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1. Úvod 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Bílinsku stanovuje oblasti rozvoje vzdělávání na území 

správního obvodu obce s rozšířenou působností Bílina (SO ORP Bílina). Hlavním cílem dokumentu je 

zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách na území tím, že bude podpořena 

spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování 

a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. 

Výstupem projektu je vytvoření strategického dokumentu, který konkretizuje jednotlivé strategické 

rozvojové záměry, a to do úrovně každého jednotlivého vzdělávacího zařízení zapojeného 

do projektu v ORP Bílina. 

Místní akční plán byl připravován v rámci  stanovených principů plánování, které vedly k jedinému 

hlavnímu cíli - zvýšit kvalitu a zajistit vyšší úroveň vzdělání dětí a žáků a přispět k jejich vyšší 

uplatnitelnosti jak na trhu práce, tak i v jejich občanském životě. Při zpracování MAP spolupracovali 

hlavní aktéři vzdělávání, kterými jsou zřizovatelé (obce), poskytovatelé (MŠ, ZŠ a další organizace) 

a samotní uživatelé (rodiče).  

 

1.1. Vymezení území MAP 

Pro tvorbu Místního akčního plánu rozvoje 

vzdělávání (dále také MAP) byl stanoven 

správní obvod obce s rozšířenou působností 

Bílina. 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.  

 

 

 

 

1.2. Popis struktury MAP 

MAP ORP Bílina tvoří:  Zdroj: Český statistický úřad 

1. Analytická část 

2. Strategický rámec MAP  

3. Akční plán  

4. Implementační část 
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2. Analytická část 

2.1. Obecná část analýzy 

2.1.1. Základní informace o řešeném 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. Na území žije přibližně 22 000 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. Život 

v Bílině je poznamenán tím, že se severočeská oblast, v níž leží, podílí na celkovém objemu výroby 

průmyslu paliv a energetiky v České republice 45 %, vytěží se zde 75 % hnědého uhlí, a to 

povrchovým způsobem dobývání. Samotná elektrárna Ledvice, postavená v roce 1965, vytváří 3 % 

celostátní výroby elektrické energie. Tyto okolnosti vedly zvláště od roku 1960 k růstu emisí oxidu 

siřičitého i k mimořádně vysokému výskytu polétavého prachu v ovzduší. I po odsíření elektráren není 

ekologická situace zcela příznivá.  

Z důvodu strukturálních změn je zde také poměrně vysoký podíl nezaměstnaného obyvatelstva. 

Mnoho lidí zde má pouze základní vzdělání, z toho vyplývá, že mají ztížený vstup na trh práce 

a špatně se v něm uplatňují a prosazují. Příčinou dlouhodobé nezaměstnanosti je sociální vyloučení, 

diskriminace na základě věku, etnika či stigmatizace, restrukturalizace pracovního trhu v 90. letech, 

tolerance černého trhu práce 

a především nízká úroveň 

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 

(2) a Hostomice (2).  

 

 

 

 

 



 

5 
 

Zdroj: Český statistický úřad 

Demografická a vzdělanostní struktura 

Tabulka 1: Vývoj obyvatelstva na území ORP Bílina v letech 2010 – 2016 

Ukazatel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 20 844 20 818 20 827 21 790 22 119 22 413 22 546 

Počet obyvatel – muži 10 258 10 393 10 475 11 417 11 798 12 122 12 274 

Počet obyvatel – ženy 10 586 10 425 10 352 10 373 10 321 10 291 10 272 

Počet obyvatel ve věku 0-14 let * 3 529 3 530 3 505 3 467 3 416 3 365 3 321 

Počet obyvatel ve věku 15-64 let 14 692 14 481 14 334 15 166 15 411 15 586 15 645 

Počet obyvatel ve věku 65 a více 
let 

2 623 2 807 2 988 3 157 3 292 3 462 3 580 

Přirozený přírůstek obyvatel 
(narození - zemřelí) 

3 19 - 17 - 33 - 36 - 11 - 19 

Přistěhovalí 424 420 612 1 570 1 057 920 730 

Vystěhovalí 512 484 586 574 692 615 578 

Přírůstek obyvatel stěhováním 
(přistěhovalí - vystěhovalí) 

- 88 - 64 26 996 365 305 152 

Celkový přírůstek (úbytek) 
obyvatel 

- 85 - 45 9 963 329 294 133 

Průměrný věk mužů (roky) 37,6 38,0 38,3 38,6 39,0 39,4 39,8 

Průměrný věk žen (roky) 40,0 40,4 40,7 40,9 41,3 41,6 42,0 

Podíl obyvatel ve věku 65 a více 
let (%) 

12,6 13,5 14,3 14,5 14,9 15,4 15,9 

Index stáří (počet osob ve věku 
65 a více let na 100 dětí ve věku 
0-14 let) 

74,3 79,5 85,2 91,1 96,4 102,9 107,8 

Zdroj: Český statistický úřad 

* Podrobnější informace viz tab. č. 2 vývoj počtu dětí 

 

Počet obyvatel na území ORP Bílina od roku 2010 vzrostl o 1 702 obyvatel (tj. o 8 %). Nejvyšší nárůst 

byl zaznamenán v roce 2013, kdy přírůstek činil bezmála 1 000 obyvatel. 

V předešlých letech byl relativně dobrý index stáří (poměr počtu osob ve věku nad 65 let k počtu 

obyvatel do 14 let), který se ovšem postupně zvyšuje. V průměru České republiky dosahuje tento 

ukazatel hodnoty kolem 110, v ORP Bílina za rok 2016 činil 107,8 (v roce 2010 to bylo ještě 74,3). Ke 

stárnutí obyvatel dochází kontinuálně v celé České republice, avšak ORP Bílina má stále ještě nižší 

věkový průměr než Česká republika jako celek. 

Z tohoto poznatku se však pravděpodobně nebudeme těšit dlouho. Průměrný věk obyvatel se zvýšil 

v posledních šesti letech o dva roky. Také aktuální data (ke konci roku 2016) o věkové struktuře 

napovídají, že definitivně odezněly silné populační ročníky narozené v 70. letech 20. století 

(„Husákovy děti“) i generace jejich potomků. V nejmladších ročnících (roky narození 2011 a mladší) 

zaznamenáváme úbytek počtu dětí. 
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Tabulka 2: Vývoj počtu dětí na území ORP Bílina k 31.12. daného roku 

Rok 0-14 let % obyvatelstvo celkem 

2010 3 529 16,9 20 844 

2011 3 530 17,0 20 818 

2012 3 505 16,8 20 827 

2013 3 467 15,9 21 790 

2014 3 416 15,4 22 119 

2015 3 365 15,0 22 413 

2016 3 321 14,7 22 546 

 Zdroj: Český statistický úřad 

 

Dle projekce obyvatelstva Českého statistického úřadu předpověděl trend ve vývoji obyvatelstva 

pro Ústecký kraj (na základě výše uvedených dat je pravděpodobné, že shodné trendy budou platit 

i pro území ORP Bílina).  

Podle níže uvedené projekce dojde ve struktuře obyvatel k následujícím změnám:  

 v roce 2050 poklesne počet dětí ve věku 0 - 14 let o 30 % a zastoupení dětského obyvatelstva 

se sníží na 13 % 

 počet obyvatel ve věku 15 – 64 let bude po celou dobu postupně klesat (cca o 30 %); 

zastoupení produktivní složky obyvatelstva na celkovém počtu obyvatel se v roce 2050 sníží 

z 69 % na 56 % 

 počet obyvatel 65letých a starších se bude průběžně navyšovat; od roku 2015 do roku 2050 

se počet obyvatel v poproduktivním věku zvýší o více než ¾; na celkové populaci bude podíl 

seniorů tvořit téměř jednu třetinu1
 

 

  

                                                           

1 Zdroj: Český statistický úřad 
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Tabulka 3: Prognóza demografického vývoje v Ústeckém kraji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Český statistický úřad 

 

  

Vzdělanost obyvatel je v Ústeckém kraji dlouhodobě na velmi nízké úrovni (z tohoto pohledu nejhorší 

kraj v ČR). Ukazatele města Bílina jsou však v porovnání s průměrem kraje ještě méně příznivé. 

V porovnání s Ústeckým krajem má ORP Bílina o něco méně vzdělané obyvatelstvo. V roce 2011 činil 

v kraji podíl osob bez vzdělání 0,8 %, se základním vzděláním 27,3 %, střední s maturitou 22,3 % 

a 5,3 % obyvatel mělo vysokoškolské vzdělání. 

V tabulce níže jsou uvedeny kontextuální údaje za obvod ORP Bílina, které byly předmětem zjišťování 

sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011.  

Tabulka 4: Vzdělanostní struktura obyvatel na území ORP Bílina 

ORP Bílina abs. % 

Obyvatelstvo celkem k 31.12.2011 20 818 100 

Obyvatelstvo 15-leté a starší 16 938 81,4 

v tom 

podle 

stupně 

vzdělání 

bez vzdělání 170 1,0 

základní vč. neukončeného 4 498 21,6 

střední vč. vyučení (bez maturity) 6 449 31,0 

úplné střední s maturitou a vyšší 
odborné vč. nástavbového 

3 717 17,9 

vysokoškolské 675 3,2 

Zdroj: Český statistický úřad 
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2.1.2. Existující strategické dokumenty, které mají souvislost s oblastí vzdělávání 

Na následující období je zpracováno několik strategických dokumentů, které se zabývají oblastí 

vzdělávání. Tyto strategické dokumenty můžeme rozdělit do třech úrovní dle velikosti území, 

kterému se věnují. Na nejvyšší úrovni jsou strategie národní, poté strategie na vyšších územních 

celcích (např. kraj) a nejmenší oblastí se zabývají strategie menšího územního rozsahu (ORP, obce, 

MAS, atd.). 

