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1 Seznam použitých zkratek 

 

A3V Akademie třetího věku – vzdělávání seniorů 

BIOCEV Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci 

CEFIF Centrum fitivních firem 

CLIL integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka, 

CPTO Cestou přírodovědných a technických oborů  

CZ-NACE 
Czech Nomenclature of Economic Activities – klasifikace ekonomických činností v České 

republice 

ČR Česká republika 

ČSÚ Český statistický úřad 

ČŠI Česká školní inspekce ČR 

DDM Dům dětí a mládeže 

DV další vzdělávání 

DVPP další vzdělávání pedagogických pracovníků 

DVSS další vzdělávání pracovníků v sociálních službách 

DVVS další vzdělávání pracovníků ve veřejné správě 

DZ Dlouhodobý záměr 

ECVET Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu 

EHP Evropský hospodářský fond 

ELI Extreme light infrastructure – centrum pro výzkumné a aplikační projekty interakce světla s hmotou 

ESF Evropský sociální fond 

EU Evropská unie 

ICT informační a komunikační technologie 

IVP individuální vzdělávací plán 

KAP Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje 

KHK Krajská hospodářská komora Střední Čechy 

KKOV Klasifikace kmenových oborů vzdělání 
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MAP Místní akční plán 

MŠ mateřská škola 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

MZ maturitní zkouška 

NIDV Národní institut pro další vzdělávání 

NÚV Národní ústav vzdělávání 

OA obchodní akademie 

OP VVV Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

OPVK Operační program vzdělávání pro konkurence schopnost 

ORP Obec s rozšířenou působností 

OŠ Odbor školství 

POSPOLU Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi 

PPP pedagogicko – psychologické poradny  

PŠ praktická škola 

PTO přírodovědné a technické obory 

PV polytechnické vzdělávání 

RAMPS Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb 

RSK Regionální stálá konference Středočeského kraje 

RVP Rámcový vzdělávací program 

SIC Středočeské inovační centrum 

SK Středočeský kraj 

SOŠ střední odborná škola 

SOU střední odborné učiliště 

SPC speciálně pedagogická centra 

SPIV Systémová podpora inkluzivního vzdělávání 

SŠ střední škola 

SŠT střední škola technická 

SVČ středisko volného času 

SVL sociálně vyloučená lokalita 
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ŠVP Školní vzdělávací program 

ÚP úřad práce 

VISK Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

VŠ vysoká škola 

VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze 

VÚPI Výzkumný ústav pro podnikání a inovace 

VZ 
Výroční zpráva o stavu a rozvoij vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji za školní rok 

2017/2018 

VZV vysokozdvižné vozíky 

ZŠ základní škola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analýza potřeb v území Středočeského kraje 

pro potřeby Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání 

7 

 

2  Úvod do problematiky 

 

2.1 Úvod 

 

Analýza potřeb území je výstupem pracovního týmu projektu Krajský akční plán vzdělávání 

Středočeského kraje (KAP). Projekt KAP je realizovaný v rámci systémového projektu OP VVV 

(Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání). Doba realizace je 72 měsíců a je v rámci období 

rozdělen na dvě tříletá období. 

 

Cílem je vytvoření akčního plánu vzdělávání prostřednictvím společných nebo sdílených aktivit na 

území Středočeského kraje za účasti všech aktérů ve vzdělávání metodou akčního plánování. Má 

přispět k naplnění dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje a postupně 

zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách, včetně podpory škol se slabšími výsledky, slabších žáků a 

rozvoje potenciálu každého žáka. 

 

V rámci činnosti projektového týmu, Pracovní skupiny vzdělávání Regionální stálé konference, 

tematických minitýmů, konferencí a dalších aktivit proběhne příprava a následně zpřesnění, realizace a 

vyhodnocování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání, který bude nástrojem implementace 

vybraných specifických opatření OP VVV. KAP bude řešen ve spolupráci všech aktérů v území a za 

metodické podpory Národního ústavu vzdělávání. 

 

Cílem projektu je i propagace, řízení a aktivizace zainteresovaných aktérů ve vzdělávání v území. 

 

Analýza potřeb území popisuje regionální situaci demografického vývoje, vývoje trhu práce a situaci 

ve vzdělávání. Na základě popsaných skutečností a řízených diskusí jsou pak určeny klíčové oblasti 

podpory, konkrétní problémy, základní návrhy řešení a požadovaný stav oblastí. 

 

Analýza je rozdělena do čtyř logických celků. První část je věnována úvodu do problematiky, kde jsou 

popsány základní východiska analýzy, důvody její tvorby a další uplatnění v rámci KAP. Součásti této 

části je také popis metodiky při tvorbě analýzy včetně výchozích postupů a použitých dokumentů. 

Druhá část popisuje vstupní analýzu a širší kontext problematiky, pojednává o demografickém vývoji, 

odvětvové struktuře hospodářství, vzdělávacím systému a trhu práce. Jedná se o popis stávajícího 

stavu v regionu, včetně uvedení relevantních dat a dostupných údajů. Třetí a nejobsáhlejší část analýzy 

tvoří zhodnocení aktuálních potřeb území na základě klíčových témat KAP. Kapitola je rozdělena na 

jednotlivá klíčová témata. V rámci každého tématu byla provedena SWOT analýza a následně byla 

zpracována tabulka s využitím základní logiky analýzy: problém, příčina, žádoucí změna/cíl, kroky ke 

změně. 

 

2.2 Metodika 

 

Základními dokumenty, z nichž Analýza potřeb v území vychází (dále jen Analýza) je Analýza potřeb 

území pro potřeby Krajského akčního plánu z roku 2016, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji 2016-2020 (Dlouhodobý záměr SK), Výroční zpráva o 
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stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji za školní rok 2017/2018 (VZ) a Program 

rozvoje územního obvodu Středočeského kraje 2014–2020.  

 

Dále vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na 

období 2005 – 2020, Výroční zprávy České školní inspekce za rok 2017/2018, Výroční zprávy o 

činnosti Vzdělávacího institutu Středočeského kraje za rok 2017/2018, Plánu primární prevence 

rizikového chování dětí a mládeže ve Středočeském kraji 2016 – 2018, Metodického portálu 

www.rvp.cz a www.nuv.cz, Statistické ročenky Středočeského kraje 2018, Krajské přílohy k národní 

RIS 3 - Středočeský kraj. 

 

Při zpracování analýzy realizační tým dále vycházel z řízených rozhovorů s představiteli škol, s 

pracovníky Odboru školství Krajského úřadu Středočeského kraje, pracovníky Odboru regionálního 

rozvoje, představiteli úřadů práce, Hospodářské a Agrární komory. Dále také z regionálně 

specifických dat ČSÚ (Český statistický úřad), NÚV (Národní ústav vzdělávání) a ÚP (úřad práce). 

 

Teze analýzy byly diskutovány na workshopech se všemi řediteli dotčených škol v kraji, byly 

poskytnuty k připomínkování členům Pracovní skupiny vzdělávání RSK (Regionální stálá konference 

Středočeského kraje), členům minitýmů a dalším aktérům a byly zveřejněny na webových stránkách 

projektu. Na základě těchto připomínek byla vypracována vlastní analýza, která byla projednána na 

pracovních minitýmech podle jednotlivých klíčových témat. Realizační tým vycházel i z diskusí na 

portálu projektu KAP Středočeského kraje www.kap-stredocesky.cz. 

 

Analýza byla dále diskutována v rámci projektu P – KAP (projekt, jehož nositelem je NÚV a zabývá 

se metodickou podporou krajských akčních plánů) s odborným garantem KAP a dalšími metodiky 

projektu P – KAP. 

 

Analýza bude schválena Pracovní skupinou vzdělávání RSK. 

 

Analýza je výchozím materiálem pro krajské akční plánování, bude součástí Krajského akčního plánu 

vzdělávání. Tento se soustředí primárně na střední a vyšší odborné školy a organizace zájmového a 

neformálního vzdělávání mládeže. Průřezová témata Podpora k podnikavosti, iniciativě a kreativitě, 

Podpora polytechnického vzdělávání a Rozvoj kariérového poradenství jsou řešeny i na úrovni ZŠ a 

MŠ.   

 

3 Vstupní analýza a širší kontext problematiky 

 

3.1 Demografický vývoj  

 

Území Středočeského kraje se dělí na 12 okresů s 10 okresními městy. V roce 2018 bylo na území 

kraje 1 144 obcí. Nejvíce jich měl okres Mladá Boleslav a Příbram (po 120 obcích), nejméně okres 

Mělník (69 obcí). Příbram byla také největším okresem s 14,3 % rozlohy kraje a nejmenším Praha-

západ, 5,3 % rozlohy kraje.  Kraj byl charakteristický vysokým zastoupením obcí s počtem obyvatel 

do dvou tisíc (1 030 obcí), ve kterých žilo 40,9 % obyvatel. Statut města je přidělen 84 obcím, Kladno 

a Mladá Boleslav jsou statutárními městy. Mezi pět největších měst v kraji patří Kladno, Mladá 

http://www.rvp.cz/
http://www.nuv.cz/
http://www.kap-stredocesky.cz/
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Boleslav, Příbram, Kolín a Kutná Hora. Středočeský kraj jako jediný kraj nemá své krajské město, 

krajský úřad sídlí v hlavním městě Praze. 

Obrázek č. 1 Administrativní členění Středočeského kraje 

 

 Zdroj: Mapový portál Středočeského kraje 

 

K 1. 1. 2018 měl Středočeský kraj 1 369 332 obyvatel, a byl nejlidnatějším regionem ČR. Nejvíce 

lidnatým okresem Středočeského kraje byl okres Praha-východ (179 811 obyvatel), přes 100 000 

obyvatel žilo také v okrese Kladno, Praha-západ, Mladá Boleslav, Příbram Mělník a Kolín. Naopak 

populačně nejmenším byl okres Rakovník s 55 504 obyvateli.  

Tabulka č. 1 Vývoj počtu obyvatel Středočeského kraje 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Počet obyvatel celkem  

(k 31. 12.) 

1 315 299 1 326 876 1 338 982 1 352 795 1 369 332 

 muži 649 245 654 935 660 919 668 102 676 696 

 ženy 666 054 671 941 678 063 684 693 692 636 

Zdroj: ČSÚ 

Demografický vývoj kraje se začal výrazně měnit ve druhé polovině devadesátých let minulého století, 

a to hlavně díky výstavbě satelitních obytných celků v okolí Prahy. Počet obyvatel přibývá pravidelně 

již osmnáctým rokem a na přírůstku se podílí především stěhování. Do kraje se vzhledem k dobré 

poloze přistěhovalo velké množství mladých lidí, kteří zde zakládají své rodiny. Díky tomu došlo k 

postupnému snížení přirozeného úbytku a počínaje rokem 2006 se v kraji rodí více dětí, než kolik 

umírá osob. Kraj byl s průměrným věkem 41,1 let v roce 2017 nejmladším krajem České republiky.  

Věková struktura obyvatel vykazuje v rámci kraje značné rozdíly. Nejmladší obyvatelstvo obývalo 

zázemí hlavního města a ORP (obec s rozšířenou působností) Lysá nad Labem, nejstarší obyvatelstvo 
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bylo v ORP Poděbrady, Kutná Hora, Vlašim a Sedlčany. 

V níže uvedeném grafu je zachycen demografický vývoj ve Středočeském kraji dle věkových skupin 

obvyklého nástupu dětí, žáků a studentů do jednotlivých stupňů vzdělání od roku 2001 do roku 2017. 

Graf č. 1 Demografický vývoj ve Středočeském kraji dle věkových skupin obvyklého nástupu dětí, žáků a 

studentů do jednotlivých stupňů vzdělání 

 
Zdroj: VZ 2017/2018 

 

Následující informace jsou převzaty z Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve 

Středočeském kraji za školní rok 2017/2018. 

 

Ve věkové skupině 35letých docházelo od roku 2001 až do roku 2013 k nárůstu počtu dětí, v období 

let 2014-2016 došlo k poklesu počtu dětí a v roce 2017 byl zaznamenán mírný nárůst (ve srovnání s 

předchozím rokem o 82 dětí).  Ve vývoji skupiny 6 - 14letých nadále pokračoval pozitivní trend, od 

roku 2009 je patrný každoroční nárůst v této kategorii. Meziroční přírůstek (mezi lety 2017 a 2016) 

činil 4 480 žáků (3,2 %). Ve věkové kategorii 15 - 18letých docházelo v období let 2009-2014 k 

poklesu počtu žáků a od roku 2015 k nárůstu, který v roce 2017 meziročně činil 1 466 žáků (3,1 %). 

Věková skupina 19 - 21letých vykazuje od roku 2011 pokles, přičemž meziroční úbytek v roce 2017 

činil 439 osob (1,3 %). 

 

Ve všech sledovaných věkových skupinách dosahovala nejvyšších hodnot ORP Černošice, 

následovaná ORP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (druhá nejvyšší hodnota věkové skupiny 3-5 let 

a 6-14 let, třetí nejvyšší hodnota věkové skupiny 15-18 let a 19-21 let) a Kladno (druhá nejvyšší 

hodnota věkové skupiny 15-18 let a 19-21 let, třetí nejvyšší hodnota věkové skupiny 3-5 let a 6-14 

let). Naopak nejnižších hodnot ve sledovaných věkových skupinách dosahovala ORP Votice. 
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3.2 Odvětvová struktura hospodářství 

 

Na území Středočeského kraje mělo k 30. 9. 2018 sídlo zaevidováno 341 030 ekonomických subjektů 

(v předchozím období KAP I 324 905). Míra podnikatelské aktivity je ve Středočeském kraji relativně 

vysoká a dosahuje v rámci České republiky nadprůměrných hodnot. Nejvyšší míra podnikatelské 

aktivity (nejvíce ekonomických subjektů, tj. subjektů zapsaných v registru ekonomických subjektů k 

30.9.2018) byla v okresech Praha-východ (51 498 - nárůst o 3,2 %) a Praha-západ (44 139 - nárůst o 

2,7 %). Naopak nízký počet ekonomických subjektů je charakteristický pro okresy Rakovník a Kutná 

Hora. 

3.2.1 Odvětvová struktura ekonomických subjektů podle klasifikace CZ-NACE 

 

Tabulka č. 2 zobrazuje zaměstnanost ve vybraných odvětvích podle NACE-CZ ve Středočeském kraji 

v %. Nejvíce pracovníků bylo zaměstnáno v terciálním sektoru, 62,1 % (63,3 % v předchozím období 

KAP I), což je o 2,9 % více než průměr ČR 59,1 % (59,2 % v předchozím období).  

 

Tabulka č. 2 Zaměstnanost ve vybraných odvětvích podle NACE-CZ ve Středočeském kraji v % 

Odvětví 
Středočeský kraj ČR 

Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy 

Zemědělství, lesnictví a rybářství (A) 2,9 3,8 1,8 2,8 3,6 1,8 

Těžba a dobývání (B) 0,2 0,4 . 0,6 1,0 0,1 

Zpracovatelský průmysl (C) 25,4 30,6 18,9 27,9 33,0 21,4 

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla (D) 0,8 1,0 0,6 1,0 1,3 0,6 

Zásob. vodou; činnosti souvis. s odpady (E) 1,0 1,3 0,5 1,1 1,4 0,6 

Stavebnictví (F) 7,6 12,7 1,2 7,5 12,3 1,5 

Průmysl (vč. stavebnictví) (B až F) 35,0 45,8 21,2 38,1 49,0 24,2 

Velkoobchod a maloob.; opr. mot. vozidel (G) 13,1 11,1 15,6 11,5 9,5 14,0 

Doprava a skladování (H) 7,8 10,1 5,0 6,3 8,3 3,8 

Ubytování, stravování a pohostinství (I) 3,7 3,2 4,3 3,3 2,7 4,1 

Informační a komunikační činnosti (J) 2,9 4,2 1,2 2,9 3,9 1,6 

Peněžnictví a pojišťovnictví (K) 2,5 1,8 3,5 2,2 1,6 2,9 

Činnosti v oblasti nemovitostí (L) 1,1 1,0 1,3 0,8 0,7 1,0 

Profesní, vědecké a technické činnosti (M) 6,1 5,2 7,3 5,1 4,6 5,8 

Administrativní a podpůrné činnosti (N) 2,4 2,4 2,4 2,5 2,4 2,6 

Veřejná správa a obrana; pov. soc. zabezp. 
(O) 

6,4 5,6 7,4 6,5 5,9 7,4 

Vzdělávání (P) 5,8 1,7 11,1 6,6 2,7 11,5 

Zdravotní a sociální péče (Q) 6,6 2,1 12,3 7,2 2,5 13,1 

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti (R) 1,7 1,4 2,0 1,8 1,5 2,2 

Ostatní činnosti (S) 1,8 0,6 3,2 1,7 0,9 2,7 

Služby (G až U) 62,1 50,4 77,0 59,1 47,4 74,0 
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Zdroj: Regionálně specifická data NÚV 2017 

3.2.2 Klíčoví zaměstnavatelé ve Středočeském kraji 

 

Ve Středočeském kraji hraje největší roli jako zaměstnavatel společnost ŠKODA AUTO a.s. v Mladé 

Boleslavi. Ostatní firmy zaměstnávají podstatně méně zaměstnanců. V přiložené tabulce jsou 

zobrazeny ty, které zaměstnávají v průměru více než 900 osob. 

