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1. Základní informace o MAP ORP ČB
Název projektu:

MAP ORP České Budějovice

Registrační číslo:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000021

Realizátor:

MAS Rozkvět, z.s.
Sídlo: Školní 124, 384 02 Lhenice
IČO: 26658691

Finanční podpora:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Výzvy 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Účel projektu:

Projekt místního akčního plánu rozvoje vzdělávání "MAP ORP České
Budějovice" je realizován MAS Rozkvět, z.s. v kooperaci se Statutárním
městem České Budějovice, čtyřmi dalšími MAS působícími v regionu
ORP a dalšími aktéry z oblasti předškolního a základního vzdělávání,
jehož cílem je vytvoření systému společného plánování a sdílení aktivit
v území, které přispějí ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách a
zlepšení spolupráce formálního a neformálního vzdělávání pro rozvoj
potenciálu každého žáka.

Území:

SO ORP České Budějovice
Obce: Adamov, Borek, Borovnice, Boršov nad Vltavou, Bošilec,
Branišov, Břehov, Čakov, Čejkovice, České Budějovice, Dasný, Dívčice,
Dobrá Voda u Č. Budějovic, Doubravice, Doudleby, Drahotěšice, Dříteň,
Dubičné, Dubné, Dynín, Habří, Heřmaň, Hlavatce, Hlincová Hora,
Hluboká nad Vltavou, Homole, Hosín, Hradce, Hrdějovice, Hůry,
Hvozdec, Chotýčany, Jankov, Jivno, Kamenný Újezd, Komařice,
Kvítkovice, Ledenice, Libín, Libníč, Lipí, Lišov, Litvínovice, Mazelov,
Mokrý Lom, Mydlovary, Nákří, Nedabyle, Neplachov, Nová Ves, Olešník,
Pištín, Planá, Plav, Radošovice, Roudné, Rudolfov, Římov, Sedlec,
Srubec, Staré Hodějovice, Strážkovice, Strýčice, Střížov, Ševětín,
Štěpánovice, Úsilné, Včelná, Vidov, Vitín, Vlkov, Vrábče, Vráto, Záboří,
Zahájí, Závraty, Zliv, Zvíkov, Žabovřesky
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Cílem místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (dále jen MAP) je v základě vybudování
udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území a zjištění
plánovaných projektů a priorit jednotlivých mateřských a základních škol.
MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti
let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového
a neformálního vzdělávání.
Projekt místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro obec s rozšířenou působností České
Budějovice (dále také jen MAP ORP České Budějovice nebo MAP ORP ČB) je realizován MAS
Rozkvět, z.s. jako nositelem projektu, v kooperaci se Statutárním městem České Budějovice,
čtyřmi dalšími MAS působícími v regionu ORP (MAS Blanský les-Netolicko, o.p.s., MAS
Pomalší, o.p.s., MAS Hlubocko-Lišovsko, o.p.s. a MAS Sdružení Růže, z.s.) a s dalšími aktéry
z oblasti předškolního a základního vzdělávání včetně zřizovatelů škol a školských zařízení.
Cílem bylo především vytvořit systém společného plánování a sdílení aktivit v území, který
přispěje ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách a zefektivnění spolupráce aktérů
formálního a neformálního vzdělávání pro rozvoj potenciálu každého žáka. Dále posílit vazby
v místním partnerství v oblasti vzdělávání, zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a
základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve
vzdělávání; jde především o společné informování, vzdělávání a plánování partnerských
aktivit pro řešení místně specifických potřeb a problémů.
K tomuto cíli bylo směřováno prostřednictvím vytvoření partnerství, které napomůže
zkvalitnit vzdělávání na školách a také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu
vzdělávání dětí a mládeže.
V rámci realizace projektu MAP ORP ČB vznikl Strategický dokument, který obsahuje
analytickou část, Strategický rámec MAP do roku 2023, přehled investičních záměrů škol a
dalších zapojených organizací a vlastní Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP
České Budějovice.
Důležité na celém procesu vytvoření strategie rozvoje vzdělávání je to, že tyto dokumenty
vznikaly postupně „zdola“, na bázi komunitního plánování, které umožňuje aktivní zapojení
všech, koho se plánovaná oblast dotýká. Návrhy a aktivity byly diskutovány v pracovních
skupinách, na vzdělávacích akcích, neformálních setkáních, a poté představeny a schváleny
na jednáních Řídícího výboru, což je vrcholný orgán složený ze zástupců klíčových aktérů
ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP.
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2. Organizační struktura MAP ORP ČB

Děti a žáci

Mateřské
školy

Základní
školy

Veřejnost
ZUŠ

Rodiče
dětí a žáků

Zřizovatelé škol
a dalších
Školská zařízení
vzdělávacích
(kluby, družiny,
zařízení
jídelny)
děmládeže
NNO a další organizace
z oblasti vzdělávání

Organizace
neformálního a
zájmového
vzdělávání
děmládeže
Partnerství v rámci MAP ORP ČB
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Řídící výbor MAP ORP ČB:
Řídící výbor (ŘV) je vrcholný rozhodovací orgán MAP, jeho role je přímo spjatá s procesem
plánování, tvorbou a schvalováním MAP. Jeho složení reprezentativně odpovídá složení
partnerství MAP. Řídící výbor si volí svého předsedu, definuje si vlastní postupy rozhodování,
viz dokument Statut a Jednací řád Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání
v ORP České Budějovice.
Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových
aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP a odráží reprezentativnost z pohledu
vzdělávání v daném území. Složení Řídícího výboru MAP ORP ČB – povinní členové:











zástupce realizátora projektu MAP – MAS Rozkvět, z.s. (2 členové),
zástupce Jihočeského kraje (1 člen),
zástupci zřizovatelů škol (2 členové),
zástupci vedení škol, výborní učitelé a zástupci ze školních družin (6 členů),
zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání (1 člen),
zástupci základních uměleckých škol (1 člen),
zástupce Krajského akčního plánu (1 člen),
zástupce MAS působících na území MAP (4 členové),
zástupce IPRÚ České Budějovice (1 člen),
zástupce rodičů, kteří jsou doporučeni školskými radami nebo organizacemi (NNO)
sdružujícími rodiče (1 člen),

Nad rámec povinných zástupců byli do Řídícího výboru MAP ORP ČB nominováni dále:
 zástupce Jihočeské hospodářské komory (1 člen),
 zástupce Jihočeské univerzity (1 člen),
Kompetence ŘV jsou relevantní pozici tohoto kolektivního orgánu, participativní zastoupení
lokálních partnerů a dalších zainteresovaných subjektů a zástupců cílových skupin umožňuje
efektivní komunikaci „dovnitř“ i „navenek“ a dosahování konsenzu při jednání, a to i při
relativně vysokém počtu členů ŘV (23 osob).
ŘV současně tvoří odbornou základnu, díky tomu jsou velmi kvalitně odborně zajištěny
procesy s cílem tvorby MAP. Členem ŘV je také regionální zástupce Asociace ředitelů
základních škol ČR pro Jihočeský kraj, což usnadňuje přenos informací z centra a sledování
legislativních a koncepčních novinek v oboru školství. Tyto funkcionality realizačního týmu a
řídícího výboru také posílilo zapojení vybraného odborného oponenta.

Pracovní skupiny MAP ORP ČB:




Pracovní skupina Předškolní vzdělávání a péče (7 členů)
Pracovní skupina Základní vzdělávání (12 členů)
Pracovní skupina Neformální a zájmové vzdělávání (5 členů)
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V rámci realizace projektu byly sestaveny tematické „oborové“ pracovní skupiny. Možnost
zapojení a členství v pracovních skupinách byla nabídnuta všem zástupcům spolupracujících
subjektů v území. Pracovní skupiny se pravidelně scházely, členové spolupracovali zejména
při rozpracování strategického dokumentu MAP, tvorbě akčního plánu, návrhu aktivit, jejich
popisu a sdílení přenosu dobré praxe.
Také zde byla přínosná vysoká míra odborné kompetence účastníků – členů pracovních
skupin a zájemců o diskuzi k těmto tématům, jejich vstupy v procesu akčního plánování
s cílem tvorby MAP.
Do činnosti pracovních skupin byli zapojeni také někteří členové Řídícího výboru a pro vedení
a facilitaci pracovních skupin byli vybráni zástupci Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity,
kteří mají zkušenosti s realizací projektů ESF zaměřených na DVPP, sdílení dobré praxe,
vytváření Center kolegiální podpory, což zajistilo vyšší kvalitu metodiky práce v odborných
pracovních skupinách.

Realizační tým MAP ORP ČB:
V rámci projektu byl vytvořen realizační tým, který má odpovědnost za realizaci projektu v
souladu s žádostí o podporu. Realizační tým vede klíčová manažerka MAP a zabezpečuje
činnost Řídícího výboru, případně dalších částí organizační struktury MAP. Realizační tým
vykonává konkrétní činnosti v projektu, připravuje a koordinuje činnosti ostatních platforem
a je zodpovědný za naplňování aktivit projektu.
V realizačním týmu se podařilo vhodně propojit odborníky na strategické plánování,
management projektů i obor školství a uchopit problematiku vzdělávání v širším kontextu.
Kompetence realizačního týmu i jednotlivých členů v rámci týmu byly stanoveny již v
přípravné fázi projektu.
Výhodou je dlouhodobá popř. opakovaná spolupráce jednotlivých členů týmu a jejich
kvalifikace i zkušenosti s realizací a řízením projektů, včetně ESF.
Mezi hlavní úkoly realizačního tymu patří:
- zajišťovat potřebné podkladové materiály a ty následně předkládat Řídícímu výboru MAP
k projednání a diskuzi s partnery v území,
- monitorovat průběh realizace MAP,
- spolupracovat při relevantních aktivitách procesu MAP s odborným garantem MAP,
- zajišťovat organizaci společných vzdělávacích a informačních aktivit v rámci MAP,
- ve spolupráci s odborným garantem rozvíjet u zástupců zřizovatelů a v zapojených školách
odbornou znalost k odborným tématům MAP,
- účastnit se (na doporučení odborného garanta) aktivit souvisejících s přímou podporou škol
a dalších vzdělávacích zařízení v oblasti řízení kvality vzdělávání,

Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000021
Realizátor: MAS Rozkvět, z.s.

7

- zajišťovat v oblastech MAP přenos výstupů mezi dílčími týmy, které mohou být v rámci
organizační struktury MAP zřízeny,
- pravidelně vyhodnocovat realizované aktivity a dosahování cílů MAP.
pracovní orgán
Realizační tým

Řídící výbor

Pracovní
skupiny

Složení

četnost
setkání
Klíčová
manažerka,
Projektová Min.
1x
manažerka,
Finanční
manažer, měsíčně
Asistentka, Manažeři KA, Odborný
oponent, Odborní řešitelé, Pedagogičtí
pracovníci
zástupce realizátora projektu MAP,
Min. 2x ročně
zástupce Jihočeského kraje, zástupci
zřizovatelů škol, zástupci vedení škol,
výborní učitelé a zástupci ze školních
družin, zástupci organizací neformálního
a zájmového vzdělávání, zástupci
základních uměleckých škol, zástupce
KAP, zástupce MAS působících na území
MAP, zástupce IPRÚ České Budějovice,
zástupce rodičů, další zástupci dle návrhu
členů Řídícího výboru MAP
Zástupci dle zaměření pracovních skupin:
Předškolní vzdělávání a péče, Základní
vzdělávání, Neformální a zájmové
vzdělávání

odpovědná
osoba
Projektový
manažer

Předseda ŘV

Min. 4x ročně Vedoucí
pracovní
skupiny

Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000021
Realizátor: MAS Rozkvět, z.s.

8

3. Základní struktura partnerství MAP
Partnerstvím se rozumí široká platforma spolupracujících subjektů. Organizační struktura
partnerství může obsahovat pracovní skupiny, sekce či jiná pracovní a poradní tělesa.
Struktura partnerství MAP odráží územní charakteristiky včetně již existujících funkčních
partnerství a reflektuje strategii MAP, aby mohla být efektivně naplňována. Povinným
orgánem každého MAP je Řídící výbor, jehož složení reprezentativně odpovídá složení
partnerství MAP. Za realizaci projektu samotného je pak zodpovědný realizační tým.
Partnerství MAP tvoří především zástupci mateřských, základních škol, ZUŠ a další aktéři ve
vzdělávání dětí a mládeže. Součástí MAP je také Seznam zapojených škol do MAP, který
obsahuje vyznačení výběru aktérů, kteří jsou pravidelně informováni, a těch, kteří potvrdili
zájem o aktivní spolupráci v partnerství, stejně tak aktérů ve vzdělávání dětí a mládeže do 15
let (mimo školy): NNO, soukromých nebo církevních organizací, ostatních.
Cílem MAP je zlepšení vzájemné komunikace mezi mateřskými a základními školami, mezi
zřizovateli navzájem, mezi školou a zřizovatelem, mezi školou, zřizovatelem a rodičovskou
veřejností a mezi dalšími aktéry v oblasti vzdělávací politiky.
Cílové skupiny MAP ORP ČB:











vedoucí pracovníci škol a školských zařízení;
zřizovatelé škol a školských zařízení – obce, města;
rodiče dětí a žáků;
děti a žáci;
pedagogičtí pracovníci;
pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo
asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže;
pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství;
pracovníci popularizující vědu a kurikulární reformu;
zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice;
veřejnost.

Tabulka č. 1: Seznam zapojených a spolupracujících subjektů v rámci Partnerství MAP ORP
ČB
1

Mateřská škola
Budějovice

Adamov,

okres

České

2

Základní škola a Mateřská škola Borek

48 Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice

3

Základní škola Boršov nad Vltavou

49 Mateřská škola, Jizerská 4, České Budějovice

4

Mateřská škola Boršov nad Vltavou

50 Mateřská škola, Nerudova 53, České Budějovice

5

Mateřská škola Čakov

51 Mateřská škola, Zeyerova 33, České Budějovice

6

Mateřská škola Čejkovice

52 Mateřská škola, J. Opletala 22, České Budějovice

47 Mateřská škola, Pražská 17, České Budějovice
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Mateřská škola, Vrchlického nábřeží 1a, České
53 Budějovice

7

Mateřská škola Dasný

8

Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda
Základní škola Máj II, M. Chlajna 23, České
u Českých Budějovic
54 Budějovice

9

Základní škola a Mateřská škola Dříteň

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

10 Základní škola a Mateřská škola Dubné

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

11 Mateřská škola Lipí

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

12 Mateřská škola Libníč

58 Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice

13 Mateřská škola Hlincová Hora

Základní škola a Mateřská škola, Kubatova 1, České
59 Budějovice

Základní škola Hluboká nad Vltavou, okres
14 České Budějovice
60 Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice
15 Mateřská škola Hluboká nad Vltavou

Základní škola a základní umělecká škola, Bezdrevská
61 3, České Budějovice

16 Základní škola a Mateřská škola Hosín

62 Základní škola, České Budějovice, Oskara Nedbala 30

17 Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Hrdějovice

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

18 Mateřská škola Hrdějovice

Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara, Jírovcova
64 9/a, České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola Kamenný
19 Újezd
65 Základní škola, Dukelská 11, České Budějovice
Základní škola, základní
20 a mateřská škola Ledenice

umělecká

škola

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České
66 Budějovice

21 Základní škola a Mateřská škola Lišov

67 Základní škola, Pohůrecká 16, České Budějovice

22 Mateřská škola Nové Homole

68 Základní škola, Nová 5, České Budějovice

23 Základní škola a Mateřská škola Olešník

69 Základní škola, Emy Destinové 46, České Budějovice

24 Mateřská škola Radošovice

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

25 Základní škola a Mateřská škola Rudolfov

71 Mateřská škola, České Budějovice, Preslova 592/2

26 Mateřská škola Sedlec, okr. České Budějovice

Mateřská škola pro zrakově
72 Budějovice, Zachariášova 5

postižené,

České

Mateřská škola, základní škola a střední škola
pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova
27 Mateřská škola Srubec, okres České Budějovice 73 1
28 Mateřská škola Cvrček

74 Církevní mateřská škola "U sv. Josefa"
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29 Základní škola a Mateřská škola Střížov

Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní
75 základní škola

30 Základní škola a Mateřská škola Ševětín

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

31 Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory

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

32 Základní škola a Mateřská škola Štěpánovice

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

33 Mateřská škola Úsilné

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

34 Mateřská škola Včelná

80 BARBORKA mateřská škola s.r.o.

35 Základní škola a Mateřská škola Zahájí

81 Mateřská škola Montessori dům, s.r.o.

Základní škola a Základní umělecká škola, Zliv,
RENER EDUCATION - jazyková škola s právem státní
36 okr. České Budějovice
82 jazykové zkoušky, s.r.o.
Základní škola a Mateřská škola Montessori Kampus,
83 s.r.o.

37 Mateřská škola Zliv, Lidická 599

Mateřská škola Žabovřesky, okres České
38 Budějovice
84 Mateřská škola Pištín, příspěvková organizace
Soukromá základní škola a mateřská škola Viva
39 Mateřská škola, Čéčova 40/1, České Budějovice 85 Bambini
40 Mateřská škola, Větrná 24, České Budějovice

86 Mateřská škola LVÍČEK

Mateřská škola,
41 Budějovice

87 Školní jídelna, U Tří lvů 2b, České Budějovice

Papírenská

23,

České

42 Mateřská škola, K. Štěcha 5, České Budějovice

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

43 Mateřská škola, E. Pittera 2, České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže
89 České Budějovice

Mateřská škola,
44 Budějovice

Neplachova

3,

České

Evropské centrum jazykových zkoušek a Jazyková
90 škola s právem státní jazykové zkoušky

Mateřská škola,
45 Budějovice

U Pramene

13,

České
91 Dětská skupina Kvítek (při Jihočeské univerzitě)

Základní škola waldorfská a mateřská
Mateřská škola Sedmikráska, V. Špály 7, České
46 Budějovice
92 České Budějovice o.p.s.

