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1. Základní charakteristika území 

Správní obvod obce s rozšířenou působností Bílina (SO ORP Bílina) je druhým nejmenším správním 

obvodem Ústeckého kraje. Rozlohou 123,5 km2 zaujímá 2,3 % z celkové rozlohy kraje. Většina obyvatel 

(77 %) žije v sídle správního obvodu a hustota osídlení převyšuje průměr kraje. Na území žije přibližně 

20 000 obyvatel. Do SO ORP Bílina spadají obce: Bílina, Hostomice, Hrobčice, Ledvice, Lukov, Měrunice, 

Ohníč a Světec. Sídelní obcí správního obvodu je město Bílina. 

Obvod Bílina sousedí se správními obvody Teplice, Lovosice, Louny, Most a Litvínov.  

SO ORP Bílina se nachází na okraji Českého středohoří a mostecké hnědouhelné pánve, jižním směrem 

od okresního města Teplice. Celá západní část katastru obce Bílina má charakter území rekultivovaného 

po povrchovém způsobu těžby uhlí. Poloha na hlavním silničním a železničním tahu mezi Mostem a 

Teplicemi činí z Bíliny důležité hospodářské centrum zdejšího kraje.  

Správní obvod má výrazně průmyslový charakter, velký význam zde má těžba uhlí a energetika. Z důvodu 

strukturálních změn je zde také vysoký podíl nezaměstnaného obyvatelstva. Mnoho lidí zde mají pouze 

základní kvalifikaci, z toho vyplývá, že mají ztížený vstup na trh práce a špatně se v něm uplatňují a 

prosazují. Podíl nezaměstnaných kolísá mezi 6 a 9 % (2014 - 2016). Dosažitelní uchazeči o zaměstnání 

se drží v počtu kolem 1 000 na celkovém obyvatelstvu v produktivním věku, které činí asi 15 500 (2014 

- 2016). Hlavním problémem je však dlouhodobá nezaměstnanost. Příčiny dlouhodobé nezaměstnanosti 

lze především spatřovat jako důsledek sociálního vyloučení, diskriminace na základě věku, etnika či 

stigmatizace, restrukturalizace pracovního trhu v 90. letech, tolerance černého trhu práce a především 

nízké úrovně vzdělání. 

Na území leží čtyři vyloučené lokality, kde se koncentrují lidé závislí na sociálních dávkách nebo 

příležitostně pracující v šedé ekonomice. Tyto sociálně vyloučené lokality jsou identifikovány ve městech 

Bílina a Hostomice.  

2. Základní demografický ukazatel a vzdělanostní struktura obyvatel 

Vývoj obyvatelstva na území ORP Bílina k 1.1. 

Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bílina 16 030 16 008 15 928 15 948 15 906 15 487 15 299 15 182 14 990 

Hostomice 1 254 1 238 1 233 1 227 1 216 1 223 1 216 1 240 1 216 

Hrobčice 957 970 1 001 1 000 1 009 1 036 1 084 1 077 1 075 

Ledvice 561 568 570 562 554 547 543 548 555 

Lukov 148 146 154 141 149 145 141 134 134 

Měrunice 312 325 322 315 323 322 333 318 308 

Ohníč 770 787 766 751 758 770 771 767 746 

Světec 969 973 984 990 985 983 999 972 987 

Celkem 21 001 21 015 20 958 20 934 20 900 20 513 20 386 20 238 20 011 

Zdroj: město Bílina 
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Aktuální vzdělanostní strukturu v ORP Bílina je obtížné zjistit. V tabulce níže uvádíme kontextuální údaje 

za obvod ORP Bílina, které byly předmětem zjišťování sčítání lidu, domů a bytů v letech 2001 a 2011. 

Z tabulky níže je patrné mírné zlepšení v přírůstku vzdělaných obyvatel.  

