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1

Úvod

První kapitoly místního akčního plánu vzdělávání se zabývají vymezením území a popisem struktury
projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Blansko.
1.1

Vymezení území MAP

Projekt Místní akční plán vzdělávání na území ORP Blansko je realizován na území správního obvodu
obce s rozšířenou působností Blansko. Jelikož území působnosti MAS Moravský kras je podstatně
rozsáhlejší, než je území SO ORP Blansko, došlo k dohodám se sousedícími místními akčními
skupinami nad rozdělením území. MAS Moravský kras, z.s. v rámci projektu zpracovávala prakticky
kompletní území SO ORP Blansko s výjimkou obce Doubravice, která se přičlenila k území
pojednávané MAS Boskovicko+.
Obrázek 1: Území SO ORP Blansko

Zdroj: www.czso.cz
1.2

Popis struktury MAP pro ORP Blansko

Tato kapitola definuje principy MAP, které byly schváleny řídícím výborem projektu a veřejně
prezentovány v rámci PR projektu.
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1.2.1

Souvislosti projektu

Místní akční plán lze pojímat trojím způsobem: jako PROJEKT, PROCES, a jako DOKUMENT.
Místní akční plán jako PROJEKT
Místní akční plán na území ORP Blansko je jedním z projektů podpořených v rámci
výzvy 005_15_005 realizovaných v rámci celého území ČR. Cílem projektu je rozvinout a podpořit
aktivity, které povedou k dalšímu zvyšování kvality vzdělávání a úrovně spolupráce v oblasti
vzdělávání na Blanensku. Mezi základní činnosti v rámci MAP patří sdílení dobrých praxí, plánování
jejich zavádění na dalších školách a co nejširší spolupráce při jejich uplatňování. Chceme v našich
školách rozvíjet motivující kulturu zaměřenou na maximální využití potenciálu každého žáka
a každého učitele, a na trvalý pedagogický rozvoj.
Při zohlednění místně specifických problémů a potřeb musí nastolená spolupráce vést k:
-

systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování
strategického a akčního plánování

-

sdílenému porozumění cíli, jímž je orientace na kvalitu vzdělávání ve spojení s důrazem na
klima ve školách

-

zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání
dětí a žáků

-

ke zlepšení spolupráce s rodiči

-

identifikaci silných stránek jednotlivých škol a budování jejich pozice coby leaderů vzdělávání
v konkrétních oblastech

Plán má být participativně tvořen a následně realizován zejména těmito subjekty:
-

základní školy

-

mateřské školy

-

obce

-

neziskové organizace

-

rodiče a další veřejnost

Zacílen má být na následující témata:
1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita (povinné)
2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání (povinné)
3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem (povinné)
4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
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6. Kariérové poradenství v základních školách
7. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků
8. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
9. Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
10. Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
11. Investice do rozvoje kapacit základních škol
Místní akční plán jako PROCES
Projekt probíhal od února 2016 do července 2017. Během tohoto období byla definována vize území
pro oblast vzdělávání, byly určeny základní problémové okruhy a prioritní oblasti rozvoje. V srpnu
2016 pak byl ve spolupráci se školami a vzdělávacími organizacemi stanoven harmonogram činností
pro následující školní rok tak, aby došlo k nastavení trvalého procesu spolupráce v rámci území.
V rámci procesu tvorby MAP si realizátoři kladli za cíl:
–

podpořit školy při stanovení jejich potřeb, cílů a priorit

–

pomoci školám identifikovat, případně získat finanční zdroje pro jejich realizaci

–

dát pedagogům možnost setkávat se a sdílet své zkušenosti s kolegy i odborníky

–

podpořit ředitele škol v dialogu jak uvnitř školy, tak i s dalšími institucemi

–

podpořit školy v navazování vztahů, komunikaci a budování partnerství s dalšími účastníky
vzdělávání na Blanensku

–

vytvořit podmínky k setkávání a dialogu se všemi účastníky vzdělávání na Blanensku, rodiči,
žáky, odbornou i širokou veřejností.

Místní akční plán jako DOKUMENT
Finálním výstupem výše popsaného procesu je tento dokument, Místní akční plán do roku 2023,
obsahující

konkrétní

aktivity

škol

a

aktivity

spolupráce, včetně

určení

zdrojů

a

nastavení odpovědností, popisu procesů vedoucích k udržení akčního plánování v rámci území, a
ročního akčního plánu na období školního roku 2017/2018, kde jsou obsaženy jednotlivé dílčí kroky
vedoucí k naplnění stanovených cílů a priorit.
1.2.2

Průběh realizace

Samotné realizaci projektu předcházelo zpracování projektové žádosti a zejména jednání se subjekty
– zřizovateli a školami – ohledně jejich zájmu zapojit se do projektu. Nezájem o účast v projektu
deklarovaly pouze dvě neúplné základní školy z menších obcí, přičemž jako důvod udávaly značnou
pracovní vytíženost. Projekt byl před zahájením opakovaně prezentován na hromadných i dílčích
setkáních ředitelů škol celého ORP i města Blanska.
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Činnosti projektu se uskutečňují v několika rovinách. Jádrem projektu je projektový tým, který byl
sestaven nositelem projektu. Další úrovní je pak platforma Řídící výbor, jež je výrazem partnerství
projektu a zahrnuje zástupce všech dotčených skupin a relevantních aktérů v oblasti školství na území
ORP. Třetí rovinou pak byla práce v pracovních skupinách, které se scházely dle potřeby ve dvou
fázích: před zpracováním strategického rámce, kdy jejich úkolem bylo vytýčit hlavní problémové
oblasti a stanovit cíle, a před zpracováním akčního plánu, kdy se soustředily zejména na definování
konkrétních aktivit, které by k naplnění cílů mohly vést.
1.2.2.1

Projektový tým

Vedoucí projektu
V projektovém řízení stála nejvýše vedoucí projektu s hlavní rozhodovací pravomocí, která
zastupovala projekt navenek. Zodpovídala za řízení rizik projektu, hodnocení průběhu projektu,
přípravu zpráv o realizaci a jejich správnost, naplňování indikátorů projektu. Projekt řídila a
monitorovala z hlediska plnění cílů, předpisů a metodik.
Odborní řešitelé
Odborní řešitelé vytvářeli podmínky pro spolupráci s aktéry, vykonávali pro projekt klíčové odborné
činnosti, komunikovali s lokálními partnery. Největší objem práce zahrnovala příprava dílčích částí
MAP, a to na základě podnětů z jednotlivých setkání, podkladů od aktérů, po konzultaci s odborným
garantem, PS a ŘV MAP. Zajišťovali materiály pro PS MAP a ŘV MAP, monitorovali průběh realizace
MAP, spolupracovali při relevantních aktivitách s odborným garantem, vyhodnocovali realizované
aktivity a dosahování cílů MAP.
Odborný garant
Odborný garant spolupracoval z odborného a metodického hlediska s odbornými řešiteli na získávání
podnětů z území a přispíval k propojenosti mezi potřebami území a výsledným akčním plánem.
Finanční manažer
Finanční manažer dohlížel na finanční stránku realizace projektu.
Administrátor
Administrátor zajišťoval kompletní administrativní agendu projektu.
Experti/specialisté a lektoři
Tito pracovníci, zejména odborníci, byli najímáni na DPP, v nichž byly specifikovány jednotlivé úkoly a
odpovědnosti. Jednalo se o odborné experty PS MAP a lektory.
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1.2.2.2

Řídící výbor

Řídící výbor je povinným orgánem zřizovaným v rámci projektu, který schvaluje základní dokumenty
projektu a je také platformou pro přenos informací. Složení ŘV reprezentativně zastupuje území a
klíčové aktéry ve výchově a vzdělávání dětí a žáků. Před jeho sestavením byl vytvořen seznam
klíčových aktérů, kteří byli následně osloveni s výzvou k účasti.
Tabulka 1: Řídicí výbor

jméno člena ŘV

typ zastoupení

organizace

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl

větší městská ZŠ+MŠ

ZŠ a MŠ Dvorská, Blansko

Mgr. Bc. Jarmila Baletková

škola s vysokým podílem dětí se
ZŠ Nad Čertovkou, Blansko
SVZ

Mgr. Karel Hasoň

venkovská ZŠ+MŠ

ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy

RNDr. Petr Lukáš

venkovská ZŠ+MŠ, spádová

ZŠ a MŠ Křtiny

Mgr. Lenka Klaibová

venkovská MŠ+ZŠ neúplná

ZŠ MŠ Hugo Sáňky

Mgr. Jaroslava Školařová

venkovská ZŠ

ZŠ Lipovec

Mgr. Jana Burianová

městská ZŠ + MŠ

ZŠ a MŠ Adamov

Mgr. Dáša Zouharová

krajský akční plán

Krajský akční plán

Mgr. Miroslav Starý

zástupce kraje

Jihomoravský kraj

Iva Kuncová

zástupce rodičů

RC Paleček, Blansko

Mgr. Sabina Simčáková, Mgr.
Kateřina Nováková

zástupce rodičů

RC Veselá beruška, Černá Hora

Mgr. Helena Jalová

zástupce dalších vzdělávacích
organizací

Moravská zemská knihovna

Mgr. Blanka Kostková

neformální vzdělávání

Dům dětí a mládeže, Blansko

Mgr. Jozef Škvařil

neformální vzdělávání

ZUŠ Jedovnice

Mgr. Zdeňka Jičínská

neformální vzdělávání

Lipka

Mgr. Petra Veselá, Mgr. Pavla
Šimková

sociální služby

Charita Blansko

Mgr. Petra Skotáková

samospráva a přenesená
působnost

Město Blansko, vedoucí odboru
školství

Mgr. Ivo Polák

zřizovatel

Město Blansko

Ing. Martin Mikulášek

zřizovatel

Městys Sloup
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Mgr. Ivana Holomková

místní akční skupina

MAS Moravský kras, z.s.

František Novotný

svazek obcí

DSO Moravský kras

Obrázek 2: Jednání ŘV MAP

1.2.2.3

Pracovní skupiny

Pracovní skupiny se scházely ve dvou fázích, vždy v odlišném složení. V první fázi byly pracovní
skupiny co nejrůznorodější tak, aby byla pokryta co nejširší paleta názorů a byly kvalitně nastaveny
priority a cíle:
–

Výuka (čtenářská i matematická gramotnost, přírodní vědy)

–

Výchovy a volný čas (EVVO, manuální zručnost, neformální vzdělávání a volný čas)

–

Inkluze a společné vzdělávání (pro základní i mateřské školy)

–

Investice a infrastruktura

V druhé fázi pak šlo o zacílení na jednotlivá témata a jejich rozpracování do konkrétních aktivit. Proto
se pravidelně scházely pracovní skupiny:
–

Čtenářská gramotnost

–

Matematická gramotnost

–

Společné vzdělávání
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V závěrečné fázi projektu již bylo vytvořeno jádro pracovní skupiny Implementace coby příprava na
další fázi akčního plánování a realizace naplánovaných aktivit.
1.2.2.4

Postup realizace projektu

Realizace projektu MAP pro ORP Blansko (zkrácený název) postupovala podle metodiky stanovené
v příloze 2 projektové výzvy Postupy zpracování místních akčních plánů s cílem respektovat již
existující partnerství a navázat nová.
Hlavní aktivita projektu – akční plánování – se dle metodiky skládá z několika podaktivit:
–

Rozvoj partnerství

–

Dohoda o prioritách

–

Akční plánování

–

Budování znalostních kapacit

Rozvoj partnerství probíhal po celou dobu projektu prostřednictvím formálních i neformálních
setkání na pracovních skupinách, zasedání řídících výborů, vzdělávacích akcích i osobních jednáních.
V rámci dohody o prioritách proběhla analýza stávajících strategických dokumentů jak s celostátní,
krajskou, tak i lokální působností, více viz kapitola 3.1.
V rámci Dohody o prioritách byl stanoven také plán investic, jež je integrální součástí Strategického
rámce a byl schválen ŘV MAP. Data pro plán investic byla získána dotazníkovým šetřením, osobními
jednáními a formou inzertní výzvy v místním tisku. Jelikož zahrnutí některých typů investic bylo
nutnou podmínkou pro možnost žádat v rámci programu IROP, věnoval realizační tým zajišťování
podkladů pro strategický rámec veškerou pečlivost.
Poté, co byl stanoven strategický rámec, se rozběhly aktivity akčního plánování, setkávání pracovních
skupin a workshopy.
Budování znalostních kapacit je jednou z aktivit projektu. Vzdělávací aktivity byly přednostně
zaměřeny na přenos dobré praxe, sdílení zkušeností a reflexi aktuálních problémů ve školství.
Vzhledem k výstupům MAP byla přínosem i pravidelná setkávání a komunikace realizačního týmu
s jednotlivými pedagogy a školami.
V rámci této aktivity proběhlo 42 vzdělávacích akcí, kterých se v úhrnu zúčastnilo více než 300
pedagogů a zástupců dalších cílových skupin.
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Obrázek 3: Budování znalostních kapacit

Další aktivity projektu
Kromě povinně nastavených aktivit v rámci projektu (evaluace a autoevaluace procesu vytváření
MAP) věnoval tým poměrně velké úsilí propagaci projektu v místních médiích a na facebooku.
Členové realizačního týmu se také dvakrát zúčastnili festivalu BambiFest, interaktivní prezentace
vzdělávacích aktivit ve městě Blansku, pořádaného místní skautskou organizací. Realizační tým také
oslovil základní a mateřské školy s výzvou ke skupinové práci se žáky na téma „Škola, do které chodím
rád“. Takto vytvořená díla byla na závěr projektu vystavena.
Obrázek 4: doprovodné aktivity: Bambifest (test sluchové percepce)
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2

Manažerský souhrn

Tato kapitola je stručným souhrnem, esencí témat prolínající se celým procesem vytváření akčního
plánu na území ORP Blansko.
2.1

Shrnutí klíčových poznatků z provedené analýzy a výstupů pracovních skupin

Území, s nímž realizační tým pracoval, je poměrně homogenní pokud jde o typ i hustotu osídlení.
Jeho centrem je město Blansko, město o cca 20 000 obyvatelích, které je jádrem z hlediska
geografického, správního i historického, stále si však uchovalo charakter malého sídla. Ostatní obce
jsou výrazně menší, což podtrhuje význam Blanska jako přirozeného jádra, kam lidé jezdí za kulturou,
za prací i k lékaři. Síla Blanska se projevuje i v počtu škol: město Blansko je zřizovatelem 11 ze 45
ředitelství škol v území. Na jeho území sídlí velká část volnočasových organizací, i organizací
poskytujících neformální vzdělávání.
Území jako celek má silnou vazbu na Brno, které je zdrojem pracovních i vzdělávacích příležitostí pro
střední i vysokoškolské vzdělání, ale bohužel však také vývěvou vysávající vzdělanou pracovní sílu.
Blízkost Brna má vliv na ceny nemovitostí, samotné prorůstání Brna do přilehlých obcí na
jihovýchodní části území pak přímo ovlivňuje naplněnost místních základních a mateřských škol,
kterým se již nedostává volných kapacit. V Brně pracuje také velká část rodičů, což klade nároky na
zajištění odpolední péče o mladší děti.
„Boj o žáka“ naopak stále pociťují školy na severovýchodě území.
SO ORP Blansko je charakterizován relativně dobrou dopravní infrastrukturou, chudostí na kulturní
památky, zato výrazným přírodním bohatstvím daným přítomností CHKO Moravský kras, ze kterého
je vhodné čerpat. Historicky zůstává zachován průmyslově-zemědělský ráz krajiny nově doplněný o
rys rozvíjející se turistické destinace – zdrojem pracovních příležitostí jsou jak menší průmyslové
podniky, tak zemědělství, a následně též služby.
Přestože je na území evidována vyloučená lokalita, SO ORP Blansko netrpí výraznějšími negativními
jevy, která tuto skutečnost obvykle provází. Není zde žádná škola, kterou by bylo možno považovat za
segregovanou, či které by takový vývoj hrozil.
Cizinců se na Blanensku nachází jen menší počet, a i ten je striktně vázán na pracovní příležitosti –
s vymizením pracovní příležitosti (často vázané na zakázku konkrétní místní firmy) cizinci opět
docházejí. K integraci těch, co zůstanou, dochází bezproblémově, i díky práci zainteresovaných
organizací, například Charity Blansko, PPP Vyškov, oblastní pobočky Blansko a dalších.
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Mateřské školy v regionu zatím kapacitně dostačují, lokálně se však projevuje problém v oblastech
přilehlých k Brnu, kde v důsledku výstavby přibývá mladších obyvatel a rodin. Je proto žádoucí
navýšení kapacit MŠ v těchto oblastech i s ohledem na vývoj do budoucna. V případě zavedení
povinnosti zajistit místa pro všechny děti od dvou let výše však bude v regionu kapacita chybět
plošně, její navýšení přitom není možné jinak než formou výstavby.
Samostatnou kapitolou v oblasti předškolního vzdělávání je pak problematika spádovosti, která se
poprvé objevila v roce 2017 v souvislosti se změnou legislativy. Byť se týká pouze města Blanska,
které zřizuje 7 mateřských škol, obratem přinesla problémy v podobě nemožnosti umístění
sourozence na stejnou školu, či umístění dítěte na školu dle logistických preferencí rodiče. Toto
opatření, jehož smyslem bylo naplnit dikci zákona, se tak ukázalo jako kontraproduktivní a přispělo ke
zhoršení přístupu k předškolnímu vzdělávání v Blansku.
Spolupráce mateřských škol je velmi slabá. Lze konstatovat, že vzhledem k přirozenému běhu
předškolního vzdělávání (na začátku školního roku integrace nových dětí, na konci roku soustředění
na přípravu předškoláků), už nezbývají školám, zvlášť jednotřídním, pro rozvoj společných aktivit
kapacity. Vhodným a osvědčeným řešením je tak projekt vytvořený externím subjektem pro více
mateřských škol, jehož součástí jsou společná setkávání pedagogů.
Pokud jde o základní školy, lze konstatovat, že výlučné postavení mezi školami mají školy zřizované
městem Blanskem, které coby silný zřizovatel s dostatečným počtem odborníků je schopno
systematicky pečovat o hmotné zázemí škol (včetně vypracování podkladů pro grantová řízení a
následné řízení stavby), pravidelně své ředitele informuje o důležitých skutečnostech a poskytuje jim
jasně dané mantinely pro jejich práci včetně nastavení tříleté plánovací periody v podobě pravidelné
revize strategických záměrů škol.
Komplikovanější je situace základních škol v menších obcích, kde veškerá agenda související
s chodem školy, a to včetně investičních záležitostí, dopadá na ředitele školy. Zřejmě i tato skutečnost
stojí za existencí neformálního sdružení úplných venkovských škol Cirsium, které funguje nejen jako
kolegiální podpora, ale i platforma pro realizaci spolupráce na společných aktivitách.
Ještě složitější je situace v neúplných a malotřídních školách, kde má ředitel vysoký podíl výuky a je
povinen odvádět administrativu v rozsahu stejném, jako větší škola (byť objem je přiměřeně menší).
Další zátěž v podobě účasti na grantových výzvách a realizace projektů je pro něj už fakticky nad
hranicí možností. Ředitelé malotřídních škol si poskytují vzájemně podporu formou osobních
konzultací, sdružení malotřídních a neúplných škol, oficiální ani neoficiální, však na území ORP
nefunguje.
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V území působí řada organizací poskytujících neformální a zájmové vzdělávání a volnočasové
aktivity. Ty z nich, jež jsou zřizovány Jihomoravským krajem, mají vysokou profesní úroveň a jasnou
koncepci, jak začlenit své aktivity do vzdělávacího procesu škol, a působí na území celého kraje.
Nabídku doplňují další volnočasové a zájmové organizace, převážně se sídlem v Blansku, ovšem
s působností mnohem širší, více viz kapitola 3.3.5.
Tabulka 1: SWOT analýza oblasti vzdělávání na území ORP vytvořená zástupci partnerství