 

Tabulka 5: Existující strategické dokumenty, které mají souvislost s oblastí vzdělávání 

Úroveň strategie Název strategie 

Strategie na národní 
úrovni 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2015 
– 2020 

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 

Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016 – 2018 

Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 

Strategie na vyšších 
územních úrovních  

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji 2016 
- 2020 

Regionální akční plán Ústeckého kraje 

Krajský akční plán vzdělávání Ústeckého kraje 

Strategie na 
menších územích, 

než je SO ORP 

Strategický plán rozvoje města Bílina 2016 - 2023 

Střednědobá lokální strategie základního vzdělávání v Bílině 

Komunitní plán města Bílina na období 2016 - 2018 

Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Bílina 

Koncepce prevence kriminality města Bíliny na období 2017 až 2019 

Program rozvoje obce Ohníč na období let 2017 - 2022 

Strategický plán rozvoje obce Hrobčice 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SERVISO na období 2014 – 
2020  

 

Všechna školská zařízení v území mají zpracován vlastní rozvojový dokument, navazující na nadřazené 

strategické dokumenty kraje či státu v oblasti školství.  
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2.1.3. Vyhodnocení dotazníkového šetření realizované MŠMT 

Dotazníkové šetření provádělo MŠMT prostřednictvím elektronického dotazníku na přelomu roku 

2015 a 2016. Získaná data byla vyhodnocena a zaslána z MŠMT na adresu odpovědných pracovníků 

úřadů ORP a stala se jedním z podkladů pro diskuzi v pracovních skupinách a nastavení prioritních 

oblastí Strategického rámce MAP. 

MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Zástupci MŠ hodnotili celkem 6 hlavních a 3 vedlejší oblasti dle jejich důležitosti, hodnotili svou 

současnou situaci v těchto oblastech a stanovovali potřebnost rozvoje těchto oblastí. 

Dle dotazníkového šetření přikládají MŠ největší důležitost rozvoji čtenářské pregramotnosti. Další 

primárně vnímaná potřeba je rozvoj polytechnického vzdělávání a rozvoj infrastruktury školy (vč. 

rekonstrukcí a vybavení). Nejmenší potřebu ze zvolených oblastí vnímají zdejší mateřské školy 

v podpoře k iniciativě a kreativitě dětí, kde svoji současnou situaci ohodnotily jako nadprůměrnou. 

 

Tabulka 6: Počet vyplněných dotazníků na území ORP Bílina 

Hlavní oblasti podporované 
z operačních programů EU (OP) 

v rámci ORP v rámci kraje v rámci ČR 

počet podíl počet podíl počet podíl 

Počet ředitelství / právnických osob 
vykonávajících činnost MŠ: 
(uvedených v době šetření v Rejstříku škol 
a školských zařízení) 

7 100,0 % 368 100,0 % 5 282 100,0 % 

z toho kompletně vyplnilo dotazník: 6 85,7 % 314 85,3 % 4 688 88,8 % 

z toho nevyplnilo dotazník: 
(MŠ zvolila možnost neúčastnit se 
dotazníkového šetření nebo šetření 
nedokončila) 

1 14,3 % 54 14,7 % 594 11,2 % 

 Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT 
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Tabulka 7: Hlavní oblasti podporované z OP 

Hlavní oblasti podporované z OP 

Pořadí podle potřeb škol 2 
Průměrné hodnocení 

aktuálního stavu 3 

v rámci 
ORP 

v rámci 
kraje 

v rámci 
ČR 

v rámci 
ORP 

v rámci 
kraje 

v rámci 
ČR 

Podpora inkluzivního/společného 
vzdělávání 

5 3 3 2,41 2,47 2,51 

Podpora rozvoje čtenářské 
pregramotnosti 

1 4 4 2,90 2,63 2,63 

Podpora rozvoje matematické 
pregramotnosti 

4 5 5 2,72 2,40 2,41 

Podpora kompetencí k iniciativě 
a kreativitě dětí 

6 6 6 3,19 2,86 2,90 

Podpora polytechnického 
vzdělávání 

2 2 2 2,26 2,20 2,25 

Rozvoj infrastruktury školy, vč. 
rekonstrukcí a vybavení 

3 1 1       

 Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT 

 

Tabulka 8: Další oblasti podporované z OP 

Další oblasti podporované z OP 

Pořadí podle potřeb škol 4 
Průměrné hodnocení 

aktuálního stavu 3 

v rámci 
ORP 

v rámci 
kraje 

v rámci 
ČR 

v rámci 
ORP 

v rámci 
kraje 

v rámci 
ČR 

Jazykové vzdělávání  1 2 2 
   

ICT včetně potřeb infrastruktury 
(podpora digitálních kompetencí, 
konektivita škol) 

2 1 1 3,00 2,92 2,89 

Sociální a občanské dovednosti a další 
klíčové kompetence 

3 3 3 3,35 3,02 3,04 
 

 Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT 

  

                                                           

2 Seřazení všech 6 hlavních oblastí od 1 (= největší potřeba rozvíjet danou oblast v rámci podpory z Evropské unie (EU) 
v letech 2016 - 2020) do 6 (= nejmenší potřeba rozvíjet danou oblast v rámci podpory z EU v letech 2016 - 2020). Pořadí 
jednotlivých MŠ bylo v rámci jednotlivých oblastí zprůměrováno a na základě těchto hodnot bylo oblastem přiřazeno pořadí 
v rámci ORP / kraje / ČR. 

3 Průměrné hodnocení aktuálního stavu v rámci ORP / kraje / ČR vychází z hodnocení aktuálního stavu MŠ v příslušných 
oddílech dotazníku (I.; II.; III. a IV.) na následující škále: 1. Vůbec nebo téměř se neuplatňuje (tzn. stadium prvotních úvah, jak 
stav řešit); 2. Rozvíjející se oblast (tzn. promyšlené části, počáteční realizace); 3. Realizovaná oblast (tzn. funkční části 
systému realizovány na základní úrovni, je prostor na zlepšení); 4. Ideální stav (tzn. funkční systém, vytvořené podmínky, 
zodpovědnost, pravidelnost, aktualizace na vnitřní i vnější podněty). 
4 Seřazení všech 6 hlavních oblastí od 1 (= největší potřeba rozvíjet danou oblast v rámci podpory z Evropské unie (EU) v 
letech 2016 - 2020) do 6 (= nejmenší potřeba rozvíjet danou oblast v rámci podpory z EU v letech 2016 - 2020). Pořadí 
jednotlivých MŠ bylo v rámci jednotlivých oblastí zprůměrováno a na základě těchto hodnot bylo oblastem přiřazeno pořadí 
v rámci ORP / kraje / ČR. 



 

11 
 

Tabulka 9: Průměrné hodnocení jednotlivých oblastí MŠ v ORP v porovnání s hodnotami 
za Ústecký kraj a ČR 

 Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Zástupci ZŠ hodnotili celkem 6 hlavních a 3 vedlejší oblasti dle jejich důležitosti. Hodnotili svou 

současnou situaci v těchto oblastech a stanovovali potřebnost rozvoje těchto oblastí. 

Dle dotazníkového šetření přikládají ZŠ největší důležitost rozvoji infrastruktury školy (vč. 

rekonstrukcí a vybavení). Další primárně vnímanou potřebou je podpora společného vzdělávání 

a rozvoj matematické gramotnosti žáků. Nejmenší potřebu ze zvolených oblastí vnímají zdejší ZŠ 

v podpoře kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků.  

 

Tabulka 10: Počet vyplněných dotazníků na území ORP Bílina 

Počet vyplněných dotazníků 
v rámci ORP v rámci kraje v rámci ČR 

počet podíl počet podíl počet podíl 

Počet ředitelství / právnických osob 
vykonávajících činnost ZŠ: 
(uvedených v době šetření v Rejstříku škol 
a školských zařízení) 

5 100,0 % 282 100,0% 4 165 100,0% 

z toho kompletně vyplnilo dotazník: 5 100,0 % 270 95,7% 3 985 95,7% 

z toho nevyplnilo dotazník: 0 0,0 % 12 4,3% 180 4,3% 

 Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT 

 

Tabulka 11: Hlavní oblasti podporované z OP 

Hlavní oblasti podporované z OP 

Pořadí podle potřeb škol 5 
Průměrné hodnocení 

aktuálního stavu 6 

v rámci 
ORP 

v rámci 
kraje 

v rámci 
ČR 

v rámci 
ORP 

v rámci 
kraje 

v rámci 
ČR 

Podpora inkluzivního / společného 
vzdělávání 

2 4 4 2,61 2,60 2,58 

Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti 4 2 2 2,53 2,49 2,48 

Podpora rozvoje matematické 
gramotnosti 

3 3 3 2,18 2,33 2,33 

Podpora kompetencí k podnikavosti, 
iniciativě a kreativitě žáků 

6 6 6 2,50 2,33 2,33 

Podpora polytechnického vzdělávání 5 5 5 2,17 2,18 2,19 

Rozvoj infrastruktury školy, vč. 
rekonstrukcí a vybavení 

1 1 1       

 Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT 

                                                           

5 Seřazení všech 6 hlavních oblastí od 1 (= největší potřeba rozvíjet danou oblast v rámci podpory z EU v letech 2016 - 2020) 
do 6 (= nejmenší potřeba rozvíjet danou oblast v rámci podpory z EU v letech 2016 - 2020). Pořadí jednotlivých MŠ bylo v 
rámci jedn. oblastí zprůměrováno a na základě těchto hodnot bylo oblastem přiřazeno pořadí v rámci ORP / kraje / ČR. 

