
2. Zasedání Řídícího výboru 

projektu Lepší KLIMA pro 

Bohumínsko
Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v území ORP 

Bohumín.

17. května 2017, zasedací místnost č. 243 MěÚ.

Název projektu: Lepší KLIMA pro Bohumínsko

Registrační č. projektu: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000876

Tento projekt je spolufinancován z EU.



Program jednání:

1. Zahájení, program jednání.

2. Určení ověřovatele zápisu. 

3. Informace o průběhu realizace projektu.

4. Prezentace vedoucích pracovních skupin. 

5. Analytická část s vymezení problémových oblastí. 

6. Schválení Strategického rámce. 

7. Aktuální výzvy a dotace.

8. Diskuse, dotazy, další setkání. 



Aktivita 1 – Akční plánování
A) Rozvoj partnerství (setkávání, výměna zkušeností)

Realizační tým (30.1.,20.2.,1.,6.,15.3.,18.,21.,28.4., 

5.5.)

Jednání Pracovních skupin (březen a duben)

Jednání s vedoucími pracovních skupin (8.3.,24.4.)

Setkání zástupců MŠ (8.1., 15. 5.)

Výjezdní porada ředitelů ZŠ v Karviné (8.3.)

Setkání příjemců IPo MAP v NIDV Ostrava (8x)

Zdravá škola v Hradci nad Moravicí (13.4.)

Výjezdní porada ředitelů škol (25.4.)

Diskusní fórum Ostrava (14.3.) 



B) Dohoda o prioritách

Analýza 

Dotazníková šetření MŠMT

Analýza území ORP Bohumín a strategických 

dokumentů

Pracovní skupiny – metaanalýzy, problémové okruhy, 

prioritní oblasti

Strategický rámec

Investiční priority



C) Akční plánování
(květen – prosinec)

Tvorba ročního akčního plánu, který bude naplňovat 

definované strategické cíle.

D) Budování znalostních kapacit
(srpen – prosinec)

Vzdělávací aktivity.

Webové stránky:

www.mas-bohuminsko.cz

Facebook:

Lepší KLIMA pro Bohumínsko

http://www.mas-bohuminsko.cz/


Prezentace vedoucích pracovních skupin

SWOT analýzy

PS Rozvoj předškolního vzdělávání

Mgr. Eva Bučková



SWOT Analýza PS Rozvoj předškolního 

vzdělávání

Silné stránky

Podpora zřizovatele.

Modernizace budov, kvalitní vybavení, estetické prostředí.

Kvalifikovanost pedagogického personálu.

Inovativní formy výuky.

Nabídka nadstandartních a doplňkových činností.

Dostupnost, umístění mateřských škol.

Dobrá spolupráce MŠ-MŠ, MŠ-ZŠ.

Spolupráce s odborníky z různých oblastí, PPP, SPC.



Slabé stránky

Chybějící kvalifikovaný pomocný personál (chůvy, asistenti).

Vysoké počty dětí ve třídách.

Nedostatečná vybavenost, stavební úpravy, bezbariérové přístupy –

inkluze.

Revitalizace zahrad, relaxační zóny, herní prvky, bezpečnostní prvky.

Chybějící údržbář – vysoká finanční náročnost údržby zahrady a 

celkových drobných oprav.

Nedostatek financí na pořízení a obnovu hardwaru a softwaru.

Nezájem rodičů o výsledky vzdělávání, spolupráci.

Chybí pomůcky pro rozvoj předčtenářské a předmatematické

gramotnosti, polytechnických dovedností a experimentování.



Příležitosti

Vzájemná spolupráce mezi školami, neziskovými organizacemi, 

zřizovatelem a dalšími organizacemi. 

Dostupnost logopedické péče, odborné poradenství.

Využití přírodního a příměstského prostředí k podpoře 

environmentálního vzdělávání.

Průběžné další vzdělávání pedagogů.

Podílení se na kulturním a společenském životě obce.

Propagace školy místními sdělovacími prostředky.

Prohlubování spolupráce s rodiči, novodobé přístupy k dětem.

Využívání dotačních titulů a strukturálních fondů.



Hrozby

Úbytek dětí z důvodu klesající populační křivky.

Velký tlak na učitele, syndrom vyhoření.

Rostoucí administrativa, časová náročnost.

Snižující se míra aktivní spolupráce mezi rodiči a školou.

Nepřipravenost dětí na vstup do mateřské školy - selhává role rodiny.

Nepostačující počty pedagogického i nepedagogického personálu.



