem je nedostatek financí na investice a vybavení, 

zrušení speciálního školství v území, personální riziko, reformy zhoršující podmínky po kvalitu 

výuky, nezájem rodičů a dětí o vzdělání a zastaralé a nevyhovující vybavení. Nositeli rizik jsou 

zřizovatelé, vedení škol a JMK. 
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3.3 Východiska pro strategickou část 

 

Analytická část a veškeré výstupy provedeného výzkumu potřeb základních a mateřských 

škol, které provedlo MŠMT ČR, budou předmětem diskuze na jednání jednotlivých pracovních 

skupin. Pracovní skupiny byly vytvořeny na základě povinných, doporučených a volitelných 

opatření MAP a sestaveny z aktérů řešeného území. Jednotlivý členové byli vytipováni a 

osloveni na základě návrhu odborného garanta, který velmi dobře zná problematiku v území.  

 

Ustanoveny byly následující pracovní skupiny: 

- Financování, 

- Rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka, 

- Rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka, 

- Rovné příležitosti, 

- Polytechnika a kariérové poradenství. 

 

Na základě výstupů analýzy dotazníkového šetření MŠMT ČR, analytické části a dosavadních 

diskuzí budou na jednáních pracovních skupin definovány klíčové oblasti, které budou dále 

řešeny formou úprav, doplnění a korekcí dle reálné situace v území. Z takto definovaných 

oblastí budou dále vybrány priority, které budou předmětem řešení MAP. Na základě diskuzí 

v pracovních skupinách a výsledků analýz bude realizačním týmem vypracována SWOT – 3 

analýza pro každou prioritní oblast. Návrhy budou poté opět předloženy pracovním skupinám 

k posouzení, případným úpravám a odsouhlasení. 

 

 

3.3.1 Vymezení problémových oblastí a klíčových problémů 

 

U mateřských škol existují následující problémové oblasti a klíčové problémy, kterými 

je třeba se zabývat a řešit je: 

 

Rozvoj infrastruktury škol, vč. rekonstrukcí a vybavení 

Školy potřebují dobudovat podnětné venkovní prostředí, realizovat přístavby budov či 

jejich úpravy, dobudovat prostory pro polytechnické vzdělávání, rekonstruovat či 

dobudovat jídelny, řešit bezbariérovost budov, pořídit nové didaktické pomůcky a 
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vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy. Nedostatek didaktických 

pomůcek pro 2 leté děti 

 

Rozvoj a podpora polytechnického vzdělávání 

 Dovybavení tříd a prostor školy pomůckami pro rozvoj polytechnických dovedností. 

Učitelé MŠ by měli více využívat poznatky v praxi a především sdílet dobrou praxi v této 

oblasti, rozvíjet své znalosti v oblasti polytechniky a využití ve výchově. Potřeba je také 

zajistit materiály pro vzdělávání polytechnického charakteru.  

 

Podpora inkluzivního/společného vzdělávání 

 V MŠ bude potřeba více využívat speciální pomůcky a kompenzační pomůcky, bude 

potřeba vytvořit systém podpory pro děti se SVP, včetně slovní zpětné vazby, více motivovat 

ke vzdělávání. Zlepšení škol v oblasti práce s dětmi se SVP (vzdělávání pedagogů, zajištění 

a vzdělávání asistentů a nepedagogických pracovníků). Absence vzdělaných pedagogických 

při nepedagogických pracovníků (chůvy, asistenti pedagoga, kvalifikovaní logopedi) 

 

Do určité míry by bylo dobré zabývat se matematickou a čtenářskou pregramotností, 

Pro pedagogy je nezbytný rozvoj znalostí v oblasti čtenářské pregramotnosti a jejich využití ve 

výchově. Je potřeba zajišťovat dostatečné technické a materiální zabezpečení, využívat 

interaktivní metody a pomůcky, zvětšit atraktivnost literatury. Vysoký počet dětí ve třídách 

neumožňuje maximálně individuální přístup, debaty, práce v menších skupinách. 

 

ICT včetně potřebné infrastruktury 

 MŠ je potřeba dovybavit interaktivními tabulemi, výpočetní technikou pro potřeby 

pedagogů. Pedagogové by měli více využívat ICT pro sebevzdělávání a přípravu na 

vzdělávání dětí. 

 

Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě 

U pedagogů je nutné, aby rozvíjeli své znalosti v oblasti kreativity a využívali ji ve 

výchově, přístup pedagogů by měl podporovat fantazii a iniciativu dětí. Škola by měla 

nabízet širokou škálu seberealizace dětí, umožnit dětem realizovat vlastní nápady.  
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Ostatní 

Pedagogové v území by se měli častěji setkávat při společné výměně zkušeností. 

Výuka by měla naučit dítě přemýšlet a rozhodovat dle vlastního úsudku, více by se 

mělo pracovat v menších skupinách za účelem individuálnějšího přístupu při výuce.  

 

U základních škol existují následující problémové oblasti a klíčové problémy, kterými je 

třeba se zabývat a řešit je: 

 

Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti 

Podpora vyššího stupně komplexního čtenářství, využití poznatků v praxi a sdílení dobré praxe 

s učiteli z jiných škol, podpora individuální práce s žáky, rozvoj znalostí pedagogů v oblasti 

čtenářské gramotnosti a využití ve výuce, čtenářské kroužky, jiné pravidelné mimoškolní 

aktivity na podporu a rozvoj čtenářské gramotnosti, čtenářsky podnětné prostředí ve škole. 

 

Podpora rozvoje matematické gramotnosti 

Zvýšit podporu rozvoje matematické gramotnosti v rámci SVP, podpora individuální práce 

s žáky, realizace mimovýukových akcí pro žáky na podporu matematické gramotnosti a 

zvýšení motivace. Rozšiřování znalostí pedagogů v dané oblasti a využití ve výuce, sdílení 

dobré praxe, podpora matematického myšlení žáků, existence kroužků, doučování, 

mimoškolních aktivit v oblasti matematické gramotnosti. Dostatečné technické a materiální 

zabezpečení.  

 

Podpora inkluzivního/společného vzdělávání 

Pořízení kompenzačních/speciálních pomůcek pro žáky se SVP, vybavení bezbariérovým 

nábytkem, přístroji, elektronikou pro žáky se SVP. Podmínky pro inkluzivní principy, vhodné 

přizpůsobení obsahu vzdělávání dle potřeb žáků, využití speciálních i kompenzačních 

pomůcek pedagogy. Nedostatečná připravenost škol v oblasti práce s dětmi se SVP 

(vzdělávání pedagogů, zajištění a vzdělávání asistentů a nepedagogických pracovníků) 

 

Podpora rozvoje jazykové gramotnosti 

Sdílení dobré praxe mezi učiteli, rozvoj znalostí pedagogů jazyků i ostatních předmětů v oblasti 

jazykových znalostí a využití ve výuce, zřízení jazykově podnětného prostředí ve škole, 

dostatečné technické a materiální zabezpečení pro výuku, při výuce využití moderních 
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učebnic, cizojazyčné literatury, multimédií a dalších materiálů. Nedostatečné zaměření na 

praktické využití cizích jazyků, absence kvalifikovaných rodilých mluvčích na ZŠ  

 

ICT včetně potřeb infrastruktury 

Vybavení počítačových učeben, pořízení softwaru pro ICT techniku, interaktivní tabule. 

Absence interaktivních metod výuky, případně zastaralé ICT zařízení, u některých škol 

nedostatečné vybavení 

 

Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence 

Rozvoj schopnosti žáků učit se, zorganizovat si učení, příprava žáků na aktivní zapojení do 

života, rozvoj občanských kompetencí, konstruktivní debaty žáků, podpora zapojení žáků do 

společenského a pracovního života.  

 

Rozvoj infrastruktury základních škol 

Dobudování případně rekonstrukce podnětných venkovních prostředí škol, rekonstrukce či 

výstavba dílen/cvičných kuchyněk, učeben fyziky, chemie, přírodopisu, informatiky, tělocvičen, 

školních jídelen, družin, kmenových tříd, výstavba či přístavba budov, jejich modernizace, řešit 

bezbariérovost budov. Vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy, vybavení 

kmenových tříd, nové didaktické pomůcky.  

 

Podpora polytechnického vzdělávání 

Vybavení polytechnických učeben, zpracování plánů polytechnických předmětů, rozvoj 

znalostí pedagogů v oblasti polytechniky, následné využití ve výuce, sdílení dobré praxe mezi 

učiteli z dalších škol, vzdělávací materiály, zřízení podnětného prostředí z oblasti polytechniky 

pro žáky i učitele. Morální a technické zastarávání odborných učeben, dílen a jejich vybavení 

(pomůcek) – neodpovídají současným trendům a standardům 

 

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 

Podpora k rozvoji kreativity, systematické učení prvků iniciativy a kreativity, podpora fantazie 

a iniciativy dětí, rozvoj finanční gramotnosti žáků. Kreativita vyučujících a přizpůsobování se 

neustále novým poznatkům, metodám při výuce a využívání moderních technických pomůcek 

(tablety, PC, atd.) 
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Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků  

Orientace pedagogů ve volně dostupných zdrojích na internetu, využití školního mobilního ICT 

vybavení ve výuce, pro výuku využívány dostupné a bezpečné internetové zdroje. Nedostatek 

pedagogů s přehledem a využíváním nejnovějších trendů v ICT 

Ostatní 

Více rozvíjet schopnosti nadaných dětí, do výuky zakomponovat více mimoškolních projektů. 

Vysoký počet dětí ve třídách neumožňuje maximálně individuální přístup, debaty, práce 

v menších skupinách (i oblasti čtenářské, matematické a jazykové gramotnosti). Finančně 

náročná obnova učebnic – rychlé zastarávání knižních učebních materiálů. Vysoká 

administrativní zátěž pedagogických pracovníků (ZŠ). Nedostatečná spolupráce rodičů, 

pedagogů a dalších činitelů ovlivňující vzdělávání v území, malý zájem rodičů a veřejnosti o 

život ve škole a o podporu sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků. Absence 

spolupráce mezi školami navzájem, školami a kulturními institucemi v území a školami a 

podnikatelským sektorem v území. Nízká nabídka volnočasových aktivit v oblastech čtenářské 

a matematické gramotnosti. 