Tabulka č. 3 Klíčoví zaměstnavatelé ve Středočeském kraji  

Podnikatelské subjekty se sídlem ve 
Středočeském kraji s největším počtem 
zaměstnanců (jen kmenoví zaměstnanci, 
mimo DPČ a DPP, mimo agenturní 
pracovníky) 

Průměrný roční 
přepočtený počet 
zaměstnanců za 2018  

Kontaktní pracoviště 
ÚP ČR  

ŠKODA AUTO a.s. 32 554 MLADÁ BOLESLAV 

Amazon Logistic Prague s.r.o. 3 746 PRAHA ZÁPAD 

LEGO Production s.r.o. 2 526 KLADNO 

Toyota Peugeot Citroën Automobile 
Czech, s.r.o. 2 164 KOLÍN 

AERO Vodochody AEROSPACE a.s. 1 693 PRAHA VÝCHOD 

VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s. 1 635 RAKOVNÍK 

Sellier & Bellot a.s. 1 619 BENEŠOV 

Oblastní nemocnice Kolín, a.s., 
nemocnice Středočeského kraje 1 552 KOLÍN 

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., 
nemocnice Středočeského kraje 1 456 MLADÁ BOLESLAV 

Oblastní nemocnice Kladno, a.s., 
nemocnice Středočeského kraje 1 290 KLADNO 

Foxconn Technology CZ s.r.o. 1 284 KUTNÁ HORA 

Oblastní nemocnice Příbram, a.s., 
nemocnice Středočeského kraje 1 258 PŘÍBRAM 

Bidfood Czech Republic s.r.o. 1 236 MĚLNÍK 

GZ Media, a.s. 1 168 BEROUN 

Philip Morris ČR a.s. 1 141 KUTNÁ HORA 

REHAU Automotive, s.r.o. 1 107 PRAHA VÝCHOD 

Carrier Refrigeration Operation Czech 
Republic s.r.o. 1 019 BEROUN 

MAHLE Behr Mnichovo Hradiště s.r.o. 999 MLADÁ BOLESLAV 

KOSTAL CR, spol. s r.o. 996 BEROUN 

Řízení letového provozu České republiky, 
státní podnik  993 PRAHA ZÁPAD 

TRW-Carr s.r.o. 977 PRAHA VÝCHOD 

Zdroj: Úřad práce Krajská pobočka v Příbrami, 2018 
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3.3 Trh práce  

3.3.1 Regionální statistika trhu práce 

 

K 31. 12. 2018 evidoval Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Příbrami celkem 25 238 uchazečů o 

zaměstnání. Jejich počet byl ve srovnání se stejným obdobím minulého roku 2017 nižší o 4 132 osob. 

Z tohoto počtu bylo 22 968 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let. Ve srovnání se 

stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 4 577 dosažitelných uchazečů o zaměstnání. 

V průběhu prosince 2018 bylo nově zaevidováno 4 375 osob. V porovnání se stejným obdobím 

předchozího roku bylo o 312 nově evidovaných uchazečů méně. Z evidence během měsíce prosince 

odešlo celkem 2 889 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči), bylo to o 421 uchazečů méně 

než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich v tomto měsíci nastoupilo 1 650, tj. 

celkem o 284 méně než ve stejném měsíci minulého roku, z toho 805 uchazečů o zaměstnání bylo 

umístěno prostřednictvím ÚP ČR (Úřad práce České republiky), tj. o 506 více než ve stejném období 

minulého roku. Dále bez umístění (vyřazení z jiných důvodů např. sankční vyřazení, odchod do 

důchodu apod.) bylo vyřazeno 1 239 uchazečů. 

Ke konci prosince 2018 bylo evidováno ve Středočeském kraji 13 516 nezaměstnaných žen. Jejich 

podíl na celkovém počtu uchazečů činil 53,6 %. V evidenci bylo 3 749 osob se zdravotním 

postižením, což představovalo 14,9 % z celkového počtu nezaměstnaných. 

Ke konci prosince 2018 bylo evidováno 1 144 nezaměstnaných absolventů škol všech stupňů vzdělání 

a mladistvých, jejich počet klesl ve srovnání se stejným měsícem minulého roku (2017) o 83 osob. Na 

celkové nezaměstnanosti ve Středočeském kraji se podíleli 4,5 %. 

Podíl nezaměstnaných osob stejný nebo vyšší, než republikový průměr vykázalo 6 okresů, nejvyšší byl 

v okresech Nymburk (3,8 %) a Příbram (3,7 %), nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v 

okresech Praha východ (1,1 %) a Benešov (1,6 %). 

3.3.2 Absolventi a trh práce 

 

Nejvíce uplatnitelné profese na trhu práce ve Středočeském kraji jsou dle Krajské hospodářské komory 

Střední Čechy (KHK) následující: 

Kovodělníci, strojírenští dělníci a pracovníci v příbuzných oborech, obsluha stacionárních strojů a 

zařízení, řidiči a obsluha pojízdných zařízení, montážní dělníci výrobků a zařízení, pomocní 

pracovníci v oblasti těžby, stavebnictví, výroby, dopravy a v příbuzných oborech nebo zpracovatelé 

potravin, dřeva, textilu a pracovníci v příbuzných oborech. V rámci mapování se nejčastěji v 

dotaznících objevují poptávky na pozice: Údržbář automatických linek, Operátor výroby, Strojní 

mechanik do výroby, konstruktér, nástrojař, Pracovník lakovny – lakýrník, skladový operátor atd. 

Kromě výše uvedených profesí, které jsou nejvíce poptávané ze strany zaměstnavatelů, je patrný 

nárůst poptávky i po dalších oborech, jako jsou například specialisté a odborní pracovníci v oblasti 

zdravotnictví, techničtí a odborní pracovníci v oblasti vědy a techniky nebo kvalifikovaní pracovníci v 

zemědělství. 

Ve spolupráci s KHK a úřady práce byl sestaven následující přehled nejdůležitějších problémů, které 

absolventi škol mají při hledání zaměstnání: 
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• nulová praxe, 

• nízká zodpovědnost, nepříliš kladný přístup k práci, špatné návyky ze škol například 

nedostatečná samostatnost, motivace, ochota k dalšímu vzdělávání a další, 

• zkreslené představy o mzdách, s tím související i špatná motivace, 

• neochota dojíždět za prací, 

• nesoulad mezi kvalifikací absolventů a poptávkou na trhu práce, 

• nemotivující rodinné zázemí, které nevede k osvojování správných návyků, 

• slabá cílevědomost a houževnatost, nepřipravenost na konkurenční prostředí vlivem situace ve 

středním školství, způsobené systémem financováním škol na žáka. 

Z poznatků KHK i statistických dat vyplývá, že nejvíce jsou poptávány obory s maturitou, školy se 

zaměřením na IT (informační technologie), ekonomické či obchodní školy.  

Zájem žáků o technické a přírodovědné obory a odborné vzdělávání obecně 

Na základě nejrůznějších statistik mladá generace ve Středočeském kraji tvoří nemalou část 

ekonomicky aktivních osob. V poslední době dokonce dochází k velmi mírnému nárůstu zájmu žáků o 

technické a přírodovědné obory. Nárůst je patrný například v oborech informatiky, strojírenství a 

strojírenské výrobě či elektrotechnice, telekomunikační a výpočetní technice. Bohužel tento zájem 

není adekvátní potřebám trhu a netýká se dalších oborů a profesí, které jsou na trhu práce žádané. 

Jedním z důvodů je nedostatečný přístup k získání manuální zručnosti ve školách i v rodině. 

Technické a přírodovědné obory jsou žáky ve srovnání s obory humanitními a ekonomickými 

považovány za perspektivnější, užitečnější a praktičtější, na druhou stranu však také za obtížnější, 

časově náročnější, vyžadující vrozené schopnosti. Od dalšího studia PTO (přírodovědné a technické 

obory) však studenty odrazuje jimi vnímaná vysoká obtížnost těchto oborů, nezáživnost výuky 

(náročná příprava v teoretických předmětech), horší průměrné známky než v humanitních předmětech, 

snaha žáků získat certifikát o ukončení studia jednodušším způsobem. 

Mnoho žáků se rozhoduje pro své budoucí vzdělávání na základě vlivu některých faktorů, kterými 

jsou například jejich dosavadní prospěch v daném oboru, zájem o tento obor a zejména vliv rodičů a 

kamarádů. 

Poptávka a naplněnost spolu úzce souvisejí. Školy, ale i kraj, podle poptávky postupně upravují 

nabídku oborů, avšak tento proces je pomalý a vzhledem k potřebám trhu práce nedostatečný. V 

oblasti technických, přírodovědných a řemeslných oborů kraj podporuje například formou stipendií 

méně poptávané, ale důležité obory. Na výběru takto podporovaných oborů se podílí úřad práce a 

hospodářská komora. Tyto instituce se snaží nejrůznějšími aktivitami propojovat školy a firmy a 

motivovat žáky k aktivnějšímu zapojení při výběru profese, která je na trhu práce žádána. 

Tabulka č. 4 zobrazuje procentuální podíl zaměstnaných dle stupně dokončeného vzdělání v roce 

2017. Nejvíce zaměstnaných lidí, s převahou žen, má ukončené střední vzdělání s maturitou. Nejméně 

zaměstnaných tvoří lidé se základním vzděláním. 
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Tabulka č. 4 Vzdělanostní struktura zaměstnaných 

Dokončené vzdělání 
Středočeský kraj ČR 

Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy 

Základní 3,3 2,7 4,1 4,3 3,8 4,9 

Střední bez maturity 33,9 39,9 26,4 33,9 39,6 26,6 

Střední s maturitou 40,3 35,7 46,1 37,3 33,7 41,7 

Vysokoškolské 22,4 21,7 23,4 24,6 22,9 26,7 

Zdroj: Regionálně specifická data NÚV, 2017 

Tabulka č. 5 zobrazuje přehled o nezaměstnanosti „čerstvých“ absolventů s výučním listem ve 

Středočeském kraji. Míra nezaměstnanosti „čerstvých“ absolventů se středním vzděláním s výučním 

listem v dubnu 2018 činila 5 %.  

Nejnižší míru nezaměstnanosti ze všech silně zastoupených skupin učebních oborů mají vyučení v 

oborech Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (2,5 %), stejně jako v předchozím 

období KAP I. Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla v dubnu 2018 evidována v oborech Obchod (9 %) 

a Potravinářství a potravinářská chemie (9 %). V období KAP I 2016-2019 byla nejvyšší v oboru 

Osobní a provozní služby. 

Tabulka č. 5 Přehled o nezaměstnanosti „čerstvých“ absolventů s výučním listem v SK 

Zdroj: NÚV, duben 2018 

Graf č. 2 zobrazuje vývoj počtu absolventů a nezaměstnaných absolventů ve Středočeském kraji dle 

jednotlivých oborů vzdělávání. Nejnižší podíl nezaměstnaných mají gymnázia, jejichž absolventi po 

maturitě odcházejí na vysoké školy. Z grafu je také patrný úbytek absolventů v odborném vzdělávání 

mezi roky 2014 a 2018. 

 

 

 

 

 

 

Skupina oborů vzdělání H Počet 

absolventů 

2017 

Počet 

nezaměstnanýc

h absolventů 

Míra 

nezaměstnanosti 

v % 

23 Strojírenství a strojírenská výroba   494 16 3,2  

26 Elektrotech., telekom. a výpočet. technika 203 5 2,5  

29 Potravinářství a potravinářská chemie  166 15 9,0  

33 Zprac. dřeva a výroba hudeb. nástrojů 98 3 3,1  

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie  173 9 5,2  

41 Zemědělství a lesnictví   294 10 3,4  

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus  475 31 6,5  

66 Obchod   134 12 9,0  

69 Osobní a provozní služby   163 8 4,9  

Celkem H 2200 109 5  
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Graf č. 2 Vývoj počtu absolventů a nezam. absolventů ve SK 

 

Zdroj: NÚV 

3.4 Vzdělávací systém 

 

3.4.1 Síť škol a školských zařízení  

 

Základní údaje o síti škol a školských zařízení jsou převzaty z Výroční zprávy o stavu a rozvoji 

vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji za školní rok 2017/2018. 

 

Ke 30. 9. 2017 zahrnovala regionální vzdělávací soustava ve Středočeském kraji podle statistik 

Odboru školství Krajského úřadu Středočeského kraje celkem 1 384 (v předchozím období KAP I 

1345) právních subjektů vykonávajících činnost školy nebo školského zařízení. 

 

Středočeský kraj byl ke stejnému datu zřizovatelem 185 (v předchozím období KAP I 187) 

příspěvkových organizací (škol a školských zařízení). Z tohoto počtu bylo 106 středních škol (KAP I 

108), 4 samostatné mateřské školy speciální, 43 subjektů poskytujících základní vzdělávání pro žáky 

se speciálními vzdělávacím potřebami (včetně 7 praktických škol, 1 školní statek (KAP I 2), 11 

středisek volného času, 18 základních uměleckých škol, 1 pedagogicko-psychologická poradna a 1 

vzdělávací institut. Každá vyšší odborná škola zřizovaná Středočeským krajem (celkem 15) měla 

společné ředitelství se střední školou.  

 

Dále ve školním roce 2017/18 působilo ve Středočeském kraji – při sledování počtu školských 

právnických osob 7 školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy zřizovaných MŠMT 

(dětské domovy se školou, výchovné ústavy, dětský domov a středisko výchovné péče).  

 

Obcemi, církvemi a soukromými subjekty bylo v kraji celkem zřizováno 1 193 škol a školských 

zařízení (KAP I 1151) – z toho 1 013 obcemi, 166 privátními zřizovateli a 14 církvemi. Samostatných 

základních škol bylo obcemi zřizováno 242, mateřských škol 451, další školy byly zřízené jako 

společné subjekty mateřská a základní škola. 
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Umělecké vzdělávání zajišťovalo 33 samostatných základních uměleckých škol (KAP I 32), 3 spojené 

základní umělecké školy zřizované obcemi. 

 

Obce zřizovaly v oblasti středního vzdělávání Obchodní akademi Neveklov a Waldorfskou školu 

Příbram – základní školu a střední školu (započítána pod ZŠ).  

 

Obce zřizovaly 12 středisek volného času a 34 samostatných zařízení školního stravování. Přípravné, 

podpůrné a upřesňující činnosti v procesu přípravy rozpočtu pro školy a školská zařízení zřizovaná 

obcemi zabezpečovaly obecní úřady obcí s rozšířenou působností.  

 

Celkem 14 subjektů bylo zřizovaných církvemi, 5 základních uměleckých škol (dále ZUŠ) bylo 

zřízených soukromým zřizovatelem.  

 Tabulka č. 6 Vývoj počtu absolventů ve Středočeském kraji – denní studium. Zdroj Regionálně specifická data NÚV 

Kategorie vzdělání 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Střední vzdělání s výučním listem 
(E+H) 

3163 3157 3051 3020 3106 3155 

Střední s MZ a odborným 
výcvikem (L0) 

454 408 437 403 406 367 

Střední vzdělání bez MZ i výučního 
listu (J, C, D) 

100 95 109 83 159 141 

Střední odborné vzdělání s MZ (M) 3530 3627 3306 3463 3488 3586 

Gymnaziální vzdělání (K) 2049 1976 2026 2173 2112 2150 

              

Nástavbové vzdělání (L/5) 804 726 625 590 567 582 

Vyšší odborné vzdělání (N) 608 526 541 374 294 196 

 

 

Tabulka č. 7 Vývoj počtu dětí, žáků a studentů ve školách SK, zdroj: ČSÚ 

 Typ školy 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Děti v mateřských školách 46 815 48 455 49 663 49 771 50 315 

Žáci v základních školách 104 329 109 650 115 005 120 393 125 416 

Žáci ve středních školách 41 866 41 138 40 067 39 885 39 468 

Studenti vysokých škol 36 612 34 884 32 917 31 465 30 639 

 

Ve Středočeském kraji působí tři vysoké školy: Škoda Auto Vysoká škola o.p.s. v Mladé 

Boleslavi, Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o. 

v Kutné Hoře a ČVUT Fakulta biomedicinských studií v Kladně. V dalších městech probíhá 

výuka dalších vysokých škol například v Příbrami Vysoké školy evropských a regionálních 

studií. 

 

 

http://www.seznamskol.eu/skola/831-skodaauto-vysoka-skola/
http://www.seznamskol.eu/skola/831-skodaauto-vysoka-skola/
http://www.seznamskol.eu/skola/15884-vysoka-skola-politickych-a-spolecenskych-ved-sro/
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3.4.2 Struktura a poptávka po oborech vzdělání  

 

Následující tabulky nabízejí pohled na vývoj vzdělanostní a oborové struktury středních škol 

a vyšších odborných škol zřizovaných Středočeským krajem, který zabezpečuje více než ze tří 

čtvrtin střední vzdělávání ve středočeském regionu. Údaje jsou za všechny ročníky. 

 

Tabulka č. 8 Vzdělanostní struktura – počet žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání 

(všechny formy vzdělávání) – ve školním roce 2015/2016 až 2017/2018 – zřizovatel Středočeský kraj, 

zdroj: VZ 

Střední a vyšší odborné vzdělávání 
Celkový počet žáků a studentů 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Obory vzdělání s maturitní zkouškou 25 007 25 074 24 981 

Nástavbové studium 1 914 1 717 1 391 

Nematuritní obory vzdělání 7 693 7 597 7 583 

Obory VOŠ 1 414 1 190 1 005 

Celkem 36 028 35 578 34 960 

 

Od školního roku 2015/2016 došlo k poklesu počtu žáků a studentů ve středním a vyšším odborném 

vzdělávání. Meziročně byl zaznamenán největší pokles u nástavbového studia. 

 

Tabulka č. 9 Dosažené vzdělání – žáci studující v denní formě vzdělávání (denní forma vzdělávání; 

zřizovatel Středočeský kraj), zdroj: VZ 

Kateg.  Dosažené vzdělání 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

M Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) 11 738 11 726 11 646 

K Úplné střední všeobecné vzdělání 11 399 11 581 11 603 

H Střední odborné vzdělání s výučním listem  6 622 6 509 6 577 

L Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou  2 309 2 126 2 055 

E Nižší střední odborné vzdělání  892 902 786 

C Základní vzdělání  129 134 162 

J 
Střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity i 

výučního listu 
19 21 28 

Celkem 33 108 32 999 32 857 

 

Následující přehled zobrazuje vzdělanostní strukturu dle skupin příbuzných oborů, což představuje 

počet žáků všech ročníků vzdělávaných v jednotlivých odvětvích. 

