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Analytická část MAP
5.1.

Úvod

Analytická část plánu je jedním z klíčových podkladů pro zpracování komplexní dokumentace
MAP II ORP České Budějovice.
Tento dokument navazuje na analytickou část dokumentu MAP ORP České Budějovice
zpracovanou v roce 2016 a aktualizovanou v roce 2020, kterou v konkrétních oblastech
opakovaně aktualizuje především po stránce dat, vyhodnocuje střednědobé a dlouhodobé
trendy a identifikuje změny vzniklé v letech 2016-2022.
Analytická část MAP ORP ČB obsahuje:
 Základní informace o řešeném území.
 Charakteristiku školství v řešeném území (charakteristika škol, předškolní vzdělávání,
základní vzdělávání, základní umělecké vzdělávání, neformální a zájmové vzdělávání,
návaznost na středoškolské vzdělávání a další organizace působící v oblasti
vzdělávání).
 Vyhodnocení dotazníkového šetření potřeb základních a mateřských škol provedené
MŠMT v roce 2021 a jeho porovnání s předchozími šetřeními v roce 2019 a s úvodním
šetření v roce 2016
 Metaanalýzu existujících strategických záměrů a dokumentů v plánovaném území
 Specifickou část analýzy a východiska pro strategickou část: vymezení témat, analýzy
skupin a rizik, SWOT analýzy zaměřené na jednotlivé oblasti vzdělávání a SWOT-3
analýzy povinných témat MAP.
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5.2.

Základní informace o řešeném území

Správní obvod obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) České Budějovice se nachází v
jihozápadní části Jihočeského kraje. Sousedí se správními obvody Třeboň, Trhové Sviny,
Kaplice, Český Krumlov, Prachatice, Vodňany, Písek a Týn nad Vltavou.
Správní obvod je největším obvodem v Jihočeském kraji, jak v rozloze (92 375 tis. ha), tak v
počtu obyvatel (163 160 obyvatel k 31. 12. 2020) a člení se na 79 obcí.

Mapa č. 1 – Území SO ORP České Budějovice

Zdroj: ČSÚ (03 2022)
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Tabulka č. 1: Počet obyvatel v roce 2016, 2019 a 2021
Stav 31 .12. 2016

Území

30. 9. 2019

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

Jihočeský kraj

638 782

315 113

323 669

643 732

318 276

325 546

ORP Č. Budějovice

158 976

77 272

81 704

195 475

95 762

99 713

Stav 31. 12. 2021

Území

celkem

muži

ženy

Jihočeský kraj

643 551

318 048

325 503

ORP Č. Budějovice

163 160

79 582

83 578

Zdroj: ČSÚ

V Jihočeském kraji v roce 2021 žilo přes 643 tisíc osob, z tohoto počtu obyvatel pak více jak
polovinu tvořily ženy. Během posledních 10 let se počet obyvatel kraje zvýšil o téměř 4,5
tisíce osob. Počet obyvatel kraje je způsoben převážně kladnou migrací, přirozená měna
obyvatelstva nemá tak příznivé hodnoty. Během let se v kraji postupně lehce zvyšovalo
zastoupení dětské věkové skupiny (v posledních deseti letech se počet dětí zvýšil o více než
9,5 tisíce), naopak výrazněji se snížil počet osob v produktivním věku 15–64 let (téměř o 37
tisíc osob). Výrazněji rostl také podíl starších osob ve věku od 65 let (v posledních 10 letech
nárůst o necelých 32 tisíc osob). Podobný trend byl zaznamenán ve většině krajů. Jihočeský
kraj patří ke krajům s lehce starším obyvatelstvem proti průměru ČR. Vlivem příznivých
životních podmínek se zde lidé dožívají vyššího věku, postupně stoupá počet obyvatel v
kategorii 65 a více let, podíl dětské populace se mírně zvyšuje. Během let roste i průměrný
věk, v roce 2009 dosáhl 40,7 let, v roce 2019 to bylo již 42,7 let.
Správní obvod obce s rozšířenou působností České Budějovice leží uprostřed Jihočeského
kraje a jedná se o nejlidnatější obvod v kraji. Téměř dvě třetiny obyvatel žijí ve městě České
Budějovice. To se odráží v hustotě zalidnění, která je se 160 obyvateli na 1 km2 nejvyšší v
kraji. Odpovídá tomu i sídelní struktura, obvod zahrnuje 79 obcí, z toho 5 měst (České
Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Lišov, Rudolfov, Zliv). Podíl obyvatel v produktivním věku
(15 – 65 let) patří v kraji mezi nejvyšší, průměrný věk dosahuje 39,5 roku. Celkový přírůstek
počtu obyvatel od roku 1991 (o 2,9 %) byl plně zajištěn kladným výsledkem stěhování.
(Zdroj: ČSÚ)
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5.3.

Charakteristika školství v řešeném území

Většina obcí v ORP České Budějovice je ve velikostní kategorii do 2 tis. obyvatel. Z hlediska
vývoje nejsou meziročně zaznamenány výrazné změny.
Situace se sítí mateřských a základních škol je stabilizovaná, stále ale převládá současný
trend poptávky po umístění dětí do MŠ, který v předchozím období vyvolal vznik
alternativních zařízení (např. dětské skupiny). Lze tedy předpokládat nárůst kapacity
některých MŠ i ZŠ, vznik nových MŠ nebo jiných alternativních řešení. Je zaznamenán
každoroční nárůst počtu dětí i tříd, jak u MŠ zřizovaných obcemi, tak u MŠ ostatních
zřizovatelů.
Zatímco počet základních škol zůstává v posledních letech v podstatě konstantní (v minulém
roce vznikly 2 nové školy), mírně se navyšuje počet tříd, což souvisí s rostoucím počtem žáků,
ale zároveň je patrný pokles průměrného počtu dětí na třídu, což má pozitivní vliv na výuku.
Je velmi pravděpodobné, že tento trend bude pokračovat s ohledem na změnu financování
škol a důrazem na kvalitu vzdělávání.
Počet mateřských škol v posledních dvou letech poprvé po deseti letech zůstal stejný a
nedošlo ke vzniku žádné nové samostatné MŠ, nepatrně se zvyšuje počet tříd v MŠ a tím
taktéž dochází k poklesu počtu dětí v jedné třídě.
Další údaje týkající se předškolního a základního vzdělávání v ORP České Budějovice jsou
podrobněji uvedeny v následujících podkapitolách.
Tabulka č. 2: Školy ORP České Budějovice podle typu zřizovatele
zřizovatel:

mateřské školy
celkem ČB ostatní

- obec
- kraj
- církev
- jiné práv.osoby

65
3
2
14

221)
x
x
x

43
x
x
x

základní školy
celkem ČB ostatní
55
x
1
8

16
x
x
x

39
x
x
x

1)

z toho 6 MŠ součástí základní školy
Zdroj: vlastní, 03/2022

5.3.1.

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání probíhá v mateřských školách zřizovaných obcemi, svazky obcí, kraji,
církvemi a náboženskými společnostmi, soukromými subjekty, MŠMT a v přípravných třídách
základních škol. Nejvíce, tedy 65 mateřských škol v ORP, je zřizováno obcemi, soukromé
subjekty zřizují 14 mateřských škol, 3 mateřské školy zřizuje Jihočeský kraj a 2 církevní
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instituce. Ve školním roce 2021/2022 zajišťuje v ORP České Budějovice předškolní vzdělávání
celkem 84 mateřských škol včetně odloučených pracovišť všech zřizovatelů.
Tabulka č. 3: Počet MŠ zřizovaných obcemi, počet dětí, počet tříd, počet dětí na třídu (vč.
dětí ve speciálních třídách), ORP České Budějovice, k 30. 9. 2021
Počet
ředitelství
MŠ

Počet ZŠ se
součástí MŠ

Počet tříd

Počet dětí na
třídu

2009/2010

34

21

4513

178

25,4

2010/2011

34

21

4787

190

25,2

2011/2012

34

23

4945

197

25,1

2012/2013

34

23

5247

208

25,2

2013/2014

36

23

5412

215

25,2

2014/2015

36

23

5544

219

25,3

2015/2016

37

23

5616

25

224

25,1

2016/2017

38

23

5558

76

225

24,7

2017/2018

39

24

5586

67

229

24,4

2018/2019

40

24

5603

91

229

24,5

2019/2020

40

25

5594

85

237

23,6

2020/2021

40

25

5576

242

23,0

2021/2022

40

25

5534

243

22,7

Školní rok

Počet dětí
celkem

Počet dětí
se SVP
celkem

Zdroj: Výroční zpráva o stavu a rozvoji školství v Jihočeském kraji za daný školní rok, statistiky MŠMT

Ve školním roce 2019/2020 poprvé po deseti letech nedošlo ke vzniku žádné nové
samostatné MŠ. Z tabulky je patrný mírný pokles celkového počtu dětí navštěvující MŠ,
počet tříd v MŠ přibývá a z toho důvodu se snižuje průměrný počet dětí na jednu třídu, který
činil ve školním roce 2021/2022 necelých 23 dětí.
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Graf č. 1: Vývoj počtu tříd v MŠ ORP České Budějovice, k 30. 9. 2021

Zdroj: vlastní

Graf č. 2: Počty dětí v MŠ na jednu třídu v ORP České Budějovice, k 30. 9. 2021

Zdroj: vlastní
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Tabulka č. 4: Počet MŠ ostatních zřizovatelů, počet dětí, počet tříd, počet dětí na třídu (bez
speciálních tříd), k 30.9.2019
Školní rok

Zřizovatel
církev

Zřizovatel
soukr. osoba

Zřizovatel
kraj

Počet
dětí

Počet tříd

Počet dětí na
třídu

2014/2015

2

9

1

321

19

16,9

2015/2016

2

10

1

422

22

19,2

2016/2017

2

11

1

455

25

18,2

2017/2018

2

12

1

505

26

19,4

2018/2019

2

12

1

521

28

18,6

2019/2020

2

12

1

546

29

18,8

Zdroj: Výroční zpráva o stavu a rozvoji školství v Jihočeském kraji za daný školní rok, statistiky MŠMT

Nejvíce mateřských škol (bez speciálních tříd) je zřizováno obcemi (z toho nejvíce
samozřejmě zřizuje Statutární město České Budějovice – 22 MŠ), ostatní obce zřizují 43 MŠ,
12 školek je zřizováno soukromými subjekty, 2 MŠ jsou zřizovány církví a 1 Jihočeským
krajem (druhá MŠ zřizovaná krajem je speciální).
Tabulka č. 5: Seznam MŠ v ORP České Budějovice
Red IZO

IČO

Název

Místo

600000451 47234601

Církevní mateřská škola České Budějovice, Lipenská 3

České Budějovice

600000460 49020790

Církevní mateřská škola "U sv. Josefa"

České Budějovice

600000478 25162578

II. soukromá mateřská škola Sluníčko, s.r.o.

České Budějovice

600022234 60075961

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově
postižené, České Budějovice, Riegrova 1

České Budějovice

600022242 60075856

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České
Budějovice, Štítného 3

České Budějovice

600022269 60077689

Mateřská škola pro zrakově postižené, České Budějovice,
Zachariášova 5

České Budějovice

600022277 25167201

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola při centru
ARPIDA, o.p.s.

