
1. Výsledky z dotazníkového šetření MŠMT (2016) a doplňujících podkladů  

 

Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

Bezbariérovost škol chybí u většiny ZŠ a MŠ (bezbariérovost je vyřešena u 2 ZŠ a 2 MŠ). 

Zlepšení v oblasti bezbariérovosti (vnější i vnitřní) připravují 3 ZŠ a 6 MŠ.  

Většina škol (90%) uvedla, že nemá vytvořen ucelený systém pro žáky se SVP (není vybavena 

kompenzačními / speciálními pomůckami, nevyužívá služeb asistenta pedagoga), téměř všechny školy 

ale plánují v této oblasti zlepšení (2016-2019). 

Nárůst potřeby inkluzivního vzdělávání (různá připravenost škol na tento trend). 

Celkově působí na školách jen 18 asistentů pro děti se zdravotním postižením a 4 asistenti pro děti 

s potřebami podpůrných opatření (rok 2016). 

Financování individuálního přístupu k žákům se SVP a k talentovaným žákům. 

Nárůst počtu dětí z odlišného kulturního prostředí nebo jiných životních podmínek. 

V čem spatřují školy překážky:  

Nedostatečné stabilní finanční podpora na personální zajištění inkluze. 

Technická nemožnost bezbariérových úprav (MŠ). 

Nezájem ze strany žáků a rodičů. 

 

Čtenářská a matematická (pre)gramotnost  

 

Slabá podpora žáků s mimořádným zájmem o literaturu, tvůrčí psaní atp., ale všechny školy (ZŠ i MŠ) 

plánují zlepšení v oblasti čtenářské gramotnosti (pregramotnosti). 

Matematická gramotnost není na ZŠ dostatečně rozvíjena, polovina ZŠ chystá  rozvoj pravidelných 

kroužků (zlepšení individuální práci s žáky s mimořádným zájmem o matematiku).  

Všechny MŠ plánují zvýšit podporu čtenářské pregramotnosti a matematické gramotnosti. 

V čem spatřují školy překážky: 

Malý zájem žáků o témata. 

Nedostatek financí pro vzdělávání mimo vlastní výuku (ZŠ). 

Nedostatečná kvalita didaktických materiálů (MŠ). 

 

Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí  a žáků. 

 

Na ZŠ chybí realizace projektů typu „fiktivních firem“, školy plánují v této oblasti nové aktivity.  

V čem spatřují školy překážky:  

Malý zájem ze strany žáků a rodičů. 

Neodpovídající prostory. 

Nedostatek financí na úhradu volitelných předmětů (ZŠ). 

Nedostatek financí pro zajištění pomůcek (MŠ). 
 

Rozvoj kompetencí dětí a žáků v  polytechnickém vzdělávání 
Chybí spolupráce škol s místními firmami. 

V čem spatřují školy překážky:  

Nedostatečné kompetence pedagogů v oblasti polytechnického vzdělávání. 

Absence pozice samostatného pracovníka nebo pracovníků pro rozvoj polytechniky. 

Nedostatek financí na podporu polytechnického vzdělávání (MŠ). 

Neodpovídající prostory (ZŠ), různá vybavenost škol. 

Malý zájem ze strany žáků a rodičů (ZŠ). 

 



Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků. 

Pedagogové využívají na většině ZŠ mobilní ICT vybavení ve výuce. 

Malý prostor pro prohlubování digitálních kompetencí pedagogů. 

Překážky:  

Nedostatek financí na pořízení moderního ICT vybavení (ZŠ). 

Finance na plný úvazek technika ICT vybavení. 

Nevhodné/zastaralé ICT vybavení. 

 

Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka. 
Pouze 1 škola spolupracuje ve výuce cizího jazyka s rodilým mluvčím, jen 4 ZŠ plánují v této oblasti 

zlepšení stávajícího stavu. 

V čem spatřují školy překážky: 

Malý zájem žáků o témata. 

Nedostatek financí pro vzdělávání mimo vlastní výuku (ZŠ). 

Nedostatečná kvalita didaktických materiálů (MŠ). 

 

Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků. 

