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Seznam použitých zkratek 

CLIL – Content and Language Integrated Learning (metoda vzdělávání, při které se výuka určitého 

předmětu uskutečňuje pomocí cizího jazyka) 

CPTO – Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem, projekt z výzvy č. 

44 OPVK ve Středočeském kraji 

DDM – dům dětí a mládeže 

DM – domovy mládeže – součást středních škol 

DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků 



 

 

Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000502 
 

ECDL – mezinárodní standard pro digitální znalosti a dovednosti 

ESF – Evropský sociální fond 

ICT – informační a komunikační technologie 

IT – informační technologie 

KAP – Krajský akční plán vzdělávání 

NÚV – Národní ústav pro vzdělávání 

OPVK – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

RT KAP – realizační tým krajského akčního plánu vzdělávání Středočeského kraje 

RVP – rámcové vzdělávací programy 

SŠ – střední škola 

SVP – speciálně vzdělávací potřeby 

SWOT analýza – metoda, jejíž pomocí je možno identifikovat silné a slabé stránky, příležitosti a 

hrozby daného projektu 

UNIV – Individuální projekt národní „ uznávání neformálního a informálního vzdělávání“ 

VOŠ – vyšší odborná škola 

VS škol – vzdělávací středisko pro další vzdělávání při SŠ  

VŠ – vysoká škola 

ZŠ – základní škola 

ZUŠ – základní umělecká škola 
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1 Prioritizace potřeb 

1.1 Postup projednávání prioritizace potřeb 

Při vytváření prioritizace RT vycházel z Analýzy potřeb v území, především SWOT analýzy 

jednotlivých oblastí intervencí a shrnutí výsledků analýzy formou logických linek problémy – 

příčiny – cíle (potřeby). Dále RT vycházel i z dokumentace KAP i z roku 2016 a z Evaluace 

KAP. 

Dalším zdrojem byla Analýza potřeb škol vypracovaná NÚV. 

Na základě spojení obou analýz byl vypracován seznam cílů (potřeb) pro jednotlivé oblasti 

intervencí a tyto seznamy byly zaslány členům minitýmů s výzvou přidělení prioritních 

stupňů – potřeby s nejvyšší důležitostí, potřeby se střední důležitostí, potřeby s nižší 

důležitostí. 

Po zpracování těchto dotazníků byly takto získané prioritizace korigovány realizačním týmem 

KAP podle aktuálních potřeb kraje a metodického listu č. 4 NÚV: 

1.1.1 Potřeby s nejvyšší důležitostí  

Do skupiny potřeb s nejvyšší důležitostí bylo doporučeno zařadit cíle (potřeby) splňující 

následující alespoň jednu následující podmínku:  

• Jsou označené jako "velmi důležité pro kraj".  

• Jsou plně či částečně zaměřené na kteroukoliv z povinných či nepovinných oblastí 

intervence.  

1.1.2 Potřeby se střední důležitostí  

Do skupiny potřeb se střední důležitostí je doporučeno zařadit cíle (potřeby) splňující alespoň 

jednu z následujících podmínek:  

• Jsou označené jako "velmi důležité pro kraj".  

• Jsou plně nebo částečně zaměřené na ty povinné oblasti intervencí, které byly v 

reportech z šetření ve školách zařazené do druhé poloviny z hlediska významu, který 

jim přikládají školy.  

• Jsou plně nebo částečně zaměřené na nepovinné oblasti intervencí. 

1.1.3 Potřeby s nejnižší důležitostí  

Do skupiny potřeb s nejnižší důležitostí je doporučeno zařadit cíle (potřeby) splňující 

následující podmínky:  
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• Nejsou označené jako "velmi důležité pro kraj".  

• Nejsou ani částečně zaměřené na žádnou oblast intervence.  

Na zpracování materiálu se podíleli: 

• Odborným tým projektu 

• Minitýmy 

• Ředitelé škol 

• Odborný garant 

• Odbor školství, mládeže a sportu  

Takto připravený materiál byl projednán a schválen na Pracovní skupině vzdělávání a 

Regionální stálé konferenci. 
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2 Obecná priorita 1 - Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce 

škol a zaměstnavatelů 

2.1 A - Potřeby s nejvyšší důležitostí 

• Společná pozitivní propagace řemesel spojená s prezentací zainteresovaných škol  