České Budějovice

600056341 70877599

Mateřská škola, Čéčova 40/1, České Budějovice

České Budějovice
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600056376 75000890

Mateřská škola Nové Homole

Homole

600056457 62537644

Mateřská škola Hrdějovice

Hrdějovice

600056465 70997403

Mateřská škola Nová Ves, okres České Budějovice

Nová Ves

600056490 70981361

Mateřská škola Adamov, okres České Budějovice

Adamov

600056571 60077069

Mateřská škola, Větrná 24, České Budějovice

České Budějovice

600056589 60077077

Mateřská škola, Papírenská 23, České Budějovice

České Budějovice

600056643 70877629

Mateřská škola, K. Štěcha 5, České Budějovice

České Budějovice

600056660 75000873

Mateřská škola Čakov

Čakov

600056724 70877688

Mateřská škola, E. Pittera 2, České Budějovice

České Budějovice

600056741 70877602

Mateřská škola, Neplachova 3, České Budějovice

České Budějovice

600056759 62537750

Mateřská škola, U Pramene 13, České Budějovice

České Budějovice

600056767 75001152

Mateřská škola Roudné

Roudné

600056783 62537709

Mateřská škola Sedmikráska, V. Špály 7, České Budějovice

České Budějovice

600056805 62537717

Mateřská škola, Pražská 17, České Budějovice

České Budějovice

600056813 70984247

Mateřská škola Úsilné

Úsilné

600056848 75000407

Mateřská škola Dasný

Dasný

600056988 70998957

Základní škola a mateřská škola Srubec

Srubec

600056996 71000151

Mateřská škola Staré Hodějovice, okres České Budějovice

Staré Hodějovice

600057062 75000644

Mateřská škola Sedlec, okr. České Budějovice

Sedlec

600057127 62537628

Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice

České Budějovice

600057135 62537725

Mateřská škola, Jizerská 4, České Budějovice

České Budějovice

600057160 70877637

Mateřská škola, Nerudova 53, České Budějovice

České Budějovice

600057178 62537768

Mateřská škola, Zeyerova 33, České Budějovice

České Budějovice

600057186 70945390

Mateřská škola Zliv, Lidická 599

Zliv

600057208 62537741

Mateřská škola, J. Opletala 22, České Budějovice

České Budějovice
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600057224 70877611

Mateřská škola, Vrchlického nábřeží 1a, České Budějovice

České Budějovice

600057267 75000105

Mateřská škola Radošovice

Radošovice

600057313 75001349

Mateřská škola Žabovřesky, okres České Budějovice

Žabovřesky

600057429 70877661

Základní škola a Mateřská škola, Vl. Rady 1, České Budějovice České Budějovice

600057453 70877645

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka, Rudolfovská
143, České Budějovice

České Budějovice

600057488 62537521

Základní škola a Mateřská škola Kamenný Újezd

Kamenný Újezd

600057496 62537547

Základní škola, základní umělecká škola a mateřská škola
Ledenice

Ledenice

600057551 581577

Základní škola a Mateřská škola, Kubatova 1, České
Budějovice

České Budějovice

600057631 60077212

Základní škola a Mateřská škola, L. Kuby 48, České
Budějovice

České Budějovice

600057640 60077417

Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara, Jírovcova 9/a,
České Budějovice

České Budějovice

614201136 70985138

Mateřská škola Čejkovice

Čejkovice

650024770 75000326

Základní škola a Mateřská škola Borek

Borek

650024915 75001144

Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých
Budějovic

Dobrá Voda u
Českých
Budějovic

650028899 75000849

Základní škola a Mateřská škola Doudleby

Doudleby

650030265 75000547

Základní škola a Mateřská škola Dubné

Dubné

650030788 75000211

Základní škola a Mateřská škola Střížov

Střížov

650031334 70983470

Základní škola a Mateřská škola Olešník, příspěvková
organizace

Olešník

650032128 75000709

Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory

Litvínovice

650032811 70988471

Základní škola a Mateřská škola Rudolfov

Rudolfov

650033060 75000661

Základní škola a Mateřská škola Římov

Římov

650033124 75000202

Základní škola a Mateřská škola Ševětín

Ševětín
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650035895 75000024

Základní škola a Mateřská škola Dříteň

Dříteň

650036042 70986177

Základní škola a mateřská škola Nedabyle

Nedabyle

650036140 75000369

Základní škola a Mateřská škola Lišov

Lišov

650038151 70991189

Základní škola a Mateřská škola Zahájí

Zahájí

650043898 75000695

Základní škola a Mateřská škola Hosín

Hosín

650056272 71002553

Základní škola a Mateřská škola Štěpánovice

Štěpánovice

651040621 28068769

Waldorfská škola České Budějovice – mateřská škola,
základní škola a střední škola o.p.s.

České Budějovice

663000173 75000181

Mateřská škola Hluboká nad Vltavou

Hluboká nad
Vltavou

663000211 75000032

Mateřská škola Včelná

Včelná

663103312 75121841

Mateřská škola Boršov nad Vltavou

Boršov nad
Vltavou

691000450 28086830

Centrum BAZALKA - Základní škola speciální a Mateřská škola
České Budějovice
speciální, o.p.s.

691003734 28133447

Soukromá základní škola a mateřská škola Viva Bambini s.r.o. České Budějovice

691004617 21551359

Mateřská škola Cvrček

Strážkovice

691005761 1893807

Mateřská škola Hlincová Hora

Hlincová Hora

691005885 28431600

KinderGarten One - Mateřská škola, s.r.o.

České Budějovice

691007110 1421646

BARBORKA mateřská škola s.r.o.

České Budějovice

691007144 3276759

Základní škola a mateřská škola Vysoké školy technické a
ekonomické v Českých Budějovicích s.r.o.

České Budějovice

691007241 71294783

Mateřská škola, České Budějovice, Preslova 592/2

České Budějovice

691008477 4215508

Mateřská škola Montessori dům, s.r.o.

České Budějovice

691008566 4342593

Mateřská škola Libníč

Libníč

691008621 4732812

Mateřská škola LVÍČEK

České Budějovice

691008710 3742725

Základní škola a Mateřská škola Montessori Kampus, s.r.o.

České Budějovice
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691008957 4677773

Základní škola a Mateřská škola, Emy Destinové 46, České
Budějovice

České Budějovice

691008965 4677722

Základní škola a Mateřská škola, Nová 5, České Budějovice

České Budějovice

691009953 5165849

Mateřská škola Pištín, příspěvková organizace

Pištín

691010951 22612220

Svobodná základní škola a lesní mateřská škola DOMA V
LESE, z.s.

České Budějovice

691011877 6415075

Mateřská škola Hůry

Hůry

691012792 7151764

Mateřská škola Plav, příspěvková organizace

Plav

691012920 5424631

Mateřská škola Svojí cestou spol. s r.o.

České Budějovice

Zdroj: Rejstřík škol a školských zařízení, data k 01/2022

5.3.2.

Základní vzdělávání

Počet základních škol v ORP České Budějovice ve školním roce 2021/2022 činí 55 základních
škol všech zřizovatelů, včetně odloučených pracovišť. Ve všech těchto školách plnilo
povinnou školní docházku v běžných i speciálních třídách 14 012 žáků (z toho ve speciálních
třídách 681 žáků).
Nejvíce základních škol (bez speciálních tříd) je zřizováno obcemi, z toho nejvíce samozřejmě
zřizuje Statutární město České Budějovice a to 16 škol, ostatní obce zřizují jednotlivě 39 ZŠ, 1
škola v ORP je svazková škola jako jediná v Jihočeském kraji, 1 speciální základní školu zřizuje
kraj a 1 MŠMT, 1 školu církev, ostatní soukromé subjekty.
Tabulka č. 6: Počty žáků v ZŠ zřizovaných obcemi (vč. speciálních tříd), ORP České
Budějovice, k 30.9.2021
Školní rok

Počet ZŠ

Počet tříd

Počet žáků celkem

Počet žáků na třídu

2009/2010

37

498

10521

21,1

2010/2011

37

493

10571

21,5

2011/2012

37

494

10689

21,6

2012/2013

37

494

10959

22,2

2013/2014

37

511

11386

22,3

2014/2015

37

527

11734

22,3
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2015/2016

37

545

12157

22,3

2016/2017

39

571

12671

22,2

2017/2018

39

585

13116

22,4

2018/2019

39

602

13438

22,3

2019/2020

47

618

13671

22,1

2020/2021

54

633

13863

21,9

2021/2022

55

650

14012

21,6

Zdroj: Výroční zpráva o stavu a rozvoji školství v Jihočeském kraji za daný školní rok a školské
statistiky, MŠMT

Z tabulky je patrné, že počet základních škol v ORP neustále narůstá, stejně tak se zvyšuje i
počet tříd a počty žáků navštěvující základní školu. Za to průměrný počet žáků na třídu se
postupně snižuje, ve školním roce 2021/2022 to bylo necelých 22 žáků na třídu, což má
pozitivní vliv na výuku. Vývoj ukazují následující grafy.

Graf č. 3: Vývoj počtu tříd v ZŠ ORP České Budějovice, k 30. 9. 2021

Zdroj: vlastní

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.

15

Graf č. 4: Počty žáků v ZŠ ORP České Budějovice, k 30. 9. 2021

Zdroj: vlastní

Tabulka č. 7: Seznam ZŠ v ORP České Budějovice
Red IZO

IČO

Název

Místo

600008088

666122

Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola

České Budějovice

600008266

25158392

EDUCAnet - střední škola a základní škola České Budějovice, s.r.o. České Budějovice

600022234

60075961

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově
postižené, České Budějovice, Riegrova 1

České Budějovice

600022242

60075856

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České
Budějovice, Štítného 3

České Budějovice

600022277

25167201

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola při centru
ARPIDA, o.p.s.