 

3.3.2 Vymezení prioritních oblastí rozvoje v řešeném území 

Tabulka 94: Vymezení prioritních oblastí rozvoje 

PRIORITA 1 - Dostupné a kvalitní školy a školská zařízení 

Cíl 1.1 
Modernizace technické infrastruktury, 
podpora společného vzdělávání a 
rozšiřování výukových prostor v MŠ 

Cíl 1.2 
Modernizace technické infrastruktury, 
podpora společného vzdělávání a 
rozšiřování výukových prostor v ZŠ 

Cíl 1.3 
Úpravy venkovních ploch, hřišť, zahrad MŠ 
a ZŠ a úpravy prostor pro zájmové 
vzdělávání v ZŠ 

PRIORITA 2 - Podpora rozvoje kvalitního vzdělávání 

Cíl 2.1  Podpora rozvoje čtenářské a matematické 
pregramotnosti a gramotnosti 

Cíl 2.2  
Podpora rozvoje polytechnického, 
přírodovědného a EVVO vzdělávání v MŠ a 
ZŠ 

Cíl 2.3  Podpora rozvoje dalších klíčových 
kompetencí dětí a žáků *) 

Cíl 2.4  Podpora rozvoje neformálního a zájmového 
vzdělávání 
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Cíl 2.5  Další vzdělávání a podpora rozvoje 
lidských zdrojů ve školství 

PRIORITA 3 - Otevřené vzdělávání – podpora rozvoje každého dítěte a žáka 

Cíl 3.1  Aktivity pro inkluzi, podpora dětí a žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami 

Cíl 3.2 
Kariérové poradenství a příprava na 
budoucí povolání, rozvoj podnikavosti a 
iniciativy dětí a žáků 

Cíl 3.3  
Podpora nadaných a mimořádně nadaných 
dětí a žáků 

PRIORITA 4 - Spolupráce 

Cíl 4.1  
Podpora rozvoje spolupráce škol a 
školských zařízení s podnikatelskými 
subjekty v území 

Cíl 4.2  
Rozvoj spolupráce, sdílení a síťování škol a 
školských zařízení na všech úrovních a v 
rámci všech typů škol 

Cíl 4.3  
Spolupráce a síťování škol a školských 
zařízení s dalšími subjekty působícími v 
oblasti vzdělávání 

*) Další klíčové kompetence – rozvoj kompetencí pro aktivní používání cizího jazyka, rozvoj digitálních kompetencí 
dětí a žáků, rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků, sociálních a občanských kompetencí dětí a 
žáků 

 

3.3.3 SWOT-3 analýza prioritních oblastí rozvoje v řešeném území 

 

Jako zdroj informací a dat pro práci na revizi SWOT/SWOT-3 analýz byly využity informace 

získané při šetření zástupci realizačního týmu projektu MAP v ORP Břeclav II v rámci 

podaktivity 2.7 (potřeby škol), z vlastního dotazníkového šetření – kdy byly také získávány 

informace ohledně jednotlivých gramotností, informací / informačních přehledů a komparací 

z využitím externích zdrojů (výstupy šetření ČŠI, TALIS apod.), dále bylo pracováno 

s agregovanými daty zaslanými realizátorům MAP II ze strany MŠMT a byly diskutovány např. 

také podněty získané z evaluačních dotazníků během realizace jednotlivých aktivit projektu 

MAP v ORP Břeclav II.  

V rámci revize byly členům pracovních skupin předloženy také výstupy (SWOT / SWOT- 3) 

analýzy vytvořené v předchozím projektu (MAP I). 

Tento dokument, který vznikl z činnosti pracovních skupin projektu, je jedním z východisek pro 

konkrétní vymezení priorit v oblasti vzdělávání SO ORP Břeclav a tedy práci aktualizaci na 

strategické části dokumentace MAP II.  
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Primárně, v souladu s metodikou pro projekt MAP II, musí být SWOT/SWOT-3 analýza 

vytvořena pro povinná témata: 

1. TÉMA PODPORY ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI A ROZVOJE POTENCIÁLU 

KAŽDÉHO ŽÁKA,  

2. TÉMA PODPORY MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI A ROZVOJE POTENCIÁLU 

KAŽDÉHO ŽÁKA,  

3. TÉMA PODPORY ROZVOJE KVALITNÍHO INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

(dostupnost, inkluze a kvalita předškolního vzdělávání; inkluzivní vzdělávání a podpora 

dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem).  

Tato povinná témata korespondují s vytvořenými pracovními skupinami projektu, další 

volitelná / doporučená témata byla vybrána v souvislosti se zjištěnými problémovými oblastmi 

v území v oblasti vzdělávání. Kdyby byla pro vytvořený SWOT / SWOT- 3 analýz diskutována 

tato témata: 

 ROZVOJ KOMPETENCÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ V POLYTECHNICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ  

 KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH, 

 ROZVOJ PODNIKAVOSTI A INICIATIVY DĚTÍ A ŽÁKŮ,  

 ROZVOJ KOMPETENCÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ PRO AKTIVNÍ POUŽÍVÁNÍ CIZÍHO JAZYKA,  

 ROZVOJ SOCIÁLNÍCH A OBČANSKÝCH KOMPETENCÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ. 

 

Průřezově bylo řešeno téma ROZVOJ DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ A GRAMOTNOSTI DĚTÍ 

A ŽÁKŮ. 

Během práce na SWOT / SWOT-3 analýzách byly v pracovních skupinách diskutovány nejen 

zjištěné stěžejní problémové oblasti, ale diskuze se vedla i nad jejich příčinami. Probírány a 

široce diskutovány byly také možné nápravné kroky, kdy v některých případech ovšem bylo 

kontaktováno, že problémy a jejich příčiny jsou systémového rázu. 

 

Na základě vypracovaných SWOT/SWOT-3 analýz lze konstatovat, že nedostatek stabilní 

finanční podpory – v oblasti materiální či personální je společným znakem pro všechna 

diskutovaná témata. Lze sledovat vliv dotačních titulů (EU) vnímaný jako příležitosti či silná 

stránka, kdy je v území trend, těchto možností co nejvíce využívat. Vysledovat lze ovšem také 

požadavek na stálou komplexní finanční podporu, tento požadavek je provázán s potřebou 

kvalifikovaných absolventů pedagogických fakult, kteří jsou ochotni se dále věnovat práci a 
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sebevzdělávání ve školství. V některých sledovaných oblastech (např. v tématu cizích jazyků 

či v oblasti sociálních kompetencí) došlo po revizi k jen k dílčím změnám. 

Rozvoj DVPP, sdílení dobré praxe, metodickou podporu a rozvoj vzájemné spolupráce nejen 

mezi školami, ale také napříč v rámci jednotlivých aktérů působících v oblasti vzdělávání 

je často jmenován jako příležitost (či silná stránka), zde je pozitivně hodnocena činnost v rámci 

projektu MAP II, kdy jsou uvedené aktivity podporovány. Současně jejich realizací dochází ke 

snižování slabých stránek či hrozeb – podpora vzdělávání pedagogů, workshopy pro rodiče 

zaměřené na inkluzivní vzdělávání, aktivity v oblasti polytechniky, rozvoje ICT na školách, 

konference a metodické kabinety a apod. 

SWOT-3 analýzy prioritní oblasti rozvoje vzdělávání SO ORP Břeclav jsou Přílohou č. 3. 
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4. Strategická část – Strategický rámec MAP do roku 2023 
 

Strategický rámec MAP pro ORP Břeclav II 

Strategický rámec MAP pro ORP Břeclav byl aktualizován v rámci realizace projektu Místní 

akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II (MAP v ORP Břeclav II, registrační číslo 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009693) a vychází z dokumentu Strategický rámec MAP, který 

byl vypracován v předchozím období v souvislosti s projektem Místní akční plán vzdělávání 

v ORP Břeclav (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588). Dokument zahrnuje 

aktualizovanou vizi, priority a cíle, které zachycují současný stav v území ORP Břeclav. 

Mezi hlavní podklady aktualizace strategické části dokumentace MAP patřily SWOT-3 

analýzy (byly vytvořeny v oblastech: čtenářská gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka, 

matematická gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka, rozvoj digitálních kompetencí a 

gramotností dětí a žáků, rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání, rozvoj kompetencí dětí a 

žáků v polytechnickém vzdělávání – včetně rozvoje podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, 

kariérové poradenství v základních školách, rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní 

používání cizího jazyka, rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků), které byly 

vytvářeny na jednáních pracovních skupin projektu. Dalšími podstatnými podklady byly také 

výstupy z analytické části dokumentace MAP včetně výstupů z podaktivity 2.7 Podpora škol 

v plánování, kdy byla v zapojených školách vypracována dotazníková šetření - Popis potřeb 

škol a vlastní dotazníkové šetření, která zjišťovala stěžejní informace z oblasti mateřského a 

základního vzdělávání a problematické oblasti v území ORP Břeclav. Získaná data byla 

realizačním týmem analyzována a sloužila jako stěžejní podklad pro práci na aktualizaci 

analytické i strategické části dokumentace MAP. K pokladům pro práci na aktualizaci 

dokumentace MAP byla využita také data z výstupů dotazníkového šetření MŠMT. Podstatné 

výstupy ke strategické části MAP vznikly i během pravidelných setkáních pracovních skupin 

projektu a Řídícího výboru MAP v ORP Břeclav.  

 

4.1 Vize 
 

Vize byla definována ve vzájemné součinnosti všech hlavních zapojených aktérů v území MAP 

v ORP Břeclav a na základě sdílení jejich představ a stanovuje žádoucí stav, kterého má být 

v budoucnu ideálně dosaženo. Vize je také definovaným rámcem pro spolupráci při 

uskutečňování žádoucích změn vedoucích k jejímu naplnění. Vize je následně blíže 

upřesňována formou priorit a k nim napojeným cílům. 
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4.2 Popis zapojení aktérů 
 

Projekt Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II 

(reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009693) navazuje na projekt Místní akční plán vzdělávání 

v ORP Břeclav (reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588), který byl území ORP Břeclav 

realizován v období 01.09.2016 až 30.06.2018, a jehož realizátorem byl po diskuzi všech 

zainteresovaných subjektů v území stanoven Dobrovolný svazek obcí LVA. Cílem projektu 

MAP v ORP Břeclav bylo vytvoření fungující platformy partnerství a spolupráce mezi všemi 

relevantními aktéry v oblasti vzdělávání. Jejím cílem je zajištění dostatečné a funkční výměny 

zkušeností a názorů a posílení vazeb stávajících a také vytvoření vazeb nových.  

První setkání Řídícího výboru při realizaci projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav 

(MAP I) proběhlo 16.08.2016, na tomto jednání byly také vytvořeny pracovní skupiny tak, aby 

reflektovaly povinná, doporučená a volitelná opatření MAP (celkem byly vytvořeny čtyři 

pracovní skupiny). Řídící výbor (ŘV) byl tvořen ze zástupců zřizovatelů škol, ředitelů 

základních i mateřských škol, zástupců pedagogů, zástupců realizátora projektu, zástupců 

Každé dítě a každý žák mají možnost maximálně rozvíjet svůj potenciál v prostředí 
bezpečného a otevřeného klimatu školy, jsou motivováni ke vzdělávání v klíčových 
kompetencích, je v nich posilována touha po vědění a jsou soustavně připravováni na 
úspěšnou cestu životem. 

 Školy a školská zařízení v území ORP Břeclav spolu vzájemně spolupracují a sdílejí 
zkušenosti. 

 Rodiče a pedagogové si uvědomují důležitost vzájemné spolupráce založené na 
respektu a důvěře a vzájemně ji rozvíjejí. 

 Vzdělávací instituce v území ORP Břeclav uplatňují inkluzívní přístup a rozvíjí 
klíčové kompetence dětí a žáků. 

 Bezpečné a otevřené klima ve školách podporuje vzájemnou toleranci a respekt 
mezi dětmi a žáky. 

 Motivovaní pedagogové v dětech a žácích aktivně rozvíjí individualitu a touhu po 
poznání a jsou pro ně nositeli pravidel a hodnot. 