Vzdělanostní struktura obyvatel na území ORP Bílina 

  

Obyvatelstvo 15-leté a starší 

2001 2011 

13 142 12 900 

v tom 

podle 

stupně 

vzdělání 

bez vzdělání 130 140 

základní vč. neukončeného 4 291 3 352 

vyučení a stř. odborné bez mat. 5 519 4 749 

úplné střední s maturitou 2 503 2 597 

vyšší odborné a nástavbové 286 300 

vysokoškolské 380 567 

nezjištěné vzdělání 163 1 195 

Zdroj: Český statistický úřad 

 

Bílina má o něco méně vzdělané obyvatelstvo než např. Ústecký kraj, kde v roce 2011 činil podíl osob se 

základním vzděláním (i nedokončeným) 21,5 %, vyučených je asi 34 %, 28 % má středoškolské vzdělání 

vč. VOŠ, a necelých 7 % má vysokou školu, bez vzdělání je v ÚK necelé jedno procento. U části občanů 

vzdělání nebylo zjištěno.  

Další tabulka uvádí počet dětí ve věku do 14 let, mapujeme tedy cílovou skupinu vzdělávacích institucí 

ve SO ORP Bílina.  

 

Vývoj počtu dětí na území ORP Bílina 

 0-14 let % obyvatelstvo celkem 

2004 3 557 17,32 20 540 

2007 3 519 17,02 20 679 

2010 3 529 16,79 21 015 

2013 3 467 16,59 20 900 

2016 3 365 16,63 20 238 

 Zdroj: Český statistický úřad (vlastní výpočet) 
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3. Školská zařízení v území 

Ke vzdělávání na území SO ORP Bílina přispívají příspěvkové organizace zřízené městy a příspěvkové 

organizace zřízené krajem. Dále zde působí i dvě pedagogická poradenská pracoviště (speciálně 

pedagogické centrum a pedagogicko-psychologická poradna). Další poradenství poskytují výchovní 

poradci na každé škole. Poradenství sociálního charakteru poskytuje Člověk v tísni, o. p. s.  

Všechny mateřské a základní školy jsou subjekty veřejného vzdělávání, které si svou činností na sebe 

a svůj provoz nejsou schopna zajistit vlastními příjmy, přesto však je třeba a je i obecně žádoucí, aby 

fungovala.  

V SO ORP Bílina se nachází sedm mateřských škol – tři v Bílině a po jednom zařízení v obcích Hostomice, 

Hrobčice, Ledvice a Ohníč. V Bílině je v současné době celkem sedm mateřských škol, ale jedná se o tři 

právní subjekty s několika odloučenými pracovišti. MŠ Síbova má odloučené pracoviště na MŠ Aléská a 

MŠ Žižkovo údolí, MŠ Maxe Švabinského na MŠ Antonína Sovy a odloučeným pracovištěm MŠ Čapkova 

je MŠ Za Chlumem. V MŠ Žižkovo údolí jsou zřízeny rovněž jesle, které jsou určeny pro děti od 18 měsíců 

věku. 

Na území se nachází pět základních škol, z nichž jedna, Základní škola praktická v Bílině, je zřizována 

Ústeckým krajem.  

Všechny základní školy jsou úplné s devíti postupnými ročníky a člení se na první a druhý stupeň. První 

stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem.  

Základní škola Za Chlumem v Bílině zřizuje také přípravnou třídu, která je určena žákům ze socio-kulturně 

znevýhodněného prostředí. Přípravná třída je určena k systematické přípravě dětí na vstup 

do povinného vzdělávání na základní škole. Školní vzdělávací program je vypracován na základě 

rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s přihlédnutím k vzdělávacímu obsahu 

přípravných tříd ve školním vzdělávacím programu.  

Další alternativou je předškolní klub, který od roku 2006 v Bílině provozuje místní pobočka společnosti 

Člověk v tísni, o.p.s. Klub je určen pro děti ve věku od tří do šesti let, resp. do nástupu povinné školní 

docházky. Navštěvují ho především děti z chudých rodin, které z nejrůznějších důvodů nenavštěvují jiné 

předškolní zařízení, a které jsou tak ohroženy budoucím školním neúspěchem. Cílem pracovníků klubu 

je nejen připravit děti na zápis, jejich hlavní snahou je jejich umístění do běžných mateřských škol či 

přípravné třídy. Proto se ve spolupráci s některými mateřskými školami organizují tzv. adaptační dny. 

Mateřské i základní školy jsou personálně obsazeny kvalifikovanými pracovníky. První stupeň základních 

škol je zpravidla plně kvalifikovaný. Na školách po novele zákona č. 563/2004 jsou nekvalifikovaní učitelé 

pouze ti, kteří započali studium před 1. 1. 2015. 