České Budějovice

600028062

60076178

Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko
výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90

Homole

600057348

581551

Základní škola Máj II, M. Chlajna 23, České Budějovice

České Budějovice

600057356

581585

Základní škola Máj I, M. Chlajna 21, České Budějovice

České Budějovice
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600057364

581623

Základní škola a Základní umělecká škola, Zliv, okr. České
Budějovice

Zliv

600057402

62537831

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Hrdějovice

Hrdějovice

600057429

70877661

Základní škola a Mateřská škola, Vl. Rady 1, České Budějovice

České Budějovice

600057453

70877645

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka, Rudolfovská 143,
České Budějovice

České Budějovice

600057488

62537521

Základní škola a Mateřská škola Kamenný Újezd

Kamenný Újezd

600057496

62537547

Základní škola, základní umělecká škola a mateřská škola
Ledenice

Ledenice

600057542

581542

Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice

České Budějovice

600057551

581577

Základní škola a Mateřská škola, Kubatova 1, České Budějovice

České Budějovice

600057569

581631

Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice

České Budějovice

600057585

666131

Základní škola a základní umělecká škola, Bezdrevská 3, České
Budějovice

České Budějovice

600057623

60077093

Základní škola, České Budějovice, Oskara Nedbala 30

České Budějovice

600057631

60077212

Základní škola a Mateřská škola, L. Kuby 48, České Budějovice

České Budějovice

600057640

60077417

Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara, Jírovcova 9/a, České
Budějovice

České Budějovice

600057798

62537873

Základní škola, Dukelská 11, České Budějovice

České Budějovice

600057801

62537784

Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice

České Budějovice

600057887

62537661

Základní škola, Pohůrecká 16, České Budějovice

České Budějovice

650024508

75000466

Základní škola Boršov nad Vltavou

Boršov nad Vltavou

650024770

75000326

Základní škola a Mateřská škola Borek

Borek

650024915

75001144

Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic

Dobrá Voda u
Českých Budějovic

650028899

75000849

Základní škola a Mateřská škola Doudleby

Doudleby

650030168

75000199

Základní škola Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

Hluboká nad Vltavou

650030265

75000547

Základní škola a Mateřská škola Dubné

Dubné

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.

17

650030788

75000211

Základní škola a Mateřská škola Střížov

Střížov

650031334

70983470

Základní škola a Mateřská škola Olešník, příspěvková organizace

Olešník

650032128

75000709

Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory

Litvínovice

650032811

70988471

Základní škola a Mateřská škola Rudolfov

Rudolfov

650033060

75000661

Základní škola a Mateřská škola Římov

Římov

650033124

75000202

Základní škola a Mateřská škola Ševětín

Ševětín

650035895

75000024

Základní škola a Mateřská škola Dříteň

Dříteň

650036042

70986177

Základní škola a mateřská škola Nedabyle

Nedabyle

650036140

75000369

Základní škola a Mateřská škola Lišov

Lišov

650038151

70991189

Základní škola a Mateřská škola Zahájí

Zahájí

650043898

75000695

Základní škola a Mateřská škola Hosín

Hosín

650056272

71002553

Základní škola a Mateřská škola Štěpánovice

Štěpánovice

651040621

28068769

Waldorfská škola České Budějovice – mateřská škola, základní
škola a střední škola o.p.s.

České Budějovice

691000450

28086830

Centrum BAZALKA - Základní škola speciální a Mateřská škola
speciální, o.p.s.

České Budějovice

691003734

28133447

Soukromá základní škola a mateřská škola Viva Bambini s.r.o.

České Budějovice

691008710

3742725

Základní škola a Mateřská škola Montessori Kampus, s.r.o.

České Budějovice

691008957

4677773

Základní škola a Mateřská škola, Emy Destinové 46, České
Budějovice

České Budějovice

691008965

4677722

Základní škola a Mateřská škola, Nová 5, České Budějovice

České Budějovice

691010951

22612220

Svobodná základní škola a lesní mateřská škola DOMA V LESE, z.s. České Budějovice

691012652

7309309

Jubilejní základní škola svatováclavská ve Strýčicích

Strýčice

691013390

8246769

Kids English Academy - Základní škola

České Budějovice

691013446

8393800

ScioŠkola České Budějovice - základní škola, s.r.o.

České Budějovice
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691007144

3276759

Základní škola a mateřská škola Vysoké školy technické a
ekonomické v Českých Budějovicích s.r.o.

České Budějovice

600056988

70998957

Základní škola a mateřská škola Srubec

Srubec

691014833

07108605

Komunitní základní škola Starhill, z.s.

České Budějovice

Zdroj: Rejstřík škol a školských zařízení, data k 01/2022

5.3.3.
Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními
vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaných
Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadané jsou
vzdělávány jednak v mateřských a základních školách běžného typu, ale i ve školách
samostatně zřízených pro tyto děti a žáky.
Tabulka č. 8: Přehled žáků se speciálně vzdělávacími potřebami šk. rok 2017/18 - 2019/20
Základní
škola

2017/18
Počet žáků s SVP
celkem

zdravotně
postižení

Žáci
nadaní

2018/19
Počet žáků s SVP
celkem

zdravotně
postižení.

Žáci
nadaní

2019/20
Počet žáků s SVP
celkem

zdravotně
postižení.

Žáci
nadaní

Město
České
339
Budějovice

264

85

532

314

75

632

314

75

Okolní
obce
města

139

1

231

167

2

292

226

11

a 140

Celkem
479
403
86
763
481
77
924
540
86
Zdroj: Magistrát města České Budějovice, data ke školnímu roku 2019/2020, dle zahajovacích výkazů
k 30. 9. 2019
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Graf č. 5: Přehled žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, k 30. 9. 2019

Zdroj: vlastní

Tabulka č. 9: Seznam škol samostatně zřízených pro děti a žáky se SVP na území ORP České
Budějovice
Red IZO

IČO

Název

600022242

60075856 Budějovice, Štítného 3

Místo

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České
České Budějovice

Mateřská škola pro zrakově postižené, České Budějovice,

600022269 60077689

Zachariášova 5

České Budějovice

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola při centru

600022277 25167201

ARPIDA, o.p.s.

České Budějovice

Centrum BAZALKA - Základní škola speciální a Mateřská
České Budějovice
691000450 28086830 škola speciální, o.p.s.
Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově
České Budějovice
600022234 60075961 postižené, České Budějovice, Riegrova 1
Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko

600028062 60076178

výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90

Homole

Zdroj: Rejstřík škol a školských zařízení, data k 01/2022
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5.3.4.
Základní umělecké
neformální vzdělávání

vzdělávání

a

zájmové

a

V ORP České Budějovice působí v současnosti celkem 12 základních uměleckých škol,
převážná většina sídlí ve městě České Budějovice, 3 ZUŠ mají sídlo v dalších třech menších
městech v okolí.
Tabulka č. 10: Seznam základních uměleckých škol na území ORP České Budějovice
Red IZO

IČO

Název

Základní umělecká škola, České Budějovice, Piaristické
600002322 00581569 náměstí 1

Místo
České Budějovice

Základní umělecká škola B. Jeremiáše, České Budějovice,
600002331 60076551

Otakarova 43

České Budějovice

600002365

25161008

Druhá soukromá základní umělecká škola, s.r.o.

České Budějovice

600002373

25162390

První soukromá základní umělecká škola s.r.o.

České Budějovice

600008088

00666122

Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, církevní základní škola a
základní umělecká škola České Budějovice

České Budějovice

600057364

00581623

Základní škola a Základní umělecká škola, Zliv, okr. České
Budějovice

Zliv

600057496

62537547

Základní škola, základní umělecká škola a mateřská škola
Ledenice

Ledenice

600057585

00666131

Základní škola a základní umělecká škola, Bezdrevská 3, České
Budějovice

České Budějovice

651037239

28060962

Soukromá základní umělecká škola Zavadilka, o.p.s.

691008124

04064488

Základní umělecká škola Vojtěch

691012521

05409462

Soukromá základní umělecká škola SOLIS s.r.o.

691014001

08424331

Základní umělecká škola Sinfonie s.r.o.

České Budějovice
České Budějovice
České Budějovice
Hluboká nad Vltavou

Zdroj: Rejstřík škol a školských zařízení, data k 03/2022
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V Rejstříku škol a školských zařízení je dále zaregistrováno 5 jazykových škol s právem státní
jazykové zkoušky na území ORP České Budějovice. V regionu dále působí celá řada dalších
soukromých jazykových škol.
Tabulka č. 11: Seznam jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky na území ORP
České Budějovice
Red IZO

IČO

Název

Místo

600008169

60075911

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České
Budějovice, Rudolfovská 92

České Budějovice

651038618

26051982

DOCEO - Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.

České Budějovice

651040094

26093821

Centrum interdisciplinárních studií a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky při VŠERS, o.p.s.

České Budějovice

691006628

24144525

Evropské centrum jazykových zkoušek a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky, s.r.o.

České Budějovice

691007926

03147029

RENER EDUCATION - jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky, s.r.o.

České Budějovice

Zdroj: Rejstřík škol a školských zařízení, data k 03/2022

V rámci realizace projektu MAP jsme postupně navázali spolupráci s řadou subjektů
zájmového a neformálního vzdělávání.
Neformální vzdělávání se uskutečňuje mimo formální vzdělávací systém (formální
vzdělávání vede k dosažení určitého stupně vzdělání doloženého certifikátem, např.
vysvědčením, diplomem) a nevede k ucelenému školskému vzdělání. Jedná se o
organizované výchovně vzdělávací aktivity mimo rámec zavedeného oficiálního školského
systému, které zájemcům nabízí záměrný rozvoj životních zkušeností, dovedností a postojů,
založených na uceleném systému hodnot. Tyto aktivity bývají zpravidla dobrovolné.
Organizátory jsou sdružení dětí a mládeže a další nestátní neziskové organizace (NNO),
školská zařízení pro zájmové vzdělávání – především střediska volného času, vzdělávací
agentury, kluby, kulturní zařízení a další. (Zdroj web MŠMT)
Zájmové vzdělávání stejně jako neformální vzdělávání tvoří nedílnou součást procesu
celoživotního učení. Zájmové vzdělávání je právně ukotveno v zákoně č.561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je
zde definováno v § 111 jako vzdělávání poskytující účastníkům naplnění volného času
zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. Zájmové vzdělávání se uskutečňuje ve
školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních
družinách a školních klubech. Střediska volného času se dále podílejí na další péči o nadané
děti, žáky a studenty a ve spolupráci se školami a dalšími institucemi rovněž na organizaci
soutěží a přehlídek dětí a žáků. Zájmové vzdělávání jednoznačně napomáhá naplňovat
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vzdělávací cíle stanovené školským zákonem. Zájmové vzdělávání neposkytuje stupeň
vzdělání, zabývá se však aktivitami potřebnými pro rozvoj osobnosti, kompenzuje
jednostrannou zátěž ze školy, zajišťuje duševní hygienu, má funkci výchovnou, vzdělávací,
kulturní, preventivní, zdravotní (relaxační a regenerační), sociální a preventivní, rozvíjí
schopnosti, znalosti, dovednosti, talent, upevňuje sociální vztahy. (Zdroj web MŠMT)
Tabulka č. 12: Přehled některých organizací zájmového a neformálního vzdělávání na
území ORP České Budějovice
Red IZO

