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1 Program setkání Pracovní skupiny pro vzdělávání na ZŠ 
 

 Úvod  

o Cíl projektu 

 Analýza existujících strategických záměrů a dokumentů v území mající souvislost se vzděláváním 

 Výstupy z dotazníkových šetření MŠMT 

 Priority předškolního vzdělávání  

 Strategický rámec priorit MAP do roku 2023 

o vize  

o priority 

o opatření 

 Charakteristika školství v řešeném území  

2 Úvod  
Cílem projektu je tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Bílina.  

Obrázek 1 ORP Bílina - mapa 

 

Obrázek 2 ORP Bílina - mapa 

Zdroj: https://www.czso.cz/ 

 

https://bilina.cz/urad/uzemni-plany-obci-orp-bilina
https://www.czso.cz/
https://www.czso.cz/documents/11248/17828057/4201.jpg/f59458ad-f704-4d4a-a2bd-d83956bb34be?version=1.1&t=1431421972623


 
 

3 Analýza existujících strategických záměrů a dokumentů v území majících souvislost 

s oblastí vzdělávání  
3.1 STRATEGICKÝ RÁMEC MAP 

Základním finálním výstupem realizace projektů místního akčního plánování je dokument s názvem Místní akční plán. 

Tento dokument má několik částí, které vznikají na základě partnerské spolupráce a komunikace. Část analytická je 

tvořena zejména metaanalýzou stávajících dokumentů, závěry plánování specifických témat a zjišťováním a analýzou 

problémů vyplývající za široké účasti cílových skupin. Dalšími částmi je Strategický rámec MAP do roku 2023 a Akční 

plán MAP. 

Strategický rámec je tvořen na základě SWOT-3 analýzy pro každou prioritní oblast, z analytické části MAP, z výsledků 

dotazníkového šetření MŠMT, napříč všemi MŠ a ZŠ, a je v souladu s hierarchicky uspořádanými strategickými 

dokumenty:  

1. Mezinárodní úroveň (WHO, OSN, EU, Rada Evropy): 

x 

2. Nadnárodní úroveň – strategické dokumenty platné pro členy účelových svazků (EU) 

2.1. Monitor vzdělávání a odborné přípravy 2015 

2.2. Strategický rámec evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě 

3. Národní úroveň:  

3.1. Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020  
3.2. Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 
3.3. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015 - 2020 
3.4. Národní strategie podpory základních gramotností 

4. Regionální 

4.1. Regionální akční plán Ústeckého kraje  

4.2. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020 

4.3. RIS3 strategie Ústeckého kraje 

5. Místní úroveň   

5.1. Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Bílina  

5.2. Soubor doporučení pro tvorbu lokálních koncepcí předškolního vzdělávání  

5.3. Střednědobá lokální strategie základního vzdělávání v Bílině  

5.4. Strategický plán rozvoje města Bílina  

5.5. Komunitní plán města Bílina na období 2016 – 2018  

5.6. Projekt Pojďte do školky! 

 

Pro účely zajištění souladu podporovaných projektů ve výzvách IROP, OP PPR a OP VVV s prioritami území je dle 

potřeby vždy zpracován Strategický rámec MAP jako strategická část dokumentu MAP. Každý projektový záměr musí 

mít vazbu na některý z cílů MAP, tak bude prokazován soulad projektu s prioritami regionu uvedenými ve Strategickém 

rámci MAP. Strategický rámec MAP má dočasný charakter a je možné jej aktualizovat při dalším ujasnění priorit a jejich 

změn v procesu plánování.  

ŘO OP VVV a ŘO IROP doporučují, aby byly Strategické rámce MAP zpracovávány a IROP předkládány v jím požadované 

formě co nejdříve, a to z důvodu, že budou moci být dříve vyvěšeny na stránkách www.uzemnidimenze.cz, a vznikne 

tak informační výhoda pro potencionální uchazeče o podporu daného území při přípravě žádosti o podporu do IROP 

ve výše uvedených výzvách. 