 Za účelem rozvoje individuálních potřeb každého dítě a žáka je ve školách zajištěno 
kvalitní a dostupné materiálně-technické zázemí. Ve školách je vytvořeno takové 
prostředí a podmínky, které pedagogy motivuje k práci a děti a žáky ke vzdělávání 
a studiu. 

 Všichni dotčení lokální aktéři ve vzdělávání spolu vzájemně aktivně komunikují a 
spolupracují, a to s cílem rozvíjet kulturní, ekologickou, sociální a společenskou 
funkci škol a školských zařízení v území ORP Břeclav a v nelepším zájmu 
vzdělávání dětí a žáků. 
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ASZ, realizačního týmu MAP, zástupce MAS, zástupce KAP a dalších. V průběhu projektu se 

členové pracovních skupin (PS) aktivně podíleli na tvorbě závazných výstupů projektu, k nimž 

patřily např. definice problémových oblastí ve vzdělávání v území ORP Břeclav, návrhy 

SWOT-3 analýz k relevantním opatřením MAP či aktivně diskutovali o tématech pro aktivitu 

budování znalostních kapacit pedagogů a pedagogických pracovníků v území. Členové PS 

byli na svých setkáních seznámeny s výstupy analytické části MAP, připomínkovali Strategický 

rámec MAP, probírali a navrhovali aktivity Akčního plánu. Dále byla definována vize, 

stanoveny priority a cíle, vedoucí k jejich naplnění. Členové PS byli klíčovými aktéry místního 

akčního plánování a úzce spolupracovali s realizačním týmem MAP. Setkání ŘV probíhala 

pravidelně min. dvakrát za rok, dle vytvořeného Statutu ŘV. Na těchto setkáních byla 

diskutována a probírána podstatná témata MAP a schvalovány a diskutovány jednotlivé části 

Dokumentace MAP (analytická, strategická, implementační část), a to včetně vytvořeného 

Akčního plánu na rok 2018. Kontinuálně probíhal sběr investičních priorit od škol a školských 

zařezaní v území ORP Břeclav. V rámci projektu bylo vytvořeno Memorandum o spolupráci – 

užší forma spolupráce mezi aktéry ve vzdělávání a realizátorem projektu MAP: V závěru 

realizace projektu MAP I byly schváleny všechny jednotlivé části Dokumentace MAP, které 

společně tvoří Dokument Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav. Všechny klíčové 

výstupy projektu MAP I byly projednávány a tvořeny dle principů komunitního plánovaní. 

Projekt MAP I byl ukončen k 30. 06. 2018. 

Po projednání s ostatními možnými žadateli v území došlo ke shodě, že navazující projekt 

bude realizován MAS Lednicko-valtický areál, z.s. společně s Dobrovolným svazkem obcí LVA 

(DSO LVA) jako partnerem s finančním příspěvkem. Před samotným podáním žádosti o dotaci 

bylo nutno v území zjistit zájem mateřských, základních i základních uměleckých škol o 

zapojení do projektu – školy, které do projektu chtěly být zapojeny; celkem je od projektu Místní 

akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II zapojeno 41 škol (dle IZO), což činní 83,7% škol 

v území. 

Navazující projekt Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II (MAP II) byl zahájen 01. 07. 

2018. První setkání ŘV v rámci tohoto navazujícího projektu proběhlo 27. 09. 2018, tomuto 

setkání předcházel Kulatý stůl na téma: Zvyšování připravenosti škol hlavního vzdělávacího 

proudu na vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření. Předsedou Řídícího výboru byl 

zvolen (opětovně) RNDr. Libor Kabát (zástupce DSO LVA, partnera s finančním příspěvkem). 

Většina členů ŘV byla jeho součástí již v předcházejícím projektu, tím byla maximálně 

zachována již vytvořená platforma partnerství a spolupráce mezi všemi relevantními aktéry.  

Proto mohou být dále posilovány vzniklé vazby a sítě. Samozřejmě byli před zahájením jeho 
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prvního jednání osloveni všichni povinní aktéři v souladu s požadavky projektu, a to formou e-

mailu nebo formou osobního jednání, kdy jim byl představen projekt MAP vzdělávání v ORP 

Břeclav II a nabídnuta možnost spolupráce. Aktuálně Řídící výbor tvoří – zástupci zřizovatelů, 

ORP, vedení MŠ a ZŠ, učitelů, školních družin, neformálního a volnočasového vzdělávání, 

ZUŠ, KAP, OHK, ASZ, realizátora MAP, partnera s finančním příspěvkem projektu, zástupce 

strategického řízení a plánování (NPI ČR), realizačního týmu MAP a v neposlední řadě také 

zástupce rodičů. K dalším bodům prvního jednání ŘV patřilo také odsouhlasení Statutu a 

Jednací řád Řídícího výboru, projednána byla také navržená organizační struktura projektu, 

která zachycuje vazby mezi jednotlivými články MAP – včetně realizačního týmu. Pracovní 

skupiny (PS) tohoto návazného projektu byly vytvořeny způsobem popsaným v závazné 

dokumentaci k výzvě (Postupy MAP II). Při navrhování jejich členů se realizační tým snažil 

zachovat maximum členů z předchozího projektu, současně bylo snahou zainteresovat místní 

lídry a další pedagogy a odborníky v oblasti vzdělání.  

Celkem bylo zformováno pět pracovních skupin (PS), jejichž členové byli schválení Řídícím 

výborem: 

•  PS pro Financování, 

•  PS pro Rovné příležitosti, 

•  PS pro Rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka, 

•  PS pro Rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka a 

•  PS pro Polytechniku a kariérové poradenství. 

Pracovní skupiny na se scházejí v intervalech min. čtyřikrát za období 12 měsíců. Pracovní 

skupiny jsou stěžejním pracovním orgánem v odborném realizačním týmu MAP II, na jejich 

setkáních je spoluvytvářena a diskutována závazná dokumentace MAP či jsou vytvářeny 

podklady k ní. V průběhu realizace se osvědčilo setkávání vícero pracovních skupin společně, 

což umožňuje zajímavou a žádanou mezioborovou interakci, posilování již vzniklých sítí a také 

sdílení příkladů dobré i špatné praxe. Mezi hlavní výstupy činnosti pracovních skupin doposud 

patří např. diskuze nad šetřením ke klíčové podaktivitě 2.7 (Potřeby škol) projektu a 

souvisejícím dotazníkovým šetřením pro zapojené mateřské i základní školy (dotazníkové 

šeření se uskutečnilo v průběhu měsíců duben až červen 2019 a jeho výstupy jsou součástí 

analytické části dokumentu MAP vzdělávání v ORP Břeclav II). K dalším výstupům patří také 

revidované SWOT-3 analýzy v povinných (i nepovinných) tématech MAP, projednání 

analytické části MAP a projednání strategické části dokumentace MAP. Průběžně také 

probíhal ze strany realizačního týmu sběr investičních priorit od škol a školských zařízení 

v území ORP Břeclav. 
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Všechny informace o projektu MAP II jsou projednávány na setkáních ŘV i pracovních skupin 

projektu. Stěžejní informace jsou také komunikovány se zapojenými školami v území i jejich 

zřizovateli. Snahou je dodržovat principy komunitního plánování, aktéři jsou aktivně zapojeni 

do projektu. Podílejí se na činnosti Řídícího výboru, na aktivitách pracovních skupin, na rozvoji 

a aktualizaci MAP II i na implementačních aktivitách projektu. Výběrem aktérů vzdělávání do 

projektu MAP II je naplněn princip spolupráce mezi zřizovateli, školami, organizacemi 

neformálního a zájmového vzdělání a rodiči. Tito aktéři jsou zastoupeni v Řídícím výboru a 

v pracovních skupinách. Mají také možnost scházet se při nejrůznějších akcích pořádaných 

Realizačním týmem MAP II a mají tak příležitost sdílet informace a vyměňovat si poznatky 

z praxe. Přípravu podkladů a úpravy na základě diskuze s aktéry provádí realizační tým. Do 

zapojených škol jsou také zasílány (e-mailem) nabídky na aktivity, ty jsou zveřejňovány také 

na webových stránkách projektu www.map-breclavsko.cz a také na FB profilu projektu MAP v 

ORP Břeclav. Informace o činnostech v rámci projektu jsou také předávány účastníkům na 

setkáních v rámci aktivit implementace, na aktivitách zaměřených na budování vzdělávacích 

kapacit nebo při setkávání ředitelů MŠ, ZŠ a zřizovatelů škol v území. 

Budování znalostních kapacit jsou věnovány akce související s realizací podaktivit 2.13 a 2.14 

případně také aktivit implementace MAP, současně je podporováno sdílení zkušeností a dobré 

praxe na tematických setkáních.  

Publicita projektu je naplňována především formou uveřejňování článků v místních tiskových 

médiích, kdy je o aktivitách projektu informována široká veřejnost.  

Zapojena do projektu je i dotčená veřejnost, realizační tým pravidelně aktualizuje facebookový 

profil MAP v ORP Břeclav a webové stránky www.map-breclavsko.cz. Šíření informací o 

projektu, jeho aktivitách a výstupech napomáhají velkou měrou právě tyto dva informační 

kanály. Veřejnost je zapojena do projektu MAP II také formou konzultačního procesu v souladu 

s Komunikačním plánem projektu. 
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4.3 Popis priorit a cílů 

4.3.1 Struktura a popis priorit a cílů 

PRIORITA 1 - Dostupné a kvalitní školy a školská zařízení 

Cíl 1.1 
Modernizace technické infrastruktury, 
podpora společného vzdělávání a 
rozšiřování výukových prostor v MŠ 

Cíl 1.2 
Modernizace technické infrastruktury, 
podpora společného vzdělávání a 
rozšiřování výukových prostor v ZŠ 

Cíl 1.3 
Úpravy venkovních ploch, hřišť, zahrad MŠ 
a ZŠ a úpravy prostor pro zájmové 
vzdělávání v ZŠ 

PRIORITA 2 - Podpora rozvoje kvalitního vzdělávání 

Cíl 2.1  Podpora rozvoje čtenářské a matematické 
pregramotnosti a gramotnosti 

Cíl 2.2  
Podpora rozvoje polytechnického, 
přírodovědného a EVVO vzdělávání v MŠ a 
ZŠ 

Cíl 2.3  Podpora rozvoje dalších klíčových 
kompetencí dětí a žáků *) 

Cíl 2.4  Podpora rozvoje neformálního a zájmového 
vzdělávání 

Cíl 2.5  Další vzdělávání a podpora rozvoje lidských 
zdrojů ve školství 

PRIORITA 3 - Otevřené vzdělávání – podpora rozvoje každého dítěte a žáka 

Cíl 3.1  Aktivity pro inkluzi, podpora dětí a žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami 

Cíl 3.2 
Kariérové poradenství a příprava na budoucí 
povolání, rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí 
a žáků 

Cíl 3.3  
Podpora nadaných a mimořádně nadaných 
dětí a žáků 

PRIORITA 4 - Spolupráce 

Cíl 4.1  
Podpora rozvoje spolupráce škol a 
školských zařízení s podnikatelskými 
subjekty v území 

Cíl 4.2  
Rozvoj spolupráce, sdílení a síťování škol a 
školských zařízení na všech úrovních a v 
rámci všech typů škol 