• Podpora vzdělávání učitelů odborných předmětů a odborného výcviku v rámci DVPP  

• Podpora partnerství škol a zaměstnavatelů v oblasti stáží žáku ve firmách, včetně 

zahraničních firem 

• Podpora stáží pro pedagogy na pracovištích a moderních provozech, včetně 

zahraničních firem 

• Podpora motivačních příspěvků formou stipendia pro žáky technických a řemeslných 

oborů 

• Zajištění kurzů pro žáky vytipovaných oboru vzdělávání, jejichž absolvováním by si 

rozšířili získané kvalifikační dovednosti (např. řidičská oprávnění)  

• Podpora při řešení problematiky absolventů bez praxe 

 

2.2 B - Potřeby se střední důležitostí 

• Zajištění udržitelnosti projektu Cestou přírodovědných a technických oborů. 

• Pokračování Zefektivnění spolupráce s Hospodářskou komorou a úřady práce 

• Podpora vyššího podílu praktického vyučování a odborné praxe žáků na pracovištích 

zaměstnavatelů  

• Podpora při řešení problematiky nedostatku učitelů odborných předmětů 

• Podpora talentovaných žáků, např. ve spolupráci se Středočeským inovačním centrem 

2.3 C - Potřeby s nejnižší důležitostí 

• Analýza stávajících a potenciálních partnerů v regionu, možnosti spolupráce 

• Podpora v řešení nedostatku řidičů z povolání 

2.4 Shrnutí 

Školy v rámci této oblasti rozvíjejí aktivity, které lze zařadit především do pokročilé úrovně (34 %) a 

do nejvyšší úrovně (26 %). Školy se plánují do budoucna soustředit na rozvíjení činností, které lze 

zařadit do především do nejvyšší úrovně (předpokládaný posun o 16 %). 

Srovnání s výsledky z I. vlny šetření: 

Oproti roku 2015/2016 školy vykazují častěji činnosti spadající do pokročilé úrovně (nárůst o 7 p. b. – 

plánovali jsme posun o 15 p. b.) a nejvyšší úrovně (nárůst o 6 p. b. – plánovali jsme posun o 10 p.b.). 
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K posunu v kvalitě tedy došlo, ale ne tak výrazně jak jsme očekávali v KAP I. Důvodem jsou v tuto 

chvíli nedokončené, ale probíhající projekty šablony 1, šablony 2 a I KAP. Trend zlepšení však 

potvrzuje správně zvolenou cestu. 

V souvislosti s dalším rozvojem sledované oblasti by školám nejvíce pomohlo: 

zapojení odborníků z praxe do výuky  

zajištění odborného výcviku a praxe žáků na pracovištích zaměstnavatelů ( 

stáže pro pedagogy na pracovištích a v moderních provozech 

spolupráce se ZŠ na pracovních výchovách a ukázkách aktivit oboru  

analýza stávajících a potenciálních partnerů v regionu  

účast zástupců zaměstnavatelů na závěrečných zkouškách. 

zpracování strategie spolupráce se zaměstnavateli a dalšími partnery 

kariérové poradenství ve spolupráci se zaměstnavateli 

3 Obecná priorita 2 - Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a 

kreativitě 

3.1 A - Potřeby s nejvyšší důležitostí 

• Podpora zapojení škol do Centra fiktivních firem a podpora činnosti fiktivních firem, 

veletrhů firem, krajské soutěže fiktivních (školních) firem… 

• Podpora konzultací a exkursí, projektových dnů, vedení vyučování žáky 

• Zapojení odborníků z praxe 

• Zlepšení ICT vybavení škol (hardware i software) 

3.2 B - Potřeby se střední důležitostí 

• Zřízení funkce koordinátora oblasti podnikavosti, iniciativy a kreativity na škole  

• Kooperace s podnikateli a budoucími zaměstnavateli 

• Spolupráce se Středočeským inovačním centrem, podpora nadaných a podnikavých 

• Vypracování materiálu příklady dobré praxe – zásobník příkladů 

• Podpora zapojení škol do projektů ESF – spolufinancování, metodická pomoc při 

přípravě projektů, spolufinancování přípravy projektů 
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• Zvýšení metodické úrovně oblasti – DVPP, metodiky, učebnice, výuka ekonomických 

aspektů napříč předměty 

3.3 C - Potřeby s nejnižší důležitostí 

Nebyly identifikovány 

3.4 Shrnutí 

Školy v rámci této oblasti rozvíjejí aktivity, které lze zařadit především do základní úrovně (49 %) a 

mírně pokročilé úrovně (42 %). Školy se plánují zaměřit na rozvíjení oblastí zejména v rámci nejvyšší 

úrovně (předpokládaný posun o 22 %) a pokročilé úrovně (předpokládaný posun o 16 %). 