 

 

http://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/zobraz_cast.pl?cast=60405
http://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/zobraz_cast.pl?cast=60405
http://ec.europa.eu/education/tools/docs/2015/monitor2015-czechrepublic_cs.pdf
http://www.msmt.cz/file/34568/
http://www.msmt.cz/uploads/Strategie_2020_web.pdf
http://www.msmt.cz/file/34429/
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-3?highlightWords=dlouhodob%C3%BD+z%C3%A1m%C4%9Br
http://www.kr-ustecky.cz/regionalni-akcni-plan-usteckeho-kraje/d-1689809
http://www.kr-ustecky.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1671370
http://www.kr-ustecky.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=16839088
https://www.clovekvtisni.cz/uploads/file/1433432081-bilina_web.pdf
https://www.clovekvtisni.cz/uploads/file/1433496587-ucebnice_web.pdf
http://bilina.cz/sites/default/files/strednedoba_strategie_lokalniho_vzdelavani_v_biline.pdf
http://bilina.cz/ostatni/strategicky-plan-rozvoje-mesta
http://bilina.cz/sites/default/files/aktualizovany_komunitni_plan_mesta_bilina_na_obdobi_2016_-_2018.pdf
http://docplayer.cz/2687170-Projekt-pojdte-do-skolky.html
http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy
http://www.uzemnidimenze.cz/


 
 

4 VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ ZÁKLADNÍCH ŠKOL – ORP Bílina 
4.1 Použití výstupů z výzkumu potřeb základních a mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV  

Zaslané soubory představují agregovaný výstup z výzkumu potřeb základních a mateřských škol uskutečněného na 

území příslušného ORP. Výzkum je součástí projektu MAP v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání. 

Cílem je dodat realizátorům budoucích projektů využívajících evropských fondů OP VVV a IROP podklady za příslušné 

území ORP k přípravě projektů.  

4.2 Hodnocení aktuálního stavu škol vůči ideálnímu ukazateli a stanovení plánu škol  

Účast škol byla dobrovolná, nezávazná a měla pomoci školám začít uvažovat o oblastech nabízené podpory 

z operačních programů, které by si škola mohla v budoucím období čerpat. K tomuto způsobu práce byly zvoleny 

hodnocení aktuálního stavu škol vůči ideálnímu ukazateli a dále stanovení plánu škol do roku 2018 a do roku 2020. Na 

základě vyplnění těchto charakteristik v jednotlivých oblastech podpory si školy stanovily celkové priority pro svůj 

rozvoj a čerpání podpory.  

4.3 Formát zaslaného výstupu – třídění  

Data byla vyhodnocována po jednotlivých hlavních a dalších oblastech podporovaných z OP.   

 

Každá oblast (každá oblast co jeden list s daty ve formátu MS Excel) se skládá z 3 tabulek:  

4.3.1 Potřeby v oblasti rozvoje  - Podpora rozvoje v příslušné oblasti 

Data v tabulce plánovaných zlepšení v letech 2016 – 2020 byla seřazena sestupně dle potřeb s největším procentem 

uvedení s hranicí nad 60 %. Potřeby byly v tomto pořadí navrženy jako Priority v jednotlivých oblastech.  

S návrhem bude pracovat Pracovní skupina předškolní vzdělávání: 

 každou jednu oblast → projdeme → připomínkujeme → upravíme → přeformulujeme → doplníme → … 

 identifikujeme kritické faktory (které slabé stránky zlepšit, aby došlo k naplnění vize, které silné stránky a 

příležitosti využít k naplnění vize, a kterých hrozeb se vyvarovat) a formulujeme z nich priority → ty porovnáme 

s prioritami z dat získaných z dotazníků a vybereme ty, u kterých dojde ke shodě  

 vybrané priority rozpracujeme v měřitelné cíle a k nim přiřadíme indikátory (zatím bez hodnot – ty přinese 

návrhová fáze) 

 popíšeme uvažovanou strategii jak dosáhnout cílů  

4.3.2 Překážky v oblasti rozvoje  

Data v tabulce Překážky v oblasti rozvoje a v tabulce nejvýznamnější překážky v oblasti rozvoje v jednotlivých 

oblastech byla sestupně seřazena, z tabulky byly vybrány položky, které nejvíce škol označilo jako překážku 

s uvedenou hranicí víc jak 30 %, ty pak byly rozděleny:  

A) překážky externí → T – HROZBY do SWOT ANALÝZY 

B) překážky interní → W – SLABÉ STRÁNKY do SWOT ANALÝZY 

4.3.3 Průměrné hodnocení aktuálního stavu  

Data v tabulce Průměrné hodnocení aktuálního stavu ve sloupci ORP byla sestupně seřazeny v rámci jednotlivých 

oblastí. Položky potřeb, které obdržely nejhorší známky (2,6 a nižší) byly zařazeny do SWOT ANALÝZY do W – SLABÉ 

STRÁNKY, položky, které obdržely nejlepší známky, byly zařazeny do SWOT ANALÝZY do S – SILNÉ STRÁNKY (se 

známou 3 a výše). 

