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AKTIVITA PODPORA ŠKOL V PLÁNOVÁNÍ
Cílem této aktivity projektu MAP II. je posílení přenosu reálných potřeb ze škol do plánu
poplatného pro území MAP II a posílení atmosféry spolupráce v rámci pedagogického sboru
při společném plánování aktivit ve škole, které mohou být dále prostředkem pro rozšíření
vazeb mezi školami a celkového zvyšování kvality vzdělávání i předškolní výchovy.

Realizací této podaktivity jsou naplňovány tyto složky akce KLIMA: Kultura učení, Leadership,
Inkluze, Metodická podpora učitele, Aktivizující formy učení

Tato aktivita je realizována na všech školách, které jsou zapojeny do projektu MAP II., a to
prostřednictvím vlastního odborného projektového týmu; pro jednotlivé školy je v rámci
odborného projektového týmu k dispozici analytický pracovník, který zajišťuje vzájemnou
komunikaci školy s realizačním týmem MAP II., podílí se na přípravě aktivit škol, aktivit
spolupráce v rámci MAP a také jejich systematické konkretizaci v akčních činnostech a
plánech.

Tato aktivita projektu MAP II. je dvoufázová, poprvé je celý proces realizován nejpozději do 6
měsíců od vydání právního aktu projektu MAP II.; v průběhu realizace projektu bude celý
proces realizován podruhé tak, aby jeho výsledky mohly být zohledněny v aktualizovaném
finálním Místním akčním plánu na konci realizace projektu MAP II.

Agregovaný Popis potřeb škol uceleně a anonymně shrnuje reflexe škol v daných tématech
dle Přílohy č. 3 výzvy č. 02_17_047 MAP II Postupy MAP II (Metodika tvorby místních akčních
plánů v oblasti vzdělávání) z celého území MAP II.
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AGREGOVANÝ POPIS POTŘEB ŠKOLY MAP II
Do tohoto souboru Popis potřeb školy jsou zahrnuta data z dotazníkových šetření MŠMT u
škol, které se do Šablon zapojily, údaje z dotazníků RT MAP II, informace z pracovních skupin
i z osobních setkání se zástupci škol s RT MAP II.

Tyto informace a data jsou zásadní pro další společné plánování, na základě těchto výstupů
vznikly a také v budoucnu dále mohou vzniknout návrhy aktivit, které pomáhají školám v
jejich rozvoji; procesně mohou být na základě konzultace v pracovních skupinách a v souladu
s akčním plánem, pravidelně aktualizovaným a schvalovaným Řídícím výborem MAP.

Reflexe je zpracována v tématech: čtenářská gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka,
matematická gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka, rozvoj potenciálu každého žáka v
jiných oblastech, popř. další potřeby rozvoje škol.

Hodnocení v rámci MAP II ORP České Budějovice je členěno na základní a mateřské školy,
protože se na různých úrovních vzdělávání řeší tato témata odlišně; současně je potřeba tyto
výsledky vidět ve vzájemném kontextu s ohledem na návaznost těchto stupňů vzdělávání, ale
i lokaci škol, protože ORP České Budějovice není jen krajské město České Budějovice, ale
také významná část aglomerace, okolí, které má až na další města (Hluboká nad Vltavou,
Lišov, Rudolfov) venkovský charakter a tím pádem i svá specifika ve struktuře vzdělávacích
organizací i jejich zdrojů (infrastrukturních, materiálních, lidských i finančních), včetně vlivu
dopravní obslužnosti.
Toto šetření se zaměřuje primárně na vnímání zlepšení, silných stránek, ale i slabých a
oslabujících stránek vzdělávacího procesu na jednotlivých školách.
Doplňkově byla v rámci šetření MŠMT použita byla tato Hodnotící škála:
1. Vůbec se neuplatňuje (tzn. stadium prvotních úvah, jak stav řešit)
2. Rozvíjející se oblast (tzn. promyšlené části, počáteční realizace)
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3. Realizovaná oblast (tzn. funkční části systému realizovány na základní úrovni, je
prostor pro zlepšení)
4. Ideální stav (tzn. funkční systém, vytvořené podmínky, zodpovědnost, pravidelnost,
aktualizace na vnitřní i vnější podněty)
Do tohoto šetření MŠMT se celkově zapojilo cca 86,3 % ZŠ a 82 % MŠ působících v ORP MAP
II ČB. Tyto výsledky šetření MŠMT reflektují dosaženou zpětnou v území, zatím nelze
hodnotit návaznost šetření na přímou následnou podporu pro změnu ke zlepšení (se), při
osobní zpětné vazbě v rámci jednání se školami, členy pracovních skupin i řídícího výboru
vidíme v důsledku na prvním místě problém financí, použitelných a určených pro podporu
(pedagogických pracovníků, nepedagogických pracovníků, provozních zaměstnanců,
vybavení učeben, nákup pomůcek, stavební stav objektu, …).

Všeobecně lze v rámci agregovaných výstupů ze šetření konstatovat, že školy vnímají vlastní
pozitivní vývoj, více vnímají potenciální příležitosti pro rozvoj dílčích oblastí (především
vlivem dotací) než aby měly nadefinovány vlastní komplexní koncepce pro rozvoj a
dlouhodobé jasně definované vize, nejslabší stránkou se ukázala velmi nízká míra schopností
identifikace ohrožení, především vyplývajících ze slabých stránek (vnitřní vlivy).
V rámci slabých stránek školy identifikovali především v oblasti personální (nedostatek
kvalifikovaných pracovníků, chybějících absolventů PF na trhu práce, fluktuaci zaměstnanců,
nemožnost získat pro školu kvalifikované nepedagogické pracovníky), infrastrukturní
(potřeba rekonstrukce objektů škol, nedostatečné prostorové kapacity, potřeba modernizace
učeben), vybavenost (nedostatek zázemí a venkovních učeben, zastaralost vybavení a
učebních pomůcek).
Úzce jsou tyto silné i slabé stránky provázány s výslednou kvalitou vzdělávání a klima školy.

Podrobné vyhodnocení těchto šetření je uvedeno v textu dále, vč. výstupů ze šetření MŠMT
a komentářů vzešlých z jejich interního vyhodnocení.
Současně uvádíme agregované výsledky šetření potřeb škol ve formátu SWOT3.
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VÝSLEDKY ŠETŘENÍ
Potřeby škol (MŠ) – ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST a rozvoj potenciálu
každého žáka
Co proběhlo/probíhá v rámci čtenářské gramotnosti ve Vaší škole DOBŘE?
1. Zapojení do projektů - Celé Česko čte dětem, Čtení pomáhá….
2. Pravidelné čtení pohádek dětem a následný rozbor dětmi
3. Čtecí koutek ve třídách
4. Logopedická diagnostika
5. Setkávání dětí a rodičů k realizaci předčtenářských dovedností
V čem byla škola v rámci čtenářské gramotnosti ÚSPĚŠNÁ?
1. Mezigenerační čtení a práce s literaturou, zapojování rodičů a prarodičů
2. Práce v klubu předškoláků „hraní se slovíčky“
3. Logopedické hry
4. Reprodukce pohádek a příběhů
5. Návštěva místní/městské knihovny
V čem by se mohla škola v rámci čtenářské gramotnosti ZLEPŠIT?
1. Snaha o zlepšení mluveného slova u dětí a schopnost vyjadřovat se
2. Proškolit více pedagogů v této oblasti
3. Procvičování samostatného řečového projevu
4. Spolupráce s logopedem
5. Akce pro děti a rodiče, vzájemná spolupráce
V čem potřebuje škola v rámci čtenářské gramotnosti POMOCI, aby se mohla zlepšit?
1.