Srovnání s výsledky z I. vlny šetření: 

Oproti roku 2015/2016 školy vykazují častěji činnosti spadající do mírně pokročilé úrovně (nárůst o 7 

p. b. – očekávali jsme posun o 10 p.b.). 

K posunu v kvalitě tedy došlo, ale ne tak výrazně jak jsme očekávali v KAP I. Důvodem jsou v tuto 

chvíli nedokončené, ale probíhající projekty šablony 1, šablony 2 a I KAP. Trend zlepšení však 

potvrzuje správně zvolenou cestu. 

 

V souvislosti s dalším rozvojem sledované oblasti by školám nejvíce pomohlo: 

podpora školních projektů jako jsou například dny otevřených dveří pro děti z MŠ a žáky ZŠ  

kvalitní či kvantitativní zlepšení ICT vybavení školy  

přednášky a jiné formy účastníků z praxe ve výuce  

zajištění metodických materiálů a kurzů pro pedagogy na téma kreativity a rozvíjení podnikavosti  

podpora rozvoje didaktických dovedností vyučujících, které jsou potřebné pro výuku k podnikavosti  

podpora komunikace, řízení a organizování práce prostřednictvím ICT. 
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4 Obecná priorita 3 - Podpora polytechnického vzdělávání 

4.1 A - Potřeby s nejvyšší důležitostí 

• Podpora kvality předškolního a základního vzdělávání a zaměření na manuální 

zručnost a polytechnický rozvoj osobnosti 

• Podpora spolupráce základních škol se středními školami k zatraktivnění výuky a 

rozšiřování polytechnického vzdělávání a přírodovědných oborů (i v rámci 

udržitelnosti projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč 

Středočeským krajem – výzva č. 44 OPVK). 

• Společná pozitivní propagace polytechnického vzdělávání spojená s prezentací 

zainteresovaných škol  

• Zvýšení počtu a kvality IT vybavení ve školách (hardware i software) 

• Vybavení odborných učeben, laboratoří a dílen novými pomůckami a zařízením  

• Podpora nákupu odborné literatury, výukových pomůcek a materiálu 

• Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti polytechnického 

vzdělávání 

4.2 B - Potřeby se střední důležitostí 

• Podpora jazykového vybavení pedagogů  v oblasti polytechnického vzdělávání 

v cizích jazycích 

• Zajištění financí na úhradu nepovinných předmětů zabývajících se polytechnickým 

vzděláváním 

• Podpora při řešení problematiky nedostatku učitelů odborných předmětů (včetně 

polytechnických) 

• Podpora talentovaných žáků, např. ve spolupráci se Středočeským inovačním centrem 

4.3 C - Potřeby s nejnižší důležitostí 

• Podpora tvorby výukových materiálů 

4.4 Shrnutí 

Školy v rámci této oblasti rozvíjejí aktivity, které lze zařadit především do základní (77 %) a mírně 

pokročilé úrovně (52 %) a pokročilé úrovně (49 %). Do budoucna školy plánují rozvíjet především 

aktivity spadající do nejvyšší (předpokládaný posun o 17 %) a pokročilé úrovně (předpokládaný posun 

o 14 %). 

Srovnání s výsledky z I. vlny šetření: 
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Oproti roku 2015/2016 školy vykazují častěji činnosti spadající do pokročilé úrovně (nárůst o 8 p. b. –

předpokládali jsme posun o 15%) mírně pokročilé úrovně (nárůst o 5 p. b. – předpokládali jsme posun 

o 15 %). 

K posunu v kvalitě tedy došlo, ale ne tak výrazně jak jsme očekávali v KAP I. Důvodem jsou v tuto 

chvíli nedokončené, ale probíhající projekty šablony 1, šablony 2 a I KAP. Trend zlepšení však 

potvrzuje správně zvolenou cestu. 