IČO

Název

Místo

600028011

60077638

Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1

České Budějovice

610150359

62537601

Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže České
Budějovice

České Budějovice

02202701

SOVIČKA - mateřská škola s.r.o. (dětská skupina)

České Budějovice

Dětská skupina Kvítek Jihočeské univerzity

České Budějovice

Zdroj: vlastní

5.3.5.
Návaznost na dokončené základní vzdělávání –
střední školy
Ve správním obvodu ORP České Budějovice je v současnosti dle Rejstříku škol zřízeno 26 středních
škol. Největší část zřizuje Jihočeský kraj a to celkem 15 středních škol, dále zde působí 11 středních
škol, které jsou zřízeny jiným zřizovatelem - 1 Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, 1
Biskupstvím českobudějovickým, 6 škol je soukromých s právní formou společnost s ručením
omezeným, 2 školy právní forma obecně prospěšná společnost a 1 zapsaný ústav.
Z celkového počtu středních škol v ORP České Budějovice je 7 gymnázií, 3 střední školy pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami. Ostatní školy jsou zaměřeny oborově na obchod, stavebnictví,
automobilní průmysl, strojírenství a elektrotechniku, zdravotnictví, polytechniku, cestovní ruch a
další odvětví.
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Tabulka č. 13: Přehled středních škol na území ORP České Budějovice
Red IZO

IČO

Název

Místo

Zřizovatel Jihočeský kraj
600007995

60076135

Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23

České Budějovice

600008002

60076101

Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8

České Budějovice

600008045

60076046

Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1

České Budějovice

600008151

60075775

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

České Budějovice

60075911

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České
Budějovice, Rudolfovská 92

České Budějovice

600008169

600008185

60076089

Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, Resslova 2

České Budějovice

600008193

00582158

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a
technická, České Budějovice, Skuherského 3

České Budějovice

600008207

60075970

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České
Budějovice, Dukelská 13

České Budějovice

600019578

00582239

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická,
České Budějovice, Husova 3

České Budějovice

600022242

60075856

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České
Budějovice, Štítného 3

České Budějovice

600170276

00513156

Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné
přípravy, Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537

Hluboká nad Vltavou

600170292

00510874

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

České Budějovice

600170306

00582336

Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59

České Budějovice

600170331

60077590

Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České
Budějovice, Senovážné náměstí 12

České Budějovice

651023599

75050111

Střední odborné učiliště, Lišov, tř. 5. května 3

Lišov

Ostatní zřizovatelé

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.

24

600008088

00666122

Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, církevní základní škola a
základní umělecká škola České Budějovice

České Budějovice

600008096

63908352

Česko-anglické gymnázium s.r.o.

České Budějovice

600008100

49060317

České reálné gymnázium s.r.o.

České Budějovice

600008118

25184181

Střední škola informatiky a právních studií, z.ú.

České Budějovice

600008215

60646764

Střední škola Jeronýmova České Budějovice, s.r.o.

České Budějovice

600008266

25158392

EDUCAnet - střední škola a základní škola České Budějovice, s.r.o. České Budějovice

600020231

25157426

Vyšší odborná škola a Střední škola, s.r.o.

České Budějovice

600022234

60075961

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově
postižené, České Budějovice, Riegrova 1

České Budějovice

600022277

25167201

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola při centru
ARPIDA, o.p.s.

České Budějovice

651040621

28068769

Waldorfská škola České Budějovice – mateřská škola, základní
škola a střední škola o.p.s.

České Budějovice

691015228

08550921

Hudební gymnázium České Budějovice s.r.o.

České Budějovice

Zdroj: Rejstřík škol a školských zařízení, data k 03/2022
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5.4.
Agregovaný MAP – Výsledky dotazníkového šetření
MŠMT (2016, 2019, 2021)
Od 24. 11. 2015 do 8. 1. 2016 realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
pomocí online dotazníku šetření potřeb na mateřských a základních školách za účelem
efektivního nasměrování intervencí z Prioritní osy 3 OP VVV (Rovný přístup ke kvalitnímu
předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání). Účast škol ve výzkumu byla
dobrovolná, nezávazná a měla pomoci školám začít uvažovat o oblastech nabízené podpory z
operačních programů, které by škola mohla v budoucím období čerpat. K tomuto způsobu
práce bylo zvoleno hodnocení aktuálního stavu škol vůči ideálnímu ukazateli a dále stanovení
plánu škol do roku 2018 a do roku 2020. Na základě vyplnění těchto charakteristik v
jednotlivých oblastech podpory si školy stanovily celkové priority pro svůj rozvoj a čerpání
podpory.
Druhé dotazníkové šetření MŠMT proběhlo k 10. 10. 2019. Hlavními cíli dotazníkového
šetření byla aktualizace podkladových dat a zjištění stavu v území v jednotlivých
podporovaných oblastech po realizaci Šablon I a před začátkem realizace Šablon II v
mateřských a základních školách v území.
A výsledky třetího dotazníkového šetření MŠMT jsou vyhodnoceny k 22. 11. 2021.
Cílem těchto šetření bylo srovnání souhrnných dat za mateřské a základní školy v příslušném
území kraje a ORP z období před začátkem realizace projektů zjednodušeného finančního
vykazování tzv. Šablon s daty z šetření po ukončení těchto projektů. Výstupy porovnávají
data z úvodního šetření k výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I, dále data z dotazníkového šetření po
ukončení těchto projektů, resp. ze vstupního dotazníkového šetření do Šablon II, a nakonec
data z dotazníkového šetření po ukončení projektů do výzvy Šablon II, resp. ze vstupního
dotazníkového šetření do Šablon III.
Podíl škol, které se do jednotlivých šetření zapojily, se postupně snižoval. Zatímco v rámci
úvodního šetření Šablony I úvodní se jednalo o 97,4 % ZŠ a 93,9 % MŠ, v rámci
dotazníkového šetření k Šablonám I/II to bylo 87,3 % ZŠ a 83,0 % MŠ a do šetření v rámci
Šablon II/III bylo k 22. 11. 2021 zapojeno zatím 84,5 % ZŠ a 79,9 % MŠ.
Dotazníkové šetření aktualizuje systém ukazatelů v rámci jednotlivých oblastí podpory za
účelem aktualizace Místního akčního plánu a nastavení efektivní realizace podpory z
evropských prostředků pro další období. Postupné vytvoření uceleného systému ukazatelů v
rámci celého programového období umožňuje vytvořit kontinuální datový zdroj pro
nastavení výzev po obsahové i časové stránce. Kontinuální sledování evaluačních indikátorů
zároveň umožní cíleně reagovat na nově vzniklé potřeby nebo na potřeby, které se daří
uspokojovat jen částečně, a nabídnout tak odpovídající zaměření výzev.
Zaslané soubory představují agregovaný výstup z dotazníků, jež základní a mateřské školy
vyplňovaly k dokladování monitorovacího indikátoru Počet organizací, ve kterých se zvýšila
kvalita výchovy, vzdělávání a proinkluzivnost.
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5.4.1.
Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských
škol v ORP ČB - srovnání úvodního šetření Šablony I,
šetření k Šablonám I/II a k Šablonám II/III
V ORP České Budějovice je v době dotazníkového šetření III (listopad 2021) 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 67 škol, 20% ředitelství mateřských škol se do dotazníkového šetření z nějakého
důvodu nezapojilo, což je srovnatelné v rámci celého Jihočeského kraje.
Tabulka č. 14: Výsledky dotazníkového šetření MŠ dle jednotlivých oblastí podporovaných
z Operačních programů v ORP České Budějovice (2021)
Průměrné hodnocení aktuálního stavu v rámci ORP ČB

Hlavní oblasti podporované z OP
Šablony I

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

Další oblasti podporované z OP

B.
Digitální kompetence
pedagogických pracovníků
C.
Sociální a občanské dovednosti
a další klíčové kompetence

Šablony II

Šablony III

Rozdíl v hodnocení
(průměrné hodnocení
v ŠII/III oproti
průměrnému
hodnocení v ŠI)

2,47

2,70

2,80

0,33

2,61

2,83

2,96

0,35

2,38

2,66

2,77

0,39

2,91

3,06

3,15

0,24

2,31

2,55

2,67

0,36

Šablony I

Průměrné hodnocení aktuálního stavu
Rozdíl v hodnocení
(průměrné hodnocení
Šablony II
Šablony III
v ŠII/III oproti
průměrnému
hodnocení v ŠI)

2,84

3,17

3,22

0,38

3,05

3,22

3,25

0,20

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, 2021
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V úvodním dotazníkovém šetření I v roce 2016 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.
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.
Dotazníkové šetření II v roce 2019 se na oblast infrastruktury již nedotazovalo, jelikož
podporou této oblasti se zabývají jiné operační programy (např. IROP). V rámci tohoto
šetření bylo znát lepší hodnocení podporovaných oblastí, než bylo na počátku realizace
Šablon a MAP. Největší rozdíl v hodnocení hlavních oblastí podpory zaznamenala oblast
matematické pregramotnosti, která měla však nadále nejhorší hodnocení z daných oblastí.
Nejblíže ideálnímu stavu se blížila oblast Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí.
V rámci dotazníkového šetření III došlo opět ke zlepšení průměrného hodnocení aktuálního
stavu v rámci ORP v jednotlivých MŠ, můžeme tedy říci, že Šablony a také podpora škol
v rámci MAP přinesly školám pozitivní výsledek. Ideálního stavu nedosáhla žádná z hlavních
oblastí podpory, nejlépe si stále stojí oblast Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí,
jako funkční část systému realizovaný na základní úrovni uvádějí ředitelé Podpora rozvoje
čtenářské pregramotnosti, na třetím místě vychází Podpora inkluzivního/společného
vzdělávání, předposlední místo patří oblasti Podpora rozvoje matematické pregramotnosti a
poslední oblasti Podpora polytechnického vzdělávání, ve které je tedy nadále potřeba stálé
intervence a zlepšování.
Nejlépe si v hodnocení polepšila oproti šetření z roku 2019 oblast Podpora rozvoje
matematické pregramotnosti a můžeme říci, že oproti původnímu stavu před realizací Šablon
a MAP v roce 2016, kdy ředitelé MŠ v ORP České Budějovice uváděli tuto oblast jako druhou
nejhůře realizovanou, došlo v této oblasti nejen díky Šablonám, ale celkové podpoře,
k velkému posunu.
Z dalších oblastí podpory šetření dále zjišťovalo stav v oblasti Digitálních kompetencí
pedagogických pracovníků a v oblasti Sociálních a občanských dovedností a dalších klíčových
kompetencí, výraznější zlepšení je vidět v digitálních kompetencích, na které se v poslední
době cílí velká podpora.
Jako dvě nejhůře realizované hlavní oblasti podporované z OP a tedy oblasti, kam by se měla
nejvíce cílit podpora z operačních programů, uváděli ředitelé mateřských škol v ORP České
Budějovice oblast Podpora polytechnického vzdělávání a Podpora matematické
pregramotnosti. Proto se na tyto dvě oblasti blíže podíváme.
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
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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.
Dle šetření MŠMT z roku 2019 se zlepšila oblast „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 „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.
Ze šetření v roce 2021 vyplynulo, že ředitelé vidí posun v podpoře a realizaci
polytechnického vzdělávání ve svých školách, nejvíce ve využívání informačních a
komunikačních technologií v této oblasti a pak také v tom, že škola aktivně spolupracuje
s jinými MŠ a ZŠ v oblasti polytechniky, což může být dáno realizací místních akčních plánů
v území a jejich cílenou podporou a propojováním škol v území.
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.
Ze šetření MŠMT z roku 2019 můžeme vidět, že došlo ke zlepšení ve využívání interaktivních
metod a pomůcek v oblasti rozvoje matematické pregramotnosti a dále pak v tom, že školy
pravidelně nakupují aktuální literaturu a multimédia pro rozvoj matematické
pregramotnosti. Ideálního stavu v uvedených 9 oblastech nedosáhla 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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Šetření v roce 2021 ukazuje postupné zlepšování hodnocení ředitelů ve všech oblastech
podpory matematické pregramotnosti, pořadí zůstává totožné ve všech třech šetření,
nejlepší stav uvádějí ředitelé v tom, že škola podporuje rozvoj matematické pregramotnosti
v rámci školních vzdělávacích programů, naopak nejhorší stále zůstává využívání
interaktivních metod a pomůcek v této oblasti.