škola

Zdroj: vlastní
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4. Principy MAP ORP ČB
Tvorba a realizace MAP ORP ČB respektuje základní principy komunitně řízeného plánování.
Principy odráží osvědčené postupy vycházející z příkladů dobré praxe z území (činnost
místních akčních skupin, komunitní plánování sociálních služeb, apod.). Tento postup
umožňuje:
 aby se lidé mohli svobodně účastnit rozhodování o důležitých otázkách života
společenství,
 aby přijímaná usnesení zodpovědných orgánů odrážela vůli a potřeby obyvatel
regionu,
 aby plánované kroky a řešení co nejlépe využívaly dostupné zdroje, případně
nacházely nové zdroje a přinášely co největší užitek a spokojenost.
Principy MAP:
 Princip spolupráce
V rámci MAP spolu plánují a spolupracují minimálně tři strany: zřizovatelé, poskytovatelé a
uživatelé:
 Zřizovateli jsou míněny především obce a kraje, příp. soukromoprávní
zřizovatelé škol zapsaných v rejstříku škol, a zřizovatelé dalších vzdělávacích
zařízení.
 Poskytovateli jsou jednotlivé mateřské školy (dále MŠ) a základní školy (dále
ZŠ) a dále pak organizace mimoškolního vzdělávání.
 Za uživatele jsou považováni děti a žáci MŠ a ZŠ, rodiče a zaměstnavatelé.
 Princip zapojení dotčené veřejnosti do plánovacích procesů
V praxi rozlišujeme při zapojování dotčené veřejnosti a při výměně informací s ní čtyři stupně
spolupráce s veřejností: zajištění přístupu veřejnosti k informacím, aktivní informování
občanů, konzultace s občany (oboustranná komunikace za účelem sběru připomínek, zjištění
postoje veřejnosti k dokumentu), spoluúčast veřejnosti na plánování. Je důležité upozornit,
že jednotlivé části se vzájemně doplňují a vytvářejí provázaný systém. Při zapojování
spolupracujících subjektů a další veřejnosti do místního akčního plánování mají své místo
všechny tyto části.
 Princip dohody
Výsledný MAP je svého druhu dohoda, ve které se (přinejmenším) tři strany (viz princip
spolupráce) navzájem shodnou na prioritách v oblasti vzdělávání pro příslušné území MAP.
Svobodný a informovaný souhlas musí být výsledkem svobodné rozpravy a demokratické
spolupráce. Dohoda musí být nejen o záměrech, ale také o způsobu a postupu realizace
odsouhlasených aktivit.
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 Princip otevřenosti
Vzdělávání je celoživotní proces, který se neodehrává jen v prostředí školy, ale jeho stále
významnější část představuje vzdělávání mimo školu, tj. neformální a informální vzdělávání.
Jedním ze základních předpokladů k efektivnímu propojování procesů ve vzdělávání je jejich
otevřenost. Tvorba a realizace MAP musí respektovat zásady rovných příležitostí a možnosti
aktivní participace všech dotčených zájmových skupin. Otevřenost MAP by měla přispívat k
budování důvěry a rozvoji spolupráce mezi partnery, uznání výstupů dílčích aktivit a podpoře
přenositelnosti příkladů dobré praxe mezi MAP navzájem.
 Princip SMART
Cílem MAP je především stanovovat priority v oblasti vzdělávání a následně se soustředit na
jejich realizaci. Realizace musí byt proveditelná, a proto by měla byt sestavena jako SMART:
S – specifická, tj. s popisem konkrétních opatření a kroků,
M – měřitelná, tj. s uvedenými indikátory, které jsou měřitelné a vypovídající,
A – akceptovaná, tj. projednána v partnerství MAP, odsouhlasená a s jasně vymezenými
kompetencemi i povinnostmi,
R – realistická, tj. musí odrážet skutečné potřeby, plán musí byt proveditelný a zdroje
dostupné,
T – termínovaná, tj. návrhy opatření mají svůj jasný termín.
 Princip udržitelnosti
Tvorba MAP nesmí byt účelovou aktivitou, ale měla by sloužit k nastavení a rozvoji
dlouhodobých procesů spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání na místní úrovni. Plánování je
opakující se proces, ve kterém je nutné sledovat průběh realizace, vyhodnocovat dosahování
cílů a přijímat nová opatření a plány, které povedou k nápravě či dalšímu zlepšení a rozvoji.
 Princip partnerství
Partnerství je vztah mezi dvěma nebo více subjekty, který spočívá ve spolupráci těchto
subjektů při přípravě a následné realizaci plánu. Obsahem spolupráce partnerů je společná
tvorba, koordinace, organizace, řízení, monitorování a vyhodnocování plánu. Partnerství je
založeno na sdílené odpovědnosti a na demokratických principech rozhodování při tvorbě a
řízení plánu. Podíl partnerů na společném plánu nemusí být stejný. Účast musí být
opodstatněná a nezastupitelná. Jejich přínos pro tvorbu či realizaci plánu musí spočívat v
zajištění aktivit, bez jejichž realizace by nebylo dosaženo cílů a zároveň je nemůže zajistit sám
vlastními zdroji a silami jediný subjekt.
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5. Analytická část MAP
5.1.

Úvod

Analytická část plánu je jedním z hlavních podkladů pro zpracování Strategického rámce a
MAP ORP České Budějovice včetně ročního akčního plánu.
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.
 Metaanalýzu existujících strategických záměrů a dokumentů v plánovaném území.
 Specifická 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).

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 (92 376 tis. ha, za rok
2016), tak v počtu obyvatel (158 976, za rok 2016). Člení se na 79 obcí, z nichž České
Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Lišov, Rudolfov a Zliv mají statut města a jsou sídlem
pověřeného obecního úřadu.
Území ORP České Budějovice lze podle charakteru krajiny rozdělit na dva celky – celek
Budějovické pánve s bohatou strukturou vodních ploch, jež mají význam krajinného prvku
spolu s významem ekologickým a podávají dodnes doklad historického vývoje tamní krajiny.
Tento charakter zahrnuje východní a západní část území ORP, včetně města České
Budějovice. Území na východě pozvolna přechází přes Lišovský práh do prostoru Třeboňské
pánve.
Druhým charakterem je pahorkatý terén podél údolí vodních toků, zejména Vltavy, Malše a
jejich přítoků. Charakteristický je lesní pokryv krajiny s hlubokými údolími těchto vodních
toků, jež vtékají do rovinatého terénu Českobudějovické pánve. Tento charakter se vyskytuje
na jihu a severu území ORP (Prachatická vrchovina a Táborská pahorkatina). Severovýchodní
okraj území zasahuje do prostoru CHKO Třeboňsko a jihozápadní část je součástí CHKO

Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000021
Realizátor: MAS Rozkvět, z.s.

14

Blanský les. V území je řada významných maloplošných chráněných území, zejména mokřin a
blat.
Území ORP České Budějovice je historicky orientováno na rybníkářství a zemědělství, při
současné tvorbě kulturní krajiny, stejně jako u sousedního Třeboňska. Teprve později bylo
doplněno hospodářskou těžbou dřeva a těžbou nerostných surovin. Převážná část území
Budějovické pánve bývala bažinná a zavodněná. Technickými úpravami a vysušováním
vznikaly vodní plochy rybníků a louky a pole, které nabývaly významu hospodářského.
Hospodářské činnosti byly mimo rybochovné orientovány na chov dobytka a později na
prosperující potravinářské odvětví. Do vhodných ploch byly zasazovány jednotlivé osady a
vesnice.
Urbanistická struktura obcí ORP České Budějovice je z leteckých snímků charakteristická
uspořádáním a objemy dlouhých statků a usedlostí. Návesní plochy jsou poměrně neměnné
a struktura fondů vykazuje dlouhodobou zachovalost. Většina obcí je rozvíjena kolem
jednoho centrálního prostoru, většinou kolmo na něj. Nové části obcí vznikají na okraji a
neprorůstají do původní struktury.
Metropolí jižních Čech jsou České Budějovice, které v kraji nemají konkurenta. Nacházejí se
na soutoku řek Malše a Vltavy. Největší hodnotou Českých Budějovic je jejich historické jádro
s množstvím cenných církevních i světských staveb, s gotickými, renesančními a hlavně pak
barokními domy, s unikátně zachovaným podloubím. Centrum je městskou památkovou
rezervací. Historické jádro je dodnes dokladem vyspělého urbanismu v době svého vzniku.
Dnes jsou České Budějovice centrem vědy a výzkumu, školství, včetně univerzitního a sportu.
Významné podniky jsou – Budějovický Budvar, Budějovický měšťanský pivovar, Duropack
Bupak, GAMA, Gamex , Jihočeské tiskárny, Koh-i-noor Hardtmuth, Madeta, Motor Jikov,
Robert Bosch, slévárna České Budějovice.
(Zdroj: Strategie území správního obvodu ORP České Budějovice v oblasti předškolní výchovy a
základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a cestovního ruchu)

Tabulka č. 2: Počet obyvatel v roce 2016
Území
Jihočeský kraj

Stav na počátku období

Stav ke konci období

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

637 834

314 447

323 387

638 782

315 113

323 669

76 758

81 167

158 976

77 272

81 704

ORP
České
Budějovice
157 925
Zdroj: ČSÚ
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Tabulka č. 3: Obyvatelstvo

Název SO ORP

České
Budějovice

Podíl
obyvatel
Počet
ve věku
obyvatel Přirozený Saldo
0-14
na
(k
přírůstek migrace celkovém
31.12.)
počtu
obyvatel
(%)

Podíl
obyvatel
Počet
ve věku 65
obyvatel a více let
ve věku na
0-14 (k celkovém
31.12.) počtu
obyvatel
(%)

Počet
obyvatel
Průměrný
ve věku
věk (k 31.
65 a více
12.)
let
(k
31.12.)

158976

25 631

29365

296

755

16,1

18,5

41,8

Zdroj: ČSÚ, aktualizace k 30. 6. 2017, data za rok 2016

Tabulka č. 4: Podíl nezaměstnaných osob a uchazečů

Název SO ORP

Podíl
nezaměstnaných
osob
dosažitelných
(%)
k 31.12.

České Budějovice 3,1

Uchazeči o
zaměstnání
v evidenci
úřadu
práce
(k
31. 12.) dosažitelní

Uchazeči o
zaměstnání
v evidenci
úřadu
práce
(k
31. 12.) celkem

Uchazeči o
zaměstnání
v evidenci
úřadu
práce
absolventi
(k 31. 12.)

Uchazeči o
zaměstnání
v evidenci
úřadu práce
- evidence
nad 12 měs.
(k 31. 12.)

3256

3 688

153

759

Zdroj: ČSÚ, aktualizace k 30. 6. 2017, data za rok 2016

Tabulka č. 5: Počet dokončených bytů, ubytovacích zařízení

Název SO ORP

Počet
Počet
dokončených
dokončených bytů
v
bytů
rodinných
domech

České Budějovice 512

329

Počet
hromadných
ubytovacích
zařízení
celkem
(k
31.12.)
116

Zdroj: ČSÚ, aktualizace k 30. 6. 2017, data za rok 2016
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Tabulka č. 6: Půda
Podíl
zemědělské
SO
půdy
z
celkové
výměry (%)

Název
ORP

České
Budějovice

53,4

Podíl orné
půdy
ze
zemědělské
půdy (%)

Podíl
trvalých
travních
porostů ze
zemědělské
půdy (%)

Podíl
zastavěných
a ostatních
ploch
z
celkové
výměry (%)

Podíl
vodních
ploch z
celkové
výměry
(%)

Podíl
lesních
Koeficient
pozemků
ekologické
z celkové
stability
výměry
(%)

71,6

24,4

10,8

6,6

29,2

1,04

Zdroj: ČSÚ, aktualizace k 30. 6. 2017, data za rok 2016

Mapa č. 1 – Území SO ORP České Budějovice

Zdroj: ČSÚ
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Realizátor: MAS Rozkvět, z.s.
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5.3.

Charakteristika školství v řešeném území

Většina obcí v ORP České Budějovice je ve velikostní kategorii 0 až 2 000 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. Lze tedy předpokládat nárůst kapacity některých MŠ i ZŠ, vznik nových MŠ nebo
jiných alternativních řešení (např. dětské skupiny). 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, mírně se
navyšuje počet tříd, což souvisí s rostoucím počtem žáků. Je velmi pravděpodobné, že tento
trend bude pokračovat. Další údaje týkající se předškolního a základního vzdělávání v ORP
České Budějovice jsou patrné z následujících tabulek.

5.3.1.

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání je institucionálně zajišťováno mateřskými školami, popřípadě je
realizováno v přípravných třídách základních škol. Ve školním roce 2014/2015 došlo
k výraznému nárůstu počtu soukromých MŠ. V Č. Budějovicích vznikla KinderGarten One –
Mateřská škola s.r.o., BARBORKA mateřská škola s.r.o. a Sovička – mateřská škola s.r.o.
V tomto školním roce poprvé zahájily svou činnost MŠ určené pro děti zřizovatele nebo
jiného zaměstnavatele – Mateřská škola Vysoké školy technické a ekonomické v Českých
Budějovicích s.r.o. a Mateřská škola, České Budějovice, Preslova 592/2 zřizovaná Jihočeským
krajem, určená pro děti zaměstnanců Jihočeského kraje a děti zaměstnanců Nemocnice
České Budějovice a.s. Po tomto nárůstu soukromých i tzv. „firemních“ mateřských škol
zaznamenal školní rok 2015/2016 větší stabilizaci. V rámci ORP České Budějovice vznikla
jednotřídní mateřská škola zřízená obcí Libníč, dále soukromá Mateřská škola MONTESSORI
DŮM s.r.o. v Českých Budějovicích.
Ve školním roce 2017/2018 zajišťuje v ORP České Budějovice předškolní vzdělávání celkem
80 mateřských škol včetně odloučených pracovišť všech zřizovatelů.
Tabulka č. 7: Počet MŠ zřizovaných obcemi, počet dětí, počet tříd, počet dětí na třídu (vč.
dětí ve speciálních třídách), ORP České Budějovice, k 30.9.
Školní rok

Počet
ředitelství MŠ

Počet ZŠ se Počet
součástí MŠ
celkem

dětí 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
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2014/2015

36

23

5544

219

25,3

2015/2016

37

23

5616

224

25,1

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

Tabulka č. 8: Počet MŠ ostatních zřizovatelů, počet dětí, počet tříd, počet dětí na třídu (bez
speciálních tříd), k 30.9.
ORP

Č.
Buděj
ovice

Zřizovatel
církev

Zřizovatel
soukr. osoba

Zřizovatel
kraj

Počet dětí

Počet tříd

Počet dětí na
třídu

2014/
2015

2015/
2016

2014/
2015

2015/
2016

2014/
2015

2015/
2016

2014/
2015

2015/
2016

2014/
2015

2015/
2016

2014/
2015

2015/
2016

2

2

9

10

1

1

321

422

19

22

16,9

19,2

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

Tabulka č. 9: Údaje MŠ v ORP České Budějovice, školní rok 2017/2018
Počet tříd
Odchod
Počet dětí
do ZŠ
běžných speciálních

Mateřská
škola

Město České
Budějovice
898

125

1

3064

Okolní obce
a města
701

103

0

2522

Celkem ORP

228

1

5586

1599

Zdroj: Magistrát města České Budějovice, data k 30. 9. 2017

Tabulka č. 10: Věkové složení dětí MŠ, školní rok 2017/2018
Věkové složení dětí
Mateřská
škola

31.
8.
2010
a dříve

1. 9. 2010 31. 8. 2011

1. 9. 2011 31. 8. 2012

1. 9. 2012 31. 8. 2013

1. 9. 2013 31. 8. 2014

1. 9. 2014 31.
12.
2014

1. 1. 2015 31. 8. 2015

1. 9. 2015 30. 9. 2015

Město České 0
Budějovice

174

906

832

749

236

167

0

Okolní obce a 2
města

146

700

647

644

208

171

4

Celkem ORP

320

1606

1479

1393

444

338

4

2

Zdroj: Magistrát města České Budějovice, data k 30. 9. 2017
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Tabulka č. 11: Seznam MŠ v ORP České Budějovice
Název MŠ
Mateřská škola Adamov, okres České Budějovice
Mateřská škola Boršov nad Vltavou
Mateřská škola Vrábče, Ke školce 230
Mateřská škola Čakov
Mateřská škola Čejkovice
Mateřská škola Dasný
Mateřská škola Hlincova Hora
Mateřská škola Hluboká nad Vltavou
Mateřská škola Hluboká nad Vltavou, Masarykova 56
Mateřská škola Hluboká nad Vltavou, Masarykova 62
Mateřská škola Nové Homole
Mateřská škola Hrdějovice
Mateřská škola Libníč
Mateřská škola Lipí
Mateřská škola Nová Ves, okres České Budějovice
Mateřská škola Pištín
Mateřská škola Radošovice
Mateřská škola Roudné
Mateřská škola Sedlec, okr. České Budějovice
Mateřská škola Srubec, okres České Budějovice
Mateřská škola Srubec, Horní 986
Mateřská škola Staré Hodějovice, okres České Budějovice
Mateřská škola Cvrček Strážkovice
Mateřská škola Úsilné
Mateřská škola Včelná
Mateřská škola Zliv, Lidická 599
Mateřská škola Žabovřesky, okres České Budějovice
Základní škola a Mateřská škola Borek
Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých
Budějovic
Základní škola a Mateřská škola Doudleby
Základní škola a Mateřská škola Dříteň
Základní škola a Mateřská škola Dubné
Mateřská škola Dubné č. p. 127
Základní škola a Mateřská škola Hosín
Mateřská škola Hosín 116
Základní škola a Mateřská škola Kamenný Újezd
Základní škola, základní umělecká škola a mateřská škola
Ledenice

Počet tříd

Počet dětí
2
4
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
3
5
1
3

40
109
27
26
16
22
20
51
51
51
52
56
27
53
24
26
25
55
25
24
56
28
26
26
82
131
15
69

4
1
3
2
2
1
1
4

104
28
84
45
54
21
12
86

4

107
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Základní škola a Mateřská škola Lišov
Mateřská škola Lišov, Nová 611
Základní škola a Mateřská škola Olešník
Základní škola a Mateřská škola Rudolfov
Základní škola a Mateřská škola Římov
Základní škola a Mateřská škola Střížov
Základní škola a Mateřská škola Ševětín
Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory
Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory, Litvínovice
39
Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory, Litvínovice
49
Základní škola a Mateřská škola Štěpánovice
Základní škola a Mateřská škola Zvíkov, Lišovská 26
Základní škola a Mateřská škola Zahájí
Mateřská škola, Čéčova 40/1, České Budějovice
Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice
Mateřská škola, Fr. Ondříčka, České Budějovice
Mateřská škola, E. Pittera 2, České Budějovice
Mateřská škola, J. Opletala 22, České Budějovice
Mateřská škola, Jizerská 4, České Budějovice
Mateřská škola, K. Štěcha 5, České Budějovice
Mateřská škola, Neplachova 3, České Budějovice
Mateřská škola, Nerudova 53, České Budějovice
Mateřská škola, Rudolfovská 34, České Budějovice
Mateřská škola, Papírenská 23, České Budějovice
Mateřská škola, Šafaříka, České Budějovice
Mateřská škola, Pražská 17, České Budějovice
Mateřská škola, A. Trägera, České Budějovice
Mateřská škola Sedmikráska, V. Špály 7, České Budějovice
Mateřská škola Sedmikráska (Krokova), České Budějovice
Mateřská škola Sedmikráska (Železničářská), České
Budějovice
Mateřská škola, U Pramene 13, České Budějovice
Mateřská škola, Větrná 24, České Budějovice
Mateřská škola, Vrchlického nábřeží 1a, České Budějovice
Mateřská škola, Otakarova, České Budějovice
Mateřská škola, Zeyerova 33, České Budějovice
Základní škola a Mateřská škola, Emy Destinové 46, České
Budějovice
Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České

1
7
2
5
2
1
5
3

16
172
54
117
48
24
125
68

1

27

1
2
1
2
7
2
3
4
7
7
12
5
6
1
6
1
3
2
2
2

16
42
24
35
156
56
84
107
173
182
296
130
152
15
156
24
77
40
48
48

2
5
8
7
2
6

56
136
192
190
40
168

2
3

44
79
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Budějovice
Základní škola a Mateřská škola, Vl. Rady 1, České
Budějovice
Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka, Rudolfovská
143, České Budějovice
Základní škola a Mateřská škola, Kubatova 1, České
Budějovice
Mateřská škola Kubatova II., České Budějovice
Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara, Jírovcova 9/a,
České Budějovice
Základní škola a Mateřská škola, L. Kuby 48, České
Budějovice

3

78

2

35

6
3

91
58

4

83

3

70

Pozn.: Kurzíva - odloučené pracoviště školy na předchozím řádku
Zdroj: Magistrát města České Budějovice, data ke školnímu roku 2017/2018, dle zahajovacích výkazů
k 30. 9. 2017

Tabulka č. 12: Mateřské školy dalších zřizovatelů (MŠMT, Jihočeský kraj, s.r.o., církev,
o.p.s.)
Název subjektu
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3
Mateřská škola, České Budějovice, Preslova 592/2
Mateřská škola pro zrakově postižené, České Budějovice, Zachariášova 5
Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova 1

Církevní mateřská škola "U sv. Josefa"
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola při centru ARPIDA, o.p.s.
KinderGarten One - Mateřská škola, s.r.o.
BARBORKA mateřská škola s.r.o.
Mateřská škola Montessori dům, s.r.o.
Církevní mateřská škola České Budějovice, Lipenská 3
II. soukromá mateřská škola Sluníčko, s.r.o.
Základní škola waldorfská a mateřská škola České Budějovice o.p.s.
Centrum BAZALKA - Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, o.p.s.
Soukromá základní škola a mateřská škola Viva Bambini s.r.o.
Slavíček-hudební mateřská škola s angličtinou s.r.o.
SOVIČKA - mateřská škola s.r.o.
Mateřská škola Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích s.r.o.
Základní škola a Mateřská škola Montessori Kampus, s.r.o.
Zdroj: Magistrát města České Budějovice, data ke školnímu roku 2017/2018, dle zahajovacích výkazů
k 30. 9. 2017
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5.3.2.