Cíl 4.3  
Spolupráce a síťování škol a školských 
zařízení s dalšími subjekty působícími v 
oblasti vzdělávání 

*) Další klíčové kompetence – rozvoj kompetencí pro aktivní používání cizího jazyka, rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků, 
rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků, sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 



 

 

MAP v ORP Břeclav II, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009693 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

 

  
 295 

4.3.2 Priorita č. 1 

PRIORITA 1 DOSTUPNÉ A KVALITNÍ ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cíl a popis cíle 
1.1 

Modernizace technické infrastruktury, podpora společného vzdělávání a 
rozšiřování výukových prostor v MŠ 
Cílem je zajištění komplexního a moderního rozvoje 
a) Optimalizace kapacit MŠ – rozšíření kapacit MŠ ve SO ORP Břeclav - dle  aktuálních 
potřeb v závislosti na vývoji demografických podmínek a požadavků na inkluzivní vzdělávání. 
Podpora výstavby nových zařazení a rozšiřování stávajících, a to včetně zohlednění podmínek pro 
zařazení dvouletých dětí do MŠ. Realizovány budou rekonstrukce, přestavby a výstavby nových 
budov mateřských škol a souvisejících zařízení. K prioritám patří projekty, které řeší problematiku 
navýšení kapacity a současně také doprovodná zařízení (školní jídelny, sklady, kanceláře apod.), 
bezpečnostní systémy, v souvislosti s potřebami inkluzivního vzdělávání také bezbariérovost 
výukových a nevýukových prostor a vznik odborných prostor (pro vzdělávání dětí se SVP, odborné 
koutky pro rozvoj gramotností a klíčových kompetencí apod.), tělocvičny, zahrady a zeleň. 
b) Zkvalitnění infrastruktury MŠ – modernizace výukových prostor, jejich vybavení a 
budov MŠ ve SO ORP Břeclav - dle aktuálních trendů ve výuce a současných požadavků 
na výuku. Cílem jsou rekonstrukce, modernizace stávajících budov mateřských škol a jejich zařízení 
odpovídajícím vybavením. Podporovány budou i modernizace stávajících technologií a technických 
zařízení a pořízení nových. V rámci tohoto dílčího cíle budou řešeny také: 

 potřebné rekonstrukce rozvodů – elektroinstalace, topné systémy, vnitřní rozvody, 
odpadové systémy atd., 

 výstavby rekonstrukce či modernizace sociálních zařízení, 
 výstavby, rekonstrukce či modernizace tělocvičen včetně doprovodných zařízení 

(např. šatny), 
 výstavby, rekonstrukce a modernizace kabinetů a dalších součástí mateřských škol 

(včetně: bezpečnostních systémů, zabezpečení před vstupem cizích osob apod.), 
 pořízení a obnova nábytku, nákup a instalace zařízení, techniky a pomůcek pro MŠ 

a i jejich zázemí. 
c) Infrastruktura pro klíčové kompetence, inkluzi a rozvoj nadaných dětí – zajištění 
dostatečných podmínek pro rozvoj potenciálu každého dítěte v MŠ ve SO ORP Břeclav, a to 
dětí se SVP i dětí nadaných a také podmínek pro rozvoj čtenářské a matematické pregramotnosti, 
polytechniky a dalších klíčových kompetencí dětí. Tato část cíle se týká budování výukových prostor 
a zázemí v MŠ a jejich technických úprav, které jsou potřebné pro inkluzivní přístup ke vzdělávání 
– k dětem se SVP, dětem sociálně či kulturně znevýhodněným a dětem nadaným. Součástí dílčího 
cíle je také řešení potřebné bezbariérovosti. Dále bude podporován rozvoj, modernizace a 
specializace výukových prostor v souvislosti s rozvojem znalostí dětí v oblasti klíčových kompetencí 
a čtenářských a matematických pregramotností a prostor pro odbornou práci pedagogů a prostor 
pro oddych pedagogických a nepedagogických pracovníků. V rámci tohoto dílčího cíle bude řešeno 
také: 

 vybavení MŠ potřebnými odbornými a učebními pomůckami, kompenzačními 
pomůckami a vybavením pro inkluzivní vzdělávání, pomůckami pro rozvoj čtenářské 
a matematické pregramotnosti, klíčových kompetencí a polytechnického vzdělávání 
(polytechnické stavebnice apod.) a dalšího vybavení v souladu s popisem cíle, 

 rozvoj, modernizace a vybudování ICT a vnitřní konektivity k usnadnění inkluzivního 
vzdělávání, k individuálnímu rozvoji nadaných dětí a rozvoji vzdělávání dětí v 
polytechnice a v klíčových kompetencích a gramotnostech (včetně vybavení 
potřebnou ICT, budování IT sítí v MŠ apod.), 

 podpora nákupu SW licencí v souladu s popisem cíle 

Vazba na povinná 
opatření (PO) 
MAP 

Silná vazba – PO3 Slabá 
vazba – PO1,PO2 

Vazba na volitelná 
opatření (VO) 
MAP 

Střední vazba – VO1, VO2, VO4 VO5, VO6, VO7 
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Indikátory  Počet realizovaných investičních projektů v souladu s cílem 1.1 
 Počet nově vzniklých kapacit – míst v MŠ 
 Kapacita nově vybudovaných a vybavených výukových prostor pro rozvoj matematické a 

čtenářské pregramotnosti, polytechniku a klíčové kompetence dětí 

PRIORITA 1 DOSTUPNÉ A KVALITNÍ ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cíl a popis cíle 
1.2 

 Modernizace technické infrastruktury, podpora společného vzdělávání a 
rozšiřování výukových prostor v ZŠ 
Cílem je zajištění komplexního a moderního rozvoje 
a) Optimalizace kapacit ZŠ – rozšíření kapacit ZŠ ve SO ORP Břeclav - dle aktuálních 
potřeb v závislosti na vývoji demografických podmínek. Podpora výstavby nových zařazení a 
rozšiřování stávajících. Realizovány budou rekonstrukce, přestavby stávajících a výstavby nových 
budov základních škol a jejich souvisejících zařízení. K prioritám patří projekty, které řeší 
problematiku navýšení kapacity a současně také doprovodná zařízení (školní jídelny, kluby, 
družiny apod.), bezpečnostní systémy, v souvislosti s potřebami inkluzivního vzdělávání také 
potřebnou bezbariérovost výukových i nevýukových prostor a vznik odborných prostor 
(pro vzdělávání dětí se SVP, pro odborné učebny pro rozvoj klíčových kompetencí a gramotností 
apod.), zeleň, sportoviště, tělocvičny. 
b) Zkvalitnění infrastruktury ZŠ – modernizace výukových prostor, jejich vybavení a 
budov ZŠ ve SO ORP Břeclav - dle aktuálních trendů ve výuce a současných požadavků na výuku. 
Cílem jsou rekonstrukce, modernizace stávajících budov základních škol a jejich zařízení 
odpovídajícím vybavením. Podporovány budou i modernizace stávajících technologií a 
technických zařízení a pořízení nových. V rámci tohoto dílčího cíle budou řešeny také: 

 potřebné rekonstrukce rozvodů – elektroinstalace, topné systémy, vnitřní rozvody, 
odpadové systémy atd., 

 výstavby, rekonstrukce či modernizace sociálních zařízení, 
 výstavba, rekonstrukce či modernizace tělocvičen včetně doprovodných zařízení (např. 

šatny), 
 výstavba, rekonstrukce a modernizace kabinetů a dalších součástí základních škol 

(včetně: bezpečnostních systémů, zabezpečení před vstupem cizích osob apod.), 
 pořízení a obnova nábytku, nákup a instalace zařízení, techniky a pomůcek pro ZŠ a 

i jejich zázemí. 
c) Infrastruktura pro klíčové kompetence, inkluzi a rozvoj nadaných dětí – zajištění 
dostatečných podmínek pro rozvoj potenciálu každého dítěte v ZŠ ve SO ORP Břeclav, a to 
dětí se SVP i dětí nadaných a také podmínek pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, 
polytechniky a dalších klíčových kompetencí dětí. Tato část cíle se týká budování učeben a zázemí 
v ZŠ a jejich technických úprav, které jsou potřebné pro inkluzivní přístup ke vzdělávání – k dětem 
se SVP, dětem sociálně či kulturně znevýhodněným a dětem nadaným. Součástí dílčího cíle je 
také řešení potřebné bezbariérovosti. Dále bude podporováno budování, rekonstrukce, 
modernizace a vybavení odborných učeben v souvislosti s rozvojem znalostí žáků v oblasti 
klíčových kompetencí, polytechniky a gramotností – jazykové učebny, učebny pro rozvoj 
matematiky, přírodních věd, technických a řemeslných oborů, laboratoře, učebny pro rozvoj 
kompetencí žáků v IT a prostor pro odbornou práci pedagogů a prostor pro oddych pedagogických 
a nepedagogických pracovníků. V rámci tohoto dílčího cíle bude řešeno také: 

 vybavení ZŠ potřebnými odbornými a učebními pomůckami, kompenzačními pomůckami 
a vybavením pro inkluzivní vzdělávání, pomůckami pro rozvoj čtenářské a matematické 
gramotnosti, klíčových kompetencí a polytechnického vzdělávání (polytechnické 
stavebnice apod.) a dalšího vybavení v souladu s popisem cíle, 

 rozvoj, modernizace a vybudování ICT a vnitřní konektivity k usnadnění inkluzivního 
vzdělávání, k individuálnímu rozvoji nadaných dětí a rozvoji vzdělávání žáků 
v polytechnice a v klíčových kompetencích a gramotnostech (včetně vybavení potřebnou 
ICT, budování IT sítí v ZŠ apod.), 

 podpora nákupu SW licencí v souladu s popisem cíle 

Vazba na povinná 
opatření (PO) MAP 

Silná vazba – PO3 
Střední vazba – PO1, PO2 
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Vazba na volitelná 
opatření (VO) 

Silná vazba – VO8 
Střední vazba – VO1, VO2, VO4, VO5, VO6, VO7 Slabá vazba – VO3 

Indikátory  Počet realizovaných investičních projektů v souladu s cílem 1.2 
 Počet nově vzniklých kapacit – míst v ZŠ 
 Kapacita nově vybudovaných a vybavených výukových prostor pro rozvoj matematické a 

čtenářské gramotnosti, polytechniku a klíčové kompetence žáků 

 

PRIORITA 1 DOSTUPNÉ A KVALITNÍ ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ. 

 
 
 
 
 
 

Cíl a popis cíle 
1.3 

Úpravy venkovních ploch, hřišť, zahrad MŠ a ZŠ a úpravy prostor pro zájmové 
vzdělávání v ZŠ 
Revitalizovat, rozšiřovat a nově budovat venkovní plochy, hřiště, zahrady a dětská sportoviště a 
sportovní hřiště v areálech škol a školských zařízení. Upravovat hřiště, dětská sportoviště, 
sportovní hřiště, zahrady a venkovní prostory pro aktivní i klidový odpočinek dětí a žáků v areálech 
škol a školských zařízení. Venkovní prostory, dětská sportoviště, sportovní hřiště, hřiště a zahrady 
škol a školských zařízení rozvíjet v souladu s aktuálními poznatky o všestranném rozvoji dětí a 
žáků (tzn. včetně např. pěstitelských pozemků, environmentálních zahrad a ploch, didaktických 
pomůcek sloužících k rozvoji matematických, čtenářských gramotností, doplňkové zeleně, 
dopravních hřišť apod.). Současně budou také podporovány aktivity vedoucí k rozšíření, 
modernizaci a rekonstrukci prostor pro zájmové vzdělávání v ZŠ. 
V rámci tohoto cíle bude podporována také infrastruktura zvyšující bezpečnost pohybu dětí u škol 
včetně dopravního značení (svislého i vodorovného), vytváření a úprava parkovacích míst (K+R 
apod.) či jiných doprovodných zařízení.  