5.4.2.
Výsledky dotazníkového šetření potřeb základních
škol v ORP ČB - srovnání úvodního šetření Šablony I a
šetření k Šablonám I/II a k Šablonám II/III
V ORP České Budějovice je v době dotazníkového šetření III (listopad 2021) zřizováno 49
základních škol (Počet ředitelství/právnických osob vykonávajících činnost ZŠ uvedených v
době šetření v Rejstříku škol a školských zařízení), o 3 méně než při šetření v roce 2019.
Téměř všichni ředitelé základních škol v ORP vyplnili toto dotazníkové šetření (kromě 2 škol),
výsledné odpovědi tedy mají vysokou vypovídací hodnotu.
Tabulka č. 15: Výsledky dotazníkového šetření ZŠ dle jednotlivých oblastí podporovaných
z Operačních programů v ORP České Budějovice (2021)
Průměrné hodnocení aktuálního stavu v rámci ORP ČB

Hlavní oblasti podporované z OP

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
Další oblasti podporované z OP

A. Jazykové vzdělávání
B. Digitální kompetence pedagogických
pracovníků

Šablony I

Šablony II

Šablony III

Rozdíl v hodnocení
(průměrné
hodnocení v ŠII/III
oproti průměrnému
hodnocení v ŠI)

2,51

2,70

2,85

0,33

2,57

2,68

2,84

0,26

2,39

2,54

2,72

0,33

2,35

2,46

2,64

0,29

2,20

2,33

2,49

0,29

Průměrné hodnocení aktuálního stavu v rámci ORP ČB
Rozdíl v hodnocení
(průměrné
Šablony I
Šablony II
Šablony III hodnocení v ŠII/III
oproti průměrnému
hodnocení v ŠI)
2,27
2,42
2,60
0,33
2,44

2,53

2,79

0,35
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C. Sociální a občanské dovednosti a další
klíčové kompetence
D. Kariérové poradenství pro žáky

2,82

2,93

3,04

0,22

-

2,31

2,49

0,18

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)

V případě oblasti "D. Kariérové poradenství pro žáky" se jedná o posun mezi průměrným hodnocením v ŠII/III a
průměrným hodnocením v ŠI/II.

Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT, 2021

Co se týče hlavních oblastí podporovaných z operačních programů, dotazovaní zástupci škol
uváděli v úvodním šetření v roce 2016, že cítí největší potřebu rozvíjet oblast Rozvoje
infrastruktury, vč. rekonstrukcí a vybavení. Jako další důležité uváděli ředitelé základních
škol oblasti Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti a Podpora rozvoje matematické
gramotnosti. Takovéto nastavení priorit viděli shodně zástupci ZŠ i v rámci Jihočeského kraje
a ČR.
V dotazníkovém šetření II v roce 2019 se oblast infrastruktury nenacházela vůbec. Ale ve
všech uvedených oblastech podpory došlo v tomto šetření ke zlepšení průměrného
hodnocení aktuálního stavu v rámci ORP, přičemž nejlépe hodnocený aktuální stav realizace
je v oblasti „Podpora inkluzivního/společného vzdělávání“, největší intervence dle šetření
stále potřebuje oblast „Podpora polytechnického vzdělávání“.
Z dotazníkového šetření III v roce 2021 je vidět zlepšení hodnocení všech oblastí podpory,
můžeme tedy říci, že zacílení operačního programu bylo vhodně nastaveno a šablony a
místní akční plány rozvoje vzdělávání splnily svůj účel. Ideálního stavu dle hodnocení ředitelů
základních škol však nedosáhla žádná z oblastí a neustále je tedy co zlepšovat.
Průměrné hodnocení všech oblastí podpory z OP ve všech třech šetření zůstává stejné,
největší podporu by ředitelé stále potřebovali v oblasti polytechnického vzdělávání,
následuje oblast Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků, naopak
oblast, do které už není třeba zasahovat, vidí ředitelé Podpora inkluzivního/společného
vzdělávání.
Co se týče dalších oblastí podporovaných z OP, nejlépe se ředitelé ZŠ cítí jistí v oblasti
Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence, nejhůře si zatím stojí Kariérové
poradenství pro žáky.
Blíže se opět podíváme na hodnocení oblasti Podpora polytechnického vzdělávání.
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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
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.
Z dotazníkového šetření v roce 2021 je vidět postupné zlepšení hodnocení ve všech
oblastech polytechnického vzdělávání, nejvíce kladných bodů získalo „Přírodovědné a
environmentální vzdělávání je na naší škole realizováno v souladu s RVP ZV“, největší rozdíl
průměrného hodnocení mezi šetřeními vyšel v oblasti „Škola disponuje dostatečným
technickým a materiálním zabezpečením na podporu a rozvoj polytechnického vzdělávání
(např. učebny pro výuku chemie, fyziky, přírodopisu ad.)“.
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5.5.
Relevantní strategické dokumenty - místní a regionální
strategie pro oblast vzdělávání
Místní akční plán MAP II ORP ČB navazuje a je v souladu s níže uvedenými strategickými
dokumenty, které byly dosud vytvořeny v území ORP České Budějovice.
A. Školské koncepce v území správního obvodu ORP České Budějovice
 Při tvorbě místního akčního plánu vzdělávání jsme vycházeli ze Školních vzdělávacích
programů (ŠVP) jednotlivých mateřských a základních škol z ORP.
 Strategie dobrovolných svazků obcí
Na území ORP České Budějovice působí celkem šest svazků obcí:







Svazek obcí Blata
Svazek obcí Blanský les – Podhůří,
Svazek obcí Lišovsko,
Dobrovolný svazek měst a obcí regionu POMALŠÍ,
Dobrovolný svazek obcí BUDĚJOVICKO – SEVER,
Mikroregion Sdružení Růže.

Ve všech těchto dokumentech lze nalézt soulad s projektem MAP – podporu předškolního a
základního vzdělávání na místní úrovni.
 Strategie CLLD MAS
Na území ORP České Budějovice působí celkem pět místních akčních skupin:






MAS Blanský les - Netolicko, o.p.s.
MAS Pomalší, o.p.s.
MAS Hlubocko-Lišovsko, o.p.s.
MAS Sdružení Růže, z.s.
MAS Rozkvět, z.s.

Všechny MAS mají ve svých Strategiích popsánu potřebu rozvíjet a podporovat oblast
školství a to skrze své programové rámce a následné vyhlašování výzev pro žadatele
z regionu MAS, např. MAS Rozkvět má na podporu škol ve svém regionu vyčleněno přes 10
mil. Kč.
-

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020 MAS
Blanský les - Netolicko, o.p.s.:

Vzdělaní a kvalifikovaní lidé jsou jedním z hybných faktorů rozvoje území MAS BLN.
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Na území MAS BLN je zajištěno pouze předškolní a základní školství. Dostupnost těchto škol je
poměrně dobrá. Horší je situace v nabídce volnočasových aktivit a mimoškolních činností
zejména pro děti a mládež (především v malých obcích, malých místních částech, což je v
MAS BLN většina obcí).
Předpokladem zajištění kvalitního vzdělávání (MŠ a ZŠ) a udržení venkovských škol je ale
zajištění dostatečných kapacit tříd, financování provozu, investic, zázemí a vybavení.
Příležitosti jsou především v zapojení rodičů a veřejnosti do dění ve školách, využití prostor
škol k dalším činnostem (další vzdělávání, volnočasové aktivity obyvatel), zajištění
volnočasových aktivit a mimoškolní činnosti dětí a mládeže jako prevence kriminality a
sociálně-patologických jevů.
Ve vzdělání samotném je třeba zaměřit se na zvyšování zájmu žáků o řemeslné a technické
obory, zajištění možnosti uplatnění přímo v regionu MAS BLN, podpořit projekty spolupráce
mezi školami, přenos dobré praxe.
-

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020 MAS
Pomalší, o.p.s.:

Šetření v oblasti podmínek pro základní a předškolní vzdělávání v území MAS bylo zjištěno, že
více než polovina MŠ nedisponuje v plné míře vybavením, zařízením a stavebními úpravami,
které by byly v souladu s požadavky na sociální inkluzi sociálně vyloučených osob. Od roku
2000 v regionu neustále stoupá počet narozených dětí. Tento trend dosáhl vrcholu v letech
2009 a 2010 a vedl k postupnému navyšování kapacity a maximálního naplnění mateřských
školek. V posledních letech je díky početným ročníkům v některých obcích problém s
umístěním všech dětí do mateřských školek.
-

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020 MAS
Hlubocko-Lišovsko, o.p.s.:

Kapacita školských zařízení je v současnosti dostačující, v území se však nevyskytují žádná
jeslová zařízení, ani školky nejsou povinny přijímat děti mladších tří let, pokud to nedovoluje
kapacita zařízení, což nekoresponduje se vzrůstajícím počtem rodičů využívajících dvouletou
rodičovskou dovolenou.
Dále zůstává otevřená otázka kvality vybavení stávajících školských zařízení a stav budov a
zařízení. Tato témata jsou ožehavá především v malých obcích, které se potýkají s
nedostatkem jak dětí (ať už z důvodu celkově nízkého počtu dětí v obci či z důvodu zápisu dětí
do školských zařízení ve větších obcích či krajském městě), tak nedostatkem financí pro
dovybavení, rekonstrukci školských zařízení či na ohodnocení zaměstnanců včetně zajištění
dalšího vzdělávání, a tím také kvality výuky jak z hlediska zázemí, tak z hlediska lidského. Z
dotazníkového šetření vyplývá, že je třeba základní školy v malých obcích udržet a podílet se
na zkvalitňování výuky i v těchto oblastech.
Možné využití potenciálu v rámci MAS v oblasti vzdělávání je spatřováno ve spolupráci škol
na území MAS, která by mohla být platformou pro udržení optimálně dimenzované sítě škol a
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na zvyšování kvality a vybavenosti škol a školských zařízení včetně ovlivňování a zlepšování
jejich rozvoje a úrovně vzdělávání žáků. Díky této spolupráci může navíc docházet k přeměně
škol na kulturní, společenská a komunitní centra svých lokalit, kdy škola získá prostor a
podmínky pro svou kreativitu. Tato spolupráce bude vznikat na území MAS v rámci projektů
Místních akčních plánů (MAP) a animace školských zařízení.
-

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020 MAS
Sdružení Růže, z.s.:

Šetření v oblasti podmínek pro základní a předškolní vzdělávání v území MAS bylo zjištěno, že
více než polovina MŠ nedisponuje v plné míře vybavením, zařízením a stavebními úpravami,
které by byly v souladu s požadavky na sociální inkluzi sociálně vyloučených osob. Od roku
2000 v regionu neustále stoupá počet narozených dětí. Tento trend dosáhl vrcholu v letech
2009 a 2010 a vedl k postupnému navyšování kapacity a maximálního naplnění mateřských
školek. V posledních letech je díky početným ročníkům v některých obcích problém s
umístěním všech dětí do mateřských školek.
-

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020 MAS
Rozkvět, z.s.:

V regionu MAS doposud zcela chybí alternativní formy péče o děti v předškolním věku,
konkrétně dětské skupiny a profesionální chůvy. Vzhledem k tomu, že tato prorodinná
opatření současně přímo vytváří nová pracovní místa a živnosti a nepřímo podporují
zaměstnanost rodičů, zařadí MAS tyto aktivity mezi prioritizovaná opatření strategie.
Pro děti mladšího školního věku sice v jednotlivých školách fungují školní družiny, tyto mají
ale jen omezenou provozní dobu a kapacitu. Zcela chybí dětské kluby, které by tyto služby
doplňovaly a rozšiřovaly. Omezeně existuje nabídka příměstských a „příveských“ letních
táborů, jde spíše o několik amatérských pokusů místních mateřských center. Zájem o tyto
akce ale ukazuje, že také tato oblast podpory zaměstnanosti rodičů s dětmi je perspektivní a
bude vhodné zaměřit se na jejich lokální podporu.
V podstatě ve všech obcích chybí další služby pro rodinu, minimálně je zastoupeno působení
organizací neformálního a zájmového vzdělávání, tyto funkce zastupují v obcích často
neformální „mateřské“ kluby, sbory dobrovolných hasičů a sportovní kluby. Velmi omezené
kapacity pro volnočasové vyžití dětí a mládeže souvisí současně se sociální oblastí (mj.
chybějící prvky prevence rizikových chování).
 Strategie území správního obvodu ORP České Budějovice v oblasti předškolní
výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a
cestovního ruchu 2015 - 2024
Právě meziobecní spolupráce by mohla přinést odpověď na otázku, jakými cestami a
prostředky lze z pohledu zřizovatelů nejen udržet optimálně dimenzovanou síť škol, ale
především jak pozitivně působit na zvyšování kvality a vybavenosti škol a školských zařízení
včetně ovlivňování a zlepšování jejich rozvoje a úrovně vzdělávání v nich. Díky této spolupráci
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může navíc docházet k přeměně škol na kulturní, společenská a komunitní centra svých
lokalit, kdy škola získá prostor a podmínky pro svou kreativitu a jako otevřené společenské
centrum naplní širší vzdělávací a volnočasovou nabídku nejen pro žáky školou povinné, ale
také pro ostatní občany.
Meziobecní spolupráce může přispět k hledání nových řešení nejen v oblasti předškolní
výchovy a základního školství s ohledem na kompetence obcí na úrovni území ORP. Jedná se o
dlouhodobý proces budování důvěry a spolupráce v co nejvyšší míře mezi místní správou,
školou, veřejností, společenskými skupinami a organizacemi o vytváření místního partnerství.
Zapojení jednotlivců i veřejnosti do dílčích záměrů rozvoje obce nebo regionu, propojení jejich
ekonomických, sociálních a ekologických aspektů pak otevírá další možnosti rozvoje
plnohodnotného života ve městech i na venkově.
 Strategický plán města Českých Budějovic 2017 -2027
Priorita A. 2 Zvýšit zájem o vzdělávání v moderních oborech a oborech žádoucích na trhu
práce.
Zvýšit zájem mladých lidí o vzdělávání v technických a dalších perspektivních oborech, které
odpovídají poptávce na trhu práce, a vytvářet nové cesty k propojení systému vzdělávání a
firem. Zájem podněcovat systematicky v celém průběhu počátečního vzdělávání i pomocí
zájmových aktivit.
Nedostatečný počet absolventů v oborech a profesích, které jsou nejvíce poptávané na trhu
práce, je mimo jiné způsoben nízkým zájmem dětí o studium technických oborů. Nízký zájem
se týká jak vysokoškolských oborů, tak středoškolských a učňovských oborů, které jsou na
trhu práce nejvíce poptávány. Ke studiu učňovských oborů navíc často nastupují studenti,
kteří nenašli uplatnění jinde a jejich zájem o studium a o další uplatnění jsou o to menší.
Na druhou stranu školy a firmy realizují celou řadu aktivit spolupráce a ve srovnání s jinými
městy v ČR lze míru a ochotu ke spolupráci považovat za nadprůměrnou. Přesto však mnohé z
realizovaných aktivit nejsou dostatečně efektivní a reálně jen málo přispívají ke zlepšení
dostupnosti mladých, technicky vzdělaných lidí na trhu práce. Je proto třeba pokračovat ve
fungujících a efektivních aktivitách, zlepšovat je, sdílet a šířit existující dobrou praxi, a hledat,
zkoušet a šířit nové způsoby vzájemné spolupráce firem a škol.
Zájem o technické obory a o moderní obory je třeba podněcovat a podporovat systematicky
od raného věku a po celou dobu studia, nabízet dětem, žákům a studentům příležitosti k
rozvíjení technických dovedností a dovedností, které jim umožní využívat příležitostí v nových
oborech (např. IT, biotechnologie). Je také třeba vyhledávat děti, které mají příslušné vlohy a
jejich schopnosti podporovat. Silným podpůrným nástrojem při rozhodování žáků na druhém
stupni základních škol o volbě studia může být kariérové poradenství, které je v současné
době nedostatečné. Existuje již řada podpůrných opatření, jako jsou burzy škol, exkurze,
výstavy vzdělání a řemeslo a další, které zlepšují orientaci žáků na základních školách (a také
jejich rodičů) v nabídce středoškolského studia. Kariérové poradenství však může pomoci k
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výběru profesní kariéry na základě schopností a dovedností žáků. Proto je tato priorita
zaměřena na práci s dětmi po celou dobu jejich školní docházky a na postupné vytváření
propojených programů a aktivit, které motivují děti k zájmu o technické obory a o moderní
obory odpovídající potenciálu Českých Budějovic jako jsou biotechnologie, které jim umožňují
rozvíjet Strategický plán města České Budějovice na období 2017 – 2027 nejen znalosti, ale i
zručnost a další dovednosti, které jsou pro jejich uplatnění v další kariéře potřebné.
V této prioritě by měly být využívány příležitosti, které se nabízejí v připravovaných či
zahajovaných národních programech (např. Krajské akční plány a navazující podpůrné
aktivity), pro využití národní programů je však klíčová spolupráce a koordinace místních
hráčů, kteří mohou a budou národních programů využívat. Současně je třeba mít na paměti,
že národní programy nepokrývají všechny žádoucí aktivity či nástroje a může být nezbytné,
doplnit je kvůli dostatečné účinnosti, je doplnit lokálními nástroji a specifickými aktivitami,
které nejlépe reagují na místní podmínky.
Opatření A. 2.1 Polytechnika na základních a mateřských školách
Město bude prosazovat a bude napomáhat zavedení polytechnické výuky na základních a
mateřských školách s cílem podpořit technické dovednosti dětí a zvýšit zájem dětí o studium
technických oborů. Při plánování bude využito zkušeností z již realizovaných aktivit, jako je
např. projekt Technické mateřské školy (http://www.technicke-ms.cz), cílem aktivit však bude
nastavení dlouhodobého systému, který bude zavedení polytechnické výuky v mateřských a
základních školách podporovat.
Souběžně bude probíhat komunikace s Jihočeskou univerzitou s cílem úpravy výukových
předmětů na Pedagogické fakultě tak, aby začínající pedagogové byli na požadavek
polytechnického vzdělávání na školách připraveni.
Opatření A. 2.2 Systém podpory spolupráce základních a středních škol ve městě
Město bude podporovat a bude iniciovat větší spolupráci středních a základních škol ve městě
zaměřenou na podporu technického vzdělávání. Město bude usilovat o vytvoření sytému
stálých vazeb mezi základními a středními školami, který bude kromě zvyšování dovedností a
informování žáků základních škol vyhledávat technicky talentované děti na základních
školách a bude jim nabízet/umožňovat jejich talent rozvíjet.
Opatření A. 2.3 Science centrum České Budějovice
Město se aktivně zapojí do Pracovní skupiny přípravy Science centra České Budějovice, která
je koordinována JAIP a Jihočeským krajem. V rámci jednání se předběžně uvažuje o
vybudování centra v rámci areálu Výstaviště ČB. Město ve spolupráci s JHK, JAIP, JVTP, VŠ a
BC AV ČR bude prosazovat zaměření/specializaci centra na perspektivní obory města, bude
prosazovat, aby co nejvíce využívalo jedinečný výzkumný potenciál města a aby mezi jeho
nosné obory patřily biotechnologie, přestože na ně nemusí být omezeno. Centrum bude
podporovat zvýšení zájmu dětí a rodičů o perspektivní a technické obory, ale též podnikavost
v daných oborech (návaznost na podnikatelský inkubátor, propojení s aktivitami VTP).
Centrum by mělo být rovněž budováno jako atraktivita pro zviditelnění města a přilákání
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návštěvníků a mladých lidí do města, což je potřeba zohlednit při zpracování prvotní studie,
jejímž cílem bude návrh vzhledu, zaměření a náplně centra.