Základní vzdělávání

Ve školním roce 2017/2018 probíhala ve všech ročnících základních škol výuka podle školních
vzdělávacích programů, jejichž tvorba v jednotlivých školách vycházela z materiálu Rámcový
vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV).
Počet základních škol v ORP České Budějovice ve školním roce 2017/2018 činí 46 základních
škol všech zřizovatelů, včetně odloučených pracovišť. Zvyšující se tendence je patrná
v navyšování počtu tříd, jedná se konkrétně o 585 tříd ve zmíněném školním roce.
Tabulka č. 13: Počty žáků v ZŠ zřizovaných obcemi (vč. speciálních tříd), ORP České
Budějovice, k 30.9.
Školní rok

Počet ZŠ

Počet tříd

Počet
celkem

žáků 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

2015/2016

37

545

12157

22,3

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

Tabulka č. 14: Počty žáků v ZŠ zřizovaných soukromými subjekty a církví, k 30. 9. 2015
Počty žáků v ZŠ zřizovaných soukromými subjekty
ORP

Počet Počet Počet Počet žáků v jednotlivých ročnících
ZŠ
tříd
žáků
1.
2.
3.
4.
5.
6.
celkem

Č.
5
Budějovice

31

288

7.

8.

9.

49

40

32

31

33

29

19

22

33

51

70

57

72

74

59

50

25

32

Počty žáků v ZŠ zřizovaných církví
Č.
1
Budějovice

20

490

Zdroj: Výroční zpráva o stavu a rozvoji školství v Jihočeském kraji za školní rok 2015/2016
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Tabulka č. 15: Údaje ZŠ v ORP České Budějovice, školní rok 2017/2018
Základní škola

Počet tříd
celkem

Počet žáků

Žáci
vyžadující
SVP

1.st.

celkem

1.stup.

Město České 380
Budějovice

233

8885

5414

240

Okolní obce a 205
města

139

4231

2900

139

Celkem

372

13116

8314

379

585

Zdroj: Magistrát města České Budějovice, data k 30. 9. 2017

Tabulka č. 16: Počet žáků v ZŠ dle jednotlivých ročníků
Základní
škola

Jednotlivé ročníky
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Město
České
Budějovice

1063

1110

1130

1045

1066

1001

869

843

758

Okolní obce 549
a města

649

575

564

563

355

360

332

284

Celkem ORP

1759

1705

1609

1629

1356

1229

1175 1042

1612

Zdroj: Magistrát města České Budějovice, data k 30. 9. 2017

Tabulka č. 17: Seznam ZŠ v ORP České Budějovice
Název ZŠ
Základní škola a Mateřská škola Borek
Základní škola Boršov nad Vltavou
Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých
Budějovic
Základní škola a Mateřská škola Doudleby
Základní škola a Mateřská škola Dříteň
Základní škola a Mateřská škola Dubné
Základní škola Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
Základní škola a Mateřská škola Hosín
Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Hrdějovice
Základní škola a Mateřská škola Kamenný Újezd
Základní škola, základní umělecká škola a mateřská škola

Počet tříd

Počet žáků
5
111
6
110

14
1
10
16
19
1
5
14
10

325
10
209
336
437
24
103
290
202
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Ledenice
Základní škola a Mateřská škola Lišov
Základní škola Nedabyle
Základní škola a Mateřská škola Olešník
Základní škola a Mateřská škola Rudolfov
Základní škola a Mateřská škola Římov
Základní škola Strýčice, okres České Budějovice
Základní škola a Mateřská škola Střížov
Základní škola a Mateřská škola Ševětín
Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory
Základní škola a Mateřská škola Štěpánovice
Základní škola a Mateřská škola Zahájí
Základní škola a Základní umělecká škola, Zliv, okr. České
Budějovice
Základní škola a základní umělecká škola, Bezdrevská 3, České
Budějovice
Základní škola, Dukelská 11, České Budějovice
Základní škola Nové Hodějovice
Základní škola E. Destinové 46, České Budějovice
Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice
Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara, Jírovcova 9/a, České
Budějovice
Základní škola a Mateřská škola, Kubatova 1, České Budějovice
Základní škola a Mateřská škola, L. Kuby 48, České Budějovice
Základní škola Máj I, M. Chlajna 21, České Budějovice
Základní škola Máj II, M. Chlajna 23, České Budějovice
Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice
Základní škola, Nová 5, České Budějovice
Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice
Základní škola a Mateřská škola Čéčova 66, České Budějovice
Základní škola, České Budějovice, Oskara Nedbala 30
Základní škola, Pohůrecká 16, České Budějovice
Základní škola a Mateřská škola, Vl. Rady 1, České Budějovice
Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka, Rudolfovská
143, České Budějovice

20
4
2
18
3
9
2
16
7
3
2

435
74
27
395
45
162
37
310
147
58
20

18

364

32
25
5
7
29

790
655
105
135
679

20
25
26
30
23
23
10
23
20
35
36
6

457
613
657
664
459
540
236
550
489
826
821
120

5

89

Pozn.: Kurzíva - odloučené pracoviště školy na předchozím řádku
Zdroj: Magistrát města České Budějovice, data ke školnímu roku 2017/2018, dle zahajovacích výkazů
k 30. 9. 2017
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Tabulka č. 18: Základní školy dalších zřizovatelů (MŠMT, Jihočeský kraj, o.p.s., s.r.o.)
Název subjektu
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3
Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené, České Budějovice,
Riegrova 1
Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola
EDUCAnet - střední škola a základní škola České Budějovice, s.r.o.
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola při centru ARPIDA, o.p.s.
Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola
a školní jídelna, Homole 90
Základní škola waldorfská a mateřská škola České Budějovice o.p.s.
Centrum BAZALKA - Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, o.p.s.
Soukromá základní škola a mateřská škola Viva Bambini s.r.o.
Základní škola a Mateřská škola Montessori Kampus, s.r.o.
Zdroj: Magistrát města České Budějovice, data ke školnímu roku 2017/2018, dle zahajovacích výkazů
k 30. 9. 2017

5.3.3.
Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními
vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaných
Vzdělávání s podpůrnými opatřeními je v ORP České Budějovice poskytováno dětem, žákům
a studentům, u kterých byly zjištěny speciální vzdělávací potřeby na základě speciálně
pedagogického, popřípadě psychologického vyšetření. Jsou to děti, žáci a studenti mentálně,
smyslově nebo tělesně postižení, žáci s vadami řeči, s více vadami, autismem, vývojovými
poruchami učení a chování, děti umístěné v zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné
výchovy.
Podpůrná opatření spočívají především ve vytvoření nezbytných podmínek pro vzdělávání –
např. využití speciálních metod, kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek,
speciálních učebnic, zajištěním služeb asistenta pedagoga, případně osobního asistenta.
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.
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Tabulka č. 19: Školy samostatně zřízené pro děti a žáky se SVP ve školním roce 2015/2016

se
MŠ pro děti
zdravotním
postižením

při
ZŠ
zdravotnickém
zařízení (nemocnici)

ZŠ (vzděl. program
RVP ZV a příloha pro
mentální
lehké
postižení

(vzdělávací
ZŠ
ZŠ
program
speciální)

Školy samostatně zřízené pro děti a žáky
se speciálními vzdělávacími potřebami

ZŠ

MŠ při zdravotnické,
zařízení (nemocnici)

MŠ

11

10

26

76

7

Zřizovatel kraj
MŠ, ZŠ a PrŠ, ČB
MŠ pro zrak. postižené, ČB

60

Zřizovatel soukromý subjekt
MŠ, ZŠ a PrŠ ARPIDA, ČB

25

MŠ a ZŠ Bazalka, ČB

9

35

24
23

Zřizovatel MŠMT
MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, ČB
Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a
školní jídelna, Homole 90
Zdroj: Výroční zpráva o stavu a rozvoji školství v Jihočeském kraji za školní rok 2015/2016

Etopedická zařízení:
Ústavní výchovu nebo ochrannou výchovu pro děti a mládež ve věku od 3 do 18 let, případně
19 let, zajišťuje v ORP České Budějovice Dětský domov Boršov nad Vltavou, MŠ, ZŠ a SŠ pro
sluchově postižené ČB a DDÚ Homole – Dětský domov se školou a Diagnostický ústav.
- Dětský domov Boršov nad Vltavou (Na Planýrce 168) zajišťuje celoročním provozem
optimální podmínky pro výchovu a vzdělávání dětí od tří do osmnácti let. V případě přípravy
na středoškolské nebo vysokoškolské studium mají mladiství možnost zůstat v domově až do
26 let.
- Mateřská škola/Základní škola/Střední škola pro sluchově postižené České Budějovice
(Riegrova1) je zařízení s nepřetržitým provozem, které se stará jak o děti denně docházející
do školy, tak o děti internátní, ale také o děti, jimž pro nevyhovující rodinné prostředí nařídil
soud ústavní výchovu.
- Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní
škola a školní jídelna, Homole 90 zajišťuje komplexní vyšetření dětí a mládeže s nařízenou
ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou, dětí umístěných na žádost rodičů
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nebo na základě předběžného opatření soudu. Poskytuje vzdělávání, preventivní speciálně
pedagogickou a psychologickou pomoc dětem a mládeži s rizikem nebo projevy poruch
chování a odborné konzultace rodičům a učitelům.

5.3.4.

Základní umělecké vzdělávání

Základní umělecké vzdělávání poskytuje základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech
– hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Je součástí systému uměleckého
vzdělávání v ČR. Základní umělecké vzdělávání má podobu dlouhodobého, systematického a
komplexního studia, jehož kvalita je zajišťována prostřednictvím vlastního hodnocení školy a
externí evaluace. Základní umělecké vzdělávání rozvíjí a kultivuje umělecké nadání širokého
okruhu zájemců, kteří prokážou potřebné předpoklady ke studiu, a současně je rozsáhlou
platformou pro vyhledávání umělecky mimořádně nadaných jedinců.
Základní umělecké vzdělávání neposkytuje stupeň vzdělání, ale základy vzdělání
v uměleckých oborech. V systému navazujícího uměleckého vzdělávání představují důležité
východisko pro vzdělávání ve středních, vyšších odborných školách uměleckého nebo
pedagogického zaměření a na konzervatořích, popřípadě pro studium na vysokých školách
s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením (Rámcový vzdělávací program pro základní
umělecké vzdělávání, MŠMT, Praha, 2010).
V ORP České Budějovice působí celkem devět ZUŠ, a to: ZUŠ Piaristické náměstí, České
Budějovice; ZUŠ Bohuslava Jeremiáše, České Budějovice; ZUŠ, Bezdrevská 3, České
Budějovice; První soukromá ZUŠ, s.r.o., České Budějovice; Druhá soukromá ZUŠ, s.r.o., České
Budějovice; ZUŠ Vojtěch, České Budějovice; Soukromá ZUŠ Zavadilka, o.p.s.; ZUŠ Ledenice a
ZUŠ Zliv:
- ZUŠ Piaristické náměstí, České Budějovice
Škola vyučuje následující obory:
Přípravná hudební výchova (PHV) - určená pro předškoláky a žáky 1. tříd.
Hudební obory - zahrnují výuku hry na všechny nástroje: klavír, klávesy, housle, violoncello,
klarinet, zobcová flétna, příčná flétna, fagot, tuba, pozoun, trubka, saxofon, hoboj, akordeon,
kytara, harfa, zpěv a bicí nástroje. Všechno je doplněno hudební teorií, souborovou hrou,
hrou v orchestrech, apod. Je možné přihlásit děti i z vyšších tříd ZŠ nebo středních škol.
Literárně dramatický obor - je určen všem, kteří mají rádi divadlo a literaturu v jejich
nejrůznějších podobách. Výuka je zaměřena na rozvoj komunikačních dovedností,
improvizace, přednesu, slovesnosti a na tvorbu divadelních inscenací.
Výtvarný obor - umožňuje dětem rozvíjet fantazii a rozšiřovat výtvarné vyjadřovací
schopnosti. Podle věku a zájmu využívá různých technik (kresba, malba, keramika a jiné).
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- ZUŠ Bohuslava Jeremiáše, České Budějovice
Zajišťuje základní umělecké vzdělávání ve třech oborech – hudebním, výtvarném, tanečním a
dramatickém.
V hudebním oboru se vyučuje: hra na hudební nástroje, pěvecká hlasová výchova (včetně
muzikálového zpěvu a zpívání na mikrofon).
Ve výtvarném oboru se vyučuje: kresba, malba, grafika, keramika, dekorativní činnosti,
modelování, práce na hrnčířském kruhu.
V tanečním oboru se vyučuje: přípravná hudebně pohybová výchova, taneční průprava,
základy klasického, lidového a moderního tance.
V dramatickém oboru se vyučuje: jevištní projev, rétorika, technika mluveného projevu,
práce s textem včetně tvorby vlastních textů. Klade se důraz na individualitu, osobnostní
rozvoj žáka, rozvíjení tvořivosti, schopnost improvizace, komunikaci ve skupině.
Oddělení hudebního oboru: Oddělení klávesových nástrojů (Klavír, Elektronické klávesové
nástroje, Varhany), Oddělení smyčcových nástrojů (Housle, Violoncello, Viola, Kontrabas),
Oddělení dechových nástrojů (Zobcová flétna, Příčná flétna, Hoboj, Klarinet, Fagot, Saxofon,
Trubka), Oddělení strunných nástrojů (Kytara).
Oddělení pěvecké - Hudební tělesa: Komorní orchestr ZUŠ B. Jeremiáše, Smyčcový soubor
Otakárek, Smyčcový soubor Jeremiášek, Dechový soubor, Kytarový soubor.
- Základní umělecká škola Bezdrevská 3, České Budějovice
V hudebním oboru se vyučují tyto předměty:
přípravná hudební výchova - pro děti předškolního věku či žáky 1. tříd ZŠ, klavír, elektrické
klávesy, housle, kontrabas, zobcová flétna, příčná flétna, hoboj, klarinet, saxofon, trubka,
lesní roh, pozoun, baskřídlovka, tuba, kytara, bicí nástroje, sólový zpěv a sborový zpěv:
Piccolo (6 - 8 let), Da Capo (8 – 12 let), Canzonetta (12 – 18 let).
V literárně - dramatickém oboru se vyučují tyto předměty:
přípravná dramatická výchova – pro žáky 1. tříd ZŠ, dramatická průprava, dramatická
výchova, přednes, divadelní průprava, práce s textem.
- První soukromá ZUŠ, s.r.o., České Budějovice
Škola poskytuje umělecké vzdělání v hudebním oboru a také připravuje žáky ke studiu na
středních a vysokých školách uměleckého zaměření.
Hudební obor dává dětem příležitost rozvíjet svůj talent v těchto předmětech: klavír, jazzový
klavír, elektrické klávesové nástroje; klasický a populární zpěv; kytara, elektrická kytara,
basová kytara; zobcové flétny (sopránová, altová, tenorová, basová), příčná flétna; saxofon,
klarinet; trubka, lesní roh, trombón, tenor, baryton; housle, viola; akordeon; hudební nauka;
souborová hra, komorní zpěv, komorní soubory různého uskupení.
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- Druhá soukromá základní umělecká škola, s.r.o., České Budějovice
Cílem Druhé soukromé základní umělecké školy je zajistit kvalitní výuku pro všechny své
žáky, a to ve formě individuálního přístupu pedagogů. Ti díky zkušenostem a praxi žáky
vedou k rozvoji jejich osobnosti pomocí hudby a napomáhají jim, aby získané dovednosti
mohli v budoucnu uplatnit v komorní, souborové, orchestrální hře, komorním a sborovém
zpěvu. V tomto směru škola každoročně pro své žáky pořádá koncerty a připravuje je na
hudební soutěže.
Hudba: akordeon, baskřídlovka, bicí, elektrická kytara, housle, klarinet, akustická kytara,
klávesy, klavír, lesní roh, pozoun, příčná flétna, saxofon, trubka, tuba, zobcová flétna.
Tanec: taneční přípravka: žáci se naučí základy gymnastiky a baletní přípravy, taneční hry,
správné postavení a držení těla a vnímání hudby a rytmu. Taneční průprava je zaměřena na
pohybovou aktivitu dětí a různé druhy tanečních stylů.
Lidový tanec: je spojen s národními tradicemi, děti se učí taneční hry, lidové písně a
jednoduché lidové tance.
Současný tanec: je zaměřen na komplexní pohybový a taneční rozvoj dítěte.
Klasická taneční technika: zde si děti osvojí základy klasického tance s oporou u tyče a poté
se jednotlivé prvky přenášejí na tzv. volnost.
- Základní umělecká škola Vojtěch, České Budějovice
Škola vychovává především zpěváky, kteří budou různými způsoby prospěšní zejména
českobudějovickému regionu. Škola vyučuje hudební nauku a sborový zpěv.
- Soukromá základní umělecká škola Zavadilka, o.p.s.
V současné době poskytuje škola základy uměleckého vzdělání v hudebních oborech, které
systémově navazují, a představují nepostradatelné východisko pro případné další umělecké
vzdělávání ve středních, vyšších odborných i vysokých školách s uměleckým nebo
pedagogickým zaměřením a především v konzervatořích.
Základní umělecké vzdělávání je organizováno a realizováno pro žáky přípravného studia; 1.,
2., 3. a 4. ročníků prvního i druhého vzdělávacího stupně základního studia; studia
s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studia pro dospělé; ve všech studijních zaměřeních
v oblastech Hudební interpretace, Recepce a reflexe hudby podle vlastního školního
vzdělávacího programu.
Hudební interpretace a tvorba: housle, viola, violoncello, kontrabas a klavír.
Kolektivní interpretace, formou kolektivní výuky (školní vzdělávací program) – v kolektivních
předmětech: Komorní hra, smyčcový soubor, komorní orchestr, hudební nauka.
- Základní umělecká škola Ledenice
Zaměřuje se pouze na hudební obor, vyučované nástroje: klavír, flétna, klarinet, trubka,
kytara, zpěv.
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- Základní umělecká škola Zliv
Zaměřuje se na výtvarný hudební obor: zobcová a příčná flétna, kytara, dechové a žesťové
nástroje, klávesy, klavír, zpěv.

5.3.5.