4.4 Investiční a neinvestiční priority  

4.4.1 Investiční priority  

 Data z listů Rozvoj infrastruktury a Infrastruktura – data byla převedena do tabulky Seznam stávající infrastruktury a 

pořadí jednotlivých priorit rozvoje infrastruktury do roku 2018 a 2020 a odpovědi 1 = ANO byly zvýrazněny. Plán 

stavět odpovídá plánu v tabulce Rozvoj infrastruktury mateřských škol – stavby, rekonstrukce a tabulce Rozvoj 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-388#p11
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-388#p11


 
 

infrastruktury mateřských škol – vybavení. Pracovní skupina Předškolní vzdělávání projde jednotlivé investiční 

záměry zaslané zástupci MŠ, DDM, ZUŠ, ZŠ.  

4.4.2 Neinvestiční priority  

Pracovní skupina doplní neinvestiční priority.  

 

5 Přílohy 
 

Vyhodnocení dotazníkového šetření ZŠ 

MAP_ZŠ_vyhodnoce

ní dotazníkového šetření.docx
 

SWOT analýza - ZŠ 

MAP_ZŠ_SWOT.doc

x
 

Investiční priority ZŠ 

MAP_ZŠ_investiční 

priority.docx
 

 

Investiční priority ZUŠ a DDM 

MAP_ZUŠ_investiční 

priority_02.docx
 

MAP_DDM_investič

ní priority.docx
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 SWOT ANALÝZA VYBRANÉ OBLASTI – ŠABLONA DO KTERÉ BUDEME DOPLŇOVAT 
Tabulka 1 SWOT ANALÝZA - oblast 

SWOT ANALÝZA 

používáme při dlouhodobém plánování 
oblast 

INTERNÍ FAKTORY  
(VNITŘNÍ PŮVOD) (klíčové 

faktory: lidé/schopnosti 
pracovníků; zařízení, 

vybavení budovy, 
technologie; pověst; 

finanční zdroje) 

S - SILNÉ STRÁNKY 
Položky, které obdržely ze sloupce 
„průměrné hodnocení aktuální stavu 
v rámci ORP“ známku 3 a výše 
(Můžeme je ovlivnit, zdokonalit, použijeme 
je pro omezení hrozeb, k potlačení a 
odstranění slabých stránek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

W - SLABÉ STRÁNKY 
Položky, které obdržely ze sloupce 
„průměrné hodnocení aktuálního stavu 
v rámci ORP“ známku 2,6 a nižší + přidány 
položky, které sice nedostaly v rámci ORP 
špatnou známku, ale obdržely známku nižší 
(červenou) než je průměrná známka za 
celou ČR + „překážky“ interní, kde byl podíl 
škol narážejících na danou překážku ≥ 30 %  
(Můžeme je potlačit či odstranit díky 
příležitostem a našim silným stránkám) 

 

 

 

 

 

EXTERNÍ FAKTORY (VNĚJŠÍ 
PŮVOD) týkají se našeho 
okolí, těžko je můžeme 
sami ovlivnit, ale které 
výrazně ovlivňují nás 
samotné; popíšeme 

hrozby, které nás ohrožují 
a příležitosti, které nám 
okolí nabízí: politické, 
sociální a ekonomické; 

konkurence) 

T - HROZBY 
Položky z tabulky „překážky“, které 
označilo nejvíce škol jako externí překážku 
a nad 30 %; 
pozn.: tučně zvýrazněné jsou ty položky, 
které nejvíce škol označilo za 
nejvýznamnější překážku  
(Pro omezení hrozeb použijeme silné 
stránky, je potřeba se na ně připravit) 

 

 

 

 

O  - PŘÍLEŽITOSTI (MOŽNOSTI) 
postupy, které jsou vhodné pro rozvoj 

silných stránek projektu, pomohou nám 

odstranit naše slabé stránky a posílit silné 

stránky 

 

 

Správný postup: zaměřte se na klíčové faktory, nepodstatné pouze rozptýlí pozornost; zahrnujte fakta a objektivní 

faktory, ne domněnky nebo spekulace (váhu a objektivnost zaručí shoda týmových pracovníků). 