V souvislosti s dalším rozvojem sledované oblasti by školám nejvíce pomohlo: 

zlepšení vybavení odborných učeben, laboratoří a dílen odborného výcviku   

nákup učebnic, pomůcek, výukových materiálů  

zvýšení kvality softwarového vybavení školy 

a zkvalitnění IT sítí ve škole, včetně připojení na internet a vybavení IT učeben  

nákup a přípravu materiálů pro výuku 

zvýšení počtu a kvality PC, notebooků či tabletů ve škole a dalších zařízeních  
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5 Obecná priorita 4 - Rozvoj škol jako center dalšího profesního a 

odborného rozvoje 

5.1 A - Potřeby s nejvyšší důležitostí 

• Zvýšení zájmu o další vzdělávání a administraci spojenou se získáním akreditace 

rekvalifikací pro další vzdělávání 

• Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, jako lektorů dalšího 

vzdělávání 

• Potřeba finančních prostředků na zlepšení vybavení dílen, učeben teoretické výuky, 

kvalitního ICT vybavení a technického vybavení pro další vzdělávání dospělých a 

následná spolupráce s úřady práce, hospodářskou a agrární komorou apod. 

5.2 B - Potřeby se střední důležitostí 

• Podpora udržitelnosti projektu „UNIV, UNIV2 a UNIV3“ 

• Potřeba zapojení odborníků z mimoškolního prostředí jako lektorů 

• Podpora medializace perspektiv technických, řemeslných a přírodovědných oborů a 

velmi dobré uplatnitelnosti jejich absolventů na trhu práce  

5.3 C - Potřeby s nejnižší důležitostí 

• Podpora zvýšení medializace o nabídkách rekvalifikací pro cílové skupiny 

• Potřeba zajištění finančních prostředků pro pracovníky, kteří budou zajišťovat oblast 

dalšího vzdělávání na škole 

• Podle potřeby otevírání nových oborů vzdělání vzhledem k dlouhodobému uplatnění 

na trhu práce 

5.4 Shrnutí 

Školy v rámci této oblasti rozvíjejí především aktivity, které lze zařadit především do pokročilé (28 %) 

a mírně pokročilé úrovně (24 %). Nejvýraznější posun školy plánují v rámci činností spadajících do 

nejvyšší a pokročilé úrovně (předpokládaný posun o 9 %). 

Srovnání s výsledky z I. vlny šetření: 
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Oproti roku 2015/2016 nedochází v této oblasti k výraznějším posunům. Školy se ve srovnání s 

předchozí vlnou mírně posunuly v rámci činností spadajících do pokročilé úrovně (nárůst o 4 p. b.), 

plánovali jsme 10 %. nejvyšší úrovně (nárůst o 3 p. b.)plánovali jsme 20 %,  i mírně pokročilé úrovně 

(nárůst o 3 p. b.).plánovali jsme 7% 

K posunu v kvalitě tedy došlo, ale ne tak výrazně jak jsme očekávali v KAP I. Důvodem jsou v tuto 

chvíli nedokončené, ale probíhající projekty šablony 1, šablony 2 a I KAP. Trend zlepšení však 

potvrzuje správně zvolenou cestu. 

V souvislosti s dalším rozvojem sledované oblasti by školám nejvíce pomohlo: 

zlepšení vybavení dílen pro odborný výcvik  

zapojení odborníků z mimoškolního prostředí jako lektorů  

finance na kvalitní materiál  

aktualizované materiály pro výuku i pro vyučující a lektory  

  

6 Obecná priorita 5 - Rozvoj kariérového poradenství 

6.1 A - Potřeby s nejvyšší důležitostí 

• Potřeba zvýšení zájmu a informovanosti rodičů a žáků o možnostech a poptávce 

pracovního trhu 

• Zajištění dostatečné finanční podpory kraje na realizaci besed a exkurzí pro žáky SŠ 

• Zajištění finančních prostředků na vytvoření pozice samostatného kariérového poradce 

• Potřeba zapojení zaměstnavatelů do výuky a náborových aktivit škol z důvodu 

minimalizace migrace za prací do Prahy 

• Podpora zajištění exkurzí do reálného prostředí firem pro vyučující SŠ 

6.2 B - Potřeby se střední důležitostí 

• Identifikace potřeb zaměstnavatelů a následná včasná reakce odborných poradců 

• Podpora rozšiřování vzdělání kariérových poradců 2. stupně ZŠ a SŠ ke znalostem 

reálného pracovního prostředí 

• Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 
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• Potřeba navýšení časové i finanční dotace vyučujících pro poskytování služeb 

kariérového poradenství 

• Podpora prevence předčasných odchodů ze SŠ 

• Zajištění dostatečného finančního ohodnocení odborných poradců 

6.3 C - Potřeby s nejnižší důležitostí 

• Potřeba metodické podpory pro výuku tématu či vzdělávacích oblastí Člověk a svět 

práce 

• Podpora rozvíjení informačního systému na podporu kvalifikovaného rozhodování o 

volbě profese na základě poptávky trhu práce 

• Podpora metodického vedení školských a školních poradenských služeb včetně 

vytvoření metodického portálu pro poradenské pracovníky 

• Podpora spolupráce poskytovatelů kariérového poradenství z různých sektorů a oblastí 

kariérového poradenství a zapojení externích pracovníků do kariérového poradenství 