Zájmové a neformální vzdělávání

- Dům dětí a mládeže České Budějovice
Zřizovatel – Jihočeský kraj.
Dům dětí a mládeže sídlí v objektu někdejší Hardtmuthovy vily, U Zimního stadionu 1, České
Budějovice. Je organizací zajišťující volnočasové aktivity dětí a mládeže. Hlavním cílem
činnosti je působit preventivně v rámci široké problematiky vzniku a výskytu sociálně
patologických jevů v naší společnosti. Fungují zde tato oddělení: taneční, hudební a
dramatické, technické a PC, vzdělávání a dramatické, výtvarné, přírodovědné, sportovní a
turistické, klubové činnosti.
- Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice
Zřizovatel - církev.
Salesiánské středisko v Českých Budějovicích nabízí volnočasové aktivity především dětem a
mladým lidem. Vychovává je v duchu křesťanských hodnot, vzdělává je a pomáhá jim v
obtížných životních situacích. Cílem je samostatný a spokojený člověk, připravený na
budoucnost. Středisko nabízí dětem smysluplné využití volného času formou zájmových
kroužků, turnajů a dalších aktivit (keramické, sportovní, hudební a ostatní kroužky), či nabízí
pobytové akce a příměstské tábory pro děti od 5 let.
- Centrum Arpida o.p.s.
Zřizovatel - soukromý sektor.
Centrum ARPIDA poskytuje komplexní koordinovanou podporu v duchu uceleného systému
rehabilitace (prostředky léčebné, sociální, pedagogické a pracovní) osobám s tělesným a
kombinovaným postižením. Účelně propojuje a koordinuje péči v oblasti zdravotní, sociální a
výchovně vzdělávací. Zajišťuje tak odbornou činnost detekční, diagnostickou, terapeutickou,
rehabilitační, respitní, výchovně vzdělávací, zájmovou, poradenskou, metodickou,
posudkovou a preventivní, včetně tzv. rané péče (podpory). Cílem poskytované péče je
dosažení pokud možno optimálního individuálního vývoje každého klienta ve smyslu jeho
maximální možné soběstačnosti a integrace v jeho přirozeném sociálním prostředí a bez
omezení přirozeného způsobu rodinného života.
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Tabulka č. 20: Počty zapojených dětí a mládeže v zájmových činnostech ve školním roce
2015/2016
Pravidelná činnost

Příležitostná činnost

Školní rok

Členové
Počet zájmových
zájmových
útvarů
útvarů

Počet akcí

Počet účastníků

DDM ČB

230

2181

302

11974

Salesiálnské
středisko
mládeže ČB

47

487

17

1874

DC Arpida

13

73

6

470

Zdroj: Výroční zpráva o stavu a rozvoji školství v Jihočeském kraji za školní rok 2015/2016

5.3.6.

Návaznost na dokončené základní vzdělávání

Střední vzdělávání – zřizovatel kraj:
Město České Budějovice
















Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23
Gymnázium, České Budějovice, Česká 64,
Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8
Konzervatoř České Budějovice, Kanovnická 391/22
Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice,
Husova 3
Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola,
České Budějovice, Rudolfovská 92
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, české Budějovice, Dukelská 13
Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, Resslova 2
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České
Budějovice, Skuherského 3
Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné
náměstí 12
Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, České Budějovice,
Kněžskodvorská 33/A
Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3
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Město Hluboká nad Vltavou


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

Město Lišov


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

SŠ – ostatní zřizovatelé:
Město Č. Budějovice









Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola, České Budějovice,
Jirsíkova 420/5
Česko-anglické gymnázium s.r.o., České Budějovice, Třebízského 1010
České reálné gymnázium s.r.o., České Budějovice, Pražská 54a
EDUCAnet – střední škola a základní škola České Budějovice, s.r.o., Lannova tř.
1595/29a
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola při centru Arpida, o.p.s., České
Budějovice, U Hvízdala 1409/9
Vyšší odborná škola a Střední škola, s.r.o., České Budějovice, Emy Destinové 395
Střední škola informatiky a právních studií, o.p.s., České Budějovice; Žižkova tř. 250/4
Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č.
Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22

5.4.
Agregovaný MAP – Výsledky dotazníkového šetření
MŠMT
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). Výsledky tohoto šetření mají sloužit
jako podklad místním akčním plánům.
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.
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5.4.1.
Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských
škol v rámci projektu MAP ORP České Budějovice
V ORP České Budějovice je v době dotazníkového šetření zřizováno 76 mateřských škol
(ukazatel se vztahuje k počtu ředitelství škol, jedno ředitelství však může zastřešovat více
pracovišť a typů škol), z toho se dotazníkového šetření zúčastnilo 67 škol, téměř 12 %
ředitelství mateřských škol se do dotazníkového šetření z nějakého důvodu nezapojilo, což se
dá srovnat s republikovým průměrem.
Tabulka č. 21: Počet ředitelství vykonávajících činnost MŠ
ORP:

3102

České Budějovice

Kraj:

CZ031

Jihočeský kraj

v rámci ORP

v rámci kraje

v rámci ČR

počet podíl v %

počet podíl

počet

Počet ředitelství

podíl

Počet ředitelství/ právnických osob
vykonávajících činnost MŠ (dále jen MŠ):
76
(uvedených v době šetření v Rejstříku škol
a školských zařízení)

100,0

316

100,0% 5 282

100,0%

z toho kompletně vyplnilo dotazník:

88,2

284

89,9%

4 688

88,8%

11,8

32

10,1%

594

11,2%

67

z
toho
nevyplnilo
dotazník:
(MŠ zvolila možnost neúčastnit se
dotazníkového šetření, MŠ dotazníkové
9
šetření nedokončila, MŠ byla sloučena s
jinou, pozastavila činnost nebo byla
zrušena)
Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT, 2016

Z tabulky níže je patrné, že jako největší a nejdůležitější potřebu rozvíjet danou oblast v
rámci podpory z Evropské unie v letech 2016 – 2020 vidí ředitelé mateřských škol v ORP
v hlavních oblastech podpory z operačního programu oblast Rozvoje infrastruktury školy,
vč. rekonstrukcí a vybavení a dále v Podpoře polytechnického vzdělávání. Naopak nejmenší
potřebu rozvíjet danou oblast spatřují ředitelé v Podpoře kompetencí k iniciativě a kreativitě
dětí, průměrné hodnocení aktuálního stavu této oblasti se totiž jeví jako nejlepší ze všech
hlavních oblastí podpory. Toto nastavení priorit vidí shodně i ředitelé v Jihočeském kraji a
v celé ČR.
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Tabulka č. 22: Hlavní oblasti podporované z OP
Pořadí podle potřeb škol
Hlavní oblasti podporované z OP

Průměrné
aktuálního stavu

hodnocení

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

A. Podpora inkluzivního / společného
5
vzdělávání

3

3

2,49

2,52

2,51

B. Podpora
rozvoje
pregramotnosti

3

4

4

2,59

2,62

2,63

C. Podpora rozvoje matematické
4
pregramotnosti

5

5

2,36

2,40

2,41

D. Podpora kompetencí k iniciativě a
6
kreativitě dětí

6

6

2,90

2,92

2,90

E. Podpora
vzdělávání

2

2

2

2,29

2,31

2,25

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

1

1

čtenářské

polytechnického

Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT, 2016

Rozvoj infrastruktury mateřských škol
Zástupci 31 % mateřských škol v ORP České Budějovice v dotazníku uvedli, že v posledních
pěti letech investovali z EU do infrastruktury školy, z toho nejvíce do udržovacích prací
a modernizace pláště budovy, zateplení budov (projekty energeticky udržitelné školy apod.)
a do stavebních úprav a rekonstrukce tříd. Avšak stále 43 % mateřských škol uvedlo, že
v následujících dvou letech plánují stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného
venkovního prostředí školy např. hřiště, zahrady apod. a 22 % do modernizace pláště budovy
a zateplení budov.
Tabulka č. 23: Investice do svateb, rekonstrukcí mateřských škol

Stavby, rekonstrukce

Podíl MŠ, které v posledních 5
Podíl MŠ v rámci ORP
letech investovaly z EU do
plánujících stavět /
příslušné stavby / rekonstrukce
rekonstruovat
školy
v rámci v
rámci v rámci 2016
ORP
kraje
ČR
2018

1. Nová výstavba nebo přístavba budov

10,4%

6,0%

6,9%

10,4%

– 2019–
2020
4,5%
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2. Bezbariérové
a rekonstrukce

stavební

úpravy

3,0%

4,2%

3,2%

4,5%

13,4%

3. Ostatní rekonstrukce, udržovací
práce a modernizace pláště budovy;
zateplení budov; (projekty energeticky
udržitelné školy apod.)

19,4%

27,8%

26,8%

22,4%

10,4%

4. Stavební úpravy a rekonstrukce tříd

17,9%

13,7%

10,3%

11,9%

6,0%

5. Stavební úpravy a rekonstrukce
knihovny

0,0%

1,1%

0,7%

1,5%

6,0%

6. Stavební úpravy a rekonstrukce
herny

6,0%

5,3%

5,7%

10,4%

4,5%

7. Stavební úpravy a rekonstrukce
tělocvičny

0,0%

1,4%

1,4%

7,5%

6,0%

8. Stavební úpravy a rekonstrukce
prostor na podporu polytechnického
vzdělávání (např. keramická dílna)

1,5%

1,8%

1,9%

10,4%

11,9%

9. Stavební úpravy a rekonstrukce
školní jídelny

9,0%

7,7%

6,3%

10,4%

4,5%

10. Stavební úpravy a vybavení na
podporu podnětného venkovního
prostředí školy např. hřiště, zahrady
apod.

14,9%

19,7%

20,0%

43,3%

23,9%

Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT, 2016

Ohledně vybavení škol 61 % zástupců mateřských škol v dotazníku uvedlo, že v následujících
dvou letech plánují pořízení vybavení, a to konkrétně vybavení výpočetní technikou pro
potřeby pedagogických pracovníků. Dále 58 % plánuje pořídit nové didaktické pomůcky a 54
% MŠ vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy – např. čtenářské koutky,
prostor na rozvoj jednotlivých pregramotností, polytechnických dovedností apod. 27 %
dotázaných mateřských škol uvedlo, že v posledních pěti letech investovalo z EU do vnitřního
vybavení školy.
Z tohoto důvodu vidíme jako prioritní oblast podpory mateřských škol právě rozvoj
infrastruktury škol, vč. rekonstrukcí a vybavení (ať už se jedná o stavbu, rekonstrukce,
modernizace budovy, učebny, místnosti, dvora atp. nebo i vnitřního vybavení škol).
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Tabulka č. 24: Investice do vybavení mateřských škol
Podíl MŠ, které v posledních 5 Podíl MŠ v rámci
letech investovaly z EU do ORP
plánujících
příslušného vybavení školy
pořízení vybavení

Vybavení

v
rámci v rámci v rámci 2016
ORP
kraje
ČR
2018

– 2019–
2020

1. Vybavení třídy

22,4%

18,0%

12,5%

40,3%

22,4%

2. Vybavení prostorů školy pro rozvoj polytechnických
dovedností

6,0%

4,6%

6,2%

44,8%

23,9%

3. Vybavení knihovny

10,4%

6,7%

5,4%

40,3%

19,4%

4. Vybavení herny

16,4%

9,9%

9,3%

28,4%

22,4%

5. Vybavení tělocvičny

3,0%

2,8%

2,7%

16,4%

14,9%

6. Vybavení školní jídelny

10,4%

8,1%

6,1%

19,4%

14,9%

9,0%

8,8%

8,9%

61,2%

22,4%

8. Software pro ICT techniku

10,4%

9,9%

6,7%

43,3%

22,4%

9. Nové didaktické pomůcky

14,9%

12,0%

12,4%

58,2%

22,4%

10. Připojení k internetu v hernách, ve škole

11,9%

6,3%

5,4%

16,4%

11,9%

11. Interaktivní tabule

7,5%

6,0%

5,8%

37,3%

20,9%

12. Audiovizuální technika (televize, projektory apod.)

7,5%

5,3%

5,3%

20,9%

13,4%

13. Vybavení bezbariérovým nábytkem pro děti se SVP

0,0%

0,0%

0,6%

6,0%

6,0%

14. Didaktické a kompenzační pomůcky pro děti se SVP

4,5%

3,5%

3,9%

28,4%

19,4%

15. Vybavení na podporu podnětného vnitřního
prostředí školy např. čtenářské koutky, prostor pro
jednotlivé pregramotnosti, polytechnické dovednosti
apod.

7,5%

5,6%

6,2%

53,7%

23,9%

7. Vybavení výpočetní
pedagogických pracovníků

technikou

pro

potřeby

Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT, 2016

Podpora polytechnického vzdělávání
Tuto oblast vidí ředitelé mateřských škol jako druhou nejdůležitější oblast podpory. 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 %
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všech mateřských škol plánuje v následujících letech zlepšení ve všech možných oblastech
polytechnického vzdělávání.
Zajímavým ukazatel je, že v letech 2019 – 2020 plánuje další zlepšování v této oblasti ani ne
20 % mateřských škol. Otázkou je, zda si zástupci škol myslí, že maximálním zacílením
podpory v oblasti polytechnického vzdělávání na začátku bude dostačující, anebo se jedná o
zavádějící ukazatel.
Dle ukazatelů plánovaného zlepšování v této oblasti v letech 2016 – 2018 opravdu vidíme
jako druhou neméně důležitou prioritní oblast podpory škol v polytechnickém vzdělávání.
Tabulka č. 25: Podpora polytechnického vzdělávání v MŠ
Podíl MŠ v rámci ORP
plánujících zlepšení

Polytechnické vzdělávání

2016–2018

2019–2020

1. Technické, přírodovědné a environmentální vzdělávání je na naší škole
70,1%
realizováno v souladu s RVP PV

16,4%

2. Ve škole existuje osoba zodpovědná za rozvoj polytechnického
58,2%
vzdělávání, schopná poradit, doporučovat dětem nebo učitelům

11,9%

3. Učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v oblasti polytechnického vzdělávání a
76,1%
využívají je ve výchově (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.)

13,4%

4. Učitelé MŠ využívají poznatky v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti
74,6%
rozvoje polytechnického vzdělávání mezi sebou i s učiteli z jiných škol

13,4%

5. Škola disponuje vzdělávacími
polytechnického charakteru

80,6%

6,0%

52,2%

20,9%

materiály

pro

vzdělávání

6. Škola aktivně spolupracuje s jinými MŠ a ZŠ v oblasti polytechniky

7. Škola podporuje samostatnou práci dětí v oblasti polytechnického
76,1%
vzdělávání

7,5%

8. Škola podporuje individuální práci s dětmi s mimořádným zájmem
76,1%
o polytechniku

10,4%

9. Škola informuje a spolupracuje v oblasti polytechnického vzdělávání
s rodiči (např. výstavky prací, představení systému školy v oblasti 73,1%
polytechnického vzdělávání, kroužků, aktivit apod.)

13,4%

10. Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním
zabezpečením pro rozvíjení prostorového a logického myšlení a 80,6%
manuálních dovedností

10,4%

11. Škola využívá informační a komunikační technologie v oblasti rozvoje
67,2%
polytechnického vzdělávání

16,4%

Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT, 2016
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Podpora čtenářské pregramotnosti
Dále jako třetí nejdůležitější potřebu rozvíjet danou oblast v rámci podpory z Evropské unie v
letech 2016 – 2020 uváděli zástupci mateřských škol Podporu čtenářské gramotnosti. Nejvíce
mateřských škol plánuje v letech 2016 – 2018 zlepšení v oblasti rozvoje čtenářské
pregramotnosti a řečových aktivit v rámci školních vzdělávacích programů, dále rozvíjení
znalostí učitelů v této oblasti, zvýšení motivace ke čtenářství a zlepšení technického a
materiálního zabezpečení v oblasti čtenářské pregramotnosti. Opět je zajímavé, že
v následujících letech 2019 – 2020 neplánují téměř žádné mateřské školy další zlepšování
v této oblasti, což se jeví jako nekoncepční a ukazatelé tak mohou být zavádějící.
51 % zástupců mateřských škol z ORP uvedlo, že při rozvoji čtenářské gramotnosti narážejí na
nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné pregramotnosti (nedostatečné
materiálně technické zázemí, chybějící finance na inovace a výměnu pomůcek k rozvoji
pregramotností, nedostatečný počet pomůcek apod.) a tato překážka byla mezi mateřskými
školami vyhodnocena jako nejvýznamnější. Dále školy uváděly nedostatek interaktivních
metod a pomůcek pro rozvoj pregramotnosti, nedostatek příležitostí ke vzdělávání
pedagogických pracovníků v oblasti příslušné pregramotnosti nebo třeba například
nedostatek možností pro sdílení dobré praxe a nezájem ze strany rodičů.
Tabulka č. 26: Podpora čtenářské pregramotnosti v MŠ
Čtenářská pregramotnost

Podíl MŠ v rámci ORP
plánujících zlepšení
2016–2018

2019–2020

1 .Škola podporuje rozvoj čtenářské pregramotnosti a řečových aktivit
76,1%
v rámci školních vzdělávacích programů (má stanoveny konkrétní cíle)

9,0%

2. Učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v oblasti čtenářské pregramotnosti a
74,6%
využívají je ve výchově (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.)

13,4%

3. Učitelé využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti
68,7%
rozvoje čtenářské pregramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných škol

14,9%

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

68,7%

9,0%

5. Ve škole jsou realizovány akce pro děti na podporu čtenářské
pregramotnosti a zvýšení motivace ke čtenářství (např. výstavy dětských
74,6%
knih, knižních ilustrací, malování děje pohádkových příběhů, hry na
postavy z kin apod.)

7,5%

6. Škola informuje a spolupracuje v oblasti rozvoje čtenářské
pregramotnosti s rodiči (např. představení služeb školy v oblasti
65,7%
čtenářské pregramotnosti, služeb knihovny, kroužků, aktivit spojených s
čtenářskou pregramotností apod.)

16,4%

7. Ve škole existuje čtenářsky podnětné prostředí (čtenářské koutky,
64,2%
nástěnky, místo pro vystavování apod.)

10,4%
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8. Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním zabezpečením
74,6%
v oblasti čtenářské pregramotnosti

6,0%

9. Ve škole jsou využívány interaktivní metody a pomůcky v oblasti
62,7%
rozvoje čtenářské pregramotnosti

16,4%

10. Škola pravidelně nakupuje aktuální beletrii a další literaturu,
73,1%
multimédia pro rozvoj čtenářské pregramotnosti

11,9%

Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT, 2016

Podpora matematické pregramotnosti
Další z nejdůležitějších oblastí podpory, 77,6 % dotázaných uvedlo shodně jako nejdůležitější
oblasti Rozvíjet znalosti učitelů MŠ v oblasti matematické pregramotnosti a využívat je ve
výchově (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.), dostatečné technické a materiální
zabezpečení pro rozvoj této oblasti a za třetí pravidelné nakupování aktuální literatury,
multimédií pro rozvoj matematické pregramotnosti. U všech z devíti nabízených oblastí
podpory více jak 2/3 dotázaných uvedlo, že se chtějí ve všech těchto oblastech v letech 2016
– 2018 zlepšovat.
Mezi nejvýznamnější překážky v rozvoji této oblasti řadili dotázaní nedostatek stabilní
finanční podpory této oblasti, nedostatek interaktivních metod a pomůcek a nedostatek
příležitostí ke vzdělávání pedagogických pracovníků.
Tabulka č. 27: Podpora matematické pregramotnosti v MŠ
Podíl MŠ v rámci
ORP
plánujících
zlepšení

Matematická pregramotnost

2016–
2018

2019–
2020

1. Škola podporuje rozvoj matematické pregramotnosti v rámci školních
76,1%
vzdělávacích programů (má stanoveny konkrétní cíle)

7,5%

2. Učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v oblasti matematické pregramotnosti
77,6%
a využívají je ve výchově (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.)