Vysoký stupeň podpory aktivit pro rozvoj sociálních a občanských dovedností na ZŠ i MŠ. 

Důraz na prevenci, např. nebezpečí vzniku závislosti dětí na sociálních sítích. 

 

 

Jaké nové služby by uvítaly školy na úrovni kraje nebo centra: 

Seznam laboratoří a jejich sdílení. 

On-line sídlení zkušeností. 

Půjčovna odborných a speciálních pomůcek. 

 

 

Ve kterých oblastech se školy potřebují rozvíjet: 
Podpora inkluze na MŠ. 

Rozvoj matematické gramotnosti. 

Podpora polytechnického vzdělávání (MŠ). 

Jazykové vzdělávání na ZŠ. 

 



Nejhůře hodnocené oblasti  
na základě srovnání průměrného hodnocení aktuálního stavu škol  

a průměrného hodnocení aktuálního stavu v rámci ČR: 

 
Základní školy: 

 
 

Mateřské školy: 

 
 

 
 



Největší zájem MŠ o investice do infrastruktury (stavební úpravy a vybavení),  

horizont let 2018-2023: 

 

1. venkovní a vnitřní prostředí 

2. nové didaktické pomůcky 

3. herny, třídy 

4. ICT technika 
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Největší zájem ZŠ o investice do infrastruktury (stavební úpravy a vybavení),  

horizont let 2018-2023: 

 

1. dílny, cvičné kuchyňky 

2. kmenové třídy 

3. venkovní prostředí 

4. specializované učebny 

5. vybavení kompenzačními pomůckami 

6. vybavení dílen a polytechnických učeben 

7. vybavení mobilních počítačových učeben 

 

 

 
 

 



2. Tvorba SWOT analýz a definování problémových oblastí 
 

Do tvorby SWOT analýz byly zapojeny pracovní skupiny. Konkrétní postup práce ve skupinách byl 

takový, že členové vycházeli z výstupů dotazníků MŠMT a z návrhů myšlenkových map vytvořených 

pro danou oblast. V pracovních skupinách o nich členové diskutovali, zpřesňovali je a doplňovali, 

čehož výsledkem byly SWOT analýzy pro každou z oblastí pracovní skupiny v členění: 

 

1. Rozvoj předškolního vzdělávání 

2. Rozvoj základního vzdělávání 

3. Inkluzivní vzdělávání 

4. Rozvoj zájmového vzdělávání v rámci volnočasových aktivit 

 

 

Určení problémových oblastí: 

 

1. Rozvoj potenciálu každého dítěte, žáka  

Zastaralé či chybějící vybavení, pomůcky 

Neodpovídající technický stav infrastruktury vzdělávacích zařízení 

Nízká motivace žáků ke vzdělávání 

Nedostatečné vzdělávání/proškolování učitelů 

Zvýšený zájem dětí/žáků o oblast zájmového vzdělávání  

Potřeba posilování sociálních a občanských dovedností dětí a žáků 

 

 

2. Sladění vzdělávání s požadavky trhu práce 

Nízká míra spolupráce aktérů vzdělávání a podnikatelských subjektů se školami 

Nízká míra vazby vzdělávání (potenciál, kompetence) na budoucí uplatnění na trhu práce 

Nezájem žáků a rodičů o oživení polytechnického vzdělávání na školách 

Nedostatečná manuální zručnost u dětí/žáků 

 

 

3. Společné vzdělávání 

Chybějící bezbariérovost ve školách a školských zařízeních  

Nedostatečná základna osobních asistentů, speciálních pedagogů, chův pro MŠ 

Nedostatek finančních prostředků v podpoře učitelů/speciálních pedagogů/osobních asistentů 

Nevyhovující vybavenost pomůckami, technikou a prostory ve školách 

Nedostatečné zajištění proškolení pedagogů 

Zvyšování počtu dětí a žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí 

Nedostatek finančních prostředků pro realizaci mimoškolního vzdělávání pro všechny žáky  

Prevence syndromu vyhoření pracovníků ve školství 

 

 

4. Spolupráce  

Nízká míra spolupráce aktérů vzdělávání 

Nízká míra spolupráce podnikatelských subjektů se školami. 