• Potřeba finančních prostředků k utváření profesní identity (nákup pracovních oděvů 

s logem pro žáky i vyučující) 

• Podpora rozvoje dlouhodobé spolupráce s VŠ 

 

6.4 Shrnutí 

Školy v rámci této oblasti rozvíjejí aktivity, které lze zařadit především do pokročilé (49 %) a mírně 

pokročilé (43 %) úrovně. Do budoucna se hodlají zaměřovat na činnosti spadající do nejvyšší úrovně 

(předpokládaný nárůst o 22 %). 

Srovnání s výsledky z I. vlny šetření: 

Oproti roku 2015/2016 školy častěji vykazují činnosti spadající do nejvyšší úrovně (nárůst o 9 p. b., 

očekávali jsme posun o 24 p.b.) a pokročilé úrovně (nárůst o 8 p. b., očekávali jsme posun o 20 p.b.). 

K posunu v kvalitě tedy došlo, ale ne tak výrazně jak jsme očekávali v KAP I. Důvodem jsou v tuto 

chvíli nedokončené, ale probíhající projekty šablony 1, šablony 2 a I KAP. Trend zlepšení však 

potvrzuje správně zvolenou cestu. 

V souvislosti s dalším rozvojem sledované oblasti by školám nejvíce pomohlo: 

zajištění finančních prostředků na realizaci exkurzí a besed  

zajištění exkurzí do provozů různých zaměstnavatelů pro vyučující ze SŠ i ZŠ  

vytvoření odpovídající časové dotace vyučujícím pro poskytování služeb kariérového poradenství  
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zapojení zaměstnavatelů do náborových aktivit školy  

rozvoj spolupráce s VŠ  

zapojení zaměstnavatelů do výuky i mimo učební aktivity  

zapojení externích odborníků v oblasti kariérového poradenství  

 

7 Obecná priorita 6 - Podpora inkluze, plošná podpora inkluze VOŠ, SŠ 

7.1 A - Potřeby s nejvyšší důležitostí  

• Zvýšení kvality a dostupnosti poradenských zařízení a podpory pedagogických 

pracovníků, podpora jejich činnosti na škole i v kraji 

• Dostatečné financování inkluze – asistentů pedagoga (i na praxích), pomůcek, 

poradenského pracoviště na škole (personální podmínky), DVPP (oblast metod a 

forem práce) 

• Udržení podpory Kraje na příspěvek na jízdné do SŠ 

• Příprava a podpora přípravy infrastrukturních projektů např. řešící bezbariérovost, 

prostorové dispozice pro inkluzi  

• Podpora činnosti škol zřízených podle par. 16 odst. 9 Školského zákona a podpora 

jejích pedagogických pracovníků. Podpora rozvoje E oborů. Podpora spolupráci těchto 

škol s ostatními školami 

• Podpora rozvoje nadaných žáků – např. výuka (i odborných předmětů) vedená v 

angličtině  

• Zpracování strategie inkluzivního vzdělávání a plánu pedagogické podpory ve škole 

• Zpracování komplexního pojetí inkluzivního vzdělávání na škole 

 

7.2 B - Potřeby se střední důležitostí  

• Vyhodnocování dopadu přijatých opatření 

• Zlepšení komunikace s rodiči žáků se SVP i s rodiči žáků bez SVP 

• Zajištění podpory v oblasti metodiky práce s dětmi s podpůrnými opatřeními, práce se 

třídou s těmito dětmi, kvalifikované pomoci při úpravě přijímacích a závěrečných 

zkoušek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zajištění DVPP 

• Shromáždění dobrých zkušeností ze škol a od dalších aktérů a připravení návrhu 

možných kroků a podpor v oblasti podpory inkluze. 
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• Shromáždění dobrých zkušeností ze škol a od dalších aktérů a připravení návrhu 

možných kroků a podpor v oblasti inkluze marginalizovaných skupin 

7.3 C - Potřeby s nejnižší důležitostí  

• Spolupráce škol s budoucími zaměstnavateli 

• Ustavení a zajištění činnosti koordinátora inkluze ve škole 

• Podpora třídních učitelů a klimatu školy 

7.4 Shrnutí 

Školy deklarují především činnosti v rámci základní úrovně (66 %) a mírně pokročilé úrovně (60 %). 