Cílem je: 
 navýšit počet funkčních a moderních školních zahrad, sportovišť a hřišť (i s didaktickými 

prvky), která jsou součástí MŠ a ZŠ ve SO ORP Břeclav 
 navýšit počet modernizovaných a funkčních prostor pro zájmové vzdělávání v ZŠ 
 zajistit vyšší bezpečnost pohybu dětí u mateřských a základních škol  

Vazba na povinná 
opatření (PO) 
MAP 

Silná vazba – PO3 

Vazba na volitelná 
opatření (VO) 
MAP 

Střední vazba – VO2, VO6, VO7, VO8 
Slabá vazba – VO1 

Indikátory  Počet realizovaných investičních projektů v souladu s cílem 1.3 
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4.3.3 Priorita č. 2 

PRIORITA 2 PODPORA ROZVOJE KVALITNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. 

 

 

Cíl a popis cíle 
2.1 

Podpora rozvoje čtenářské a matematické pregramotnosti a gramotnosti 
Dostatečné kompetence dětí a žáků v oblasti matematické a čtenářské pre- a gramotnosti jsou 
jedním z klíčových předpokladů pro jejich další úspěšné studium na navazujících stupních škol. 
Cíl je zaměřen na zvýšení kompetencí dětí a žáků v čtenářské a matematické pregramotnosti a 
gramotnosti ve školách a školských zařízeních ve SO ORP Břeclav. V rámci cíle budou 
podporovány ucelené programy ve výuce, zavadění inovativních metod a forem výuky, projekty 
zaměřené na finanční gramotnost dětí a žáků, tvorbu a sdílení výukových materiálů, vzdělávacích 
metod a postupů dobré praxe, vzájemná spolupráce škol a školských zařízení a sdílení dobré 
praxe, podporovány budou také přednášky či stáže specialistů na danou 
problematiku ve školách 

Vazba na povinná 
opatření (PO) MAP 

Silná vazba – PO1, PO2, PO3 

Vazba na volitelná 
opatření (VO) MAP 

Střední vazba – VO1, VO4, VO8 
Slabá vazba – VO2, VO5, VO6, VO7 

Indikátory  Počet podpořených aktivit a projektů v oblasti rozvoje čtenářské a matematické 
pregramotnosti dětí 

 Počet podpořených aktivit a projektů v oblasti rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti 
žáků 

 
 
 
 
 

Cíl a popis cíle 
2.2 

Podpora rozvoje polytechnického, přírodovědného a EVVO vzdělávání v MŠ a 
ZŠ 
Cíl je zaměřen na zlepšení kompetencí dětí a žáků v rámci polytechnických, přírodovědných a 
environmentálních oborů a vychází z potřeby zatraktivnit polytechnické obory pro žáky, zlepšit 
manuální zručnost dětí a žáků a zvýšit orientaci dětí a žáků v přírodovědných oborech a EVVO. V 
minulosti nebylo polytechnické vzdělávání příliš podporováno, nyní kdy je nedostatek odborníků v 
technických a přírodovědných profesích na trhu práce markantní, je v zájmu rozvoje regionu 
aktivně podporovat vzdělávání v těchto oborech a zajistit pro tyto účely dostatečnou metodickou 
a materiální podporu. 
Podporovány budou projekty na úrovni MŠ (např. Technické MŠ) i ZŠ – projekty ve formě 
ucelených programů ve výuce, sdílení dobré praxe i projekty spolupráce škol. V rámci cíle bude 
také podporováno zavadění inovativních metod a forem výuky, projekty zaměřené na 
tvorbu a sdílení výukových materiálů, vzdělávacích metod a postupů dobré praxe, podporovány 
budou také přednášky či stáže specialistů na danou problematiku ve školách. 

Vazba na povinná 
opatření (PO) MAP 

Silná vazba – PO3  
Střední vazba – PO1, PO2 

Vazba na 
volitelná opatření 
(VO) MAP 

Silná vazba – VO2 
Střední vazba – VO1, VO4, VO8 Slabá vazba – VO3, VO6, VO7 

Indikátory  Počet podpořených aktivit a projektů v souladu s cílem 2.2 

 Podpora rozvoje dalších klíčových kompetencí dětí a žáků 
 

Cíl a popis cíle 
2.3 

Cílem je podpora rozvoje klíčových kompetencí dětí a žáků ve školách a školských zařízeních SO 
ORP Břeclav, a to konkrétně v oblastech – aktivního používání cizích jazyků, práce s digitálními 
technologiemi, sociálních a občanských kompetencí a kulturního povědomí a vyjádření dětí a 
žáků. 
Cíl je zaměřen na: 

 rozvoj a podporu inovativních metod a forem výuky (např. tandemová výuka, CLIL 
apod.) 

 zavadění a zlepšování metod a forem výuky pomocí spojení poznatků z výuky a praxe. 
 podpora tvorby a sdílení výukových materiálů, postupů dobré praxe, metodik v souladu 

s definicí cíle 
 podpora navýšení počtu rodilých mluvčích v MŠ i ZŠ 

podpora přednášek či stáží specialistů na danou problematiku ve školách (v souladu 
s definovaným cílem) 
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PRIORITA 2 PODPORA ROZVOJE KVALITNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Vazba na povinná 
opatření 
(PO) MAP 

Silná vazba – PO3 
Slabá vazba – PO1, PO2 

Vazba na volitelná 
opatření (VO) MAP 

Silná vazba – VO4, VO5, VO6, VO7 
Střední vazba – VO1, VO3, VO8 
Slabá vazba – VO2 

Indikátory 
 Počet podpořených aktivit a projektů v oblasti rozvoje klíčových kompetencí dětí a žáků 

 
 
 
 
 

Cíl a popis cíle 
2.4 

Podpora rozvoje neformálního a zájmového vzdělávání 
Cílem je podpořit rozvoj infrastruktury a nabídky aktivit v oblasti neformálního a zájmového 
vzdělávání ve SO ORP Břeclav, a to se zaměřením na rozvoj klíčových kompetencí a dovedností 
(komunikace v cizích jazycích, přírodovědné vzdělávání, EVVO, technické a řemeslné obory, 
práce s digitálními technologiemi) a také s důrazem na rozvoj zdravého životního stylu dětí a žáků. 
K hlavním prioritám patří propojení školního a mimoškolního vzdělávání, kdy v rámci regionu 
existuje pestrá síť institucí nabízejících neformální vzdělávání dětí a žáků, ale není dostatečně 
propojena na sféru formálního vzdělávání – ve smyslu vzájemné koordinace a prolínání aktivit 
budování spolupráce. Další prioritou je podpora stávajících institucí nabízejících neformální a 
volnočasové vzdělávání ve SO ORP Břeclav, ať již ve formě budování a rozvoje kapacit a pořízení 
vybavení, tak podporou dostupnosti nabídky 
mimoškolních vzdělávacích aktivit. 

Vazba na povinná 
opatření (PO) MAP 

Střední vazba – PO3 
Slabá vazba – PO1,PO2 

Vazba na volitelná 
opatření (VO) MAP 

Střední vazba – VO1, VO2, VO4, VO5, VO6, VO7 

Indikátory 
 Počet podpořených projektů na rozvoj neformálního a zájmového vzdělávání 

 
 
 

Cíl a popis cíle 
2.5 

Další vzdělávání a podpora rozvoje lidských zdrojů ve školství 
Cílem je podpora dalšího vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků ve školství, 
zvyšování kvality a navyšování kvantity vedoucí k zajištění vysoké úrovně školství v ORP Břeclav. 
Cíl je zaměřen na: 

a)  rozvoj kompetencí pedagogů a jejich odborných znalostí v souvislosti s nároky, které na ně 
klade výuka v heterogenních třídách a v oblasti individuálního přístupu k dětem (včetně práce s 
dvouletými dětmi v MŠ) a žákům – školení a rozvoj kompetencí pedagogů, a to také pomocí metod 
jako mentoring, stáže atd. 
b)  rozvoj manažerských kompetencí vedení škol, vzdělávání ředitelů škol v oblasti řízení a  
strategického plánování ve školství včetně rozvoje lidských zdrojů 
c) rozvoj kompetencí pedagogů a pracovníků ve školství v oblasti nových metod výuky a 
zkvalitnění učebních postupů – systematický rozvoj kompetencí k výuce 

Vazba na povinná 
opatření (PO) MAP 

Silná vazba - PO3 
Střední vazba – PO1, PO2 

Vazba na volitelná 
opatření (VO) MAP 

Střední vazba – VO1, VO2, VO4, VO5, VO6, VO7 Slabá vazba – VO3 

Indikátory  Počet osob, které absolvovaly školení zaměřené na společné vzdělávání osob 
 Počet osob, které absolvovaly vzdělávání formou stáže, mentoringu apod. 
 Počet osob, které absolvovaly školení zaměření na rozvoj manažerských schopností a 

kompetencí pro řízení a vedení škol 
 Počet osob, které byly podpořeny s cílem rozvíjet jejich kompetence k výuce 
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4.3.3 Priorita č. 3 

PRIORITA 3 
OTEVŘENÉ VZDĚLÁVÁNÍ – PODPORA ROZVOJE KAŽDÉHO 

DÍTĚTE A ŽÁKA 

 
 
 
 

Cíl a popis cíle 
3.1 

Aktivity pro inkluzi - podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami 
Cílem je podpora aktivit a programů pro kompenzaci všech druhů znevýhodnění u dětí a žáků 
ze škol a školských zařízení ve SO ORP Břeclav. V rámci tohoto cíle bude podporována 
individualizace ve výuce a rovný přístup ke vzdělávání pro všechny děti a žáky (včetně sociálně a 
kulturně znevýhodněných a dětí a žáků se SVP). 
Důležitou součástí kvality vzdělávání je také kvalita klimatu školy, proto budou v rámci tohoto cíle 
podporovány také aktivity a projekty zaměřené na motivaci škol k systematické práci na vnitřním 
klimatu školy a s ním spojené komunikaci uvnitř školy a navenek. 
V rámci projektu budou podporovány i projekty zaměřené na tvorbu a sdílení výukových materiálů, 
vzdělávacích metod a postupů dobré praxe, podporovány budou také přednášky či stáže 
specialistů na danou problematiku ve školách. 