Doplnit knihovnu o kvalitní a zajímavou literaturu

2.

Vybavení čtecích koutků ve třídách

3.

Proškolit pedagogy v oblasti čtenářské gramotnosti

4.

Logoped přímo v MŠ

5.

Sdílení dobré prace
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Mimořádně pozitivně je hodnocena možnost rozvoje spolupráce mezi mateřskými školami i
se základními školami v rámci MAP II. Je velká poptávka po vzájemných setkáních učitelů
(stejných aprobací) pro sdílení dobré praxe, načerpání nové inspirace i poznatků a metod
práce, ale i prosté ujištění, že jejich práce má smysl a konají dobře. Oblíbené jsou zážitkové
akce ve spolupráci s knihovnami, a specializované kurzy (např. grafomotorika).
Ve čtenářské pregramotnosti je cítit často nezájem ze strany rodičů, dětem nevěnují
dostatek času, nedostatečně se dětem dostává přímé mluvené slovo, které rozvíjí řeč i
paměť, nevhodně je nahrazováno mobilními telefony, počítači a televizí. S tím souvisí nárůst
dětí s vadou řeči a malou slovní zásobou. Na školách jsou proto běžně podporovány
logopedické lekce, chybí dostatek proškoleného personálu a expertů (logopedů).
Shoda na uvědomění se důležitosti čtenářské gramotnosti rodin, v běžném životě, důležitosti
nepodceňovat vliv na vývoj dítěte.

VÝSLEDKY ŠETŘENÍ
Potřeby škol (MŠ) – MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST a rozvoj potenciálu
každého žáka
Co proběhlo/probíhá v rámci matematické pre-gramotnosti ve Vaší škole DOBŘE?
1. Práce s interaktivní tabulí - využití modernějších metod
2. Propojování s dalšími činnostmi
3. Práce v heterogenní skupině
4. Dobrá připravenost dětí na vstup do 1.třídy
V čem byla škola v rámci matematické pre-gramotnosti ÚSPĚŠNÁ?
1. Práce s dětmi na matematických pojmech a s číselnou řadou
2. Poznávání geometrických tvarů
3. Spolupráce s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity
4. Využívání interaktivních pomůcek
V čem by se mohla škola v rámci matematické pre-gramotnosti ZLEPŠIT?
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1. Více zaujmout děti touto problematikou s propojením různých her a prostorová
orientace
2. Doplnit výukové pomůcky
3. Workshopy zaměřené na matematickou pre-gramotnost pro PP
4. Více akcí pro děti a rodiče a spolupráce se ZŠ
V čem potřebuje škola v rámci matematické pre-gramotnosti POMOCI, aby se mohla
zlepšit?
1. Semináře pro pedagogy MŠ v této oblasti
2. Doplnit didaktické pomůcky, vč. prostorových (3D)
3. Doplnit (nakoupit) techniku pro výuku
4. Zahájit práci s nadanými dětmi
Školy vnímají potřebu zlepšení vybavenosti (nové pomůcky pro názornější výuku) a zlepšení
znalostí a dovedností pedagogických pracovníků, učitelky by uvítaly vzájemné kontakty, více
možností sdílení a inspirace. Potenciál skýtá téma práce s nadanými dětmi a vyšší úroveň
propojení spolupráce mezi MŠ a ZŠ.

VÝSLEDKY ŠETŘENÍ
Potřeby škol (MŠ) – rozvoj potenciálu každého žáka V OBLASTECH MIMO
čtenářské a matematické gramotnosti (např. jazyky, environmentální výchova,
polytechnika, apod.)

Co proběhlo/probíhá v rámci dalších oblastí výchovy ve Vaší škole DOBŘE?
1. EVVO- ŠVP zaměřený na EVVO, dostatek výukových programů
2. MOTORIKA - doplňování herních prvků na školní zahradě z přírodních materiálů
3. PROSTUPNOST VZDĚLÁVACÍM SYSTÉMEM - Příprava dětí na základní školu
4. Účast ve výtvarných soutěžích
5. Školní zahradničení (bylinkové a zeleninové záhony)
V čem byla škola v rámci dalších oblastí výchovy ÚSPĚŠNÁ?
1. EVVO - dovybavení školní zahrady o přírodní prvky
2. REGIONÁLNÍ IDENTITA – dodržování tradic – masopust, vynášení Moreny/velikonoce,
sv. Martin
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3. EVVO - chování k přírodě a v přírodě, třídění odpadu
4. Vyváženost stravy
5. Spolupráce s místními spolky (baráčníci, hasiči, myslivci) a podniky (zemědělci)
V čem by se mohla škola v rámci dalších oblastí výchovy ZLEPŠIT?
1. Polytechnická výchova
2. Jazyky
3. Multikulturní a mezilidské vztahy
4. Audiovizuální technika
5. Venkovní učebna
V čem potřebuje škola v rámci dalších oblastí výchovy POMOCI, aby se mohla zlepšit?
1. Kurz pro výuku Aj v MŠ pro pedagogy
2. Semináře zaměřené na EVVO a polytechnickou výchovu pro pedagogy
3. Dovybavení MŠ o pomůcky v oblasti EVVO
4. Stavebnice
5. Tělovýchovné nářadí a náčiní
Jedná se o široké spektrum aktivit, v mateřských školách se snaží děti podporovat ve všech
směrech, zájem je o polytechniku (stavebnice) a environmentální tématiku (školní zahrady,
volná příroda). Sem je potřeba směřovat podpůrné aktivity, také založené na sdílení dobré
praxe a vzájemné inspiraci.