Základní školy uskutečňují základní vzdělávání v souladu s cíli základního vzdělávání uvedenými v § 44 

a podle vzdělávacích programů uvedených v § 3, § 4 a § 5 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon). Dále 

také pro zájmové vzdělávání uskutečňují zájmové vzdělávání podle § 111 a podle vzdělávacích programů 

uvedených v § 5 zákona č. 561/2004 Sb. 

Speciální škola je na území SO ORP Bílina jedna a to Základní škola praktická v Bílině. Jejím zřizovatelem 

je Ústecký kraj. Cílem zařízení je umožnit vzdělání nejen žákům s lehčím postižením, ale hlavně vzdělání 

žákům se středním a těžším mentálním postižením. Škola nabízí jako jedna z mála v kraji dětem 

dojíždějícím z málo přístupných obcí, dětem s výchovnými problémy a dětem s doporučením z oddělení 
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orgánu sociálně právní ochrany dětí, celotýdenní pobyt na internátě, který má kapacitu 39 míst. Školu 

pravidelně navštěvují pracovníci speciálně pedagogického centra, kteří poskytují odbornou pomoc 

žákům školy. 

Dlouhodobým problémem území je nedostatek středních škol a úplná absence středních odborných 

učilišť. Jediným poskytovatelem sekundárního vzdělávání je bílinské gymnázium, které funguje jako 

pracoviště sdružené od roku 2008 do organizace s názvem Podkrušnohorské gymnázium Most, 

příspěvková organizace, pracoviště Bílina. Jeho zřizovatelem je Ústecký kraj. Škola nabízí jak čtyřletou 

tak osmiletou formu studia. 

Terciální sektor není stabilně zastoupen. Veřejné vysoké školy nemají v Bílině v současné době žádné 

zastoupení. Soukromé vysoké školství je přítomno ve městě Bílina. Vysoká škola Zdravotníctva a sociálnej 

práce sv. Alžbety, n. o., detašované pracoviště Praha využívá výukové prostory v Bílině, a proto lze říci, 

že i vysokoškolské vzdělání je zde poskytováno. Ovšem jeho význam na systém vzdělávání a pro území 

ORP Bílina je patrně marginální.  

Probouzet a prohlubovat lásku k umění, to je snahou Základní umělecké školy Gustava Waltera v Bílině. 

Škola poskytuje vzdělávání v tanečním, výtvarném a hudebním oboru v přípravném, základním 

studiu a studiu pro dospělé. Od roku 2014/2015 vzdělává škola také v literárně-dramatickém oboru, a to 

v základním studiu. 

Zastoupení škol v území 

Obec Mateřská škola (kapacita) Základní škola (kapacita) 
Střední škola 

(kapacita) 
Vysoká škola 

Bílina 

Mateřská škola, Čapkova 
869 (175) 

Základní škola, Aléská 
270 (660) 

Podkrušnohorské 
gymnázium Most, 
pracoviště Bílina 

(360) 

VŠ zdravotníctva 
a sociálnej práce sv. 
Alžběty 

Mateřská škola, Maxe 
Švabinského 664 (125) 

Základní škola, Lidická 
31/18 (345) 

  

Mateřská škola, Síbova 
332 (190) 

Základní škola, Za 
Chlumem 824 (810) 

  

 
Základní škola praktická, 

Kmochova 205/10 
  

 
Základní umělecká škola 
Gustava Waltera, Mírové 

náměstí 21/16 (260) 
  

Hostomice 
Mateřská škola 

Hostomice, Husova 308 
(70) 

Základní škola Čestmíra 
Císaře, Školní náměstí 

299 (350) 
  

Hrobčice 
Mateřská škola Hrobčice, 

Hrobčice 61 (50) 
   

Ledvice 
Mateřská škola Ledvice, 

Mírová 107/8 (20) 
   

Ohníč 
Mateřská škola Ohníč, 

Němečky 30 (26) 
   

 Zdroj: Rejstřík škol a školských zařízení  
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Zájmové vzdělávání 

Naplnění volného času zájmovou činností poskytuje Dům dětí a mládeže Bílina (DDM). Zájmové 

vzdělávání je zde realizováno ve všech typech hlavní činnosti: pravidelné, příležitostné, spontánní, 

táborové a pobytové, osvětové a metodické, práci s talenty, v soutěžích a přehlídkách. Zájmových aktivit 

DDM realizuje téměř 80 a jsou otevřeny všem věkovým kategoriím bez ohledu na místo bydliště. Jedná 

se o příspěvkovou organizaci zřízenou městem Bílina. 