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Optimální síť škol
Neexistence segregovaných škol
Vyrovnaná sociální skladba žáků na školách
Dobrý technický stav budov
Aprobovaní učitelé
Příprava předškoláků ze strany škol
Silné základní umělecké vzdělávání
Bezpečí v regionu i ve školách
Dostupnost a pestrost mimoškolní činnosti i na
venkovských školách
– Partnerství škol Cirsium jako modelový příklad
dlouhodobé spolupráce škol

– Finanční zajištění: nesystémovost
– Problém sehnat kvalifikované pedagogy a
personál
– Vyšší průměrný věk pedagogického sboru
– Nerovnoměrné materiální vybavení škol v
regionu
– Rozdílný přístup ke vzdělávání ze strany
zřizovatelů
– Nepřítomnost systémové podpory pro malé školy
– Podfinancovanost škol
– Nedostatečná kapacita ZUŠ
– Prvořadá je výuka, někdy na úkor klimatu
– Malé sebevědomí absolventů, malá průprava k
podnikavosti

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

–
–
–
–
–

– Ustavičné legislativní změny a s nimi související
povinnosti přinášející nečekané nároky a
problémy (např. zavedení spádovosti)
– Nedostačující kapacity škol (MŠ v Blansku a okolí,
ZŠ a MŠ v oblastech přiléhajících k Brnu)
– Nárůst byrokracie
– Malé ocenění práce učitelů – finance, respekt
– Nekoncepčnost státní politiky
– Přetěžování pedagogických pracovníků
– Populační změny – nedostatek žáků
– Omezení speciálního školství

–
–
–
–

Dobrá praxe, spolupráce škol
Možnost dotačních titulů (kraj, EU, stát)
Spolupráce s dalšími subjekty v regionu
Vzdělávací potenciál regionu – blízkost Brna
Moravský kras jako potenciál pro
environmentální výchovu
Alternativní školství
Dobrá jazyková vybavená škol (CLIL, spolupráce
se školami v zahraničí)
Obnova vazeb vzdělávání a místního průmyslu
Partnerství, sítě škol, inspirace, projekty

Při společné úvodní debatě se členové Partnerství shodli na tom, že v jádru vzdělávacího procesu
musí stát dítě (žák), a pro rozvoj jeho potenciálu mají spojit své síly vzdělávací instituce a rodina za
pomoci zřizovatele.

15

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Blansko

2.2

Přehled problémových oblastí a klíčových problémů v území

Na základě SWOT analýzy a diskuze RT byly definovány tyto problémové oblasti:


Kvalita ve smyslu kvality vzdělávacího procesu, kvality řízení školy, kvality klimatu ve škole,
kvality přípravy předškoláků na vzdělávání, kvality vzdělávání pedagogů, kvality vybavení
škol.



Kapacita ve smyslu prosté kapacity školy vzhledem k potřebám území, i ve smyslu kapacity
odborných učeben.



Spolupráce rodiny a školy, zřizovatele a školy, rodin, škol a organizací poskytujících
neformální vzdělání a organizací volnočasových, spolupráce škol navzájem, spolupráce škol
s firmami, podpora MAS pro školy a další instituce při realizaci jejich aktivit.

2.3

Přehled prioritních oblastí rozvoje v řešeném území

Na základě definovaných problémových oblastí byly vytyčeny tyto priority:
1. Akční a strategické plánování, metodická podpora a koordinace aktivit
Tento prioritní okruh pokrývá jak otázku kvality – zde kvality managementu a řízení školy, tak otázku
spolupráce mezi školami a mezi školou a zřizovatelem.
2. Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání
Tento prioritní okruh pokrývá otázku kapacity, a to jak kapacity vzdělávacích zařízení, tak i kapacit
odborných učeben, a také otázku kvality vybavení školy.
3. Kvalita vzdělávání
Tento prioritní okruh se primárně zaměřuje na kvalitu vzdělávacího procesu, tj. jde o aktivity
obrácené k dětem, žákům a rodinám.
4. Rozvoj lidských zdrojů
Tento prioritní okruh se zaměřuje na zkvalitňování práce pedagogů a managementu škol jako klíčové
složky kvality vzdělávacího procesu a kvality klimatu školy.
5. Spolupráce
Tento prioritní okruh se zaměřuje na všestranný rozvoj spolupráce mezi zainteresovanými subjekty.
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3

Analytická část

Tato kapitola obsahuje obecnou i specifickou část analýzy realizované v rámci projektu MAP pro ORP
Blansko.
3.1
3.1.1

Obecná část analýzy
Základní informace o řešeném území

ORP Blansko zahrnuje celkem 43 měst a obcí. Počet obyvatel regionu dlouhodobě stagnuje okolo
čísla 56 tisíc. K 31. 12. 2007 vykazovalo ORP Blansko 55 204 obyvatel, k 31. 12. 2015 vykazovalo
56 523 obyvatel. Velikost obcí i hustota jejich osídlení je poměrně rozmanitá, průměrný počet
obyvatel obce v ORP Blansko je přibližně 1 300 obyvatel. Výrazným centrem regionu je město
Blansko, jehož počet obyvatel dlouhodobě osciluje kolem hodnoty 20 000 osob. Migrace obyvatel
v území probíhá standardně, nejsou patrné výrazné odchylky mezi počtem nově přistěhovalých, a
naopak odstěhovaných obyvatel.
Věková struktura obyvatelstva v území kopíruje celorepublikový vývoj. Populace v ORP Blansko
dlouhodobě stárne. Od roku 2007 se postupně zvýšil průměrný věk obyvatele území ze 40,8 let až na
42,2 let v roce 2015. Počet obyvatel starších 65 let ve sledovaném období narostl o 26,4 % na úkor
věkové skupiny 15-64letých obyvatel, jejichž počet naopak ve sledovaném období zaznamenal pokles
o 6 %. Oproti tomu počet obyvatel do 14 let vzrostl o 11 %, což zachycuje mírně stoupající křivku
porodnosti u nejsilnějších populačních ročníků.
Míra nezaměstnanosti v ORP je relativně nízká, přičemž k 31. 12. 2016 dosahovala hodnoty 3,8 % a
celkově 1 383 osob evidovaných na Úřadu práce. Tato čísla jednoznačně ukazují, že situace v regionu
po dlouholetých problémech české ekonomiky po roce 2010 opět dosáhla určité vyrovnanosti a
v podstatě se vrátila do hodnot konce roku 2007, kdy míra nezaměstnanosti byla jen o 0,1 % nižší než
dnes.
ORP Blansko spadá mezi oblasti, na jejichž území se vyskytují sociálně vyloučené lokality, které se
nacházejí ve městě Blansku, tyto však nejsou ani početné, ani rozsáhlé, a neovlivňují výrazně život
ORP. Zásadnější úlohu hraje sociální vyloučení jednotlivců a rodin.
3.1.2

Základní informace o školství v řešeném území

Síť vzdělávacích institucí, ať už formálních nebo neformálních, svým rozsahem rovnoměrně pokrývá
celé území ORP. Z urbanistického hlediska je patrné, že nejhustější síť vzdělávacích institucí se
nachází ve městech, řidší potom ve venkovských oblastech a okrajových částech území. Vzhledem k
poměrně malým vzdálenostem mezi jednotlivými obcemi však není nepřekonatelnou překážkou za
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vzděláváním dojíždět, nebo v případě zájmu ze strany veřejnosti rozšiřovat služby jednotlivých
institucí formou detašovaných pracovišť.
Síť vzdělávacích zařízení na území ORP prokazuje mimořádnou stabilitu. Za posledních 15 let tu došlo
jen k marginálním změnám v počtu formálních vzdělávacích institucí a jejich organizačních
součástech. Z hlediska neformálního vzdělávání je rovněž patrný spíše pozvolný pohyb v počtu
aktivně se podílejících aktérů. Podrobněji o této skutečnosti pojednává kapitola 3.3.
3.1.3

Analýza existujících strategických záměrů a dokumentů v území majících souvislost s
oblastí vzdělávání

3.1.3.1

Strategické dokumenty na úrovni obcí

Ohledně existence strategických dokumentů (není totiž pravidlem, že obec takovýto dokument, i
pokud existuje, zveřejní na svých stránkách) byly obce osloveny v průběhu projektu 2x, a to v březnu
2016 a v dubnu 2017. Odezva byla pouze ze strany čtyř obcí, a to obce Lubě, která nezřizuje školu,
obce Doubravice, která není zapojena do projektu v rámci ORP Blansko, městyse Černá Hora a města
Blanska.
Lze tedy konstatovat, že z obcí na území ORP Blansko má strategický dokument zpracován jen jejich
malá část. Pokud se zabývají oblastí školství, pak převážně jen z hlediska zřizovatele, jehož primární
zájem spočívá především v udržení školy v daném městě či obci a péči o její hmotné zázemí. Typickým
příkladem je v tomto směru městys Černá Hora, který si jako střednědobý cíl klade „zlepšit podmínky
pro fungování základních a mateřských škol“, čehož chce dosáhnout konkrétními opatřeními, jako je
výstavba tělocvičny, revitalizace školního hřiště, využití zázemí škol pro volnočasové aktivity a oprava
střechy mateřské školy.
Výjimkou v tomto smyslu je město Blansko, které si ve svém rozvojovém dokumentu výslovně
definovalo záměr „zajistit vysokou úroveň základních a středních škol“ (aniž zmiňovalo školy
mateřské, což je na druhou stranu s podivem, neboť mateřské školy na rozdíl od středních Město
Blansko zřizuje). Vzhledem k obsahu dalších bodů je tak pravděpodobné, že jde o chybu v psaní a
aktivita Města Blanska směřuje ke školám základním a mateřským. V rámci tohoto záměru si Město
Blansko stanoví následující cíle:
Cíle:
1

Efektivní využití sítě mateřských a základních škol.

2

Finanční zabezpečení školství považovat za jednu z rozpočtových priorit.

3

Podpora a rozvíjení partnerství škol.

4

Zajištění vysoké úrovně řízení škol.
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V rámci strategického dokumentu si stanoví město Blansko tato opatření:
1. Dosažení vyváženého výběru základní školy s cílem dosažení rovnoměrného využití kapacit
jednotlivých školních zařízení.
2. Zapojení základních škol do dlouhodobých výchovně vzdělávacích a rozvojových projektů, zejména
projektů podporovaných evropskými fondy.
3. Podpora a rozvíjení partnerství škol se školami jiných zřizovatelů, se školami z partnerských měst,
se školami zapojenými do společných projektů a s organizacemi a sdruženími, které působí v oblasti
sportu, kultury a zájmových aktivit.
4. Podpora otevřenosti škol a jejich zařízení pro vzdělávací účely a sportovní vyžití občanů města
všech věkových kategorií.
5. Podpora inkluzivního vzdělávání (vzdělávání pro všechny) – integrace dětí a žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami do běžných tříd. Využití institutu školního psychologa, zřízení přípravných
tříd základních škol.
6. Spolupráce se zainteresovanými partnery na změně oborové nabídky středních škol, odpovídající
průmyslové tradici města a potřebám firem blanenského regionu.
7. Opravy a modernizace budov škol a jejich vybavení.
8. Snižování energetické náročnosti provozu budov škol.
9. Vytvoření koncepce rozvoje škol v působnosti města jejich řediteli na šestileté období a
vyhodnocování jejího plnění v dvouletém intervalu.
Už při zběžném pohledu je zjevné, že se jednotlivá opatření značně liší, pokud jde o konkrétnost a
kvantifikovatelnost, což si lze vykládat jako výraz určité nejistoty pokud jde o pozici a úlohu města
coby zřizovatele škol a nejasnost ohledně konkrétních kroků, jimiž bude město Blansko naplňovat
stanovené cíle.
3.1.3.2

Strategické dokumenty pro území správního obvodu ORP Blansko

V roce 2017 byla oficiálně schválena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území pod
názvem Moravský kras jinak. Strategie popisuje území, které ORP přesahuje, území ORP Blansko však
leží v jeho jádru. Strategie identifikuje oblast školství jako jednu z klíčových oblastí, jíž se v rámci
sestavování strategie věnovala samostatná zájmová skupina.
Konstatuje, že systém vzdělávání v celé šíři celoživotního učení (formální, neformální a informální
vzdělávání) není vybaveností ani kvalitou vzdělávání adekvátní potřebám současného trhu práce
v MAS MK. V rámci formálního vzdělávání je podinvestovaná infrastruktura základních a středních
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škol, včetně nedostatku moderní ICT infrastruktury. Projevují se územní rozdíly v kapacitách a
vybavení škol, včetně zařízení předškolního vzdělávání, a v následné kvalitě poskytovaného
vzdělávání. Strategie dále uvádí, že v souvislosti s demografickým vývojem je nutné kapacitně
reagovat na výkyvy v poptávce po místech v předškolních zařízeních a na základních a středních
školách a navrhuje zajišťovat chybějící kapacitu takovým způsobem, aby při změně demografického
vývoje bylo minimalizováno riziko nevyužité infrastruktury. Opatření jsou proto zaměřena na:


Podporu infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora mateřských škol



Podporu infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách



Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže



Rozvoj klíčových kompetencí formou vzdělávání v oblastech komunikace v cizích jazycích,
v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd a ve schopnosti práce s digitálními
technologiemi podporován na základních a středních školách a v rámci neformálního
vzdělávání mládeže.

V rámci projektu Obce sobě byl v roce 2015 zpracován dokument nazvaný Strategie území správního
obvodu ORP Blansko v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb,
odpadového hospodářství a cestovního ruchu. V rámci této strategie je oblast školství detailně
popsána v analytické části, ovšem údaje za jednotlivé školy jsou získány za školní rok 2012/2013 a za
platnosti jiné legislativy upravující předškolní a školní docházku. V návrhové části jsou stanoveny dva
problémové okruhy a stanoví pro ně jednotlivá o patření:
1. Nedostatek financí
1.1. zřízení školské analytické skupiny, jejímž cílem je vyhledávat společné investiční projekty a
možnosti úspor, a dále pak
1.2. zřízení týmu projektové přípravy, který bude připravovat projektové žádosti pro
naplánované záměry.
2. Nízká úroveň spolupráce obcí a škol v rámci regionu
2.1. vytvořením společného webu
2.2. účastí školek na programech dle společných metodik (vytvoření sítí) a
2.3. posílením komunitní role škol.
Je možno konstatovat, že značnou část navržených opatření se realizační tým snažil uskutečnit
v rámci MAP, neboť část opatření, zejména opatření 1.1, 1.2, 2.1 a 2.2 se kryjí s aktivitami MAP.
V rámci správního obvodu ORP Blansko spadá celkem 14 obcí do území Brněnské metropolitní
oblasti, pro kterou byla zpracována Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro
uplatnění nástroje integrované územní investice (ITI). V analytické části uvedené strategie je
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podrobně popsána infrastruktura pro vzdělávání a školská zařízení ve vymezeném území. Většina
výroků ve SWOT analýze integrované strategie vyzdvihuje silnou pozici města Brna v oblasti
vzdělávání. V analýze problémů a potřeb jsou formulovány především obecné výroky, opět zaměřené
především na Brno. Ve strategické části je pro oblast vzdělávání vymezena prioritní oblast C:
Konkurenceschopnost a vzdělávání. Větší část oblasti je věnována konkurenceschopnosti, pro
vzdělávání je určeno opatření C.4: Budování kapacit a kvality zařízení pro celoživotní učení, jehož
cílem je Zvýšit dostupnosti, kapacitu a kvalitu zařízení pro CŽU; opatření C.5: Předškolní vzdělávání v
BMO21 s cílem zvýšit kvalitu předškolního vzdělávání v BMO a opatření C.6: Klíčové kompetence již
od počátečního vzdělávání zacílené na zvýšení jeho kvality a s důrazem na schopnost komunikovat v
cizím jazyce.
3.1.3.3

Strategické dokumenty a koncepce pro území JMK

Jihomoravský kraj má pro oblast školství zpracováno hned několik zásadních materiálů strategického
zaměření. V dokumentu nazvaném Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
Jihomoravského kraje 2016–2020 (vypracovaném v březnu 2016) se konstatuje, že po roce 2013
došlo k procesu postupného zvyšování kapacity stávajících zařízení předškolního vzdělávání, kdy se
provádějí stavební úpravy stávajících prostor, upravují se dosud nevyužívané prostory základních
škol, či dochází k přestavbám bývalých školnických bytů, aby bylo možno přijmout co nejvyšší počet
dětí. Nedostatek míst v zařízeních předškolního vzdělávání se v rámci kraje projevuje nerovnoměrně,
především v lokalitách s rostoucí bytovou výstavbou, dobrou dopravní obslužností a lepší nabídkou
uplatnění na trhu práce.
Pokud se týká základních škol, počty žáků se zde rovněž zvyšují, ale jejich kapacity jsou prozatím
dostačující. Obce napříč krajem mají tendenci udržet fungující základní školy na svém území i za cenu
úhrady části finančních nákladů na vzdělávací činnost školy. Trendem se stává individuální integrace
žáků, dochází k nárůstu počtu asistentů pedagogů ve třídách, školy se snaží o vytváření inkluzívního
prostředí a dochází také k výraznému nárůstu žáků původem ze zahraničí.
Záměr má stanoveny celkem čtyři základní priority. V rámci Priority 1, Kvalita vzdělávání, chce
Jihomoravský kraj realizovat podporu matematického, jazykového, polytechnického, občanského a
ICT vzdělávání na základních školách a polytechnického vzdělávání na mateřských školách. Při
základních školách chce kraj podporovat vybavení i zřizování školních dílen, laboratoří a školních
zahrad a posilovat jejich využití pro praktickou výuku žáků. Dále bude podporována spolupráce ZŠ a
SŠ v oblasti polytechnického vzdělávání a využití materiálního zázemí středních škol pro vzdělávání
žáků základních škol. V rámci bezpečného školního prostředí bude kladen důraz na realizaci
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preventivních programů, v oblasti rozvoje výuky cizích jazyků se bude jednat o podporu jazykového
vzdělávání celých pedagogických týmů MŠ a ZŠ včetně zavádění nových technologií do této výuky.
Priorita 2 Rovné příležitosti ve vzdělávání podporuje činnost asistentů pedagoga a specialistů školních
poradenských pracovišť. Opatření cílí také na podporu sociálně znevýhodněných dětí a dále nadaných
a talentovaných dětí, žáků a studentů. Priorita 3 Sbližování vzdělávání a trhu práce cílí na podporu
zakládání fiktivních žákovských firem, podporu rozvoje podnikavého postoje a přenos příkladů dobré
praxe. Kraj chce také rozvíjet kariérové poradenství. Poslední, označená jako Priorita 4, s názvem
Efektivita vzdělávání řeší zajištění odpovídajících kapacit jednotlivých zařízení z oblasti vzdělávání a
efektivní systém financování.
Pro Strategii rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2016–2025 (vypracovanou v červnu
2016) je charakteristické, že se soustředí na dvě hlavní prioritní osy, a sice I.) vzdělávání a
zaměstnanost a II.) rozvoj lidského potenciálu a sociální začleňování. První prioritní osa cílí zejména
na kvalitu a strukturu školství (tj. optimalizaci vzdělávacích oborů, spolupráci škol ve smyslu sdílení
zkušeností a vzájemné podpory či sdílení technického zázemí pro výuku) a propojení školství a praxe
(tj. přímou podporu spolupráce zaměstnavatelů a škol, zvýšení otevřenosti škol veřejnosti). V rámci
druhé prioritní osy je zde řešen především age management, aktivní a pozitivní stárnutí, dále rozvoj
občanské společnosti, sociální začleňování či integrace cizinců.
Přehled dokumentů s dopadem na území JMK, a obsahově zaměřených i na oblast školství, uzavírá
Regionální akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020 pro území Jihomoravského
kraje, aktualizovaný v červnu 2016 a obsahující z oblasti vzdělávání tyto aktivity: investiční projekty
MŠ (zajištění dostatečné prostorové kapacity pro předškolní vzdělávání), investiční projekty ZŠ
(zvětšení ploch a technického vybavení učeben a dílen), inkluzivní vzdělávání (zvýšení počtu kvalitních
a proinkluzivně zaměřených škol a tříd), zkvalitnění vzdělávání v klíčových kompetencích s praktickým
uplatněním a zkvalitnění vzdělávání odborných předmětů.
Mezi prioritní aktivity akčního plánu SRR se zvýšeným významem pro rozvoj Jihomoravského kraje
patří zvyšování kvality výuky a zlepšování podmínek a ICT vybavení pro rozvoj nadaných studentů a
usměrnění jejich přednostní orientace na obory spojené s rozvojem daného regionu a jeho
rozvojového potenciálu. Důraz je zde kladen také na zapojení zaměstnavatelů do odborné přípravy a
odborného vzdělávání; na podporu motivace žáků a studentů zejména tam, kde lze předpokládat
vazby na konkrétní segmenty místních trhů práce a rovněž pak na podporu vzdělávání sociálně
vyloučených a ohrožených skupin obyvatelstva.
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3.1.3.4