VÝSLEDKY ŠETŘENÍ
Potřeby škol (ZŠ) – ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST a rozvoj potenciálu každého
žáka
Co proběhlo/probíhá v rámci čtenářské gramotnosti ve Vaší škole DOBŘE?
1. Čtenářské dílny, samostatné čtení v českém jazyce (každý má svou knihu)
2. Rozšiřování počtu knih ve školní knihovně (několik tisíc svazků – týká se větších ZŠ)
3. Práce se čtenářskými/společenskými deníky, družinové čtení
4. Spolupráce s knihovnami, projektové dny zaměřené na literaturu
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5. DVPP v tématu
V čem byla škola v rámci čtenářské gramotnosti ÚSPĚŠNÁ?
1. Příznivé výsledky v celostátním systému srovnávacích testů Kalibro (jsou postaveny
na čtenářské gramotnosti)
2. Účast a výsledky čtenářských soutěží (rovněž dlouhodobá čtenářská soutěž školní
knihovny, spaní v knihovně apod.).
3. Zapojení žáků do recitačních soutěží (např. pořádání třídních kol a školního kola
recitační soutěže)
4. Pořádání soutěží, vydávání školních novin
5. Knihy volně přístupné ve třídách, zapojení rodičů do obohacení školní knihovny
(rodiče kupují v rámci školních akcí vybrané knihy do školní knihovny)
V čem by se mohla škola v rámci čtenářské gramotnosti ZLEPŠIT?
1. I nadále rozšiřovat fond knih na základě čtenářských potřeb žáků
2. Vést děti k větší samostatnosti při práci s textem, podporovat ČG v ostatních
předmětech, zlepšit motivaci ke čtení, více zapojit rodiče některých žáků do
spolupráce v této oblasti.
3. Více času věnovat samostatnému čtení, více praktikovat individuální práci s dětmi
(včetně nadaných), vytvářet více projektů zaměřených na čtení
4. Vytvoření vhodného prostředí (čtenářský koutek) ve třídách, příruční knihovničky ve
třídách
5. Využití elektronických knih
V čem potřebuje škola v rámci čtenářské gramotnosti POMOCI, aby se mohla zlepšit?
1. Mít možnost většího dělení hodin ČJ (brání především nedostatek prostoru).
2. Zapojení rodičů a prarodičů.
3. Vybavení učebny pro pohodlné čtení
4. Více „přitáhnout“ žáky ke knihám – vybavené pojízdné mobilní knihovny (pro školy,
které nemají knihovny nebo nejsou příliš vybavené, nemají prostor na knihovnu
apod.), nákup „atraktivních“ knih
5. Příklady dobré praxe – vhodné texty na trénink porozumění textu
Pozitivně je hodnocena možnost rozvoje spolupráce mezi školami v rámci MAP II, důležitá je
pro pedagogy možnost vzájemných setkáních učitelů (stejných aprobací) pro sdílení dobré
praxe, načerpání nové inspirace i poznatků a metod práce. Oblíbené jsou zážitkové akce,
např. ve spolupráci s knihovnou.
Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ORP České Budějovice
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009525
Realizátor: MAS Rozkvět, z.s.

9

Shoda na uvědomění se důležitosti čtenářské gramotnosti rodin, v běžném životě, důležitosti
nepodceňovat vliv na vývoj dítěte.

VÝSLEDKY ŠETŘENÍ
Potřeby škol (ZŠ) – MATEMATICKÁ GRAMOTNOST a rozvoj potenciálu
každého žáka
Co proběhlo/probíhá v rámci matematické gramotnosti ve Vaší škole DOBŘE?
1. Výuka matematiky různými metodami (např. výuka Hejného metodou v každém
ročníku 1. st., zapojení do mezinárodního projektu MatemaTech, zapojení do
matematických soutěží - Klokan, MO)
2. Projektové dny (např. „Finanční svoboda“)
3. Propojení mezipředmětových vztahů - úlohy z praxe, projekty, integrovaná tematická
výuka
4. Zapojení slabších žáků do výuky, doučování
5. Rozšířená výuka matematiky (pro zájemce – žáci 5. ročníku, zájemci o víceletá G,
kroužky zaměřené na přijímací řízení z 9. tříd)
V čem byla škola v rámci matematické gramotnosti ÚSPĚŠNÁ?
1. Dobré výsledky v matematických olympiádách, pythagoriádě i celostátním testování
Kalibro (5., 7. a 9. r.)
2. Zajištění doučování z matematiky pro větší počet žáků v rámci Šablon II.
3. Příprava dalších učitelů (školení) na Hejného metodu.
4. Řešení úloh z praxe
5. Výsledky přijímacích zkoušek na víceletá G a umístění v soutěžích
V čem by se mohla škola v rámci matematické gramotnosti ZLEPŠIT?
1. Více dělit hodiny - alespoň jednu hodinu týdně v každém ročníku (omezení z důvodu
chybějících prostor)
2. Více diferencovat práci s nadanými a slabšími žáky, začít využívat nástroje které
poskytuje internet (!vybrat ty kvalitní, !! dostat je k žákům)
3. Zlepšit grafický projev v geometrii, začít pracovat s prvky počítačové geometrie (3D
modelování a tis, AR, VR)
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4. Projektové dny na 2. stupni ZŠ, výuka matematiky v plenéru (prostorová
představivost a geometrie)
5. Zapojení do dalších projektů, provázanost s každodenní praxí a realitou
V čem potřebuje škola v rámci matematické gramotnosti POMOCI, aby se mohla zlepšit?
1. Posílit personálně výuku matematiky (zajištění kvalitními učiteli v dostatečném počtu,
poskytnout efektivní DVVP).
1. Více názorných pomůcek (a zaškolení učitelů, aby je uměli účinně nasazovat do
výuky). Prostředky pro projektový den zaměřeného na finanční gramotnost.
2. Projektové dny na 2. stupni ZŠ, zapojení odborníka z praxe
3. Příklady dobré praxe, sdílení informací, vhodné DVPP
4. Finanční podpora pro využití webových portálů pro přípravu žáků na přijímací řízení
Školy vnímají potřebu získat nové pomůcky pro názornější výuku i nástroje a metody pro
interaktivnější formy výuky; řada pedagogů má potřebu sdílení informací s kolegy v oboru
pokud možno neformálně informace k výuce matematiky, vzájemnou inspiraci, poznání
metod.

VÝSLEDKY ŠETŘENÍ
Potřeby škol (ZŠ) –rozvoj potenciálu každého žáka V OBLASTECH MIMO
čtenářské a matematické gramotnosti (např. jazyky, EVVO, digitální- informační
gramotnost, polytechnika, apod.)