 

Služby vzdělávání 

V rámci inkluze jsou na žádost zákonných zástupců vzdělávány dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami v hlavním vzdělávacím proudu. Každá zdejší mateřská i základní škola těmto dětem poskytuje 

podpůrná opatření. Školy při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami využívají 

metodického vedení školských poradenských zařízení v Bílině (Speciálně pedagogického centra 

a Pedagogicko - psychologické poradny Teplice – alokované pracoviště Bílina). 

Součástí Základní školy Aléská v Bílině je Speciálně pedagogické centrum (SPC), které poskytuje 

poradenské služby žákům, jejich rodičům a učitelům. Tyto služby zajišťuje psycholog, dva speciální 

pedagogové a sociální pracovník (všichni na částečný úvazek). Ve školním roce 2015/2016 bylo v SPC 

k 30.9. evidováno 191 klientů. Speciálně pedagogické centrum má působnost pro všechny žáky na území 

ORP Bílina a zaměřuje se na klienty s mentálním, tělesným postižením, vadami řeči, souběžným 

postižením více vadami, autismem. Psycholog i speciální pedagogové podle potřeby navštěvují všechny 

mateřské a základní školy v území. Je jediným pracovištěm v Bílině, které poskytuje jedincům ve věku 

3 – 26 let komplexní vyšetření (psychologické, speciálně pedagogické, logopedické) a je jediným 

pracovištěm, které poskytuje služby psychologa a logopeda.  

Potřeby škol poukazovaly i na zřízení a udržení pobočky Pedagogicko-psychologické poradny v Teplicích 

(PPP). Ve školním roce 2014/2015 se povedlo na ZŠ Aléská v Bílině tuto pobočku zřídit. Poradna je 

využívána zejména školami pro žáky se specifickými poruchami učení. Alokované pracoviště v Bílině 

přebralo část úkolů, které byly dříve svěřovány SPC. Obecně na území ORP Bílina je problémem poměrně 

dlouhá čekací doba na diagnostiku a poradenství při individuálních vzdělávacích potřebách dětí a to 

především v PPP v Teplicích. Jak vyplývá z výše uvedeného, poradna je využívána i pro poradenství 

školám. Zejména jej využívají výchovní poradci, třídní učitelé a metodici prevence. Nabídka poradny je 

však pestřejší (např. intervenční a preventivní programy, sociometrická šetření, metodické programy, 

vzdělávání pro pedagogické pracovníky (PP) atd.).  

Na všech dotčených základních školách působí vždy metodik prevence, který má pravidelné konzultační 

hodiny pro žáky nebo jejich rodiče. Podílí se na řešení případů prevence nežádoucího sociálního chování 

až sociálně patologického chování. V rámci primární prevence se předchází  zejména agresivnímu 

chování, podezření ze šikany nebo nesnášenlivosti, alkohol, kouření apod. Metodik prevence jedná 

s rodiči, žáky, učiteli, odborníky nebo policií. Učitelům poskytuje také konzultace a doporučuje odbornou 

literaturu. Pravidelně sestavuje a vyhodnocuje tzv. minimální preventivní program. Metodik prevence 

sleduje volný čas žáků především z ohrožených skupin a zapojení těchto žáků do školou nabízených 

aktivit. Podílí se na přípravě metodických pokynů i přípravě preventivních opatření a osvěty. 

Na všech základních školách působí i výchovný poradce, který pravidelně konzultuje problémy 

s jednotlivými žáky i rodiči. Při řešení problémů úzce spolupracuje s jednotlivými třídními učiteli, žáky, 
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se sociálními a terénními pracovníky a přestupkovou komisí. Výchovní poradci se zaměřují 

na problematiku individuálních vzdělávacích plánů, výchovných a výukových problémů žáků. Z hlediska 

výchovného poradenství se zabývají i oblastí volby povolání a působí jako kariéroví poradci. Dle 

aktuálních problémů na škole se zabývají i prevencí (například posílením třídního a školního klimatu). 