6 Průměrné hodnocení aktuálního stavu v rámci ORP / kraje / ČR vychází z hodnocení aktuálního stavu MŠ v příslušných 
oddílech dotazníku (I.; II.; III. a IV.) na následující škále: 1. Vůbec nebo téměř se neuplatňuje (tzn. stadium prvotních úvah, jak 
stav řešit); 2. Rozvíjející se oblast (tzn. promyšlené části, počáteční realizace); 3. Realizovaná oblast (tzn. funkční části 
systému realizovány na základní úrovni, je prostor na zlepšení); 4. Ideální stav (tzn. funkční systém, vytvořené podmínky, 
zodpovědnost, pravidelnost, aktualizace na vnitřní i vnější podněty). 
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Tabulka 12: Další oblasti podporované z OP 

Další oblasti podporované z OP 

Pořadí podle potřeb škol 7 
Průměrné hodnocení 

aktuálního stavu 3 

v rámci 
ORP 

v rámci 
kraje 

v rámci 
ČR 

v rámci 
ORP 

v rámci 
kraje 

v rámci 
ČR 

Jazykové vzdělávání  1 1 1 2,24 2,24 2,24 

ICT včetně potřeb infrastruktury 
(podpora digitálních kompetencí, 
konektivita škol) 

2 2 2 2,57 2,50 2,46 

Sociální a občanské dovednosti a další 
klíčové kompetence 

3 3 3 2,83 2,83 2,84 
 

 Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT 

 

Tabulka 13: Průměrné hodnocení jednotlivých oblastí ZŠ v ORP v porovnání s hodnotami 
za Ústecký kraj a ČR 

 

Zdroj: dotazníkové šetření MŠMT 

 

  

                                                           

7 Seřazení dalších oblastí od 1 (= největší potřeba rozvíjet danou oblast v rámci podpory z EU v letech 2016 - 2020) do max. 3 
(= nejmenší potřeba rozvíjet danou oblast v rámci podpory z EU v letech 2016 - 2020). Pořadí jednotlivých ZŠ bylo v rámci 
jednotlivých oblastí zprůměrováno a na základě těchto hodnot bylo oblastem přiřazeno pořadí v rámci ORP / kraje / ČR. 



 

14 
 

2.1.4. Dotazníkového šetření realizované realizačním týmem 

V průběhu projektu bylo realizováno dotazníkové šetření ve všech mateřských a základních školách 

v ORP Bílina. Dotazníky byly určeny pro rodiče dětí v MŠ, rodiče žáků ZŠ a také pro žáky ZŠ od pátých 

ročníků až po ročníky deváté (vždy jedna třída v daném ročníku).  

Podoba dotazníků byla konzultována se členy pracovní skupiny pro základní vzdělávání. S MŠ byl 

dotazník konzultován jednotlivě. 

Forma distribuce byla dojednána individuálně s každou školou dle jejich zkušeností a potřeb. 

Připravena byla vždy papírová i elektronická podoba dotazníků. 

Výstup z dotazníků byl využit při tvorbě MAP. Výsledky v elektronické podobě byly zaslány 

jednotlivým školám. 
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2.1.5. Charakteristika školství ve SO ORP Bílina 

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

organizace zřízené krajem. Na území ORP Bílina se nachází sedm mateřských a pět základních škol, 

dům dětí a mládeže (DDM), základní umělecká škola (ZUŠ). Dále zde působí speciálně pedagogické 

centrum a společnost Člověk v tísni, o. p. s., která poskytuje poradenství sociálního charakteru.  

V SO ORP Bílina se nachází celkem 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 

MŠ Aléská a MŠ Žižkovo údolí, MŠ Maxe Švabinského má odloučené pracoviště na vedlejším 

pozemku v 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. MŠ Hostomice 

má odloučené pracoviště MŠ Chotějovice. 

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. 

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. 

Na území se dále nachází celkem 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 školy slouží také žákům z okolních spádových obcí, kde základní školy nejsou. 

Mateřské i základní školy jsou personálně obsazeny kvalifikovanými pracovníky nebo pracovníky, 

kteří si potřebnou kvalifikaci dodělávají. 

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 žákům s mentálním postižením, ale 

i s kombinovanými vadami. Škola nabízí jako jedna z mála v kraji dětem dojíždějícím z málo 

přístupných obcí, dětem s výchovnými problémy a dětem s doporučením z oddělení 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. 
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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. 

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 školního roku 2014/2015 vzdělává škola také v literárně-

dramatickém oboru, a to v základním studiu. 

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 (Speciálně pedagogického centra 

v Bílině, Mostě či Teplicích a Pedagogicko - psychologické poradny v Mostě a v Teplicích – 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, logoped a sociální pracovnice (všichni na částečný úvazek). Ve školním roce 2016/2017 

bylo v SPC k 30.9. evidováno 291 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 pedagog 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 
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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, 

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 

(pokud není na škole přímo vyčleněný např. poradce pro volbu povolání). 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 a realizuje přímo na školách preventivní semináře.  

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

a ze školy a pořádá preventivní semináře přímo ve 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, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a realizuje i terénní programy pro 

osoby v sociálně vyloučených komunitách, je také aktérem sociální prevence. Pro školy 

realizují preventivní aktivity přímo „na míru“.  
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Tabulka 14: Zastoupení škol a školských zařízení v jednotlivých obcích ve SO ORP Bílina 

Obec 
Mateřská 

škola 
Základní škola Střední škola Vysoká škola 

Základní 
umělecká 

škola 

Dům dětí 
a mládeže 

Bílina 

Mateřská 
škola Bílina, 
Čapkova 869 

Základní škola, 
Bílina, Aléská 

270 

Podkrušnohorské 
gymnázium, 

Most, pracoviště 
Bílina 

VŠ 
zdravotníctva 

a sociálnej 
práce sv. 
Alžběty 

Základní 
umělecká 

škola 
Gustava 
Waltera 

Dům dětí 
a mládeže 

Bílina 

Mateřská 
škola Bílina, 

Maxe 
Švabinského 

664 

Základní škola, 
Bílina, Lidická 

31/18 

Mateřská 
škola Bílina, 
Síbova 332 

Základní škola, 
Bílina, Za 

Chlumem 824 

 

Základní škola 
praktická, 

Bílina, 
Kmochova 

205/10 

Hostomice 

Mateřská 
škola 

Hostomice, 
Husova 308 

Základní škola 
Čestmíra Císaře 

    

Hrobčice 
Mateřská 

škola Hrobčice 
     

Ledvice 
Mateřská 

škola Ledvice 
     

Ohníč 
Mateřská 

škola Ohníč 
     

Zdroj: Rejstřík škol a školských zařízení a vlastní šetření 
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Předškolní vzdělávání 

Předškolní vzdělávání zajišťuje v území celkem sedm mateřských škol. Dříve bývaly mateřské školy 

většinou zcela naplněny, ale v posledních letech se projevuje úbytek počtu dětí, jelikož již odezněly 

silné ročníky narozené v 70. letech 20. století i generace jejich potomků. 

Výuka na MŠ probíhá podle vlastních školních vzdělávacích programů. Mateřské školy jsou dostupné 

městskou či příměstskou hromadnou dopravou, zároveň je u MŠ větší či menší počet parkovacích 

míst. 

 

Tabulka 15: Přehled organizací působících v oblasti předškolního vzdělávání  
na území ORP Bílina 

Organizace 
Odloučené 
pracoviště 

Zřizovatel 
Celková 
kapacita 

Počet 
tříd 

MŠ Čapkova MŠ Za Chlumem  město Bílina 175 7 

MŠ Maxe Švabinského MŠ Antonína Sovy město Bílina 125 5 

MŠ Síbova 

MŠ Aléská 

Jesle Žižkovo údolí 

MŠ Žižkovo údolí 

město Bílina 190 8 

MŠ Hostomice MŠ Chotějovice městys Hostomice 70 3 

MŠ Hrobčice  obec Hrobčice 50 2 

MŠ Ledvice  město Ledvice 20 1 

MŠ Ohníč  obec Ohníč 26 1 

Zdroj: Školní vzdělávací programy jednotlivých škol 

 

Tabulka 16: Vývoj počtu dětí v MŠ v letech 2015 - 2017 

Organizace k 30.9.2015 k 30.9.2016 k 30.9.2017 
Celková 
kapacita 

MŠ Čapkova 150 137 153 175 

MŠ Maxe Švabinského 114 118 122 125 

MŠ Síbova 151 137 139 190 

MŠ Hostomice 66 67 65 70 

MŠ Hrobčice 49 49 47 50 

MŠ Ledvice 17 19 20 20 

MŠ Ohníč 21 19 24 26 

 Zdroj: Městský úřad Bílina – odbor školství, kultury a sportu 
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Tabulka 17: Přehled úvazků v MŠ k 30.9.2017 

Organizace 
Počet úvazků 

pedagogických 
pracovníků 

Počet úvazků 
nepedagogických 

pracovníků 

Celkový počet 
úvazků 

MŠ Čapkova 12,000 9,300 21,300 

MŠ Maxe 
Švabinského 

9,400 7,000 16,400 

MŠ Síbova 14,000 10,038 24,038 

MŠ Hostomice 5,936 4,001 9,937 

MŠ Hrobčice 5,000 3,130 8,130 

MŠ Ledvice 2,188 0,938 3,126 

MŠ Ohníč 2,220 1,715 3,935 

Zdroj: Městský úřad Bílina – odbor školství, kultury a sportu 

 

Tabulka 18: Vybavenost MŠ 

Organizace Jesle 
Školní jídelna/ 

kapacita 
Zahrada 

MŠ Čapkova ne ano 184 ano 

MŠ Maxe Švabinského ne ano 125 ano 

MŠ Síbova ano ano 218 ano 

MŠ Hostomice ne ano 70 ano 

MŠ Hrobčice ne ano 75 ano 

MŠ Ledvice ne ano 25 ano 

MŠ Ohníč ne ano 30 ano 

Zdroj: Školní vzdělávací programy jednotlivých škol 
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Základní vzdělávání 

Základní vzdělávání zajišťuje v území celkem 5 základních škol. Stejně jako mateřské školy bývaly 

dříve i základní školy většinou zcela naplněny, ale v posledních letech se projevuje úbytek počtu dětí, 

jelikož již odezněly silné ročníky.  