Co proběhlo/probíhá v rámci dalších oblastí výchovy ve Vaší škole DOBŘE?
1. EVVO - velmi kvalitní environmentální výchova, prolíná všemi předměty, kvalitní
spolupráce s ekocentry (Cassiopeia, SEV NP Šumava – Stožec, Horská Kvilda),
pořádání škol v přírodě (1.st.)
2. POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA - ve vlastních prostorách i v prostorách technických škol a
podniků (projekty), pravidelná účast v soutěžích (např.: T- Profi – Talenty pro firmy –
spolupráce s SPŠ a VOŠ Písek a firmou Kern – Liebers Soutěž je pořádána
Hospodářskou komorou Jihočeským krajem pro žáky 5. tříd ZŠ a středoškoláky). Je
ale problém propojení vesnických škol s podniky v městě (cestování a s tím spojené
dozory, suplování, bezpečnost…)
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3. CIZÍ JAZYKY - Využívání moderních technologií pro výuku jazyků, snížení počtu žáků ve
skupině na 15 – 18 (původně 22 – 24)
4. Komunikace s rodiči / žáky, zahradní slavnosti
5. Digitální gramotnost (každé školské zařízení má dnes k dispozici nějakou počítačovou
učebnu, případně interaktivní tabuly…); výuka programování i na 1.st. – kroužek
informatiky, využití disponibilní hodinové dotace k přidání hodiny ICT ve 4.ročníku
6. Mezipředmětové vztahy – ICT – využití technologií při výuce
7. Kurzy bruslení – každý rok pro všechny žáky 1. stupně
8. Kroužky informatiky, programování, keramiky – rozvoj mimoškolní činnosti, věnování
se dětem
9. Podpora sportu – účast na soutěžích
10. Rozvoj v oblast dopravní výchovy – návštěva dopravního hřiště
V čem byla škola v rámci dalších oblastí výchovy ÚSPĚŠNÁ?
1. EVVO - obhájení mezinárodního titulu Ekoškola, zapojení do projektů…
2. POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA - rozvoj v oblasti robotiky (kroužky na 1. i 2. stupni),
začleňování další polytechnických prvků do škol (3D tiskárny, 3D modelování,
ozzoboti…)
3. Dobré výsledky v celostátních srovnávacích testech i v ostatních oblastech (AJ,
humanitní základ, přírodovědný základ, ekonomie, Mladý chemik ČR).
4. Poznávání jiných kultur (výlety do zahraničí)
5. EVVO - Třídění odpadu – třídíme odpad, pořádáme sběrové akce pro žáky, rodiče a
obyvatele obce, za získané fin. prostředky pořizujeme dětem učební pomůcky a
výtvarný materiál
6. Dlouhodobé projekty – Těšíme se do školy (pro předškoláky a žáky 1. třídy), Vánoční
trhy – vlastnoruční výrobky, zapojení všech žáků, veřejné vystoupení
7. Spolupráce s „malými“ školami v okolí, účast na soutěžích, které tyto školy pořádají
(Jílovický pidimaraton, Hrdějovický Vavřínek, Borecký hlásek, Vrátecký Picasso,
Olešnický lístek, Nedabylské kukátko, Mlýnek v Mladém)
8. Využití školní zahrady pro pohyb žáků (každý den pohybové přestávky, pohybové
aktivity ŠD), kvalitní vybavení a zázemí pro pohyb a hry dětí – herní prvky, hry pro
zahradní zábavu…
9. Projektové dny, angličtina s rodilým mluvčím, časté výlety a školy v přírodě
několikrát do roka, dramatická výchova
10. Účasti na soutěžích, olympiádách, dopravní soutěže
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V čem by se mohla škola v rámci dalších oblastí výchovy ZLEPŠIT?
1. Větší zapojení počítačů do podpory výuky na 1. st. - nejen v rámci ICT. Zase ne za
každou cenu, pořád je lepší na 1. stupni učení pomocí hry, názorné ukázky a
vyzkoušení…
2. Možnost tandemové výuky ve třídách s velkým počtem žáků a žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami.
3. Možnost vytváření menších skupin na jazyky a dělení tělesné výchovy i v 5. r. na dívky
a chlapce. Záleží na personální otázce každé školy a rozvrhovém pokrytí.
4. Polytechnika – pokračovat v začleňování nových věcí zejména 3D tisku, ale i dalších
polytechnických inovací do výuky.
5. Finanční gramotnost – lepší propojení s praktickými věcmi
6. Dopravní výchova - pravidelné návštěvy dopravního hřiště.
7. Vznik dílen pro polytechnickou výchovu na 1.st.
8. Málo prostoru pro dělení tříd, absence tělocvičny – pouze malý sálek pro cvičení,
absence dílny pro polytechnickou výchovu
V čem potřebuje škola v rámci dalších oblastí výchovy POMOCI, aby se mohla zlepšit?
2. Vybavení školy větším počtem malých notebooků pro žáky, které by mohli využít i při
běžných předmětech; samostatní místnost pro výuku polytechniky a robotiky
3. Chybějící multifukční venkovní hřiště.
4. Vyřešit problém s nedostačujícím prostorem, který by umožňoval více dělit některé
hodiny a samostatné místnosti pro ŠD.
5. Chybějící stavebnice, proškolení učitelů v oblasti polytechniky; návrh řešení: Mobilní
polytechnické učebny (mobilní mezi školami)
6. Prostředky pro projektový den zaměřeného na finanční gramotnost
7. Mobilní počítačová učebna, inovace ICT vybavení
8. Podpora rodičů v postavení učitele a ocenění jeho práce – přednášky pro rodiče
Z odpovědí je vidět, že se i do dalších témat prolíná kompetence matematická gramotnost,
především v oblasti polytechniky. Téma je velmi široké a na jednotlivých školách se snaží děti
podporovat ve směrech, které jsou blízké profilaci pedagogů (zajištění lidských zdrojů) a na
které mají disponibilní materiální zdroje (prostory, vybavení); nedostatky především
materiální vnímají celkově jako omezení, chybějící lidské zdroje nebyly v šetření
akcentovány.
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SWOT3 analýza povinných témat – čtenářská pregramotnost (MŠ):
Silné stránky

Slabé stránky

 logopedická diagnostika, zařazování
logopedických her

 nedostatek logopedů (externích
specialistů i proškolených pedagogů)

 čtecí
koutek
ve
třídách,
mezigenerační čtení, zapojení do
projektů typu Čtení pomáhá, Celé
Česko čte dětem

 procvičování samostatného řečového
projektu (souvisí také s vysokým
počtem dětí ve třídách)

 pravidelné čtení dětem a následný
rozbor dětmi, reprodukce pohádek a
příběhů
Příležitosti

 chybějící logopedické pomůcky

Hrozby

 doplnění knihovniček o kvalitní a
zajímavou
literaturu,
vzájemná
výpůjčka knižního fondu mezi MŠ

 nedostatek finančních prostředků na
personální kapacity / logopedickou
podporu

 proškolit
pedagogy
v oblasti
čtenářské
gramotnosti,
sdílení
zkušeností, zajistit vyšší dostupnosti
logopedů, proškolený pedagoglogoped v každé MŠ

 chybějící podpora dětí pro rozvoj
řečových dovedností a čtenářské
gramotnosti v rodinách
 pasivita rodičů

 snížení počtu dětí ve třídách

SWOT3 analýza povinných témat – čtenářská gramotnost (ZŠ):
Silné stránky
 spolupráce
knihovnou

Slabé stránky
s místní

veřejnou

 knihovna/ čtenářský koutek přímo ve
škole
 čtenářské dílny, čtení v družinách,
účast v čtenářských a společenských
soutěžích

Příležitosti
 proškolit

 nedostatečný
zastaralý
fond
v knihovně (neodpovídá zájmu a
potřebám žáků)
 nedostatečné
vedení
dětí
k samostatnosti při práci s textem a
kritickému myšlení
 nedostatečná spolupráce s rodiči
(potřeba více zapojit rodiny do
čtenářských návyků a gramotnosti)
Hrozby

pedagogy

v oblasti

 nedostatek finančních prostředků na
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čtenářské gramotnosti a kritickému
myšlení, sdílení zkušeností, zajistit
vyšší
dostupnosti
logopedů,
proškolený pedagog-logoped v každé
ZŠ (nebo ve spolupráci s MŠ)
 doplnění knihoven o kvalitní a
zajímavou
literaturu,
vzájemná
výpůjčka knižního fondu mezi
školami, mobilní knihovna v kufru,
interaktivní nástroje /audioknihy,
vybavení učeben/ koutků pro
pohodlné čtení

personální kapacity / logopedickou
podporu, zaostávání vybavenosti škol
a knihoven motivující k čtení a
čtenářských dovednostem
 pasivita rodičů a chybějící podpora
dětí pro rozvoj řečových dovedností a
čtenářské gramotnosti v rodinách
 sociální
média
(žrout
času,
demotivátor vlastních aktivit) a
internet (falešně gloriolizovaný zdroj
zaručených informací)

 dělení hodin ČJ, více projektů
zaměřených na čtení (vč. zapojení
rodičů/ rodin), více času na
samostatní čtení, autorská čtení