Posun lze předpokládat především u činností v rámci nejvyšší úrovně (předpokládaný posun o 17 %) a 

pokročilé úrovně (předpokládaný posun o 15 %). 

Srovnání s výsledky z I. vlny šetření: 

Oproti roku 2015/2016 školy vykazují častěji činnosti spadající nejvyšší úrovně (nárůst o 10 p. b.  – 

předpokládali jsme posun o 15 p. b. ) a mírně pokročilé úrovně (nárůst o 9 p. b.). 

K posunu v kvalitě tedy došlo, ale ne tak výrazně jak jsme očekávali v KAP I. Důvodem jsou v tuto 

chvíli nedokončené, ale probíhající projekty šablony 1, šablony 2 a I KAP. Trend zlepšení však 

potvrzuje správně zvolenou cestu. 

V souvislosti s dalším rozvojem sledované oblasti by školám nejvíce pomohlo  

vytvoření odpovídajících finančních podmínek pro inkluzivní vzdělávání  

další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti metod a forem práce,  

organizace vzdělávání a různých forem hodnocení žáků, včetně využívání formativního hodnocení 

zajištění prostorových dispozic školy pro realizaci inkluzivního vzdělávání  

vytvoření odpovídajících personálních podmínek pro inkluzivní vzdělávání  

Péče o nadané a mimořádně nadané žáky  

Školy se v rámci této oblasti soustředí především na vzájemnou komunikaci pedagogických 

pracovníků ohledně formy podpory nadaných a mimořádně nadaných žáků (42 %), spolupráce se 

zákonnými zástupci při péči o nadané a mimořádně nadané žáky (41 %) a účast na soutěžích pro 
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nadané a mimořádně nadané žáky (35 %). Školy dále častěji zaměřují na využívání různých forem 

práce s nadanými a mimořádně nadanými žáky ve výuce (32 %). 

V první vlně šetření v roce 2016 zjišťování v této oblasti neproběhlo. 

Předčasné odchody 

Vyhodnocení výsledků II. vlny šetření: 

Školy se v rámci této oblasti soustředí především na pořádání dnů otevřených dveří, informují rodiče 

a žáky o nabízených oborech, požadavcích a nárocích studia (95 %), na posilování motivace žáků ke 

studiu a jejich zapojením do odborných soutěží, exkurzí a zahraničních stáží (86 %). 80 % škol 

deklaruje, že žákům se špatným prospěchem a nedostatky ve znalostech nabízí individuální 

doučování a konzultace a má systém, kterým rodiče včas informuje a usiluje o jejich zapojení do 

řešení problémů žáka. Školy se dále zaměřují na realizace programů s cílem usnadnit adaptaci žáků v 

1. ročnících (74 %), individuální řešení špatného prospěchu žáka nebo jeho absence a navržení 

konkrétního postupu, který je následně školou vyhodnocen (72 %). Na 68 % škol působí školní 

psycholog, výchovný poradce nebo jiný pracovník, který řeší problém předčasných odchodů. 

V první vlně šetření v roce 2016 zjišťování v této oblasti neproběhlo. 

8 Obecná priorita 7 - Rozvoj výuky cizích jazyků 

8.1 A - Potřeby s nejvyšší důležitostí 

• Podpora jazykových kompetencí pedagogů nejen cizích jazyků, ale i odborných 

předmětů 

• Podpora mobility vyučujících a žáků na zahraniční stáže 

• Zvýšení nabídky kurzů, seminářů, výukových pobytů, zahraniční literatury atd.  

• Digitální podpora výuky cizích jazyků (materiální, technická apod.)  