Tabulka č. 10 Oborová struktura – skupiny příbuzných oborů vzdělání – středních škol zřizovaných 

Středočeským krajem (všechny formy vzdělávání) – počty žáků ve skupinách oborů vzdělání ve školním 

roce 2016/2017 a 2017/2018, zdroj: VZ 

Skupina 

oborů 
Název skupiny příbuzných oborů 

Žáci 

celkem 

2014/2015 

Žáci 

celkem 

2015/2016 

Žáci 

celkem 

2016/2017 

Žáci 

celkem 

2017/2018 

16 Ekologie a ochrana životního prostředí (4) * 229 174 126 113 

18 Informatické obory (10) 901 818 830 852 

23 Strojírenství a strojírenská výroba (30) 2 607 2 554 2 608 2 628 
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26 
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní 

technika (16) 
1 874 

1 866 
1 808 1 831 

28 Technická chemie a chemie silikátů (1) 16 10 11 7 

29 Potravinářství a potravinářská chemie (18) 740 765 713 715 

31 Textilní výroba a oděvnictví (1) 5 10 7 0 

33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (13) 508 469 442 434 

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie (22) 1 377 1 236 1 123 1 053 

37 Doprava a spoje (3) 144 131 108 96 

39 Speciální a interdisciplinární obory (4) 626 488 511 524 

41 Zemědělství a lesnictví (25) 1 960 1 819 1 878 1 837 

43 Veterinářství a veterinární prevence (5) 192 226 290 357 

53 Zdravotnictví (9) 1 284 853 905 1021 

63 Ekonomika a administrativa (24) 2 433 2 201 2 164 2 105 

64 Podnikání v oborech, odvětví (18) 848 702 641 615 

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus (25) 2 801 2 601 2 425 2 287 

66 Obchod (19) 722 692 743 758 

68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost (9) 589 586 601 608 

69 Osobní a provozní služby (7) 597 567 592 564 

72 Publicistika, knihovnictví a informatika (1) 54 58 79 76 

75 Pedagogika, učitelství a sociální péče (14) 1 044 991 971 935 

78 Obecně odborná příprava (31) 1 710 1 633 1 600 1 593 

79 Obecná příprava (29) 11 365 11 399 11 581 11 603 

82 Umění a užité umění (3) 254 259 242 245 

  Celkem v denní formě vzdělávání 34 880 33 108 32 999 32 857 

21 
Hornictví a hornická geologie, hutnictví a 

slévárenství (1) 
** 

51 
43 28 

23 Strojírenství a strojírenská výroba (6) ** 69 76 39 

26 
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní 

technika (3) 
** 

53 
58 41 

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie (1) ** 10 7 7 

41 Zemědělství a lesnictví (1) ** 11 5 0 

53 Zdravotnictví (3) ** 121 148 153 

64 Podnikání v oborech, odvětví (18) ** 797 689 522 

68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost (2) ** 64 72 34 

75 Pedagogika, učitelství a sociální péče (3) ** 330 291 274 

  Celkem v ostatních formách vzdělávání ** 1 506 1 389 1 098 

Zdroj: MŠMT/ŠKS  

* počet škol 

** data v tomto období nebyla zjišťována 

 

3.4.3 Další vzdělávání  

 

Středočeský kraj podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků jako klíčové systémové a 

efektivní opatření ke zvýšení kvality vzdělávání a vzdělávací soustavy kraje a další vzdělávání 

pracovníků ve veřejné správě, které vede ke kvalitnímu a efektivnímu výkonu veřejné správy jako 

služby obyvatelům kraje. 
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V rámci podpory odborného vzdělávání Středočeský kraj dále usiluje o vytvoření podmínek pro 

koordinovanou spolupráci škol, školských zařízení a dalších institucí v oblasti poskytování 

rekvalifikací pro široké spektrum cílových skupin. 

 

Středočeský kraj, vědom si důležitosti zapojení seniorů do života společnosti a prospěšnosti jejich 

dalšího vzdělávání jak pro ně samotné, tak pro společnost, podporuje aktivity, které jsou školami a 

školskými zařízeními v této oblasti realizovány. 

 

Dále rozvíjí podporu dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání přímo prostřednictvím jím 

zřízeného Vzdělávacího institutu Středočeského kraje pro vzdělávání dospělých a dále prostřednictvím 

středních a vyšších odborných škol případně dalších zařízení. 

 

 

Vzdělávací institut Středočeského kraje  

Vzdělávací institut Středočeského kraje (VISK) je zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků, ale věnuje se obecně vzdělávání dospělých. Provozuje celkem devět hlavních 

(kmenových) pracovišť, čtyři doplňková pracoviště, která nejsou přímo personálně obsazena, a dále 

celkem dvanáct pracovišť A3V (akademie třetího věku). Dalšími pracovišti jsou různá místa realizace 

seminářů dle potřeby a požadavku klientů – přednáškové sály, jazykové laboratoře, tělocvičny, učebny 

ICT apod. Od roku 2014 je VISK současně i centrem sítě škol, které poskytují DV (další vzdělávání). 

Tím byly rozšířeny jeho služby o poskytování DV a zajišťování procesů uznávání vzdělávacích kursů 

a organizací. Síť pracovišť byla dobudována z důvodu postupného náběhu hlavní činnosti VISK 

kromě DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků) i na další cílové skupiny a oblasti dalšího 

vzdělávání, které jsou pro kraj prioritní, a to zejména další vzdělávání pracovníků ve veřejné správě, 

další vzdělávání pracovníků v sociálních službách a vzdělávání seniorů. Doplňkově byly pracovníky 

škol a školských zařízení v oblasti DVPP využívány i vzdělávací služby dalších organizací (komerční 

instituce, NIDV apod.), z části financované zejména z ESF (Evropský sociální fond). VISK dále 

doplnil nabídku profesních kvalifikací, které jsou poskytovány v rámci celoživotního vzdělávání jako 

další segment hlavní činnosti v rámci Centra pro rekvalifikace a profesní kvalifikace (CPR) při VISK. 

 

3.5 Informace o IROP a ITI 

 

V rámci analýzy potřeb v území byly mapovány investiční potřeby škol, tyto byly vyhodnoceny a 

shrnuty do Rámce pro podporu infrastruktury škol, který se stal stěžejním dokumentem a kritériem pro 

žádání o investiční projekty škol. 

Dne 19. 5. 2016 byly vyhlášeny výzvy IROP č. 32 a 33 – Infrastruktura středních škol a vyšších 

odborných škol, bez SVL (sociálně vyloučená lokalita) a se SVL. Hlavními podporovanými aktivitami 

byly stavby a stavební úpravy, pořízení vybavení odborných učeben, budování bezbariérovosti škol a 

v oblastech se SVL i zvyšování kapacit škol. 

V rámci Středočeského kraje získalo z výzev č. 32 a 33 podporu celkem 20 žadatelů s celkovým 

objemem požadovaných prostředků ve výši 218 656 627 Kč (podíl EU a SR). Obsahem projektů byly 

nejčastěji  
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• stavební úpravy odborných učeben fyziky, chemie a přírodních věd,  

• stavební úpravy odborných učeben jazyků, 

• stavební úpravy dílen odborného výcviku, 

• stavební úpravy za účelem zajištění bezbariérovosti, 

• vybavení odborných učeben fyziky, chemie a přírodních věd, včetně vybavení hardware a 

software, 

• vybavení odborných učeben jazyků, včetně vybavení hardware a software, 

• vybavení dílen pro odborný výcvik a odbornou praxi 

• zajištění vnitřní konektivity škol. 

 

Dne 6. 10. 2016 byly vyhlášeny výzvy IROP č. 56 a 57 – Infrastruktura pro zájmové, neformální a 

celoživotní vzdělávání, bez SVL a se SVL. Hlavními podporovanými aktivitami byly stavební úpravy 

a pořízení vybavení odborných učeben pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. 

V rámci Středočeského kraje bylo schváleno 7 projektů v celkové výši 98 mil. Kč. 

Dne 28. 4. 2017 byla vyhlášena výzva Nositele ITI PMO na rozšíření technického vybavení středních 

škol s vazbou na výzvu IROP č. 66 – Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI. 

Hlavními podporovanými aktivitami byly stavby a stavební úpravy, pořízení vybavení odborných 

učeben, budování bezbariérovosti škol a zajištění vnitřní konektivity škol. 

V rámci Středočeského kraje žádost o podporu podalo 10 žadatelů. 3 projekty byly z důvodu vysokého 

převisu žádostí nad alokací vyřazeny. 6 projektů bylo schváleno v celkové výši 126 mil. Kč a jeden 

projekt byl zařazen do náhradních projektů. 

V srpnu 2018 byla dle harmonogramu výzev IROP vyhlášena Výzva č. 86 - Infrastruktura vedoucí 

k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života. 

 V říjnu 2018 schválila PS vzdělávání 12 projektů do Rámce pro podporu investic. V březnu 2019 

schválila PS Vzdělávání v rámci aktualizace dalších 5 projektů. Proces hodnocení projektů na MMR 

není zatím ukončen. 

K 31. 12. 2018 byly schváleny 2 projekty v celkové výši 38 mil. Kč. 

Typy podporovaných projektů: 

• Vybudování či úprava tréninkových pracovišť školy samostatně zřízené podle § 16 odstavce 9 a § 

48 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

• Vybudování či úprava tréninkové bytové jednotky školy samostatně zřízené podle § 16 odstavce 9 

a § 48 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

• Vybudování či úprava školního poradenského pracoviště školy samostatně zřízené podle § 16 

odstavce 9 a § 48 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

• Zajištění bezbariérovosti školy samostatně zřízené podle § 16 odstavce 9 a § 48 zákona č. 561/2004 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, či školského poradenského zařízení podle § 116 zákona č. 

561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

• Vybudování či rozšíření nebo modernizace prostor školského poradenského zařízení podle § 116 

zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
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V rámci projektu KAP je dále veden seznam plánovaných investic Rámec pro podporu infrastruktury 

škol. Pravidelné aktualizace v souvislosti s připravovanými investičními výzvami jsou schvalovány 

Pracovní skupinou Vzdělávání a Regionální stálou konferencí a předávány na Ministerstvo místního 

rozvoje. Aktuální Rámec je zveřejněn na stránkách územní dimenze MMR: 

https://mmr.cz/cs/Microsites/Uzemni-dimenze/MAP-KAP/Ramce-pro-investice-do-infrastruktury. 

 

4 Zhodnocení aktuálních potřeb území a stanovení rozvojových priorit na 

základě Klíčových témat KAP  

 

4.1 Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 

  

V uplynulém období KAP I proběhlo v rámci této aktivity plánování škol a byly vytvořeny školní 

akční plány vzdělávání. Realizační tým zorganizoval dvě školení k tomuto tématu. Školy ve 

spolupráci s KAP zorganizovaly 18 akcí nebo soutěží podporujících tuto oblast – například dva 

ročníky soutěže fiktivních firem, přehlídky budoucích zaměstnavatelů, odborné soutěže. Pravidelně se 

tématu věnovaly pracovní minitýmy. 

Podpora kompetencí byla realizována podle rámcového vzdělávacího plánu a školních vzdělávacích 

plánů. Ke zpracování analýzy byly využity zkušenosti s realizací projektů Fiktivních firem, aktuální 

údaje o fiktivních firmách poskytnuté NÚV, výstupy ČSÚ – Ekonomické subjekty ve Středočeském 

kraji v roce 2018.  

Tato oblast je výrazně řešena v implementačním projektu I KAP. Byla nastavena spolupráce a 

organizace řízení projektu, probíhají výběrová řízení a u partnerů probíhaly dle naplánovaného 

harmonogramu kroužky (např. Nebojím se podnikat, Chovatel), klub elektroniky a programování 

DEVELOPERS (provazba s klíčovou aktiívitou 2, částí ICT), projektové dny (např. kadeřnický salon, 

pečovatelská péče), soutěže (např. Automechanik Junior) a odborné exkurze. V Gymnáziu Hostivice 

byla zřízena první platforma na téma „Vzdělávání ve školách z hlediska právních předpisů“ a také 

setkání na téma „Bankovnictví v rámci kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě“ 

Partner VÚPI (Výzkumný ústav pro podnikání a inovace) připravuje vydání 1. čísla časopisu pro 

pedagogy a studenty středních škol o vědě a výzkumu, na jehož obsahu se budou kromě odborníků 

podílet učitelé středních škol. Tento výzkumný ústav zorganizoval také několik festivalů virtuální 

reality, které ukázaly žákům i učitelům možnosti této technologie. Svou činnost zahájil první Business 

Spot v Mělníku, který se zaměřil na podporu podnikatelské vzdělanosti a zavádění moderních 

technologií do výuky, byla zahájena jednání se zaměstnavateli k tématu pořádání exkurzí, stáží a 

besed. 

Proběhla diskuse ohledně zavedení fiktivních firem ve vybraných školách a byla zahájena příprava 

odborného zadání tohoto tématu pro veřejnou zakázku. 

V RVP (Rámcový vzdělávací program) gymnaziálního vzdělávání se kreativita objevuje explicitně v 

kategorii kompetencí sociálních a personálních, kde je vnímána jako nástroj, díky kterému je žák 

schopen přizpůsobovat se měnícím se životním a pracovním podmínkám a vzhledem ke svým 

možnostem a schopnostem je ovlivňovat. Dále je také vyjádřena v rámci kompetencí k podnikavosti, 

které v RVP gymnaziálního vzdělávání již představují samostatný celek v rámci klíčových 

https://mmr.cz/cs/Microsites/Uzemni-dimenze/MAP-KAP/Ramce-pro-investice-do-infrastruktury
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kompetencí. V rámci kompetencí pro podnikavost by si tedy žák gymnázia měl osvojit následující 

dovednosti:  

• cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své potřeby, osobní předpoklady a možnosti se 

rozhoduje o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření;  

• rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj rozvoj v 

osobním a profesním životě;  

• uplatňuje proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje inovace; 

• získává a kriticky vyhodnocuje informace o vzdělávacích a pracovních příležitostech, využívá 

dostupné zdroje a informace při plánování a realizaci aktivit;  

• usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené výsledky, 

koriguje další činnost s ohledem na stanovený cíl;  

• dokončuje zahájené aktivity, motivuje se k dosahování úspěchu;  

• posuzuje a kriticky hodnotí rizika související s rozhodováním v reálných životních situacích a 

v případě nezbytnosti je připraven tato rizika nést;  

• chápe podstatu a principy podnikání, zvažuje jeho možná rizika, vyhledává a kriticky posuzuje 

příležitosti k uskutečnění podnikatelského záměru s ohledem na své předpoklady, realitu 

tržního prostředí a další faktory. 

RVP pro střední odborné vzdělávání v části věnované kompetencím ve všeobecně vzdělávací složce s 

pojmy tvořivost/kreativita a podnikavost téměř nepracují, což je možné považovat za závažný 

nedostatek. Tvořivost a podnikavost však můžeme najít v popisu kompetencí k řešení problému a 

kompetencí k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám (u kategorie H, M, L0 a 

nástavbového studia a konzervatoří) a kompetencí k pracovnímu uplatnění (u kategorie J a E). 

Poslední jmenované kategorie vzdělávání už z pracovních kompetencí vypustily i základní informace 

o podstatě a principech podnikání. Podnikání a podnikavost, ačkoliv spolu velice souvisejí, nejsou to 

samé. Zatímco podnikání je soustavná samostatná činnost jedince za účelem dosažení zisku, 

podnikavost je vnímána jako kompetence velice důležitá pro podnikání. Její použití je však mnohem 

širší. Terminologická nesourodost může být způsobena rozdíly v překladu dokumentů Evropské unie.  

V odborném vzdělávání tudíž chybí pojetí kompetencí pro podnikavost v takovém znění, jak jsou 

popsané v RVP gymnaziálního vzdělávání i navzdory tomu, že tyto kompetence patří do skupiny 

klíčových kompetencí daných Doporučením Evropského parlamentu a Rady EU (Kreativita a 

podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství, NÚV, 2013). V tomto ohledu bude 

třeba situaci změnit v rámci revizí RVP, případně zcela nových rámcových vzdělávacích plánů – u 

nich je však termín uvádění do praxe neustále odsouván.  

 

Ve Středočeském kraji je rozvinuta aktivita fiktivních firem, pořádají se pravidelné přehlídky a 

setkávání. Systém fiktivních firem je vynikající pro přípravu studentů pro reálné podnikání – fiktivní 

firmy pracují pod záštitou CEFIF (Centra fiktivních firem) při VŠE (Vysoká škola ekonomická), 

mohou spolupracovat i se zahraničními fiktivními firmami (existuje celosvětová síť), vhodné i pro 

propojení se základními školami (v posledních letech v rámci projektu pracují firmy i na 

některých ZŠ, účast na veletrzích Fiktivních firem apod.) V roce 2019 je ve Středočeském kraji 31 

aktivních fiktivních firem ve 12 školách, což je o 9 firem více, než v minulém KAP I (2016-2019).  

Jedná se o projektovou výuku, posilování mezipředmětových vazeb (praktické procvičení předmětů: 

personalistika, management, marketing, ekonomika, finance, účetnictví, logistika, řízení výroby, cizí 

jazyk) a spolupráce s reálnou firmou (vybraného předmětu podnikání), se kterou fiktivní firmy 
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konzultují. Důležitými milníky jsou Veletrh fiktivních firem (ve spolupráci s reálnými firmami) a 

závěrečné prezentace, kterých se zúčastňují také zástupci reálných firem. 

V rámci projektu OPVVV Šablony pro střední školy a vyšší odborné školy I nejvíce škol oslovilo 

vytvoření koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele (46 škol), zapojení odborníka z praxe (45 

škol) a DVPP k tomuto tématu (39 škol). 14 škol se plánuje zapojit do podpory fiktivních firem. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 SWOT analýza podpory klíčových kompetencí k podnikavosti, iniciativě a 

kreativitě  

 

S – silné stránky 

• silná infrastruktura malého a středního podnikání, zastoupení velkých podniků 

• silná infrastruktura vědy a výzkumu v kraji 

• nabídka ekonomických příležitostí v centrální oblasti kraje sousedící s Prahou 

• existující spolupráce zaměstnavatelů a SŠ 

• zkušenosti s realizací projektů Fiktivních firem 

• pořádání soutěží, seminářů a konferencí v rámci projektu KAP v tomto tématu 

• práce minitýmu v této oblasti 

• IKAP a šablony 

w – slabé stránky  

• nedostatečná spolupráce zaměstnavatelů a SŠ, nevyrovnaná úroveň v rámci kraje 

• odliv žáků a studentů do Prahy a jiných velkých měst 

• nezájem některých škol 

• nízká motivace žáků a studentů k podnikavosti a iniciativě 

O – příležitosti  

• propojení škol se zaměstnavateli vedoucí k lepší spolupráci 

• lepší připravenost absolventů pro trh práce 

• dlouhodobý rozvoj a zlepšování kvalifikovanosti pracovní síly 

• rozvoj osobnostních vlastností žáků, studentů a absolventů 

• další vzdělávání pedagogů 

• spolupráce s obcemi – pořádání akcí, využívání technologií, příprava projektů 

• zřízení funkce koordinátora oblasti 

• pořádání soutěží, seminářů a konferencí a dalších akcí v rámci projektu KAP v tomto tématu 

T – hrozby  

• nedostatečná podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě v polytechnickém 

vzdělávání 
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• nedostatek žáků a studentů v oborech poptávaných trhem práce, změny související s 

populačním vývojem 

• platové zařazení učitelů, kritický nedostatek učitelů 

 

4.2 Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a 

environmentální vzdělávání) 

 

Potřebou podpory rozvoje polytechnického vzdělávání se Středočeský kraj dlouhodobě zabývá a je 

řešena i v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji 

2016-2020 a VZ, Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2014-2020, 

v dokumentu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 a v Koncepci EVVO Středočeského kraje 

v letech 2011-2020 a v aktualizaci Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 

2018-2024 s výhledem do 2030.  