PS Rozvoj základního vzdělávání

Mgr. Stanislava Krpcová



SWOT analýza PS Rozvoj základního                  

vzdělávání

Silné stránky

Dostatečná síť škol a jejich vybavenost (šatny, vstupy, 

třídy, učebny).

Podpora zřizovatele.

Fungující spolupráce s dalšími subjekty a veřejností 

(sport, doprava, DDM, K3).

Kvalifikovanost a aprobovanost učitelů.

Flexibilní a kreativní sbor.

Zapojení do projektů.

Zájem o nové metody a formy výuky.



Slabé stránky

Zastaralé vybavení škol – učebny, třídy, pomůcky.

Náročná a zvyšující se administrativa.

Sociální složení města, struktura a vzdělanost obyvatelstva, 

výchovné problémy.

Nedostatečné zabezpečení škol, nedostatek bezbariérových 

přístupů.

Nedostatek informací ohledně změn (inkluze, ŠVP,..).

Početné třídy, nemožnost individuální výuky.

Nedostatek kvalifikovaných odborníků (spec. pedagog, asistent, 

psycholog).

Nespolupracující rodinní zástupci.



Příležitosti

Spolupráce při organizování akci, vzájemná pomoc (výměnné 

pobyty, rodilí mluvčí, LVVZ,…).

Modernizace vybavení škol, rozvoj pracovních dovedností žáků.

Koordinace akcí (sport, kultura, soutěže), využití dotací 

zřizovatele.

Prezentace aktivit škol, informování veřejnosti (TIK, OKO,..).

Efektivní využívání DVPP, celoživotní vzdělávání pedagogů, nové 

metody a IT.

Individualizace výuky, dělení hodin, menší počty žáků.



Hrozby

Syndrom vyhoření pedagogů, stárnutí pedagogického sboru.

Časté změny v politice, legislativě, nedostatečné ohodnocení 

práce pedagogů.

Finance – bezbariérovost, motivace pedagogů i žáků.

Zvyšující se administrativa.

Nezájem zákonných zástupců.

Nárůst soc. patologických jevů.



PS Inkluzivní vzdělávání

Mgr. Drahomíra Horváthová



SWOT analýza PS Inkluzivní vzdělávání

Silné stránky

Podpora zřizovatele, sportoviště města, dostatek cyklostezek, 

zajímavé přírodní krajiny v okolí, technické památky a 

aktivity.

Vybavení škol po technické stránce, PC technika pro pedagogy, 

vybavení kompenzačními pomůckami, relaxační koutek, školní  

zahrady, dopravní hřiště, venkovní učební hnízda.

Individuální práce se žáky na základě IVP, pracujeme s žáky se 

SVP.

Práce s romskými žáky.



Slabé stránky

Bariérovost budov.

Nedostatečná kvalifikace pedagogů v oblasti speciální pedagogiky, 

chybějící asistenti pedagoga, školní psycholog).

Nepochopení a nezájem o inkluzi – nezájem učitelů, malá 

informovanost, přetížení pedagogů.

Financování – nedostupnost mimoškolních aktivit některých žákům, 

finance pro doučování žáků ohrožených škol. neúspěchem, …

Administrativa.

Nezájem rodičů.

Nedostatek pomůcek.



Příležitosti

Spolupráce (mezi školami, ZŠ – SŠ – VŠ, s odborníky).

Vzdělávání pedagogů, podpora DVPP, rodilí mluvčí.

Personální zajištění (asistenti, školní psychologové).

Renovace učeben a vybavení.

Prezentace aktivit.

Nové metody práce (Montessori filozofie, Hejného 

matematika.



Hrozby

Nedostatek financí (nízké platy, nestabilita dotačních 

projektů).

Syndrom vyhoření.

Náročná administrativa.

Odmítání inkluze.

Kumulace, migrace žáků z nepodnětného prostředí.

Nedostatek pomůcek.

Stavba budovy – bezbariérovost.



PS Zájmové vzdělávání v rámci 

volnočasových aktivit

Ing. Magda Fedorowiczová



SWOT analýza PS Zájmové vzdělávání v 

rámci volnočasových aktivit

Silné stránky

Schopný, kreativní, flexibilní personál.

Vysoká kvalifikace personálu.

Široká nabídka volnočasových aktivit.

Dobrá propagace, informační kanály.

Existence mnoha organizací (DDM, knihovny, ZUŚ,..).

Spolupráce škol a zařízení nabízející volnočasové aktivity.



Slabé stránky

Nedostatek lidských zdrojů.

Složitá a narůstající legislativa.

Nedostatek prostor, kapacita prostor a jejich nedostatečné 

vybavení.

Nedostatek finančních prostředků.