Základní školy slouží také žákům z okolních spádových obcí, kde základní školy nejsou. 

Výuka na ZŠ probíhá podle školních vzdělávacích programů jednotlivých škol. Základní školy jsou 

dostupné městskou či příměstskou hromadnou dopravou, zároveň je u ZŠ větší či menší počet 

parkovacích míst. Dopravní obslužnost především ZŠ Čestmíra Císaře je omezena - ovlivňuje 

vyučování i mimoškolní činnost.  

 

Tabulka 19: Přehled organizací působících v oblasti základního vzdělávání  
na území ORP Bílina 

Organizace Zřizovatel 
Celková 
kapacita 

Počet tříd 

běžné speciální přípravné 

ZŠ Aléská město Bílina 660 23 0 0 

ZŠ Lidická město Bílina 360 16 0 0 

ZŠ Za Chlumem město Bílina 810 25 0 1 

ZŠ Čestmíra Císaře městys Hostomice 350 13 0 0 

ZŠ praktická Ústecký kraj 200 0 9 0 

 Zdroj: výroční zprávy jednotlivých škol za školní rok 2016/2017 

 

 

Tabulka 20: Vývoj počtu žáků v ZŠ v letech 2015 - 2017 

Organizace k 30.9.2015 k 30.9.2016 k 30.9.2017 
Celková 
kapacita 

ZŠ Aléská 541 547 534 660 

ZŠ Lidická 361 332 350 360 

ZŠ Za Chlumem 564 600 600 810 

ZŠ Čestmíra Císaře 247 251 255 350 

ZŠ praktická 78 76 69 200 

 Zdroj: Městský úřad Bílina – odbor školství, kultury a sportu a vlastní šetření 
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Tabulka 21: Počet dětí u zápisu k povinné školní docházce a počet dětí  
s odkladem školní docházky 

Organizace 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

počet dětí 
u zápisu 

počet 
odkladů 

počet dětí 
u zápisu 

počet 
odkladů 

počet dětí 
u zápisu 

počet 
odkladů 

ZŠ Aléská 76 11 76 5 77 9 

ZŠ Lidická 42 1 43 2 48 3 

ZŠ Za 
Chlumem 

70 17 85 16 74 16 

ZŠ 
Čestmíra 
Císaře 

37 6 50 7 40 2 

Zdroj: výroční zprávy jednotlivých škol  

 

 

Tabulka 22: Přehled úvazků pracovníků v ZŠ k 30.9.2017 

Organizace 
Počet úvazků 

pedagogických 
pracovníků 

Počet úvazků 
nepedagogických 

pracovníků 

Celkový počet 
úvazků 

ZŠ Aléská 35,977 14,150 50,127 

ZŠ Lidická 23,900 6,000 29,900 

ZŠ Za Chlumem 38,750 13,000 51,750 

ZŠ Čestmíra 
Císaře 

19,700 7,250 26,950 

ZŠ praktická * 12,000 6,990 18,990 

  Zdroj: Městský úřad Bílina – odbor školství, kultury a sportu a vlastní šetření 

 * údaje k 30.6.2017 
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Tabulka 23: Vybavenost jednotlivých ZŠ 

Organizace Odborné učebny 

Školní 
jídelna 

Školní družina 

kapacita / 

počet oddělení 

Tělo-
cvična 

Hřiště 
Mimo-
školní 

kroužky 

Internát 
/ 

kapacita Vyba-
venost 

kapa
cita 

ZŠ Aléská 

PC, jazyk. laboratoř, 
CH a F, VV, PŘ, D, 

dílny, šk. kuchyňka, 
knihovna  

multimed. učebna 

ano 400 120 / 4 oddělení ano ano ano ne 

ZŠ Lidická 
PC, jazyk. učebna, 

D, F, CH, HV, VV, šk. 
kuchyňka, dílna 

ne * - 50 / 2 oddělení ano ano ano ne 

ZŠ Za Chlumem 
CH, F, PŘ, VV, dílny, 

HV, PC, cv. 
kuchyňka, knihovna 

ano 500 160 / 5 oddělení ano ano ano ne 

ZŠ Čestmíra Císaře 

multimed. uč, PC, 
HV, VV, D, F, CH, 
PŘ, Z, cizí jazyky, 

keramická dílna, šk. 
kuchyňka, uč. PČ, 

knihovna 

ano 130 30 / 1 odd. ** ano ano ano ne 

ZŠ praktická 

HV, PC, cv. 
kuchyňka, dílny, 
keramická dílna, 

posilovna, knihovny 

ano 95 ne ano ano ano 
ano / 39 

lůžek 

Zdroj:  výroční zprávy jednotlivých škol za školní rok 2016/2017 

Pozn.:  * stravování je zajištěno v Centrální školní jídelně s kapacitou 350 strávníků 

 ** od 1.9.2017 byla kapacita školní družiny zdvojnásobena (tj. 2 oddělení pro celkem 60 dětí)  
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Základní umělecké vzdělávání 

Na území SO ORP Bílina působí jedna ZUŠ a to v Bílině. Zřizovatelem je město Bílina.  

Škola poskytuje vzdělávání v tanečním, výtvarném a hudebním oboru (hra na klavír, klávesy, kytaru, 

flétnu zobcovou a příčnou, klarinet, saxofon, hoboj, zpěv sólový a sborový, žesťové nástroje, bicí 

nástroje) v přípravném, základním studiu a studiu pro dospělé. Od školního roku 2014/2015 vzdělává 

také v literárně-dramatickém oboru, a to v základním studiu. Kapacita školy je 260 žáků. 

 

Tabulka 24: Vývoj počtu žáků ZUŠ 

Školní rok 
Hudební 

obor (indiv., 
skup.) 

Hudební 
obor 

(kolektivní) 
Taneční obor 

Výtvarný 
obor 

Literárně-
dramatický 

obor 
Celkem 

2014/2015  155 13 35 32 6 241 

2015/2016 149 17 32 28 12 238 

2016/2017 147 8 37 30 6 228 

 Zdroj: Výroční zprávy o činnosti ZUŠ 

 

 

Tabulka 25: Přehled pedagogických i nepedagogických pracovníků ZUŠ 

Organizace 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Počet 
fyzických 

osob 

Přepočtené 
úvazky 

Počet 
fyzických 

osob 

Přepočtené 
úvazky 

Počet 
fyzických 

osob 

Přepočtené 
úvazky 

Pedagog. pracovníci 
v prac. poměru (int.) 

9 6,8 10 7,2 11 7,3 

Pedagog. pracovníci 
na dohodu o pracovní 
činnosti (ext.) 

3 1,0 2 0,6 1 0,4 

Nepedagog. 
pracovníci v prac. 
poměru 

2 2,0 2 2,0 2 2,0 

Zdroj: Výroční zprávy o činnosti ZUŠ 
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Neformální, zájmové a mimoškolní vzdělávání 

Knihovny 

 Městská knihovna Bílina  

Centrální knihovna sídlí na Mírovém náměstí v centru města. Zřizovatelem je město Bílina. Knihovna 

má oddělení pro dospělé, dětské oddělení a čítárnu. Půjčovna pro dospělé a čítárna je otevřena každý 

všední den a v sobotu. Půjčovna pro děti je otevřena v pondělí, úterý a ve čtvrtek v odpoledních 

hodinách.   

Knihovna nabízí prezenční a absenční půjčování dokumentů z fondu knihovny (beletrie, naučná 

literatura, cizojazyčná literatura, obrazové publikace), hudebnin a časopisů, rezervaci dokumentů 

(elektronickou cestou, SMS na mobilní telefony), meziknihovní výpůjční služba, vyhledávání 

dokumentů v on-line katalogu knihovny a v souborném katalogu knihoven SKAT, pořádání akcí 

pro veřejnost (besedy se spisovateli, autorská čtení, přednášky atp.). Mezi další nabízené služby patří 

přístup k internetu, vyhledávání právnických informací v databázi ASPI, kopírovací služba atd. 

Pro mateřské a základní školy, družiny, gymnázium a praktickou školu pořádá knihovna besedy 

k literárním výročím autorů a lekce knihovnické gramotnosti a další služby. 

Knihy je možné si zapůjčit i na pobočkách M. Švabinského a Za Chlumem. Půjčovní doba je pondělí, 

úterý a čtvrtek. Knihovny dále nabízí půjčení multimediálních CD pro děti, vyhledávání dokumentů 

v on-line katalogu, připojení na internet a kopírovací službu. 

 

 Místní knihovna Hostomice 

Zřizovatelem je městys Hostomice a v současném stavu opatruje 5 500 knih. Je otevřena všem 

občanům městyse každé pondělí a čtvrtek v odpoledních hodinách.  

 

 Knihovna Ledvice 

Knihovna, kterou zřizuje město Ledvice, je otevřena v odpoledních hodinách každé pondělí a čtvrtek. 

 

 Místní knihovna v Měrunicích 

Místní knihovna sídlí v budově obecního úřadu, který ji rovněž zřizuje. Knihovna mmj. nabízí 

půjčování beletrie, naučné literatury a časopisů pro dospělé, děti i mládež. Dále je k dispozici internet 

pro veřejnost a je zde i možnost kopírování a tisku dokumentů. Otevírací doba knihovny je každé 

pondělí a středa od 14 h do 18 h. 

 

 Místní knihovna Ohníč a Místní knihovna Křemýž 

Knihovna v Ohníči sídlí v budově obecního úřadu a mateřské školy a je otevřena každé úterý od 14:30 

do 16:30.  

Knihovna v Křemýži nabízí své služby každý čtvrtek od 16 h do 17 h. 
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Dům dětí a mládeže Bílina 

Dům dětí a mládeže Bílina (DDM) je školské zařízení s právní subjektivitou pro zájmové vzdělávání, 

které poskytuje bohatou nabídku v oblasti volného času. Jeho zřizovatelem je město Bílina. Celková 

kapacita DDM může být až 1 200 klientů.  