Hlavním důvodem cílené podpory polytechnického vzdělávání ze strany SK je úbytek studentů, 

potažmo zaměstnanců, a přetrvávající nezájem o vzdělávání v polytechnických předmětech.  

V současně době je polytechnické vzdělávání chápáno jako vzdělávání propojující oblast přírodních 

věd včetně matematiky, matematiky a computingu, oblast techniky a technologií a oblast přírody a 

životního prostředí.  

Polytechnické vzdělávání (PV) je definováno jako vzdělávání poskytující vědomosti o vědeckých 

principech a odvětvích výroby, znalosti z technických a jiných oborů a všeobecně technické 

dovednosti. Přispívá nejen k rozšiřování poznatků, ale především k vytváření pracovních dovedností a 

návyků, které jsou využívány v běžném a později i pracovním životě. To je vázáno na technické 

myšlení jako souhrn vědomostí, dovedností a zkušeností ve členění na praktické, vizuální, intuitivní a 

koncepční myšlení. Cílem polytechnické výchovy/vzdělávání je rozvíjet znalosti o technickém 

prostředí a pomáhat vytvářet a fixovat správné pracovní postupy a návyky, rozvoj spolupráce, 

vzájemnou komunikaci a volní vlastnosti a podporovat touhu tvořit a práci zdárně dokončit. PV má 

posilovat zájem nejen o technické obory (přírodovědné, environmentální). 

Středočeský kraj se problematikou rozvoje polytechnického vzdělávání dlouhodobě zabývá průřezově, 

a to na všech úrovních. Poptávka a naplněnost spolu úzce souvisejí. Školy, ale i kraj, podle poptávky 

upravují nabídku oborů. V oblasti technických, přírodovědných a řemeslných oborů se kraj snaží 

například formou stipendií o podporu méně poptávaných, ale důležitých oborů. Na výběru takto 

podporovaných oborů se podílí úřad práce a Hospodářská komora. Aktivita kraje z hlediska podpory 

tzv. nedostatkových oborů se projevovala výší podpory žáků v těchto oborech pomocí stipendií. 

Částka se v posledních dvou letech zvýšila ze 7,5 na 10 milionů Kč. V rámci zatraktivnění 

podporovaných oborů vzdělávání mají žáci podle „Záměru strategie podpory odborného vzdělávání v 

Středočeském kraji“ nárok na měsíční stipendia. Ve školním roce 2017/2018 bylo poskytnuto 

stipendium v celkové výši 14 356 700 Kč pro 4 108 žáků, což je o 1,2 milionu více a o 719 žáků více 

než v období KAP I. 

 

Středočeský kraj ve spolupráci s ústavy Akademie věd ČR založil v roce 2015 Středočeské inovační 

centrum (SIC), které v široké spolupráci výzkumných ústavů, škol a firem přispívá k rozvoji 

inovačního prostředí ve Středočeském kraji a podílí se i na projektech podporujících polytechnickou 

výchovu a věnuje se i podpoře nadaných. SIC podporuje i mezinárodní spolupráci vzdělávacích 
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institucí, například formou několikaměsíční soutěže Maker Challenge, jíž se účastní české a mexické 

školy.  

 

V projektu Imlementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje (IKAP) byly podle 

harmonogramu zahájeny naplánované kroužky pro žáky ZŠ a SŠ (např. Mladý instalatér, Řemeslo má 

zlaté dno). Kroužek robotiky z Příbrami bodoval v celorepublikovém finále Robosoutěže 

organizované ČVUT (4., 5. a 13. místo). V září 2018 proběhl Festival Virtuální reality v Rakovníku 

(propojeno s klíčovou aktivitou 2, část ICT). Průběžně probíhá vývoj modelových vyučovacích hodin, 

jejichž obsah je průběžně konzultován s pedagogy SŠ. Byla obsahově a organizačně zajištěna soutěž 

T-Profi, která se konala 6. 12. 2018 v Nymburku. Soutěž připravila Krajská hospodářská komora, a 

zúčastnili se jí partneři projektu. Také byly zrealizovány Odborné kurzy pro veřejnost. Od října 2018 

průběžně probíhají velmi úspěšné „Dílničky pro MŠ" na přiblížení polytechnického vzdělání dětem z 

mateřských škol. 

 

V rámci projektu OPVVV Šablony v oblasti polytechnického vzdělávání nebylo ve výzvě příliš 

aktivit. Školy si mohly vybrat z různých variant DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků), 

celkem si vybraly 59 DVPP zaměřených na polytechniku s různou časovou dotací. 

 

 

4.2.1 SWOT analýza podpory polytechnického vzdělávání 

 

S – silné stránky 

• podpora polytechnického vzdělávání EVVO ze strany Kraje 

• podpora polytechnického vzdělávání ze strany středních škol 

• široká nabídka oborů polytechnického vzdělávání  

• zkušenosti s realizací projektů na podporu PV 

• vysoká poptávka zaměstnavatelů po pracovnících v technických oborech 

• navázaná spolupráce SŠ a zaměstnavatelů v relevantních oborech 

• zájem zaměstnavatelů podílet se na zvyšování kvality výuky  

• pořádání soutěží, seminářů a konferencí v rámci projektu KAP v tomto tématu 

• práce minitýmu v této oblasti 

• IKAP a šablony 

W – slabé stránky 

• nízký zájem žáků o polytechnickou výchovu 

• nedostatečné infrastrukturní vybavení škol – dílny, pozemky, stroje a nástroje, přístroje 

• kritický nedostatek učitelů odborných předmětů v technických oborech 

• finanční ohodnocení učitelů 

• obory polytechnické výchovy na některých školách vyučovány neaprobovanými pedagogy 

• environmentální výchova je často podřizována charakteru vyučovaných předmětů 

• finanční náročnost modernizace vybavení škol 

• nedostatek odborníků na nové technologie 

• zaostávání za vývojem technologií, různá úroveň škol 

O – příležitosti 
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• zvýšení zájmu o studium oborů PV zvýšenou propagací potřeb trhu práce 

• naplňování oborů poptávaných na trhu práce 

• zlepšení spolupráce zaměstnavatelů a škol 

• modernizace školního vybavení jako motivace žáků k nástupu na obory PV  

• zvýšení nabídky SVČ a zájmových útvarů v oblasti PV 

• zvýšení kvality absolventů a jejich připravenosti na vstup na trh práce 

• užší spolupráce škol a koordinátora EVVO 

• podpora odborných praxí u zaměstnavatelů 

• zvýšení kvality praxí 

• sdílení praxe, absolventi na školách 

T – hrozby 

• zvýšení nedostatku pracovníků v technických oborech 

• další snižování zájmu o studium technických oborů 

• další úbytek odborných pedagogů 

• finanční náročnost modernizace vybavení škol 

• snížení alokace evropských programů v příštím projektovém období a udržitelnost projektů 

• nezajištění průběžného vzdělávání pedagogického personálu v oblasti moderních technologií a 

postupů 

• zaostávání koncepce RVP za vývojem technologií 

 

4.3 Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a 

zaměstnavatelů 

 

Obdobně jako u podpory PV se potřebou podpory odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a 

zaměstnavatelů Středočeský kraj dlouhodobě zabývá a je řešena i v Dlouhodobém záměru vzdělávání 

a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji 2016-2020 a VZ, v Dlouhodobém záměru 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2014-2020 a v dokumentu Strategie vzdělávací politiky 

ČR do roku 2020, v Koncepci EVVO Středočeského kraje v letech 2011-2020 a Programu rozvoje 

územního obvodu Středočeského kraje 2014-2020. 

Z diskuse s řediteli škol, zástupci KHK a zástupci krajské pobočky ÚP vyplynulo, že je nutné 

podporovat polytechnické obory, mezi něž řadíme přírodovědné, technické a environmentální obory, 

ale i obory zemědělské a zdravotnické. 

Potřeba zvýšení podpory odborného vzdělávání vzešla především ze zanedbávání této oblasti 

v minulých dvaceti, možná i třiceti letech. Přitom se však nesmí zapomínat ani na všeobecné 

vzdělávání, které má svou nezastupitelnou úlohu ve vzdělávacím systému. Podpora odborného 

vzdělávání tak neznamená útlum vzdělávání všeobecného, ale udržení dobré úrovně tohoto segmentu 

vzdělávání. Problémem je velké množství víceletých gymnázií, které mají negativní vliv na počet 

vynikajících žáků hlásících se do technických oborů.  

V Dlouhodobém záměru vzdělávání ve Středočeském kraji se uvádí: 

„Podporou středního odborného školství se Středočeský kraj zabývá dlouhodobě. Rozvíjí se 

spolupráce kraje se zaměstnavateli, Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy, Agrární komorou 
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a úřady práce. Kraj bude i nadále usilovat o změny v postojích a myšlení zaměstnavatelů. Učební 

obory se stanou mimo jiné atraktivnějšími, pokud se i zaměstnavatelé budou ve vlastním zájmu podílet 

na zvyšování společenské prestiže řemesel, a to především propagací řemesel zaměřenou na žáky 

základních škol a jejich rodiče – medializací, exkurzemi, dny otevřených dveří, přednáškami, letáky.“  

 

Kraj podporuje aktivní spolupráci zaměstnavatelů se středními školami v mnoha oblastech: zajištění 

praxí žáků, pořádání vzdělávání učitelů odborných předmětů a učitelů odborného výcviku, spoluúčast 

při tvorbě školních vzdělávacích programů odborných oborů, účast v komisích při závěrečných 

zkouškách, finanční podpora na modernizaci odborných učeben a dílen, prospěchová stipendia žákům, 

úhrada ubytování, pracovních oděvů a stravného žákům vybraných oborů, soutěže v odborných 

dovednostech, exkurze, …). 

 

Firmy podporují SŠ při propagaci oborů např. na burzách škol; při návštěvách na ZŠ; při dnech 

otevřených dveří školy formou osobní účasti, letáku s nabídkou pracovního uplatnění, propagačních 

materiálů, kde je informace o podniku a škole. Firmy poskytují školám dary (CNC stroj, materiál do 

dílen (dřevo, kov); přispívají na opravy stroje …) 

 

Firmy poptávají studenty VOŠ v rámci dlouhodobých odborných praxí (velmi dobrá zkušenost; 

mnohdy studenti zůstávají v podniku a studium dokončují neprezenční formou studia); studenti 

uvádějí studijní praxi v životopisech; podniky spolupracují na absolventských pracích, které mnohdy 

řeší aktuální problematiku firmy, výsledky těchto prací jsou potom využity v praxi. 

 

 

Přímá finanční podpora z rozpočtu Středočeského kraje je následující:  

• pozitivní propagace řemesel, technického a přírodovědného vzdělávání, spojená s prezentací 

zainteresovaných škol, (propagace a inzerce v tisku a na internetových stránkách kraje a škol, 

letáky a brožury pro žáky a rodiče distribuované do ZŠ, natáčení propagačních videospotů) ve 

spolupráci se zaměstnavateli a školami, ve kterých budou učební obory podporovány, a dále se 

zřizovateli ZŠ, 

• motivační příspěvek formou stipendia a odměny za výborné studijní výsledky; příp. příspěvek 

na ubytování, pracovní oděv a obuv, nářadí pro odborný výcvik či stravné u ohrožených oborů 

vzdělávání, kde je nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce dlouhodobý, 

• zajištění kurzů pro žáky vytipovaných oborů vzdělávání, jejichž absolvováním by si rozšířili 

získané kvalifikační dovednosti (autoškola – řidičská oprávnění skupiny B, C, T, svářečské 

kurzy, řízení vozíků, …), 

• vzdělávání učitelů odborných předmětů a odborného výcviku, které bude probíhat ve 

spolupráci se zaměstnavateli a povede ke zvyšování kvality odborného vzdělávání ve škole a 

kariérnímu růstu učitelů, podpora vzdělávání učitelů v akreditovaných kurzech a seminářích 

VISK, NIDV apod., 

• rekonstrukce a modernizace odborných učeben a dílen ve vybraných školách a modernizaci 

jejich vybavení, 

• krajem vyhlášené přehlídky a soutěže v odborných dovednostech žáků v podporovaných 

maturitních a učebních oborech (na okresní a krajské úrovni); soutěže zaměřené na prezentaci 

škol, 

• individuální potřeby škol při zajišťování a zvyšování atraktivnosti problémových oborů 

vzdělávání (např. prezentace škol na výstavách a přehlídkách, organizování odborných 

soutěží, mezinárodní spolupráce škol, zajištění praxí i odborného výcviku…),  
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• kofinancování a předfinancování úspěšných projektů škol při čerpání finanční podpory ze 

strukturálních fondů EU/EHP. 

 

Podle zkušeností Odboru školství Středočeského kraje současné podmínky umožňují firmám ve 

spolupráci se školou částečně ovlivňovat obsah vzdělávání tak, aby příprava žáků byla přiblížena 

potřebám potencionálního zaměstnavatele žáka. V kompetenci školy je upravit svůj školní vzdělávací 

program (ŠVP) pro příslušný obor vzdělání a připravit žáky na budoucí zaměstnání optimálním 

způsobem, překážkou je v tomto ohledu zastaralé pojetí rámcových vzdělávacích plánů pro odborné 

vzdělávání. Odborná praxe realizovaná ve firmě, kde se obě strany – firma i žák – znají, je pro žáka i 

firmu výhoda, která přispívá ke zdárnému začlenění absolventa do pracovního procesu  

Seznam spolupracujících organizací obsahuje hodně přes tisíc subjektů – mezi nejznámější patří 

Agrofert, Ahold, Škoda Auto, Billa, Bosh, Bramac, Česká spořitelna, ČEZ, ČSOB, EUREST, TESCO, 

TPCA, VZP. 

Praxe žáků probíhá rovněž ve státních a veřejných institucích – obecní a městské úřady, úřady práce, 

finanční a celní úřady, školská zařízení, archivy atp. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci se zaměstnavatelskými svazy 

připravilo projekt „Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi“:  

Na základě výsledku šetření Národního ústavu vzdělávání mezi zaměstnavateli, které bylo zaměřeno 

na zjištění nedostatkových a současně perspektivních profesí na trhu práce, aktuální poptávky úřadu 

práce ve Středočeském kraji a úřadů práce v celé ČR a údajů Odboru školství byly vytipovány obory 

vzdělávání s výučním listem (učební obory) a obory vzdělávání s výučním listem a maturitní 

zkouškou, u nichž panuje dlouhodobý nesoulad mezi nabídkou a poptávkou trhu práce, nebo které jsou 

přímo ohroženy úplným zmizením z pracovního trhu. Pro žáky těchto oborů je poskytováno motivační 

stipendium. 

 

V rámci projektu IKAP se uskutečnily naplánované exkurze u zaměstnavatelů a odborníků z praxe 

(např. rozvodna ČEZ v Kolíně, cukrovar Dobrovice, Alpiq Kladno, Škoda Auto) a výukové dny pro 

žáky ZŠ (např. truhlář, zedník). Exkurze neprobíhají přesně podle harmonogramu z důvodu 

vytíženosti firem, domlouvají se vždy operativně. V rámci síťování proběhlo setkání zástupců ZŠ na 

téma „Příklady dobré praxe“. V Nymburku bylo realizováno školení „Využití polytechnických 

stavebnic ve školách“ a připravuje se výměnný pobyt pro žáky a učitele s partnerskou školou BB1 

Technik Kaiserslautern. Žáci z Benešova se zúčastnili exkurze na Katedře veterinárních disciplín ČZU 

a zahájili tak dlouhodobou spolupráci. Proběhla příprava soutěže „Poznáváme firmy ve středních 

Čechách“ - byla vytvořena Hrací karta a Návštěvní knížky, podklady jsou zveřejněny na webu 

partnera (http://www.khkstrednicechy.cz/). Byl připraven Veletrh škol, který se konal v Lysé nad 

Labem a v Benešově.  

 

V rámci projektu OPVVV Šablony byl největší zájem mezi školami o stáže u zaměstnavatelů, tuto 

šablonu si zvolilo přes 50 SŠ a VOŠ. Velké oblibě se těšila také možnost personální podpory tzv. 

koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, tuto šablonu si vybralo 46 SŠ a VOŠ. Dále si školy, 

primárně ty odborné, volily možnost zapojení odborníka z praxe do výuky, celkem 45 škol tuto 

šablonu využilo. 
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4.3.1 SWOT analýza Podpory odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a 

zaměstnavatelů 

 

S – silné stránky 

• existující podpora ze strany Středočeského kraje, SŠ, ZŠ i zaměstnavatelů, poskytování 

různých druhů stipendií 

• rozvinutá infrastruktura malých, středních i velkých podniků na území Středočeského kraje 

• rozvinutá spolupráce mezi Středočeským krajem, ZŠ, SŠ, relevantními zaměstnavateli, KHK, 

ÚP, AK, Asociací zdravotnických škol ČR a dalšími 

• rozsáhlá podpora vědy a výzkumu (inovační aktivity, vědeckovýzkumné projekty – SIC, ELI, 

BIOCEV...) 