Strategické dokumenty a koncepce vytvořené na národní úrovni

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 se v zásadě zaměřuje na tři průřezové
priority, a to snižování nerovnosti ve vzdělávání, podporu kvalitní výuky a učitele jako jejího klíčového
předpokladu a odpovědné a efektivní řízení vzdělávacího systému.
Podle této strategie je nutné zvýšit dostupnost a kvalitu předškolního vzdělávání a rané péče (tj.
poslední rok předškolního vzdělávání jako povinný, včasná diagnostika potíží dětí, systematické
posilování sítě mateřských škol a posilování spolupráce mezi rodinou a školním prostředím) a
omezovat vnější diferenciaci v základním vzdělávání a efektivně začleňovat žáky do hlavního
vzdělávacího proudu (tj. eliminovat odklady školní docházky, zlepšovat kvalitu vzdělávání na druhém
stupni základních škol, podporovat zájmové vzdělávání).
Zároveň uvedená strategie zmiňuje dokončení a zavedení kariérního systému pro učitele a zlepšování
podmínek pro jejich práci (tj. dokončení standardu profese učitele, dokončení návrhu kariérního
systému pro učitele a jeho provázání se systémem počátečního i dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků); modernizaci počátečního vzdělávání učitelů a vstupní vzdělávání ředitelů;
srozumitelnější popsání cíle vzdělávání; modernizaci systému hodnocení na úrovni dítěte, žáka a
studenta a modernizaci hodnocení na úrovni školy.
Dokument ale také obsahuje opatření k posílení prvků strategického řízení ve vzdělávací politice;
posílení hodnocení vzdělávacího systému a zlepšení komunikace mezi aktéry ve vzdělávání včetně
široké veřejnosti (tj. vyjasnění vztahů mezi školami a jejich zřizovateli, vytvoření vhodných platforem
pro vzájemnou komunikaci mezi školami a jejich zřizovateli).
Na nedostatečné kapacity mateřských škol (především ve velkých městech a některých přilehlých
aglomeracích) upozorňuje především Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
České republiky na období 2015–2020. Mezi navržená opatření tu náleží navýšení kapacity MŠ
v místech potřeby, zvýšení zodpovědnosti a zainteresovanosti obcí v této problematice a podpora
vzniku MŠ určených ke vzdělávání dětí zaměstnanců. Dalšími opatřeními jsou zavedení posledního
roku předškolního vzdělávání jako povinného, posílení spolupráce mezi rodinou a školním
prostředím, cílené zvyšování účasti na předškolním vzdělávání dětí ze skupin a lokalit ohrožených
sociálním vyloučením. Dlouhodobý záměr v oblasti MŠ řeší také diskuzi o úrovni kvalifikačních
předpokladů pro výkon učitele MŠ, zhodnocení dosavadních zkušeností s uplatňováním rámcových a
školních vzdělávacích programů. Dokument se rovněž zaměřuje na návrh systémového řešení
v oblasti vzdělávání a péče o děti do 3 let.
V oblasti základního vzdělávání se Dlouhodobý záměr zabývá zvýšeným počtem žáků na 1. stupni
základních škol, a proto zavádí opatření navýšení kapacity základních škol v místech potřeby.
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Dokument rovněž řeší odklady povinné školní docházky v tom smyslu, že je třeba snižovat jejich
mezikrajské rozdíly a naopak zvyšovat kvalitu pedagogické práce na 1. stupni, aby nemuselo
k odkladům docházet. Dlouhodobý záměr zdůrazňuje potřebu nenavyšovat podíl žáků na nižším
stupni víceletých gymnázií. Na pedagogický sbor jsou zaměřena opatření zlepšující programy fakult
připravujících budoucí učitele základních škol, ale také opatření zvyšující efektivitu dalšího vzdělávání
učitelů ZŠ v kurzech a jiných dlouhodobých formách podpory (zaměřených např. na inovace ve
vzdělávacích programech). Stejně tak je cílem Dlouhodobého záměru zlepšit materiální, finanční aj.
podmínky pro činnost 2. stupně ZŠ.
V toto koncepčním dokumentu jsou zahrnuta rovněž některá opatření na podporu spolupráce ZŠ se
SŠ a zaměstnavateli při realizaci praktické výuky, zhodnocení dosavadních zkušeností s uplatňováním
rámcových a školních vzdělávacích programů a provedení jejich případných obsahových úprav.
Dlouhodobý záměr se také věnuje vytvoření fungujícího mechanismu pro shromažďování podnětů
k úpravě kurikulárních dokumentů a pro zapojení aktivit vedoucích ke zdravému životnímu stylu.
Materiál se v neposlední řadě zaměřuje na podporu propojování školního a mimoškolního vzdělávání.
Z priorit stanovených ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2020 a podrobněji definovaných
opatření v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR na období 2015-2020
vychází i Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016–2018. Ten obsahuje opatření na
podporu rovných příležitostí a spravedlivého přístupu ke kvalitnímu vzdělávání, včetně prevence a
nápravy předčasných odchodů ze vzdělávání. Akční plán dále reflektuje navržené legislativní změny v
novele školského zákona. Pro léta 2016 až 2018 se zde jedná o zavedení podpůrných opatření pro
děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, zavedení přesné evidence a statistiky
žáků vzdělávaných v inkluzivním prostředí, o zpřesnění a sjednocení diagnostiky tak, aby byla žákům
s jakýmkoli znevýhodněním či postižením nabídnuta adekvátní podpora v rámci vzdělávacího
systému. K dalším takovým opatřením, náležícím již do oblasti působení poradenských zařízení, patří i
zavedení nového revizního systému jejich diagnostiky.
Vzhledem k celkové šíři jejich obsahového záběru lze konstatovat, že dokumenty zpracované pro
oblast školství na národní úrovni představují odpovídající fundamentální základ i pro vytváření a
průběžnou aktualizaci obdobných strategických konceptů a krajské nebo regionální úrovni.
3.1.4

Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT

Dotazníkové šetření MŠMT proběhlo v prosinci 2015 a lednu 2016 na území celé ČR. V rámci ORP
Blansko se ho zúčastnilo 32 z 33 škol mateřských a 24 z 25 škol základních (chybějící školou je
Základní a mateřská škola Hugo Sáňky z Rudice, která dotazníky vyplnila v druhé vlně).
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Pracovníci MAS Moravský kras poskytovali vedení škol informační podporu a motivovali je k vyplnění
dotazníku.
Silnou motivací byla také informace z MŠMT, že vyplnění dotazníku bude nutnou podmínkou k
pozdějšímu čerpání financí prostřednictvím zjednodušených projektů, které se souběžně připravovalo
a bylo avízováno.
Tato skutečnost společně s rozsáhlostí dotazníku a vysokou časovou náročností spojenou s vyplněním
zřejmě přispěla k určitému zkreslení výsledků zejména s ohledem na určení hlavních překážek rozvoje
v jednotlivých oblastech, kde byly finance uvedeny jako základní překážka i tam, kde pro to nebyl
racionální důvod. Tuto anomálii lze vypozorovat i při srovnání výsledků této otázky (opakuje se v
několika oblastech) s výsledky v rámci kraje i ČR, kde je tato překážka uváděna mnohem menším
podílem škol.
Zejména v tomto ohledu je tedy nutno brát výsledky dotazníkového šetření s určitou rezervou a
doplnit je informacemi z jiných zdrojů, ideálně rozhovory s řediteli a setkáními s řadovými učiteli.
3.1.4.1
3.1.4.1.1

Výsledky dotazníkového šetření – mateřské školy
Potřeby MŠ v rámci hlavních a vedlejších oblastí podporovaných z OP VVV

V úvodní části dotazníku byly školy požádány o to, aby seřadily hlavní oblasti podporované z OP VVV
dle svých potřeb. Obecně pociťují MŠ nejsilnější potřebu pracovat na rozvoji infrastruktury školy
včetně rekonstrukcí a vybavení.
Na druhém místě mají zájem rozvíjet polytechnické vzdělávání dětí, na třetím (překvapivě vzhledem k
trendu v rámci ČR, kde třetí místo obsadila inkluze), se pak umístila potřeba rozvoje matematické
gramotnosti.
Zároveň se školy v těchto oblastech hodnotí o něco hůře, než je tomu v rámci celé ČR, potřeba tedy
kopíruje sebehodnocení škol (více viz graf).
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Graf 1: Průměrné hodnocení MŠ v hlavních a vedlejších oblastech podporovaných z OP

3.1.4.1.2

Inkluzivní vzdělávání

Ačkoliv podpora inkluzivního vzdělávání nepatří k prioritám MŠ na Blanensku, přesto se velká část
škol shodne na oblastech vyžadujících zlepšení: je to zejména vytváření lepších podmínek pro inkluzi
ze strany vedení (včetně DVPP a sdílení zkušeností mezi pedagogy): 75 %, úpravy organizace
vzdělávání v souladu s potřebami dětí, vytvoření systému podpory pro děti se SVP a zlepšení práce
pedagogů při využívání kompenzačních pomůcek: 71,9 %. Zároveň školy plánují posílit popisnou
slovní vazbu a prostor pro sebehodnocení dětí, a vylepšit úroveň pedagogické diagnostiky dětí a její
aplikace (68,8 %). Zájem projevily školy i o navázání vztahů mezi regionálními školami různých úrovní
a vzájemné sdílení zkušeností, byť dosavadní praxe ukazuje, že se tyto kontakty velmi často zůstávají
spíše na formální úrovni.
V oblasti překážek se opět uplatnil – zde zřejmě i oprávněně – nedostatek financí na realizaci
příslušných opatření, přesnější obrázek o skutečných potřebách však dává výběr nejvýznamnější
překážky (viz níže).
Za zmínku však stojí, že než polovina škol vnímá jako jednu z překážek inkluze nedostatek financí pro
realizaci mimoškolního vzdělávání pro znevýhodněné děti (53,1 %). Podíl škol narážejících na tuto
překážku je vyšší i s ohledem na průměr ČR či kraje a to přesto, že ORP Blansko patřilo vždy k
okresům s nízkou nezaměstnaností a místní vyloučené lokality jsou svým rozsahem nevýznamné.
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Jako největší překážku vnímají školy velký počet dětí na jednoho pedagoga a s tím spojenou
nedostatečnou diferenciaci péče o děti v souladu s jejich potřebami (jako hlavní označilo tuto
překážku 46,9 %), a nedostatek finančních prostředků pro dostatečné personální zajištění práce s
heterogenní třídou (hlavní překážkou je pro 28,1 %).
3.1.4.1.3

Čtenářská pregramotnost

Zajímavé je, že ačkoliv rozvoj čtenářské gramotnosti nevnímají MŠ jako prioritu (v pořadí je až 4.), v
oblasti podpory čtenářské gramotnosti se hodnotí školy hůře než je průměr České republiky. Rozvoj
čtenářské gramotnosti a řečových aktivit, a stanovení konkrétních cílů v ŠVP v této oblasti je tak u
mateřských škol nejčastěji plánovaným zlepšením MŠ do roku 2018 vůbec (plánuje jej 84,4 % škol).
V souladu s tímto vnímáním plánují MŠ rozvíjet znalosti pedagogů v oblasti čtenářské pregramotnosti
a jejich využití v praxi, zlepšit technické a materiální vybavení pro oblast pregramotnosti a pravidelný
nákup beletrie a multimédií (78,1 %). Část škol (68,8 %) by také ráda zlepšila využití interaktivních
metod a pomůcek pro rozvoj ČG, což je oblast, kde se školy hodnotí citelně hůře, než je průměr ČR.
Nedostatek finanční podpory pro rozvoj čtenářské gramotnosti (materiálně-technické zázemí,
chybějící finance na inovace a nákup pomůcek apod.) vnímají školy jako zásadní překážku rozvoje ČG,
toto vnímání je zároveň výrazně silnější (84,4 % ku 57,3 %) oproti průměru ČR i kraje a odráží se i v
definování nejvýznamnější překážky rozvoje ČG.
Další nejvýznamnější překážkou je pak nedostatek interaktivních metod či pomůcek (12,5 %) a
nedostatečné uplatňování individuálního přístupu k dětem (9,4 %).
Je však třeba mít na paměti, že čtenářská gramotnost je pro pedagogy MŠ poměrně dobře
zmapovanou problematikou a jejich představy o možném vylepšení tak mají jasnou podobu, což se
může odrážet na vysokém podílu škol plánujících zlepšení, či na horším hodnocení aktuálního stavu v
některých bodech (v porovnání s tím, co by v očích pedagogů mělo či mohlo být standardem). Je tak
třeba vzít na vědomí, že slabší hodnocení aktuálního stavu ČG na ORP Blansko je ryze subjektivní a
nemusí ve skutečnosti znamenat nižší úroveň ve srovnání se zbytkem ČR. Objektivní srovnávání škol
mezi regiony ale není úkolem projektu, tím je nastartování procesu akčního plánování ve školách,
jehož součástí je i stanovení dílčích cílů v jedné každé škole.

Vysoký podíl plánovaného zlepšení v krátkém horizontu (do roku 2018) ve srovnání s malým podílem
v delším horizontu (do roku 2020) odráží jak rychlou „obrátku“ žáků v mateřské škole (děti v ní
obvykle pobývají tři roky), tak i nižší schopnost mateřských škol plánovat svůj rozvoj.
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3.1.4.1.4

Rozvoj matematické pregramotnosti

Matematickou pregramotnost určily mateřské školy jako jednu ze tří hlavních priorit rozvoje na ORP
Blansko. Na rozdíl od čtenářské gramotnosti je však zjevné, že je pro pedagogický sbor méně
uchopitelná – školy přednostně plánují rozvíjet znalosti pedagogů (81,3 %), technické a materiální
zabezpečení (81,3 %) a zajistit literaturu a multimédia (90,6 %) a teprve následně hodlají podpořit
rozvoj MG v ŠVP a systematicky rozvíjet matematické myšlení (78 % škol). Za zmínku stojí, že tato
oblast je respondenty plošně hodnocena hůře než je průměr ČR, což (podobně jako u ČG) nemusí
znamenat nižší stupeň rozvoje MG na ORP Blansko, ale naopak větší zájem o její další rozvoj.
Tomu odpovídá i vnímání překážek rozvoje MG: na prvním místě jsou opět finance pro rozvoj
materiálního a technického zázemí (50 % škol označilo tuto překážku jako nejvýznamnější), dále
nedostatek interaktivních metod a pomůcek (což může znamenat i nedostatečné seznámení
pedagogů s dostupnými nástroji; nejvýznamnější překážka pro 15,6 % škol) a nedostatek
individuálního přístupu k dětem (9,4 %).
Mezi překážkami pro rozvoj MG se objevil nedostatek příležitostí ke vzdělávání pedagogů, nedostatek
možností pro sdílení dobré praxe, či malý rozvoj mentoringu a kolegiálních forem podpory (cca
třetina škol).
3.1.4.1.5

Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě

Tuto oblast hodnotí jako lehce nadprůměrnou ve srovnání s průměrem ČR, z toho vyplývá i
percentuálně nižší potřeba zlepšení v oblasti podpory klíčových kompetencí k rozvoji kreativity, školy
plánují zejména rozvíjení znalostí pedagogů v této oblasti (75 %) a zlepšení využití poznatků v praxi
(71,9 %), v plánu mají také nákup pomůcek (75 %), přičemž vlastní vybavenost těmito pomůckami
hodnotí školy lehce podprůměrně).
Jako nejvýznamnější překážku pro rozvoj v této oblasti určily mateřské školy nedostatek financí pro
nákup pomůcek a literatury, což odpovídá poznatkům z praxe a je tak v souladu s realitou (81,3 %).
3.1.4.1.6

Podpora polytechnického vzdělávání

Ačkoliv se potřeba rozvoje polytechnického vzdělání umístěná v úvodní části dotazování ocitla na
druhém místě důležitosti hned za rozvojem infrastruktury, odpovědi z části dotazníkového šetření
věnované přímo této oblasti poskytují zajímavý vhled o vztahu a smýšlení respondentů.
V rámci ORP se školy v této oblasti hodnotí o něco hůře, než v rámci celé ČR, přičemž toto hodnocení
více méně kopíruje vnímání škol v rámci kraje – je tak možné říct, že školy z jižní Moravy se v oblasti
polytechniky hodnotí hůře, než je obvyklé.
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Jde o jedinou oblast, kde školy uvedly významný podíl plánovaného zlepšení ve vzdálenějším období
(2019-2020), je tedy možné se domnívat, že školy o této problematice přemýšlejí jako o oblasti,
kterou si přejí dlouhodobě rozvíjet.
V krátkodobém horizontu si školy přejí zejména zlepšit práci s komunikačními a informačními
technologiemi v polytechnickém vzdělávání (71,9 %), rozšířit svou zásobu vzdělávacích materiálů
(68,8 %), a uvést aktivity spojené s technickým, přírodovědným a environmentálním vzděláváním do
souladu s RVP PV (68,8 %).
V delším horizontu mají zájem o rozvíjení svých znalostí v oblasti polytechniky, vylepšení a rozvoj
technického zázemí a podporu individuální práce s nadanými a zaujatými dětmi (vše plánuje pětina,
tj. 21,9 % škol).
Mezi největší překážky řadí školy nedostatek financí pro podporu polytechniky (65,6 %),
nedostatečné vybavení škol (12,5 %). Mezi významnými překážkami se umístila i absence pedagoga,
který by se na tuto oblast mohl specializovat či nedostatek příležitostí ke vzdělávání pedagogů (31,3
%).
3.1.4.1.7