Bezbariérovost.

Zastaralé technologie, IT.

Nízká návštěvnost soutěží, kurzů, kroužků.



Příležitosti

Spolupráce s obcemi, jinými organizacemi.

Dotace, partner pro financování.

Lepší vybavení.

Nové prostory.

Zapojit děti ze sociálních slabých rodin (i rodiče).

Zlepšit životní podmínky a formovat zdravý životní styl.

Prezentace a zviditelnění organizace.



Hrozby

Nezájem, neúčast ze strany dětí a rodičů.

Vysoké náklady, nedostatek finančních prostředků.

Vandalismus, poškození majetku.

Velká administrativa, přísnější zákony.

Nesouhlas okolí a okolních obcí.

Časová náročnost, prodleva.



Analytická část s vymezením problémových 

oblastí.

Asistent pro strategii a akční plánování

Ing. Jan Przeczek



Analytická část s vymezením problémových 

oblastí.

Dotazníková šetření MŠMT.

Myšlenkové mapy.

Analýza území ORP Bohumín a strategických dokumentů.

SWOT analýzy pracovních skupin.



Analytická část s vymezením problémových oblastí.

1. Rozvoj potenciálu každého dítěte, žáka
(motivace ke vzdělání, rozvoj gramotností, sociálních a občanských dovedností) 

2. Sladění vzdělávání s požadavky trhu práce
(vazba vzdělání a uplatnění, posílení polytechnického vzdělávání, podnikavosti, 

digitálních a jazykových dovedností)

3. Společné vzdělávání
(vybavenost, mimoškolní aktivity, proškolení pedagogů, prevence)

4. Spolupráce
(posílení sdílení zkušeností, zlepšení komunikace)  



Strategický rámec MAP
Priorita 1

Kvalitní vzdělávání v souladu s moderními trendy a uplatněním 

na trhu práce

Priorita 2

Společné vzdělávání a prevence 

Priorita 3

Sdílení, komunikace, regionální identita

Kvalitní infrastruktura pro vzdělávání a volnočasové aktivity

Podnětné a motivující prostředí ve vzdělávání se zaměřením na rozvoj 

klíčových kompetencí, (pre)gramotností a uplatnění na trhu práce

Úspěšné zvládnutí inkluze

Prevence nejen patologických jevů

Posílení spolupráce mezi aktéry ve vzdělávání

Pozitivní sociální a občanské dovednosti pro život



Strategický rámec MAP
Vizualizace priorit a cílů



Schvalování Strategického rámce MAP do 

roku 2023



Aktuální výzvy a dotace

Ing. Eva Růžičková, MAS Bohumínsko

MAS Bohumínsko

– září/říjen 2017 -1. výzva Infrastruktura pro vzdělávání

- září 2018 - 2. výzva Infrastruktura pro vzdělávání

ITI Ostravsko 

– září 2017 – 1. výzva Infrastruktura pro zájmové, 

neformální a celoživotní vzdělávání

- jaro 2018 – 2. výzva Infrastruktura základních škol

OP VVV

- listopad 2017 - Podpora zájmového vzdělávání - projekty 

zjednodušeného vykazování (SVČ, ŠD)



Projektové záměry ZŠ Bohumín

Mgr. Pavla Skokanová, manažer pro vzdělávání
Škola Záměr Bezbariérovost - připravenost Poznámky

ZŠ Masarykova Učebna

polytechnického

vzdělávání (dílny)

V objektu dílen, bezbariérové 

dveře, minimální úpravy  

vjezdu, objekt je přízemní 

Dořešit vybudování 

bezbariérového WC

ZŠ Čs. armády Učebna

polytechnického

vzdělávání (dílny)

Učebna chemie 1.patro

Bezbariérový vstup, 

bezbariérové WC v přízemí, 

schodolez

ZŠ Beneše Multimediální učebna

v přízemí

Dořešit vstupy, dveře, WC

ZŠ Bezručova Multimediální učebna v přízemí v prostorách současné 

sborovny

Dořešit vstup (rampa 

z dvorní části), dveře, WC

ZŠ Skřečoň Počítačová učebna V přízemí (stará část budovy) Dořešit vstup, WC, dveře

ZŠ Pudlov Multimediální učebna 

v prostorách skleníku 

Bezbariérový vstup, 

bezbariérové WC, dveře

DDM Fontána Multimediální sál v prostorách současného 

zrcadlového sálu, přízemí

Dořešit Bezbariérové WC



Diskuse, dotazy, další termín ŘV

listopad, prosinec



Děkujeme za pozornost a těšíme se na 

setkání příště.

Realizační tým