• podpora začínajících podnikatelů (podnikatelské inkubátory), např. formou poskytování 

dostatečných informací o dotačních titulech a pomoc s podnikatelskými projekty, propagace 

na výstavách, veletrzích, propagační materiály 

• využití výstupů projektu Pospolu 

• propagace řemesel – prostřednictvím veletrhů a festivalů, a vydávání jiných propagačních 

materiálů  

• dobré uplatnění absolventů na trhu práce 

• kvalitní SŠ s dostatkem kapacity 

• vzájemná komunikace mezi SŠ podobných oborů, využití profesních organizací – asociací 

• pořádání soutěží, seminářů a konferencí v rámci projektu KAP v tomto tématu 

• práce minitýmu v této oblasti 

• IKAP a šablony 

• zřízení funkce koordinátora praxí na škole 

W – slabé stránky 

• malý zájem o odborné vzdělávání 

• nedostatek odborných pedagogů 

• dlouhodobě podinvestovaná infrastruktura některých SŠ neumožňující odbornou výuku na 

vybavení odpovídající potřebám praxe pro zapojení se absolventů na trhu práce 

• nevhodně volené obory neodpovídající schopnostem některých žáků mohou vést k vyšší míře 

nedokončení studia 

• rychlost vývoje výrobních technologií, postupů a v návaznosti na tyto i vývoj potřeb trhu 

práce je rychlejší, než na co mohou školy reagovat; komunikace prognostických informací o 

trhu práce a potřebách zaměstnavatelů je nedostačující 

• velké množství odborných škol se stejnými nebo podobnými obory, geografická blízkost 

těchto škol 

• různá úroveň kvality praxí 

• praxe učitelů ve firmách 

• organizace praxí (po straně organizační i obsahové) a spolupráce se zaměstnavateli – nestejná 

úroveň spolupráce 

O – příležitosti 

• zvýšení prestiže práce v určitých oborech, zvýšení prestiže určitých profesí 
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• aktualizace kritérií pro poskytování krajských stipendií 

• oborová i institucionální optimalizace sítě vzdělávacích institucí (vyhodnocení uplatnitelnosti, 

přínosů, potřeb…) 

• zkvalitnění práce školních poradců a dalších pracovníků ve vztahu k budoucímu povolání, 

nasměrování na určité profese, lepší provázanost a spolupráce s firmami, vyhodnocení 

schopností žáků a doporučení směru dalšího vzdělávání apod. 

• systém financování škol, systém přijímání žáků dle znalostí a dovedností  

• zvýšení zájmu o technické a na trhu práce poptávané obory 

• zvýšení potřebných znalostí a dovedností (žáci, pedagogové, zaměstnanci, ostatní) 

• větší propojení vzdělávacích aktivit s trhem práce 

• zavádění prvků duálního vzdělávání  

• technické vzdělávání na ZŠ, SŠ – zajištění odborníků z praxe, exkurzí, správná medializace 

oborů, zajištění praktické výuky, více prakticky zaměřené aktivity v oblasti vzdělávání, event. 

odborné praxe v zahraničí u odborných subjektů či firem atd.  

• polytechnické vzdělávání v MŠ – zajištění odborníků z praxe, exkurze, pomůcek, provázanost 

s odbornými učebnami/dílnami na SŠ, SOU pro seznámení se základním nářadím/náčiním a 

základními pracovními úkony 

• propagace řemesel – prostřednictvím veletrhů a festivalů, propagačních materiálů  

• spolupráce s rodinou, základními školami, výchovnými a kariérovými poradci 

• podpora škol při organizaci meziškolních soutěží ve vědomostech a dovednostech žáků. 

(Např. Gastro festival, řemeslné soutěže, soutěže zemědělských škol…) soutěže SŠ pro žáky 

ZŠ v odbornosti dané SŠ (např. v oblasti strojírenství, elektro) 

• pokračování finanční podpory Středočeského kraje výuky autoškoly – řízení motorových 

vozidel pro žáky, kde je to v souladu s RVP a ŠVP 

• řešení nedostatku odborných učitelů (např. v oblasti mechatroniky, automatizace, elektro, 

programování, zemědělství…) pro odborné teoretické předměty, odbornou praxi i odborný 

výcvik 

• exkurse do zahraničí a přebírání zahraničních zkušeností 

• reforma financování škol přizpůsobená potřebám odborného vzdělávání 

T – hrozby 

• nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců na technických pozicích včetně učitelů odborných 

předmětů 

• nízká motivace některých žáků k proaktivnímu přístupu k jejich vlastnímu vzdělání 

• velký zájem žáků, rodičů i škol o obory zakončené MZ, především všeobecného vzdělávání 

• absence mechanismu pružnějšího reagování vzdělávacího systému v návaznosti na potřeby 

trhu práce 

• zaostávání koncepce RVP za vývojem technologií 

• přejímání duálního systému ze zahraničí bez respektu k domácím podmínkám a tradicím 

• reforma financování škol nepřizpůsobená potřebám odborného vzdělávání 

 

4.4 Rozvoj škol jako center dalšího profesního a odborného rozvoje 
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Cílem dalšího profesního vzdělávání je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí 

pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšit adaptabilitu 

starších pracovníků. 

V Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji 2016-2020 

se uvádí záměr pokračovat v dobrých zkušenostech projektu Cestou přírodovědných a technických 

oborů, kde bylo zaměření škol jako center dalšího profesního rozvoje ověřeno. Rovněž se bude 

navazovat na zkušenosti Vzdělávacího institutu Středočeského kraje a jednotlivých škol.  

 

Tato problematika je výrazně zastoupena v implementačním projektu IKAP. Byla nastavena 

spolupráce a organizace řízení projektu, byly rozvrženy odborné konzultace pro školy k problematice 

celoživotního učení, stanovena jejich struktura a tematický rámec. Uskutečnily se tři odborné 

konzultace, kdy došlo k seznámení se s nabídkou a požadavky škol v oblasti celoživotního učení a 

také s představením možností profesních kvalifikací a rekvalifikací. Začaly se připravovat metodické a 

informační materiály. Dle plánovaného časového harmonogramu proběhlo první metodické setkání 

zaměřené na výměnu dobré praxe mezi školami poskytujícími celoživotní učení. S velkým zájmem se 

setkaly prezentované příklady dobré praxe ze středočeských i pražských středních škol (SOŠ a SOU 

Neratovice, Akademie řemesel Praha – SŠT Zelený pruh, SOŠ a PŠ Kladno – Vrapice). 

 

Vzdělávání dospělých ve školách vedoucí k dosažení stupně vzdělání 

 

Další vzdělávání dospělých realizovaly střední i vyšší odborné školy. Vzdělávání probíhalo některou z 

forem večerního, kombinovaného, dálkového nebo distančního studia. Určitá část dospělých studovala 

i v denní formě vzdělávání. Další vzdělávání ve školách přináší dospělým, kteří vzdělávací systém 

opustili předčasně, nezískali vzdělání podle svých potřeb nebo v určitém úseku svého života o 

vzdělání neměli zájem, dodatečně možnost dosáhnout chybějícího stupně vzdělání. V průběhu období 

po schválení KAP I v roce 2017 se diskutovalo o efektivitě dálkového vzdělávání maturitních oborů 

na SOŠ. ČŠI zpochybnila tuto úroveň. Je však nutné hodnotit úroveň jednotlivých škol a nezatracovat 

dálkové studium na těchto školách obecně. 

 

Vyšší odborné vzdělání si doplňují např. osoby, které pracují na pracovních pozicích, které vyžadují 

vyšší stupeň vzdělání nebo osoby, které jsou z praxe (odbornou oblast znají prakticky), ale chybí jim 

teorie (neboli znalosti, proč některé věci fungují tak, jak fungují a jak by mohly ovlivnit či zvýšit 

funkčnost procesu); osoby, které chtějí změnit své dosavadní zaměstnání; osoby, které chtějí získat 

vyšší pracovní pozici apod. 

 

Na středních a vyšších odborných školách si mohli zájemci doplnit vzdělání distanční, dálkovou, 

večerní či kombinovanou formou vzdělávání. Ve školním roce 2017/18 navštěvovalo ve Středočeském 

kraji střední školy v ostatních formách vzdělávání celkem 2 557 dospělých. 

 

V dalším období jsou plánovány aktivity VISK i ostatních zařízení DVPP ve spolupráci se školami a 

úřady práce v oblasti rekvalifikací.  

 

Nadále probíhá metodická pomoc VISK směrem ke školám jako neformální pokračování projektu 

UNIV. Tato forma pomoci je rozvíjena i v implementačním projektu IKAP. 

 

Kraj zde vychází i z doporučení Hospodářské komory: 
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„Kromě běžné výuky studentů by mohly školy rozšířit nabídku vzdělání také o vzdělávání dospělých. 

Nedostatečná nabídka některých doškolovacích odborných kurzů, např. svářečské průkazy a strojní 

průkazy. Školy by dále mohly realizovat odborné kurzy v IT oblasti včetně certifikace ECDL. 

Počítačové kurzy jsou vhodné rovněž pro seniory, kde minimalizují rizika spojená s užíváním techniky 

a přispívají k začlenění starších občanů do společnosti.“ 

Z údajů poskytnutých krajskou pobočkou ÚP je velký zájem o vzdělávání dospělých ze strany matek, 

které se vracejí z RD.  Co se týká rekvalifikačních kurzů, je zájem o následující profese – řidič 

nákladních aut, obsluha vysokozdvižných vozíků, management projektu, kadeřnictví, pedikúra, 

koučink. Problémem je nepružný systém organizace Úřadů práce, kdy jsou poskytovatelé rekvalifikací 

soutěženi centrálně a pak dochází k paradoxním situacím, např. kdy se rekvalifikace uskutečňuje na 

jediném těžko dopravně dostupném místě kraje.  

V rámci projektu OPVVV Šablony si 45 škol zvolilo šablonu na zapojení odborníka z praxe do výuky. 

 

4.4.1 SWOT analýza Rozvoje škol jako center dalšího profesního a odborného rozvoje 

 

S – silné stránky 

• existující infrastruktura potřebná k dalšímu vzdělávání, a to i odborného 

• vysoké procento dosaženého SŠ a VŠ vzdělání mezi obyvateli Středočeského kraje 

• široká nabídka oborů dalšího vzdělání 

• vhodné geografické rozložení organizací poskytujících další vzdělávání v rámci 

Středočeského kraje 

• zkušenosti VISK 

• zkušenosti škol 

• využití výstupů projektu Pospolu a UNIV 

• pořádání soutěží, seminářů a konferencí v rámci projektu KAP v tomto tématu 

• práce minitýmu v této oblasti 

• IKAP a šablony 

W – slabé stránky 

• malý zájem o poskytování dalšího vzdělávání v návaznosti na náročnou administrativu 

spojenou se získáním akreditace rekvalifikací i při získávání autorizace podle z. 179/2006 Sb. 

• omezený počet standardů profesních kvalifikací NSK 

• nedostatečná informovanost cílových skupin o možnostech dalšího vzdělávání 

• nedostatečná spolupráce SŠ s úřady práce a dalšími partnery, rozdílná úroveň v rámci kraje 

• různá kvalita škol včetně úrovně vybavení 

• nedostatečně rychlá reakce na nově vzniklé obory a potřeby zaměstnavatelů 

O – příležitosti 

• podpora cílových skupin v zapojení do trhu práce 

• podpora spolupráce škol, VISK a dalších organizací působících v dalším vzdělávání, 

zaměstnavateli, ÚP atp. 

• zlepšení propagace dalšího vzdělávání mezi cílovými skupinami 
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T – hrozby 

• nezájem o další vzdělávání ze strany cílových skupin 

• administrativní náročnost 

• konkurence soukromých firem a jednání s ÚP 

• systém poskytování rekvalifikací ÚP, centralizace poskytování do jednoho místa, 

upřednostňování poskytovatelů mimo školství 

• nezájem škol vzhledem ke zvyšujícímu se počtu kmenových žáků 

 

4.5 Rozvoj kariérového poradenství 

 

Kariérovým poradenstvím se Středočeský kraj dlouhodobě zabývá. Tato kapitola tak primárně vychází 

z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji 2016-2020, 

Výroční zprávy o stavu vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji za školní rok 2017/2018, Výroční 

zprávy o stavu a rozvoji vzdělávání v ČR za rok 2017.  

V uplynulém období proběhlo v rámci této aktivity plánování škol a byly vytvořeny školní akční plány 

vzdělávání. Realizační tým zorganizoval dvě školení k tomuto tématu. Školy ve spolupráci s KAP 

zorganizovaly 18 akcí nebo soutěží podporujících tuto oblast. Například 2 ročníky přehlídek škol a 

budoucích zaměstnavatelů, několik soutěží škol se zapojením žáků ZŠ, několik profesních soutěží. 

Pravidelně se problematice věnoval vytvořený minitým.  

Touto problematikou se dlouhodobě zabývá VISK. 

Tato oblast je výrazně řešena v implementačním projektu I KAP. Většina činností byla věnována 

konceptu celé aktivity společně s časovým plánem konkrétních akcí. Dle plánovaného časového 

harmonogramu se uskutečnilo pracovní setkání a workshop/příklady dobré praxe.  Toto setkání 

poskytovatelů kariérového poradenství ve Středočeském kraji proběhlo dne 25. 10. 2018. Na úvod 

bylo představeno kariérové poradenství jako součást poradenství u nás i v zahraničí a poté byla 

prezentována realizace kariérového poradenství na úřadech práce, v ZŠ, SOŠ a SOU, OA, gymnáziu a 

v neziskových organizacích. Účastníci se seznámili se všemi prvky kariérového poradenství ve 

školách a v neziskových organizacích. Uvedeny byly příklady dobré praxe. 

Dne 29. 11. 2018 se konal první workshop kariérového poradenství v OA v Lysé nad Labem, jeho 

tématem bylo skupinové kariérové poradenství. Účastnilo se ho 14 pedagogů SŠ a ZŠ. Pozornost byla 

věnována jak principům skupinového kariérového poradenství, tak i zásadám praktické realizace. 

Představeny byly i příklady dobré praxe. 

 

Kariérové poradenství je součástí systému poskytovaných kariérových služeb na úrovni školských 

poradenských zařízení a škol, kde je součástí úkolů výchovných poradců.  

 

V oblasti kariérového poradenství bude činnost směřovat především do následujících oblastí:  

• rozvíjení informačního systému na podporu kvalifikovaného rozhodování o volbě profese,  

• podpora metodického vedení školských a školních poradenských služeb včetně vytvoření 

metodického portálu pro poradenské pracovníky škol a školských poradenských zařízení,  

• zajištění lepší dostupnosti vzdělávání v oblasti kariérového poradenství pro stávající 

pracovníky,  
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• provázání kariérového poradenství s potřebami trhu práce (např. zajištění vzdělávání 

kariérových poradců 2. stupně ZŠ a SŠ ke znalostem reálného pracovního prostředí),  

• propojování a posilování spolupráce a koordinace poskytovatelů kariérového poradenství z 

různých sektorů a oblastí kariérového poradenství,  

• zavedení cílených programů zaměřených na základní a střední školy, které budou prohlubovat 

jejich individuální schopnosti a zájmy s cílem podporovat jejich studium a zaměstnávání v 

oborech, které jsou z hlediska pohlaví považovány za netypické,  

• zavedení vzdělávacích aktivit pro pedagogické pracovníky s důrazem na nestereotypní pří-

stup k žákům, 

• oddělení kariérového poradenství od výchovného poradenství. 

 

V rámci projektu OPVVV si o šablony na téma kariérového poradenství zažádalo 81 SŠ a VOŠ. 

Převážně se jednalo o zaměření na DVPP, a to celkem u 50 škol. Největší zájem ovšem školy 

projevily o školního kariérového poradce. O tuto šablonu si zažádalo 31 SŠ a VOŠ. 

 

4.5.1 SWOT analýza Rozvoje kariérového poradenství 

 

S – silné stránky 

• široká síť kvalifikovaných pracovišť na území Středočeského kraje – VISK, PPP SK, školní 

poradenská pracoviště 

• bohaté zkušenosti PPP SK a VISK předávány prostřednictvím dalšího vzdělávání 

pracovníkům školních a dalších poradenských pracovišť 

• pořádání soutěží, seminářů a konferencí v rámci projektu KAP v tomto tématu 

• exkurse pro žáky, učitele i rodiče ve školách i firmách 

• práce minitýmu v této oblasti 

• IKAP a šablony (např. kariérový poradce) 

• Využití projektu VIP kariéra 

W – slabé stránky 

• chybí centrální řízení strategie a metodiky poradenských pracovišť mimo PPP SK 

• kompetence absolventů ne vždy odpovídají poptávce na trhu práce 

• nedostatečná časová dotace na práci kariérového poradce, nedostatečné finanční ohodnocení a 

nedostatek vhodných pracovníků 

• nedostatečná motivace zaměstnavatelů aktivně vyhledávat nebo nabízet spolupráci ZŠ a SŠ 

• nezájem vykonávat práci v oboru, kterému se absolventi vyučili, neboť se prostě zmýlili nebo 

„je rodiče donutili“ a oni tuto práci vykonávat nebudou – např. kuchař, řezník, žáci si 

neidentifikují své vzdělání s konkrétním oborem, rodiče zajímá především dosažená úroveň 

vzdělání 

O – příležitosti 

• zajištění naplnění studijních oborů poptávaných na trhu práce 

• informovanější volba rodičů a studentů při výběru dalšího studijního či kariérního postupu 

• zkvalitnění spolupráce mezi jednotlivými pracovišti kariérního poradenství 

• větší míra zapojení zaměstnavatelů 
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• další vzdělávání pedagogických pracovníků 

• zkvalitnění metodického řízení kariérního poradenství na celém území Středočeského kraje, 

ČR i EU 

• celkové zlepšení kvality pracovní síly ve Středočeském kraji/ČR 

• využití nabídky zřízení pracovních pozic a dalších opatření z šablon 

• systémové neukotvení kariérového poradce ve škole – oddělení od výchovného poradce 

 

T – hrozby 

• obtížná identifikace potřeb zaměstnavatelů a následná včasná reakce odborných poradců 

• nedostatečné finanční ohodnocení odborných poradců 

• nedostatečná informovanost rodičů a žáků o možnostech a poptávce pracovního trhu 

 

4.6 Podpora inkluze 

 

Při zpracování této kapitoly je vycházeno z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy Středočeského kraje 2016-2020 a VZ, Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy ČR 2015-2020 a Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016 až 

2020. 

 

V současnosti je zpracovávána realizačním týmem KAP Školská inkluzivní koncepce kraje, která by 

měla být do konce roku 2019 schválena na RSK (Regionální stálá konference) a MŠMT. 

 

Podpora inkluze by měla zahrnovat všechny oblasti vzdělávání, strategické záměry kraje jsou popsány 

v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Středočeského kraje 2016-2020. 