B. Strategie na vyšších územních úrovních
 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihočeského kraje
Tento dokument je zpracován na období 2016-2020 a aktualizuje Dlouhodobý záměr
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihočeského kraje z roku 2012, který bys zpracován
s výhledem do roku 2016. Popisuje hlavní trendy rozvoje ekonomiky a společnosti v kraji,
které se týkají oblasti vzdělávání. Kapitola I. charakterizuje jednak postavení Jč. kraje z
pohledu mezikrajového srovnání, tak i z pohledu vnitřních proměn vzdělávání v kraji.
Obsahuje vyhodnocení prioritních směrů a úkolů stanovených v minulém dlouhodobém
záměru kraje. Kapitola II. rozpracovává podporu strategických směrů, definuje jejich cíle pro
další období a navrhuje opatření k jejich dosažení. Navrhovány jsou i úkoly pro další čerpání z
prostředků EU v programovém období 2014-2020. Dokument také obsahuje střednědobý
rozpočtový výhled potřeby finančních prostředků kraje, státního rozpočtu a prostředků z
fondů EU k zajištění úkolů a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji.
Provazba MAP:
V oblasti předškolního vzdělávání:
- navyšování kapacit MŠ v těch regionech (lokalitách), kde demografický nárůst převyšuje
stanovenou kapacitu s přihlédnutím k připravovanému zavedení povinného posledního
ročníku předškolního vzdělávání
- zvyšování kvality předškolního vzdělávání podporou dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků ve spolupráci se vzdělávacími institucemi
- podporování rozvoje polytechnické výchovy i v mateřských školách
- zaměření DVPP na problematiku vzdělávání dětí ze skupin ohrožených sociálním
vyloučením, dětí s potřebou podpůrných opatření, problematiku polytechnické výchovy a
rozvoj řečových a komunikačních schopností dětí
- podporování přeshraniční kooperace MŠ, včetně vzájemné jazykové přípravy dětí
V oblasti základního školství:
- zachování stávající kapacity ZŠ, příp. podpora rozšíření kapacity pouze v místech s rozsáhlou
bytovou výstavbou
- podpora technického a přírodovědného vzdělávání vč. vybavení dílen za účelem zvýšení
manuálních zručností žáků
- podpora zřizování přípravných tříd v souvislosti s místní potřebou předškolního vzdělávání
- podpora polytechnického vzdělávání v ZŠ
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V oblasti vzdělávání dětí, žáků a studentů se SVP a nadaných žáků:
- podpora rozvoje talentovaných a nadaných žáků ve spolupráci s PPP
- zvyšování odborné úrovně a další průběžné vzdělávání metodiků prevence, pedagogických
pracovníků a poskytovatelů služeb v oblasti prevence rizikového chování, pedagogů na ZŠ a
SŠ při práci se žáky se SVP a pracovníků školských poradenských zařízení v poskytování
poradenských služeb
V oblasti rozvoje zájmového vzdělávání:
- postupné rozšiřování a zkvalitňování nabídky specializovaných zájmových aktivit DDM i
DM…trvalá podpora aktivit NNO z oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže i z oblasti sportu s
důrazem na podporu dobrovolnictví
- podpora spolupráce škol se zájmovými sdruženími škol (např. s klubem ekologické výchovy,
zájmovými kroužky při škole) i z hlediska prevence negativních jevů u dětí a mládeže.
 Strategie IPRÚ - Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice
Předškolní vzdělávání reprezentují zejména mateřské školy veřejné, církevní i soukromé.
Děti v Českých Budějovicích ve věkové kategorii 3-6 let mohly ve školním roce 2013/2014
navštěvovat jednu z 21 městem zřizovaných mateřských škol. Nabídku doplňovaly také dvě
speciální MŠ zřizované krajem, dvě církevní a tři soukromé MŠ. Celková kapacita zřizovaných
mateřských škol městem České Budějovice je v současné době 3 116 míst. Jde o maximální
možnou kapacitu stávajících zařízení, tedy i po udělení výjimky zřizovatele z počtu dětí na
třídu. V poslední době zřizování předškolních zařízení proniká do soukromé sféry – hlídací
koutky, dětské skupiny, lesní školka, firemní školky apod. Kapacita všech těchto zařízení je
kolem 500 – 650 míst, tedy asi pětina kapacity mateřských škol zřizovaných statutárním
městem. I přes toto každoroční navyšování kapacit mateřských škol zůstává v Českých
Budějovicích nabídka volných míst nedostačující. To je výrazně ovlivněno i zájmem o
umísťování dětí obyvatel sousedních obcí spádového území.
Poptávka po volných místech je způsobena i zvýšeným zájmem rodičů zapisovat děti
mladších tří let, což je důsledek chybějící systémové péče o děti do tří let věku. Nelze přesně
zjistit, kolik dětí pobývá v Českých Budějovicích, protožetrvalé bydliště má v jiné obci či
městě. Taktéž jsou v okolí města obce, které mateřské školy nezřizují. Obyvatelé okolních
obcí dojíždějí do zaměstnání do Č. Budějovic a přivážejí si s sebou i své děti. Dále nedostatek
míst v mateřských školách způsobují i zvyšující se odklady školní docházky. V souvislosti s
výše popsanými skutečnostmi a s ohledem na faktor umístění dětí do MŠ jako podpory trhu
práce je jedním z cílů města Č. Budějovice v oblasti předškolního vzdělávání navýšení
kapacity na cca 3 300 míst a tuto kapacitu udržet.
Základní vzdělávání – na území města působí 14 základních škol zřizovaných městem a jedna
církevní základní škola. Celkový počet žáků českobudějovických škol je cca 8 300, z toho 7
700 ve školách zřizovaných statutárním městem. počtu žáků základních škol v posledních
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dvaceti letech prošel obdobím pozvolného snižování a později stagnace. V současné době
dochází opět k navyšování počtu žáků a současně tříd ZŠ.
V okolí krajského města se nachází mnoho menších obcí, které nezřizují žádné školy nebo
zřizují školy, ale pouze s prvním stupněm. Z tohoto důvodu je ovlivněna naplněnost
českobudějovických škol i rostoucím počtem obyvatel v okolních obcích. Dojížďka z okolních
obcí činí 1 253 žáků, což je 15 % z jejich celkového počtu v ZŠ. Se zvyšujícím se počtem žáků v
základních školách oslovili starostové několika obcí město České Budějovice s uzavřením
dohody o společném školském obvodu. Jedná se o obec Čejkovice, Dasný, Homole, Vrábče,
Nová Ves u Českých Budějovic, Hosín, Nedabyle a Planá.
Z předpokládaného vývoje počtu žáků na základních školách vyplývá, že oproti školnímu roku
2010/2011 do školního roku 2014/2015 vzrostl počet žáků na českobudějovických základních
školách zhruba o 1000. Dle dalšího vývoje lze předpokládat v roce 2017/2018 na základních
školách cca 9 000 žáků.
 Strategie rozvoje školství Jihočeského kraje v horizontu do roku 2020
Jihočeský kraj zásadním způsobem podporuje všechny části vzdělávací soustavy. Za důležité
v této věci považuje spolupráci s firmami, s profesními komorami a zaměstnavatelskými
svazy, v oblasti předškolního a základního vzdělávání pak spolupráci se širokou rodičovskou a
odbornou veřejností.
Doporučená opatření kraje v oblasti předškolního vzdělávání pro nadcházející období:
1. V případě žádosti obce o rozšíření kapacity MŠ v souvislosti s demografickým nárůstem
vyhovovat i v mimořádném termínu.
2. Poskytovat obcím konzultaci ohledně nárůstu počtu dětí v oblastech s novou bytovou
výstavbou ve větším časovém předstihu.
3. Pokračovat i v dalších letech po dobu demografického růstu s grantovým programem pro
MŠ, zahrnout do něho i MŠ zřizované Jihočeským krajem a podporu pro zajištění péče o děti
do tří let věku, následně pak vyhodnotit efekt této podpory.
Doporučená opatření kraje v oblasti základního vzdělávání pro nadcházející období:
1. Působit na zřizovatele základních škol směrem k zachování stávající sítě základních škol a
ke zpracování výhledových studií potřebnosti kapacit ZŠ po roce 2011.
2. Podporovat ZŠ ve smyslu seznámení se s prostředím středních škol a firem především s
učebními obory, žádanými trhem práce, prostřednictvím projektů z finančních prostředků
EU.
3. Spolupracovat s obcemi v případě zřizování speciálních tříd v běžných ZŠ.
4. Podporovat ZŠ při čerpání prostředků z OP VK projektu EU peníze školám (tzv. šablony), a
tím zlepšit vybavenost škol a podmínky vzdělávání (např. čtenářská a informační gramotnost,
cizí jazyky, ICT, matematika, přírodní vědy, finanční gramotnost, inkluzívní vzdělávání).
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Doporučená opatření kraje v oblasti Speciální vzdělávání, poradenství, ústavní výchova pro
nadcházející období:
1. Nadále usilovat o rozšiřování školních poradenských pracovišť v rámci systémového
projektu MŠMT – VIP Kariéra.
2. Zajišťovat prostřednictvím PPP další vzdělávání pedagogů na ZŠ a SŠ především v péči o
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
3. Monitorovat koncepce státu v oblasti péče o děti s nařízenou ústavní výchovou a reagovat
na aktuální změny na úrovni kraje (Národní akční plán k transformaci a sjednocení péče o
ohrožené děti na období 2009 až 2011).
4. Podporovat zachování současné sítě škol samostatně zřízených pro děti a žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami v souladu s přijatým komuniké Jihočeského kraje a
Asociace speciálních pedagogů k návrhu MŠMT na postupnou inkluzi těchto dětí a žáků do
běžných škol a hledat další možné zdroje z programů EU, včetně Finančních mechanismů
Evropského hospodářského prostoru a Norska (FM EHP/Norsko) pro cílené zlepšení
podmínek výuky a vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Doporučená opatření kraje v oblasti základní umělecké vzdělávání pro nadcházející
období:
1. Ponechat stávající síť ZUŠ v kraji, včetně jejich poboček, s maximální možnou kapacitou,
spíše apelovat na přijímání nadaných žáků.
2. Připravit podmínky v rámci grantové politiky kraje na zlepšení vybavení ZUŠ.
3. Podpořit zlepšení využívání nových ICT technologií na ZUŠ.
4. Pro provoz ZUŠ více využívat objekty kraje po případné rekonstrukci a nutných technických
opravách.
Doporučená opatření kraje v oblasti zájmové vzdělávání, volnočasové aktivity pro
nadcházející období:
1. Stabilizovat síť DDM zřizovaných Jihočeským krajem s důrazem na samostatnost subjektů
a z hlediska ekonomické výhodnosti ředitelství DDM etablovat především v okresních
městech s detašovanými pracovišti v obcích s rozšířenou působností.
2. Podporovat postupné budování informačních pointů v okresních DDM, ve městech s více
školami, v souvislosti s rozšiřováním ICM (informační centra mládeže).
3. Postupně rozšiřovat a zkvalitňovat nabídku specializovaných zájmových aktivit DDM i DM
v souladu se souborem opatření obsaženém v „Koncepci dalšího rozvoje zájmového
vzdělávání v Jihočeském kraji“ (2006), trvale podporovat aktivity nestátních neziskových
organizací z oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže i z oblasti sportu s důrazem na podporu
dobrovolnictví a v souladu se „Strategií podpory práce s dětmi a mládeží v Jihočeském kraji
na období 2009 – 2012“, každoročně navrhovat a vyhlašovat „Jihočeské krajské programy
podpory práce s dětmi a mládeží“ a v souladu s „Koncepcí rozvoje tělovýchovy a sportu v
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Jihočeském kraji“ (2003, aktualizace 2006) každoročně navrhovat a vyhlašovat „Jihočeské
krajské programy podpory sportu“ a podporovat i sportovní reprezentaci Jihočeského kraje.
4. V rámci akčního plánu Programu rozvoje kraje vyhlašovat specifické grantové programy na
rekonstrukce a vybavení základen a kluboven pro subjekty z oblasti zájmové činnosti dětí a
mládeže i na rekonstrukce a vybavení sportovišť.
5. Zpracovat v souladu s legislativními kroky MŠMT návrh postupného vytváření fungující sítě
klubů otevřených dveří a informačních center mládeže pro neorganizovanou mládež včetně
návrhu jejich finanční podpory.
6. Podporovat spolupráci škol se zájmovými sdruženími škol (např. s klubem ekologické
výchovy, zájmovými kroužky při škole) i z hlediska prevence negativních jevů u dětí a
mládeže.
C. Národní strategické dokumenty:
 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019 –
2023
 Strategie vzdělávání 2020
 Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2019 – 2020