SWOT3 analýza povinných témat – matematická pregramotnost (MŠ):
Silné stránky

Slabé stránky

 práce s dětmi na matematických
pojmech
a
s číselnou
řadou,
poznávání geometrických tvarů
 práce
s interaktivní
tabulí
(a
spolupráce se ZŠ při přípravě
podkladů pro výuku)
 propojování s dalšími
v rámci polytechniky

činnostmi

Příležitosti
 proškolit pedagogy MŠ v této oblasti,
sdílení dobré praxe, vytváření
kooperačních projektů
 nákup vybavení technikou pro výuku,
doplnění didaktických pomůcek, vč.
prostorových (stavebnice, robotika)
 více zaujmout děti problematikou
(matematika) s propojením různých

 nedostatečný rozsah spolupráce mezi
MŠ a také se pedagogy z 1.stupně ZŠ
 pouze omezený rozsah sdílení dobré
praxe, angažovanost pouze části
školek
 nedostatky ve vybavenosti školek pro
polytechniku
jako
prostředek
aplikované matematiky
Hrozby
 omezení spolupráce rodičů /rodin se
školkou při motivaci dětí
 trvalá přeplněnost tříd (často až 28
dětí v 1 řídě) snižující možnosti
individuálního přístupu pedagogů k
dětem
 konkurenční
postavení
školek
v důsledku
jejich
rozdílné
vybavenosti (zájem rodičů o získání
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her a prostorová orientace

místa v lépe didakticky vybavené a
vedené školce)

SWOT3 analýza povinných témat – matematická gramotnost (ZŠ):
Silné stránky

Slabé stránky

 využívání alternativních metod výuky
matematiky (Hejného, Khanova m.)
v řadě škol

 chybějící personálních kapacity pro
výuku matematiky kvalitními učiteli,
v dostatečném počtu

 zajištění doučování slabých žáků
v rámci Šablon

 nedostatek prostory pro výuku ve
skupinách, nemožnost dělení hodin

 zavádění řešení úloh z praxe,
propojování
mezipředmětových
vztahů a s dalšími činnostmi v rámci
polytechniky

 nedostatečné využití ICT a moderních
technologií a pomůcek (a jejich
nesdílení), nedostatek názorných
pomůcek,
slabá
prostorová
představivost a grafický projev v
geometrii

Příležitosti
 rozšiřovat
alternativní
výukové
metody v pedagogickém sboru školy
(průchodnost metody mezi 1. a 2.
stupněm ZŠ), výuka matematiky
v praxi/ v přírodě, dělit hodiny
(alespoň 1 hodinu týdně v každém
ročníku), projektová činnost a
zapojování odborníků z praxe
 sdílení/ pořízení vybavení a techniky
a jejich efektivní využití pro výuku,
doplnění didaktických pomůcek, vč.
prostorových (stavebnice), zvýšení
zážitkovosti výuky, praktická výuka
robotiky (ozoboti, robotika)

Hrozby
 nedostatek personálních kapacit,
vysoký věkový průměr pedagogů
vyučujících matematiku
 vysoký počet dětí ve třídě (omezená
možnost
individualizace
práce
s nadanými žáky a slabšími žáky)
 neprovedení revize RVP/ŠVP (nutnost
revidovat kurikulum (průběh výuky/
studia matematiky a jeho obsah),
prohlubování
„odtrženosti“
matematiky od reálné praxe/ života a
dalších
oborů
/vyučovaných
předmětů

 více diferencovat práci s nadanými a
slabšími žáky
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SWOT3 analýza povinných témat – kvalita inkluzivního vzdělávání:
Silné stránky
 komplexnost školských služeb žákům
a rodičům – MŠ, ZŠ, ZUŠ, ŠJ, působící
koordinovaně
 metodická podpora pro školy pro
všestranný rozvoj dětí/ žáků,
společná setkávání a výměna
zkušeností a příkladů dobré praxe
(vedení škol, pedagogové; spolupráce
s PS MAP ORP a experty)
 realizace interaktivních aktivit pro
děti / žáky ve škole i mimo školu,
zvyšující prostupnost jednotlivců
vzdělávacím
systémem,
včetně
doučování,
motivace,
práce
s rodinou, poradenství při volbě
povolání

Příležitosti
 možnost tandemové výuky ve třídách
s velkým počtem žáků a žáky se SVP,
dělení tříd a vytváření menších
skupin,
umožňující
individuální
přístup k dětem nadaným i slabým
 motivace pedagogů k využívání
moderní techniky a výukových
metod, ke sdílení zkušeností,
využívání individuální odborné
podpory expertů/ poradenských
pracovníků
 společný postup zřizovatelů a škol
v rámci kooperace MAP ORP při
zajištění rovnosti v přístupu ke
vzdělávání a ve vzdělávání

Slabé stránky
 vysoký počet dětí/ žáků ve třídách,
nedostatek prostor (bez možnosti
dělení hodin/ práce ve skupinách,
chybějící prostory pro odborné
učebny/ dílny/ další zázemí)
 nedostatky v technickém vybavení
pro kvalitní vzdělávání a moderní
formy výuky (chybějící vybavení,
neefektivní využívání pedagogy,
odmítání výukových metod)
 nedostatečná
spolupráce
a
komunikace
veřejných
služeb
(školství,
sociální,
pedag.
poradenství) – vysoký počet odkladů
povinné školní docházky, nedostatky
v zapojování dětí do povinného
předškolního vzdělávání, lokálně
vysoký podíl dětí/ žáků ze sociálně
slabých rodin nebo dětí / žáků se SVP
Hrozby
 nedostatek finančních prostředků na
zajištění
odborné
personální
podpory, odborných konzultací a
poradenství
 ochota dětí/
spolupracovat

žáků

a

rodičů

 ochota pedagogických pracovníků
k trvalému zvyšování kompetencí a
využívání
nových
metod
a
technologií,
včetně
využívání
odborné podpory
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Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v ORP ČB
- srovnání úvodního šetření Šablony I a šetření II
V ORP České Budějovice je v době dotazníkového šetření II (říjen 2019) zřizováno 84
mateřských škol (Počet ředitelství/právnických osob vykonávajících činnost MŠ uvedených v
době šetření v Rejstříku škol a školských zařízení), z toho kompletně vyplnilo dotazníkového
šetření 63 škol, 25 % ředitelství mateřských škol se do dotazníkového šetření z nějakého
důvodu nezapojilo, což je podstatně více než je republikový průměr (18%).