Podpora sociálních a občanských dovedností a dalších klíčových kompetencí

Tato oblast skončila v pořadí podle potřeb na posledním místě, čemuž odpovídá a relativně menší
podíl škol plánujících zlepšení v jednotlivých bodech dotazníku jak v krátkodobém, tak i ve středním
horizontu, a také vyšší hodnocení dosažené úrovně, a to i vzhledem k průměru ČR.
Nejsilněji školy vnímají potřebu rozvíjet u dětí schopnost učit se, a rozvíjet u nich povědomí o
bezpečném používání informačních technologií (65,6 %), dále sebereflexi a sebehodnocení, případně
rozvíjení kultury komunikace mezi všemi účastníky vzdělávání (62,5 %).
Tabulka 2: Vyhodnocení v oblasti sociálních a klíčových kompetencí MŠ
Podíl MŠ v rámci ORP
TABULKA Č. 19: Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence

1)

plánujících zlepšení
2016–2018 2019–2020

Průměrné hodnocení aktuálního stavu

2)

v rámci ORP

v rámci kraje

v rámci ČR

1. Ve škole je pěstována kultura komunikace mezi všemi účastníky vzdělávání
2. Ve škole je pěstováno kulturní povědomí a kulturní komunikace (tj. rozvoj tvůrčího
vyjadřování myšlenek, zážitků a emocí různými formami využitím hudby, divadelního
umění, literatury a vizuálního umění)
3. Uvnitř školy se pěstuje vzájemná spolupráce učitele, rodičů a dětí
4. Škola buduje povědomí o etických hodnotách, má formálně i neformálně
jednoznačně nastavená a sdílená spravedlivá pravidla společenského chování a
komunikace, která se dodržují
5. Škola u dětí rozvíjí schopnosti sebereflexe a sebehodnocení

62,5%

6,3%

3,25

3,16

3,18

56,3%

6,3%

3,19

3,04

3,07

56,3%

6,3%

3,25

3,11

3,14

56,3%

6,3%

3,25

3,17

3,17

62,5%

6,3%

3,06

2,86

2,93

6. Škola rozvíjí schopnost říct si o pomoc a ochotu nabídnout a poskytnout pomoc

59,4%

6,3%

3,16

3,05

3,07

65,6%

9,4%

2,78

2,47

2,49

65,6%

3,1%

3,22

3,08

3,11

50,0%

9,4%

3,31

3,24

3,25

7. Škola rozvíjí vztah k bezpečnému používání informačních, komunikačních a
dalších technologií
8. Škola rozvíjí schopnost dětí učit se
9. Výuka směřuje k přípravě na výuku v základní škole, k základním společenským
návykům a pravidlům chování v různých prostředích
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3.1.4.1.8

Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků

Téměř 60 % procent škol na území ORP Blansko plánuje zlepšit základní dovednosti nezbytné pro
práci s počítačem, polovina (53 %) pak chce zapracovat na práci pedagogů s internetem a jeho využití
pro sebevzdělání i přípravu do vyučování.
Jako zásadní překážku pro rozvoj digitálních kompetencí vnímají školy nedostatek financí na nákup
moderního ICT vybavení (jako hlavní překážku toto označilo 75 %), školy trápí také zastaralost
stávající techniky. V rozporu s touto skutečností ale žádná z mateřských škol realizaci nákupu digitální
techniky nepožaduje v investičních prioritách, v plánu tak zřejmě mají jen menší nákupy několika
kusů zařízení, což nespadá do kategorie investic.
3.1.4.1.9

Rozvoj infrastruktury mateřských škol

Více než třetina MŠ (34 %) investovala v posledních pěti letech prostředky EU do infrastruktury školy
(stavba, rekonstrukce, modernizace), což je méně, než je průměr kraje (43 %) i ČR (39 %).
Čtvrtina (25 %) investic směřovala do zateplení a do stavebních úprav či rekonstrukcí tříd,
Pouze menší část (12,5 %) byla investována do zahrad a hřišť, což je výrazně méně, než je průměr
kraje (24,6 %) i ČR (20 %).
Je proto pochopitelné, že investice do rozvoje podnětného venkovního prostředí, tj. právě zahrad a
hřišť, plánuje v nejbližší době 40 % mateřských škol.
Pokud jde o vybavení škol, celých 43,8 % MŠ by rádo investovalo do tvorby podnětného vnitřního
prostředí, například koutků rozvíjejících jednotlivé pregramotnosti či polytechnické dovednosti.
40,6 % škol plánuje nákup didaktických a kompenzačních pomůcek pro děti se SVP a 37,5 % do zřízení
či zlepšení kvality připojení a 34 % do vybavenosti pedagogů výpočetní technikou.
3.1.4.2
3.1.4.2.1

Výsledky dotazníkového šetření – základní školy
Potřeby ZŠ v rámci hlavních a vedlejších oblastí podporovaných z OP VVV

Celkový přehled potřeb základních škol z hlediska základních oblastí podporovaných z OP VVV
ukazuje na konzervativní přístup blanenských škol, které na první dvě pozice postavily základní
gramotnosti (čtenářskou a matematickou), dále v pořadí následuje rozvoj infrastruktury a
polytechnické vzdělávání. Poslední příčky v pořadí potřeb škol obsadilo překvapivě inkluzivní
vzdělávání následované podporou kompetencí k podnikavosti, kreativitě a inciativě žáků.
Konzervativní přístup (výuka na prvním místě, rozvoj měkkých kompetencí a kultury školy jako
přidaná hodnota) lze vypozorovat i v hodnocení dalších oblastí podpory operačního programu, kdy
první příčku obsadilo jazykové vzdělávání, následované ICT (rozvoj kompetencí i konektivita), sociální
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a občanské dovednosti a další kompetence se ocitly opět v kategorii „něco navíc“, toto je ovšem
kompenzováno skutečností, že oblast sociálních a občanských dovedností je v rámci ORP i v rámci
kraje a ČR považována za poměrně dobře rozvinutou, výsledek šetření tak lze interpretovat jako
spokojenost se stávající úrovní.
Graf 2: Průměrné hodnocení ZŠ v hlavních a vedlejších oblastech podporovaných z OP

3.1.4.2.2

Podpora inkluzivního – společného vzdělávání

Navzdory skutečnosti, že inkluzivní vzdělávání při obecném zjišťování potřeb škol propadlo na jednu
ze spodních příček, vidíme vysoký podíl škol plánující zlepšení v této oblasti. Tato skutečnost je
posílena sebehodnocením škol, které svůj stávající stav v oblasti inkluze obecně vnímají o něco málo
hůře, než je průměr v ČR či kraji.
Školy se chtějí zaměřit na vytváření podmínek pro realizaci inkluzivních principů (zajištění odborné,
materiální a finanční podpory, DVPP, pravidelná metodická setkávání; 83 %), schopnost pedagogů
vhodně přizpůsobit obsah vzdělávání, formy a metody v souladu se specifickými potřebami žáků (83
%), rozvoj popisné slovní vazby (83 %), rozvoj kultury školy zaměřené na odbourávání bariér mezi
lidmi, posílení sounáležitosti mezi žáky (87 %) případně by rády změnily postoj pedagogů tak, aby
rozdíly mezi žáky vnímali jako zdroj zkušeností a příležitost k vlastnímu seberozvoji (83 %). Prostor
pro zlepšení je pak spatřován i v lepší spolupráci s dalšími pedagog. pracovníky ve výuce (asistent
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pedagoga), či realizaci pedagogické diagnostiky vyučujícími a průběžné využívání výsledků ve výuce
(obojí 75 %).
Paradoxně těmto plánovaným zlepšením neodpovídají nejčastější vnímané překážky inkluze, které
školy uvedly. Jako zásadní problém je uveden nedostatek finančního zajištění personálních nákladů
pro práci s heterogenní třídou (asistentů pedagoga, asistentů žáka), či nemožnost bezbariérových
úprav, což je ale problém, který se týká jen zlomku dětí se SVP. Paradoxně je jako překážka uváděn i
velký počet žáků ve třídách, byť se tento problém na ORP Blansko týká jen některých tříd (průměr
žáků na třídu je nejvyšší v Blansku, kde dosahuje 20 žáků, v ostatních školách je nižší).
Jako problém je vnímán tlak státu na rychlou změnu (58 %), přitom je udáváno, že jen 8 % učitelů
nemá o zavedení inkluze zájem, jen 20 % tvrdí, že je pro ně problematika nová a nerozumí jí, a jen 20
% má problém s nastavením formativního hodnocení heterogenní třídy a rychlé přizpůsobení se nově
nastaveným pravidlům by tak nemělo představovat žádný problém.
Celkově tak výsledky dotazníkového šetření odrážejí zejména pocit bezradnosti škol a nejistoty, co je
od nich vlastně žádáno, společné s neschopností jasně vymezit slabá místa a oblasti potřebné
podpory.
Pod čarou tak lze vnímat zejména nejistotu škol ohledně požadavků kladných na ně ministerstvem,
potřebu škol lépe se orientovat v problematice inkluze a potřebu definovat potřeby a specifické cíle v
oblasti inkluze vlastní jednotlivým školám.
3.1.4.2.3

Rozvoj čtenářské gramotnosti

Výsledky dotazníkového šetření v oblasti čtenářské gramotnosti naznačují, že základní školy mají v
rozvoji čtenářské gramotnosti poměrně jasno jak ohledně cílů, tak i jejich prioritizaci a rozvržení v
čase.
Jde o téma, kterému školy na Blanensku rozumí a kladou na něj důraz, mírně horší sebehodnocení
škol v této oblasti ve srovnání s krajem a ČR lze interpretovat jako aspiraci na excelenci.
Školy plánují rozvíjení čtenářské gramotnosti žáků v rámci ŠVP (87,5 %), rozvíjení znalostí pedagogů v
oblasti ČG (87 %) a sdílení získaných poznatků mezi kolegy jak z vlastní, tak i jiných škol (79 %).
V krátkém horizontu mají školy v plánu posílit základní práci s textem (79 %).
Podporu vyššího stupně komplexního čtenářství plánuje v nejbližší době jen cca polovina (58 %), o to
vyšší procento škol si tuto metu ponechává na další období (20 %).
Stejně tak si školy rozvrhly podporu individuální práce s nadanými žáky (62 % plánuje zlepšení do
roku 2018, 25 % do roku 2020.
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Jako zásadní překážku rozvoje ČG školy vnímají nedostatek finanční podpory pro personální zajištění
v souvislosti s ČG (83 %), třetina škol si pak stýská na nízkou časovou dotaci pro rozvoj ČG mimo
výuku či nedostatek příležitostí pro sdílení dobré praxe.
Školy na Blanensku hodnotí samy sebe hůře než je průměr v ČR pokud jde o spolupráci s rodiči,
knihovnami, i v otázce podpůrných aktivit čtenářství a dalších oblastech, tento rozdíl však není
statisticky významný. Za zmínku snad stojí pouze zájem škol o rozvoj čtenářsky podnětného prostředí
a pravidelný nákup beletrie (kombinace horšího sebehodnocení a zájmu o zlepšení).
3.1.4.2.4

Rozvoj matematické gramotnosti

V případě matematické gramotnosti se opakuje situace z předchozí kapitoly, tj. čtenářské
gramotnosti, tj. jde o oblast vnímanou školami jako zásadní s tím rozdílem, že zájem o zlepšení v
krátkém horizontu je u MG v průměru o deset procentní bodů nižší než u ČG.
Také sebehodnocení škol v oblasti MG ukazuje na poměrně vysoký stupeň spokojenosti škol se
stávajícím stavem, a to i ve vztahu k průměru ČR (slaběji jsou hodnoceny pouze mimovýukové
aktivity, kroužky a spolupráce s rodiči).
Jistě by stálo za bližší zkoumání, co za tímto stavem stojí zvlášť za situace, kdy ministerstvo školství
prosadilo povinnou maturitu z matematiky, a dostupné výsledky celorepublikového testování
nenaznačují, že by na současné situaci nebylo co zlepšovat, co víc, školy se dlouhodobě potýkají s
nedostatkem učitelů matematiky. Příčinu těchto konkrétních výsledků dotazníkového šetření je tak
možné hledat spíše v nejasné představě, jak stávající stav výrazněji posunout k lepšímu, popřípadě i
ve skutečnosti, že část ředitelů škol na ORP jsou matematikáři, kteří sami učí, tudíž vnímají tuto
oblast díky vlastní práci o něco pozitivněji.
Mezi školami je tak plánováno zlepšení zejména v oblasti rozvoje MG v rámci ŠVP, sdílení dobré praxe
mezi pedagogy v rámci školy i mimo ni, a v oblasti podpory matematického myšlení žáků a jeho
využití při pochopení každodenních situací (75 %) a nákupu literatury a multimédií pro rozvoj MG
(79,2 %).
V porovnání s průměrem ČR se školy hodnotí hůře zejména v oblasti mimovýukových aktivit a
kroužků a spolupráce s rodiči.
Určitou bezradnost lze vypozorovat i v definování hlavních překážek rozvoje MG, kde je jako hlavní
příčina označen nedostatek stabilní finanční podpory pro personální zajištění podpory MG (7 %), dále
nedostatečné materiálně technické zázemí, nedostatek financí na mimovýukové aktivity, či nezájem
ze strany rodičů a žáků (33 %). Zajímavé je, že srovnáme-li ve stejné gramotnosti základní a mateřské
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školy, problém s nezájmem uvádí základní školy výrazně častěji (33 % ku 22 %), vysvětlením však
může být rozšíření „nezajímajících se“ o žáky, zatímco mateřské školy hodnotily pouze rodiče.
Při dotazu na nejvýznamnější překážku pak obsadily finance první místo a byly takto označeny 58 %
škol.
3.1.4.2.5

Rozvoj jazykové gramotnosti

V oblasti jazykových gramotností plánují školy nejčastěji zlepšení ve vzdělávání a rozvoji učitelů, kteří
pak získané dovednosti uplatní ve výuce (75 %), využívání cizojazyčné literatury a multimédií (75 %),
tvorbu podnětného prostředí (nástěnky, koutky) 75 % a zejména nákupu učebnic a multimédií (79 %).
V delším horizontu hodlají školy zapracovat zejména na zahraničních výměnách (25 %) a spolupráci s
rodilým mluvčím (29 %).
Právě ve spolupráci s rodilým mluvčím přitom školy spatřují školy na Blanensku největší rezervy ve
srovnání s tím, jak se školy hodnotí v rámci kraje i celé ČR.
Jako nejvýznamnější překážku rozvoje JG školy vnímají nedostatek finančních prostředků na
personální i materiální zázemí pro rozvoj JG (66,7 %), trápí je také nízká časová dotace a
nedostatečné materiálně technické podmínky pro rozvoj gramotnosti mimo výuku. Třetinu škol trápí i
nedostatek příležitosti pro sdílení zkušeností, absence samostatného pracovníka pro tuto odbornost
či nezájem ze strany žáků a rodičů (vše 29,2 %).
3.1.4.2.6

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

Ačkoliv podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě skončila v pořadí vnímání
důležitosti na posledním, 6. místě, překvapí vysoký podíl škol, které v nejbližší době plánují zlepšení v
této oblasti, a to jak pokud jde o podporu kompetencí vzhledem k RVP (83 %), rozvíjení znalostí
učitelů a jejich uplatňování v praxi (87 %), sdílení s kolegy (79 %) či rozvíjení finanční gramotnosti,
které se s 91 % stalo nejčastěji plánovaným zlepšením mezi školami v nejbližším období vůbec.
Jako nejzávažnější překážka je vnímán nedostatek financí pro realizaci vzdělávání mimo vlastní výuku
(70 %), nedostatek příležitostí ke vzdělávání pedagog. pracovníků, či malý zájem zaměstnavatelů o
spolupráci se školami (58 %).
3.1.4.2.7

Podpora sociálních a občanských dovedností a dalších klíčových kompetencí

Jednotlivé otázky z tohoto okruhu obecně dosáhly vysokých čísel ve věci procentního podílu škol
plánujících do roku 2018 zlepšení, vymyká se pouze pěstování kulturního povědomí a kulturní
komunikace, kterou by čtvrtina škol odložila na delší dobu, a jisté a bezpečné používání
komunikačních technologií, kde se chce do roku 2018 zlepšit celých 91 %.
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Vysoká skóre v jednotlivých bodech mohou na druhou stranu svědčit i o neschopnosti škol stanovit si
v této oblasti priority a řídit tento rozvoj v čase, neboť není možné se v průběhu dvou let zlepšovat
„ve všem“, zvlášť pokud jde o dovednosti takto rozmanité.
Zajímavý je bod 5. Uvnitř školy se pěstuje vzájemná spolupráce učitele, rodičů, žáků, kde zlepšení
plánuje 79 % škol, v kontrastu s výsledky u čtenářské, matematické a jazykové gramotnosti, kdy jako
překážku rozvoje označila celá třetina škol nezájem žáků a rodičů. Tento výsledek je možné
interpretovat jako snahu zlepšit stávající stav.
Tabulka 3: Vyhodnocení v oblasti sociálních a občanských dovedností ZŠ
Podíl ZŠ v rámci ORP
TABULKA Č. 22: Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence

1)

plánujících zlepšení
2016–2018 2019–2020

Průměrné hodnocení aktuálního stavu

2)

v rámci ORP

v rámci kraje

v rámci ČR

1. Ve škole je pěstována kultura komunikace mezi všemi účastníky vzdělávání
2. Ve škole je pěstováno kulturní povědomí a kulturní komunikace (tj. rozvoj tvůrčího
vyjadřování myšlenek, zážitků a emocí různými formami využitím hudby, divadelního
umění, literatury a vizuálního umění)
3. Škola buduje povědomí o etických hodnotách, má formálně i neformálně
jednoznačně nastavená a sdílená spravedlivá pravidla společenského chování
a komunikace, která se dodržují
4. Žáci jsou vedeni ke konstruktivním debatám

79,2%

8,3%

3,08

3,05

3,05

66,7%

25,0%

2,88

2,83

2,81

75,0%

8,3%

3,04

2,97

3,00

83,3%

4,2%

2,79

2,67

2,70

5. Uvnitř školy se pěstuje vzájemná spolupráce učitele, rodičů a žáků

79,2%

4,2%

3,00

2,99

2,98

6. Škola u žáků rozvíjí schopnosti sebereflexe a sebehodnocení

83,3%

8,3%

2,96

2,77

2,75

7. Škola motivuje žáky k celoživotnímu učení

83,3%

8,3%

2,88

2,74

2,75

8. Škola rozvíjí schopnost říct si o pomoc a ochotu nabídnout a poskytnout pomoc

75,0%

12,5%

3,00

2,92

2,93

9. Škola učí používat jistě a bezpečně informační, komunikační a další technologie

91,7%

8,3%

2,92

2,90

2,92

83,3%

12,5%

2,83

2,77

2,77

75,0%

12,5%

2,92

2,80

2,80

66,7%

12,5%

2,42

2,58

2,61

10. Škola rozvíjí schopnosti žáků učit se, zorganizovat si učení, využívat k tomu různé
metody a možnosti podle vlastních potřeb (učit se samostatně, v rámci skupin
apod.)
11. Výuka podporuje zapojení žáků do společenského a pracovního života
12. Škola připravuje žáky na aktivní zapojení do života v demokratické společnosti,
rozvíjí občanské kompetence (např. formou žákovské samosprávy apod.)