Neefektivní komunikace školy s rodiči 

 

 

 

 

 

 



3. SWOT–3 analýza prioritních oblastí rozvoje v řešeném území 
 
Na zpracování SWOT analýz pro jednotlivá opatření (témata) MAP se podíleli jak členové 

realizačního týmu, tak i členové všech pracovních skupin, kteří garantovali zapojení odborné 

veřejnosti do plánování. Výstupem byly dílčí SWOT – 3 analýzy pro jednotlivá opatření (témata) 

MAP. 

 

Uplatnění klíčových témat dle metodiky MAP v řešeném území vyplynulo z provedených analýz 

oblasti vzdělávání v ORP Bohumín, dotazníkových šetření a jednání pracovních skupin. Doporučené a 

volitelné opatření MAP má úzkou vazbu na klíčové kompetence, a to rozvoj technických a řemeslných 

oborů, digitální kompetence, komunikaci v cizích jazycích a sociální dovednosti. Všechny tyto oblasti 

rozvoje potenciálu dětí a žáků sehrávají zásadní roli pro úspěšné uplatnění na trhu práce, ale i v životě.  

 

Povinná opatření 
 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita (P1) 

 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání (P2) 

 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem (P3) 

 

Doporučené opatření 

 Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace 

a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky „STEM“, což 

zahrnuje i EVVO) jako podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě (D1, 

D2) 

 Kariérové poradenství na základních školách (D3) 

 

Volitelné opatření 

 Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků (V1) 

 Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka (V2) 

 Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků (V3) 

SWOT-3 analýza „Vzdělávání obecně“ 

Silné stránky Slabé stránky 

1. Dostatečná síť škol a jejich dostupnost 

1. Zastaralé vybavení škol, chybějící segment 

pedagogického a pomocného personálu (asistenti, 

chůvy, učitelé odborných předmětů,…) 

2. Fungující spolupráce subjektů v území (DDM, 

kulturní a sportovní zařízení, MŠ-ZŠ) 

2. Nedostatečné zabezpečení škol, 

bezbariérovost, specifické materiálové 

požadavky na inkluzi 

3. Flexibilita pedagogického i nepedagogického 

personálu, schopnost přijímat změny, podpora 

zřizovatelů 

3. Nedostatek informací k připravovaným 

změnám ve školství 

Příležitosti Hrozby 

1. Spolupráce škol, vzájemná pomoc a 

koordinace (LVVZ, pobyty, prohlubování 

spolupráce se všemi aktéry vzdělávání) 

1. Syndrom vyhoření pedagogů, zvyšující se tlak 

na učitele 

2. Modernizace vybavení a příprava učitelů pro 

rozvoj klíčových kompetencí  a opatření v inkluzi 

2. Nedostatek financí na změny (inkluze, 

motivace pedagogů i žáků) 

3. Sladění vzdělávání s požadavky trhu práce v 

regionu 

3. Demografický vývoj území, sociální složení 

obyvatel, narůstající výchovné problémy dětí a 

žáků 

 



SWOT-3 analýza "Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita" 

Silné stránky Slabé stránky 

1. Síť mateřských škol pokrývající celé území 
1. 1. Nedokončená bezbariérovost škol, 

bezpečnostní prvky, revitalizace zahrad 

2. Aplikování inovativních forem výuky, podpora 

bezproblémového přechodu všech dětí bez 

rozdílů z MŠ do ZŠ. 

2. 2. Chybí kapacita míst pro děti v MŠ v 

Rychvaldě 

 

3. Kvalifikovanost pedagogického personálu 

3. 3. Nedostatek kvalifikovaného pomocného 

personálu (chůvy, asistenti) včetně finančního 

zajištění 

Příležitosti Hrozby 

1. Spolupráce při organizování akcí, sdílení dobré 

praxe 

1. Nedostatek specializovaných pedagogů a 

pracovníků školství (spec. pedagog, psycholog, 

asistent)   