Tabulka č. 16: Počet ředitelství vykonávajících činnost MŠ
ORP:

3102

České Budějovice

Kraj:

CZ031

Jihočeský kraj

v rámci ORP

v rámci kraje

v rámci ČR

počet podíl v %

počet podíl

počet

Počet ředitelství

podíl

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

84

100,0%

328

100,0%

5 376

100,0%

z toho kompletně vyplnilo dotazník
aktuálního šetření:

63

75,0%

252

76,8%

4 408

82,0%

z toho nevyplnilo dotazník aktuálního
šetření:

21

25,0%

76

23,2%

968

18,0%

Srovnání kompletně vyplněných
dotazníků v úvodním šetření Šablony I

69

88,5%

294

92,5%

4 977

93,9%

Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT, 2019

V dotazníkovém šetření I uváděli ředitelé MŠ jako nejdůležitější potřebu rozvíjet danou
oblast v rámci podpory z Evropské unie v letech 2016 – 2020 oblast Rozvoje infrastruktury
školy, vč. rekonstrukcí a vybavení a dále v Podpoře polytechnického vzdělávání. Následuje
priorita Podpora rozvoje čtenářské negramotnosti.
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Naopak nejmenší potřebu rozvíjet danou oblast spatřovali v Podpoře kompetencí k
iniciativě a kreativitě dětí, shodně s řediteli v Jihočeském kraji a v celé ČR, kterou považují za
funkční, pro něž jsou vytvořeny podmínky.
Tabulka č. 17: Hlavní oblasti podporované z OP (2016)
Pořadí podle potřeb škol
Hlavní oblasti podporované z OP

Průměrné
aktuálního stavu

hodnocení

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

A. Podpora inkluzivního / společného
5
vzdělávání

3

3

2,49

2,52

2,51

B. Podpora
rozvoje
pregramotnosti

3

4

4

2,29

2,62

2,63

C. Podpora rozvoje matematické
4
pregramotnosti

5

5

2,36

2,40

2,41

D. Podpora kompetencí k iniciativě a
6
kreativitě dětí

6

6

2,90

2,92

2,90

E. Podpora
vzdělávání

2

2

2

2,29

2,31

2,25

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

1

1

čtenářské

polytechnického

Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT, 2016

V dotazníkovém šetření II se oblast infrastruktury nenacházela vůbec. V rámci tohoto
šetření byly odpovědi téměř totožné, zajímavý je poslední sloupec, který ukazuje % změny
v hodnocení aktuálního šetření proti původnímu. Největší změny zaznamenala oblast
matematické pregramotnosti a poté podpora polytechnického vzdělávání. Ty si také dále
blíže představíme.
Tabulka č. 18: Hlavní oblasti podporované z OP (2019)
Hlavní oblasti podporované z OP

v rámci ORP

(aktuální šetření data k 10. 10. 2019)
Šablony I
úvodní šetření

aktuální
šetření

rozdíl v hodnocení
(aktuální šetření
oproti úvodnímu)

% změny v
hodnocení
(aktuální šetření
oproti úvodnímu)

Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ORP České Budějovice
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009525
Realizátor: MAS Rozkvět, z.s.

19

A. Podpora inkluzivního/společného
vzdělávání
B. Podpora rozvoje čtenářské
pregramotnosti
C. Podpora rozvoje matematické
pregramotnosti
D. Podpora kompetencí k iniciativě a
kreativitě dětí
E. Podpora polytechnického
vzdělávání

2,47

2,70

0,23

9,3%

2,61

2,83

0,22

8,4%

2,38

2,66

0,28

11,8%

2,91

3,06

0,15

5,2%

2,31

2,55

0,24

10,4%

Průměrné hodnocení aktuálního stavu v rámci ORP/kraje/republiky vychází z hodnocení aktuálního stavu jednotlivých MŠ v
době šetření 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)

Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT, 2019

Podpora polytechnického vzdělávání
Tuto oblast uvedli ředitelé mateřských škol v dotazníkovém šetření v roce 2016 jako druhou
nejdůležitější oblast podpory (za oblastí Rozvoje infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a
vybavení). 81 % dotázaných ředitelů mateřských škol uvedlo, že v následujících dvou letech
plánují zlepšení školy v dispozici vzdělávacími materiály pro vzdělávání polytechnického
charakteru a vybavení dostatečným technickým a materiálním zabezpečením pro rozvíjení
prostorového, logického myšlení a manuálních dovedností. 76 % z dotázaných dále shodně
uvedlo, že v následujících dvou letech plánuje zlepšit znalosti učitelů v oblasti
polytechnického vzdělávání, podporu samostatné práce dětí v oblasti polytechnického
vzdělávání a individuální práci s dětmi s mimořádným zájmem o polytechniku. Více jak 50 %
všech mateřských škol plánovalo v následujících letech zlepšení ve všech možných oblastech
polytechnického vzdělávání.

Tabulka č. 19: Podpora polytechnického vzdělávání (2019)
Polytechnické vzdělávání

v rámci ORP
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(aktuální šetření data k 10. 10. 2019)

1. Technické, přírodovědné a
environmentální vzdělávání je na naší škole
realizováno v souladu s RVP PV
2. Ve škole existuje osoba zodpovědná za
rozvoj polytechnického vzdělávání, schopná
poradit, doporučovat dětem nebo učitelům
3. Učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v oblasti
polytechnického vzdělávání a využívají je ve
výchově (kurzy dalšího vzdělávání, studium
literatury aj.)
4. Učitelé MŠ využívají poznatky v praxi a
sdílejí dobrou praxi v oblasti rozvoje
polytechnického vzdělávání mezi sebou i s
učiteli z jiných škol
5. Škola disponuje vzdělávacími materiály
pro vzdělávání polytechnického charakteru
6. Škola aktivně spolupracuje s jinými MŠ a
ZŠ v oblasti polytechniky
7. Škola podporuje samostatnou práci dětí
v oblasti polytechnického vzdělávání
8. Škola podporuje individuální práci s dětmi
s mimořádným zájmem o polytechniku
9. Škola informuje a spolupracuje v oblasti
polytechnického vzdělávání s rodiči (např.
výstavky prací, představení systému školy
v oblasti polytechnického vzdělávání, kroužků,
aktivit apod.)
10. Škola disponuje dostatečným
technickým a materiálním zabezpečením pro
rozvíjení prostorového a logického myšlení a
manuálních dovedností
11. Škola využívá informační a komunikační
technologie v oblasti rozvoje polytechnického
vzdělávání

aktuální
šetření

rozdíl
v hodnocení
(aktuální
šetření oproti
úvodnímu)

% změny
v hodnocení
(aktuální
šetření oproti
úvodnímu)