Přímou souvislost s podporou inkluze mají tato opatření: 

• modernizovat a zkvalitňovat poskytované služby pedagogicko-psychologických poraden  

• podporovat ve spolupráci se Středočeským inovačním centrem (SIC) a dalšími subjekty 

identifikaci a další práci s talenty (nadanými) žáky a studenty s dalším rozvojovým 

potenciálem 

• modernizovat vybavení škol a případně podle potřeb přispívat na vybudování bezbariérových 

přístupů  

• ve spolupráci s MŠMT podporovat vznik míst pro asistenty pedagoga  

• problematikou inkluze na středních školách a podpory přechodu žáků z marginalizovaných 

skupin (např. Romů) ze ZŠ na SŠ, setrvání na SŠ a přechod na VŠ, VOŠ či trh práce. 

V projektu I KAP je připravena podpora školních poradenských pracovišť. 

V rámci projektu OPVVV Šablony nejvíce školy plánují podporu doučování (73 škol), do DVPP se 

hodlá zapojit 68 škol, 12 škol zavede funkci školního asistenta, 12 škol školního speciálního pedagoga 

a 8 škol školního psychologa. 

 

4.6.1 SWOT analýza Podpora inkluze, plošná podpora inkluze na VOŠ, SŠ 
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S – silné stránky 

• kvalifikovanost odborných pracovníků poradenských center PPP SK a jejich dostupnost na 

celém území Středočeského kraje 

• ochota některých škol vytvářet příznivé podmínky pro úspěšnou inkluzi 

• inkluze nadaných žáků zvyšuje prestiž školy 

• rozvinutá dotační politika v oblasti začleňování národnostních menšin 

W – slabé stránky 

• u populačně silných ročníků jsou početnější třídy, ve kterých je inkluze obtížnější 

• nedostatečné zkušenosti pedagogických pracovníků se vzděláváním žáků se speciálními 

potřebami 

• slabá motivace v rodinách a nezájem rodičů i žáků 

• problémy s komunikací s rodinami z vyloučených lokalit 

• problémy žáků bez speciální podpory s inkludovanými 

• obtížné řízení vztahů mezi žáky se speciálními potřebami a žáky bez speciálních potřeb 

• nedostatečná metodická podpora odborných poradců ve věci inkluze 

• omezené kapacity pracovníků PPP SK 

O – příležitosti 

• snaha MŠMT a NÚV o zajištění metodické podpory a zjištění současného stavu na školách 

• snaha o zajištění finanční podpory ze strany státního rozpočtu 

• odpovědnější přístup MŠMT k rovnováze inkluze a speciálního vzdělávání 

 

T – hrozby 

• nedostatečné finanční zajištění inkluzivních kroků 

• nedostatečná motivace některých ředitelů a pedagogů 

• nedostatek relevantních odborných pracovníků 

• podcenění role škol zřízených podle par. 16 odst. 9 Školského zákona ze strany MŠMT a EU, 

například omezení při využívání fondů EU 

• negativní postoj rodičů dětí bez specifických potřeb 

 

4.7 Rozvoj výuky cizích jazyků 

 

Tato kapitola vychází primárně z Dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávání ve Středočeském kraji 

2016-2020 a Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji za školní 

rok 2017/2018. 

Podpora zvyšování úrovně cizojazyčného vzdělávání ve středočeských školách je jedním ze 

strategických záměrů stanovených v Dlouhodobéhom záměru rozvoje vzdělávání ve Středočeském 

kraji 2016-2020. Středočeský kraj zajišťuje prostřednictvím Vzdělávacího institutu Středočeského 

kraje širokou nabídku jazykového vzdělávání pro pedagogické pracovníky. Pro učitele cizích jazyků 

jsou standardně pořádány metodické a didaktické kurzy a semináře, pro ostatní zájemce z řad 

pedagogických pracovníků jazykové kurzy. Důraz je kladen zejména na anglický jazyk, ale rozšiřuje 

se nabídka programů i pro německý jazyk. 
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V souladu s potřebami kraje VISK pokračuje v podpoře výuky cizích jazyků, zejména angličtiny. 

Probíhá úzká spolupráce s Britskou radou (e-learningové kurzy, spolupráce při realizaci projektové 

činnosti), posílena byla konzultační činnost v oblasti výuky cizích jazyků, realizovány byly vlastní 

jazykové kurzy, probíhala distribuce dvojjazyčných materiálů na podporu výuky anglického jazyka. 

Úspěšně byl zakončen grant State Departmentu získaný prostřednictvím US Embassy v Praze k 

podpoře metodických kurzů AJ. Grant byl VISK přidělen a připravena série jazykových seminářů pro 

učitele anglického jazyka na ZŠ a SŠ. Semináře byly vedeny vysokoškolskými pedagogy z 

Washington University ve Spojených státech Amerických Joy Egbert a Ohio University Gregem 

Kesslerem a Jeffem Kuhnem. Semináře byly zaměřeny na využití moderních výukových technologií 

při výuce angličtiny. 

 

Vzhledem k potřebě zlepšit kvalifikační strukturu učitelů cizích jazyků v kraji VISK připravil a 

realizuje kvalifikační didakticko-metodický kurz anglického jazyka pro nekvalifikované učitele. Byl 

akreditován nový didakticko-metodický kurz pro učitele španělského jazyka. V dalším období VISK 

předpokládá rozšíření nabídky spektra didakticko-metodických kursů. 

Po ukončení projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na 

podporu výuky cizích jazyků (Učitelská angličtina, Rozšíření výuky anglického jazyka na základních 

školách Středočeského kraje programem Super-Nature, Manažerská angličtina) byl položen důraz na 

rozšíření nabídky kurzů zaměřených na získání nových výukových dovedností a využití moderních 

metod výuky. Příkladem je zejména pokračování grantového projektu Využití nových technologií ve 

výuce anglického jazyka. Grant byl VISK poskytnut State Departmentem prostřednictvím 

velvyslanectví Spojených států Amerických v Praze. 

 

Ve školním roce 2017/2018 se připravovaly podklady pro rozšíření spolupráce v oblasti dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřením na cizí jazyky v rámci Erasmus+ (VISK jako 

partnerská organizace) formou job shadowingu (první učitelka anglického jazyka z Francie vyučuje od 

8. 10. 2018 ve Středním odborném učilišti společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II), 

připravuje se smlouva o spolupráci pro oblast výuky dalších cizích jazyků, např. ruského jazyka, jehož 

výuka se na krajských školách postupně rozšiřuje. 

 

Ve všech středních školách s maturitními obory i na některých vyšších odborných školách je zavedena 

výuka dalšího cizího jazyka, takže žáci studují souběžně dva cizí jazyky. V některých školách probíhá 

výuka vybraných předmětů v cizím jazyce. Kraj bude i nadále podporovat výuku vybraných předmětů 

v cizím jazyce. 

 

Ve školním roce 2017/2018 poskytovalo podle školského zákona jazykové vzdělávání ve 

Středočeském kraji 7 škol, jejichž součástí je jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, tj. o tři 

více než v období KAP I. Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky poskytují podle školského 

zákona za úplatu jazykové vzdělávání k osvojení základů jazyka v základních kurzech, k prohloubení 

a rozšíření znalostí jazyka ve středních kurzech a ke státním jazykovým zkouškám v přípravných 

kurzech. Dále nabízejí konverzační a speciální kurzy. Výuka ve školním roce 2017/2018 probíhala 

celkem v 12 kurzech (6 základních, 4 přípravných ke státním jazykovým zkouškám a 2 speciálních). 

Celkem kurzy navštěvovalo 84 žáků. Největší zájem byl o anglický jazyk. Státní jazykovou zkoušku 

složilo 12 osob.  V roce 2016/2017 navštěvovalo 16 kurzů 208 žáků a zkoušku složilo 12 osob. 
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V projektu IKAP se v rámci podaktivity C (výuka cizích jazyků) rozběhla realizace řady akcí. V 

Kladně probíhá 7 jazykových kroužků. Uskutečnily se tři exkurze (v anglickém, ruském a 

francouzkém jazyce), beseda v německém jazyce a návštěva filmového představení s diskusí v ruském 

jazyce. V Benešově probíhají kurzy pro žáky i pro pedagogy SŠ a ZŠ. Během prázdnin proběhla letní 

jazyková škola pro žáky ZŠ postavená na metodě CLIL (integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka, 

v listopadu začaly kurzy AJ pro pedagogy, připravující se na zavedení metody CLIL. VISK připravil 

koncept konzultací v oblasti rozvoje výuky cizích jazyků. První konzultace proběhly v lednu v Mladé 

Boleslavi. 

 

V rámci projektu OPVVV Šablony projevilo zájem o podporu v oblasti výuky cizích 161 SŠ a VOŠ. 

Největší zájem byl o šablony zaměřené na vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ v rozsahu 8 a 24 

hodin a 80 hodin u VOŠ. Tuto šablonu zvolilo 77 SŠ a VOŠ. Naopak nejmenší zájem školy projevily o 

šablonu na téma – Nové metody ve výuce na SŠ. 

4.7.1 SWOT analýza Rozvoj výuky cizích jazyků 

 

S – silné stránky 

• bohatá nabídka vzdělávacích kurzů pro pedagogy 

• dostatek jazykových škol  

• počínající rozvoj mezipředmětové výuky cizích jazyků a využívání nových metod 

(CLIL atp.) 

• v regionu je dostatek nadnárodních firem požadujících jazykové znalosti, a to nejen 

anglického jazyka 

• široká nabídka učitelských oborů pro cizí jazyky v dojezdové vzdálenosti (Filozofická 

fakulta Univerzity Karlovi, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy) 

W – slabé stránky 

• malý zájem studentů o cizí jazyky, vyjma anglického 

• nedostatek rodilých mluvčích pro anglický jazyk, zásadní nedostatek pro ostatní cizí 

jazyky 

• nedostatečná týdenní hodinová dotace výuky a z ní vyplývající nedostatek času na 

tvorbu komunikačních schopností 

• absence standardu výstupní jazykové úrovně ZŠ způsobující zásadní rozdíly v 

úrovních jazykových schopností jednotlivých žáků na SŠ 

• nedostatečné znalosti německého jazyka, který je většinou studován jako druhý jazyk 

• nezájem studentů o studium cizích jazyků hlavně v učňovském školství a odborném 

středním školství 

• neochota některých pedagogů inovovat výuku cizích jazyků 

• mylné povědomí o nárocích na jazykové vybavení u žáků způsobené nedostatečnou 

propagací jazykových požadavků zaměstnavatelů například prostřednictvím kariérního 

poradenství 

• různá úroveň škol 

O – příležitosti 
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• možnost podstoupit zahraniční jazykové pobyty pro pedagogy, další profesní rozvoj 

• žáci se mohou zapojit do mezinárodních soutěží, aktivit, výměnných pobytů atp. 

• zvýšená mobilita studentů na VŠ 

• zvýšená mobilita pracovní síly v rámci EU 

• lepší uplatnitelnost na trhu práce 

• podpora kraje v oblasti výuky předmětů v cizích jazycích 

• možnost zapojit nadnárodní firmy v regionu do tvorby učebních materiálů nebo přímé 

účasti na výuce 

• praxe učitelů ve firmách 

 

T – hrozby 

• příliš velké skupiny žáků (naplněnost tříd) při výuce cizích jazyků 

• nedostatek učitelů se znalostí cizích jazyků pro výuku odborného jazyka 

odpovídajícího současným potřebám trhu práce 

• rozdíly v ŠVP ztěžující mobilitu žáků 

• různá úroveň základních škol 

• nedostatečná motivace pedagogů k využívání moderních metod výuky (například 

prostřednictvím finančních odměn) 

• problém s uvolňováním učitelů na kurzy v souvislosti s reformou financování 

regionálního školství 

 

4.8 ICT kompetence 

 

Pro účely analýzy je vycházeno primárně z Výroční zprávy ČŠI 2017-2018 bez regionálně 

specifických dat pro Středočeský kraj, ze závěrů minitýmu a ze závěrů Konference o využití ICT ve 

školách.  

Z Výroční zprávy ČŠI 2017/2018 vyplývá, že hodnocení rozvoje informační gramotnosti se na 

navštívených školách soustředilo na promítnutí různých aspektů gramotnosti do chodu školy v pěti 

oblastech: 

• plánování a řízení, 

• ICT ve školním vzdělávacím programu, 

• profesní rozvoj, 

• integrace ICT do chodu školy, 

• infrastruktura ICT. 

 

V oblasti plánování a řízení bylo sledováno to, zda a jak se ICT promítá do vize rozvoje školy, zda a 

jak je vytvářen ICT plán, dále způsoby využívání ICT ve výuce, míra akceptace strategie rozvoje v 

oblasti ICT a také využití ICT na podporu výuky žáků se SVP. Nejčastěji je ve školách integrace ICT 

plně zahrnuta do koncepce rozvoje školy. ICT plán je vyvíjen specializovaným týmem. Při jeho tvorbě 

jeden učitel (například ICT koordinátor) nebo skupina učitelů přebírá iniciativu za přípravu i realizaci 

plánu ve škole. V aspektu využívání ICT ve výuce je pozornost zaměřena na podporu využití ICT v 
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různých výukových aktivitách školy. V oblasti strategie rozvoje má škola nastavena jen pravidla 

použití ICT, včetně mobilních telefonů, přístupu na internet apod. (např. prostřednictvím školního 

řádu). A škola podporuje zavádění různých metod implementace ICT s cílem usnadnit žákům v 

různých situacích a žákům se SVP dosažení výukových cílů. 

 

Z uvedených aspektů má určitý vliv na úspěšnost v testování míra využití ICT ve výuce a částečně i 

využívání plánu ICT. Míra akceptace strategie rozvoje ICT a role ICT ve vizi školy má vliv jen v 

negativním smyslu, tedy pokud strategie rozvoje neexistuje, nebo se zaměřuje jen na pravidla využití 

digitálních technologií, a pokud je role ICT vnímána jen v rovině pořizování a údržby, pak jsou 

výsledky škol v testování informační gramotnosti podprůměrné. 

 

V projektu I KAP v oblasti ICT (podaktivita A a B) proběhla diskuse a následně definování témat 

seminářů na rozvoj ICT kompetencí pro pedagogy, ředitele škol i ICT techniky. Témata seminářů byla 

rovněž diskutována se spolupracujícími školami (nejsou partnery projektu s finanční účastí), aby byly 

pokryty požadavky co nejširšího spektra pedagogů. Byla zahájena realizace kroužků a školení. 

Počítačové kroužky jsou zaměřeny na tvorbu softwarů a práci s hardwary. VUPI ve spolupráci se SPŠ 

Emila Kolbena Rakovník zrealizoval dne 25. 9. 2018 v prostorách školy Festival virtuální reality. 

V SOŠ a SOU Hořovice zahájil činnost klub DEVELOPERS zaměřený na programování 

mikropočítačů. V SOŠ a SOU Nymburk byla realizována školení pedagogů na zabezpečovací systémy 

automobilů a obsahově se připravila další témata. 

 

V rámci projektu OP VVV Šablony byl největší zájem v oblasti ICT o DVPP. To si s různými 

časovými dotacemi zvolilo 91 škol. Možnost zapojení ICT technika do výuky jako personální podporu 

využilo jen 15 škol. Několik málo škol si vybralo vzájemnou spolupráci pedagogů či sdílení 

zkušeností v oblasti ICT, celkem 15 škol. 

 

4.8.1 SWOT analýza ICT kompetencí  

 

S – silné stránky 

• dostupnost informací 

• školy samostatně nastavují své priority potřeb ICT 

• částečně obnovená infrastruktura ICT 

• možnost v šablonách zřízení pozice koordinátora 

• podpora z šablon a I KAP 

W – slabé stránky 

• nízká znalost ICT pedagogů 

• nedostatečná infrastruktura moderního ICT vybavení 

• obtížné udržování odborných znalostí a ICT vybavení v návaznosti na rychlý vývoj ICT 

• slabá motivace k dalšímu vzdělávání pedagogů 

O – příležitosti 

• financování formou evropských grantů pro rozvoj kompetencí 

• sdílení informací o výuce mezi školami 

• zajištění kvalitního vybavení odpovídajícího nárokům na výuku 
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• pořádání seminářů, soutěží a konferencí pro rozvoj kompetencí 

• změna RVP vzhledem k rozlišení uživatelského přístupu k ICT a k informatice jako oboru 

T – hrozby 

• nedostatečné a nesystematické financování, udržitelnost projektů 

• odchod odborníků ze školství způsobené nemožností konkurovat platům soukromé sféry 

• strmější vývoj znalostí žáků než pedagogů 

• administrativní náročnost 

• kritický nedostatek učitelů v ICT oborech, genderově nevyvážené složení pedagogů, věková 

struktura pedagogů 

• malá hodinová dotace informatiky 

 

4.9 Ostatní témata důležitá pro kraj  

 

Níže uvedená témata nejsou zahrnuta v povinných intervencích KAP, avšak Kraj na základě DZ SK 

považuje za nutné je alespoň stručně zmínit jako další oblasti systematického zájmu a intervencí 

odboru školství. 

 

4.9.1 Prevence 

 

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji 2017/2018: 

Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže je ve Středočeském kraji realizována v souladu 

s koncepčními cíli stanovenými v dokumentu MŠMT Národní strategie primární prevence rizikového 

chování u dětí a mládeže na období 2013–2018, Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji 2016–2020 a dalšími dokumenty. Mezi principy prevence 

spadá i výchova ke zdravému životnímu stylu a k osvojení pozitivního sociálního chování. 

 

Strategické cíle kraje v oblasti primární prevence rizikového chování, koordinace jednotlivých aktivit 

a možnosti financování jsou upraveny a podrobně popsány v Plánu primární prevence rizikového 

chování dětí a mládeže ve Středočeském kraji pro roky 2016–2018. 

 

Aktivity kraje v oblasti primární prevence rizikového chování 

 

- metodická pomoc, zabezpečení odborných setkání oblastních metodiků prevence z Pedagogicko-

psychologické poradny Středočeského kraje, Kolín, Jaselská 826 a porady Pracovní skupiny 

primární prevence, koordinace a vzdělávání (pracovní skupina je poradním orgánem Krajské 

protidrogové komise), 

- každoroční pořádání konference primární prevence, zajišťování vzdělávacích seminářů pro 

pedagogy, výchovné poradce i žáky. 

 

Aktivity byly zaměřeny na všechny kritické oblasti primární prevence s důrazem na rizikové a 

agresivní chování žáků a studentů, šikanu, kyberšikanu a na bezpečné klima ve třídě. Forma 



Analýza potřeb v území Středočeského kraje 

pro potřeby Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání 

43 

 

vzdělávání celých pedagogických sborů se osvědčila jako jeden z nejefektivnějších modelů realizace 

primární prevence rizikového chování dětí a mládeže, o níž je dlouhodobě ze strany škol velký zájem. 