10,4%

3. Učitelé MŠ využívají poznatky v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti rozvoje
70,1%
matematické pregramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných škol

13,4%

4. Škola systematicky rozvíjí matematické myšlení (využívání příkladů k řešení
74,6%
a pochopení každodenních situací, návštěva science center apod.)

9,0%

5. Škola podporuje individuální práci s dětmi s mimořádným zájmem o
67,2%
počítání nebo logiku

11,9%

matematické 73,1%

10,4%

6.

Škola

informuje

a

spolupracuje

v oblasti

rozvoje
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pregramotnosti s rodiči
7. Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním zabezpečením pro
77,6%
rozvoj matematické pregramotnosti

7,5%

8. Ve škole jsou využívány interaktivní metody a pomůcky v oblasti rozvoje
67,2%
matematické pregramotnosti

16,4%

9. Škola pravidelně nakupuje aktuální literaturu, multimédia pro rozvoj
77,6%
matematické pregramotnosti

7,5%

Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT, 2016

Jako druhou nejméně významnou oblast podpory z hlavních oblastí podporovaných OP
označili dotazování Podpora inkluzivního/ společenského vzdělávání a na posledním šestém
místě skončila Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí.
Srovnání průměrného hodnocení aktuálního stavu MŠ v hlavních oblastech
podporovaných z operačních programů (viz všechny předchozí uvedené oblasti a tabulky) na
škále 1 – 4 [kdy 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) až 4
= ideální stav (tzn. funkční systém, vytvořené podmínky, zodpovědnost, pravidelnost,
aktualizace na vnitřní i vnější podněty)] ukázalo, že mateřské školy považují aktuální stav
oblasti jako „rozvíjející se“ a „realizovanou“. Nejlépe je aktuální stav škol hodnocen v
hlavních oblasti Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí. Průměrné hodnocení
aktuálního stavu MŠ v těchto oblastech podpory odpovídá krajskému i republikovému
hodnocení.
Tabulka č. 28: Další oblasti podporované z OP
Pořadí podle potřeb škol
Další oblasti podporované z OP

A.

Jazykové vzdělávání

Průměrné
aktuálního stavu

hodnocení

v rámci v rámci v rámci v rámci v rámci v rámci
ORP
kraje
ČR
ORP
kraje
ČR
2

2

2

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

1

1

2,82

2,82

2,89

C.
Sociální
dovednosti a
kompetence

3

3

3,03

3,04

3,04

a
občanské
další klíčové 3

Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT, 2016
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Z dalších oblastí podpory, které byly v dotazníku vyjmenovány – Jazykové vzdělávání, ICT
včetně potřeb infrastruktury (podpora digitálních kompetencí, konektivita škol) a Sociální
a občanské dovednosti a další klíčové kompetence vidí ředitelé MŠ jako největší potřebu
rozvíjet oblast ICT včetně potřeb infrastruktury (podpora digitálních kompetencí, konektivita
škol) a dále podporu Jazykového vzdělávání.
Srovnání průměrného hodnocení aktuálního stavu MŠ ve vedlejších oblastech
podporovaných z OP opět na škále 1 – 4 (1 = vůbec nebo téměř se neuplatňuje až 4 = ideální
stav) ukazuje na to, že v těchto oblastech jsou funkční části systému realizovány na základní
úrovni, ale je zde určitý prostor na zlepšení. V případě oblasti B. ICT včetně potřeb
infrastruktury (podpora digitálních kompetencí, konektivita škol) se průměrné hodnocení
týká digitálních kompetencí pedagogických pracovníků. Hodnocení za ORP České Budějovice
opět odpovídá krajskému i republikovému hodnocení. Průměrné hodnocení aktuálního
stavu těchto dalších oblastí je lepší než u hlavních oblastí podpory, což je dobře, neboť to
ukazuje na správné zacílení podpory škol.
Přehledné srovnání průměrného hodnocení aktuálního stavu MŠ v hlavních a vedlejších
oblastech podporovaných z OP opět na škále 1 – 4 (1 = vůbec nebo téměř se neuplatňuje až
4 = ideální stav) ukazuje následující graf, ze kterého vyplývá, že je potřeba podporu
mateřských škol cílit do oblastí polytechnického vzdělávání a dále na rozvoj matematické a
čtenářské pregramotnosti.
Graf č. 1: Průměrné hodnocení MŠ v oblastech podporovaných z OP

Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT, 2016
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5.4.2.
Výsledky dotazníkového šetření potřeb základních
škol v rámci projektu MAP ORP České Budějovice
V ORP České Budějovice je v době dotazníkového šetření zřizováno 46 základních škol,
z toho se dotazníkového šetření zúčastnilo 100% těchto škol. Tabulka níže také znázorňuje,
že v rámci Jihočeského kraje nevyplnilo dotazník pouhých 2,7% základních škol, v rámci ČR je
to 4,3%.
Tabulka č. 29: Počet ředitelství vykonávajících činnost ZŠ
ORP

3102

České Budějovice

Kraj:

CZ031

Jihočeský kraj

Počet ředitelství

v rámci ORP

v rámci kraje

v rámci ČR

počet

počet

počet

podíl

podíl

podíl

Počet ředitelství / právnických osob 46
vykonávajících činnost ZŠ (dále jen ZŠ):
(uvedených v době šetření v Rejstříku škol a
školských zařízení)

100,0% 257

100,0% 4 165

100,0%

z toho kompletně vyplnilo dotazník:

100,0% 250

97,3%

3 985

95,7%

0,0%

2,7%

180

4,3%

46

z
toho
nevyplnilo
dotazník: 0
(ZŠ zvolila možnost neúčastnit se
dotazníkového šetření, ZŠ dotazníkové
šetření nedokončila, ZŠ byla sloučena s
jinou, pozastavila činnost nebo byla
zrušena)

7

Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT, 2016

Tabulka č. 30: Hlavní oblasti podporované z OP

Hlavní oblasti podporované z OP

Pořadí podle potřeb škol

Průměrné
hodnocení
aktuálního stavu

v
rámci
ORP

v
rámci
kraje

v
rámci
ČR

v
rámci
ORP

v
rámci
kraje

v
rámci
ČR

A. Podpora inkluzivního / společného 4
vzdělávání

4

4

2,58

2,55

2,58

B.
Podpora
gramotnosti

2

2

2,59

2,49

2,48

rozvoje

čtenářské 2
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C. Podpora
gramotnosti

rozvoje

matematické 3

3

3

2,40

2,31

2,33

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

6

6

2,36

2,33

2,33

E.
Podpora
vzdělávání

polytechnického 5

5

5

2,21

2,24

2,19

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

1

1

Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT, 2016

Co se týče hlavních oblastí podporovaných z operačních programů, dotazovaní zástupci škol
uváděli, že cítí největší potřebu rozvíjet oblast Rozvoje infrastruktury, vč. rekonstrukcí a
vybavení. Jako další důležité uvádějí ředitelé základních škol oblasti Podpora rozvoje
čtenářské gramotnosti a Podpora rozvoje matematické gramotnosti. Takovéto nastavení
priorit vidí shodně zástupci ZŠ i v rámci Jihočeského kraje a ČR.
Rozvoj infrastruktury základních škol
Základní školy v posledních pěti letech uváděly následující oblasti, kam investice z EU
směřovaly nejčastěji: Ostatní rekonstrukce, udržovací práce a modernizace pláště budov;
zateplení budov (projekty energeticky udržitelné školy apod.), Stavební úpravy a vybavení na
podporu podnětného venkovního prostředí školy např. hřiště, školní zahrady, dopravní
hřiště, botanické zahrady, rybníky, učebny v přírodě, naučné stezky apod. Tyto oblasti jsou
také uváděny jako nejčastější v rámci krajského či celorepublikového srovnání. Tyto oblasti
jsou pro základní školy v ORP České Budějovice zároveň prioritní i pro další období, tj. do
roku 2020.
Tabulka č. 31: Investice do staveb, rekonstrukcí základních škol
Podíl ZŠ, které v posledních 5
letech investovaly z EU do
příslušné
stavby
/
rekonstrukce školy

Stavby, rekonstrukce

Podíl ZŠ v rámci
ORP plánujících
stavět
/
rekonstruovat

v rámci v rámci v rámci 2016 – 2019–
ORP
kraje
ČR
2018
2020
1. Nová výstavba nebo přístavba budov
2.
Bezbariérové
rekonstrukce

stavební

úpravy

4,3%

6,0%

5,7%

23,9%

15,2%

a 6,5%

4,8%

4,0%

15,2%

15,2%
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3. Ostatní rekonstrukce, udržovací práce 28,3%
a modernizace pláště budov; zateplení budov
(projekty energeticky udržitelné školy apod.)

33,2%

32,9%

30,4%

15,2%

4. Stavební úpravy a rekonstrukce kmenových 2,2%
tříd

5,6%

10,4%

17,4%

17,4%

5. Stavební úpravy a rekonstrukce knihovny, 6,5%
informačního centra školy

2,8%

4,2%

6,5%

10,9%

6. Stavební úpravy a rekonstrukce učebny 4,3%
cizích jazyků

4,8%

6,1%

15,2%

8,7%

7. Stavební úpravy a rekonstrukce učebny 2,2%
fyziky

7,2%

6,2%

8,7%

13,0%

8. Stavební úpravy a rekonstrukce učebny 4,3%
chemie

6,4%

5,8%

8,7%

17,4%

9. Stavební úpravy a rekonstrukce učebny 2,2%
přírodopisu

4,0%

4,5%

13,0%

13,0%

10. Stavební úpravy a rekonstrukce učebny 8,7%
informatiky

10,4%

12,8%

15,2%

21,7%

11. Stavební úpravy a rekonstrukce tělocvičny

6,5%

5,2%

6,0%

19,6%

15,2%

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

1,2%

2,0%

13,0%

15,2%

13. Stavební úpravy a rekonstrukce dílny / 4,3%
cvičné kuchyňky

8,4%

8,1%

19,6%

15,2%

14. Stavební úpravy a rekonstrukce školní 8,7%
jídelny, družiny, klubu apod.

6,4%

7,4%

23,9%

21,7%

15. Stavební úpravy a vybavení na podporu 10,9%
podnětného venkovního prostředí školy např.
hřiště, školní zahrady, dopravní hřiště,
botanické zahrady, rybníky, učebny v přírodě,
naučné stezky apod.

12,4%

14,8%

45,7%

39,1%

Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT, 2016

V posledních pěti letech investovaly školy v rámci ORP, kraje i ČR do následujícího vybavení:
Vybavení počítačové učebny (stolní počítače), Software pro ICT techniku, Interaktivní tabule.
V ORP České Budějovice ještě navíc investovaly v těchto oblastech: Nové didaktické pomůcky
a Audiovizuální technika (televize, projektory apod.). V období 2016 – 2018 plánují školy
v ORP pořídit toto vybavení: Vybavení počítačové učebny (stolní počítače), Software pro ICT
techniku, Nové didaktické pomůcky.
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Tabulka č. 32: Investice do vybavení základních škol
Podíl ZŠ, které v posledních Podíl ZŠ v rámci
5 letech investovaly z EU do ORP plánujících
příslušného vybavení školy
pořízení vybavení

Vybavení

v rámci v rámci v
ORP
kraje
rámci
ČR

2016 – 2019–
2018
2020

39,1%

35,2%

34,2%

26,1%

34,8%

2. Vybavení polytechnických učeben (fyziky, 30,4%
chemie, přírodopisu, dílny, kuchyňky apod.)

35,6%

29,9%

28,3%

28,3%

3. Vybavení jazykové učebny

8,7%

16,8%

17,3%

26,1%

17,4%

4. Vybavení knihovny

19,6%

28,0%

32,4%

10,9%

10,9%

5. Vybavení počítačové učebny (stolní 43,5%
počítače)

58,0%

55,2%

47,8%

30,4%

6. Vybavení mobilní počítačové učebny 39,1%
(např. notebooky, tablety)

42,0%

41,5%

39,1%

30,4%

7. Vybavení tělocvičny

0,0%

7,6%

6,5%

30,4%

21,7%

8. Vybavení umělecké učebny

2,2%

2,4%

3,5%

17,4%

8,7%

9. Vybavení dílny / cvičné kuchyňky

17,4%

24,4%

22,8%

28,3%

15,2%

10. Vybavení školní jídelny, družiny, klubu 8,7%
apod.

8,0%

7,2%

32,6%

21,7%

11. Software pro ICT techniku

63,0%

62,0%

55,3%

54,3%

37,0%

12. Nové didaktické pomůcky

43,5%

40,8%

38,0%

50,0%

37,0%

13. Připojení k internetu ve třídách, na škole 23,9%
a ve školských zařízeních

21,2%

24,8%

19,6%

15,2%

14. Interaktivní tabule

69,6%

71,2%

66,7%

41,3%

26,1%

(televize, 43,5%

49,6%

48,4%

23,9%

26,1%

16. Stroje či jiné vybavení nad 40 tis. Kč 6,5%
(vyjma strojů řízených počítačem)

4,4%

2,0%

17,4%

10,9%

17. Vybavení bezbariérovým nábytkem, 6,5%
přístroji, elektronikou pro žáky se SVP

3,2%

2,9%

23,9%

30,4%

18. Kompenzační/ speciální pomůcky pro 8,7%
žáky se SVP

9,6%

12,3%

43,5%

34,8%

1. Vybavení kmenových tříd

15. Audiovizuální
projektory apod.)

technika
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19. Vybavení na podporu podnětného 2,2%
vnitřního prostředí školy např. čtenářské
koutky, prostor na sdílení zkušeností z výuky,
na rozvoj jednotlivých gramotností apod.

8,8%

13,1%

37,0%

26,1%

Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT, 2016

Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti
Jedná se o druhou nejdůležitější oblast podpory, kterou uvedly zástupci základních škol na
území ORP České Budějovice. V tabulce č. 33 lze vidět, že ZŠ plánují do roku 2018 zlepšení
v oblastech rozvoje čtenářské gramotnosti v rámci školních vzdělávacích programů (má
stanoveny konkrétní cíle), v oblastech rozvoje svých znalostí v oblasti čtenářské gramotnosti
a jejich využívání ve výuce (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.). Učitelé 1. a 2.
stupně základních škol chtějí využívat poznatků v praxi a sdílet dobrou praxi v oblasti rozvoje
čtenářské gramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných škol. Školy plánují podporovat
individuální práci s žáky s mimořádným zájmem o literaturu, tvůrčí psaní atp.
Tabulka č. 33: Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v ZŠ

Čtenářská gramotnost

Podíl ZŠ v rámci ORP
plánujících zlepšení
2016–
2018

2019–
2020

1. Škola podporuje rozvoj čtenářské gramotnosti v rámci školních 71,7%
vzdělávacích programů (má stanoveny konkrétní cíle)

8,7%

2. Učitelé 1. i 2. stupně rozvíjejí své znalosti v oblasti čtenářské 65,2%
gramotnosti a využívají je ve výuce (kurzy dalšího vzdělávání, studium
literatury aj.)

15,2%

3. Učitelé 1. i 2. stupně využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi 65,2%
v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných škol

15,2%

4. Škola podporuje základní znalosti a dovednosti, základní práce s textem 63,0%
(od prostého porozumění textu k vyhledávání titulů v knihovně podle
potřeb žáků)

13,0%

5. Škola podporuje vyšší stupeň komplexního čtenářství (od chápání 58,7%
kontextu, vyvozování a formulace závěrů z textu, porovnávání zdrojů
apod.)

8,7%

6. Škola podporuje individuální práci s žáky s mimořádným zájmem o 65,2%
literaturu, tvůrčí psaní atp.

13,0%

7. Ve škole existuje a/nebo je využívána knihovna (školní, místní) přístupná 56,5%
podle potřeb a možností žáků

8,7%
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8. Ve škole se realizují čtenářské kroužky/pravidelné dílny čtení/jiné 63,0%
pravidelné mimoškolní aktivity na podporu a rozvoj čtenářské gramotnosti

8,7%

9. Ve škole jsou realizovány mimovýukové akce pro žáky na podporu 63,0%
čtenářské gramotnosti a zvýšení motivace (např. projektové dny, realizace
autorských čtení, výstavy knih …)

10,9%

10. Škola informuje a spolupracuje v oblasti rozvoje čtenářství s rodiči 63,0%
(prezentace služeb školní / obecní knihovny, existence čtenářských
kroužků, aktivit v oblasti čtení, čtenářského klubu – např. projektové dny,
dny otevřených dveří, vánoční trhy apod.)

13,0%

11. Ve škole existuje čtenářsky podnětné prostředí (čtenářské koutky, 54,3%
nástěnky, prostor s informacemi z oblasti čtenářské gramotnosti apod.)

19,6%

12. Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním zabezpečením 60,9%
v oblasti čtenářské gramotnosti např. pro vystavování prací žáků (včetně
audiovizuální techniky)

17,4%

13. Ve škole jsou využívána interaktivní média, informační a komunikační 54,3%
technologie v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti

17,4%

14. Škola pravidelně nakupuje aktuální beletrii a další literaturu, 63,0%
multimédia pro rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. i 2. stupni ZŠ

6,5%

Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT, 2016

Celých 50 % zástupců základních škol uvedlo jako nevýznamnější překážku v oblasti rozvoje
čtenářské gramotnosti nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné
gramotnosti (k personálnímu zajištění pedagogického dozoru koutků, volně otevřených
učeben, k možnému půlení hodin, k inovaci a výměně učebních pomůcek k rozvoji
gramotností, k zajištění dostatečného počtu těchto pomůcek apod.). Tyto hodnoty jsou
shodné také s krajským a celorepublikovým srovnáním.
Jako další významné překážky jsou uvedeny: nezájem ze strany žáků a rodičů, nedostatečné
materiálně technické podmínky pro rozvoj v příslušné oblasti gramotnosti mimo školu
(exkurze, výstavy, tematické programy apod.), nedostatek interaktivních metod a pomůcek
pro rozvoj gramotnosti či nedostatek příležitostí pro další vzdělávání vyučujících v oblasti
rozvoje gramotnosti.
Podporu rozvoje matematické gramotnosti
Zástupci ZŠ tuto oblast uváděli jako třetí nejdůležitější, kterou by bylo zapotřebí podporovat.
Z tabulky č. 34 vyplývá, že téměř 72 % škol plánuje do roku 2018 zlepšení v oblasti
disponibility dostatečným technickým a materiálním zabezpečením pro rozvoj matematické
gramotnosti a také učitelé 1. a 2. stupně základních škol chtějí využívat poznatky v praxi a
sdílet dobrou praxi v oblasti matematické gramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných škol.
Dále školy uvažují v oblasti rozvoje matematické gramotnosti a využívání interaktivních
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médií, informačních a komunikačních technologií a nákupu aktuální literatury, multimédií na
1. i 2. stupni ZŠ.
Tabulka č. 34: Podpora rozvoje matematické gramotnosti v ZŠ

Matematická gramotnost

Podíl ZŠ v rámci
ORP
plánujících
zlepšení
2016–
2018

2019
–2020

1. Škola podporuje rozvoj matematické gramotnosti v rámci školních
vzdělávacích programů (má stanoveny konkrétní cíle)

65,2%

13,0%

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

67,4%

19,6%

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

71,7%

15,2%

4. Ve škole je podporováno matematické myšlení u žáků (příklady k řešení
a pochopení každodenních situací, situací spojených s budoucí profesí
nebo k objasnění přírodních zákonů, atp.)