Kromě základních škol jsou významnými aktéry v oblasti sociální prevence další subjekty:  

 Orgán sociálně právní ochrany dětí – zapojuje se zejména do působení u dysfunkční rodiny, řeší 

problémové chování dětí a mládeže, účastní se pedagogických rad na základních školách, 

spolupracuje s terénním pracovníkem.  

 Městská policie – participuje zejména na zajištění bezpečnosti dětí při cestě do školy a ze školy 

a pořádá preventivní semináře přímo na školách, podobně jako Policie ČR. 

 Terénní pracovník města – zejména ve spolupráci se školami vytváří cennou komunikační spojku 

a působí motivačně zejména na rodiče.  

 Člověk v tísni, o. p. s. – jako poskytovatel sociálních služeb: nízkoprahové zařízení pro děti 

a mládež a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, jakož i terénních programů pro osoby 

v sociálně vyloučených komunitách, je významným aktérem sociální prevence. Spolupráci se 

společností Člověk v tísni, o. p. s. hodnotí školy velmi pozitivně, realizují preventivní aktivity 

přímo „na míru“ pro školy nebo přímo na školách.  
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4. SWOT analýza vyplývající z území 

V této kapitole jsou shrnuty hlavní přednosti a bariéry vzdělávání a oblastí se vzděláváním souvisejícími 

na území ORP Bílina. 

 

Silné stránky  

 Stabilní, pestrá, široká a dostupná síť mateřských a základních škol  

 Dostatečná kapacita ve většině škol 

 Systémová práce s integrovanými žáky  

 Silná poradenská opora základních škol 

 Uspokojivé výsledky výkonů žáků základních škol 

 Zahájeny kroky v procesu komunitního plánování 

 Pestrá a dostupná nabídka sportu, kroužků a zájmového vzdělávání na ZŠ a DDM 

 Existence nízkoprahové předškolní přípravy v Bílině 

 Využívání práce asistentů pedagoga 

 Nízký podíl nekvalifikovaných PP 

 Vysoká míra zapojení škol do celonárodních kampaní i vlastních projektů 

 Úspěch v řešení otázce záškoláctví 

 Dopravní dostupnost okolních velkých měst (železniční i silniční) 

 Dům dětí a mládeže 

 Přítomnost střední školy (gymnázium) 

 

Slabé stránky 

 Image výhradně průmyslového regionu 

 Znečištění ovzduší (prach a hluk zejména z dopravy a těžby) 

 Sociodemografická struktura (nižší vzdělanost, neúplné rodiny, problémové chování) 

 Přistěhovávání méně přizpůsobivých obyvatel 

 Vysoká nezaměstnanost a její struktura (příklad rodičů pro děti) 

 Slabá vzdělanostní struktura obyvatel 

 Nedostatečné využívání alternativních pracovních forem zaměstnavateli (prorodinných 

opatření)  

 Špatný stav místních komunikací, chodníků, bezbariérových řešení, nedostatek cyklostezek a in-

line stezek 

 Sociálně vyloučené lokality 

 Výskyty negativního chování žáků různé závažnosti (kouření, gambling, vandalismus, agresivita, 

krádeže, záškoláctví) 

 Nedostatečná návštěvnost předškolních zařízení 

 Nedostatek prostor v některých školách (družina, přípravná třída) 

 Nedostatečné vybavení mateřských a základních škol moderními technickými prostředky 

pro zkvalitnění výuky v oblasti ICT a předmětů orientovaných na výuku jazyků, přírodních 

a technických předmětů 
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 Riziko předčasného opouštění systému vzdělávání 

 Relativně vysoký počet odkladů povinné školní docházky  

 Chybějící školní speciální pedagogové a psychologové 

 Obtížná pomoc od měst subjektům, jež nezřizuje (ZŠ Praktická) 

 Zvýšení nákladů z rozpočtů škol na podporu pedagogických pracovníků 

 Dlouhé časové prodlevy v diagnostice a poradenství v PPP Teplice 

 Chybějící infrastruktura pro vzdělávání a sociální služby v malých obcích  

 Nedostatečné bezpečnostní opatření v blízkosti škol a na trasách do školy  

 Neexistence dalších SŠ/SOU 

 