3.1.4.2.8

Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků

Velká část otázek tohoto okruhu směřuje k aktivitám, které už školy do určité míry dělají, je ovšem
otázkou, zda by si v jednotlivých bodech dokázaly stanovit měřitelné cíle, aby zjistily, zda skutečně
dochází ke zlepšování stavu, nebo pouze jeho udržování.
V případě bodu 6. Pedagogové se orientují v rámci svého předmětu ve volně dostupných zdrojích na
internetu, kde plánuje zlepšení 79 % škol, by pak jistě stálo za to uvažovat o vzájemném sdílení mezi
pedagogy v rámci celého ORP.
Poměrně významný bod č. 7 „Pedagogové umí systematicky rozvíjet povědomí o internetové
bezpečnosti a kritický pohled na internetový obsah k rozvoji znalostí a dovedností žáků“ se z průměru
nijak nevymyká (zlepšení v krátkém horizontu plánuje 79 % škol). Vědomí, že rčení „co je psáno, to je
dáno“ nemusí vždy platit a že nikde se netvoří falešný obraz tak snadno jako na internetu, je přitom
klíčové i ve vztahu k oblasti V tématu 9 (škola učí používat jistě a bezpečně informační, komunikační a
další technologie), která byla hodnocena velmi vysoko.
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Za pozornost stojí i to, že skutečnou novinku v oblasti používání ICT (přinejmenším v ČR), tedy
metodu BYOD školy nejčastěji odložily „na později“, přitom jde o krok, který by byl schopen vyřešit
častý problém škol s užíváním technologií, tedy nedostatek financí na pořízení a údržbu techniky.
Za nejčastěji uváděnou překážku rozvoje digitálních kompetencí pedagog. pracovníků je uváděn
nedostatek financí na pořízení a údržbu moderního ICT vybavení (75 %), a nedostatek času pro
vzdělávání v ICT kompetencích (50 %).
3.1.4.2.9

Rozvoj infrastruktury základních škol

S využitím prostředků EU mají základní školy výrazně vyšší zkušenosti než školy mateřské. Do
infrastruktury (rekonstrukce, stavba, modernizace budovy či místnosti) investovalo s využitím fondů
EU 54 % škol.
V plánu mají školy nejčastěji investice do podnětného vnějšího prostředí (hřiště, školní zahrady,
dopravní hřiště, botanické zahrady, rybníky, učebny v přírodě, naučné stezky apod.) - 54 % škol do
roku 2018 a 29 % škol do roku 2020, třetina škol plánuje úpravy a rekonstrukce kmenových tříd,
třetina pak do úprav prostor související s dalšími službami, které škola poskytuje (jídelny, družiny,
klubu apod.).
Do vnitřního vybavení školy investovalo v minulých pěti letech 95,8 % škol (o 6 % více, než je průměr
v rámci celé ČR).
V rámci vybavení byly jednoznačným „hitem“ interaktivní tabule (investovalo do nich 75 % škol),
software (66 % škol) a audiovizuální technika (62 %).
V plánu mají školy investovat zejména do nákupu software (58,3 %) a nákup pomůcek pro žáky se
SVP (58,3 %), velká část škol (45,8 %) plánuje investice do mobilních počítačových učeben, vybavení
kmenových tříd a vybavení podnětného vnitřního prostředí (čtenářské koutky apod.) - 45,8 %.
3.2
3.2.1

Šetření a analýzy realizované v rámci MAP
Analýza inspekčních zpráv

Analýze byly podrobeny inspekční zprávy z šetření ČŠI prováděných na základních školách a
mateřských školách v ORP Blansko v posledních pěti letech. V rámci analýzy byly sledovány celkem 3
oblasti vydefinované na základě shody mezi Modelem kvalitní školy a kritérií hodnocení
vypracovaným ČŠI v červnu 2015 a shody s prioritními oblasti v MAP. Těmito třemi oblastmi jsou
Pedagogické vedení školy a kvalita pedagogického sboru (prostřednictvím analýzy DVPP), Koncepce a
rámec školy a výuka jako celek (prostřednictvím analýzy klimatu školy a třídy) a konečně Podpora
školy žákům (prostřednictvím zhodnocení materiálních podmínek). Všechny takto sledované oblasti
vypovídají o formální úrovni škol v našem regionu, současně však je třeba upozornit na skutečnost, že
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v letech 2016-2017 mnohé školy a jejich zřizovatelé využili dotační možnosti a svoji školu
modernizovali nejen po stránce materiálové, ale také po stránce výukových metod. Bližší výstupy
analýzy v Příloze 1.
3.2.2

Řízené rozhovory s řediteli škol na téma strategické a akční plánování

V září a říjnu 2016 vedli odborní řešitelé řízené rozhovory s řediteli úplných základních škol na území
ORP Blansko, zaměřené na nastavení procesu strategického a akčního plánování na základních
školách s cílem zjistit aktuální stav strategického a akčního plánování na základních školách na území
ORP Blansko.
Bylo osloveno 13 základních škol z 22, tj. 59 % škol různých typů (velká úplná škola, malá úplná škola
ve městě a na vesnici, malotřídní škola, škola spojená s MŠ) s cílem zjistit, zda a jakým způsobem
školy plánují, stanoví si své cíle a dosahují jich.
Průzkum ukázal, že všechny školy mají zpracovánu koncepci rozvoje. Všechny jsou přesvědčeny, že
plánují jak v dlouhodobém, jak krátkodobém horizontu a že průběžně vyhodnocují výsledky svého
úsilí. Ze získaných informací však lze usuzovat, že kvalita i obsah tohoto procesu se školu od školy liší:
lze nalézt školy postupující více méně intuitivně až po školy, které mají nastaven pevný systém
pravidelných dotazníkových šetření a plánů rozpracovávaných na kratší časové úseky, který udržují
dlouhodobě. Specifikem je v tomto směru největší zřizovatel na ORP město Blansko, které provádí
revizi koncepcí škol v pravidelných tříletých intervalech. Tento postup lze považovat za příklad dobré
praxe v regionu. Více k výsledkům řízených rozhovorů viz Příloha 2.
3.2.3

Dotazníky a řízené rozhovory na školách zaměřené na vzdělávání a další aktivity škol a
organizací neformálního vzdělávání

V dubnu a květnu 2017 byly na všechny vzdělávací instituce v území (včetně neformálních a
volnočasových) rozeslány dotazníky s cílem zmapovat jejich aktivity, v případě základních škol
všechny „nadstandardní“, tj. mimo řádnou výuku, v případě mateřských škol se zaměřením na
přípravu dětí pro přechod na školu základní. Výstupem šetření byly typové aktivity jednotlivých škol,
tj. souhrn aktivit nejčastěji realizovaných školami mimo běžnou výuku nebo v zájmu jejího rozšíření či
zpestření. V případě institucí neformálního vzdělávání šlo o zmapování jejich nabídky. Anketa mezi
mateřskými školami byla soustředěna na samostatné mateřské školy a zaměřovala se na tři aspekty:
nápravu logopedických vad, spolupráci s rodiči a přípravu předškoláků. Ankety se zúčastnilo 16
základních škol, z toho 12 bylo škol spojených (ZŠ+MŠ), 7 škol mateřských a 15 organizací
neformálního a zájmového vzdělávání, z toho zejména ty významné. Výstupy šetření a řízených
rozhovorů byly zapracovány do akčního plánu.
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3.3
3.3.1

Charakteristika školství v řešeném území
Všeobecná charakteristika školství v řešeném území

Síť vzdělávacích institucí, ať už formálních nebo neformálních, svým rozsahem rovnoměrně pokrývá
celé území ORP. Z urbanistického hlediska je patrné, že nejhustější síť vzdělávacích institucí se
nachází ve městech, řidší potom ve venkovských oblastech a okrajových částech území. Vzhledem k
poměrně malým vzdálenostem mezi jednotlivými obcemi však není nepřekonatelnou překážkou za
vzděláváním dojíždět, nebo v případě zájmu ze strany veřejnosti rozšiřovat služby jednotlivých
institucí formou detašovaných pracovišť.
Síť vzdělávacích zařízení na území ORP prokazuje mimořádnou stabilitu. Za posledních 15 let tu došlo
jen k marginálním změnám v počtu formálních vzdělávacích institucí a jejich organizačních
součástech. Z hlediska neformálního vzdělávání je rovněž patrný spíše pozvolný pohyb v počtu
aktivně se podílejících aktérů.
3.3.2

Předškolní vzdělávání

K 1. 1. 2017 zajišťovalo na území ORP Blansko výkon činnost mateřské školy 33 právních subjektů
s akreditací MŠMT na celkem 40 pracovištích. Ve všech případech se jedná o příspěvkové organizace
zřizované obcemi, tedy veřejné školy. V průběhu roku 2016 byla dokončena stavba nové mateřské
školy v Újezdě u Černé Hory, čímž došlo k navýšení po řadu let rigidního počtu mateřských škol na
území ORP. Naplněnost mateřských škol je v rámci ORP téměř stoprocentní, určitou výjimku tvoří
pouze mateřské školy s pracovištěm v malých obcích na okraji hranic regionu.
Počet dětí navštěvujících veřejné mateřské školy byl k 30. 9. 2016 celkem 1 968, přičemž 26 z nich
navštěvovalo 2 speciální třídy zaměřené na nápravu vad řeči (Blansko), a zbylých 1 942 dětí bylo
zařazeno do 78 běžných tříd.
Mateřské školy s akreditací MŠMT zřízené jiným zřizovatelem než obcí v území ORP Blansko dosud
nepůsobí. Řada neziskových organizací či soukromých osob však již pronikla na pole předškolního
vzdělávání alespoň v rovině neformálního vzdělávání. Participace těchto aktérů na systému je však
složitá a nestálá, neboť pro jejich existenci nejsou zcela jasně definované předpisy a jejich fungování
je založeno v mnoha případech pouze na ad hoc dotačních příležitostech. V důsledku toho se situace
na poli neformálního vzdělávání dosud neustálila. Přesto však i neformální vzdělávání má v ORP
Blansko své nezastupitelné místo.
Vývoj počtu dětí v mateřských školách od školního roku 2011/2012 permanentně roste. Zatímco
v uvedeném roce mateřské školy navštěvovalo celkem 1 747 dětí, k 30. 9. 2016 bylo k docházce do
mateřských škol zapsáno již 1 968 dětí, od 1. 1. 2017 počet vzrostl na 1 992. Počet tříd se ve
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sledovaném období zvýšil pouze o 6, což lze přisuzovat tomu, že většina zřizovatelů škol raději volila
možnost využití maximální naplněnosti třídy místo přístavby nových tříd. Plošná kapacita mateřských
škol na ORP Blansko se v současné době zdá dostačující pro věkovou skupinu dětí ve věku 3-6 let.
S ohledem na novelizaci školských předpisů v předešlých letech však lze nejpozději 1. 9. 2021
očekávat skokový nárůst nedostatku míst v mateřských školách, neboť obce budou povinny zajistit
místo v mateřské škole pro všechny děti starší dvou let. Kvantitativně lze potřebu nových míst
odhadovat v rozmezí 20 – 25 % vzhledem k současnému stavu.
Personální situace v mateřských školách se odvíjí od počtu dětí navštěvujících dané zařízení. Ze
statistik vyplývá, že počet pedagogických pracovníků zaznamenává meziročně přibližně
jednoprocentní nárůst. Téměř všichni pedagogičtí pracovníci jsou buď plně kvalifikovaní, nebo splňují
některou z výjimek stanovených právními předpisy, kvalifikaci nesplňuje pouze 2,7 % pedagogů.
Stabilizovanou situaci ve školství, naplněnost tříd a průměrný počet žáků na jednu učitelku zachycuje
následující tabulka a graf.
Tabulka 4: Vývoj na mateřských školách od šk. roku 2011/2012
2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Počet subjektů

32

32

32

32

32

33

Počet tříd - běžné

72

72

75

75

76

78

Počet tříd - speciální
Počet dětí v běžných třídách
Počet dětí ve spec. třídách
Počet ped. prac. bez AP
- z toho bez kvalifikace

2

2

2

2

2

2

1747

1786

1881

1931

1947

1942

25

24

25

26

26

26

134,1

135,6

144

145,1

149

151,8

8,3

11

10,8

10,6

13,8

4,1
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Graf 3: Vývoj průměrného počtu žáků ve třídě a na jednoho učitele od školního roku 2011/2012
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Nabídku předškolního vzdělávání doplňují také neakreditovaná zařízení: Lesní školka Permoník
v Černé Hoře, blanenský Všudybýlek pečující o děti od 2 do 6 let a blanenská mateřské škola se
zaměřením na Montessori pedagogiku Veselý Paleček. Nově vzniká také lesní školka v Ostrově u
Macochy, ta je však zařazena jako zvláštní třída pod běžnou mateřskou školu. Kapacita těchto zařízení
činí v souhrnu cca 40 dětí (od 1. 9. 2017 cca 60 dětí) a lze je chápat jako doplněk celkové nabídky
předškolního vzdělávání.
3.3.3

Základní vzdělávání

K 1. 1. 2017 zajišťovalo na území ORP Blansko výkon činností základní školy 24 právních subjektů
s akreditací MŠMT, a to na celkem 26 pracovištích. Ve 22 případech se jedná o příspěvkové
organizace zřizované obcemi, ve 2 případech o školy zřizované krajem. V obou případech jsou to však
veřejné školy. Počet základních škol je v území dlouhodobě neměnný. Z důvodu nenaplnění kapacit
byla pouze na konci školního roku 2007/2008 uzavřena malotřídní ZŠ v Senetářově, mateřská škola
zde zůstala v provozu.
Současná struktura obecních základních škol je v současné době tvořena 6 úplnými samostatnými
základními školami (tj. školami s 1. a 2. stupněm), 3 samostatnými základními školami neúplnými
(tyto školy poskytují pouze výuku na úrovni 1. stupně) a 13 školami poskytujícími současně jak
předškolní, tak základní vzdělávání, přičemž 7 z nich je základních škol úplných, a 6 je základních škol
neúplných.
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Terminologicky je možno z pohledu zhodnocení zachování struktury „ročník = třída“ hovořit o školách
tzv. malotřídních, které se vyznačují tím, že mají v rámci jedné třídy spojeno více ročníků daného
stupně dohromady, přičemž nehraje roli to, zda se současně jedná o školu úplnou či neúplnou. Praxe
však ukazuje, že ve většině případů se tzv. malotřídní systém vyskytuje u základních škol neúplných.
S nárůstem počtu žáků školy je však v případě zvládnutelnosti financování plného počtu tříd od
tohoto systému ustupováno.
Počet žáků navštěvujících obecní základní školy byl k 30. 9. 2016 celkem 4 679, z nichž 5 žáků na 1.
stupni navštěvovalo 1 speciální třídu zaměřenou na žáky se vzdělávacími problémy (Adamov), a
zbylých 4 674 žáků bylo zařazeno do 231 běžných tříd.
Specifický je v tomto směru vývoj dvou základních škol zřizovaných krajem – na ORP Blansko jde o
dvě základní školy pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, a to Základní školu Nad
Čertovkou 17 v Blansku (základní škola praktická určená pro žáky s lehčím hendikepem), a Základní
školu speciální na ulici Žižkova, která slouží žákům s těžším mentálním a fyzickým postižením. ZŠ na
ulici Žižkova má také internát s 11 místy. Obě školy poskytují vzdělávání žákům z širšího okolí,
v některých případech i z míst za hranicemi ORP. Počet žáků se v těchto školách až do roku 2016
pohyboval v rozmezí mezi 45-49 žáky. Od září 2016 kraj povolil Základní škole Nad Čertovkou
rozšíření poskytovaného vzdělávání i pro těžší cílovou skupinu žáků, proto se lze domnívat, že úbytek
žáků této školy se díky společnému vzdělávání ve svém důsledku projeví až ve střednědobém
časovém horizontu, pokud vůbec.
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Tabulka 5: Vývoj počtu základních škol, tříd, dětí a pedagogů na území ORP Blansko
2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