Vazba na povinná 
opatření (PO) MAP 

Silná vazba - PO3 
Střední vazba – PO1, PO2 

Vazba na volitelná 
opatření (VO) MAP 

Střední vazba – VO6 
Slabá vazba – VO1, VO2, VO4, VO7 

Indikátory  Počet podpořených aktivit a projektů na aktivity pro inkluzi 
 Počet podpořených dětí a žáků se SVP 
 Počet škol, které si stanoví rozvoj klimatu školy jako prioritu 

 
 
 
 
 

Cíl a popis cíle 
3.2 

Kariérové poradenství a příprava na budoucí povolání, rozvoj podnikavosti a 
iniciativy dětí a žáků 
Jedná se o vzájemně se doplňující oblasti – uplatnitelnost žáků na budoucím trhu práce, schopnost 
správné volby budoucího povolání a současně rozvoj podnikavosti a iniciativy, k nimž patří 
schopnost jednice plánovat, projektovat, uvádět myšlenky do praxe a kreativně tvořit. 
Cíle je zaměřen na: 
a) podporu rozvoje systému kariérního poradenství pro žáky ze škol v rámci SO ORP Břeclav 

vedoucí k jejich lepšímu uplatnění na budoucím trhu práce, prevence předčasného opouštění 
škol, prevence špatné volby budoucí profesní dráhy a podpora průchodnosti vzdělávací 
soustavou 

b) podporu a motivaci škol, které budou vytvářet/podílet se na projektech s cílem rozvíjet 
podnikavost a iniciativu dětí a žáků a tím také umožnit jejich lepší pracovní uplatnění v 
budoucnu 

Vazba na povinná 
opatření (PO) MAP 

Střední vazba – PO3  

Vazba na volitelná 
opatření (VO) MAP 

Silná vazba – VO1, VO3 
Slabá vazba – VO2, VO4, VO5, VO6, VO7 

Indikátory  Počet podpořených aktivit a projektů na podporu kariérního poradenství 
 Počet podpořených aktivit a projektů na podporu podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

 
 
 

Cíl a popis cíle 
3.3 

Podpora nadaných a mimořádně nadaných dětí a žáků 
Cíl je zaměřen na podporu rozvoje nadaných a mimořádně nadaných dětí a žáků škol a školských 
zařízení ve SO ORP Břeclav. 
Potenciál každého takového dítěte a žáka bude rozvíjen zajištěním vhodných metodik a 
pracovních postupů pro pedagogy, aktivní spoluprací s rodiči, individualizací vzdělávání, rozvojem 
mimoškolních vzdělávacích aktivit apod. Mezi další podporované aktivity a programy pro nadané  
děti  a  žáky  patří  zavadění  nových  a  netradičních  metod  výuky  v souladu se zněním cíle, 
stáže dětí a žáků, spolupráce se soukromým sektorem s cílem motivovat nadané a mimořádné 
nadané děti a žáky, vzájemné sdílení dobré praxe, zavádění 
oborových programů, letní školy a podpora badatelských projektů. 

Vazba na povinná 
opatření 
(PO) MAP 

Silná vazba – PO3 
Střední vazba – PO1, PO2 
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Vazba na volitelná 
opatření (VO) MAP 

Střední vazba – VO1, VO2, VO5, VO6, VO7 Slabá vazba – VO3, VO4 

Indikátory  Počet podpořených aktivit a projektů na podporu nadaných a mimořádně nadaných dětí a 
žáků 

 Počet podpořených nadaných a mimořádně nadaných dětí a žáků 

PRIORITA 4 SPOLUPRÁCE 

 
 
 

Cíl a popis cíle 
4.1 

Podpora rozvoje spolupráce škol a školských zařízení s podnikatelskými subjekty 
v území 
Cílem je rozšířit spolupráci mezi školami a školskými zařízeními ve SO OPR Břeclav a 
podnikatelskými subjekty v území. Spolupráce ve formě exkurzí, stáží i tematických projektů je 
jedním z předpokladů pro rozvoj kvalitního předškolního a základního školství. V základním 
školství je výše uvedené důležité pro kariérové poradenství či polytechnické vzdělávání. V 
mateřských školách lze v rámci společných projektů rozvíjet manuální zručnost 
a technické myšlení dětí apod. 

Vazba na 
povinná opatření 
(PO) MAP 

Střední vazba – PO3 
Slabá vazba – PO1, PO2 

Vazba na volitelná 
opatření (VO) MAP 

Silná vazba – VO1, VO3 
Střední vazba – VO2, VO4, VO5, VO6, VO7 

Indikátory 
 Počet nově realizovaných aktivit a projektů v souladu s cílem 4.1 

 

Cíl a popis cíle 
4.2 

Rozvoj spolupráce, sdílení a síťování škol a školských zařízení na všech 
úrovních a v rámci všech typů škol 
Hlavním cílem je nastolení a vytvoření podmínek pro vzájemnou spolupráci škol a školských 
zařízení v územ SO ORP Břeclaví, ale i na národní a mezinárodní úrovni, a to formou vzájemných 
setkávání, výměny zkušeností, workshopů, síťování, sdílení dobré praxe atd. 

Vazba na povinná 
opatření (PO) MAP 

Silná vazba - PO3 
Střední vazba – PO1, PO2 

Vazba na volitelná 
opatření (VO) MAP 

Silná vazba – VO1, VO3 
Střední vazba – VO2, VO4, VO5, VO6, VO7 

Indikátory  Počet nově realizovaných společných aktivit škol 
 Počet vytvořených aktivních sítí škol o počtu 3 a více škol 

 
 

Cíl a popis cíle 
4.3 

Spolupráce a síťování škol a školských zařízení s dalšími subjekty působícími v 
oblasti vzdělávání 
Stěžejním cílem je podpora spolupráce a komunikace škol a školských zařízení ve SO ORP 
Břeclav s dalšími aktéry ve vzdělávání – konkrétně se jedná o rodiče, NNO, školskými 
poradenskými zařízeními, OSPOD, zřizovatele, obce, externí odborníky, vědecké a výzkumné 
instituce. 

Vazba na povinná 
opatření (PO) MAP 

Střední vazba – PO1, PO2, PO3 

Vazba na volitelná 
opatření (VO) MAP 

Silná vazba – VO1, VO3 
Střední vazba – VO2, VO4, VO5, VO6, VO7 

Indikátory  Počet nových projektů v oblasti spolupráce 
 Počet škol zapojených do projektů spolupráce 

 

Pozn: Indikátory se týkají pouze aktivit spojených s Místním akčním plánem. 

Důležitá část Strategického rámce je příloha Investičních a dalších priorit. Celý Strategický 

rámec MAP (verze č.5) včetně Investičních a dalších priorit je přílohou 4 tohoto dokumentu. 
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Vazba cílů MAP na opatření 

Cíle MAP vs. povinná, doporučená a volitelná opatření (témata) Postupů MAP se 3 úrovněmi vazby (X – slabá, XX – střední, XXX – silná): 
 Cíle MAP 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 
Povinné opatření – PO1 
Téma podpory čtenářské gramotnosti a rozvoje 
potenciálu každého žáka  

 
x xx 

 
 

 
xxx 

 
xx 

 
x 

 
x 

 
xx 

 
xx 

 
 

 
xx 

 
x 

 
xx 

 
xx 

Povinné opatření – PO2 
Téma podpory matematické gramotnosti a rozvoje 
potenciálu každého žáka 

 
x 

 
xx 

 
 

 
xxx 

 
xx 

 
x 

 
x 

 
xx 

 
xx 

  
xx 

 
x 

 
xx 

 
xx 

Povinné opatření – PO3 
Téma podpory rozvoje kvalitního inkluzivní 
vzdělávání  

 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 

 
xx 

 
xxx 

 
xxx 

 
xx 

 
xxx 

 
xx 

 
xxx 

 
xx 

Volitelné opatření – VO1 
Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

 
xx 

 
xx 

 
x 

 
xx 

 
xx 

 
xx 

 
xx 

 
xx 

 
x 

 
xxx 

 
xx 

 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 

Volitelné opatření – VO2 
Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém 
vzdělávání 

 
xx 

 
xx 

 
xx 

 
x 

 
xxx 

 
x 

 
xx 

 
xx 

 
x 

 
x 

 
xx 

 
xx 

 
xx 

 
xx 

Volitelné opatření – VO3 
Kariérové poradenství v základních školách 

  
x 

   
x 

 
xx 

  
x 

  
xxx 

 
x 

 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 

Volitelné opatření – VO4 
Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 

 
xx 

 
xx 

  
xx 

 
xx 

 
xxx 

 
xx 

 
xx 

 
x 

 
x 

 
x 

 
xx 

 
xx 

 
xx 

Volitelné opatření – VO5 
Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání 
cizího jazyka 

 
xx 

 
xx 

  
x 

  
xxx 

 
xx 

 
xx 

  
x 

 
xx 

 
xx 

 
xx 

 
xx 

Volitelné opatření – VO6 
Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a 
žáků 

 
xx 

 
xx 

 
xx 

 
x 

 
x 

 
xxx 

 
xx 

 
xx 

 
xx 

 
x 

 
xx 

 
xx 

 
xx 

 
xx 

Volitelné opatření – VO7 
Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 

 
xx 

 
xx 

 
xx 

 
x 

 
x 

 
xxx 

 
xx 

 
xx 

 
x 

 
x 

 
xx 

 
xx 

 
xx 

 
xx 

Volitelné opatření – VO8 
Investice do rozvoje kapacit základních škol 

  
xxx 

 
xx 

 
xx 

 
xx 

 
xx 
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5. Akční plán 
 

Akční plán navazuje na Strategický rámec MAP v ORP Břeclav do roku 2023 (v aktuální verzi) a je 

jedním z podstatných výstupů projektu. Akční plán je tvořen aktivitami jednotlivých škol a aktivitami 

spolupráce, které doplňují investiční záměry škol, školských zařízení a dalších subjektů. 

Akční plány jsou vypracovávány jako nedílné součásti aktivit projektu. Akční plány pokrývají celé 

období realizace projektu MAP v ORP Břeclav II.  

• akční plán na období 2/21-6/22 – je přílohou č.5 tohoto dokumentu 

Tyto akční plány nejsou neměnné a mohou být dle potřeb cílových skupin v území a na základě 

průběžné evaluace aktualizovány. Priority, které jsou zpracovány do akčních plánů na další období 

stanovuje řídící výbor MAP v ORP Břeclav II – jsou to oblasti, kterým bude v rámci aktivit věnována 

hlavní pozornost. 

Jednotlivé aktivity jsou realizačnímu týmem zpracovány dle podnětů z jednání pracovních skupin 

projektu a také Řídícího výboru, současně jsou připomínky sbírány na osobních jednáních se zástupci 

zapojených MŠ a ZŠ. Návrh aktivit je zaslán k projednání do zapojených MŠ a ZŠ i do pracovních 

skupin, k připomínkám je pak také předložen členům řídícího výboru. 

Prioritní témata pro rozpracování do akčního plánu určuje řídící výbor. K prioritním problémovým 

oblastem, které vychází z analytické části MAP a jsou definovány v souladu s vizí, byly určeny cíle 

(Strategický rámec MAP) a právě tyto cíle jsou formou dílčích opatření v rámci akčního plánu a na ně 

navazujícími stanovenými aktivitami dále zpřesňovány. 