Všechny typy zájmového vzdělávání jsou otevřeny všem věkovým kategoriím bez ohledu na místo 

bydliště. 

Činnost DDM Bílina je realizována v sídle organizace v ulici Havířská 529/10, Bílina. Čtyřpodlažní 

budova poskytuje dobré prostorové podmínky pro zájmovou činnost, nachází se v ní klubovny 

poskytující prostory pro: automodelářství, elektro a technická dílna, cvičná kuchyňka a jídelna, 

výpočetní technika s interaktivní tabulí, keramika, šperkařská dílna, herna – Xboxy, výtvarná dílna 

2x – vybavení na scrapbooking a další techniky, fotoateliér, Tiffany dílna – vybavení na práci se sklem, 

malý zrcadlový sál na balet, tanec, aerobik, tělocvična – vybavení na stolní tenis, gymnastiku, cvičení 

na speciálních trampolínách, jumping, kruhový trénink, míčové sporty, kendó a dvě všeobecné 

klubovny. V suterénu budovy se nachází Rodinné centrum Klokánek – velký sál s horolezeckou stěnou 

pro děti předškolního věku, prostory pro hru a oddech. K objektu je přilehlá velká zahrada s  in-line 

oválem, na malé zahradě jsou houpačky, prolézačky, pískoviště. Materiální vybavení budovy DDM 

Bílina je průběžně modernizováno a doplňováno dle finančních možností a potřeb účastníků. 

DDM Bílina je příspěvkovou organizací s vícezdrojovým financováním: státní rozpočet – náklady 

na platy dle normativu. Normativ je organizaci přidělován na žáky základních a středních škol, kteří 

se zúčastňují pravidelné činnosti. Ostatní věkové skupiny a činnosti nejsou v normativu zohledněny. 

Dalšími zdroji jsou: příspěvek zřizovatele, vlastní zdroje z hlavní činnosti, vlastní zdroje z doplňkové 

činnosti, granty a projekty, sponzorské dary. Z doplňkové činnosti je zajímavé jmenovat půjčovnu 

kostýmů a deskových her, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, přehlídek, prodejních a jiných 

akcí (ples DDM, dětské oslavy, dětské dny a obdobné akce na klíč – podniky, obce, prodejní centra, 

rodiče). 

Vývoj počtu žáků a studentů za poslední tři roky vzrostl: 

- k 30.9.2015 navštěvovalo DDM 603 žáků a studentů 

- k 30.9.2016 to bylo o 95 dětí více (tj. 698) 

- k 30.9.2017 se zvýšil počet dětí o dalších 28 žáků a studentů na celkový počet 726  

 

Člověk v tísni 

V Bílině se nachází jedna z poboček obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni. Ta nabízí sociální 

a vzdělávací služby v Bílině a Hostomicích. Jedná se o poskytovatele sociálních služeb: nízkoprahové 

zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a terénní programy 

pro osoby v sociálně vyloučených komunitách. Pro školy realizují preventivní aktivity přímo 

„na míru“.  

Pro nejmenší provozuje předškolní klub, ve kterém se děti připravují na úspěšný vstup na základní 

školu. Pro školáky nabízí doučování. V repertoáru má společnost i kariérní poradenství. Kromě výše 

zmíněného provozuje nízkoprahové kluby pro děti a mládež, které slouží nejen jako místo pro trávení 

volného času, ale je zde také prostor pro řešení osobních záležitostí či přípravu do školy. 
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Společnost podporuje lidí, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci, ze které se nejsou schopni vlastními 

silami dostat. V rámci individuálního poradenství nabízí pomoc při hledání bydlení, pracovního 

poradenství, komunikaci s úřady, aj. Rodinné poradenství se zaměřuje na poskytování komplexních 

služeb pro rodiny s dětmi, které pomohou řešit vztahové problémy, nepříznivé životní situace nebo 

zprostředkovat volnočasové aktivity. Kromě toho poskytuje dluhové poradenství, které se snaží lidem 

pomoci z dluhových pastí. 

 

V území se nachází velké množství organizací vykonávajících aktivity v oblasti zvyšování schopností 

a dovedností obyvatel a s širokým rejstříkem činnosti - od církví přes kulturní spolky až po sportovní 

organizace. 

 

2.1.6. Sociální situace 

Sociální situace na území ORP Bílina 

Problémem celého regionu jsou důsledky dřívějšího zaměření ekonomiky na průmyslová odvětví 

s velkou přezaměstnaností (těžba surovin, výroba elektrické energie). To se v průběhu 

restrukturalizace ekonomiky v 90. letech projevilo rychlým růstem míry nezaměstnanosti. 

Ze zaměření na palivoenergetický komplex vyplývá i nepříznivá kvalifikační struktura a horší 

adaptibilita pracovních sil na možnou rekvalifikaci. To pak v důsledku vede k dlouhodobé 

nezaměstnanosti.  

Trh práce na území ORP Bílina je charakteristický vysokým podílem nepřizpůsobivých, sociálně 

vyloučených obyvatel či obyvatel sociálním vyloučením ohrožených a nízkou vzdělanostní úrovní 

obyvatelstva. Tyto faktory jsou příčinou relativně vysoké nezaměstnanosti (v současné době 

ekonomického rozkvětu míra nezaměstnanosti celorepublikově klesá, na území ORP Bílina se však 

stále drží nad průměrem v ČR). 

Nezaměstnanost v Bílině má částečně sezonní charakter. Dosažitelných míst ubývá v letních měsících, 

kdy zaměstnanost vlivem sezónních prací dosahuje svého ročního maxima. Stoupá naopak v zimních 

měsících, kdy stagnují sezónní práce v zemědělství a stavebnictví.  

Počet ekonomicky aktivních obyvatel (54 %) jen mírně převyšuje počet obyvatel ekonomicky 

neaktivních (46 %). Do ekonomicky neaktivní skupiny jsou zahrnuti rovněž nepracující důchodci 

(20 %), žáci, studenti a učni (16 %), osoby s vlastním zdrojem obživy, osoby v domácnosti a ostatní 

závislé osoby. 

Věková struktura uchazečů o zaměstnání kopíruje ve městě Bílina tendence celého okresu Teplice. 

Podíl v jednotlivých věkových skupinách se liší jen nepatrně. Alarmující je vysoký počet 

nezaměstnaných u absolventů a lidí do 35 let věku, kteří tvoří více než třetinu všech nezaměstnaných. 

Tento trend je velmi neblahý, neboť velké množství z těchto lidí tvoří dlouhodobě nezaměstnaní. Tito 

mladí lidé nezískávají potřebné pracovní návyky. 

Absolutní většina nezaměstnaných má pouze základní vzdělání, druhou nejvýznamnější skupinou jsou 

nezaměstnaní s výučním listem. Nízké vzdělání omezuje jejich další uplatnění a je otázkou, jak tento 

stav, přesahující krajský průměr, do budoucna řešit. 
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Tabulka 26: Počet nezaměstnaných osob, míra nezaměstnanosti  
a počet volných míst v ORP Bílina v letech 2010 - 2016 

Rok 

Míra 
nezaměstnanosti 

na konci roku 
(v %) 

Podíl 
nezaměstnaných 

osob na konci 
roku (v %) 

Počet 
dosažitelných 

uchazečů 15-64 
na konci roku 

Volná 
místa 

2010 14,10 x 1 515 14 

2011 13,10 x 1 415 8 

2012 x 10,46 * x x 

2013 x 11,47 * x x 

2014 x 8,70 1 315 57 

2015 x 7,10 1 088 240 

2016 x 6,30 987 240 

 Zdroj: portál MPSV 

* Až do roku 2011 byla nezaměstnanost základním ukazatelem ekonomické situace 

v území. Tento ukazatel však od roku 2012 přestalo Ministerstvo práce a sociálních věcí 

sledovat a ukazatel byl nahrazen novým ukazatelem „Podíl nezaměstnaných osob“ 

sledovaným nově přímo Českým statistickým úřadem. S ohledem na změnu 

sledovaných ukazatelů nezaměstnanosti není možné v letech 2012 a 2013 doložit údaje 

za ORP. K dispozici jsou pouze údaje za Ústecký kraj – relevantní je však pouze údaj 

o podílu nezaměstnaných osob (ostatní ukazatele). 

 

V území pracuje několik poskytovatelů sociálních a s nimi souvisejících služeb a programů: 

 Městský úřad Bílina – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (sociální pracovníci, terénní 

pracovník, kurátoři pro děti a mládež) a Pečovatelská služba Bílina 

 Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r. o. 

 Most k naději – terénní programy pro drogově závislé klienty 

 White light I., o. s. – služby pro uživatele drog a jejich blízké a pro osoby v obtížných životních 

situacích  

 Člověk v tísni, o. p. s. – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi a terénní programy 

 Hewer, z. s. – osobní asistence 

 Středisko výchovné péče Dyáda v Mostě 

 Spirála, z. s. Ústí nad Labem – krizové a intervenční centrum, osobní konzultace, rodinná 

poradna, právní a sociální poradenství 

 Diakonie Most – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

 K srdci klíč - pomoc osobám v krizových životních situacích (ztráta bydlení) 

 Oblastní charita Most – terénní programy 

 Arkádie, o. p. s. Teplice 

 Spolek šance žít – chráněná dílna (zaměstnání osob se zdravotním znevýhodněním) 

 Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. - odborné sociální poradenství 

 Rozkoš bez rizika, z. s. – odborné sociální poradenství a zdravotní služby, právní informace 
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Portfolio sociální a s nimi souvisejících služeb doplňují aktivity Městské policie Bílina, Policie ČR, 

Úřadu práce Teplice, Probační a mediační služby Teplice, místních knihoven, škol a školských zařízení. 