22

22

22

22

22

22

Počet tříd - běžné

202

202

207

216

225

231

z toho 1. stupeň

128

132

135

142

148

152

z toho 2. stupeň

74

70

72

74

77

79

Počet tříd - speciální

0

0

0

1

1

1

Počet přípravných tříd

1

2

1

2

2

2

Počet žáků v běžných třídách

3792

3837

3983

4145

4416

4674

z toho 1. stupeň

2307

2384

2527

2633

2792

2979

z toho 2. stupeň

1485

1453

1456

1512

1624

1695

Počet žáků ve speciálních třídách

0

0

0

8

5

5

Počet dětí v přípravných třídách

11

21

7

26

26

27

Počet oddělení školní družiny/klubu

43

45

46

54

61

64

Počet docházejících do družiny/klubu

1412

1525

1586

1675

1970

1930

z toho 1. stupeň

1287

1364

1429

1538

1748

1808

z toho 2. stupeň

117

Počet subjektů

143

151

115

200

98

z toho z přípravné třídy
Počet pedagog. pracovníků - bez AP, SP a
P

8

18

6

22

22

24

301,9

304,4

312,6

330,2

364,5

374,3

z toho učitelé na 1. stupni

134,7

139,4

143,2

154

158,5

168,5

z toho učitelé na 2. stupni

132,1

128,2

132

131,4

144,5

145,4

34,1

34,9

36,5

42,9

59,6

58,5

1

1,9

0,9

1,9

1,9

1,9

13,1

15,1

15,4

13,2

5,6

5,4

z toho ve školní družině/klubu
z toho v přípravné třídě
z toho bez kvalifikace

Základní školy s akreditací MŠMT zřízené jiným zřizovatelem než obcí nebo krajem se v území ORP
Blansko dosud neprosadily. V posledních letech došlo opakovaně k několika pokusům o otevření
soukromé školy alternativního vzdělávacího proudu, nicméně ani jeden z pokusů nebyl úspěšně
završen dosažením akreditace MŠMT. Poslední pokus o získání akreditace byl ze strany MŠMT
zamítnut na počátku roku 2017. Ačkoli se zakladatelé školy proti rozhodnutí MŠMT odvolali, jeví se
jako málo pravděpodobné, že by jim byla akreditace ještě před začátkem školního roku 2017/2018
udělena.
Vývoj počtu dětí v obecních základních školách kopíruje křivku docházky do mateřských škol,
nicméně počátek stoupající křivky je v případě základních škol zpožděn o 3 roky. Skokový nárůst
počtu žáků základních škol je patrný až od šk. roku 2014/2015 a od té doby permanentně roste.
Zatímco v uvedeném roce obecní základní školy navštěvovalo celkem 3 792 dětí, k 30. 9. 2016 bylo
k docházce do obecních základních zapsáno již 4 679 dětí. Počet tříd se ve sledovaném období zvýšil
29, což lze přisuzovat tomu, že většina ředitelů škol volila raději zřízení nových tříd, namísto volby
maximální naplněnosti třídy. Predikce vývoje ukazuje, že bude možné progresy počtu žáků sledovat
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ještě 4-5 let. Případný výrazný nárůst počtu tříd bude odvislý pouze od změny financování regionální
školství.
Plošná kapacita základních škol na území ORP Blansko se v současné době zdá dostačující. Problémy
s kapacitou jsou spíše lokálně, zejména v obcích, které v posledních letech zaznamenaly větší nárůst
počtu obyvatel.
Kapacita odborných učeben je však nedostatečná ve většině škol v území. Některé školy odborné
učebny v minulosti zrušily právě proto, aby takto uvolněné prostory mohly obsadit kmenovými
třídami, v jiných školách odborné učebny dosud dokonce zcela chyběly, nebo jsou dnes již za hranicí
své technické životnosti.
Personální situace v základních školách je v současné době v podstatě stabilní v rovině
pedagogických pracovníků – učitelů, o poznání méně stabilní potom v případě pedagogických
pracovníků – asistentů pedagogů, speciálních pedagogů či školních asistentů. Počet pracovníků
základních škol se za sledované období rovněž navýšil, především v důsledku postupného příchodu
populačně silných ročníků na 1. stupně ZŠ a také v důsledku společného vzdělávání. Nárůst v počtech
pedagogů-učitelů je markantnější než v případě MŠ, od školního roku 2011/2012 vzrostl počet
pedagogických pracovníků o cca 20 %. Téměř všichni pedagogičtí pracovníci jsou buď plně
kvalifikovaní, nebo splňují některou z výjimek stanovených právními předpisy, kvalifikaci nesplňuje
pouze 1,5 % pedagogů.
Rejstříková kapacita základních škol na území ORP Blansko je naplněna v průměru na 50 %. Reálně
však lze, s ohledem na specializaci výuky a potřebu odborných učeben, skutečnou naplněnost
odhadovat někde na úrovni pohybující se kolem 70 %. Míra naplněnosti se však mezi jednotlivými
školami výrazně liší. Predikce demografického vývoje ukazuje, že plošně by v území ORP neměl nastat
problém s nedostatečnou kapacitou základních škol z pohledu obsazenosti kmenových tříd. Problém
však reálně nastane v případě snahy o zkvalitnění výuky prostřednictvím odborných učeben. Lokálně
však nelze v následujících letech vyloučit ani problém s kapacitou kmenovou.
Kvalita základních škol se v rámci regionu dle statistik předčasně ukončených docházek plnění
základního vzdělávání dá posuzovat jako dostačující, neboť v posledních školních rocích nebyl v rámci
území nikdo, kdo by ukončil základní vzdělávání předčasně. Ani odchod žáků na víceletá gymnázia či
konzervatoře není v rámci území nijak alarmující, neboť v loňském roce tak učinilo pouze 55 žáků, což
představuje cca 10 % z celkového počtu žáků daného ročníku základních škol.
Školní poradenská pracoviště budou od 1. září 2017 povinným prvkem na všech základních školách.
Ačkoli v území ORP Blansko fungují většinou již nyní ŠPP na kvalitní úrovni zejména v případě úplných
základních škol, neboť tyto školy jsou schopny si zajistit přítomnost i školního psychologa, nebo
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speciálního pedagoga, na komplexnější provoz tohoto pracoviště se chystají také školy, které dosud
tento institut pravidelně nevyužívaly. V závislosti na vyšších nárocích, které jsou v porovnání s
mateřskými a základními školami kladeny na děti v základních školách, jsou tyto změny nejvíce patrné
právě na základních školách. Zatímco ve školním roce 2011/2012 na základních školách a mateřských
školách v ORP pracovalo na pozici ostatních pedagogických pracovníků (tj. asistenta pedagoga,
psychologa, speciálního pedagoga) celkem 18 fyzických osob, ve školním roce 2016/2017 to už bylo
celkem 70 fyzických osob. S ohledem na nedostatek financí v systému regionálního školství je však
počet přepočtených úvazků přibližně poloviční a tudíž je třeba spíše než vývoj počtu fyzických
pracovníků sledovat vývoj počtu přepočtených zaměstnanců. Je tedy zřejmé, že zejména zajištění
dostatečně počtu odborně kvalifikovaných pedagogů bude výzvou příštího období, nicméně ani ne
tak pro školy a jejich zřizovatele jako takové, ale spíše pro systémové nastavení financování
regionálního školství.
V návaznosti na zvyšující se počet žáků s doporučením školních poradenských zařízení skokově
narůstá i počet asistentů pedagoga na školách. V území je ovšem problém zajistit kompetentního,
kvalifikovaného a schopného odborníka.
Tabulka 6: Vývoj počtu asistentů pedagoga, spec. pedagogů a psychologů na území ORP Blansko

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Asistenti pedagoga

26,4

34,03

z toho na MŠ

nerozlišeno nerozlišeno nerozlišeno nerozlišeno nerozlišeno

8,75

z toho na ZŠ

nerozlišeno nerozlišeno nerozlišeno nerozlišeno nerozlišeno

25,28

Speciální pedagogové
Psychologové

7,1

11,1

17

21,6

0,5

0,5

0,4

1,2

0,1

1,3

0

0,2

0,2

0,7

0,7

1,75

Eliminovat potřebu asistentů u dětí, které mají možnost školního odkladu, umožňuje existence
přípravných tříd – v současné době se v území nachází 1 přípravná třída v Blansku a 1 v Adamově.
Celkově tyto třídy navštěvuje 26 dětí/žáků.
Zařízení školního stravování mají v území rovnoměrné rozložení. S výjimkou nově vzniklé mateřské
školy v Újezdě u Černé Hory není problém domluvy spolupráce mezi školami s kuchyní a školami
disponujícími pouze výdejnami. V letošním roce se v zařízeních školního stravování stravuje 6 175
strávníků. Obecně lze říct, že kapacitně dostačují, problémy se projevují pouze v oblastech
obrácených v Brnu (Březina, Bukovina), kde v důsledku zintenzivnění výstavby kapacitně přestávají
stačit jak školy, tak i školní kuchyně.
Školní družiny a školní kluby při školách fungují již tradičně dobře. Velký nárůst kapacit umožnilo
sdílení stejných prostor pro dopolední školní výuku a odpolední činnosti školní družiny nebo školního
klubu. Z celkového počtu 2 979 žáků na 1. stupni navštěvuje v letošním školním roce školní družinu
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celkem 1 808 dětí, což představuje 61% docházku. Dalších 24 účastníků je potom z přípravných tříd.
Ve školních klubech v Adamově a Jedovnicích se aktivit účastní 194 žáků z 1. a 2. stupně. Počet
účastníků docházky do školních družin a školních klubů se v posledních pěti letech celkově navýšil o
405 účastníků, což představuje nárůst o 27 %.
3.3.4
3.3.4.1

Hmotné zázemí pro předškolní a základní vzdělávání
Předškolní vzdělávání, zhodnocení technického stavu a stavu vybavenosti MŠ, rozbor
investičních potřeb MŠ

I přes výrazné podhodnocení financování investic a provozních nákladů MŠ (mimo mzdových výdajů)
ze strany státu – rozpočtové určení daní, které pokrývá v ORP Blansko sotva polovinu nákladů, dá se
říci, že se vedení obcí v minulých letech snažilo reagovat relativně s předstihem na několikaletý
populační boom. Většina mateřských škol je schopna pokrýt stoupající potřebu mladých rodin na
umístění dětí ovšem bez rezerv. V mnoha případech je MŠ po rekonstrukci. Kapacita ne vždy pro
danou obec zcela dostačuje, není zde prostor pro umístění mladších dětí, MŠ nejsou bezbariérové a
kvalita vybavení je závislá na finanční situaci obce a zájmu vedení obcí školkám finančně výrazněji
přilepšit. Z dotazníkového šetření v minulých letech vyplývá, že mladé rodiny a děti patří spolu se
seniory k hlavním cílovým skupinám starostů obcí ORP Blansko. I přes podhodnocení financování MŠ
ze strany státu, poměrně velká část obcí (až 1/3) dosud nevyužila žádnou dotační možnost (EU,
MŠMT, JMK). Dotazníkové šetření realizační tým zpracovával v posledním období opakovaně
(nejdříve projekt SMO – Podpora meziobecní spolupráce, dále příprava integrované strategie SCLLD
MAS Moravský kras). Ani v období tvorby MAP tým nezaznamenal např. zájem o masivní využití
dotací IROP na bezbariérovost MŠ či rozšíření kapacit. Výjimkou je MŠ v Bukovince v lokalitě širší
aglomerace Brna (ITI), kde je výrazný příliv mladých rodin, a záměr města Blanska výrazně navýšit
kapacitu MŠ v souvislosti s novým zákonem řešícím povinnou školní docházku v posledním ročníku
MŠ a povinnost umístit i mladší děti na základě přání rodičů. Tento nový legislativní požadavek včetně
nutnosti bezbariérovosti většina obcí neřeší vzhledem k nedostatku finančních zdrojů, nejasných
výhledů porodnosti v budoucím období, administrativní náročnosti OP IROP, jakož i k nízkému
výskytu potřeby bezbariérovosti MŠ v předešlém období. Z dostupných dat evidujeme v ORP Blansko
potřebu investic do MŠ 144 milionů Kč. Z toho na výstavbu (rozšíření) nových MŠ 82 milionů Kč
(Blansko 55), zateplení MŠ 22 milionů (pouze Blansko) a ostatní investice 40 milionů (Blansko 36) na
řešení bezbariérovosti a kompenzační pomůcky, rekonstrukci budov – vytápění, elektroinstalace a
další rozvody, vstupy, zahrady s venkovními stavbami a zelení. Z uvedených dat se dá usoudit, že tyto
potřeby nebudou pokryty dotacemi (EU, JMK, MŠMT) ani z podstatné části. Nedá se však tvrdit, že
jsou data nadhodnocena. Z hlediska platné legislativy ČR tomu bude naopak.
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3.3.4.2

Základní vzdělávání - zhodnocení technického stavu a stavu vybavenosti ZŠ, rozbor
investičních a neinvestičních potřeb

I přes výrazné podhodnocení financování investic a provozních nákladů ZŠ (mimo mzdových výdajů)
ze strany státu – rozpočtové určení daní, které pokrývá v ORP Blansko sotva polovinu nákladů, dá se
říci, že se vedení obcí v minulých letech snažilo připravit se na příliv většího počtu žáků. Z hlediska
kapacity ZŠ nebyl problém, neboť školy byly naplněny i méně než z 50 %. Tento údaj je však
relevantní pouze z administrativního hlediska. Mnohé třídy byly v minulosti přebudovány na odborné
učebny nebo jsou využívány pro dělení tříd v různých předmětech. V mnoha případech prošly ZŠ
rekonstrukcí – zateplení, nové vytápění, rekonstrukce kuchyně, případně dochází k intenzivní
dlouhodobé péči o školu ze strany obcí. Kvalita vybavení škol je však závislá na finanční situaci obce a
zájmu vedení obcí školám finančně výrazněji přilepšit. Z dotazníkového šetření v minulých letech
vyplývá, že mladé rodiny a děti patří spolu se seniory k hlavním cílovým skupinám starostů obcí ORP
Blansko. Vedení obcí si uvědomuje, že jejich venkovská škola plní funkci komunitního centra obce
(kulturní, společenské centrum včetně zázemí volnočasových aktivit v obci). I přes podhodnocení
financování ZŠ (ZŠ a MŠ) ze strany státu, poměrně velká část obcí (až 1/3) dosud nevyužila žádnou
dotační možnost (EU, MŠMT, JMK). Dotazníkové šetření realizační tým zpracovával v posledním
období opakovaně (nejdříve projekt SMO – Podpora meziobecní spolupráce, dále příprava
integrované strategie SCLLD MAS Moravský kras). Ani v období tvorby MAP tým nezaznamenal např.
zájem o masivní využití dotací IROP na bezbariérovost ZŠ či rozšíření kapacit. Výjimkou je ZŠ v
Bukovině v lokalitě širší aglomerace Brna (ITI), kde je výrazný příliv mladých rodin. Z dostupných dat
evidujeme v ORP Blansko potřebu investic do ZŠ (ZŠ a MŠ) 310 milionů Kč. Z toho na investice do
klíčových kompetencí (dle OP IROP) 103 milionů (Blansko 39), na výstavbu (rozšíření) nové ZŠ 14
milionů Kč (Bukovina), zateplení budov ZŠ 9 milionů Kč, investice do sportu včetně rekonstrukcí 96
milionů Kč (Blansko 23), ostatní investice 88 milionů (Blansko 71) na rekonstrukce budov – vytápění,
podlahy, střechy, elektroinstalace a další rozvody, vstupy. Z uvedených dat se dá usoudit, že tyto
potřeby nebudou pokryty dotacemi (EU, JMK, MŠMT) ani z podstatné části. Nedá se však tvrdit, že
jsou data nadhodnocena, neboť šetření se nezúčastnili zástupci všech škol a obcí. Uvedená data
nezohledňují potřebu škol na investiční a především neinvestiční pomůcky. Z komunikace s řediteli
vyplývá opakovaně zmíněný nedostatek provozních (mimo mezd) financí na vybavení škol. V minulém
období byla možnost vylepšit bilanci z realizace tzv. šablon. V novém období je toto financování
značně omezeno a zapojení ZŠ do těchto aktivit pokleslo.
Pro úplnost investiční náročnosti území je třeba uvést i souhrn investičních záměrů neziskového
sektoru, SŠ a ZUŠ ve výši 26 milionů na investice do zájmového, neformálního a celoživotního
vzdělávání.
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3.3.5

Vzdělávání v uměleckých oborech

Vzdělávání v uměleckých oborech v ČR již tradičně zajišťují základní umělecké školy, které jsou
garantem kvality a komplexnosti takovéhoto vzdělávání. Na území ORP Blansko působí 4 základní
umělecké školy (2x Blansko, Adamov, Jedovnice), z toho jedna soukromá. Mají dlouholetou tradici a
mohou se pochlubit řadou úspěšných absolventů, nyní profesionálních hudebníků, tanečníků či
herců.
Základní umělecké školy se významnou měrou podílí na kulturním životě obce – účastní se výtvarných
soutěží, pořádají výstavy, divadelní představení, stojí u zrodu místních hudebních těles.
V současné době dochází zejména u krajských ZUŠ k omezování počtu přijímaných žáků – podle
vyjádření kraje, který je zřizovatelem 3 ze 4 ZUŠ na území ORP, by měly ZUŠ sloužit ke studiu těm
nejtalentovanějším dětem, které mají v plánu do budoucna pokračovat ve studiu uměleckých oborů
na středním stupni a počet přijatých by se tak měl nadále omezovat. Zástupci kraje dokládají tento
svůj postoj vysokým procentním podílem dětí navštěvujících ZUŠ v porovnání s jinými kraji v ČR.
Toto je ovšem v přímém rozporu s dosavadními pozitivními zkušenostmi s činností ZUŠ coby základen
vyhledávajících nové talenty a poskytující umělecké vzdělání dále aplikovatelné v běžném životě
(dramatické obory=schopnost vystupovat na veřejnosti, pohybové obory= výchova ke zdravému
životnímu stylu, výtvarné obor=nácvik jemné motoriky, rozvoj estetického cítění apod.) co nejširšímu
počtu zájemců. Umělecké vzdělání je navíc možné vnímat jako celoživotní obohacení, které
absolventi dále zúročí v soukromém životě, pokud se profesně rozhodnou pro jinou než uměleckou
dráhu.
Jedním z řešení této situace, kterého se už nyní blanenská i jedovnická ZUŠ chopily, spočívá v založení
spolků poskytujících umělecké vzdělání. Toto řešení umožní využít kvalit stávajícího pedagogického
sboru ZUŠ a vytvořit tak širokou síť pro vyhledávání talentů, a fakticky tak napomůže samotným ZUŠ
lépe plnit svou funkci.
Dalším krokem, jímž ZUŠ zpřístupňují vzdělávání v uměleckých oborech na obcích, je zřízení
detašovaných pracovišť. Kupříkladu ZUŠ Jedovnice má 7 detašovaných pracovišť, díky čemuž může
poskytovat kvalitní umělecké vzdělání i dětem, pro které by jinak bylo z důvodu komplikované
dopravy nedostupné.
3.3.6

Další organizace působící v oblasti neformálního vzdělávání

Na území ORP působí řada organizací, jejichž sekundárním účelem je poskytovat neformální
vzdělávání v různých oblastech.
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Zejména jde o síť knihoven. Na území ORP se nachází 6 profesionálních 32 neprofesionálních
knihoven. Profesionální knihovny jsou velmi aktivní zejména ve vztahu k mateřským a základním
školám a pořádají řadu akcí na podporu čtenářství určené dětem i rodinám (Celé Česko čte dětem,
Noc s Andersenem). Dále organizují přednášky na nejrůznější témata, blanenská knihovna jako
největší z profesionálních knihoven organizuje sérii přednášek pro seniory pod názvem Univerzita
třetího věku, a celou škálu dalších aktivit – jen v roce 2016 realizovala 142 vzdělávacích a animačních
akcí pro děti, žáky a širší veřejnost.
V regionu dále působí Muzeum Blanenska, které je velmi aktivní vůči školám. Nové vedení nyní
aktuálně připravilo cyklus vzdělávacích pořadů určených pro základní a mateřské školy v souladu
s RVP, muzeum pořádá aktuální výstavy, přednášky, vydává vlastní publikace.
Relativně mladou vzdělávací organizací v regionu je Dům přírody Moravského krasu, který nabízí
vzdělávací programy školám i jednotlivcům (botanické exkurze, přednášky na téma přírody a historie
Moravského krasu), dále střediska Jezírko a Rychta odloučené pracoviště krajské příspěvkové
organizace Lipka, zaměřené na environmentální výchovu (programy pro školy, pobytové programy,
přednášky a aktivity pro širší veřejnost – např. den Země).
Významnou roli v této oblasti hraje Dům dětí a mládeže zřizovaný krajem. Zařízení se sedmi stálými
pedagogy volného času je schopno realizovat téměř stovku různých kroužků ročně, a to zejména díky
široké síti externích pedagogů volného času. DDM Blansko je největším poskytovatelem zájmového
vzdělávání v oblasti neformálního vzdělávání účastníků v rámci celoživotního učení se v ORP i za jeho
hranicemi. Pro přesnější představu o objemu výkonů: v roce 2012 navštěvovalo 97 kroužků vedených
73 pedagogy volného času 1 261 dětí, žáků, studentů a dospělých. Dům dětí a mládeže Blansko
poskytuje mimo pravidelné zájmové vzdělávání také nepravidelné vzdělávání dospělých účastníků a
zajišťuje oblast výukových programů pro základní a střední školy v ORP i za jeho hranicemi, které
navazují na Rámcové vzdělávací programy škol.
3.3.7