 

Středočeský kraj se i v tomto školním roce zapojil do projektu „Kraje pro bezpečný internet“. Jednalo 

se o projekt Asociace krajů, jehož cílem bylo minimalizovat cestou prevence nebezpečí spojená s 

užíváním informačních a komunikačních technologií. Cílovou skupinou byli především žáci 

základních a středních škol, ale také jejich učitelé a rodiče. I v tomto období byly základními 

aktivitami soutěžní kvíz pro žáky a soutěž pro školy. Dále se zapojil do projektu „Bezpečné klima 

v praxi školního metodika prevence“, jehož aktivity byly zaměřeny na vzdělávání školních metodiků 

prevence. V jeho rámci se uskutečnil vzdělávací program Školní metodik prevence – aktuální 

informace a efektivní působení na školách“ a program „Úloha školního metodika prevence ve 

školním poradenském pracovišti. 

 

V květnu 2018 se v budově krajského úřadu Středočeského kraje uskutečnil ve spolupráci 

s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci vzdělávací seminář pro pedagogy, 

metodiky prevence, výchovné poradce na téma „Nebezpečné komunikační jevy související 

s používáním ICT. 

 

4.9.2 Základní umělecké vzdělávání 

 

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji 2017/2018: 

Základní umělecké vzdělávání poskytuje základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech 

(hudebním, tanečním, výtvarném a literárně dramatickém). Základní umělecké 

vzdělávání se uskutečňuje v základní umělecké škole. Základní umělecká škola připravuje děti, žáky 

a studenty také pro vzdělávání ve středních školách uměleckého zaměření a v konzervatořích, 

popřípadě pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. Výuka 

v jednotlivých uměleckých oborech probíhá formou individuálního, skupinového nebo 

kolektivního vzdělávání, a to v přípravném studiu (pro děti od 5 let), základním studiu prvního a 

druhého stupně a studiu pro dospělé. Žákům, kteří dosahují vynikajících výsledků a prokáží 

mimořádné nadání, je určeno studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin. Vzdělávání se v 

základních uměleckých školách řídilo závaznými učebními plány a osnovami MŠMT. 

 

4.9.3 Mládež a volný čas 

 

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji 2017/2018: 

 

„Zájmové vzdělávání se uskutečňuje převážně ve střediscích volného času, ve školních družinách a 

školních klubech. Tato školská zařízení poskytují účastníkům zájmového vzdělávání naplnění volného 

času zájmovými činnostmi se zaměřením na různé oblasti. Zájmové vzdělávání probíhá pravidelně 

nebo příležitostně. Vedle výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti poskytuje osvětovou činnost v 

oblasti prevence sociálně patologických jevů, táborovou činnost, otevřenou nabídku spontánních 

činností i individuální práci s nadanými dětmi. Účastníky zájmového vzdělávání jsou nejen děti, žáci a 

studenti, ale i dospělí (pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků i další osoby).“ 
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Školní družiny a kluby 

Školní družiny a kluby poskytují zájmové vzdělávání ve volném čase převážně žákům základních škol 

a doplňují tím nabídku zájmového vzdělávání poskytované středisky volného času. Oba typy zařízení 

existují při základních školách, mohou být zřízeny i při víceletých gymnáziích nebo konzervatořích. 

Ve Středočeském kraji bylo činných celkem 546 školních družin a 100 školních klubů. Školní družiny 

přijaly o 1 953 žáků více než v roce předcházejícím. Situace ve školních družinách souvisí se 

zvyšujícím se počtem žáků vzdělávajících se na prvním stupni základních škol. 

 

Střediska volného času  

Významné místo mezi subjekty zabezpečujícími a rozvíjejícími zájmové aktivity dětí, žáků a studentů 

ve volném čase zaujímají střediska volného času. Stěžejní činností středisek byla pravidelná zájmová 

činnost, která probíhala v zájmových útvarech. Do programu středisek byla zařazována vzdělávací, 

osvětová a informační činnost, metodická a odborná činnost a další volněji pojaté aktivity realizované 

formou krátkodobých kurzů či akcí příležitostného charakteru. Střediska se zaměřovala také na 

individuální práci s nadanými dětmi, žáky a studenty.  

Ve Středočeském kraji poskytovalo ve školním roce 2017/2018 zájmové vzdělávání 11 domů dětí a 

mládeže zřizovaných krajem a 10 SVČ zřizovaných obcemi a 1 středisko zřizované jiným 

zřizovatelem. Jedná se o Dobřichovický domek v obci Dobřichovice, založen právnickou osobou ke 

dni 1. 1. 2016. 

V Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Středočeského kraje 2016-2020 

jsou definovány tyto úkoly: 

• Kraj bude navyšovat kapacity školních družin a školních klubů jen na základě odůvodněných 

potřeb v souvislosti s demografickým vývojem a s kapacitou základních škol 

• Případné volné kapacity budou využívány v rámci škol a školských zařízení 

• Udržení stávajícího počtu zařízení s podporou technicko – přírodovědných kroužků 

• Rozšiřování nabídky příměstských a pobytových táborů v návaznosti na pracovní vytížení 

rodičů a v rámci doplňkové činnosti 

• Vznik nových SVČ bude kraj podporovat na základě odůvodněných potřeb a zájmu o tyto 

aktivity 

 

5 Závěrečné shrnutí a hlavní identifikované problémy  

 

Na základě zpracování uvedených materiálů a vypracování SWOT analýzy k jednotlivým tématům 

intervencí bylo identifikováno pět oblastí a k nim byly vytvořeny pracovní skupiny (minitýmy), které 

pracovaly v uplynulých třech letech a budou i nadále pracovat a dále rozpracovávat závěry analýzy a 

tvořit Krajský akční plán vzdělávání II.  

 

Krajský akční plán vzdělávání I. byl schválen v lednu – únoru 2017. Od ledna 2019 probíhala příprava 

pro vypracování Krajského akčního plánu vzdělávání II. V červnu 2019 by měla být dokončena 

analýza potřeb ve školách a dokončena prioritizace potřeb na území kraje, do září 2019 bude 

vypracován Krajský akční plán II. Do konce roku 2019 předpokládáme schválení KAP II. 
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Ke konci roku 2018 vypracovalo 83 % středních škol Školní akční plán a dalších 10 % plán aktivit.  

V dalším období budou tyto materiály aktualizovány. 

 

5.1 Rozdělení řešených problémových oblastí do pracovních minitýmů. 

 

V průběhu uplynulých tří let došlo k drobným změnám zaměření u minitýmu A – zaměření na MŠ a 

ZŠ, u minitýmu D přidání oblasti polytechnického vzdělávání v SŠ a VOŠ a u minitýmu C – přidání 

oblasti rovných příležitostí. 

 

A. Spolupráce se ZŠ, MŠ, Kariérové poradenství, polytechnické vzdělávání v MŠ a ZŠ 

• podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě, a to průřezově pro VOŠ, SŠ, ZŠ a 

pro oblast iniciativy a kreativity také pro MŠ; 

• podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání);  

• rozvoj kariérového poradenství; podpora je určena VOŠ, VŠ, ZŠ a MŠ; 

 

B. Odborné vzdělávání, spolupráce se zaměstnavateli 

• podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů; 

• řešení nedostatečného a zastaralého vybavení odborných škol stroji a přístroji, didaktickou 

technikou a pomůckami; 

• rozvoj škol jako center dalšího profesního rozvoje;  

C. Inkluze, absolventi, trh práce, prevence, Pracovní skupina pro rovné příležitosti 

• podpora inkluze, přechody žáků ze ZŠ na SŠ, setrvání v SŠ, přechod na VOŠ/VŠ, rovné 

příležitosti; 

• trh práce, a to především pro marginalizované skupiny (např. Romy);  

• další témata důležitá pro území/školy – mohou být hrazena i z jiných OP, národních či 

vlastních zdrojů; 

D. Infrastruktura, polytechnické vzdělávání v SŠ a VOŠ 

• infrastruktura a investiční vybavení SŠ, VOŠ (oblast podpory přírodovědného a technického 

vzdělávání, podpora cizích jazyků, konektivity škol a digitálních kompetencí, sociální inkluze, 

podpora center odborného vzdělávání, podpora celoživotního učení, podpora neformálního a 

zájmového vzdělávání); 

• podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání); 

E. Gramotnosti, mládež, sport 

• rozvoj výuky cizích jazyků;  

• ICT kompetence; 

• čtenářská a matematická gramotnost; 

• další témata důležitá pro území/školy – mohou být hrazena i z jiných OP, národních či 

vlastních zdrojů – mládež a sport; základní umělecké vzdělávání. 
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5.2 Souhrn identifikovaných problémů, příčin, žádoucích změn a cílových 

stavů 

 

Analýza je v této části poznamenána faktem, že právě probíhají aktivity v rámci výzev se 

zjednodušeným financováním (šablony) a IKAP je v počáteční fázi realizace. Většina problémů a 

úkolů se právě řeší těmito projekty. 

 

 

5.2.1 Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 

 

5.2.1.1  

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 

 

Definice problému 

• V těchto oblastech došlo k identifikování problému, ale cílového stavu dosažení rozvinuté 

institucionální podpory a kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě nebylo dosaženo. 

Příčina 

Byl připraven implementační projekt I KAP, který řeší tuto problematiku, jeho realizace je 

však na samém počátku.  

Žádoucí změny 

• Tato oblast je obsáhle řešena v implementačním projektu I KAP a tento projekt je realizován. 

• Touto oblastí se dlouhodobě zabývá VISK, který bude v této činnosti pokračovat. 

• Závěry z proběhlých jednání minitýmů a konferencí budou součástí KAP II. 

Cílový stav 

• Rozvinutá institucionální podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě. 

 

5.2.2 Podpora polytechnického vzdělávání 

 

5.2.2.1  

Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání) 

 

Definice problému 

• Nízký zájem dětí o polytechnická témata. 

Příčina 

• Ve vzdělávání – mateřském, základním, středním i mimoškolním – se postupně obnovují 

polytechnické hračky a pomůcky i odborné dílny, školní pozemky a laboratoře, zvýšila se 

spolupráce mezi školami různých stupňů a zvýšila se podpora nadaným žákům. Tyto změny 

jsou však nedostatečné. 
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• Opatření jsou v počáteční fázi realizace. (I KAP, realizace MAP, šablony II…). 

Žádoucí změny 

• Podpořit kvalitu předškolního vzdělávání a zaměřit se na manuální zručnost a polytechnický 

rozvoj osobnosti, např. prostřednictvím středočeského „Fondu vzdělávání, sportu, volného 

času a primární prevence“. 

• Podpořit rozvoj polytechnického vzdělávání a manuální zručnosti (např. dílny a školní 

pozemky v ZŠ, technické hračky a stavebnice v MŠ) začleněním do připravovaných 

krajských akčních plánů – KAP na následující období roků 2019–2022 a v rámci toho 

spolupracovat při přípravě místních akčních plánů vzdělávání – MAP. 

• Podporovat spolupráci základních škol se středními školami k zatraktivnění výuky a 

rozšiřování technických oborů pro další rozvoj vzdělávání. 

• Podporovat ve spolupráci se Středočeským inovačním centrem (SIC) a dalšími subjekty 

identifikaci a další práci s talenty (nadanými) žáky a studenty s dalším rozvojovým 

potenciálem. 

• Realizovat projekt I KAP a související I KAP 2. 

• Realizovat šablony OP VVV. 

Cílový stav 

• Větší zájem dětí o polytechnické vzdělávání s dopadem na volbu povolání. 

• Výuka environmentální výchovy, rozvoj manuální zručnosti a celkový polytechnický rozvoj 

osobnosti na všech MŠ. 

• Většina SŠ spolupracuje se ZŠ. 

• SŠ spolupracují s VŠ a SIC na podpoře mimořádně nadaných studentů. 

 

 

 

5.2.3 Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů 

 

5.2.3.1  

Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání) 

 

Definice problému 

• Nedostatečná úroveň odborných praxí a praktických dovedností absolventů. 

Příčina 

• Nízká spolupráce škol a zaměstnavatelů. 

• Přijímání žáků na střední školy se slabým prospěchem ze ZŠ vlivem vysoké nabídky širokého 

spektra oborů vzdělávání na SŠ a nízkého počtu žáků ze ZŠ vzhledem k poklesu 

demografické křivky. 

• Opatření jsou v počáteční fázi realizace. 

Žádoucí změny 

• Podporovat vyšší podíl praktického vyučování a odborné praxe na pracovištích 

zaměstnavatelů a zároveň sociální partnerství škol a zaměstnavatelů. 

• Řešit problematiku instruktorů ve firmách a koordinátorů spolupráce na školách včetně 
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otázky jejich financování – např. formou zákonodárné iniciativy. 

• Podporovat ve spolupráci se Středočeským inovačním centrem (SIC) a dalšími subjekty 

identifikaci a další práci s talenty (nadanými) žáky a studenty s dalším rozvojovým 

potenciálem. 

• Společná pozitivní propagace řemesel spojená s prezentací zainteresovaných škol (propagace 

a inzerce v tisku a na internetových stránkách kraje, letáky a brožury pro žáky a rodiče 

distribuované do ZŠ) ve kterých budou učební obory podporovány. 

• Řešit strukturu oborů vzdělávání na SŠ a maximální počty přijímaných žáků v jednotlivých 

oborech a školách. 

• Rozšířit spolupráci s KHK a Agrární komorou ČR a dalšími profesními sdruženími 

zastupující zaměstnavatele absolventů. 

• Modernizovat vybavení odborné praxe a odborného výcviku. 

• Realizovat projekt I KAP. 

• Realizovat šablony OP VVV. 

Cílový stav 

• Spolupráce škol a zaměstnavatelů je na optimální úrovni. Zlepšená úroveň praktických 

dovedností a pracovních návyků žáků škol. 

 

5.2.3.2  

Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání) 

 

Definice problému 

• Malý zájem uchazečů o studium technických a přírodovědných oborů. 

Příčina 

• Podpora odborného vzdělávání Středočeským krajem je na vysoké úrovni, ale prostředky 

stále nestačí k podpoře zájmu o tyto obory. 

Žádoucí změny 

• Podporovat význam efektivních exkurzí žáků škol do firem. 

• Kraj bude nadále finančně podporovat: 

Motivační příspěvek formou stipendia a odměny za výborné studijní výsledky; příp. 

příspěvek na ubytování, pracovní oděv, obuv, nářadí či stravné u ohrožených oborů 

vzdělávání, kde je nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce dlouhodobý; 

Zajištění kurzů pro žáky vytipovaných oborů vzdělávání, jejichž absolvováním by si rozšířili 

získané kvalifikační dovednosti (autoškola – řidičská oprávnění skupiny B, C, T, svářečské 

kurzy, řízení vozíků, …); 

Vzdělávání učitelů odborných předmětů a odborného výcviku, které bude probíhat ve 

spolupráci se zaměstnavateli a povede ke zvyšování kvality odborného vzdělávání ve škole a 

kariérnímu růstu učitelů; 

Rekonstrukce a modernizace odborných učeben a dílen ve vybraných školách a modernizaci 

jejich vybavení; 

Krajem vyhlášené přehlídky a soutěže v odborných dovednostech žáků v podporovaných 

učebních oborech (na okresní a krajské úrovni); soutěže zaměřené na prezentaci škol; 

Individuální potřeby škol při zajišťování a zvyšování atraktivnosti problémových oborů 
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vzdělávání (např. prezentace škol na výstavách a přehlídkách, organizování odborných 

soutěží, mezinárodní spolupráce škol, zajištění praxí …); 

Kofinancování a předfinancování projektů škol při čerpání finanční podpory ze strukturálních 

fondů EU/EHP. 

• Realizovat projekt I KAP. 

• Realizovat šablony OP VVV. 

Cílový stav 

• Zvýšený zájem o technické a přírodovědné obory. 

 

5.2.3.3  

Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání) 

 

Definice problému 

• Příliš velké procento dětí má zájem o studium na gymnáziích, naopak o studium na SOŠ a 

SOU je zájem malý, na obory s maturitou jsou přijímány i děti s nízkými studijními 

předpoklady. 

Příčina 

• V 90. letech probíhal neřízený rozvoj gymnaziálního a maturitního vzdělávání bez ohledu na 

potřeby zaměstnavatelů, kvalitu uchazečů a absolventů s dopadem na současný stav. 

Žádoucí změny 

• Nenavyšovat počty žáků v gymnáziích, zvážit redukci víceletých gymnázii pouze pro žáky 

skutečně výjimečně nadané. 

• Podporovat větší roli výsledků povinné přijímací zkoušky pro přijímání žáků do oborů 

středního vzdělání s maturitou. 

• Upravovat maximální počty pro přijetí uchazečů pro jednotlivé školy a obory dle potřeb trhu 

práce v souladu s Dlouhodobým záměrem rozvoje vzdělávání v ČR a ve Středočeském kraji. 

 

Cílový stav 

• Procento dětí přijímaných a studujících v gymnáziích a maturitních oborech odpovídá 

potřebám zaměstnavatelů a společnosti podle Dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávání 

v ČR. 

 

5.2.3.4  

Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání) 

 

Definice problému 

• Nedostatečný počet učitelů odborných předmětů a jejich odbornost. 

Příčina 

• Podcenění ohodnocení učitelů a dalších motivačních faktorů, nedostatečné další vzdělávání 

učitelů. 
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Žádoucí změny 

• Podporovat záměr MŠMT při financování platů učitelů a podpory jejich odborných kvalit. 

• Řešit možnosti podpory Středočeského kraje pro získání a udržení učitelů odborných 

předmětů (finanční příplatky, odborné stáže, včetně zahraničních, ocenění vynikajících 

učitelů). 

• Pokračovat v podpoře VISK v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

• Podporovat spolupráci firem a škol při DVPP. 

Cílový stav 

• Ve školách je dostatečný počet kvalifikovaných učitelů odborných předmětů. 

 

 

5.2.4 Rozvoj škol jako center dalšího profesního rozvoje 

 

5.2.4.1  

Rozvoj škol jako center dalšího profesního rozvoje 

 

Definice problému 

• Školy jsou málo otevřené veřejnosti v oblasti dalšího vzdělávání, rekvalifikací i vůči 

základním školám. 