63,0%

10,9%

5. Škola podporuje individuální práci s žáky s mimořádným zájmem o
matematiku

58,7%

10,9%

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

54,3%

8,7%

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

56,5%

8,7%

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

54,3%

8,7%

9. Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním zabezpečením
pro rozvoj matematické gramotnosti

71,7%

15,2%

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

69,6%

15,2%

11. Škola pravidelně nakupuje aktuální literaturu, multimédia pro rozvoj
matematické gramotnosti na 1. i 2. stupni ZŠ

69,6%

13,0%

Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT, 2016
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Nejčastěji školy uvádějí jako nejvýznamnější překážky v oblasti rozvoje matematické
gramotnosti nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné gramotnosti (k
personálnímu zajištění pedagogického dozoru koutků, volně otevřených učeben, k možnému
půlení hodin, k inovaci a výměně učebních pomůcek k rozvoji gramotností, k zajištění
dostatečného počtu těchto pomůcek apod.). Dalšími důležitými překážkami jsou nízká
časová dotace pro rozvoj příslušné gramotnosti mimo výuku, nedostatek interaktivních
metod a pomůcek pro rozvoj gramotnosti a nezájem ze strany žáků a rodičů.
Podle průměrného hodnocení aktuálního stavu se na školách téměř nerealizují
mimovýukové akce pro žáky na podporu matematické gramotnosti a zvýšení motivace
(např. projektové dny apod.) nebo pravidelné kroužky / doučování/ mimoškolní aktivity
(např. kroužek zábavné logiky apod.). Školy také téměř neinformují a nespolupracují v oblasti
matematické gramotnosti s rodiči (představení kroužků, aktivit a profesí spojených
s rozvojem matematické gramotnosti např. projektové dny, dny otevřených dveří apod.).
Naopak nejvíce rozvíjející se oblastí ve školách je podpora matematického myšlení u žáků
(příklady k řešení a pochopení každodenních situací, situací spojených s budoucí profesí nebo
k objasnění přírodních zákonů, atp.).
Podpora inkluzivního/společného vzdělávání
Tabulka č. 35 ukazuje, že téměř 72 % škol klade důraz na to, aby vedení školy vytvářelo
podmínky pro realizaci inkluzivních principů ve vzdělávání na škole (zajišťování odborné,
materiální a finanční podpory, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků; pravidelná
metodická setkání členů pedagogického sboru aj.). Neméně důležitým prvkem ke zlepšení je
uváděna potřeba školy upravovat organizaci a průběh vyučování v souladu s potřebami žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami (např. poskytovat skupinovou výuku pro nadané žáky,
skupiny mohou být tvořeny žáky z různých ročníků, doučování apod.). Také by měli být
schopni pedagogové školy vhodně přizpůsobit obsah vzdělávání, upravit formy a metody
vzdělávání a nastavit různé úrovně obtížnosti v souladu se specifiky a potřebami žáků tak,
aby bylo dosaženo a využito maximálních možností vzdělávaného žáka (např. učivo určené
nadaným žákům je rozšiřováno a prohlubováno v souladu s jejich předpoklady, tvorba
žákovských portfólií apod.).
Tabulka č. 35: Podpora inkluzivního/společného vzdělávání v ZŠ

Inkluzivní / společné vzdělávání

Podíl ZŠ v rámci
ORP plánujících
zlepšení
2016–
2018

2019–
2020

1. Škola dokáže přijmout ke vzdělávání všechny žáky bez rozdílu (včetně žáků 47,8%
s odlišným kulturním prostředím, sociálním znevýhodněním, cizince, žáky se

21,7%
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speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) apod.)

2. Škola je bezbariérová (jedná se o bezbariérovost jak vnější, tj. zpřístupnění 26,1%
školy, tak i vnitřní, tj. přizpůsobení a vybavení učeben a dalších prostorů školy)

23,9%

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

8,7%

58,7%

4. Škola umožňuje pedagogům navázat vztahy s místními a regionálními 60,9%
školami různých úrovní (společné diskuze, sdílení dobré praxe, akce pro jiné
školy nebo s jinými školami apod.)

13,0%

5. Vedení školy vytváří podmínky pro realizaci inkluzivních principů ve 71,7%
vzdělávání na škole (zajišťování odborné, materiální a finanční podpory, dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků; pravidelná metodická setkání členů
pedagogického sboru aj.)

13,0%

6. Škola upravuje organizaci a průběh vyučování v souladu s potřebami žáků se 67,4%
speciálními vzdělávacími potřebami (např. poskytuje skupinovou výuku pro
nadané žáky, skupiny mohou být tvořeny žáky z různých ročníků, doučování
apod.)

8,7%

7. Škola má vytvořený systém podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami (je vybavena kompenzačními/ speciálními pomůckami, využívá
služeb asistenta pedagoga atd.)

8,7%

60,9%

8. Pedagogové umí využívat speciální učebnice, pomůcky i kompenzační 60,9%
pomůcky

10,9%

9. Škola umí připravit všechny žáky na bezproblémový přechod na další stupeň
vzdělávání

47,8%

8,7%

žáků 54,3%

6,5%

11. Pedagogové školy jsou schopni vhodně přizpůsobit obsah vzdělávání, 65,2%
upravit formy a metody vzdělávání a nastavit různé úrovně obtížnosti v souladu
se specifiky a potřebami žáků tak, aby bylo dosaženo a využito maximálních
možností vzdělávaného žáka (např. učivo určené nadaným žákům je rozšiřováno
a prohlubováno v souladu s jejich předpoklady, tvorba žákovských portfólií
apod.)

8,7%

12. Pedagogové umí spolupracovat ve výuce s dalšími pedagogickými (asistent 63,0%
pedagoga, další pedagog) i nepedagogickými pracovníky (tlumočník do českého
znakového jazyka, osobní asistent)

6,5%

13. Škola zajišťuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami účast 54,3%
na aktivitách nad rámec školní práce, které směřují k rozvoji dovedností,
schopností a postojů žáka

10,9%

14. Vyučující realizují pedagogickou diagnostiku žáků, vyhodnocují její výsledky

10,9%

10. Vyučující spolupracují při naplňování vzdělávacích potřeb
(např. společnými poradami týkajícími se vzdělávání žáků apod.)

56,5%
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a v souladu s nimi volí formy a metody výuky, resp. kroky další péče o žáky
15. Škola poskytuje výuku českého jazyka pro cizince

19,6%

8,7%

16. Pedagogové využívají v komunikaci se žákem popisnou slovní zpětnou 58,7%
vazbu, vytvářejí prostor k sebehodnocení žáka a k rozvoji jeho motivace ke
vzdělávání

10,9%

17. Škola klade důraz nejen na budování vlastního úspěchu žáka, ale i na 52,2%
odbourávání bariér mezi lidmi, vede k sounáležitosti se spolužáky a dalšími
lidmi apod.

13,0%

18. Učitelé vnímají tvořivým způsobem rozdíly mezi žáky jako zdroj zkušeností
a příležitost k vlastnímu seberozvoji

54,3%

13,0%

19. Škola učí všechny žáky uvědomovat si práva a povinnosti (vina, trest, 45,7%
spravedlnost, Úmluva o právech dítěte apod.)

10,9%

Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT, 2016

Z dotazníku vyplývá, že podle hodnocení aktuálního stavu je nejméně rozvinutou oblastí,
která se v rámci ORP téměř neuplatňuje, poskytování výuky českého jazyka pro cizince.
Naopak mezi realizované aktivity patří komunikace s žáky, rodiči i pedagogy, vnímání jejich
potřeb a systematické rozvíjení školní kultury, bezpečné a otevřené klima školy. Vyučující
spolupracují při naplňování vzdělávacích potřeb žáků (např. společnými poradami týkajícími
se vzdělávání žáků apod.). Škola učí všechny žáky uvědomovat si práva a povinnosti (vina,
trest, spravedlnost, Úmluva o právech dítěte apod.).
Podpora polytechnického vzdělávání
Tabulka č. 36 ukazuje, že školy chtějí nejčastěji 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, spatřují v nedostatečných nebo nevyhovujících prostorech a
také v nedostatku financí na úhradu vedení volitelných předmětů a kroužků.
Dle průměrného hodnocení aktuálního stavu se na školách v ORP České Budějovice vůbec
nebo téměř neuplatňuje výuka vybraných témat polytechnických předmětů v cizích jazycích
– metoda CLILL. Na nízké úrovni je také spolupráce s místními firmami/podnikateli. Naopak
poměrně rozvíjející se oblastí je přírodovědné a environmentální vzdělávání na školách, které
je realizováno v souladu s RVP ZV.

Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000021
Realizátor: MAS Rozkvět, z.s.

52

Tabulka č. 36: Podpora polytechnického vzdělávání v ZŠ

Polytechnické vzdělávání

Podíl ZŠ v rámci
ORP plánujících
zlepšení
2016–
2018

2019–
2020

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

58,7%

13,0%

2. Přírodovědné a environmentální vzdělávání je na naší škole realizováno
v souladu s RVP ZV

60,9%

19,6%

3. Příslušní učitelé rozvíjejí své znalosti v oblasti polytechnického vzdělávání 71,7%
a využívají je ve výuce (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.)

15,2%

4. Učitelé 1. i 2. stupně využívají poznatky v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti 60,9%
rozvoje polytechnického vzdělávání mezi sebou i s učiteli z jiných škol

17,4%

5. Škola má zpracovány plány výuky polytechnických předmětů (matematiky, 47,8%
předmětů přírodovědného a technického směru, vzdělávací oblasti Člověk
a svět práce), které jsou vzájemně obsahově i časově provázány

17,4%

6. Škola podporuje zájem žáků o oblast polytechniky propojením znalostí
s každodenním životem a budoucí profesí

56,5%

15,2%

7. Škola disponuje vzdělávacími materiály pro vzdělávání polytechnického
charakteru

71,7%

17,4%

8. Součástí výuky polytechnických předmětů jsou laboratorní cvičení, pokusy, 60,9%
různé projekty apod. podporující praktickou stránku polytechnického
vzdělávání a rozvíjející manuální zručnost žáků

17,4%

9. Škola spolupracuje se SŠ, VŠ, výzkumnými pracovišti technického zaměření

37,0%

17,4%

10. Na škole probíhá výuka vybraných témat polytechnických předmětů v cizích 15,2%
jazycích – metoda CLILL

17,4%

11. Škola podporuje samostatnou práci žáků v oblasti polytechnického 63,0%
vzdělávání

17,4%

12. Škola podporuje individuální práci s žáky s mimořádným zájmem
o polytechniku

67,4%

10,9%

13. Ve škole existují kroužky/pravidelné dílny/jiné pravidelné mimoškolní 50,0%
aktivity na podporu a rozvoj polytechnického vzdělávání

28,3%

14. Na škole se realizují mimovýukové akce pro žáky na podporu 60,9%
polytechnického vzdělávání a zvýšení motivace žáků (např. projektové dny,
realizace exkurzí, diskuse s osobnostmi apod.)

19,6%

15. Škola aktivně podporuje předškolní polytechnickou výchovu (např.
spolupráce s MŠ)

10,9%

50,0%
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16. Škola spolupracuje s místními firmami/podnikateli

45,7%

19,6%

17. Škola informuje o oblasti polytechnického vzdělávání rodiče (publicita akcí, 60,9%
kroužků, aktivit – projektové dny, dny otevřených dveří apod.)

13,0%

18. Ve škole existuje podnětné prostředí / prostor s informacemi z oblasti 71,7%
polytechnického vzdělávání pro žáky i učitele (fyzické či virtuální místo
s možností doporučovat, sdílet, ukládat či vystavovat informace, výrobky,
výsledky projektů…)

13,0%

19. Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním zabezpečením na 41,3%
podporu a rozvoj polytechnického vzdělávání (např. učebny pro výuku chemie,
fyziky, přírodopisu ad.)

32,6%

20. Škola využívá informační a komunikační technologie v oblasti rozvoje 52,2%
polytechnického vzdělávání

19,6%

Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT, 2016

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
Na posledním místě byla dotazovanými uvedena oblast Podpory kompetencí k podnikavosti,
iniciativě a kreativitě. Dle tabulky č. 37 školy chtějí nejčastěji zlepšovat využívání poznatků
v praxi a sdílení dobré praxe v oblasti rozvoje iniciativy a kreativity mezi sebou i s učiteli z
jiných škol. Důraz je také kladen na výuku žáků myslet kriticky, vnímat problémy ve svém
okolí a nacházet inovativní řešení, nést rizika i plánovat a řídit projekty s cílem dosáhnout
určitých cílů (např. projektové dny; při výuce jsou zařazeny úlohy s vícevariantním
i neexistujícím řešením atp.)
Tabulka č. 37: Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků v ZŠ

Podnikavost, iniciativa a kreativita

Podíl ZŠ v rámci
ORP plánujících
zlepšení
2016–
2018

2019–
2020

58,7%

15,2%

2. Učitelé rozvíjejí své znalosti v oblasti podpory kreativity a využívají je 58,7%
ve výchově (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.)

21,7%

3. Učitelé využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti rozvoje 63,0%
iniciativy a kreativity mezi sebou i s učiteli z jiných škol

19,6%

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

19,6%

1. Škola podporuje klíčové kompetence k rozvoji kreativity podle RVP ZV

56,5%
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5. Škola učí žáky myslet kriticky, vnímat problémy ve svém okolí a nacházet 60,9%
inovativní řešení, nést rizika i plánovat a řídit projekty s cílem dosáhnout
určitých cílů (např. projektové dny; při výuce jsou zařazeny úlohy
s vícevariantním i neexistujícím řešením atp.)

13,0%

6. Žáci se aktivně podílejí na činnostech fiktivních firem či akcích Junior 37,0%
Achievement nebo v obdobných dalších (např. Podnikavá škola), a/nebo se
aktivně podílejí na přípravě a realizaci projektů školy

21,7%

7. Škola organizuje konzultace, debaty a exkurze na podporu podnikavosti, 43,5%
iniciativy pro žáky i učitele

17,4%

8. Škola rozvíjí finanční gramotnost žáků (učí je znát hodnotu peněz, pracovat 58,7%
s úsporami, spravovat záležitosti, znát rizika)

17,4%

9. Ve škole existuje prostor pro pravidelné sdílení zkušeností (dílny nápadů
apod.)

56,5%

17,4%

10. Ve škole je v rámci vzdělávacího procesu nastaveno bezpečné prostředí pro 58,7%
rozvoj kreativity, iniciativy a názorů žáků

15,2%

Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT, 2016

Mezi nejvýznamnější překážky v oblasti podpory kompetencí k iniciativě a kreativitě dle
dotazníku patří nedostatek finančních prostředků pro realizaci vzdělávání mimo vlastní výuku
a nedostatek příležitostí ke vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti podnikavosti,
iniciativy a kreativity.
Další oblasti podporované z OP
Z dalších oblastí podpory, které byly v dotazníku vyjmenovány – Jazykové vzdělávání, ICT
včetně potřeb infrastruktury (podpora digitálních kompetencí, konektivita škol) a Sociální a
občanské dovednosti a další klíčové kompetence, vidí ředitelé ZŠ jako největší potřebu
rozvíjet oblast Jazykového vzdělávání. Na druhém místě uvedli ICT vč. potřeb infrastruktury.
Jako poslední oblast, která je zároveň realizovaná na základní úrovni, nicméně je zde prostor
na zlepšení, jsou uvedeny sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence.
Tabulka č. 38: Další oblasti podporované z OP
Pořadí podle potřeb škol

Průměrné
hodnocení
aktuálního stavu

Další oblasti podporované z OP

v
rámci
ORP

v
rámci
kraje

v
rámci
ČR

v
rámci
ORP

v
rámci
kraje

v
rámci
ČR

A.

1

1

1

2,28

2,25

2,24

Jazykové vzdělávání
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B.
ICT včetně potřeb infrastruktury 2
(podpora
digitálních
kompetencí,
konektivita škol)

2

2

2,44

2,42

2,46

C.
Sociální a občanské dovednosti a 3
další klíčové kompetence

3

3

2,84

2,81

2,84

Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT, 2016

Téměř 72 % ZŠ v rámci ORP plánuje do roku 2018 zlepšit v oblasti jazykového vzdělávání:
-

Učitelé 1. i 2. stupně, učitelé jazyků i ostatních předmětů rozvíjí své znalosti v oblasti
jazykových znalostí a využívají je ve výuce.
Učitelé 1. i 2. stupně využívají poznatky v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti jazykové
gramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných škol.

Jako nejvýznamnější překážku pro rozvoj této oblasti školy uvedly nedostatek stabilní
finanční podpory pro rozvoj příslušné gramotnosti (k personálnímu zajištění pedagogického
dozoru
koutků,
volně
otevřených
učeben,
k možnému
půlení
hodin,
k inovaci a výměně učebních pomůcek k rozvoji gramotností, k zajištění dostatečného počtu
těchto pomůcek apod.).
V oblasti digitálních kompetencí pedagogických pracovníků chtějí školy do roku 2018
nejčastěji zlepšit:
-

Pedagogové využívají ICT učebnu nebo školní stolní počítače při výuce (nejen
informatiky).
Pedagogové využívají školní mobilní ICT vybavení ve výuce (notebooky, netbooky,
tablety, chytré telefony apod.).