KLÍČOVÉ  ←  DŮLEŽITÉ   ←  NEPODSTATNÉ 

 
Co jsou Kritické faktory úspěchu  

Kritické faktory úspěchu jsou klíčové faktory, které mohou znamenat selhání, či neúspěch nebo naopak. Je 

plně postačující vymezit a vybrat pouze ty faktory, které jsou nejpodstatnější pro úspěch projektu, nějakého 
konkrétního záměru či plánu. Díky tomu se množství sledovaných jevů může omezit řádově na jednotky, místo 
sledování desítek jevů. Hlavní charakteristiky Kritických faktorů úspěchu:    
 

o jsou ovlivnitelné 
o jsou měřitelné 
o vyzývají k aktivitě 
o jsou navzájem nezávislé 
o jsou v souladu s posláním. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-388#p11
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-388#p11
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-388#p11


 
 

 Tabulka 2 vzor - SWOT ANALÝZA – ŠABLONA se „vzory“   

 „pomáhají“ „škodí“ 
 

INTERNÍ FAKTORY  
(VNITŘNÍ PŮVOD) 

S – SILNÉ STRÁNKY 

 kvalifikovaný personál 

 zkušenost se širokou škálou klientů 

 znalost problematiky 

 dobrá poloha školy 

 v sousedství … plavecká hala, zimní stadion, 
atletický stadion 

 klidné prostředí 

 třídění odpadů  

 mladý kolektiv 

 účast žáků na …  

 fundovaný učitelský sbor 

 mezipředmětová spolupráce 

 dobrý pracovní kolektiv s minimem vzájemných 
antipatií 

 dostatečné vybavení laboratoří a vyučujících 
prostředky ICT 

 možnost seberealizace, samostatnost 

 zapojení do čerpání dotací z ESIF  

 učitelé rádi učí na naší škole 

 učitelé jsou ochotni pomoci žákům 

 škola má zavedený efektivní způsob řešení 
šikany 

 velká část žáků se do školy těší 

 funkční výchovné poradenství 

W- SLABÉ STRÁNKY 

 konzervativní přístup k inovacím 

 nedostatečná komunikace s … 

 estetika prostředí – depresivní 
prostředí chodeb a tříd 

 vzájemná komunikace – slabá 
týmová spolupráce 

 nemodernost výuky – nedostatek 
výukových prostředků data 
projektory, DVD, pracovní listy, 
pomůcky 

 kvalita stravování 

 nedostatečná (i finanční) motivace 
pracovníků 

 absence vlastní tělocvičny 

 nevhodné chování některých žáků 
k učitelům 

 neoblíbenost českého jazyka 

 slabá zpětná vazba na způsob 
vedení výuky 
 

EXTERNÍ FAKTORY  
(VNĚJŠÍ PŮVOD) 
 

O – PŘÍLEŽITOSTI 

 kamerový systém 

 rozšíření spolupráce 

 vybudování venkovní učebny 

 kurzy osobního růstu 

 zapojení učitelů do týmové spolupráce 

 dobré jméno školy – nutno podporovat vyšší 
úrovní reklamy v regionálním i 
celorepublikovém tisku 

 dobrá spolupráce žáků a vyučujících 

 uplatnění absolventů v praxi 

 zájem rodičů o problematiku školské reformy 

 stálé informace o činnosti školy, propagace 
úspěchů – články v tisku, nástěnky, webové 
stránky, kvalitní fotodokumentace, školní 
časopis, zveřejňování výukových materiálů 

 mimoškolní aktivity školy, zapojení do 
kulturního, sportovního života města, 

 zapojení rodičů do spolupráce se školou,  

 komunikace pedagogů s rodiči, žáky – zajištění 
školení pedagogických pracovníků na téma … 

T – HROZBY 

 nepříznivé legislativní změny 

 změna ve vedení – neochota nadále 
spolupracovat 

 pronikání drogových závislostí a 
šikany 

 slabá informovanost rodičů v oblasti 
školství 

 nespokojenost učitelů se spoluprací 
rodičů 

 neinformovanost rodičů o 
možnostech spolupráce 

 



 
 

7 PRIORITY VYBRANÉ OBLASTI - ŠABLONA 
 

Tabulka 3 PRIORITY - oblast 

PRIORITY, ZAMÝŠELENÁ STRATEGIE, CÍLE, INDIKÁTORY – ze sloupce „Podíl škol plánujících zlepšení v rámci ORP“ byly vybrány 
položky s největším procentem (nad 30 %); investiční strategie – dle plánu – stavby, rekonstrukce, vybavení 

Priorita 2.1.1 
 

Strategie 
a. neinvestiční 
b. investiční 

Cíle 

Indikátory 
- počet   

Priorita 2.1.2 
 

Strategie 
a. neinvestiční 

 
b. investiční:  

Cíle 

Indikátory 

Priorita 2.1.3 
 

Strategie  

Cíle 
a. neinvestiční 
b. investiční 

Indikátory 

Priorita 2.1.4 
 

Strategie 

Cíle  
a. neinvestiční 
b. investiční  

Indikátory 

Priorita 2.1.5 
 

Strategie 

Cíle  
c. neinvestiční 
d. investiční  

Indikátory 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-388#p11