Veškeré uvedené strategické dokumenty jsou veřejně dostupné na internetu.
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5.6.
Vymezení prioritních oblastí včetně SWOT3 analýzy pro
každou z oblastí
Seznam priorit:
Priorita 1

Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality předškolního vzdělávání a výchovy
v ORP České Budějovice

Priorita 2

Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality regionálního základního školství
v ORP České Budějovice

Priorita 3

Posílení kooperací a spolupráce za účelem zvyšování kvality a efektivity
výchovy předškolního a školního vzdělávání

Priorita 4

Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality zájmového a neformálního
vzdělávání a základních uměleckých škol

SWOT analýza:
Prioritní oblast 1: Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality předškolního
vzdělávání a výchovy v ORP České Budějovice
Silné stránky
 téměř dostatečná stávající síť školek
na venkově, plošná dostupnost
školek v krajském městě vč.
alternativních a soukromých
 kvalitní vzdělávací prostředí,
vybavení škol
 školní vzdělávací programy na míru
každé školy směřující k rozvoji dítěte
Příležitosti
 snížení počtu dětí na třídu, větší
individualizace výchovy a vzdělávání
 další rozvoj spolupráce školy a rodiny,
vyšší zapojování školek do

Slabé stránky
 vysoký počet dětí ve třídách
 nedostatek kvalifikovaných sil
(především pro práci s dvouletými
dětmi a dětmi se SVP)
 nedostatek zařízení jeslového typu a
jiných forem kvalitní péče o děti do 3
let, cenově dostupných pro rodiče

Hrozby
 omezená připravenost škol pro práci
s dvouletými dětmi (vybavení,
prostory, nedostatek personálu, …)
 zastarávání vybavení školek (potíže
při přechodu dětí do ZŠ, omezování
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komunitního života
 společná setkávání a výměna
zkušeností a příkladů dobré praxe
(vedení škol, pedagogové; spolupráce
s PS MAP ORP a experty)

kvality výchovy,
nekonkurenceschopnost školky)
 při poklesu dětí – hrozba slučování
škol zřizovatelem (omezené finanční
zdroje na provoz)

Prioritní oblast 2: Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality regionálního
základního školství v ORP České Budějovice
Silné stránky
 základní kapacita škol dostatečná
 vysoká kvalifikovanost personálu –
vedení škol, pedagogové,
vychovatelé
 využívání moderních vyučovacích
metod s vyšší mírou interaktivity,
využívání moderních technologií pro
výuku

Slabé stránky
 omezené prostorové možnosti
v souvislosti s vysokou naplněností
především škol v krajském městě
(chybí prostory pro samostatné
odborné učebny a dílny, omezené
zázemí pro mimoškolní aktivity)
 zastaralé pomůcky, nedostatečné
finanční prostředky na obměnu a
inovace
 zastaralost objektů škol (bariérovost,
tepelná diskorfomita, drahý provoz)

Příležitosti
 využití dotací k vybudování a
vybavení odborných učeben, dílen,
školních knihoven a ateliérů, zázemí
pro EVVO, zázemí pro mimoškolní
aktivity
 společná setkávání a výměna
zkušeností a příkladů dobré praxe
(vedení škol, pedagogové; spolupráce
s PS MAP ORP a experty)
 spolupráce škol s místními firmami a
podnikateli, se středními školami,
s univerzitou – více praktické výuky

Hrozby
 nedostatek kvalitních pedagogů malá motivace pedagogů
k celoživotnímu učení a práce
s moderními technologiemi a/nebo
vyučovacími metodami, nedostatek
učitelů odborných předmětů,
syndrom vyhoření, vysoký věkový
průměr pedagogického sboru
 nedostatek odborných učeben a
vybavení (potíže při přechodu dětí do
ZŠ, omezování kvality výchovy,
nekonkurenceschopnost školy)
 příliš vysoké procento inkludovaných
žáků, nedostatek specializovaných
pracovníků
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Prioritní oblast 3: Posílení kooperací a spolupráce za účelem zvyšování kvality
a efektivity výchovy předškolního a školního vzdělávání
Silné stránky
 společná setkávání a výměna
zkušeností a příkladů dobré praxe
(vedení škol a organizací zájmového a
neformálního vzdělávání;
pedagogové, lektoři, speciální
pedagogové, psychologové a další;
spolupráce s PS MAP ORP a experty)
 pravidelné návštěvy předškoláků
v základních školách
 ochota pedagogů a vedení škol
společně se setkávat a kooperovat,
vč. zapojování žáků, a vstupu do
projektů
Příležitosti

Slabé stránky
 nedostatek uvádějících učitelů na
většině škol, nedostatečný přenos
dobré praxe na úrovni jednotlivých
škol i mezi sebou
 omezený prostor pro osobní výměnu
zkušeností (prostorové možnosti, ale
i časové možnosti/vytížení učitelů)
 nedostatečné kompetence pedagogů
k rozvoji kooperace a spolupráce
mezi dětmi a žáky a tvorby klima
třídy

Hrozby

 zvýšení četnosti setkávání pedagogů
mateřských škol s elementaristy
základních škol

 neochota pedagogů spolupracovat a
dělat cokoliv nad rámec pracovních
povinností

 vytváření a posilování sítí
spolupracujících škol v rámci regionu,
případně s přesahem regionu, a
spolupráce s dalšími institucemi (SŠ,
JU, firmy, NNO, …)

 špatná vzájemná dopravní
dostupnost a časové možnosti
(zvýšené náklady na přepravu žáků,
narušení běžného rozvrhu práce ve
škole)

 využití dotací k vybudování sítí
spolupráce škol

 nedostatečný zájem
zainteresovaných stran, chybějící
podpora (vedení školy/ zřizovatelů,
finanční)
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Prioritní oblast 4: Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality zájmového a
neformálního vzdělávání a základních uměleckých škol
Silné stránky

Slabé stránky

 rozmanité zastoupení spolků i
aktivních organizací v regionu komunitní centra, kluby, mateřská
centra, ZUŠ…

 nedostatečné prostory pro zájmovou
činnost a neformální vzdělávání,
omezená možnost využívání prostor
ve školách pro tyto aktivity

 relativně široká nabídka aktivit těchto
organizací, a také mimoškolní
nabídky jednotlivých škol

 omezené/nedostatečné/zastaralé
materiální a technické vybavení

 vysoká poptávka a trvalý zájem o
zájmové a neformální vzdělávání
Příležitosti
 efektivní
propagace
přínosů
zájmového
a
neformálního
vzdělávání pro rozvoj kompetencí
jednotlivců a schopností týmové
spolupráce
 zvýšení spolupráce ZŠ a MŠ
s organizacemi poskytující zájmové a
neformální vzdělávání
 společná setkávání a výměna
zkušeností a příkladů dobré praxe
(vedení organizací a škol, lektoři a
pedagogové; spolupráce s PS MAP
ORP a experty)

 nedostatečné personální kapacity a
finanční zdroje
Hrozby
 omezení zájmu ze strany dětí/žáků a
rodičů o zájmové a neformální
vzdělávání
 špatná dostupnost pro děti/žáky
(finanční, místní/lokální, dopravní)
 nezájem a složitá motivace dětí (a
rodičů) k zapojení ze sociálně slabých
rodin a prostředí (následně další
exkluze z většinové společnosti)
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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

 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
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 proškolit
pedagogy
v oblasti
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

 nedostatek finančních prostředků na
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.

 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
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prostorových (stavebnice, robotika)
 více zaujmout děti problematikou
(matematika) s propojením různých
her a prostorová orientace

dětem
 konkurenční
postavení
školek
v důsledku
jejich
rozdílné
vybavenosti (zájem rodičů o získání
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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Seznam zkratek
ČSÚ
DDM
DVPP
CHKO
IROP
ICT
IPRÚ
IT
JU
KAP
MAP
MAS
MŠ
MŠMT
MŽP
NNO
OP VVV
OSPOD
PedFa
PřFa
PS
RSK
ŘV
SO ORP
SŠ
SVP
ŠVP
VOŠ
VŠ
ZŠ
ZUŠ

Český statistický úřad
Dům dětí a mládeže
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Chráněná krajinná oblast
Integrovaný regionální operační program
Informační a komunikační technologie
Integrovaný plán rozvoje území
Informační technologie
Jihočeská univerzita
Krajský akční plán
Místní akční plán
Místní akční skupina
Mateřská škola
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo životního prostředí
Nestátní neziskové organizace
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Orgán sociálně právní ochrany dětí
Pedagogická fakulta
Přírodovědná fakulta
Pracovní skupina
Regionální stálá konference
Řídící výbor
Správní obvod obce s rozšířenou působností
Střední škola
Speciální vzdělávací potřeby
Školní vzdělávací program
Vyšší odborná škola
Vysoká škola
Základní škola
Základní umělecká škola
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