Nedostatek financí na pořízení moderního ICT vybavení (včetně údržby stávající techniky) a
nedostatek časových možností k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti
digitálních kompetencí spatřují zástupci ZŠ jako velký problém v rozvoji těchto kompetencí.
Škola u žáků rozvíjí schopnosti sebereflexe a sebehodnocení a učí používat jistě a bezpečně
informační, komunikační a další technologie. Škola motivuje žáky k celoživotnímu učení a
připravuje žáky na aktivní zapojení do života v demokratické společnosti, rozvíjí občanské
kompetence (např. formou žákovské samosprávy apod.). Tyto a další sociální a občanské
dovednosti a další klíčové kompetence dotazovaní uvedli jako důležité, na které se chtějí do
roku 2018 zaměřit.
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Graf č. 2: Průměrné hodnocení ZŠ v oblastech podporovaných z OP
Průměrné hodnocení ZŠ v hlavních a vedlejších oblastech podporovaných z OP
na škále 1 (= vůbec nebo téměř se neuplatňuje) až 4 (= ideální stav)
v rámci ORP

04

v rámci kraje

v rámci ČR

hlavní oblasti

vedlejší oblasti

04
03
2,842,812,84

03

2,582,552,58

2,59
2,492,48

2,40
2,312,33
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2,212,242,19

2,282,252,24
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pedagogických
pracovníků

Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT, 2016

5.5.
Relevantní strategické dokumenty - místní a regionální
strategie pro oblast vzdělávání
Místní akční plán MAP ORP České Budějovice 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, některé ŠVP jsou dostupné
na internetových stránkách projektu zde:
http://www.mapvzdelavani.cz/orp-v-projektu/orp-ceske-budejovice/analyticka-castmap/skolske-vzdelavaci-programy-zs-a-ms-v-orpcb/?ftresult=%C5%A1kolsk%C3%A9+vzd%C4%9Bl%C3%A1vac%C3%AD+programy
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 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 na území MAS ležících na území
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.
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.
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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
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
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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
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.
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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
V oblasti vzdělávání dětí, žáků a studentů se SVP a nadaných žáků:
- podpora rozvoje talentovaných a nadaných žáků ve spolupráci s PPP
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- 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
dvaceti letech prošel obdobím pozvolného snižování a později stagnace. V současné době
dochází opět k navyšování počtu žáků a současně tříd ZŠ.
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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).
Doporučená opatření kraje v oblasti Speciální vzdělávání, poradenství, ústavní výchova pro
nadcházející období:
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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
Jihočeském kraji“ (2003, aktualizace 2006) každoročně navrhovat a vyhlašovat „Jihočeské
krajské programy podpory sportu“ a podporovat i sportovní reprezentaci Jihočeského kraje.
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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 2015 –
2020
 Strategie vzdělávání 2020
 Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016 – 2018
Všechny tyto dokumenty jsou dostupné na stránkách projektu zde:
http://www.mapvzdelavani.cz/orp-v-projektu/orp-ceske-budejovice/analyticka-castmap/relevantni-strategicke-dokumenty-v-oblasti-skolstvi-v-orpcb/?ftresult=dobrovoln%C3%BD+svazek
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5.6.
Vymezení prioritních oblastí včetně SWOT – 3 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

Prioritní oblast 1: Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality předškolního
vzdělávání a výchovy v ORP České Budějovice
Silné stránky




dostatečná stávající síť těchto škol
kvalitní vzdělávací prostředí,
vybavení škol
školní vzdělávací programy na míru
každé školy směřující k rozvoji dítěte

Slabé stránky





Příležitosti




snížení počtu dětí na třídu, větší
individualizace výchovy a vzdělávání
rozvoj spolupráce školy a rodiny
společná setkávání a výměna
zkušeností a příkladů dobré praxe

vysoký počet dětí ve třídách,
kombinace různých věkových skupin
ve třídách (dvou až šestileté děti)
nedostatek kvalifikovaných sil
(především pro práci s dvouletými
dětmi)
nedostatek zařízení jeslového typu a
jiných forem kvalitní péče o děti do 3
let

Hrozby





nekompetentnost a nepřipravenost
škol pro práci s dvouletými dětmi
(vybavení, prostory, materiál,…)
chůvy – zařazení neodpovídá
požadavkům na jejich kvalifikaci,
nezájem o tuto profesi
při poklesu dětí – hrozba slučování
škol
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Prioritní oblast 2: Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality regionálního
základního školství v ORP České Budějovice
Silné stránky




kapacita škol téměř dostatečná,
neodpovídá vždy potřebě (rozmístění
škol na území ORP)
vysoká kvalifikovanost personálu –
pedagogové, vychovatelé
využívání ICT technologií a
moderních vyučovacích metod

Příležitosti




využití dotací k vybudování
odborných pracovišť pro badatelskou
výuku
sdílení zkušeností a dobré praxe
spolupráce škol s místními firmami a
podnikateli, s univerzitou – více
praktické výuky

Slabé stránky




omezené prostorové možnosti
v souvislosti s vysokou naplněností
především škol v krajském městě
zastaralé pomůcky a prostory škol,
nedostatečné finanční prostředky na
obměnu
absence psychologů, speciálních a
sociálních pracovníků přímo ve
školách, chybějící finance na další
specializované pracovníky – správce
ICT, knihovny, garanti gramotností,…

Hrozby





nedostatek kvalitních pedagogů malá motivace pedagogů
k celoživotnímu učení, nedostatek
učitelů odborných předmětů,
syndrom vyhoření
nedostatek odborných učeben
příliš vysoké procento inkludovaných
žáků, nedostatek specializovaných
pracovníků

Prioritní oblast 3: Posílení kooperací a spolupráce za účelem zvyšování kvality
a efektivity výchovy předškolního a školního vzdělávání
Silné stránky




dobrá spolupráce škol s pedagogickopsychologickou poradnou a speciálně
pedagogickými centry
pravidelné návštěvy předškoláků
v základních školách
ochota pedagogů a vedení škol
společně se setkávat a pořádat
společné akce pro žáky

Příležitosti

Slabé stránky




absence uvádějících učitelů na
většině škol
málo prostoru pro výměnu
zkušeností (prostorové možnosti
škol, ale i časové možnosti učitelů)
malé kompetence pedagogů k rozvoji
kooperace a spolupráce mezi dětmi a
žáky

Hrozby
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nastavení pravidelných setkávání
pedagogů mateřských škol
s elementaristy základních škol
vytvoření sítí spolupracujících škol
v rámci regionu, případně
s přesahem regionu, ale i spolupráce
s odbornými pracovišti a pracovníky
vybudování poradenských zařízení u
škol





neochota pedagogů spolupracovat,
dělat něco nad rámec povinné výuky
špatná dopravní dostupnost a časové
možnosti především menších škol v
obcích
nedostatečný zájem
zainteresovaných stran (ze strany
zástupců škol, rodičů, veřejnosti..)

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
 nedostatečné prostory pro zájmovou
aktivních organizací v regionu činnost, využívání školních tříd
komunitní centra, kluby, mateřská
 nedostatečné materiální vybavení
centra, ZUŠ…
 nedostatečné kapacity a finanční
 relativně široká nabídka aktivit
možnosti, nelze uspokojit všechny
těchto organizací
zájemce
 zvyšující se poptávka a zájem o toto
vzdělávání
Příležitosti
Hrozby




větší
propagace
zájmového
vzdělávání
spolupráce ZŠ a MŠ s organizacemi
poskytující zájmové a neformální
vzdělávání
možnost spolupráce s Jihočeskou
univerzitou a dalšími významnými
subjekty ve vzdělávání působící v
ORP





malý zájem ze strany dětí, žáků a
rodičů
špatná dostupnost pro děti a
zahájení zájmového vzdělávání mimo
školu, po večerech
nezájem a složitá motivace dětí (a
rodičů) k zapojení ze sociálně slabých
rodin
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6. Strategická část MAP
6.1.
Dlouhodobá vize do roku 2023 pro rozvoj v oblasti
předškolního a základního vzdělávání
Mateřské, základní a základní umělecké školy a organizace neformálního vzdělávání
působící v oblasti vzdělávání v ORP České Budějovice jsou zdrojem aktivních mladých
lidí, kteří dokážou využívat získaných vědomostí.
V území se nachází pro všechny dostupné kvalitní předškolní a základní vzdělávání.
Spolupráce obcí, škol a neziskových organizací zabývajících se výchovou a prací s dětmi a
mladými lidmi je prostředkem k efektivnímu a udržitelnému provozu a ke zvyšování
kvality a efektivity předškolní a školní výchovy a vzdělávání.

6.2.

Popis zapojení aktérů

Na tvorbě Strategického rámce (SR) MAP do roku 2023 regionu ORP České Budějovice se
podíleli všichni partneři a relevantní aktéři v území působící v oblasti předškolního,
základního, neformálního a zájmového vzdělávání.
Projekt místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro obec s rozšířenou působností České
Budějovice (dále jen MAP ORP České Budějovice nebo MAP ORP ČB) je realizován MAS
Rozkvět, z.s. jako nositelem projektu, v kooperaci se Statutárním městem České Budějovice,
čtyřmi dalšími MAS působícími v regionu ORP (MAS Blanský les-Netolicko, o.p.s., MAS
Pomalší, o.p.s., MAS Hlubocko-Lišovsko, o.p.s. a MAS Sdružení Růže, z.s.) a dalšími aktéry
z oblasti předškolního a základního vzdělávání, s cílem vytvoření systému společného
plánování a sdílení aktivit v území, které přispějí ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách a
zefektivnění spolupráce aktérů formálního a neformálního vzdělávání pro rozvoj potenciálu
každého žáka.
V rámci projektu byl sestaven Řídící výbor (ŘV) projektu, kam byli nominováni zástupci
realizátora projektu MAP, zástupce Jihočeského kraje, zástupci zřizovatelů škol, zástupci
vedení škol, zástupce organizací neformálního a zájmového vzdělávání, zástupce ZUŠ,
zástupce KAP, zástupci MAS působící v území, zástupce IPRÚ, a s ohledem na lokální
působnost také zástupce Jihočeské hospodářské komory a Jihočeské univerzity.
Realizační tým projektu připravoval postupně veškeré analytické podkladové materiály pro
jednání ŘV a probíhaly konzultace v území.
Investiční záměry a další podněty k úpravě Strategického rámce měli partneři možnost zasílat
průběžně, před každou aktualizací byli upozorněni a vyzváni k možnosti aktualizace a
doplnění záměrů.
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Poté prošel dokument veřejným připomínkováním, proběhlo jednání ŘV ohledně schválení
SR MAP (většinou formou hlasování per rollam, jelikož aktualizace probíhala vždy koncem
roku před Vánočními prázdninami a koncem školního roku před letními prázdninami) a
aktualizovaný schválený dokument byl pak řádně odevzdán na Regionální stálou konferenci.
Veškeré podklady, výstupy a informace o projektu uveřejňujeme na internetových stránkách
http://www.mapvzdelavani.cz/orp-v-projektu/orp-ceske-budejovice/.

6.3.

Popis priorit a cílů

6.3.1.

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

6.3.2.
Priorita 1

Popis priorit a cílů
Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality předškolního vzdělávání a
výchovy v ORP České Budějovice
1.1.

Zvyšování počtu míst v MŠ výstavbou nových objektů nebo
rekonstrukcí stávajících objektů

Cílem je optimalizovat kapacity mateřských škol v závislosti na demografickém
vývoji v ORP České Budějovice. Nejde tedy pouze navyšování kapacity anebo
snižování počtu žáků ve třídách, cílem by mělo být vytvoření flexibilní kapacity,
Cíl a popis
kdy při úbytku dětí v MŠ může dojít k využití nadbytečné kapacity i pro další
cíle
výchovné účely, např. pronájem prostor jiným organizacím apod. Pro nejbližší
období však naplňování tohoto cíle úzce souvisí se zvyšováním kapacit MŠ,
když potřeba kapacit škol je ovlivňována nejen přirozeným demografickým
vývojem regionu ORP, ale i „migrací“ obyvatel z jiných oblastí, např.
stěhováním. Vzhledem k novele školského zákona a s tím související povinnost
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absolvování posledního roku v MŠ, je navyšování kapacity nutností. Do MŠ
budou přicházet nově stále častěji i děti mladší, od 2 let věku. S tím souvisí
nutnost rekonstrukce některých stávajících prostor, které nejsou připraveny na
vstup takto malých dětí do MŠ.
Vazba
na
povinná
a
doporučená
opatření
(témata) dle
Postupů MAP

Cíl má intenzivní vazbu na povinné opatření 1 a povinné opatření 3.

Indikátory

Počet míst v mateřských školách; Průměrný počet dětí v jedné třídě

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

Priorita 1

1.2.

Modernizace vybavení mateřských škol

Jde především o pořízení nového nábytku, nákup a instalace zařízení, které
umožní rozvoj nových výukových a výchovných metod včetně využití
technologií, modernizace technického zařízení budov apod.

Cíl a
cíle

popis

Mateřské školy se mnohdy potýkají s vybavením (nábytek, zařízení místností,
kde probíhá výchovný proces, školní zahrady, pomůcky apod.), které
neodpovídá současným požadavkům. Tento cíl proto spočívá v doplnění tohoto
vybavení a v modernizaci stávajícího.
Při modernizaci škol, zejména pořízení technologií a technického vybavení
budov, je třeba mít na zřeteli, že se může jednat o investice (např. datové sítě,
servery atd.). Toto má dopad na rozpočet školy (odpisy investičního majetku,
plnění investičního fondu) a je nutná dlouhodobá součinnost se zřizovatelem
již při jejich plánování.
Servery a datové sítě jsou také nutné pro vedení školy. Vzhledem ke stávající
situaci, kdy školy dostávají většinou pouze neinvestiční příspěvek na provoz
(údržbu) musí investice zajišťovat zřizovatel. Zde je nutná úzká spolupráce
s vedením školy.

Vazba
na
povinná
a
doporučená
opatření
(témata) dle
Postupů MAP
Indikátory

Cíl má intenzivní vazbu na povinné opatření 1, průřezově pak vazbu na povinné
opatření 2 a povinné opatření 3.
Potenciální vazba na volitelné opatření 3.
Počet MŠ s modernizovaným vybavením
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Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality předškolního vzdělávání a
výchovy v ORP České Budějovice

Priorita 1

1.3.

Zvyšování kvality předškolní výchovy

Cílem je zajištění metodické, finanční a materiální podpory mateřských škol
v jejich úsilí zapojovat do výchovného procesu v MŠ asistenty, logopedy,
dětské psychology, chůvy a případně další specialisty. Dále se jedná o zajištění
osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání,
vzájemného setkávání pedagogických pracovníků a také ředitelů škol a sdílení
Cíl a popis zkušeností, včetně možností pro vzájemné návštěvy PP při přímé práci s dětmi.
cíle
Pro sdílení a přenos dobré praxe a zkušeností je potřeba vytvořit vhodné
podmínky a dostatečné finanční zdroje.
Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do
základní školy a v neposlední řadě posílení spolupráce s rodiči.
Nový systém zápisu dětí do ZŠ klade mnohem větší nároky na pedagogy v MŠ.
Zde je třeba vytvořit nástroje pro jejich podporu.
Vazba
na
povinná
a
doporučená
opatření
(témata) dle
Postupů MAP

Indikátory

Priorita 2

Cíl má intenzivní vazbu na povinné opatření 1, průřezově pak vazbu na povinné
opatření 2 a povinné opatření 3.
Potenciální vazba na volitelné opatření 4.
Počet MŠ využívajících šablony OP VVV, včetně projektů DVPP; Počet dalších
projektů na zvýšení kvality výchovy v MŠ; Počet aktivit na sdílení dobré praxe
PP/ředitelů škol; Počet aktivit spolupráce škol s rodiči; Počet kooperačních
aktivit MŠ se ZŠ.
Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality regionálního základního školství
v ORP České Budějovice
2.1.

Rekonstrukce a modernizace školních budov a areálů

Jedná se o stavební a technické úpravy budov i venkovních prostor školních
objektů tak, aby odpovídaly současným trendům a aby maximálně splňovaly
svůj účel a kvalitu vzdělávání. Cílem není řešit jen nejvážnější problémy a
Cíl a popis
závady, ale kontinuálně zvyšovat technickou úroveň školních budov a areálů.
cíle
Důležitá je spolupráce zřizovatele a ředitele školy a projektantů při všech
stavebně-technických úpravách škol tak, aby byla efektivně řešena nejen
stavební část projektů, tak také jejich provozní parametry z pohledu potřeb
vzdělávacího procesu.
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Vazba
na
povinná
a
doporučená
opatření
(témata) dle
Postupů MAP

Cíl má intenzivní vazbu na volitelné opatření 5, průřezově pak vazbu na
povinné opatření 2 a povinné opatření 3.

Počet nově rekonstruovaných ZŠ

Indikátory

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

Priorita 2

2.2. Zvyšování kvality základního vzdělávání
Cílem je zajištění metodické, finanční a materiální podpory základních škol
v jejich úsilí zapojovat do výchovného procesu různé odborníky; dále
personální podpora ZŠ s cílem zvýšení kvality výuky, zajištění osobnostněsociálního a profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání,
vzájemného setkávání a sdílení zkušeností.
Cíl a
cíle

popis

Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího
proudu zefektivňovat pomocí extrakurikulárních aktivit (čtenářské kluby, kluby
zábavné logiky, doučování žáků základní školy ohrožených školním
neúspěchem apod.) a podporovat zajištěním dostatečných kapacit
(prostorových, personálních) a finančních zdrojů na tyto aktivity.
Důležitou součástí zvyšování kvality základního vzdělávání je také oblast
spolupráce s rodiči žáků ZŠ, jejího rozšiřování a vyšší míry kooperace.

Vazba
na
povinná
a
doporučená
opatření
(témata) dle
Postupů MAP

Cíl má průřezovou vazbu na povinné opatření 2 a 3 a dále na volitelné opatření
5 a 6 a dále na doporučená opatření 1, 2 a 3.

Indikátory

Počet ZŠ využívajících šablony OP VVV, včetně projektů DVPP; Počet dalších
projektů na zvýšení kvality výchovy v ZŠ; Počet aktivit na sdílení dobré praxe
PP/ředitelů škol; Počet aktivit spolupráce škol s rodiči.
Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality regionálního základního školství
v ORP České Budějovice

Priorita 2

2.3. Modernizace vybavení škol s důrazem na zvyšování kvality výuky
Cíl a
cíle

popis

Základní školy se mnohdy potýkají se zastaralým a nevyhovujícím vybavením,
které neodpovídá současným požadavkům a trendům. Tento cíl proto spočívá
v doplnění tohoto vybavení a v modernizaci stávajícího. Cílem je zajistit takové
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výukové prostory, které umožní zavádět inovativní výukové metody a formy
práce s žáky, využívat moderní technologie a zvyšovat tak celkovou kvalitu
vzdělávání.
Současně je potřeba finančně zajistit otázku údržby systémů v provozní fázi,
především po stránce personální.
Stávající ŠVP jsou často překonané a školy nejsou schopny nabídnout výuku
s podporou v moderních technologiích. S touto problematikou úzce souvisí
také vzdělávání učitelů a zejména jejich ochota a nadšení pro nové a moderní
technologie.
S tím souvisí také požadavky škol na zřízení funkce IT specialisty ne škole, který
by zajišťoval chod serverů, PC, notebooků, tabletů, dataprojektorů, aktualizace
software atd.
Vazba
na
povinná
a
doporučená
opatření
(témata) dle
Postupů MAP

Cíl má intenzivní vazbu na volitelné opatření 5, průřezově pak vazbu na
povinné opatření 2 a povinné opatření 3.

Indikátory

Počet nově modernizovaných ZŠ
Posílení kooperací a spolupráce za účelem zvyšování kvality a efektivity
výchovy předškolního a školního vzdělávání

Priorita 3

3.1.

Podpora vzájemné spolupráce škol v území ORP České Budějovice
prostřednictvím společných projektů a aktivit

Základní a mateřské školy se zapojují do různých rozvojových programů
především individuálně, vyšší přidanou hodnotou by bylo, kdyby školy při
realizaci svých rozvojových projektů (neinvestičního charakteru)
spolupracovaly. V případě statutárního města České Budějovice jako
Cíl a popis
zřizovatele velkého počtu škol bylo nositelem projektu a koordinátorem této
cíle
spolupráce bylo přímo město.
Prostřednictvím této spolupráce a dlouhodobého partnerství by docházelo
nejen ke vzájemnému poznávání a přenosu zkušeností mezi pedagogy, ale i
k vytváření pozitivního klimatu v jednotlivých školách. Současně lze
předpokládat, že by se tato spolupráce mohla projevit i ve vyšší efektivitě na
tyto projekty vynakládaných veřejných prostředků.
Vazba
na
povinná
a
doporučená
opatření
(témata) dle

Cíl má intenzivní vazbu na povinné opatření 1, průřezově pak na volitelné
opatření 6.
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Postupů MAP

Počet projektů a aktivit vzájemné spolupráce škol v území ORP; Počet
zapojených partnerů

Indikátory

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

Priorita 3

3.2.