Příležitosti  

 Obnova tradiční řemeslné dovednosti, přírodovědného vzdělávání a rozvoj dalších klíčových 

kompetencí pro přestup na školu nebo do zaměstnání  

 Komplexní řešení dopravní situace ve městech se silně frekventovanými komunikacemi 

procházejícími jejich centrem zvýší bezpečnost pohybu lidí se sníženou pohyblivostí a jinak 

hendikepovaných, a umožní bezpečnou cyklodopravu pro cesty do práce a škol  

 Rozvoj spolupráce i přeshraniční spolupráce ve všech sférách života obyvatel  

 Integrace sociálně vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením do majoritní společnosti  

 Uplatňování komunitního přístupu při intervenci do vztahu mezi rodinami a školami  

 Prevence sociálně patologických jevů, cílevědomá podpora kariérního poradenství  

 Spolupráce se zaměstnavateli 

 Optimalizování nabídky organizovaného i neorganizovaného volného času 

 Zvýšení počtu přípravných tříd  

 Zvýšení počtu tříd ve školních družinách (vč. delší provozní doby) 

 Rozvoj alternativního školství  

 Realizace místního akčního vzdělávacího plánu umožní zlepšení koordinace spolupráce mezi 

mateřskými a základními školami v území a zkvalitnění jejich technického vybavení  

 Systémová podpora v oblasti fundraising tzv. „měkkých projektů“, především pak pro oblast 

vzdělávání a pro oblast sociální 

 

Ohrožení  

 Ztráta politické vůle zřizovatelů (obcí, kraje) pro zvýšení podpory školám a ostatním vzdělávacím 

zařízením  

 Mezigenerační přenos patologického chování v rodinách  

 Podcenění významu práce s mládeží povede ke stále většímu výskytu drogově závislých a s ní 

spojené kriminality  

 Odliv mladých a kvalifikovaných lidí 

 Nutnost investic do zlepšování technického stavu mateřských a základních škol 

 Pokračující negativní image města 

 Nezbytné investice do kulturních a sportovních zařízení 

 Snižující se finanční prostředky na podporu volnočasových aktivit, sportu a kultury  

 Růst počtu problémových sociálních skupin / vyloučených lokalit  
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5. SWOT-3 analýza  

Podpora inkluzivního / společného vzdělávání 

S – Silné stránky W – Slabé stránky 

 Školy jsou otevřené všem žákům bez rozdílu; vedení 
škol vytváří v rámci svých možností podmínky pro 
realizaci inkluzivních principů ve vzdělávání na 
škole a upravuje organizaci a průběh vyučování 
v souladu s potřebami žáků 

 Školy učí všechny žáky uvědomovat si práva 
a povinnosti; komunikují s žáky, rodiči i pedagogy, 
vnímají jejich potřeby a systematicky rozvíjí školní 
kulturu, bezpečné a otevřené klima školy 

 Pedagogové vytvářejí prostor k rozvoji 
dovednosti sebehodnocení žáka a k rozvoji jeho 
motivace ke vzdělávání 

 Nedostatečné proškolení a materiální vybavení, 
a proto se nevyužívají speciální učebnice, pomůcky 
i kompenzační pomůcky v potřebném rozsahu 

 Nedostatečná vzájemná komunikace školy 
a rodiny, školy nejsou schopny bez komunikace 
a nezájmu ze strany rodičů obhájit vlastní názory 
a postupy, nezájem ztěžuje řešení konfliktů 
a problémů 

 Velký počet dětí ve třídách 

 

O - Příležitosti T - Ohrožení 

 Jsou vytvořeny podmínky pro realizaci inkluzivních 
principů ve vzdělávání – odborná, materiální 
a finanční podpora, DVPP, vzájemné učení PP, 
pravidelná metodická setkání aktérů v území, 
kvalifikované personální zabezpečení, zapojení 
rodičů a dětí 

 Školy  umí připravit všechny žáky 
na bezproblémový přechod na další stupeň 
vzdělávání, využijí znalost k zapojení rodin 
a organizací působících v území v oblasti vzdělávání 
a výchovy do přípravy. Školy využijí vyzkoušených 
fungujících praktik při přechodu žáka z MŠ na ZŠ, 
ale také mezi jednotlivými stupni a při přípravě 
odchodu žáka do středního vzdělávání 

 Spolupráce mezi regionálními školami různých 
úrovní, včetně spolupráce s regionálními firmami 

 Nedostatečná kampaň/osvěta v oblasti 
inkluze / společného vzdělávání pro většinovou 
veřejnost, pro rodiče, pro rodiče dětí se speciálními 
vzdělávacími potřebami apod. 