Volnočasové aktivity

Volnočasové aktivity zajišťuje na ORP Blansko znační množství subjektů, od soukromých osob a škol
přes spolky až po početné sportovní oddíly.
Problémem nabídky volnočasových aktivit zůstává kolísavá kvalita a problémy s kontinuitou, v
případě malých obcí také do jisté míry zúžená nabídka. Je tak možné pozorovat značnou rozdílnost
mezi nabídkou kroužků poskytovaných školami ve městě (Blansko) a na menších obcích. V místech,
kde neexistuje jiná nabídka, se školy snaží nedostatek volnočasových aktivit kompenzovat, a to buď
vlastní aktivitou, nebo formou spolupráce s jinými subjekty (ať už organizacemi či osobami).
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Kroužek pro děti ze ZŠ v Podomí nabízí také Lipka, krajská příspěvková organizace – odloučené
pracoviště Rychta Krásensko, zaměřující se na ekologickou výchovu, Circulus, občanské sdružení
zaměřující se na dramatické a výtvarné obory a SPŠ Jedovnice, která realizuje kroužek robotiky. Na
ORP Blansko je silná skautská základna, v Blansku a Rájci-Jestřebí působí turistické oddíly. V Blansku
také působí hnutí Kolpingova rodina, které realizuje širokou škálu kroužků zaměřených na rukodělné
a řemeslné obory. Nabídku doplňují početné sportovní oddíly a sbory dobrovolných hasičů, z nichž se
některé zaměřují na práci s dětmi.
Kolpingova rodina je křesťanské hnutí, které sídlí v areálu farního úřadu, jehož prostory dále využívá
pro širokou nabídku rukodělných a řemeslných kroužků a kroužku chovatelského.
Farnost Blansko aktuálně získala peníze na projekt komunitních dílen, které bude od příštího roku
provozovat.
Skautská organizace v regionu, zejména v Blansku, má silnou členskou základnu, která jí umožňuje
nejen běžné fungování oddílů, ale pořádání příměstských táborů pro nečleny a pořádání
nejrůznějších akcí, včetně Bambifestu – prezentace volnočasových organizací pod širým nebem, která
se koná každoročně v Blansku.
Kynologický klub Blansko se kromě základní činnosti spočívající ve sdružování osob se zájmem o
výcvik psů provádí osvětovou a výchovnou činnost na školách.
Circulus – občanské sdružení, které nabízí vzdělávání v dramatickém a výtvarném oboru, pořadatel
divadelního festivalu, organizátor příměstských táborů.
SPŠ Jedovnice, Střední průmyslová škola nabízí žákům základních škol kroužek robotiky se
stavebnicemi lego. Na území ORP je toto ojedinělá a unikátní nabídka.
Červený kříž poskytuje vzdělávání ve zdravotnické oblasti, pravidelně jednou ročně pořádá závody
dětských zdravotnických hlídek v Blansku
Ulita Blansko je spolek provozující dobrovolnickou čajovnu a poskytující zázemí pro širokou škálu
aktivit jednotlivců, každoročně organizuje výtvarnou a literární soutěž.
3.3.8

Zajištění dopravní dostupnosti škol v území

Dopravní obslužnost je v rámci území zajištěna integrovaným dopravním systémem Jihomoravského
kraje. Obslužnost je až na výjimky dostačující. Obecně lze však říci, že řada žáků dojíždí do jiné než
jemu určené spádové školy. V části území (okolí Blanska) je silná tendence posílat děti do městských
škol, přičemž není úplně zřejmé, zda jde o snahu zajistit dětem kvalitnější vzdělání (vnímáno očima
rodičů), nebo jde jenom o proces, kdy dítě jede do školy s rodičem do místa jeho pracoviště a
převažují tak ryze praktické logistické důvody. Část území, zejména ta obrácená k Brnu, čelí
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opačnému problému: nedostačující kapacitě malotřídních škol, kam umisťují své děti. V současné
době je dopravní obslužnost v území mimo integrovaný dopravní systém zajišťována obcí pouze
v případě základní a mateřské školy v Ostrově u Macochy. V souladu se zákonnou povinností kraje
zajistit dětem a žákům dopravní spojení do pro ně spádové školy, přesahuje-li vzdálenost od bydliště
žáka do této školy více jak 4 kilometry, se dá dovozovat, že není třeba napříště již řešit dopravní
obslužnost mimo integrovaný dopravní systém. Více viz Příloha 3
3.4
3.4.1

Sociální situace
Sociálně patologické jevy v území se zaměřením na školství

Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže má své nezastupitelné místo i v rámci výchovy
a vzdělávání na školách v ORP Blansko. Díky úzké spolupráci s pedagogicko-psychologickými
poradnami a speciálně-pedagogickými centry se více méně daří jednotlivým sociálním patologiím
včas předejít, nebo je po jejich propuknutí v co nejkratším možném termínu efektivně řešit. Na
základních školách zpravidla bývá důležitou osobou nejen třídní učitel a metodik prevence, ale také
školní psycholog nebo speciální pedagog. Tyto osoby jsou zpravidla schopny rozpoznat i případné
domácí násilí v rodinách žáků a dětí, pokud se toto negativně projevuje na chování žáka nebo dítěte.
Dle zkušeností jednotlivých škol se u dětí a mládeže nejčastěji projevují tendence k šikanování a násilí
na spolužácích, v menší míře potom záškoláctví a u žáků vyšších ročníků základních škol sporadicky
tendence k užívání návykových látek - především kouření. Ojediněle se v posledních letech školy
setkaly také s projevy vandalismu a problémy v rodinách žáků.
Vzhledem ke kvalifikovaným odhadům ze strany odboru školství ORP Blansko a Charity Blansko lze
tvrdit, že se dlouhodobější a výraznější problémy na školách nevyskytují. Na základě informací ze škol
lze dovodit, že se problematické projevy sociálně patologických jevů ve školách v ORP Blansko
objevují statisticky přibližně u 1 % všech žáků.
Neexistence přesnějších dat ohledně patologických jevů na školách a chybějící systém jejich sběru je
však vhodným námětem pro aktivitu MAP II či projekt implementace.
3.4.2

Výskyt sociálně vyloučené lokality

Dle Gabalovy zprávy se na území ORP Blansko nacházejí dvě vyloučené lokality, obě jsou lokalizovány
ve městě Blansku. Dle vyjádření MPSV je každá z nich obývána cca 25 osobami, o jedné z těchto
lokalit však lze již nyní bezpečně prohlásit, že neexistuje – dům byl určen k demolici.
Další pak nelze identifikovat, neboť má jít o rodinný dům pronajímaný jako ubytovna, přičemž lokalit
s touto charakteristikou lze ve městě nalézt několik, žádná z nich však nepředstavuje vážnější
problém.
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Za vyloučenou lokalitu svého druhu lze považovat dům s nájemními sociálními byty, ani v tomto
případě však nejde o lokalitu, která by způsobovala vážné problémy.
Vzhledem k oblasti školství tak zůstává jedinou systematicky řešenou lokalitou Azylový dům pro
matku a dítě provozovaný oblastní Charitou. Žáci z azylového domu navštěvují nejbližší Základní školu
Tomáše Garrigue Masaryka, kde je jim k dispozici úplné poradenské pracoviště včetně školního
psychologa.
Jednotlivé školy pak průběžně řeší problémy s jednotlivými rodinami.
3.4.3

Mateřská a rodinná centra

Oblastní Charita Blansko v rámci prorodinné politiky realizuje dva projekty: klub Ratolest a Spona.
V rámci těchto aktivit nabízí rodinám s dětmi i široké veřejnosti odborné besedy, workshopy
zaměřené na výchovu a péči o děti, podporu rodičovských kompetencí, krizové situace v rodině,
prevenci domácího násilí apod. Také realizuje pravidelné volnočasové aktivity zaměřené na
psychomotorický rozvoj dětí a rodičovských kompetencí, výtvarné dílny, pořádá jednorázové akce
např. Zahradní slavnost, Den dětí a otců, Den rodiny, dále realizuje aktivity pro prevenci rizikového
chování dětí a jejich bezpečnost.
Veselý Paleček – mateřské centrum nabízející širokou škálu aktivit od cvičení pro rodiče s dětmi, přes
hudební kroužky, kroužky angličtiny, až po vzdělávací aktivity, například v metodice Montessori.
Veselá Beruška – rodinné centrum v Černé Hoře, které nabízí širokou škálu vzdělávacích, výtvarných i
rukodělných aktivit a také letní příměstské tábory.
Další mateřská centra v regionu (v menších obcích, tudíž s menší členskou základnou a menším
objemem aktivit):


MaRC Motýlek, Rájec–Jestřebí



Veselá beruška, Černá Hora



MaRC Dymáček, Jedovnice



MC Ponorka, Doubravice nad Svitavou



MaRC Brouček, Bukovinka



MC Sluníčko Bukovina



MaRC Smrček Křtiny



MC Rajčátko, Ráječko



MaRC Hornolhotské maminky, Horní Lhota



Hlídací centrum Mateřinka, Ráječko



Dětský koutek Matýsek
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Občanské sdružení Ježura, Habrůvka



Mateřské centrum Spešov



TUKAn Adamov

3.4.4

Sociální a další služby zaměřené na děti, mládež a rodiče poskytované v regionu
(nízkoprahové kluby, odpolední kluby, azylové domy apod.)

V rámci ORP působí několik organizací zaměřující se na ohroženou mládež, rodiny a sociálně
patologické jevy, převážná část z nich sídlí v Blansku, případně je s Blanskem organizačně propojena.


NZDM Blansko PVC



NZDM Zlatá Zastávka Adamov



Azylový dům Lávka Petrovice



Azylový dům Blansko



Víceúčelová drogová služba na Blanensku



Terapeutické centrum JMK



Rodinné centrum Blansko



SAS pro rodiny s dětmi



Charitní poradna Blansko



Linka důvěry

Ve městě Blansku funguje Centrum pro komunitní plánování, které každoročně vypracovává akční
plán sociálních služeb, viz http://www.kpss-blansko.cz
3.5

Návaznost na dokončené základní vzdělávání

Absolventi základních škol mají v rámci území možnost poměrně uceleného výběru středních škol. Na
území ORP se nachází 2 střední školy připravující své absolventy spíše na další studium na vysoké
škole, což je gymnázium v Blansku a soukromé gymnázium v Rájci-Jestřebí, dále 3 odborně
orientované školy s maturitními obory, kterými jsou obchodní akademie se zdravotnickou školou
v Blansku, Střední průmyslová škola v Jedovnicích a soukromá střední gastronomická škola a 1 škola
zaměřená na učňovské a maturitní odborné obory technologické a gastronomické.
Mimo území ORP však mají absolventi možnost výběru středních škol v akceptovatelné dojezdové
vzdálenosti do Brna nebo Boskovic.
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Tabulka 7: Střední školy v Blansku a na území ORP Blansko
Název školy
Lokalita
Gymnázium Rájec-Jestřebí

Rájec-Jestřebí

Obchodní akademie a Střední
zdravotnická škola

Blansko

Gymnázium Blansko

Blansko

Střední škola gastronomická

Blansko

Střední škola technická a
gastronomická

Blansko

Střední průmyslová škola

Jedovnice

3.5.1

Obory
čtyřleté gymnázium
šestileté gymnázium
Zdravotnický asistent
Obchodní akademie
Ekonomické lyceum
čtyřleté gymnázium
šestileté gymnázium
Palubní steward
Kuchař-číšník
Barman-sommeliér
Programátor CNC strojů
Nástrojář-obráběč
Technik automatizace a elektronika
Elektromechanik
Elektrikář silnoproud
Kuchař-číšník
Informační technologie
Strojírenství

Situace na trhu práce

Blanensko má tradičně průmyslový charakter. Svou polohou je součástí brněnské průmyslové
aglomerace. Převažujícím odvětvím se staletou tradicí je zde strojírenství, následováno textilní
výrobou, elektrotechnickým, potravinářským a dřevozpracujícím průmyslem. Nejvýznamnější
průmyslové podniky regionu jsou rozmístěny převážně ve význačných sídlech, v těsné blízkosti
železniční tratě Brno-Česká Třebová. V Blansku jsou to například firmy ČKD Blansko Holding, a.s.,
ERNST LEOPOLD s.r.o. a PYROTEK CZ, s.r.o. V Ráječku sídlí výrobce elektrických rozvodných a
kontrolních zařízení společnost Tyco Fire & Security Czech Republic s.r.o.
K 31. 12. 2016 bylo v celém mikroregionu Blanensko evidováno 1 385 uchazečů o zaměstnání a podíl
nezaměstnaných osob činil 3,7 %, což je v rámci kraje jedna z nejnižších hodnot. Na druhou stranu
uchazeči tvořili 5,8 % z celkového počtu nezaměstnaných, což je v rámci kraje jedna z nejvyšších
hodnot.
Tabulka 8: Přehled nejvýznamnějších zaměstnavatelů v ORP Blansko

Zaměstnavatel

Zaměstnanců

Lokalita

Zaměření

Nemocnice Blansko

462

Blansko

zdravotnictví

ČKD Blansko Holding, a.s.

461

Blansko

strojírenství

DSB Euro, s.r.o.

421

Blansko

slévárenství

ISAN radiátory, s.r.o.

219

Blansko

výroba radiátorů

Město Blansko

208

Blansko

veřejná správa

Pyrotek CZ, s.r.o.

200

Blansko

výroba nehořlavých tkanin

PČR, krajské ředitelství JmK

171

Blansko

veřejná správa
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MU v Brně ŠLP Křtiny

163

Křtiny

lesnictví

Metra Blansko

155

Blansko

výroba měřících zařízení

ČKD Engineering, a.s.

152

Blansko

strojírenství

Dlouhodobě chybějící profese:
-

Zedníci, kameníci, omítkáři

-

Svářeči, řezači plamenem a páječi

-

Seřizovači a obsluha obráběcích strojů

-

Operátoři průmyslových robotů, NC strojů

-

Učitelé základních škol

-

Kuchaři

-

Nástrojaři, kovomodeláři, kovodělníci, zámečníci

-

Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci, klempíři

-

Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů

-

Obsluha automatických nebo poloautomatických kovoobráběcích strojů (kromě seřizovačů)

(Zdroj: ÚP Brno)
3.5.2

Vazba na KAP

Krajský akční plán byl zpracováván do jisté míry souběžně s místním akčním plánem, zpracovatelé
proto plánovali začlenit aktivity KAP do MAP tak, aby nedocházelo k duplicitám a neefektivnímu
soupeření dvou akčních plánů o kapacity škol. Akční plán ORP Blansku však byl naplánován na období
18 měsíců s představou zahájení realizace MAP II ve školním roce 2017/2018. Tato skutečnost měla
za důsledek, že finální dokument bylo nutno schválit dříve, než byly informace z KAP o konečné
podobě připravovaných projektů k dispozici. Aktuální akční plán vzdělávání pro ORP Blansko je tedy
obsahuje jen v náznacích s tím, že aktivity KAP budou doplněny co nejdříve, pravděpodobně v září
2017.

4

Specifická část analýzy

Specifická část analýzy navazuje na obecnou, ovšem více se věnuje a podrobněji rozpracovává
specifika vázaná k projektu MAP pro ORP Blansko a požadavky MŠMT a MMR na zpracování místních
akčních plánů.
4.1

Témata MAP v řešeném území

Metodika MŠMT „Postupy zpracování místních akčních plánů“ definuje následující opatření, kterými
je potřeba se zabývat při zpracování místního akčního plánu.
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Tabulka 9: Přehled opatření MAP

Opatření
1. povinné opatření
2. povinné opatření
3. povinné opatření
1. volitelné opatření
2. volitelné opatření

3. volitelné opatření
průřezová témata (možnost volby)

Název opatření
Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost,
inkluze, kvalita
Čtenářská a matematická gramotnost
Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků
ohrožených školním neúspěchem
Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém
vzdělávání
Kariérové poradenství na základních školách
Zapojení a rozvoj mimoškolních zdrojů a
prostředí pro vzdělávání dětí a žáků

Výše uvedená opatření byla řešena během zpracovávání místního akčního plánu a byly hledány
průniky s problémovými okruhy navrženými a odsouhlasenými řídícím výborem.
Pro další potřeby zpracování místního akčního plánu byly definovány tři problémové okruhy a pět
prioritních oblastí, které byly dále rozpracovány do cílů, jež byly postupně díky pracovním skupinám
naplňovány aktivitami jednotlivých škol a aktivitami spolupráce uvedenými v akčním plánu.
Tyto priority a cíle vycházejí ze zjištění v analytické častí, berou v úvahu definované problémové
oblasti a klíčové problémy území.
Vazby mezi opatřeními dle „Postupů zpracování místních akčních plánů“ a cíli jsou uvedeny
v následující tabulce 10.
Problémové okruhy a cíle:
1. Akční a strategické plánování, metodická podpora a koordinace aktivit
1.1. Vzdělávací instituce, zřizovatelé a ORP si stanoví priority a cíle v rámci strategického a
akčního plánování
1.2. Metodická a odborná podpora managementu škol, sdílení příkladů dobré praxe a
koordinace aktivit
2. Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání
2.1. Výstavba a rekonstrukce budov, rekonstrukce zázemí školy
2.2. Modernizace vnitřního vybavení a učeben, rozvoj podnětného prostředí na školách
3. Kvalita vzdělávání
3.1. Podpora vzdělávacích programů, metod a aktivit s důrazem na interdisciplinaritu, či rozvoj
klíčových kompetencí dětí a žáků
3.2. Podpora mimovýukových a mimoškolních aktivit
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3.3. Podpora programů a aktivit zaměřených na polytechniku, zejména na rozvoj manuální
zručnosti a EVVO
3.4. Rozvoj pozitivního klimatu škol a posílení komunitní úlohy školy s důrazem na úlohu rodiny
ve vzdělávání
3.5. Podpora společného vzdělávání a individualizace výuky
3.6. Podpora rozvoje podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
4. Rozvoj lidských zdrojů
4.1. Rozvoj manažerských kompetencí vedení škol včetně kompetencí k plánování a rozvoji
lidských zdrojů
4.2. Rozvoj kompetencí pedagogů, zejména v oblasti společného vzdělávání, individuálního
přístupu k dětem a žákům a práci s heterogenní třídou (včetně práce s dvouletými dětmi v
MŠ)
4.3. Rozvoj kompetencí pedagogů a vedení škol v oblasti zkvalitnění výukových postupů či
nových výukových metod
5. Spolupráce
5.1. Podpora sítí škol a společných aktivit škol včetně škol různých typů
5.2. Propojení neformálního a formálního vzdělávání,
5.3. Podpora spolupráce s regionálními zaměstnavateli a živnostníky
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4.2

Uplatnění klíčových témat dle metodiky MAP v řešeném území

Níže uvedená tabulka přehledným způsobem zachycuje vazbu mezi povinnými a volitelnými cíli MAP, jak je definuje metodika projektu, a cíli stanovenými
specificky pro MAP ORP Blansko. Bližší provazby pak dále vyplývají z konkrétních aktivit zanesených v Místním akčním plánu.
Tabulka 10: Průnik povinných a volitelných opatření MAP a cílů MAP ORP Blansko

Opatření MAP

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

Předškolní vzdělávání a péče:
dostupnost,
inkluze, kvalita

xx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xx

xx

xxx

x

xx

xxx

xx

xx

xx

x

Čtenářská a matematická gramotnost

xx

xx

x

xx

xxx

xx

x

xx

xx

x

xx

xxx

xxx

xx

xx

x

Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a
žáků ohrožených školním neúspěchem

xx

xx

xxx

xxx

x

xx

x

xx

xxx

xx

xx

xxx

xx

xx

xx

x

Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a
žáků

xx

xx

x

x

x

x

xx

xx

x

x

xx

xx

x

xx

xx

xxx

Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a
žáků Rozvoj kompetencí dětí a žáků
v polytechnickém vzdělávání

xx

xx

x

xxx

xxx

xxx

xxx

x

xx

x

xx

xx

xxx

xx

xx

xxx

Kariérové poradenství na základních
školách

xx

xx

x

x

x

x

xx

x

x

xxx

xx

x

x

x

xx

xxx

Zapojení a rozvoj mimoškolních zdrojů
a prostředí pro vzdělávání dětí a žáků

xx

xx

xxx

xxx

xx

xxx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xxx

xx

xx

xx

Vysvětlivky:
x – slabá vazba mezi cílem a opatřením dle metodiky MAP
xx – středně silná vazba mezi cílem a opatřením dle metodiky MAP
xxx – silná vazba mezi cílem a opatřením dle metodiky MAP
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4.3

Analýza dotčených skupin v oblasti vzdělávání v řešeném území – jejich zapojení, způsob
spolupráce a komunikace, apod.