Při odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Bílině jsou zaměstnáni pracovníci 

odboru sociálně-právní ochrany dětí, kteří se dle § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zaměřují na děti, jejichž rodiče nebo zákonní zástupci 

zemřeli nebo neplní, nevykonávají či zneužívají svou rodičovskou zodpovědnost. Zaměřují se na děti: 

 které zanedbávají školní docházku, 

 které požívají alkohol nebo návykové látky, 

 které jsou ohrožené závislostí, 

 které se živí prostitucí, 

 které spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než 15 let, spáchaly čin, který by jinak byl 

trestným činem, 

 které opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití, 

 které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob 

odpovědných za výchovu dítěte, 

 na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, 

mravní vývoj nebo jmění, 

 které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte 

opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění 

v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců a 

 které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu 

dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami. 

Tuto agendu v území vykonává celkem 9 pracovníků, z toho jsou dva kurátoři pro děti a mládež a dva 

zaměstnanci vykonávající agendu dohod o výkonu pěstounské péče. 

V následující tabulce je uvedena celková struktura klientů orgánu sociálně-právní ochrany dětí 

ve SO ORP Bílina v letech 2015 - 2017: 

 

Tabulka 27: Vybrané statistické údaje – kurátorů pro děti a mládež – porovnání 2015 - 2017 

Počet 
evidovaných 

Rok Celkem 
z toho 

děti do 15 let z toho dívek mladistvých z toho dívek 

2015 169 93 24 76 26 

2016 201 113 37 88 27 

2017 204 113 33 91 22 
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2015 Celkem 
z toho 

děti z toho dívek mladistvých z toho dívek 

Trestná činnost 9 4 0 5 0 

Přestupky 30 x x 30 7 

Výchovné problémy 141 88 24 53 20 

 

2016 Celkem 
z toho 

děti z toho dívek mladistvých z toho dívek 

Trestná činnost 56 29 9 27 1 

Přestupky 15 x x 15 4 

Výchovné problémy 150 94 31 56 22 

 

2017 Celkem 
z toho 

děti z toho dívek mladistvých z toho dívek 

Trestná činnost 19 6 4 13 0 

Přestupky 35 x x 35 6 

Výchovné problémy 162 108 30 54 16 

 

 

Sociálně vyloučené lokality na území ORP Bílina 

Na území SO ORP Bílina jsou celkem čtyři sociálně vyloučené lokality (SVL) – dvě v Bílině a dvě 

v Hostomicích.  

Ve městě Bílina jsou dvě SVL - část Teplického Předměstí (tři sedmipatrové panelové domy 

a podlouhlý blok panelových domů) a Důlní ulice s tzv. Bytovým domem - ve kterých žijí osoby 

sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením - převážně příslušníci romské menšiny. Dle 

provedeného výzkumu společností GAC spol. s r. o. pro MPSV žije v těchto lokalitách odhadem 

875 romských obyvatel, tj. v průměru 78 % Romů na celkovém počtu obyvatel lokality. Problémovými 

oblastmi jsou však nejenom SVL, ale i přilehlá sídliště, do kterých se postupem času nastěhovali další 

osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením.  

Další dvě SVL jsou v Hostomicích – jedná se o třípatrový dům s 8 byty v centru obce, kde žije 

odhadem 15 – 25 obyvatel (odhaduje se, že podíl Romů na celkovém počtu obyvatel lokality činí 

70 %). Druhou SVL jsou dva jednopatrové domy s byty v okrajové části obce, kde žije odhadem až 

75 obyvatel (odhadem 70 % z nich jsou Romové).  

Většina obyvatel SVL volí krátkodobé životní strategie, cílené jen na uspokojení základních lidských 

potřeb. Děti, které v těchto lokalitách vyrůstají, automaticky přejímají uvedené modely jednání a celá 

situace se tak mezigeneračně dědí.  
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2.1.7. Návaznost na dokončené základní vzdělávání 

V území se nachází pouze jedna střední škola a to gymnázium v Bílině, které nabízí osmileté i čtyřleté studium. 

Ve školním roce 2016/2017 přešlo na víceleté gymnázium z pátých tříd základních škol celkem 32 žáků.  

Z celkového počtu 147 žáků, kteří ve školním roce 2016/2017 ukončili povinnou školní docházku, jich 61 % 

přešlo na střední školu, třetina z nich odešla studovat učební obory a 6 % si nepodalo nebo nebylo přijato 

na žádnou střední školu. 

Bohužel většina studentů musí dojíždět do škol mimo území ORP Bílina, nejčastěji do Mostu a Teplic. To sebou 

přináší zvýšené náklady na dopravu, což některé rodiny nejsou schopné finančně zajistit, a proto se někteří žáci 

ani nehlásí na střední školy či je v průběhu času přestanou navštěvovat.  

Město Bílina se snaží vyjednat se středními odbornými učilišti v okolních velkých městech otevření pobočky 

v Bílině, ale bohužel byly zatím tyto snahy bezúspěšné. 
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2.2. Specifická část analýzy 

2.2.1. Témata MAP v řešeném území 

Na základě zpracovaných SWOT analýz pro jednotlivé tematické oblasti byly definovány jednotlivé 

priority a cíle:  

Priority Cíle 

1. Rozvoj předškolního vzdělávání 1.1 Rozvoj čtenářské, matematické a finanční 
pregramotnosti 

1.2 Rozvoj polytechnického vzdělávání 

1.3 Rozvoj oblasti inkluzivního/společného vzdělávání 
v MŠ 

1.4 Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě 

1.5 Rozvoj sociálních a občanských dovedností 

2. Rozvoj vzdělávání na základních školách 2.1 Rozvoj inkluzivního vzdělávání a rozvoj sociálních 
a občanských dovedností   

2.2 Rozvoj čtenářské, matematické a finanční 
gramotnosti  

2.3 Rozvoj přírodních věd, polytechnického 
a řemeslného vzdělávání, rozvoj digitálních 
kompetencí   

2.4 Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě 
a kreativitě  

3. Rozvoj infrastruktury a modernizace škol 
a školských zařízení 

3.1 Rekonstrukce a modernizace školních budov 

3.2 Moderní vybavení odborných učeben 

3.3 Podpora rozvoje moderního ICT 

3.4 Zkvalitnění ostatních prostor škol a školských 
zařízení 

3.5 Zlepšení vzhledu a funkčnosti prostranství škol 
a školských zařízení 

4. Rozvoj pedagogických pracovníků 
a pracovníků ve vzdělávání 

4.1 Výběr vhodných studentů pro učitelství 

4.2 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

4.3 Dostatečný počet dalších pracovníků 
ve vzdělávání  

4.4 Rozvoj digitálních kompetencí učitelů 

5. Aktivní spolupráce a zapojení všech 
subjektů do procesu vzdělávání 

5.1 Spolupráce mezi školami, ale také ostatními 
subjekty 

5.2 Spolupráce s rodiči dětí a žáků  

6. Rozvoj zájmového a neformálního 
vzdělávání 

6.1 Všestranná příprava dětí a žáků 

6.2 Rozšíření nabídky programů pro trávení volného 
času dětí a žáků 
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Zdroj: Strategický rámec MAP ORP Bílina 

Jednotlivé cíle mají vazbu na následující povinná, doporučená a volitelná opatření MAP: 

Povinná opatření (PO) 

PO 1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

PO 2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

PO 3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

 

Doporučená opatření (DO) 

DO 1. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

DO 2. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace 

a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky „STEM“, což zahrnuje i EVVO) 

DO 3. Kariérové poradenství v základních školách 

 

Volitelná opatření (VO) 

VO 1. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 

VO 2. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka  

VO 3. Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 

VO 4. Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 

VO 5. Investice do rozvoje kapacit mateřských a základních škol vč. ZUŠ a DDM 

VO 6. Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR 

 

 

Vazby cílů MAP na povinná, doporučená a volitelná opatření ve třech úrovních (X – slabá, XX – 

střední, XXX – silná) 

Cíl 
PO 
1 

PO 
2 

PO 
3 

DO 
1 

DO 
2 

DO 
3 

VO 
1 

VO 
2 

VO 
3 

VO 
4 

VO 
5 

VO 
6 

1.1 Rozvoj čtenářské, matematické 
a finanční pregramotnosti 

XX XX XXX X XXX  XX  X X   

1.2 Rozvoj polytechnického 
vzdělávání 

XX  XX XXX XXX    X    

1.3 Rozvoj oblasti 
inkluzivního/společného vzdělávání 
v MŠ 

XXX  XX X     X X   

1.4 Podpora kompetencí k iniciativě 
a kreativitě 

XXX  XXX      XX XX   

1.5 Rozvoj sociálních a občanských 
dovedností 

XXX  XX      XXX X   

2.1 Rozvoj inkluzivního vzdělávání 
a rozvoj sociálních a občanských 
dovedností   

 X XXX      XX X XX  
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2.2 Rozvoj čtenářské, matematické 
a finanční gramotnosti  

 XXX XX   X   XX XX X  

2.3 Rozvoj přírodních věd, 
polytechnického a řemeslného 
vzdělávání, rozvoj digitálních 
kompetencí   

X XX XX XX XXX XX XX  X  XX  

2.4 Podpora kompetencí k iniciativě 
a kreativitě  

  XX XXX XXX XX XX  XX    

3.1 Rekonstrukce a modernizace 
školních budov 

          XXX  

3.2 Moderní vybavení odborných 
učeben 

   X XX  XX XX   XX  

3.3 Podpora rozvoje moderního ICT    XX XX  XXX    XXX  

3.4 Zkvalitnění ostatních prostor 
škol a školských zařízení 

          XXX  

3.5 Zlepšení vzhledu a funkčnosti 
prostranství škol a školských zařízení 

          XXX  

4.1 Výběr vhodných studentů pro 
učitelství 

X XX XX XX X XXX X X XX X  X 

4.2 Další vzdělávání pedagogických 
pracovníků 

XXX XXX XXX XX XXX X XX XX XX X  X 

4.3 Dostatečný počet dalších 
pracovníků ve vzdělávání  

XXX X XXX X X XXX XX XX XX   X 

4.4 Rozvoj digitálních kompetencí 
učitelů 

XXX X XXX X X X XXX X X    

5.1 Spolupráce mezi školami, ale 
také ostatními subjekty 

XXX XX XXX XX XX X XX XX XX XX XX X 

5.2 Spolupráce s rodiči dětí a žáků  XXX  XXX          

6.1 Všestranná příprava dětí a žáků XXX X XXX XX XX  XX X XX   X 

6.2 Rozšíření nabídky programů pro 
trávení volného času dětí a žáků 

XXX X XXX X X X X X X X X X 

Zdroj: Strategický rámec MAP ORP Bílina 

 

 

2.2.2. Analýzy dotčených skupin v oblasti vzdělávání v řešeném území 

Cílová skupina je taková skupina, která je přímo nebo nepřímo dotčena realizovaným projektem nebo 

má z jeho realizovaných efektů užitek, přičemž se zásadně na jeho realizaci nepodílí.  