 Nedostatečné finanční zajištění personálních 
nákladů na práci s heterogenními skupinami žáků, 
nákladů na vzdělávací materiály, pomůcky 
a metodiky pro realizaci mimoškolního vzdělávání 
pro znevýhodněné žáky 

 Velký počet žáků ve třídách i s ohledem na typ 
regionu a socioekonomickou skladbu žáků 
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Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti 

S – Silné stránky W – Slabé stránky 

 Využívají se interaktivní média, informační 
a komunikační technologie v oblasti rozvoje 
čtenářské gramotnosti 

 Pedagogové rozvíjejí své znalosti v oblasti 
čtenářské gramotnosti a využívají je ve výuce 

 Škola pravidelně nakupuje aktuální beletrii a další 
literaturu, multimédia pro rozvoj čtenářské 
gramotnosti 

 Pedagogové využívají poznatků v praxi,  ale 
dostatečně nesdílejí dobrou praxi mezi sebou i s PP 
z jiných škol 

 Škola nemá prostor podporovat individuální práci 
s žáky s mimořádným zájmem o literaturu, tvůrčí 
psaní atp. (počet a skladba žáků ve třídě není pro 
tuto podporu optimální) 

 Malý počet aktivit realizující čtenářské 
kroužky / pravidelné dílny čtení / jiné pravidelné 
mimoškolní aktivity na podporu a rozvoj čtenářské 
gramotnosti 

O - Příležitosti T - Ohrožení 

 Finanční podpora na aktivity v rámci spolupráce 
knihoven, DDM, ZUŠ, neziskových organizací, firem, 
MŠ a ZŠ v území vč. podpory na zakoupení 
materiálů pro rozvoj čtenářské gramotnosti.  

 Knihovny aktivně spolupracují s organizacemi 
v území podílejícími se na vzdělávání a výchově 

 Pedagogové využívají poznatků v praxi a sdílejí 
dobrou praxi mezi sebou i s pedagogy z jiných škol 

 Nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj 
čtenářské gramotnosti 

 Nezájem nebo malý zájem ze strany žáků a rodičů 

 Nedostatek příležitosti ke vzdělávání PP 

 

Podpora rozvoje matematické gramotnosti 

S – Silné stránky W – Slabé stránky 

 Pedagogové využívají poznatky v praxi a sdílejí 
dobrou praxi mezi sebou i s učiteli z jiných škol 

 Ve školách je podporováno matematické myšlení 
u žáků 

 Ve školách jsou systematicky vykonávány podnětné 
činnosti s dětmi 

 Školy nepodporují individuální práci s žáky 
s mimořádným zájmem o matematiku (nejsou 
dostatečně realizovány mimovýukové akce 
pro žáky) 

 Školy nemají dostačující finanční prostředky 
pro pravidelný nákup aktuální literatury 
a multimédií 

 Nízká úroveň kooperace školy s dalšími aktéry 
(projekty se školami, s obcemi, science centry, 
neziskovými organizacemi apod.) 

O - Příležitosti T - Ohrožení 

 PP jsou podporováni ve svém profesním 
a odborném růstu účastí na odborných seminářích, 
workshopech a dalších vzdělávacích akcích 
zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí, 
kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích 
metod a jsou ochotní sdílet dobrou praxi i s učiteli 
z jiných škol 

 Kroužky na podporu matematické gramotnosti jsou 
řešeny ve spolupráci více školských zařízení 

 Realizace mimovýukových akcí pro žáky s cílem 
poskytovat žákům vědomosti a dovednosti 
potřebné v praktickém životě (související 
s dosažením vyšší míry finanční gramotnosti). 

 Nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj 
matematické gramotnosti (k personálnímu zajištění 
pedagogického dozoru koutků, volně otevřených 
učeben, k možnému půlení hodin, k inovaci a 
výměně učebních pomůcek k rozvoji gramotnosti, 
k zajištění dostatečného počtu těchto pomůcek 
apod.) 