Příčina 

• Nedostačená spolupráce mezi školami, nedostatečná spolupráce s úřady práce a veřejností. 

Žádoucí změny 

• Podporovat spolupráci základních škol se středními školami k zatraktivnění výuky a 

rozšiřování technických oborů pro další rozvoj vzdělávání i v rámci projektu I KAP. 

• Kraj bude podporovat využití kapacit škol pro rekvalifikace a další vzdělávání dospělých ve 

spolupráci s úřady práce, hospodářskou a agrární komorou apod. 

• Podporovat zájem MŠMT na posílení financování platů ve školství ve vztahu k potřebě 

vyššího počtu pracovníků managementu škol. 

Cílový stav 

• Zvýšení otevřenosti škol, výraznější spolupráce s veřejností. 

 

5.2.4.2  

Rozvoj škol jako center dalšího profesního rozvoje 

 

Definice problému 

• Obory vzdělávání nejsou v souladu s potřebami zaměstnavatelů. 

Příčina 

• I když se situace zlepšila, je stále nedostatečná vzájemná spolupráce škol, zaměstnavatelů a 
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kraje. 

Žádoucí změny 

• Kraj bude nadále uvádět do souladu strukturu oborů vzdělání s potřebami zaměstnavatelů, 

podporovat obory vzdělání požadované zaměstnavateli, a naopak tlumit obory, o které ze 

strany zaměstnavatelů není zájem. 

• Podle potřeby bude otevírat nové obory vzdělání vzhledem k dlouhodobému uplatnění na 

trhu práce. 

• Nebude podporovat zvyšování kapacit v oborech vzdělání s výjimkou odůvodněných případů 

oborů vzdělání přírodovědného a technického zaměření. 

• Medializovat perspektivy technických, řemeslných a přírodovědných oborů a velmi dobrou 

uplatnitelnost jejich absolventů na trhu práce. 

Cílový stav 

• Obory vzdělávání jsou v souladu s potřebami zaměstnavatelů. 

 

5.2.5 Rozvoj kariérového poradenství 

 

5.2.5.1  

Rozvoj kariérového poradenství  

 

Definice problému 

• Nízké procento škol se školním poradenským pracovištěm. 

Příčina 

• Nedostatek prostředků na zřízení pozic v poradenském systému školy a nedostatek odborníků 

v této oblasti 

Žádoucí změny 

• Využití nabídky fondů EU – šablon OP VVV. 

Cílový stav 

• Školská poradenská pracoviště jsou zřízena na většině škol. 

 

5.2.5.2  

Rozvoj kariérového poradenství  

 

Definice problému 

• Nedostatečná úroveň kariérového poradenství na školách. 

Příčina 

• Nedůsledné oddělení kariérového a výchovného poradenství. 

• Nedostatečné metodické vedení poradců. 

Žádoucí změny 

• Podpora oddělení funkce výchovného a kariérního poradce. 

• Metodické vedení ze strany PPP, VISK v rámci I KAP. 

Cílový stav 

Fungující kariérové poradenství. 
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5.2.6 Podpora inkluze 

 

5.2.6.1  

Podpora inkluze 

 

Definice problému 

• Podpora inkluze ve školách je nízká, chybí systémová finanční i metodická podpora. 

Příčina 

• Přechod na nový systém podpory nebyl dobře připraven 

• Nejsou ujasněny všechny aspekty přechodu na nový systém podpor. 

• Velká administrativní náročnost.  

• Obecný nedostatek odborných pracovníků. 

Žádoucí změny 

• Zvýšenou pozornost zaměřit na podporu a metodické vedení pedagogických pracovníků škol 

při realizaci společného vzdělávání. 

• V součinnosti s MŠMT posílit financování na základě novely školského zákona. 

• Podporovat infrastrukturní projekty. 

• Vyhodnocovat dopad přijatých opatření. 

• Zejména pro děti ze sociálně slabých rodin udržet podporu Středočeského kraje na příspěvek 

na jízdné do SŠ. 

Cílový stav 

• Podpora inkluze probíhá podle zákona. 

 

5.2.6.2  

Podpora inkluze 

 

Definice problému 

• Plánované nepodporování škol (z fondů EU i jinak) zřízených podle par. 16 odst. 9 Školského 

zákona. 

Příčina 

• Nedostatečné zdůrazňování nutnosti podpory dětí z těchto škol, chybné hodnocení těchto škol 

jako škol diskriminujících a segregačních. 

Žádoucí změny 

• Podporovat MŠMT a další orgány k přehodnocení tohoto nespravedlivého stanoviska. 

Cílový stav 

• Na podporu z fondů EU i z národních zdrojů mají nárok všechny děti a žáci a všechny školy. 

 

5.2.6.3  

Podpora inkluze  

 

Definice problému 

• V oblasti přechodu žáků ze ZŠ na SŠ, setrvání v SŠ, přechodu na VOŠ/VŠ, trhu práce, a to 
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především pro marginalizované skupiny (např. Romy) není k dispozici dostatek údajů o 

potřebách v území. 

Příčina 

• V rámci Školské inkluzivní koncepce kraje se data a potřeby zpracovávají. 

Žádoucí změny 

• V rámci krajského akčního plánování bude zpracována Školská inkluzivní koncepce kraje. 

Cílový stav 

• Ověření postupů a podpory v oblasti inkluze marginalizovaných skupin. 

 

5.2.7 Rozvoj výuky cizích jazyků 

 

5.2.7.1  

Rozvoj výuky cizích jazyků 

 

Definice problému 

• Malý zájem žáků a studentů o cizí jazyky kromě angličtiny. 

 

Příčina 

• Nedostatečná motivace žáků a studentů, mylná představa, že znalost angličtiny je pro 

budoucí povolání dostačující. Omezené finanční prostředky. 

• Důležitou se jeví spíše ochota zapojení pedagogů. Finanční náročnost – variabilní, podle 

konkrétní akce (poslech či nácvik hudební produkce je obecně méně finančně náročná akce 

než příprava francouzského, německého či jiného jídla). 

• Zapojení i učitelů ostatních předmětů, zdokonalení jejich jazykových znalostí.  

• Nedostatek výukových hodin v RVP odborných škol. 

 

Žádoucí změny 

• Na počáteční úrovni: zvýšení zájmu žáků a studentů o více cizích jazyků cestou zájmu o 

danou jazykovou oblast. Zde – velká možnost mezipředmětových vztahů, seznámení 

s geografií, dějinami, uměním, literaturou a kulturou cizích zemí, příp. gastronomií, hudbou 

aj. Přechod od seznámení s reáliemi v českém jazyce k cizímu jazyku. Motivace: 

výjimečnost znalostí, větší hloubka. Podpora: nenucenost, trvalá pochvala, důraz na úspěch. 

Využití možností poskytovaných vzdělávacími institucemi cizojazyčných zemí 

(Francouzský institut, Goethe-Institut) – exkurze, účast na různých akcích. 

• Na vyšší úrovni: krátkodobé i delší výjezdy do dané jazykové oblasti (vždy až na určité 

jazykové úrovni, není vhodné pro úplné začátečníky), nejlépe tematické – stále mít na 

paměti motivaci studentů.  Finanční náročnost výjezdů je větší, ovšem lze ji též upravit, 

např. recipročními výměnami, partnerstvím na úrovni regionů atd. V domácím prostředí 

zvážit použití metody CLIL pro výuky předmětu nebo jeho části v cizím jazyce. Zde je 

velmi nutné určit správnou míru pro zachování a zvýšení motivace studentů. 

• Realizace projektu I KAP a projektů z šablon OP VVV. 

 

Cílový stav 

• Zvýšení zájmu o cizí jazyky, výběr různých cizích jazyků, výběr druhého a třetího cizího 
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jazyka. 

 

5.2.7.2  

Rozvoj výuky cizích jazyků 

 

Definice problému 

• Zvýšení jazykových kompetencí v již zvoleném cizím jazyce (v současné době většinou 

angličtině) 

 

Příčina 

• Dosažení základní komunikativní úrovně je v angličtině rychlejší než v jiných jazycích. 

(70 % slovní zásoby všech anglických textů představuje přibližně 700 slov. Komunikace 

v angličtině je velmi dobře možná při zvládnutí 850 slov. 80 % slovní zásoby anglických 

textů je ale již 2500 slov. Zde začínají i zkoušky úrovně B2, které již mají vypovídající 

hodnotu.)  Zvýšení základní komunikativní úrovně je v angličtině již podstatně náročnější a 

vyžaduje více práce. 

Žádoucí změny 

• Motivovat studenty ke zvýšení úrovně zvládnutí anglického jazyka i jiného cizího jazyka, 

případně ke složení jazykových zkoušek úrovně B2 (maturita je v některých materiálech 

uváděna jako úroveň B1, v jiných jako B2, což ovšem není všeobecně přijímáno, 

neodpovídá to úrovním podle MŠMT). 

• Možná opatření: krátkodobé i dlouhodobější pobyty v zemi dle zvoleného jazyka (což je 

ovšem finančně náročné), spolupráce se zahraničními lektory a jazykovými instituty, četba 

v cizím jazyce – populárně naučných textů i beletrie. Vzdělávání pedagogů pro udržení a 

zvýšení jejich jazykových kompetencí a znalostí daného jazykového prostředí. 

• Realizace projektu I KAP a projektů z šablon OP VVV. 

 

Cílový stav 

• Dosažení vyšší úrovně zvládnutí cizího jazyka. Potvrzená úroveň B2 (Státní jazyková 

zkouška základní, FCE v AJ, DELF B2 ve FJ atd.) jako výhoda pro budoucí pracovní 

uplatnění. 

 

5.2.7.3  

Rozvoj výuky cizích jazyků 

 

Definice problému 

• Udržení a zvýšení kvality výuky cizích jazyků. 

 

Příčina 

• I když jsou vyučující cizích jazyků plně kvalifikovaní, uplynul již nějaký čas od získání 

znalostí a univerzitního diplomu. Jazyk se ovšem vyvíjí trvale a je nutné být s ním 

v neustálém kontaktu. Učitel samozřejmě studuje dostupné materiály, odbornou literaturu, 

reálie na internetu apod., nicméně možnosti samostudia bývají omezené. Kurzy, školení, 
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pobyty v zahraničí apod. bývají pro pedagogy finančně velmi náročné. 

 

Žádoucí změny 

• Zvýšení nabídky kurzů, seminářů, výukových pobytů, zahraniční literatury atd. zároveň 

s finančním příspěvkem. Zajištění komunikace učitelů cizích jazyků s jazykovým 

prostředím, udržení a zvýšení jejich jazykových kompetencí, a tím vytvoření předpokladů 

k zajištění kvalitní výuky. 

• Realizace projektu I KAP a projektů z šablon OP VVV. 

 

Cílový stav 

• Učitel cizích jazyků se znalostí současných reálií i aktuálních jazykových tendencí daného 

jazyka.  

 

5.2.8 ICT kompetence, čtenářská gramotnost, matematická gramotnost 

 

5.2.8.1  

ICT kompetence, čtenářská a matematická gramotnost 

 

Definice problému 

• Zvýšení ICT kompetencí. 

 

Příčina 

• Žáci a studenti umějí pracovat s počítačem i jinou elektronikou a jsou s tímto stavem 

spokojeni. Stále však vznikají nové aplikace, přechází se na nové informační systémy, 

stávající přestávají být podporovány. Situace se neustále vyvíjí a je třeba se jí přizpůsobit. 

Pro potřeby budoucího povolání je navíc žádoucí zvládnutí i těch programů a jejich funkcí, 

které zatím zůstávaly na okraji zájmu. 

 

Žádoucí změny 

• Neustálé sledování změn ve vývoji ICT a zvyšování stávající úrovně znalostí žáků, studentů 

i učitelů. Přínosnou se jeví příprava žáků a studentů k získání certifikátu ECDL (jasně daná 

úroveň, pravidla získání certifikátu, centrálně řízená zkouška, hodnocení atd.). Zde je též 

předpokladem odpovídající odborná úroveň učitelů a školitelů, kterým je třeba zajistit 

přístup k novinkám v oblasti ICT, proškolení atd. (kurzy, školení, mentoring aj.). 

• Vybudování center inovativního vzdělávání či používání inovativních a smart technologií 

při výuce. 

• •Realizace projektu I KAP a projektů z Šablon. 

Cílový stav 

• Získání certifikátu ECDL žákem a studentem – budoucím zaměstnancem. ECDL jasně 

určuje, z jakých již získaných kompetencí může budoucí zaměstnavatel vycházet. 

 

5.2.8.2  

ICT kompetence, čtenářská a matematická gramotnost 
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Definice problému 

• Malý zájem žáků a studentů o četbu a literaturu. 

 

Příčina 

• Nízká motivace ke čtení. Většina literárních děl, s nimiž se žáci a studenti seznamují, byla 

(některá i vícekrát) zfilmována. Zhlédnout film je pohodlnější a rychlejší. Důsledky jsou 

ovšem alarmující: snížená schopnost čtení, podstatné snížení rychlosti čtení, snížení 

rozlišovací a hodnotící schopnosti (určit hlavní myšlenku, názor, stupeň pravděpodobnosti – 

a poznat jazykové prostředky, jimiž se uvedené jevy vyjadřují), ztráta množství slovní 

zásoby (neznalost významu slov – pozn.: zpočátku se sice jedná o slova méně používaná, 

např. student považuje slovo „skýtat“, tj. poskytovat, za chybně napsané slovo „škytat“, 

dochází však k nárůstu geometrickou řadou, studenti nerozumějí posléze ani běžným 

výrazům, u používaných zaměňují význam – viz dnes hojně užívané „určitě“ místo 

vhodného „jistě“ aj.). Snižuje se schopnost porozumění textu, snižuje se vyjadřovací 

schopnost, a to jak v ústním, tak v písemném projevu. Souvislost s výukou cizího jazyka: 

těžko je možné vysvětlit v cizím jazyce pojmy, které studenti nechápou ve své mateřštině – 

proto je zřejmé propojení tématu čtenářské gramotnosti a rozvoje výuky cizích jazyků. 

 

Žádoucí změny 

• Motivovat žáky a studenty ke čtení krásné literatury: vycházet z tématu, složitější díla (z 

hlediska tématu, kompozice i jazyka) nechávat na pozdější vhodnou dobu. Zde je klíčový 

přístup učitele (znalosti jsou sice důležité, ale rozhodující je přístup ke studentům, absence 

příkazů, motivace na základě poznání studenta a jeho zájmu). 

• Realizace projektu I KAP a projektů z Šablon. 

 

Cílový stav 

• Zvýšení zájmu žáků a studentů o čtení, zlepšení čtenářských kompetencí, schopnosti 

pochopit psaný text, rozšíření slovní zásoby, zlepšení souvislého srozumitelného ústního i 

písemného projevu. 

 

¨ 

 

 

5.2.8.3  

ICT kompetence, čtenářská a matematická gramotnost 

 

Definice problému 

• Zvýšení čtenářské gramotnosti z hlediska porozumění odbornému textu. 

 

Příčina 

• Snížená schopnost porozumění nejen textům beletrie, ale též odborným textům. 
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Nedostatečná slovní zásoba a všeobecný rozhled, absence orientace v textu (a další 

nedostatky – viz předchozí problém). Povrchnost, nedostatečná soustředěnost. Prvotní 

příčina – nedostatečná motivace. Související finanční příčina – nedostatek financí na nákup 

zajímavých tištěných materiálů, přínosných pro výuku odborných předmětů. 

 

Žádoucí změny 

• Zvýšení motivace žáků a studentů ke čtení odborných textů (výběr textů, soustředěnost na 

zájem studenta atd.), zvýšení motivace vyučujících k motivování žáků a studentů. 

Dosažitelnost zajímavých přínosných materiálů Realizace projektu I KAP a projektů 

z šablon OP VVV. 

Cílový stav 

• Vyšší úroveň čtenářské gramotnosti v odborných předmětech a matematice, lepší výsledky 

v odborných předmětech a matematice, kvalitnější příprava pro uplatnění na trhu práce. 

 

 

5.2.9 Ostatní témata 

 

5.2.9.1  

Mládež a sport 

Definice problému 

• Je nutný rozvoj technických a přírodovědných kroužků. 

Příčina 

• Podobně jako v celém segmentu vzdělávání byla podceněna role polytechnického 

vzdělávání. 

Žádoucí změny 

• Kraj bude navyšovat kapacity školních družin a školních klubů jen na základě 

odůvodněných potřeb v souvislosti s demografickým vývojem a s kapacitou základních škol 

• Vznik nových SVČ bude kraj podporovat na základě odůvodněných potřeb a zájmu o tyto 

aktivity. 

• Udržení stávajícího počtu zařízení s podporou technicko – přírodovědných kroužků. 

• Realizace projektů z šablon OP VVV. 

• Realizace projektů z IROP. 

Cílový stav 

• Zvýšení počtu technických a přírodovědných kroužků. 

 

5.2.9.2  

Mládež a sport 

Definice problému 
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• Nedostatečně jsou využívány kapacity škol v oblasti zájmového vzdělávání. 

Příčina 

• Nedostatečná spolupráce škol s veřejností. 

Žádoucí změny 

• Případné volné kapacity budou využívány v rámci škol a školských zařízení. 

Cílový stav 

• Lepší využití kapacit škol v oblasti zájmového vzdělávání. 

 

5.2.9.3  

Mládež a sport 

Definice problému 

• Mnoho dětí se o prázdninách nezúčastňuje táborové činnosti. 

Příčina 

• Nízký počet příměstských a pobytových táborů. 

Žádoucí změny 

• Rozšiřování nabídky příměstských a pobytových táborů v návaznosti na pracovní vytížení 

rodičů a v rámci doplňkové činnosti. 

Cílový stav 

• Zvýšení počtu pobytových a příměstských táborů. 

 

 

5.2.9.4  

Základní umělecké vzdělávání 

Definice problému 

• Udržení současné kvality ZUŠ i jejich kapacit.  

Příčina 

•  

Žádoucí změny 

• Rozšiřování kapacit bude Středočeský kraj podporovat pouze u již existujících ZUŠ, a 

případné odůvodněné změny kapacit se budou realizovat výhradně v návaznosti a v 

kontextu s demografickým vývojem. 

• Kraj bude nadále podporovat umělecké vzdělávání. 

• Realizace projektů z šablon OP VVV. 

Cílový stav 
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• Umělecké vzdělávání je stále na velmi dobré úrovni. 

 