Přehled cílových skupin:  

 děti a žáci  

 pedagogičtí pracovníci  

 pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo 

asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže  

 pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství  
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 pracovníci popularizující vědu a kurikulární reformu  

 rodiče těchto dětí a žáků  

 vedoucí pracovníci škol a školských zařízení  

 veřejnost  

 zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice  

 

Cílová skupina 
Co skupině může projekt 

přinést 
Rizika spojená se 

skupinou 
Způsob komunikace 

Děti a žáci 
Rozšíření aktivit, 
vybavení, kvalitní 

pedagogy  

Nelze podpořit 
individuálně, nezájem 

o aktivity, nízká motivace 
a malá podpora ze strany 

rodičů  

Prostřednictvím 
zapojených zástupců škol, 

dotazníkové šetření, 
tiskové zprávy a webové 

stránky projektu 

Pedagogičtí 
pracovníci 

DVPP, zlepšení spolupráce 
s ostatními cílovými 

skupinami 

Malá časová dotace, 
nezájem, malá právní 

podpora, riziko 
odpovědnosti za děti/žáky 

Prostřednictvím Řídícího 
výboru, pracovních 

skupin, osobní 
komunikace, informační 
materiály, tiskové zprávy 

a webové stránky 
projektu 

Ostatní pracovníci 
ve vzdělávání 

Další vzdělávání, 
spolupráce, inspirace 

Horší možnost podpory, 
nezájem 

Prostřednictvím 
podpořených aktivit, 
osobní komunikace, 

tiskové zprávy a webové 
stránky projektu 

Rodiče dětí a žáků 

Přímé zapojení se 
do plánování budoucnosti 

svých dětí, kvalitní 
vzdělání  

Nezájem o aktivity, časová 
náročnost  

Prostřednictvím Řídícího 
výboru, dotazníkové 

šetření, tiskové zprávy 
a webové stránky 

projektu 

Vedoucí pracovníci 
škol a školských 
zařízení 

Možnost rozvoje daného 
zařízení, finance 

na rozvoj, finance 
na podporu a rozšíření 

aktivit, spolupráce 
s jinými subjekty  

Malá časová dotace 
a vytíženost 

Prostřednictvím Řídícího 
výboru, pracovních 

skupin, osobní 
komunikace, informační 
materiály, tiskové zprávy 

a webové stránky 
projektu  

Veřejnost 

Rozšíření povědomí 
o problematice v oblasti 

vzdělávání, možnost 
podílet se na plánování 

aktivit  

Nezájem o projekt, 
nedostatek motivace  

Tiskové zprávy a webové 
stránky projektu 

Zaměstnanci 
veřejné správy 
a zřizovatelů škol 
působící ve 
vzdělávací politice 

Spolupráce v rámci 
projektů, další aktivity 

Nedostatek motivace, 
malá časová dotace 

Prostřednictvím Řídícího 
výboru, pracovních 

skupin, osobní 
komunikace, informační 
materiály, tiskové zprávy 

a webové stránky 
projektu 
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2.2.3. Analýza rizik v oblasti vzdělávání v řešeném území 

Obsahem analýzy je identifikace rizik spojených s implementací MAP v území ORP Bílina, 

vyhodnocení pravděpodobnosti jejich výskytu, dopadu daného rizika na výstupy MAP a formulace 

opatření vedoucího k jeho eliminaci. 

Rizika jsou rozdělena do čtyř oblastí – rizika finanční, personální, právní a organizační spjatá 

s implementací MAP. 

 
Riziko Nositel rizika 

Pravděpo- 

dobnost 
Dopad Opatření k eliminaci rizika 

Finanční 

nedostatek financí 
na investice a vybavení  

zřizovatelé 2 4 

pečlivá příprava projektových 
žádostí, vyčleněné finanční 

prostředky v rozpočtech 
zřizovatelů 

nedostatek financí na 
provozní výdaje (mzdy, 
energie) a nutné 
opravy 

zřizovatelé 2 4 
vyčleněné finanční prostředky 

v rozpočtech zřizovatelů 

zánik školských zařízení 
v malých obcích z 
důvodů klesajícího 
demografického vývoje  

zřizovatelé 2 4 
vyčleněné finanční prostředky 

v rozpočtech zřizovatelů  

Personální 

nedostatek 
kvalifikovaných 
pedagogických 
pracovníků  

vedení školy 3 4 zajištění dostupného DVPP 

nedostatek 
personálního zajištění 
a podpory 
neformálního a 
zájmového vzdělávání 
a volnočasových aktivit  

rodiče, 
subjekty 
neform. 

a zájmového 
vzdělávání 

4 2 
vytvoření přehledného systému 
víceleté podpory ze strany obcí 

Právní 

časté změny legislativy 
ministerstva, 

kraj 
4 3 

informovanost zřizovatelů, snaha 
o nastavení stálého legislativního 
prostřední prostřednictvím kraje, 

školských odborů 

změna politické situace 
(komunální volby)  

a související změna 
investičních priorit 

zřizovatelé, 
vedení škol 

3 4 
včasné projednání opatření MAP 
se všemi partnery, jejich zapojení 

do procesu tvorby MAP 

Organizační 

nezájem rodičů a dětí 
o vzdělávání  

vedení škol, 
učitelé 

4 4 
nastavení fungující komunikační 

platformy škola - rodiče 

zrušení fungujícího 
speciálního školství v 
území ORP 

zřizovatelé, 
obce, rodiče 

4 3 
vyčlenění finančních prostředků 
Města Litvínov jako zřizovatele 

rostoucí počet osob 
ohrožených školním 
neúspěchem 

rodiče, 
vedení škol, 

5 3 
komunikace obcí a Ústeckého 

kraje s MŠMT ohledně nastavení 
podpory cílových skupin dětí a 
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nespadajících do 
podporovaných skupin 
v rámci inkluze 

učitelé žáků ohrožených školním 
neúspěchem 

nízká úroveň výuky 
polytechnických 
předmětů na ZŠ 
(pracovní a technické 
činnosti) 

vedení škol, 
zřizovatelé 

3 4 

posilování praktického vyučování 
na ZŠ, DVPP, výchova budoucích 

učitelů v polytechnických 
oborech 

 

Hodnocení pravděpodobnosti výskytu rizika: 1 – vyloučené; 2 – málo pravděpodobné; 3 – 

pravděpodobné; 4 – velmi pravděpodobné; 5 – zcela jisté 

Stupnice závažnosti vnímaného dopadu rizika: 1 – žádný;  2 – malý; 3 – významný; 4 – velmi 

významný; 5 – nepřijatelný  
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2.3. Východiska pro strategickou část 

2.3.1. Vymezení problémových oblastí a klíčových problémů 

Na základě provedené analýzy současného stavu vzdělávání v ORP Bílina byly pracovními skupinami 

vymezeny tyto problémové oblasti: 

 

1. předškolního vzdělávání 

 potřeba modernizace a rozvoje infrastruktury vč. rekonstrukcí a vybavení, 

 potřeba posílit personální kapacity a vybavení pro kvalitní a inkluzivní předškolní vzdělávání 

(vč. DVPP), 

 nedostatečné podmínky pro požadovaný rozvoj matematické a čtenářské pregramotnosti, 

polytechnické výchovy (vč. EVVO) a základů cizích jazyků, 

 nutnost posílit schopnosti jednotlivých zařízení upevňovat u dětí základy klíčových 

kompetencí (občanské, sociální a personální, kompetence k učení, k řešení problémů, 

podporující komunikativnost a kreativitu), 

 nízká úroveň kooperace škol mezi sebou i s dalšími aktéry v území k rozvoji vzdělávání 

(spolupráce, výměna zkušeností), 

 nutnost zlepšit podmínky rozvoje regionálního a kulturního povědomí dětí (vztah k místu, 

přírodě) vč. metodické podpory pedagogů, jak regionální témata zapojit do vzdělávání, 

 nezájem ze strany většiny rodičů, 

 velký počet dětí ve třídách, 

 nedostupná metodická podpora k využívání speciálních a kompenzačních pomůcek 

vč. spolupráce pedagog – asistent. 