• Vytvoření podmínek pro diferenciaci výuky cizích jazyků podle dosavadní úrovně 

žáků 

8.2 B - Potřeby se střední důležitostí 

• Pořízení výukových materiálů cizích jazyků s tematickým nebo odborným zaměřením 

• Sdílení dobré praxe a síťování škol s podobným zaměřením 
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• Zlepšení spolupráce se zahraničními lektory – podpora výuky vedená rodilým 

mluvčím  

• Personální zajištění konzultací pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

8.3 C - Potřeby s nejnižší důležitostí 

• Podpora systematického jazykového vzdělávání učitelů se zaměřením na využití 

metody CLIL – vyučující cizího jazyka se budou orientovat v oboru, pro který se 

jejich žáci připravují  

• Zvýšení zájmu studentů o studium více cizích jazyků než jen AJ a zájem o zvýšení 

stávající úrovně  

 

Shrnutí: 

Školy se v rámci této oblasti zaměřují zejména na činnosti spadající do pokročilé úrovně (37 

%) a do mírně pokročilé úrovně (také 31 %). Do budoucna by se školy rády zaměřily na 

činnosti, které lze zařadit do pokročilé úrovně (předpokládaný posun o 23 %). 

V první vlně šetření v roce 2016 zjišťování v této oblasti neproběhlo. 

V souvislosti s dalším rozvojem sledované oblasti by školám nejvíce pomohla 

Digitální podpora výuky cizích jazyků  

prostředky na zajištění mobility žáků  

mobilita vyučujících do zahraničí  

a podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v cizím jazyce (  

vedení výuky rodilým mluvčím  

vytvoření podmínek pro diferenciaci výuky dle úrovně žáků  

9 Obecná priorita 8 - ICT kompetence 

9.1 A - Potřeby s nejvyšší důležitostí 

• Podpora modernizace ICT učeben pořízením nového vybavení, licencí a programů 

potřebných k zvýšení úrovně výuky  
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• Metodická a materiální podpora škol v ICT kompetencích, pořízením výukových 

materiálů apod.  

• Technická podpora škol – správa sítě, provoz a údržba zařízení, aktualizace a upgrady, 

audity 

• Podpora vysokorychlostního připojení škol k internetu 

• Podpora dalšího vzdělávání pedagogů (zvyšování stávající úrovně znalostí) v oblasti 

ICT.  

 

9.2 B - Potřeby se střední důležitostí 

• Podpora vybavení běžných tříd digitálními technologiemi, multimediální technikou 

atp. 

• Podpora zřizování cloudových služeb ve školách 

9.3 C - Potřeby s nejnižší důležitostí 

• Realizace exkurzí a stáží ve firmách 

• Propojování s odborníky z praxe 

• Získání certifikátů ECDL studentem ve spolupráci s budoucím zaměstnavatelem  

 

Současná úroveň rozvoje oblasti ICT a předpokládaný posun:  

Školy se v rámci této oblasti zaměřují zejména na činnosti spadající do mírně pokročilé úrovně (32 %) 

a pokročilé úrovně (30 %). Do budoucna by se školy rády zaměřily na činnosti, které lze zařadit do 

nejvyšší úrovně (předpokládaný posun o 30 %) a do pokročilé úrovně (předpokládaný posun o 21 %). 

V první vlně šetření v roce 2016 zjišťování v této oblasti neproběhlo. 

V souvislosti s dalším rozvojem sledované oblasti by školám nejvíce pomohlo 

 pořízení licencí a jejich aktualizace  

technická podpora, správa sítě provoz a údržba zařízení, aktualizace a upgrady a audity  

lepší vybavení specializovaných učeben, laboratoří a dílen digitálními technologiemi a multimediální 

technikou  

vysokorychlostní připojení školy k internetu  

vybavení ICT učeben a běžných tříd digitálními technologiemi, multimediální technikou 
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10 Obecná priorita 9 - Čtenářská a matematická gramotnost. Čtenářská 

gramotnost 

10.1 A - Potřeby s nejvyšší důležitostí 

• Podpora nákupu knih (beletrie i odborné literatury) pro školní knihovnu a motivace 

studentů ke čtení  

• Podpora čtenářské gramotnosti napříč jednotlivými předměty 

• Personální a materiální zajištění práce se žáky se zájmem o literaturu 

• Metodická podpora práce žáků s odbornými texty (např. pracovní manuály apod.) 

• Personální zajištění konzultací pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

• Podpora systematické spolupráce s místní knihovnou 

• Podpora projektových dnů zaměřených na rozvoj čtenářské gramotnosti 

10.2 B - Potřeby se střední důležitostí 

Nebyly identifikovány 

10.3 C - Potřeby s nejnižší důležitostí 

Nebyly identifikovány 

 

Současná úroveň rozvoje čtenářské gramotnosti a předpokládaný 

posun 

Školy se v rámci této oblasti zaměřují zejména na činnosti spadající do základní úrovně (44 %) a do 

mírně pokročilé úrovně (35 %). Do budoucna by se rády zaměřily na činnosti, které lze zařadit do 

pokročilé úrovně (předpokládaný posun o 32 %) a do nejvyšší úrovně (předpokládaný posun o 23 %). 