Prioritními oblastmi Akčního plánu (na období 2/21-6/22) jsou: 

 Podpora rozvoje kvalitního vzdělávání,  

 Otevřené vzdělávání – podpora rozvoje každého žáka, 

 Spolupráce 

Příprava podkladů a aktivit pro roční akční plán je konzultována a probírána na setkáních pracovních 

skupin a diskutována na jednáních řídícího výboru. Aktivity spolupráce, které vzejdou ze setkání 

v rámci pracovních skupin, jsou probírány s odbornými pracovníky v rámci týmu. Návrh aktivit jel 

zasílán školám a školským zařízením k vyjádření a je zároveň probírán se zástupci škol a školských 

zařízení v území při osobních jednáních. 

 

 

 

 

 



 
 
 

MAP v ORP Břeclav II, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009693 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 
 

   304 

6. Implementační část 

 

V této části dokumentu je, mimo jiné, uvedena podstata práce jednotlivých složek MAP, jejich struktura 

a vzájemná spojitost.  

 

 

6.1 Organizační struktura MAP 
 

MAP v ORP Břeclav II rozvíjí platformu partnerství subjektů v oblasti předškolního a základního 

vzdělávání vytvořenou v předchozím období. Cílem je nadále rozvíjet, budovat a podporovat 

spolupráci zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, včetně organizací neformálního 

vzdělávání. 

Organizační struktura projektu MAP v ORP Břeclav II popisuje a stanovuje rozdělení rolí v rámci 

jednotlivých složek organizační struktury – Řídící výbor, pracovní skupiny, realizační tým. 

 

Obr. 5 Organizační struktura MAP v ORP Břeclav II 

 
*) zkrácený název PS, celý název PS – Rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka 

**) zkrácený název PS, celý název PS – Rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka 

 

Řídící výbor 

Řídící výbor MAP je hlavním představitelem projektu MAP v ORP Břeclav II a hlavním pracovním 

orgánem Partnerství MAP. Činnost ŘV MAP je zajišťována ze strany realizačního týmu projektu (RT). 



 
 
 

MAP v ORP Břeclav II, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009693 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 
 

   305 

ŘV MAP je tvořen zástupci klíčových aktérů, kteří v území ORP Břeclav ovlivňují či působí v oblasti 

vzdělávání (svého zástupce má v ŘV MAP také partner s finančním příspěvkem – Dobrovolným 

svazkem obcí LVA). Role ŘV je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, 

aktualizací a schvalováním MAP. Členství v ŘV MAP je dobrovolné a při své činnosti se členové ŘV 

MAP řídí platným Statusem a Jednacím řádem. 

Složení ŘV MAP může být během projektu měněno a rozšiřováno dle podmínek stanovených ve 

Statutu a Jednacím řádu ŘV MAP tak, aby vždy co nejreprezentativněji odráželo zastoupení členů v 

rámci Partnerství MAP. 

Řídící výbor MAP se na společná jednání schází nejméně dvakrát v průběhu roku, v případě potřeby 

častěji, a to v návaznosti na nutnost schvalování dílčích i konečných výstupů projektu či z důvodu 

rozhodování o zásadních krocích v projektu. ŘV MAP může být svolán také na základě podnětu 

některého z jeho členů. 

 

Tabulka 95: Řídící výbor MAP v ORP Břeclav II 

Řídící výbor MAP v 
ORP Břeclav II 
→ platforma 
reprezentující 
MAP 

odehrává se zde spolupráce všech relevantních aktérů v oblasti vzdělávání 
v území SO ORP Břeclav (v relevantním zastoupení v rámci ustanoveného ŘV MAP); 

zprostředkovává přenos informací v území SO ORP Břeclav; 

seznamuje se s výstupy RT MAP i jednotlivých PS; 

řídí se a postupuje dle platných závazných dokumentů k projektu; 

projednává podklady a návrhy dokumentů, které jsou spjaty s povinnými výstupy 
projektu (v souvislosti s aktualizací, evaluací a realizací projektu); schvaluje 
aktualizace dokumentů; 

připomínkuje, doplňuje a projednává dílčí výstupy projektu. 

 

Pracovní skupiny 

Organizační struktura projektu MAP v ORP Břeclav II zahrnuje následující pracovní skupiny: 
 PS Financování, 
 PS Rovné příležitosti, 
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 PS Rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka, 
 PS Rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka, 
 PS Polytechnika a kariérové poradenství. 

Vzájemnou součinnost vytvořených pracovních skupin řeší koordinátor projektu, a to ve spolupráci 

s dalšími členy RT MAP. 

V pracovních skupinách jsou ustanoveni aktéři z cílových skupin, odborníci na dané oblasti, a to dle 

závazných podmínek projektu; neboť jedním z hlavních principů místního akčního plánování je jeho 

otevřenost pro všechny aktéry v území, mohou se do činnosti PS kdykoliv v průběhu realizace 

projektu zapojit další aktéři, kteří projeví zájem o tento druh aktivní spolupráce. 

PS MAP se podílejí na přímé tvorbě MAP a aktivně ovlivňují výstupy projektu a podílejí se na jejich 

tvorbě. V rámci své činnosti v PS jejich členové aktivně diskutují, připomínkují předkládané 

dokumenty ze strany RT MAP, podávají náměty a sdílí zkušenosti, vzájemně spolupracují na 

definování klíčových výstupů projektu atd. 

 

Obr. 6 Pracovní skupiny MAP v ORP Břeclav II – činnost pracovních skupin 
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PS Financování: 

- připravuje podklady pro rozhodování ŘV MAP, výstupy z jednání předkládá ŘV MAP formou 

doporučení, 

- cílem PS je navrhnout, jakým způsobem bude financována realizace aktivit, zapracovaných 

do Strategického rámce MAP či akčních plánů (identifikace finančních zdrojů pro jejich 

realizaci, 

- se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území MAP ORP Břeclav II a 

aktualizace dokumentace v rámci podaktivity 2.8 (Místní akční plánování – Rozvoj a 

aktualizace MAP), 

- spolupracuje napříč se všemi ostatními PS projektu, 

- vedoucí PS je členem ŘV MAP – zajištění reportování výstupů PS, současně tento vedoucí 

PS úzce spolupracuje s RT MAP, aby byl zajištěn tok informací oběma směry. 

 

PS Rovné příležitosti: 

- obsahem práce této PS je hlavně vzájemné vzdělávání, přenos informací a odborně vedená 

diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému 

uvnitř škol, 

- posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech z pohledu jejich souladu se zásadou 

rovného přístupu ke vzdělávání, 

- důležitou náplní činnosti PS je popis stávajícího stavu problematiky rovných příležitostí v 

území MAP v ORP Břeclav II, popis příčin/důvodů, návrh aktivit vedoucích k eliminaci 

selektivity apod. (postupuje dle Metodiky rovných příležitostí ve vzdělávání pro prioritní osu 3 

OP VVV – dokument vydaný ŘO OP VVV),  

- úzce spolupracuje s PS Financování, aby byla zajištěna udržitelnost naplánovaných aktivit, 

- tato PS se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území MAP v SO ORP 

Břeclav II a aktualizaci dokumentace v rámci podaktivity 2.8 (Místní akční plánování-Rozvoj 

a aktualizace MAP). 

 

PS Rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka: 

- se zabývá projednáváním podkladů a dokumentů v rámci realizace podaktivity 2.8., 

- se současně zabývá identifikací místních lídrů/expertů, výměnou zkušeností a odborných 

znalostí o metodách, pomůckách či postupech ve vztahu k rozvoji čtenářské gramotnosti a 

pregramotnosti a rozvoji potenciálu každého žáka; dále se zabývá začleněním oblasti digitální 

gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporovou čtenářské gramotnosti 
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a rozvojem potenciálu každého žáka, 

- úzce spolupracuje s PS Financování, aby byla zajištěna udržitelnost naplánovaných aktivit, 

- se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území MAP v SO ORP Břeclav a 

aktualizaci dokumentace v rámci podaktivity 2.8 (Místní akční plánování-Rozvoj a aktualizace 

MAP). 

 

PS Rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka 

- se zabývá především projednáváním podkladů a dokumentů v rámci realizace podaktivity 

2.8., 

- se zabývá identifikací místních lídrů/expertů, výměnou zkušeností a odborných znalostí o 

metodách, pomůckách či postupech ve vztahu k rozvoji matematické gramotnosti a 

pregramotnosti a rozvoji potenciálu každého žáka; dále se zabývá začleněním oblasti digitální 

gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporovou matematické 

gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka, 

- úzce spolupracuje s PS Financování, aby byla zajištěna udržitelnost naplánovaných aktivit,  

- tato PS se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území MAP v SO ORP 

Břeclav II a aktualizaci dokumentace v rámci podaktivity 2.8 (Místní akční plánování-Rozvoj 

a aktualizace MAP). 

 

PS Polytechnika a kariérové poradenství: 

- se zabývá především projednáváním podkladů a dokumentů v rámci realizace podaktivity 

2.8, 

- se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území MAP v SO ORP Břeclav II 

a aktualizaci dokumentace v rámci podaktivity 2.8 (Místní akční plánování-Rozvoj a 

aktualizace MAP), 

- úzce spolupracuje s PS Financování, aby byla zajištěna udržitelnost naplánovaných aktivit, 

- se zabývá identifikací místních lídrů/expertů, výměnou zkušeností a odborných znalostí o 

metodách, pomůckách či postupech ve vztahu k rozvoji polytechniky a rozvoji potenciálu 

každého žáka; dále se zabývá začleněním oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve 

vzdělávání v souvislosti s podporovou polytechniky a rozvojem potenciálu každého žáka, 

- identifikuje místní lídry/experty, vyměňuje si zkušeností a odborných znalostí o metodách, 

pomůckách či postupech ve vztahu k rozvoji kariérového poradenství a rozvoji potenciálu 

každého žáka. 
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Realizační tým projektu 

Realizační tým má odpovědnost za realizaci projektu a jeho výstupy. Členové RT se schází na 

poradách, které probíhají zpravidla 1x za měsíc a jsou vedeny hlavním manažerem projektu případně 

jím jmenovaným zástupcem. Přičemž současně mezi členy RT probíhá standardní pracovní 

komunikace za využití elektronické formy komunikace (e-maily) či telefonicky. Z porad RT MAP jsou 

tvořeny zápisy, které jsou distribuovány všem účastníkům těchto porad. 

Zapojení partnera s finančním příspěvkem (Dobrovolným svazkem obcí LVA) je promítnuto také účastí 

jeho zástupců/pracovníků do RT MAP, přičemž hlavní řízení projektu je prováděno pracovníkem 

příjemce dotace – hlavním manažerem projektu. 

Realizační tým je rozdělen na tým administrativní a tým odborný, přičemž součástí odborného týmu 

jsou také zpracovatelé potřeb škol (reprezentují zapojenou školu či školské zařízení v projektu a 

zodpovídají za spolupráci daného školského zařízení se zástupci projektu, respektive RT), lektoři, 

facilátor, odborní konzultanti/experti – zaměstnanci na těchto pracovních pozicích se neúčastní 

pravidelných porad RT. 

Realizační tým je ve svých činnostech vrcholově koordinován hlavním manažerem projektu. RT je 

tvořen pracovními pozicemi, jak je uvedeno v tabulce č. 2 tohoto dokumentu (jejich pracovní náplň je 

stanovena v popisu funkčního místa k dané pozici, čímž jsou přesně vymezeny role v týmu, pracovní 

činnosti a odpovědnosti). 