 Nezájem ze strany rodičů 

 Nedostatečné materiálně technické podmínky 
mimo školu (exkurze, výstavy, tematické programy 

apod.) 

http://www.nidv.cz/cs/programova-nabidka/prihlaseni_do_vzdelavaciho_programu.ep/
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Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků 

S – Silné stránky W – Slabé stránky 

 Školy systematicky učí prvkům iniciativy 
a kreativity, nabízí pestré možnosti seberealizace 
dětí a umožňuje realizovat vlastní nápady, prostředí 
i přístup pedagogů podporuje fantazii a iniciativu 
dětí 

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

 Spolupráce v oblasti podpory kompetencí 
k iniciativě a kreativitě s rodiči (např. ukázky práce 
s dětmi pro rodiče, dny otevřených dveří apod.). 

 Škola nedisponuje dostatečným množstvím 
pomůcek pro rozvoj kreativity 

 Nedostatečná podpora vzdělávání pedagogů pro 
rozvoj a podporu kompetencí k iniciativě 
a kreativitě 

 Nezájem rodičů o podporu kompetencí k iniciativě 
a kreativitě 

O - Příležitosti T - Ohrožení 

 Spolupráce a sdílení dobré praxe mezi školskými 
zařízeními a firmami 

 Dostupnost koncepcí a metodik, jak zapojit 
alternativní způsoby přístupu k dětem podporující 
jejich kreativitu a zvýšení iniciativy 

 Vytvoření příležitostí k dalšímu vzdělávání PP 
v oblasti rozvoje iniciativy a kreativity - nové 
techniky, zdokonalování v dramatizaci 

 Nedostatek finančních prostředků pro zajištění 
pomůcek, literatury apod. pro rozvoj iniciativy 
a kreativity 

 Nedostatek příležitosti k dalšímu vzdělávání PP 
v oblasti rozvoje iniciativy a kreativity 

 Nedostupnost informačních a komunikačních 
technologií pro rozvoj iniciativy a kreativity 

 

Podpora polytechnického vzdělávání 

S – Silné stránky W – Slabé stránky 

 Přírodovědné a environmentální vzdělávání je 
realizováno v souladu s RVP ZV 

 Školy mají zpracovány plány výuky polytechnických 
předmětů, které jsou vzájemně obsahově i časově 
provázány 

 Nevyhovující prostory a vybavení školských zařízení  

 Legislativní překážky – bezpečnost dětí a žáků 
(laboratorní cvičení, pokusy, různé projekty apod.) 

 Nedostatečná podpora žáků se zájmem 
o polytechnické vzdělávání jejich rodiči 

O - Příležitosti T - Ohrožení 

 Sdílení dobré praxe  

 Čerpání finančních prostředků na vybudování 
odborných učeben a zajištění technického 
a materiálního vybavení z dotačních titulů 

 Spolupráce s místními firmami a středními školami 
v regionu 

 Malý zájem ze strany žáků a rodičů 

 Nedostatek financí na podporu polytechnického 
vzdělávání  

 Nedostatek příležitostí k dalšímu vzdělávání PP 

 

  



 

 
14 

 

Podpora v ICT a rozvoj infrastruktury školských zařízení, vč. rekonstrukcí a vybavení 

S – Silné stránky W – Slabé stránky 

 Pedagogové mají základní znalosti práce 
s počítačem a s internetem a využívají je 
pro sebevzdělávání a přípravu na vzdělávání dětí 

 

 

 Nevhodné/zastaralé ICT vybavení a internetové 
připojení pro práci v hodinách a přípravu personálu 
na výuku 

 Není metodická podpora začleňování digitálních 
technologií do výuky a života školy 

 Nedostatek odborných pedagogických 
i nepedagogických pracovníků 

O - Příležitosti T - Ohrožení 

 Metoda BYOD – zaměstnanci si nosí svá vlastní 
„chytrá“ zařízení (notebooky, smartphony, wi-fi 
routery) do organizace 

 Spolupráce s ostatními školami a DDM 

 Zajištění udržitelného financování škol a školských 
zařízení v oblasti infrastruktury 

 Nedostatek financí na pořízení moderního ICT 
vybavení (včetně údržby stávající techniky) 
a na modernizaci softwaru 

 Nedostatek příležitostí k dalšímu vzdělávání PP 
v oblasti digitálních kompetencí 

 Není zajištěno budování a obnova vzdělávací 
infrastruktury 

 