2. Využívání DVPP, celoživotní vzdělávání 

pedagogů, nové metody výuky 

2. Nezájem rodičů ze sociálně slabého a 

znevýhodněného prostředí o předškolní 

vzdělávání 

3. Modernizace vybavení škol 

3. Nedostatek finančních prostředků pro zvýšené 

náklady na práci s heterogenními skupinami dětí 

a individualizaci výuky 

 

 

SWOT-3 analýza "Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání" 

Silné stránky Slabé stránky 

1. Dobrá dostupnost knihoven – školních i 

městských 

1. Různá úroveň rozvoje čtenářské a matematické 

gramotnosti ve výuce na školách  

2. Spolupráce škol s knihovnami pro zvýšení 

čtenářské gramotnosti  

2. Nedostatek interaktivní techniky a pomůcek 

pro rozvoj gramotnosti  

3. Zkušenosti s novými metodami výuky na 

některých školách 

3. Nedostatek finančních prostředků k zajištění 

individuálního přístupu např. na půlené hodiny, 

kroužky 

Příležitosti Hrozby 

1. Rozvoj čtenářsky a matematicky podnětného 

prostředí s podporou digitálních dovedností  

1. Nezájem ze strany rodičů o cílenou spolupráci 

pro rozvoj gramotností žáků  

2. Systematická práce s čtenářsky i matematicky 

nadanými žáky, finanční motivace pedagogů 

k práci s těmito žáky 

2. Dlouhodobý nedostatek interaktivních 

pomůcek a specializovaných metod pro 

systematický rozvoj gramotnosti  

3. Dovybavení školních knihoven, zavádění 

nových technologií a příprava pedagogů na práci 

s nimi 

3. „Přehlédnutí“ nadaných a bystrých dětí 

vzhledem k inkluzi a jejich odchod do jiných škol 

(př. víceletá gymnázia, soukromé školy) 

 



SWOT-3 analýza "Inkluzívní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem" 

Silné stránky Slabé stránky 

1. Dílčí znalosti a dovednosti pedagogů s aplikací 

inkluzívního vzdělávání na některých školách, 

individuální práce se žáky na základě IVP 

1. Nedostatek zkušeností v problematice 

inkluzivního vzdělávání a nedostatečné vzdělání 

pedagog. pracovníků v oblasti speciální 

pedagogiky, chybějící asistenti pedagoga, školní 

psycholog 

2. Dobrá spolupráce, zkušenosti škol s integrací 

žáků se SVP, práce školních psychologů 

2. Bariérovost budov, vybavení a venkovního 

prostředí, nedostupnost mimoškolního vzdělávání 

pro některé děti a žáky 

3. Dostupná PPP, kompetentní vedení škol, 

podpora zřizovatele 

3. Vyšší počty dětí a žáků ve třídách znesnadňují 

úspěšné inkluzivní vzdělávání 

Příležitosti Hrozby 

1. Sdílení příkladů dobré praxe mezi školami a 

specializovanými pracovišti 

1. Nestabilita finančních prostředků na inkluzi, 

nedostatek pomůcek 

2. Vzdělávání pedagogů, podpora DVPP 2. Syndrom vyhoření pracovníků ve školství. 

3. Vytvoření společné komunikativní platformy 

pro zvýšení osvěty a pozitivního vnímání inkluze 

ve společnosti 

3. Nepochopení, nezájem a odmítání společného 

vzdělávání 

 

SWOT-3 analýza " Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání jako podpora 

kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě" 

Silné stránky Slabé stránky 

1. Oblast je hodnocena jako prioritní pro školy na 

úrovni mikroregionu  
1. Nedostatek stabilní finanční podpory  

2. Důraz na přírodovědné a environmentální 

vzdělávání 

2. Neexistující či nevyhovující prostory pro 

výuku, zastaralé vybavení odborných učeben 

3. Žáci se aktivně podílí na přípravě a realizaci 

školních projektů 

3. Omezený rozsah odborníků schopných vést 

školní i mimoškolní aktivity s technickým 

zaměřením, nedostatečná 

spolupráce podnikatelského sektoru se školami 

Příležitosti Hrozby 

1. Větší sepjetí s podnikatelskou praxí a 

spolupráce s technickými obory SŠ 

1. Nedostatek financí na zavádění nových forem 

výuky  

2. Zapojení rodičů do dané problematiky  
2. Přetrvávající nízký zájem o polytechnické 

vzdělávání ze strany žáků a rodičů  

3. Popularizace technických a přírodovědných 

soutěží a exkurzí, metodická setkávání. 