 

Činnosti realizačního týmu: 

- Administrativní tým: 

(hlavní manažer, finanční manažer, koordinátor, analytik, administrativní a účetní pracovník, 

personalista) 

Administrativní tým zodpovídá především za koordinaci projektových, plánovacích aktivit projektu, 

zajišťuje organizační i provozní část projektu, dohlíží a nastavuje efektivní komunikaci v rámci všech 

úrovní organizační struktury projektu, vně projektu, se zástupci Řídícího orgánu, dohlíží na zajištění 

povinné publicity, zodpovídá za dosažení a monitoring stanovených dílčích i globálních cílů projektu, 

zodpovídá za soulad realizace projektu s podmínky výzvy, žádostí i rozhodnutím Řídícího orgánu 

apod. 

- Odborný tým: 

(odborný konzultant pro školství a vzdělávání, odborník na strategické a komunitní 

projednávání MAP, IT analytik, členové/vedoucí pracovních skupin, facilitátor, zpracovatel 

potřeby školy, lektor, odborný konzultant/expert) 

Tato část RT MAP primárně zodpovídá za věcné plnění aktivit projektu, za aktivní práci s cílovými 
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skupinami a tvorbu výstupů/výsledků projektu. Podílí se na podpoře činnosti ŘV MAP i PS 

(zpracování výstupů z jednání, příprava podkladů atd.), podílí se na monitoringu aktivit projektu, 

podílí se na organizaci workshopů / vzdělávacích aktivit v rámci projektu, podílí se realizaci 

konkrétních aktivit dle akčního plánu apod. 

Stěžejní úkoly RT MAP jako celku: 

- zajišťovat potřebné dokumenty a podklady a předávat je k projednání Řídícímu výboru MAP a 

PS,  

- zajišťovat plynulý informační tok mezi jednotlivými složkami organizační struktury projektu a 

dílčími týmy (Řídící výbor ↔ Pracovní skupiny ↔ Realizační tým) a mezi jednotlivými PS 

(Komunikační plán),  

- monitorovat a vyhodnocovat realizované aktivity a dosahování stanovených cílů projektu MAP 

v ORP Břeclav II v pravidelných intervalech (včetně průběžných a závěrečných 

sebehodnotících zpráv), zpracovávat monitoring realizace povinných aktivit 2. Rozvoj a 

aktualizace MAP a 3. Evaluace a monitoring MAP – zprávy o realizaci projektu,  

- podílet se na spolupráci při relevantních aktivitách procesu místního akčního plánování s 

odborným garantem MAP (IPs SRP),  

- zajišťovat a organizovat aktivity související s podporou a rozvojem kapacit v rámci MAP,  

- zajišťovat facilitaci v území prostřednictvím facilitátora jako člena odborného týmu,  

- podporuje školy a školská zařízení v plánování s cílem posílit přenos reálných potřeb ze škol 

do plánu v území MAP v ORP Břeclav – z každé MŠ a ZŠ (dle RED IZO) zapojené do projektu 

je v odborném týmu začleněn jeden určený pracovník,  

- účastní se na doporučení odborného garanta aktivit souvisejících s přímou podporou škol a 

dalších vzdělávacích zařízení v oblasti řízení kvality vzdělávání,  

- na základě výsledků evaluace a monitoringu navrhovat případné aktualizace dokumentace 

MAP. 

 

6.2 Aktualizace MAP 

 

6.2.1 Aktualizace seznamu zapojených aktérů 

V rámci procesu tvorby MAP bylo vytvořeno partnerství mezi aktéry v území, kteří ovlivňují vzdělávání 

v území ORP Břeclav. Za účelem zapojení do projektu byla oslovena všechna školská zařízení 

v území. Do projektu MAP II se zapojilo 83,67 % škol v území. 
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V případě neformálního vzdělávání byly vytipování a osloveni klíčoví aktéři v území. Jelikož je projekt 

realizován v průběhu více let, je počítáno s nutností případné aktualizace složení ŘV MAP 

či organizační struktury. 

 

6.2.2 Aktualizace akčního plánu 

V průběhu realizační fáze projektu může vyvstat potřeba částečné změny místního akčního plánu 

či jeho příloh. Akční plán je živý dokument, který reaguje na změny potřeb u cílových skupin v území. 

Četnost aktualizací nelze předjímat. Proces místního akčního plánování je předpokládán v průběhu 

realizace projektu a následně ke konci realizace projektu. Aktualizace je přepokládána v dílčích 

částech dokumentace MAP na základě vývoje potřeb v území.   

Předpoklad aktualizace tak, aby byla celá doba realizace projektu pokryta akčními plány, min. doba 

realizace akčního plánu je 12 měsíců. Finální podoba akčního plánu je schvalována ze strany řídícího 

výboru).  

Přehled zapojených škol a školských zařízení či dalších subjektů v oblasti vzdělávání je plánován 

aktualizovat jedenkrát ročně.  

Strategický rámec může být aktualizován každého půl roku v závislosti na jednání řídícího výboru. 

 

 

6.3 Monitoring a vyhodnocování realizace MAP 
 

Vyhodnocování výsledků MAP je nezbytnou zpětnou vazbou, která prokáže, jestli realizace projektu 

má pozitivní vliv na rozvoj vzdělávání v území. Vychází z vyhotoveného evaluačního plánu projektu. 

Průběžné výstupy poskytnou zpětnou vazbu ve formě posouzení realizovaných opatření na základě, 

kterých bude pokračováno v pozitivně hodnocených aktivitách, případně mohou být aktivity 

modifikovány tak, aby jejich realizace byla v co nejvyšší míře efektivní a přínosná.   

Za vyhodnocování průběhu realizace MAP odpovídá realizační tým. Ten výsledky posuzuje v kontextu 

stanovených cílů a jejich naplňování. Řídící výbor pak schvaluje vyhodnocení MAP a přijímá opatření 

zjištěná prováděným hodnocením.  

MAP je plněn především díky aktivitám/projektům zařazeným v ročním akčním plánu, dále také formou 

naplňování povinných výstupů projektu např. v rámci podaktivity 2.8. Úkolem realizačního týmu je 

nejen sledování a vyhodnocování plnění stanovených cílů, ale i komunikace se zapojenými subjekty 

v území.  

V rámci tvorby MAP probíhá vnitřní evaluace, a to formou zpráv o realizaci projektu – provedení 

průběžné zprávy o realizaci projektu (průběžné sebehodnotící zprávy) po uplynutí prvních 12 měsíců 



 
 
 

MAP v ORP Břeclav II, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009693 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 
 

   312 

realizace projektu. Konec realizace projektu tvorby MAP je spjat se závěrečnou sebehodnotící 

zprávou, která je také vypracovávána dle metodiky stanovené ŘO OP VVV. Zpracovávány jsou také 

monitorovací zprávy, které jsou zaměřeny na fungování organizační struktury, průběhu komunikačního 

plánu, konzultační proces, realizaci vzdělávacích aktivit a proces místního akčního plánování. Tyto 

monitoringy jsou prováděny jednou za 6 měsíců. 

V rámci vnější evaluace bude prováděno vyhodnocení naplňování priorit a cílů projetu MAP II (u členů 

pracovních skupin, řídícího výboru a realizačního týmu), průběžná evaluace naplňování akčního 

plánu, proběhlých vzdělávacích aktivit a workshopů, fungování pracovních skupin, průběhu a přínosů 

projektu MAP II, dotazníkové šetření zaměřené na školská zařízení a reflexe škol (v rámci podaktivity 

2.7).  

 

6.4 Popis způsobů a procesů zapojení dotčené veřejnosti do tvorby MAP 
 

Při přípravné fázi projektu MAP II byl na základě zkušeností sestaven seznam klíčových aktérů, kteří 

byli osloveni za účelem zapojení od projektu. Osloveny byly všechny mateřské a základní školy, jejich 

zřizovatelé, pokračováno je v zahájené spolupráci také s organizacemi neformálního a zájmového 

vzdělávání v ORP Břeclav. Aktéři byly vytipování díky zkušenosti z již realizovaného MAP I. Z těchto 

subjektů byli vytipování jednotliví zástupci cílových skupin do Řídícího výboru MAP a vytvořených 

pracovních skupin MAP II. Jedním z cílů projektu je zapojení co nejširšího okruhu účastníků z řad 

odborné, ale i laické veřejnosti. Možnost zapojit se do Místního akčního plánu vzdělávání v ORP 

Břeclav II mají potenciální účastníci kdykoliv v průběhu jeho realizace. Průběžné informace jsou šířeny 

formou webových stránek, sociální sítě Facebook, místního tisku a na realizovaných akcích.  

Dokument Komunikační plán vznikl na začátku projektu MAP II jako samostatný dokument následně 

byl v říjnu 2021 revidován z důvodu prodloužení doby realizace projektu, dokument uveden viz příloha 

č. 1.   
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7. Závěr 
 

Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II vznikl jako návazný dokument se stěžejním významem 

pro oblast vzdělávání v ORP Břeclav, neboť stanovuje prioritní oblasti rozvoje, a to s důrazem na 

skutečné potřeby lokálních aktérů v oblasti vzdělávání a vychází přitom ze znalosti místního prostředí. 

Závěry uvedené v tomto dokumentu se opírají o analýzu reálných dat a dále jsou stanoveny také 

konkrétní aktivity vedoucí k naplnění priorit v oblasti vzdělávání. Tento dokument vznikl za 

respektování principů komunitního plánování, kdy zainteresované osoby aktivně přispívaly svými 

podněty a zkušenostmi. 

Hlavním cílem je přispět ke zkvalitnění vzdělávání v území SO ORP Břeclav, podpořit a dále rozvíjet 

vznik sítí a široké platformy spolupracujících subjektů a společným úsilím všech zapojených aktérů 

v oblasti vzdělávání tak přispět k naplnění vize MAP v ORP Břeclav II: „Každé dítě a každý žák mají 

možnost maximálně rozvíjet svůj potenciál v prostředí bezpečného a otevřeného klimatu školy, 

jsou motivováni ke vzdělávání v klíčových kompetencích, je v nich posilována touha po vědění 

a jsou soustavně připravováni na úspěšnou cestu životem.“ 
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Seznam zkratek 

CLIL  Content and language integrated learning (Integrovaná výuka předmětu a cizího 

jazyka) 

DO  Doporučená opatření 

EVVO  Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

IT  Informační technologie 

ICT  Informační a komunikační technologie 

IROP  Integrovaný regionální operační program 

KAP  Krajský akční plán 

LVA  Lednicko-valtický areál 

MAS  Místní akční skupina 

MAP  Místní akční plán 

MŠ  Mateřská škola 

MŠMT  Ministerstvo, školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

OHK  Okresní hospodářská komora 

OP VVV Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

ORP  Obec s rozšířenou působností 

OSPOD Odbor sociálně-právní ochrany dětí 

PO  Prioritní opatření 

SO  Správní obvod 

SR  Strategický rámec 

SŠ  Střední školy 

SVP  Speciální vzdělávací potřeby 

ŠVP  Školní vzdělávací program 

RVP  Rámcový vzdělávací program 

VO  Volitelná opatření 

VŠ  Vysoká škola 

ZŠ  Základní škola 

ZUŠ  Základní umělecká škola 
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