Excelentní centra a sdílená pracoviště

Jako jedno z řešení, jak popularizovat vývoj, výzkum či polytechnické
vzdělávání, je seznámit žáky s vědními a technickými obory i po stránce
praktické (vyzkoušet různé badatelské techniky, práci s různorodým
materiálem, ověřit si teoretické znalosti v praxi, prožít radost z tvoření…) a
k tomu by bylo potřeba mít na školách vhodné výukové prostory. Bohužel
zvyšující se počet žáků a nedostatečné kapacity škol neumožňují ve všech
stávajících objektech takovéto učebny budovat. Problémem je také dynamika
vývoje v oblasti technologií a rychlé morální zastarávání výukových pomůcek i
jejich vysoká pořizovací cena. Pro tento účel by měla vzniknout excelentní
centra anebo sdílená pracoviště, která mohou využívat školská zařízení
Cíl a popis z celého kraje popř. spádového regionu.
cíle

Nadstandardním a excelentním vzdělávacím prostorem se rozumí takové
zařízení, které není na školách v kraji běžně dostupné. Je přitom potřeba se
zaměřit zejména na výuku chemie, fyziky a technické pracovní činnosti (vysoká
pořizovací cena zařízení, v jednotlivých školách málo využívána), informatiku
(rychlé zastarávání technologií, stávající systémy překonány), nové technologie
včetně robotiky.
Bude se jednat o prostory se speciálním a finančně náročným zařízením a
technologiemi, charakterizované jasným přínosem pro vzdělávání. Tyto
prostory musí byt přístupné pro více škol a širší veřejnost (NNO, děti, mládež,
rodiče), a to minimálně v rozsahu 20 % provozní kapacity prostor. Školy budou
moci tyto prostory využívat koordinovaně také v rámci projektových dnů.
Vazba
na
povinná
a
doporučená
opatření
(témata) dle
Postupů MAP

Cíl má intenzivní vazbu na doporučené opatření 1 a 2, průřezově pak na
povinné opatření 2 a 3, doporučené opatření 3 a volitelné opatření 1.

Indikátory

Počet projektů excelentních center; Počet projektů sdílených pracovišť
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Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality zájmového a neformálního
vzdělávání a základních uměleckých škol

Priorita 4

4.1.
Cíl a
cíle

popis

Rekonstrukce a modernizace objektů neformálního vzdělávání za
účelem zkvalitnění poskytování služeb

Instituce zajišťující doplňkové a další zájmové neformální vzdělávání trápí
stejné problémy jako mateřské a zájmové školy, potýkají se s nedostatkem
financí na provoz, technické vybavení i rekonstrukci budov.

Vazba
na
povinná
a
doporučená
opatření
(témata) dle
Postupů MAP

Cíl má poměrně intenzivní vazbu na povinné opatření 1 a 3, dále pak průřezově
na doporučené opatření 1, 2 a 3 a taktéž na volitelná opatření 1, 2, 3, 4.

Indikátory

Počet rekonstruovaných nebo modernizovaných objektů neformálního
vzdělávání
Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality zájmového a neformálního
vzdělávání a základních uměleckých škol

Priorita 4

4.2.

Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání

Kulturu motivující k maximálnímu úspěchu každého žáka je potřeba rozvíjet i
ve spolupráci škol s organizacemi poskytujícími neformální a zájmové
vzdělávání a také se základními uměleckými školami tak, aby se využil místní
Cíl a popis
potenciál pro rozšíření příležitostí pro učení se žáků nebo pro sdílení a výměnu
cíle
dobrých zkušeností mezi pedagogickými a dalšími pracovníky jednotlivých
sektorů vzdělávání.
Důležitá je spolupráce škol s organizacemi zájmového a neformálního
vzdělávání, návaznost aktivit po ukončení provozu škol.
Vazba
na
povinná
a
doporučená
opatření
(témata) dle
Postupů MAP

Cíl má poměrně intenzivní vazbu na povinné opatření 1 a 3, dále pak průřezově
na doporučené opatření 1, 2 a 3 a taktéž na volitelná opatření 1, 2, 3, 4.

Indikátory

Počet projektů a kooperací
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6.4.

Seznam priorit a cílů

Priorita 1

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

Cíl 1.1.

Zvyšování počtu míst v MŠ výstavbou nových objektů nebo rekonstrukcí
stávajících objektů

Cíl 1.2.

Modernizace vybavení mateřských škol

Cíl 1.3.

Zvyšování kvality předškolní výchovy

Priorita 2

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

Cíl 2.1.

Rekonstrukce a modernizace školních budov a areálů

Cíl 2.2.

Modernizace vybavení škol s důrazem na zvyšování kvality výuky

Cíl 2.3.

Zvyšování kvality základního vzdělávání

Priorita 3

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

Cíl 3.1.

Podpora vzájemné spolupráce škol v území
prostřednictvím společných projektů a aktivit

ORP

České

Budějovice

Cíl 3.2.

Excelentní centra a sdílená pracoviště

Priorita 4

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

Cíl 4.1.

Rekonstrukce a modernizace objektů neformálního vzdělávání za účelem
zkvalitnění poskytování služeb

Cíl 4.2.

Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání

Komplementární vazby:
IROP, SC 2.4.: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
OP VVV, SC 3.2.: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
OP VVV, SC 3.3.: Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání
OP VVV, SC 3.4.: Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků
OP VVV, SC 3.5.: Zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce
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6.5.

Vazby cílů na opatření

Cíle MAP vs. Povinná, doporučená a volitelná opatření (témata) Postupů MAP se 3
úrovněmi vazby (X - slabá, XX – střední, XXX - silná)

Povinné
opatření
1
Povinné
opatření
2
Povinné
opatření
3
Doporuč
ené
opatření
1
Doporuč
ené
opatření
2
Doporuč
ené
opatření
3
Volitelné
opatření
1
Volitelné
opatření
2
Volitelné
opatření
3
Volitelné
opatření
4
Volitelné
opatření
5
Volitelné
opatření
6

Předškolní vzdělávání a
péče: dostupnost –
inkluze – kvalita
Čtenářská a
matematická
gramotnost
v základním vzdělávání
Inkluzivní vzdělávání a
podpora dětí a žáků
ohrožených školním
neúspěchem
Rozvoj podnikavosti a
iniciativy dětí a žáků

Cíl
1.1.

Cíl
1.2.

Cíl
1.3.

XXX

XXX

XXX

XXX

XX

XX

Cíl
2.1.

Cíl
2.2.

Cíl
2.3.

Cíl
3.1.

XXX

Cíl
4.2

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

X

XXX

X

X

X

XXX

X

X

X

XX

X

X

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

Rozvoj digitálních
kompetencí dětí a žáků

Aktivity související se
vzděláváním mimo OP
VVV, IROP a OP PPR

Cíl
4.1.

XX

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

Rozvoj kompetencí dětí
a žáků pro aktivní
používání cizího jazyka
Rozvoj sociálních a
občanských
kompetencí dětí a žáků
Rozvoj kulturního
povědomí a vyjádření
dětí a žáků
Investice do rozvoje
kapacit základních škol

Cíl
3.2.

X

X

XXX

XXX

XX
XX

XX
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6.6.
Prioritizace témat při posouzení souladu pro intervence z
IROP a OP VVV
Jedná se o seznam projektových záměrů mateřských a základních škol, základních
uměleckých škol a organizací neformálního vzdělávání působících v oblasti vzdělávání v ORP
České Budějovice pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ
a CLLD zpracovaný pro ORP České Budějovice.
Tabulka je samostatnou přílohou tohoto dokumentu - Příloha 1 Investiční a další priority.
S ohledem na reálné potřeby regionu je tabulka dle usnesení ŘV projektu MAP ORP České
Budějovice zpracována včetně projektových záměrů, které sice nejsou financovatelné
prostřednictvím investiční intervence v SC 2.4 IROP a v rámci integrovaných nástrojů IPRÚ a
CLLD, ale jsou důležité pro dosažení dlouhodobé vize a cílů strategie – Místního akčního
plánu vzdělávání.
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7. Akční plán MAP na rok 2018/ 2019
Charakteristika jednotlivých aktivit včetně vazby na cíl, na opatření, typ aktivity, nositel
aktivity, předpokládané spolupráce subjektů, indikátorů, časového harmonogramu,
předpokládaných nákladů a zdrojů financování je samostatnou Přílohou č. 2. Roční akční plán
MAP ORP ČB na rok 2018/ 2019.
Na návrhu a výběru aktivit se podíleli členové pracovních skupin, dále byl návrh zaslán všem
zástupcům subjektů v ORP ČB k připomínkování a k výběru aktivit.

Seznam aktivit:
1. Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality předškolního vzdělávání a výchovy v ORP České
Budějovice
1.1
Zvyšování počtu míst v MŠ výstavbou nových objektů nebo rekonstrukcí stávajících
objektů
 Aktivita 1.1.1.
Zlepšování kvality infrastruktury, údržba a modernizace budov
mateřských škol včetně zajištění bezbariérovosti
 Aktivita 1.1.2.
Zvyšování kapacit – přístavby, nové objekty
 Aktivita 1.1.3.
Využití venkovních prostranství u mateřských škol
 Aktivita 1.1.4.
Venkovní učebny/ zahrady/ přírodní zahrady
1.2
Modernizace vybavení mateřských škol
 Aktivita 1.2.1.
Vybavení pro začleňování dvouletých dětí do mateřských škol
 Aktivita 1.2.2.
Vybavení na podporu interaktivní výuky
 Aktivita 1.2.3.
Vybavení pro polytechnickou výchovu
 Aktivita 1.2.4.
Vybavení pro čtenářskou pregramotnost
 Aktivita 1.2.5.
Vybavení pro matematickou pregramotnost
 Aktivita 1.2.6.
Vybavení pro enviromentální výchovu a osvětu
1.3
Zvyšování kvality předškolní výchovy
 Aktivita 1.3.1.
Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ
 Aktivita 1.3.2.
Osobnostně sociální a profesní rozvoj vedoucích pracovníků MŠ
 Aktivita 1.3.3.
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - jak správně nastavit práci
ve velkých skupinách, praktické zapojení učitelek, ukázky práce s dětmi apod.
 Aktivita 1.3.4.
Vzdělávání a podpora provozních a dalších nepedagogických
pracovníků
 Aktivita 1.3.5.
Rozšiřování spolupráce s rodiči
 Aktivita 1.3.6.
Rozvoj sociálních, občanských a kulturních kompetencí dětí
 Aktivita 1.3.7.
Zavádění a rozšiřování spolupráce s místní komunitou, spolky
 Aktivita 1.3.8.
Rozvoj čtenářské pregramotnosti prostřednictvím her a programů,
spolupráce s místní knihovnou
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 Aktivita 1.3.9.
Rozvoj logického myšlení prostřednictvím her a programů, rozvoj
matematické pregramotnosti
 Aktivita 1.3.10.
Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u
dětí v MŠ
 Aktivita 1.3.11. Posilování mezinárodní spolupráce
 Aktivita 1.3.12. Metodik pro MŠ pro oblast tvorby ŠVP a dalších aktivit škol
 Aktivita 1.3.13. Personální podpora (školní asistent, chůva, speciální pedagog, školní
psycholog a další)
2. Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality regionálního základního školství v ORP České
Budějovice
2.1
Rekonstrukce a modernizace školních budov a areálů
 Aktivita 2.1.1
Zlepšování kvality infrastruktury, údržba a modernizace budov
základních škol včetně zajištění bezbariérovosti
 Aktivita 2.1.2
Zvyšování kapacit – přístavby, nové objekty
 Aktivita 2.1.3
Zvyšování kapacit – školní družiny
 Aktivita 2.1.4
Využití venkovních prostranství u základních škol
 Aktivita 2.1.5
Venkovní učebny/ Zahrady/ přírodní zahrady
 Aktivita 2.1.6
Sportoviště, tělocvična, dopravní hřiště
2.2
Modernizace vybavení škol s důrazem na zvyšování kvality výuky
 Aktivita 2.2.1
Vybavení pro zkvalitnění výuky v souvislosti s budováním odborných
učeben
 Aktivita 2.2.2
Vybavení pro zkvalitnění výuky v souvislosti s budováním kmenových
učeben
 Aktivita 2.2.3
Vybavení za účelem zkvalitnění dopravní a zdravotní výuky
 Aktivita 2.2.4
Vybavení pro polytechnickou výchovu
 Aktivita 2.2.5
Vybavení pro čtenářskou gramotnost
 Aktivita 2.2.6
Vybavení pro matematickou gramotnost
 Aktivita 2.2.7
Vybavení pro enviromentální výchovu a osvětu
2.3
Zvyšování kvality základního vzdělávání
 Aktivita 2.3.1
Rozvoj čtenářské gramotnosti v základních školách
 Aktivita 2.3.2
Rozvoj matematické gramotnosti v základních školách
 Aktivita 2.3.3
Zlepšování podmínek pro rozvoj jazykové výuky včetně zajištění
rodilých mluvčí a výměnných pobytů
 Aktivita 2.3.4
Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ
 Aktivita 2.3.5
Osobnostně sociální a profesní rozvoj vedoucích pracovníků ZŠ
 Aktivita 2.3.6
Setkávání, výměny zkušeností, školení, teambuilding, exkurze pro
pedagogický sbor v rámci školy
 Aktivita 2.3.7
Rozvoj kariérového poradenství v základních školách
 Aktivita 2.3.8
Zavádění badatelského vzdělávání včetně činnostního učení
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 Aktivita 2.3.9
Rozvoj sociálních a občanských kompetencí žáků, spolupráce s místní
knihovnou
 Aktivita 2.3.10 Rozvoj lokálního kulturního povědomí žáků a patriotismu
 Aktivita 2.3.11 Rozšiřování tematických projektových dnů na ZŠ
 Aktivita 2.3.12 Zvyšování participace žáků a zavádění žákovských parlamentů, popř.
Dětských zastupitelstev
 Aktivita 2.3.13 Sdílený poradce v právních oblastech, projektový manažer
 Aktivita 2.3.14 Personální podpora (správce sítě, ICT technik, školní asistent, speciální
pedagog, školní psycholog, sociální pedagog a další)
3. Posílení kooperací a spolupráce za účelem zvyšování kvality a efektivity výchovy
předškolního a školního vzdělávání
3.1
Podpora vzájemné spolupráce škol v území ORP České Budějovice prostřednictvím
společných projektů a aktivit
 Aktivita 3.1.1
Stáže pedagogů – příklady dobré praxe na jednotlivých MŠ
 Aktivita 3.1.2
Stáže pedagogů – příklady dobré praxe na jednotlivých ZŠ
 Aktivita 3.1.3
Stáže pedagogů – příklady dobré praxe subjektů zájmového a
neformálního vzdělávání
 Aktivita 3.1.4
Odborné exkurze ředitelů a pedagogů za příklady dobré praxe
 Aktivita 3.1.5
Společné výjezdní zasedání pedagogů MŠ, ZŠ a dalších organizací
zájmového a neformálního vzdělávání
 Aktivita 3.1.6
Zlepšování provázanosti a spolupráce škol při přechodu dětí z MŠ na ZŠ
 Aktivita 3.1.7
Zlepšování provázanosti a spolupráce škol při přechodu dětí ze ZŠ na SŠ
 Aktivita 3.1.8
Spolupráce a sdílení zkušeností mezi MŠ a dalšími organizacemi
poskytující péči o děti předškolního věku
 Aktivita 3.1.9
Zavádění spolupráce MŠ se speciálními MŠ
 Aktivita 3.1.10 Zavádění spolupráce ZŠ se speciálními ZŠ
 Aktivita 3.1.11 Tematická setkávání pedagogů a rozšiřování spolupráce s Pedagogickopsychologickou poradnou
 Aktivita 3.1.12 Rozšiřování polytechnické výuky – spolupráce škol s JHK (včetně
spolupráce s firmami), SŠ, VŠ
 Aktivita 3.1.13 Tematická setkávání s rodiči žáků ZŠ i MŠ
 Aktivita 3.1.14 Zvýšení informovanosti zřizovatelů v oblasti školství
 Aktivita 3.1.15 Den Techniky - polytechnická kooperace
 Aktivita 3.1.16 Zapojování odborníků z praxe do výuky na školách
 Aktivita 3.1.17 Propojení kariérového poradenství na ZŠ s personalisty firem, včetně
exkurzí ve výrobních provozech firem
 Aktivita 3.1.18 Spolupráce škol s poskytovateli volnočasových aktivit (programy pro
školy, kroužky, školní družiny na různá témata – příroda, mediální výchova atd.)
 Aktivita 3.1.19 Spolupráce s poskytovateli sociálních služeb (nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež atd.) - prevence sociálně patologických jevů
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 Aktivita 3.1.20 Aktivity pro děti v době prázdnin (příměstské tábory s různým
zaměřením – na techniku, biologii, jazyky apod.)
 Aktivita 3.1.21 Den pro lepší angličtinu
 Aktivita 3.1.22 Mezinárodní dny školní kuchyně
 Aktivita 3.1.23 Sdílený Portál ohledně nabídky akcí a dalších informací z oblasti
vzdělávání
3.2
Excelentní centra a sdílená pracoviště
 Aktivita 3.2.1
Vytvoření sítě škol na podporu polytechnické výuky (včetně zlepšení
vybavení, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, kooperace se zaměstnavateli a
SŠ/SOŠ)
 Aktivita 3.2.2
Vybudování excelentních vzdělávacích center pro MŠ, ZŠ i SŠ
 Aktivita 3.2.3
Zajištění dopravy a dopravní obslužnosti
4. Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality zájmového a neformálního vzdělávání a
základních uměleckých škol
4.1. Rekonstrukce a modernizace objektů zájmového a neformálního vzdělávání za
účelem rozšíření a zkvalitnění poskytování služeb
 Aktivita 4.1.1
Rozvoj infrastruktury, údržba a modernizace budov
 Aktivita 4.1.2
Vybavení objektů zájmového a neformálního vzdělávání
 Aktivita 4.1.3
Zajištění vhodných prostor a vybavení základen pro volnočasové
aktivity a neformální vzdělávání (letní táborové základny, prostory pro příměstské tábory,
školní družiny, kluby)
4.2. Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání
 Aktivita 4.2.1.
Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů
 Aktivita 4.2.2.
Osobnostně sociální a profesní rozvoj vedoucích pracovníků
 Aktivita 4.2.3.
Organizace aktivit - letní příměstské a pobytové tábory
 Aktivita 4.2.4.
Vznik a aktivity klubu mládeže - neformální vzdělávání středoškoláků
 Aktivita 4.2.5.
Klub pro aktivní osoby/ seniory
 Aktivita 4.2.6.
Školní klub – doučování dětí Chyba! Záložka není definována.
 Aktivita 4.2.7.
Podpora dobrovolnictví a dobrovolníků
 Aktivita 4.2.8.
Jednorázové akce pro děti i rodiče
 Aktivita 4.2.9.
Posilování mezinárodní spolupráce včetně výměnných pobytů a
výjezdů žáků do zahraničí
 Aktivita 4.2.10. Podpora sportovních aktivit dětí a mládeže
 Aktivita 4.2.11. Personální podpora (školní asistent, sociální pedagog, koordinátor
podpory nadání, kariérový poradce, sociální pedagog, speciální pedagog a další)
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Seznam zkratek
ČSÚ
DDM
DVPP
CHKO
IROP
ICT
IPRÚ
IT
KAP
MAP
MAS
MŠ
MŠMT
MŽP
NNO
OP VVV
OSPOD
PS
RSK
ŘV
SO ORP
SŠ
SVP
ŠVP
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
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
Pracovní skupina
Regionální stálá konference
Řídící výbor
Správní obvod obce s rozšířenou působností
Střední škola
Speciální vzdělávací potřeby
Školní vzdělávací program
Základní škola
Základní umělecká škola
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