3. Nedostatečné materiálně – technické vybavení 

pro výuku a mimoškolní aktivity 

 



SWOT-3 analýza " Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků " 

Silné stránky Slabé stránky 

1. Pedagogové motivují žáky k využívání ICT 

technologií k přípravě do školy, k osobnostnímu 

rozvoji, k rozvoji komunikace a práci s textem  

1. Nedostatek interních pracovníků, kteří se 

starají o IT technologie  

2. Pedagogové dokáží a chtějí využívat moderní 

technologie ve výuce  

2. Nevhodné / zastaralé ICT vybavení škol, ale i 

osobní vybavení učitelů  

 3. Zastaralý výukový software, málo interaktivní 

aplikace 

Příležitosti Hrozby 

1. Vzdělávání pedagogů (DVPP, e-learningové 

kurzy)  

1. Nedostatek financí na pořízení moderního ICT 

vybavení (včetně údržby stávající techniky)  

2. Platforma MAP jako možnost pro učitele 

informatiky scházet se a sdílet informace, 

zkušenosti a postupy  

2. Konzervativní pedagogové nechtějí využívat 

ICT technologie  

3. 3. Absence českých moderních výukových 

programů a SW aplikací na trhu, zejména pro 2. 

stupeň  

 

SWOT-3 analýza "Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka" 

Silné stránky Slabé stránky 

1. Zkušenosti s metodou CLIL na jedné ZŠ 

(součástí ŠVP) 

1. Absence rodilých mluvčích - školy 

nespolupracují s rodilými mluvčími  

2. Učitelé jazyků se chtějí dále vzdělávat a 

vyjíždět za seberozvojem do zahraničí  

2. Školy nemají dostatek příležitostí k rozvoji 

jazykové gramotnosti (výměnné pobyty) 

3. Na školách existují jazykové učebny, jinak 

jsou využívány i počítačové učebny ve výuce 

3. Nemožnost individualizace a kreativního 

přístupu v hodině z důvodu velkého počtu žáků. 

Nízké finanční ohodnocení vedoucích 

jazykových kroužků a dalších mimoškolních 

aktivit  

Příležitosti Hrozby 

1. Mezinárodní programy vzdělávání a 

spolupráce  

1. Povinnost druhého cizího jazyka a 

nejednotnost v nabídce vzdělávání druhého 

povinného cizího jazyka na ZŠ  

2. Využívání moderních výukových materiálů  2. Nedostatek stabilní finanční podpory pro 

rozvoj jazykové gramotnosti  

3. Další vzdělávání pedagogů 3. Nedostatek vyučujících s aktivní znalostí 

cizího jazyka 

 



SWOT-3 analýza " Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků" 

Silné stránky Slabé stránky 

1. Ve škole je pěstována kultura komunikace 

mezi všemi účastníky vzdělávání (učitelé, žáci, 

rodiče)  

1. Rodičovské výchově schází podpora 

společenských a občanských kompetencí dětí  

2. Jsou připravovány projektové dny, exkurze na 

radnici, za starostou apod 

2. Nedostatek finančních prostředků na udržení a 

rozvoj aktivit. 

3. V území funguje aktivní a intenzivní 

přeshraniční spolupráce 

3. Ve výuce není dostatek času na podporu 

zapojení žáků do společenského a kulturního 

života 

Příležitosti Hrozby 

1. Pestřejší nabídka tematických mimoškolních 

aktivit  

1. Malý zájem ze strany rodičů a dětí 

2. Posilování regionální identity, místních tradic  2. Nedostatek financí na činnost neformálního 

vzdělávání, spolků a zájmových organizací  

3. Potřeba rozvíjet tyto kompetence vyplynula 

z dotazníkového šetření 

3. Nezájem žáků aktivně se podílet na životě 

školy kopíruje stav ve společnosti – upadající 

občanskou angažovanost a zájem o věci veřejné  

 

 

 

 
 