2. základní vzdělávání 

 potřeba modernizace a rozvoje infrastruktury vč. rekonstrukcí a vybavení, zaměřené 

zejména na klíčové oblasti a opatření formulovaná požadavky moderní výuky 

v preferovaných směrech (čtenářská a matematická gramotnost, cizí jazyky, přírodní vědy, 

polytechnické vzdělávání, IT) umožňující přípravu na uplatnění absolventů na trhu práce 

a zvyšující dostupnost jednotlivých škol, 

 nedostatek kvalifikovaných a motivovaných pedagogů a dalších pracovníků nezbytných 

pro plnění požadavků inkluzivního vzdělávání (školní psychologové, speciální pedagogové, 

asistenti pedagoga, nepedagogičtí pracovníci atd.), 

 nízká úroveň kooperace škol mezi sebou i s dalšími aktéry (SŠ, VŠ, firmy atd.) k rozvoji 

vzdělávání ve všech oblastech (spolupráce, výměna zkušeností), 

 potřeba posílit personální kapacity a vybavení pro kvalitní a inkluzivní vzdělávání (vč. DVPP), 

 nedostatečné podmínky pro rozvoj matematické, čtenářské a finanční gramotnosti, 

pro rozvoj polytechnického vzdělávání, IT a cizích jazyků (např. rodilý mluvčí), 

 nezbytnost kvalitního kariérového poradenství pro úspěšné pokračování absolventů 

ZŠ v procesu vzdělávání a jejich následného umístění na trhu práce, 



 

39 
 

 nutnost zlepšit podmínky rozvoje regionálního a kulturního povědomí žáků (vztah k místu, 

přírodě) vč. metodické podpory pedagogů, jak regionální témata zapojit do vzdělávání 

v různých předmětech, 

 nutnost zlepšení podmínek rozvoje klíčových kompetencí žáků ZŠ (sociální, personální, 

občanské a pracovní, kompetence k učení, k řešení problémů, podporující komunikativnost 

a kreativitu) pro jejich lepší uplatnění v profesním a osobním životě, 

 velký počet žáků ve třídách i s ohledem na typ regionu a socioekonomickou skladbu žáků, 

 nezájem ze strany většiny rodičů, 

 nedostupná metodická podpora k využívání speciálních a kompenzačních pomůcek 

vč. spolupráce pedagog – asistent. 

3. zájmové a neformální vzdělávání 

 potřeba modernizace a rozvoje infrastruktury vč. rekonstrukcí a vybavení, 

 rozšíření nabídky programů pro trávení volného času dětí a žáků, 

 potřeba posílit personální kapacity a vybavení pro kvalitní a inkluzivní vzdělávání (vč. DVPP). 

4. spolupráce mezi školami a školskými zařízeními v území 

 nízká úroveň dlouhodobé a cílené spolupráce, výměny zkušeností mezi jednotlivými 

subjekty v oblasti formálního a neformálního/zájmového  vzdělávání, 

 ve sledovaném území neexistuje specializovaná infrastruktura pro případné sdílené 

vzdělávací aktivity. 

 

2.3.2. Vymezení prioritních oblastí rozvoje v ORP Bílina 

Na základě analýzy současného stavu vzdělávání v území ORP Bílina byly definovány níže uvedené 

prioritní oblasti rozvoje: 

1. rozvoj předškolního vzdělávání 

2. rozvoj vzdělávání na základních školách 

3. rozvoj infrastruktury a modernizace škol a školských zařízení 

4. rozvoj pedagogických pracovníků a pracovníků ve vzdělávání 

5. aktivní spolupráce a zapojení všech subjektů do procesu vzdělávání 

6. rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání 
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2.3.3. SWOT-3 analýza prioritních oblastí rozvoje v řešeném území 

Rozvoj předškolního 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 

 ve školách jsou systematicky vykonávány 
podnětné činnosti s dětmi 

 nedostatečné finanční prostředky na vybavení 
pro kvalitní vzdělávání 

 nedostatečné podmínky pro požadovaný rozvoj 
matematické a čtenářské pregramotnosti, 
polytechnické výchovy (vč. EVVO) a základů cizích 
jazyků 

 současná personální kapacita neumožňuje plné 
využití DVPP  

 chybějící či zastaralá infrastruktura (třídy, 
odborné učebny, zahrady, sociální zařízení atd.) 
vč. bezbariérovosti a konektivity 

O – Příležitosti T – Ohrožení 

 spolupráce se školami a školskými zařízeními 
v území (výměna zkušeností, společné aktivity 
atd.) 

 podpora škol formou projektů zjednodušeného 
vykazování z OP VVV (šablony) a z dalších zdrojů 
financování 

 sdílení odborných pracovníků pro rozvoj cizích 
jazyků (rodilý mluvčí), polytechnického 
vzdělávání, IT atd. 

 vhodné kurzy pro (DVPP) 

 nezájem některých rodičů o vzdělání jejich dětí 

 nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj 
kvalitního vzdělávání (např. zajištění personálních 
nákladů na pedagogické i nepedagogické 
pracovníky, na pořízení pomůcek, vybavení) 

 stávající systém financování „na žáka“ 

 nedostatek příležitostí k DVPP 

 

Rozvoj vzdělávání na základních školách 

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 

 ve školách jsou systematicky vykonávány 
podnětné činnosti s dětmi 

 nedostatečné finanční prostředky na vybavení 
pro kvalitní vzdělávání 

 chybějící či zastaralá infrastruktura (odborné 
učebny, tělocvičny, zahrady, sociální zařízení atd.) 
vč. bezbariérovosti a konektivity 

 nedostatek odborných pedagogických 
i nepedagogických pracovníků (např. psycholog, 
logoped, speciální pedagog, rodilý mluvčí, 
pracovník na polytechnické vzdělávání, IT) 

O – Příležitosti T – Ohrožení 

 podpora škol formou projektů zjednodušeného 
vykazování z OP VVV (šablony) a další zdroje 
financování 

 zkvalitnění spolupráce se školami a školskými 
zařízeními v území (výměna zkušeností, společné 
aktivity atd.) 

 zvýšení připravenosti dětí do 1. třídy díky 
povinnému poslednímu roku v MŠ 

 nezájem některých rodičů o vzdělání jejich dětí 

 nedostatek příležitostí k DVPP 

 stávající systém financování „na žáka“ 

 nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj 
kvalitního vzdělávání (např. zajištění personální 
nákladů na pedagogické i nepedagogické 
pracovníky, na pořízení pomůcek, vybavení) 
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Rozvoj infrastruktury a modernizace škol a školských zařízení 

S – Silné stránky W – Slabé stránky 

 dostatečná kapacita škol v území 

 zájem zřizovatelů o moderní a kvalitní fungování 
škol 

 část objektů již prošla rekonstrukcí/modernizací 

 zastaralá nebo nevyhovující infrastruktura 
pro formální, neformální a zájmové vzdělávání 

 školy a školská zařízení nejsou plně bezbariérové 

 nedostatečné nebo zastaralé vybavení učeben 

O – Příležitosti T – Ohrožení 

 využití vhodných dotačních titulů 

 úpravy a vybavení vnitřního i venkovního 
prostoru pro rozvoj příjemného a inspirujícího 
prostředí 

 řešení bezbariérovosti 

 nedostatečné finanční zdroje zřizovatelů  

 časté změny školské legislativy (omezené 
možnosti dlouhodobého plánování) 

 

 

Rozvoj pedagogických pracovníků a pracovníků ve vzdělávání 

S – Silné stránky W – Slabé stránky 

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

 pedagogové rozvíjejí své znalosti a využívají je 
ve výuce 

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

 nedostatek kvalifikovaných a motivovaných 
pedagogů a dalších pracovníků nezbytných 
pro plnění kvalitního vzdělávání (školní 
psychologové, speciální pedagogové, asistenti 
pedagoga, nepedagogičtí pracovníci atd.) 

 prostorové podmínky, čas (kapacita PPP, SPC, 
pedagogů) 

 nízká zkušenost pedagogů spolupracovat ve výuce 
s dalšími pedagogickými a nepedagogickými 
pracovníky  

O – Příležitosti T – Ohrožení 

 podpora škol formou projektů zjednodušeného 
vykazování z OP VVV (šablony) a další zdroje 
financování 

 sdílení odborných pracovníků 

 sdílení zkušeností, dobré praxe napříč školami 
a školskými zařízením a dalšími subjekty  

 nedostatečné finanční zajištění personálních 
nákladů na práci s heterogenními skupinami dětí 
(např. asistentů pedagoga, pedagogické 
i nepedagogické pracovníky) 

 nedostatek finančních prostředků pro realizaci 
mimoškolního vzdělávání pro znevýhodněné děti 
(např. výstavy, exkurze, kroužky apod.)  
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Aktivní spolupráce a zapojení všech subjektů do procesu vzdělávání 

S – Silné stránky W – Slabé stránky 

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

 spolupráce vedení škol a školských zařízení 
se zřizovatelem a ORP  

 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 

 nízká úroveň kooperace škol mezi sebou 
i s dalšími aktéry v území k rozvoji vzdělávání 
(výměna zkušeností, společné aktivity) 

O – Příležitosti T – Ohrožení 

 spolupráce, výměna zkušeností všech aktérů 
zabývající se vzděláváním 

 posílení a podpora společných aktivit  

 možnost příhraniční spolupráce 

 nedostatečná motivace a nezájem subjektů 

 vytíženost relevantních aktérů vzdělávání 

 

 

Rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání 

S – Silné stránky W – Slabé stránky 

 organizace jsou otevřené všem žákům bez rozdílu; 
vedení upravuje organizaci a průběh vzdělávání 
v souladu s potřebami žáků 

 široká nabídka kroužků v DDM a oborů v ZUŠ 

 kvalitní práce místních knihoven 

 nedostatečné finanční prostředky na vybavení 
pro kvalitní vzdělávání 

 chybějící či zastaralá infrastruktura vč. 
bezbariérovosti a vybavení  

 špatná dostupnost kroužků pro děti z venkova 

O – Příležitosti T – Ohrožení 

 spolupráce s dalšími aktéry vzdělávání 

 společné aktivity s dalšími aktéry vzdělávání 

 podpora škol formou projektů zjednodušeného 
vykazování z OP VVV (šablony) a další zdroje 
financování 

 nedostatek finančních prostředků 

 nezájem ze strany dětí a rodičů 

 nedostatečné zázemí pro rozvoj 
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