V první vlně šetření v roce 2016 zjišťování v této oblasti neproběhlo. 

V souvislosti s dalším rozvojem sledované oblasti by školám nejvíce pomohly 

 dostatečné prostředky na nákup beletrie, odborných textů  

podpora čtenářské gramotnosti napříč předměty  

systematická práce žáků s odborným textem  

využívání ICT a interaktivních médií na podporu čtenářské gramotnosti  
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a prostředky na realizaci mimotřídních aktivit podporujících čtenářskou gramotnost  

 

11 Obecná priorita 9 - Čtenářská a matematická gramotnost. Matematická 

gramotnost 

11.1 A - Potřeby s nejvyšší důležitostí 

• Podpora nákupu výukových materiálů včetně pořízení výukových materiálů na 

podporu propojení matematiky s běžným životem 

• Podpora personálního zajištění výuky matematiky – nedostatek kvalifikovaných 

pedagogů  

• Podpora rozvoje matematické gramotnosti napříč všemi předměty 

• Zajištění prostředků pro personální zajištění konzultačních hodin pro žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami 

• Nabídka dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků – didaktika matematiky, 

popularizace matematiky – motivace pedagogů k dalšímu vzdělávání v oblasti nových 

výukových metod  

• Finanční podpora pro možné půlení hodin matematiky 

• Metodická podpora výuky matematiky na úrovni kraje  

• Zajištění prostředků na odborné vedení žáků zapojených do soutěží 

 

 

 

 

11.2 B - Potřeby se střední důležitostí 

Nebyly identifikovány 

11.3 C - Potřeby s nejnižší důležitostí 

 

Nebyly identifikovány 

 

Současná úroveň rozvoje matematické gramotnosti a 

předpokládaný posun 
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Školy se v rámci této oblasti zaměřují zejména na činnosti spadající do základní úrovně (41 %) a do 

mírně pokročilé úrovně (39 %). Do budoucna by se školy rády zaměřily na činnosti, které lze zařadit 

do pokročilé úrovně (předpokládaný posun o 29 %) a do nejvyšší úrovně (předpokládaný posun o 17 

%). 

V první vlně šetření v roce 2016 zjišťování v této oblasti neproběhlo. 

 

V souvislosti s dalším rozvojem sledované oblasti by školám nejvíce pomohla  

finanční podpora pro možné půlení hodin matematiky  

podpora rozvoje matematické gramotnosti napříč všemi předměty  

výukové materiály na podporu propojení matematiky s každodenním životem a budoucí profesí  

prostředky pro personální zajištění konzultačních hodin pro žáky se SVP 

 

 

12 Obecná priorita 10 - Mládež, sport, prevence a umělecké vzdělávání 

12.1 A - Potřeby s nejvyšší důležitostí 

Tato obecná priorita nebyla zařazena mezi hlavní prioritní oblasti, potřeby s nejvyšší 

důležitostí zde nejsou uvedeny. 

12.2 B - Potřeby se střední důležitostí 

• Udržení stávajícího počtu zařízení a podpora technicko-přírodovědných kroužků 

v DDM, DM a VS škol, včetně zkvalitnění infrastruktury 

• Využívání případných volných kapacit DDM pro činnost škol a školských zařízení 

• Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového 

chování (školní metodici prevence, výchovní poradci, třídní učitelé) 

• Garance kvality DVPP v oblasti prevence rizikového chování – akreditace 

vzdělávacích programů školské primární prevence rizikového chování zajišťuje 

posouzení a formální uznání, že poskytovatel/vzdělavatel a jím realizované vzdělávání 

odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti 
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• Rozšiřování nabídky příměstských a pobytových táborů v návaznosti na pracovní 

vytížení rodičů v rámci hlavní i doplňkové činnosti 

• Podpora uměleckého vzdělávání v ZUŠ 

 

12.3 C - Potřeby s nejnižší důležitostí 

Nebyly identifikovány 

 

 

V první vlně šetření v roce 2015 ani ve druhé v roce 2018 zjišťování v této oblasti 

neproběhlo. 

 