2,91

3,02

0,11

3,8%

1,87

2,24

0,37

19,8%

2,51

2,65

0,14

5,6%

2,43

2,56

0,13

5,3%

2,28

2,49

0,21

9,2%

1,59

1,92

0,33

20,8%

2,64

2,78

0,14

5,3%

2,30

2,68

0,38

16,5%

2,48

2,70

0,22

8,9%

2,42

2,57

0,15

6,2%

2,03

2,40

0,37

18,2%

Šablony I
úvodní
šetření

Průměrné hodnocení aktuálního stavu v rámci ORP/kraje/republiky vychází z hodnocení aktuálního stavu jednotlivých MŠ
v době šetření 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)

Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT, 2019
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Dle šetření MŠMT z roku 2019, viz tabulka výše, se zlepšila oblast 6. „Škola aktivně
spolupracuje s jinými MŠ a ZŠ v oblasti polytechniky“, což může být na základě zacílení
šablon, ale i aktivit spolupráce v rámci MAP. Nicméně tuto oblast ředitelé stále vidí jako
rozvíjející se. Zlepšení je také v oblasti 2. „Ve škole existuje osoba zodpovědná za rozvoj
polytechnického vzdělávání, schopná poradit, doporučovat dětem nebo učitelům“. Ideálního
stavu v uvedených 11 oblastech nedosahuje žádná, jako nejlepší aktuální stav vidí ředitelé
MŠ v tom, že předmět realizují v souladu s jejich RVP.

Podpora matematické pregramotnosti
Další z nejdůležitějších oblastí podpory v rámci šetření MŠMT I - 77,6 % dotázaných uvedlo
shodně jako nejdůležitější oblast „Rozvíjet znalosti učitelů MŠ v oblasti matematické
pregramotnosti a využívat je ve výchově (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.)“,
dále „dostatečné technické a materiální zabezpečení pro rozvoj této oblasti“ a za třetí
„pravidelné

nakupování

aktuální

literatury,

multimédií

pro

rozvoj

matematické

pregramotnosti“. U všech z devíti nabízených oblastí podpory více jak 2/3 dotázaných
uvedlo, že se chtějí ve všech těchto oblastech v letech 2016 – 2018 zlepšovat.
Mezi nejvýznamnější překážky v rozvoji této oblasti řadili dotázaní nedostatek stabilní
finanční podpory této oblasti, nedostatek interaktivních metod a pomůcek a nedostatek
příležitostí ke vzdělávání pedagogických pracovníků.

Tabulka č. 20: Matematická pregramotnost (2019)
Matematická pregramotnost

v rámci ORP

(aktuální šetření data k 10. 10. 2019)
Šablony I
úvodní
šetření

aktuální
šetření

rozdíl
v hodnocení
(aktuální
šetření
oproti
úvodnímu)

% změny
v
hodnocení
(aktuální
šetření
oproti
úvodnímu)
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1. Škola podporuje rozvoj matematické
pregramotnosti v rámci školních vzdělávacích
programů (má stanoveny konkrétní cíle)
2. Učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v oblasti
matematické pregramotnosti a využívají je ve
výchově (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury
aj.)
3. Učitelé MŠ využívají poznatky v praxi a sdílejí
dobrou praxi v oblasti rozvoje matematické
pregramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných škol
4. Škola systematicky rozvíjí matematické myšlení
(využívání příkladů k řešení a pochopení
každodenních situací, návštěva science center apod.)
5. Škola podporuje individuální práci s dětmi
s mimořádným zájmem o počítání nebo logiku
6. Škola informuje a spolupracuje v oblasti rozvoje
matematické pregramotnosti s rodiči
7. Škola disponuje dostatečným technickým a
materiálním zabezpečením pro rozvoj matematické
pregramotnosti
8. Ve škole jsou využívány interaktivní metody a
pomůcky v oblasti rozvoje matematické
pregramotnosti
9. Škola pravidelně nakupuje aktuální literaturu,
multimédia pro rozvoj matematické pregramotnosti

2,77

2,97

0,20

7,2%

2,59

2,78

0,19

7,3%

2,42

2,60

0,18

7,4%

2,39

2,60

0,21

8,8%

2,49

2,75

0,26

10,4%

2,16

2,52

0,36

16,7%

2,38

2,57

0,19

8,0%

1,93

2,51

0,58

30,1%

2,25

2,68

0,43

19,1%

Průměrné hodnocení aktuálního stavu v rámci ORP/kraje/republiky vychází z hodnocení aktuálního stavu jednotlivých MŠ v
době šetření 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)

Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT, 2019

Dle šetření MŠMT z roku 2019, viz tabulka výše, se pravděpodobně prostřednictvím čerpání
šablon, velice zlepšilo hodnocení oblasti 8 “Ve škole jsou využívány interaktivní metody a
pomůcky v oblasti rozvoje matematické pregramotnosti“ a dále pak „Škola pravidelně
nakupuje aktuální literaturu, multimédia pro rozvoj matematické pregramotnosti“. Ideálního
stavu v uvedených 9 oblastech nedosahuje žádná, jako nejlepší aktuální stav vidí ředitelé MŠ
v tom, že škola podporuje rozvoj matematické pregramotnosti v rámci školních vzdělávacích
programů (má stanoveny konkrétní cíle).
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Výsledky dotazníkového šetření potřeb základních škol v ORP ČB
- srovnání úvodního šetření Šablony I a šetření II
V ORP České Budějovice je v době dotazníkového šetření II (říjen 2019) zřizováno 52
základních škol (Počet ředitelství/právnických osob vykonávajících činnost ZŠ uvedených v
době šetření v Rejstříku škol a školských zařízení), z toho kompletně vyplnilo dotazník 80%
z nich, což je srovnatelné v rámci kraje, přičemž dotazníkového šetření I v roce 2016 se
zúčastnilo téměř 100% základních škol v ORP.

Tabulka č. 21: Počet ředitelství vykonávajících činnost ZŠ
ORP

3102

České Budějovice

Kraj:

CZ031

Jihočeský kraj

TABULKA Č. 1
(aktuální šetření data k 10. 10. 2019)

v rámci ORP

v rámci kraje

v rámci ČR

počet

podíl

počet

podíl

počet

podíl

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

52

100,0%

267

100,0%

4 238

100,0%

z toho kompletně vyplnilo dotazník
aktuálního šetření:

42

80,8%

219

82,0%

3 659

86,3%

z toho nevyplnilo dotazník aktuálního
šetření:

10

19,2%

48

18,0%

579

13,7%

Srovnání kompletně vyplněných dotazníků
v úvodním šetření Šablony I

47

95,9%

252

96,9%

4 086

97,4%

Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT, 2019

Co se týče hlavních oblastí podporovaných z operačních programů, dotazovaní zástupci škol
uváděli v roce 2016, že cítí největší potřebu rozvíjet oblast Rozvoje infrastruktury, vč.
rekonstrukcí a vybavení. Jako další důležité uváděli ředitelé základních škol oblasti Podpora
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rozvoje čtenářské gramotnosti a Podpora rozvoje matematické gramotnosti. Takovéto
nastavení priorit viděli shodně zástupci ZŠ i v rámci Jihočeského kraje a ČR.

Tabulka č. 22: Hlavní oblasti podporované z OP (2016)

Hlavní oblasti podporované z OP

Pořadí podle potřeb škol

Průměrné
hodnocení
aktuálního stavu

v
rámci
ORP

v
rámci
kraje

v
rámci
ČR

v
rámci
ORP

v
rámci
kraje

v
rámci
ČR

A. Podpora inkluzivního / společného 4
vzdělávání

4

4

2,58

2,55

2,58

B.
Podpora
gramotnosti

čtenářské 2

2

2

2,59

2,49

2,48

matematické 3

3

3

2,40

2,31

2,33

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

6

6

2,36

2,33

2,33

E.
Podpora
vzdělávání

polytechnického 5

5

5

2,21

2,24

2,19

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

1

1

C. Podpora
gramotnosti

rozvoje
rozvoje

Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT, 2016

V dotazníkovém šetření II se oblast infrastruktury nenacházela vůbec. Ale ve všech
uvedených oblastech podpory došlo v aktuálním šetření ke zlepšení průměrného hodnocení
aktuálního stavu v rámci ORP, přičemž nejlépe je hodnocená, tudíž nepotřebuje tolik
finančně podporovat, oblast „Podpora inkluzivního/společného vzdělávání“, největší
intervence dle šetření stále potřebuje oblast „Podpora polytechnického vzdělávání“.
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Tabulka č. 23: Hlavní oblasti podporované z OP (2019)
Hlavní oblasti podporované z OP
(aktuální šetření data k 10. 10. 2019)

v rámci ORP
rozdíl v
% změny v
hodnocení
hodnocení
(aktuální
(aktuální šetření
šetření oproti
oproti
úvodnímu)
úvodnímu)

Šablony I
úvodní šetření

aktuální
šetření

2,51

2,70

0,19

7,5%

2,57

2,68

0,11

4,1%

2,39

2,54

0,15

6,2%

2,35

2,46

0,11

4,7%

2,20

2,33

0,13

6,1%

A. Podpora inkluzivního/společného
vzdělávání
B. Podpora rozvoje čtenářské
gramotnosti
C. Podpora rozvoje matematické
gramotnosti
D. Podpora kompetencí k podnikavosti,
iniciativě a kreativitě žáků
E. Podpora polytechnického vzdělávání

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

Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT, 2019

Podpora polytechnického vzdělávání
V rámci dotazníkového šetření I zástupci škol nejčastěji uváděli, že by chtěli rozvíjet své
znalosti v oblasti polytechnického vzdělávání a využívat je ve výuce, také disponovat
vzdělávacími materiály nebo podnětným prostředím pro žáky i učitele.
Nejvýznamnější překážky v oblasti podpory polytechnického vzdělávání, které školy
v dotazníku shodně uváděly, spatřovaly v nedostatečných nebo nevyhovujících prostorech a
také v nedostatku financí na úhradu vedení volitelných předmětů a kroužků.
Dle průměrného hodnocení aktuálního stavu v roce 2016 se na školách v ORP České
Budějovice vůbec nebo téměř neuplatňovala výuka vybraných témat polytechnických
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předmětů v cizích jazycích – metoda CLILL. Na nízké úrovni byla hodnocena také spolupráce
s místními firmami/podnikateli.
Toto hodnocení zůstalo stejné i v rámci dotazníkového šetření II v roce 2019. Tyto dvě oblasti
jako jediné zůstali na stupni „Vůbec nebo téměř se neuplatňuje“ a tímto směrem by se tudíž
i nadále měla ubírat podpora základních škol. Ale určitý posun je znát ve spolupráci
s místními firmami a podnikateli, tato oblast dosáhla nejlepší procentní změny, což je dáno
jistě tím, že MAP ORP ČB a krajský akční plán, především ve spolupráci s Jihočeskou
hospodářskou komorou, se této oblasti velmi věnují.

Tabulka č. 24: Polytechnické vzdělávání (2019)
Polytechnické vzdělávání

v rámci ORP

(aktuální šetření data k 10. 10. 2019)

1. Technické vzdělávání je na naší škole
realizováno v souladu s RVP ZV
2. Přírodovědné a environmentální vzdělávání
je na naší škole realizováno v souladu s RVP ZV
3. Příslušní učitelé rozvíjejí své znalosti v oblasti
polytechnického vzdělávání a využívají je ve výuce
(kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.)
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
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
6. Škola podporuje zájem žáků o oblast
polytechniky propojením znalostí s každodenním
životem a budoucí profesí
7. Škola disponuje vzdělávacími materiály pro
vzdělávání polytechnického charakteru

rozdíl
% změny
v hodnocení
v hodnocení
(aktuální
(aktuální
šetření
šetření oproti
oproti
úvodnímu)
úvodnímu)

Šablony I
úvodní
šetření

aktuální
šetření

2,72

2,90

0,18

6,5%

2,89

3,02

0,13

4,4%

2,49

2,60

0,11

4,4%

2,19

2,33

0,14

6,3%

2,81

2,86

0,05

1,8%

2,72

2,71

-0,01

-0,5%

2,43

2,43

0,00

0,2%
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8. Součástí výuky polytechnických předmětů
jsou laboratorní cvičení, pokusy, různé projekty
apod. podporující praktickou stránku
polytechnického vzdělávání a rozvíjející manuální
zručnost žáků
9. Škola spolupracuje se SŠ, VŠ, výzkumnými
pracovišti technického zaměření
10. Na škole probíhá výuka vybraných témat
polytechnických předmětů v cizích jazycích –
metoda CLIL
11. Škola podporuje samostatnou práci žáků
v oblasti polytechnického vzdělávání
12. Škola podporuje individuální práci s žáky s
mimořádným zájmem o polytechniku
13. Ve škole existují kroužky / pravidelné dílny /
jiné pravidelné mimoškolní aktivity na podporu a
rozvoj polytechnického vzdělávání
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.)
15. Škola aktivně podporuje předškolní
polytechnickou výchovu (např. spolupráce s MŠ)
16. Škola spolupracuje s místními
firmami/podnikateli
17. Škola informuje o oblasti polytechnického
vzdělávání rodiče (publicita akcí, kroužků, aktivit –
projektové dny, dny otevřených dveří apod.)
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…)
19. Škola disponuje dostatečným technickým a
materiálním zabezpečením na podporu a rozvoj
polytechnického vzdělávání (např. učebny pro
výuku chemie, fyziky, přírodopisu ad.)
20. Škola využívá informační a komunikační
technologie v oblasti rozvoje polytechnického
vzdělávání

2,38

2,57

0,19

7,8%

1,72

2,02

0,30

17,2%

1,11

1,14

0,03

3,0%

2,36

2,52

0,16

6,7%

1,91

2,19

0,28

14,4%

2,00

2,14

0,14

7,0%

2,32

2,40

0,08

3,5%

1,94

2,05

0,11

5,9%

1,40

1,67

0,27

18,9%

2,17

2,24

0,07

3,2%

2,00

2,05

0,05

2,5%

1,91

2,24

0,33

17,0%

2,45

2,50

0,05

2,2%

Průměrné hodnocení aktuálního stavu v rámci ORP/kraje/republiky vychází z hodnocení aktuálního stavu jednotlivých ZŠ
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)

Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT, 2019
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