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Blansko“ využívá metody komunitního
plánování, která spojuje poskytovatele, zadavatele, uživatele a veřejnost, jež společně hledají
konsenzuální řešení daných problémů.
Použití metody komunitního projednávání a plánování pro oblast základního a mateřského školství,
neformální vzdělávání a volnočasových aktivit je inovativním prvkem, na území ORP se však tímto
způsobem dlouhodobě plánují sociální služby, nejde tedy o metodu zcela neznámou.
Při přípravě projektu byly osloveny všechny základní a mateřské školy a jejich zřizovatelé na území
realizace projektu, tj. na území ORP Blansko, byla však respektována přirozená partnerství, tj. obce
spolupracující s jinou MAS (Býkovice, Doubravice) byly přičleněny k jinému MAP.
Na začátku realizace projektu byl sestaven seznam klíčových aktérů v oblasti vzdělávání formálního i
neformálního a volnočasových aktivit. Toho bylo využito pro sestavování Řídícího výboru a
pracovních skupin. Seznam klíčových aktérů je adresářem pro rozesílání výzev k připomínkování
vytvořených klíčových dokumentů, ale i pozvánek na workshopy a další aktivity.
Informace o realizaci projektu byly průběžně zveřejňovány na webových stránkách vytvořených zvlášť
pro účely projektu MAP pro ORP Blansko www.vzdelavaniblanensko.cz, v průběhu realizace projektu
byl také zřízen facebookový profil Vzdělávání Blanensko – místní akční plán rozvoje vzdělávání na
území ORP Blansko, který byl provázán s webovými stránkami, a také facebookový profil EduPoint
vyhrazený aktivitám určeným nejširší veřejnosti.
O projektu a jeho výstupech vyšlo několik článků v místním tisku, projekt byl dvakrát prezentován na
přehlídce neformálního vzdělávání a volnočasových aktivit Bambifest v Blansku (v roce 2016 a 2017).
Komunikační strategie popisuje způsob oslovení a zapojení všech cílových skupin projektu,
což jsou:


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



pracovníci popularizující vědu a kurikulární reformu



rodiče dětí a žáků



vedoucí pracovníci škol a školských zařízení
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veřejnost



zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působících ve vzdělávací politice

Děti a žáci. Tato cílová skupina byla zapojena do projektu převážně nepřímo, formou přínosu, pro
pedagogy a rodiče. Přímo pro děti však byla určena prezentace na téma „Škola, do které chodím rád“
na Bambifestu 2017, dětem pak dále byla určena výzva k výtvarnému a literárnímu ztvárnění tématu
ideální školy a následná vernisáž vytvořených prací v Galerii města Blanska v červnu 2017.
Pedagogičtí pracovníci byli zapojeni prostřednictvím pracovních skupin, Řídícího výboru, formou
účasti na tematických setkáváních, při aktivitách předávání dobré praxe a sdílení zkušeností a
vzdělávacích aktivitách. Přínosem pro pedagogy byla možnost vzájemného setkávání, sdílení
poznatků a dobré praxe, i možnost poznat praxi na jiné škole a převzít pozitivní a funkční postupy pro
svou práci.
Komunikačním kanálem pro tuto skupinu je přenos informací od realizačního týmu prostřednictvím
vedení škol, dále pak přímá emailová komunikace, informace zveřejňované na webu a na
facebookovém profilu.
Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních
služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže. Ke spolupráci byli vyzvání
také zástupci neformálního a zájmového vzdělávání, kteří se účastnili zasedání řídícího výboru jako
jeho členové, zapojovali se do pracovních skupin i tematických setkání a vzdělávacích aktivit. Jednou
z forem oslovení této skupiny byla mimo jiné účast zástupců realizačního týmu na Bambifestu,
festivalu neformálního a zájmového vzdělávání v Blansku v letech 2016 a 2017, který posloužil mimo
jiné i k navázání neformálních osobních vztahů. Byli vyzývání k připomínkování dokumentu, formou
dotazníkového šetření byli vyzváni k předložení svých záměrů a aktivit, aby mohly být po posouzení
souladu s principy a prioritami MAP začleněny do akčního plánu.
Komunikačním kanálem pro tuto skupinu bylo předávání informací za využití seznamu klíčových
aktérů (oslovení, pozvánky, zprávy), dále informace zveřejňované na webu, na facebooku, v novinách
a osobním formou.
Pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství. Během realizace projektu
byl RT ve spojení s pracovníky krajského pracoviště Národního institutu pro další vzdělávání a
spolupracoval s nimi na výměně informací. Dále pak byl RT v intenzivním kontaktu s PPP Vyškov,
pobočkou Blansko, jehož pracovníci se zapojovali do pracovních skupin, vzdělávacích aktivit i
tematických setkání. Komunikačním kanálem byla emailová komunikace, informace na webu a
facebooku a přímý kontakt.
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Pracovníci popularizující vědu a kurikulární reformu. Realizační tým navázal spolupráci s organizací
EduIn a ve spolupráci s ní realizovat tvz. EduPointy – odpolední semináře a workshopy pro veřejnost
na nejrůznější aktuální témata z oblasti vzdělávání – tito pracovníci se tedy přímo podíleli na aktivitě
budování znalostních kapacit. Zástupci EduIn se účastnili kulatého stolu jako přednášející. Dále pak
byla navázána spolupráce s Nadací Karla Janečka, projektem Elixír do škol, kde je předpoklad další
spolupráce. Jako komunikační kanál zde bylo použito přímé oslovení.
Rodiče dětí a žáků: tato skupina byla zapojena prostřednictvím účasti na řídicím výboru a pracovních
skupinách, dále byla oslovována průběžně pomocí prostředků hromadné komunikace: tiskem,
formou informací na webu a facebooku, a dále pak formou spolupráce se třemi největšími
mateřskými centry v regionu. Rodičům byly určeny také některé vzdělávací aktivity a společná setkání
ve formátu EduPoint.
Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení jsou klíčovou skupinou z hlediska přenosu informací a
nabídek možností využití aktivit projektu pro pedagogické pracovníky, další pracovníky ve školách,
rodiče dětí a žáků apod. Vedoucí pracovníci škol byli zapojeni v řídícím výboru a v pracovních
skupinách. Komunikačním kanálem zde bylo především adresné zasílání informací, pozvánek apod.,
osobní komunikace členů realizačního týmu s vedoucími pracovníky a účast zástupců realizačního
týmu na jejich společných setkáních v rámci sdružení Cirsium.
Veřejnost: přínos pro veřejnost je spojen s vytvořením motivující kultury na školách a zlepšení kvality
vzdělávání na území ORP. Veřejnost byla informována prostřednictvím webu, facebooku a článků
v novinách, měla možnost se zapojit do připomínkování zásadních dokumentů (problémových
okruhů, priorit, strategického rámce, vize) a byla k tomu vyzývána.
Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působících ve vzdělávací politice: zřizovatelé škol jsou
významnými aktéry projektu. Zástupci zřizovatelů jsou členy Řídícího výboru, dále se mohou účastnit
tematických setkávání, pracovních skupin, apod. Spolupráce mezi zřizovateli a vedením škol je
významná i z hlediska definovaného problému spojeného s investicemi a problematikou grantových
řízení. Hlavním komunikačním kanálem je adresné zasílání pozvánek, zpráv a dále osobní komunikace
členů projektového týmu se zástupci této skupiny. Výlučné postavení v této skupině mělo město
Blansko coby ORP a největší zřizovatel v území – vedoucí odboru školství byla odbornou garantkou
druhé části projektu zaměřené na akční plánování.
4.4

Analýza rizik v oblasti vzdělávání

Analýza rizik v oblasti vzdělávání v řešeném území byla vytvořena kombinací metod komunitního
projednání a následného expertního doplnění. Rizika ohrožující kvalitu škol a školských zařízení je na
jejím základě možné rozdělit do několika oblastí:
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Finanční

Nedostatek financí na běžný provoz zařízení, na mzdy a na investice do jejich modernizace a na
předfinancování projektů je základním rizikem, které má vliv na fungování celého systému. Stejně tak
do této oblasti ale spadá i konkurence mezi školami vyplývající ze stávajícího systému financování na
žáka, nebo nedostatečná absorpční kapacita území (nevyčerpání prostředků).


Organizační

K těmto rizikům náleží negativní demografický vývoj a riziko špatné dostupnosti škol, spojené s
rušením vhodných dopravních spojů. Patří sem ale i administrativní náročnost projektů nebo
nedostatečné personální zabezpečení zařízení.


Právní

Zahrnují zejména rozsáhlé změny ve školské legislativě, složitost pravidel IROP a jejich neustálé
úpravy.


Technická a věcná

Sem spadá jak špatný technický stav budov, tak nedostatky v projektové přípravě na jejich
rekonstrukce.
Stupnice hodnocení závažnosti (Z) a pravděpodobnosti (P) rizik byly nastaveny následovně:
1 – minimální, 2- nízká, 3 – středně vysoká, 4 – vysoká, 5 – velmi vysoká
Výsledná hodnota rizika (V) je pak dána součinem závažnosti a pravděpodobnosti konkrétního rizika.

Tabulka 11: Analýza a registr rizik v území (zdroj: vlastí šetření)
Název rizika
Z P
V=Z×P

Opatření ke snížení
rizika

Subjekt
rizika

Zodpovědná tvorba
rozpočtů
Využívání grantových
a dotačních programů
Zodpovědná tvorba
rozpočtu MŠMT
Posílení vzájemné
komunikace a
spolupráce

Zřizovatel
MŠ, ZŠ
Zřizovatel
MŠ, ZŠ
Stát

Spolupráce při

Obce daného

Finanční rizika
Nedostatek financí na běžný provoz a
opravy
Nedostatek financí na investice a vybavení

2

2

4

4

3

12

Nedostatek financí na platy

2

5

10

Konkurence škol

3

3

9

2

2

4

Konkrétní
MŠ, ZŠ

Organizační rizika
Nevhodná dislokace MŠ a ZŠ v rámci území
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územním plánování
Potřeba začlenit jej do
dlouhodobých plánů
Spolupráce při
plánování dopravní
obslužnosti
Zvyšování motivace ke
spolupráci, hledání
společných témat a
cílů

území, kraj
Obce daného
území, kraj
Obce, kraj

V=Z×P

Opatření ke snížení
rizika

Subjekt
rizika

3

9

Obce, kraje

4

4

16

3

4

12

Komunikace se
zákonodárci
Grantové a dotační
programy
Spolupráce
s externími subjekty

Špatný technický stav budov škol

4

3

12

Zastaralé vybavení škol

3

3

9

Manažerská nedostatečnost vedení školy

5

2

10

Ostatní personál. rizika (fluktuace, věk,
aprobace… )

3

3

9

Nízká kvalita výuky

5

3

15

Nezájem rodičů o spolupráci

2

4

8

Nepříznivý demografický vývoj

3

4

12

Rušení dopravních spojů zajišťujících
dopravu dětí do MŠ a ZŠ

3

4

12

Nezájem či neochota obcí v území ke
vzájemné spolupráci

3

3

9

Z

P

Rozsáhlé změny školské legislativy

3

Složitost pravidel IROP a jejich změny
Nedostatečné právní znalosti a vědomí

Název rizika

Obce daného
území

Právní rizika

Obec zřizující
ZŠ, MŠ
Konkrétní
MŠ, ZŠ

Technická a věcná

4.5

Lepší využití dotačních
programů
Lepší využití dotačních
programů
Personální opatření,
kurzy manažerských
dovedností
Hledání vhodných
forem motivace
zaměstnanců
Další vzdělávání
pedagogů
Hledání vhodných
forem motivace a
společných zájmů

Zřizovatel
MŠ, ZŠ
Zřizovatel
MŠ, ZŠ
Zřizovatel
MŠ, ZŠ
Příslušná
škola
Příslušná
škola
Příslušná
škola

Východiska pro strategickou část

Tato kapitola definuje problémové oblasti a klíčové problémy, jak byly brány v úvahu při sestavování
priorit akčního plánu a cílů. Součástí kapitoly je i SWOT-3 analýza jednotlivých prioritních oblastí.
4.5.1

Vymezení problémových oblastí a klíčových problémů

Na základě jednání řídícího výboru byly definovány následující problémové oblasti a klíčové problémy
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Kvalita ve smyslu kvality vzdělávacího procesu, kvality řízení školy, kvality klimatu ve škole,
kvality přípravy předškoláků na vzdělávání, kvality vzdělávání pedagogů, kvality vybavení
škol.



Kapacita ve smyslu prosté kapacity školy vzhledem k potřebám území, i ve smyslu kapacity
odborných učeben.



Spolupráce rodiny a školy, zřizovatele a školy, rodin, škol a organizací poskytujících
neformální vzdělání a organizací volnočasových, spolupráce škol navzájem, spolupráce škol
s firmami, podpora MAS pro školy a další instituce při realizaci jejich aktivit.

Tabulka 12: Problémové oblasti a klíčové problémy

Problémová oblast

Klíčové problémy

Kvalita

Kvalita pedagogického sboru - je náročné najít, udržet, motivovat a
dále vzdělávat kvalitní učitele.
Kvalita řízení školy – zejména managementu menších škol, školám
chybí možnost konzultace, metodického vedení, není jasně
definováno, co se rozumí pod pojmem kvalita, zřizovatelé nemají
ujasněno, co vlastně od školy očekávají.
Kvalita klimatu školy je klíčovým prvkem vzdělávání, je na něm třeba
neustále pracovat, toto úzce souvisí s prací pedagogů a jejich
odborností a možností zřídit školní poradenské pracoviště, případně
možností spolupracovat s externími organizacemi zajištujícími
preventivní služby.
Kvalita zázemí pro vzdělávání – kvalita vybavení škol v území je
rozdílná, je přímo závislá na schopnosti získat finanční podporu
z dalších zdrojů, je problematická udržitelnost a obnova již
pořízeného. Významným aspektem kvality vzdělávání je kvalita a
dostupnost odborných učeben, které ne všude odpovídá potřebám
škol.
Kvalita vzdělávacího procesu – zejména v souvislosti se společným
vzděláváním je nutno řešit otázku kvality vzdělávacího procesu, a to
jak po stránce formy a metod, tak i po stránce rozsahu a obsahu.
Výuka jazyků – nedostatek či nemožnost získat rodilé mluvčí, bylo by
potřeba více dělených hodin. Matematika, čeština – nízké hodinové
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dotace, potřeba metodického vedení, práce s nadanými žáky.
Kvalita neformálního vzdělávání a volnočasových aktivit – neformální
vzdělávání je významným prvkem zvyšování úrovně a kvality
vzdělávání na základních a mateřských školách, udržení a zvyšování
kvality neformálního a zájmového vzdělávání je proto důležitým
úkolem akčního plánování.
Kapacita

Kapacita školních zařízení – tabulkové kapacity škol neodpovídají
skutečnosti, lokálně nedostačují, nedostačující bude, v případně
povinnosti přijmout dvouleté děti, kapacita mateřských škol.
Kapacita odborných učeben – je nutno zajistit dostatečnou kapacitu
odborných učeben, zejména učeben pro

přírodní vědy

a

polytechniku.
Kapacita pro neformální a zájmové vzdělávání - omezována je
kapacita ZUŠ, je nutno nalézt způsob jejího rozšíření, dle potřeb a
možností je vhodné rozšířit či zřídit školní kluby.
Kapacita lidská – psycholog, speciální pedagog, asistent, rodilý mluvčí
pro výuku jazyků, matematikář, to vše jsou nedostatkové profese,
není kde je brát.
Spolupráce

Koordinace

aktivit

v rámci

území,

fundraising,

projektové

poradenství – venkovské školy pociťují chybějící článek mezi obcí a
krajem.
Sdílení dobré praxe, metodická podpora učitelů, hospitace – dříve
zajišťoval okres, dnes chybí.
Spolupráce s rodinami – hledání vhodné formy komunikace a
spolupráce mezi rodiči, učiteli a školou, učitelé zažívají nejistotu vůči
rodičům, jak s nimi jednat.
Spolupráce pedagogů a nepedagog. pracovníků uvnitř školy – mezi
stupni často chybí přenos informací, novinkou je spolupráce
poradenského týmu s pedagogy i nepedagogy - např. asistenty –
školy neví, jak na to.
Spolupráce s organizacemi poskytujícími neformální a zájmové
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vzdělávání a vzdělávání pedagogů – organizace poskytující
neformální vzdělání jsou cenným zdrojem inspirace a aktivit
doplňujících výuku, je vhodné koordinovat aktivity tak, aby ladily se
ŠVP.
Spolupráce se poradenskými organizacemi – PPP a SPC – klíčové je
nastavení vzájemných pravidel, nalezení společného cíle a jeho
sdílení.
Spolupráce s firmami - nedostatková, přitom klíčová jak z hlediska
volby povolání, tak i pokud jde o potenciál získávat dodatečné zdroje.

4.5.2

Prioritní oblasti rozvoje a jejich SWOT-3 analýza

1.1

Vzdělávací instituce, zřizovatelé a ORP si stanoví priority a cíle v rámci strategického a
akčního plánování

1.2

Metodická a odborná podpora managementu škol, sdílení příkladů dobré praxe a koordinace
aktivit

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

 velká část manažerů škol v posledních letech
 věková skladba ředitelů (část je v
prošla konkurzy=existují plány rozvoje škol
předdůchodovém věku, což ovlivňuje jejich zájem
plánovat na delší časové období)
 na ORP jsou školy, které systematicky plánují

velkou část škol tvoří malé školy, kde jsou ředitelé
 na ORP jsou zřizovatelé, kteří v tomto způsobu
vytíženi výukou a administrativou a plánování
práce školy podporují a vyhodnocují, začlenily
nevnímají jako významné
tento způsob práce do vlastních koncepcí rozvoje
(např. město Blansko), přičemž obojí skýtá
 absence legislativně nadřízeného školského
příležitost pro přenos dobré praxe
orgánu v ORP (přímá koordinace rozvoje školství
v území)
 velká část zřizovatelů jsou malé obce, kde nejsou
personální kapacity pro systematickou práci
zřizovatele se školou
PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

 existence systémových projektů na podporu
strategického a akčního plánování
 nová koncepce rozvoje vzdělávání JMK
 přenos dobré praxe mezi zřizovateli a školami

 obměna vedení školy = ztráta kontinuity rozvoje
školy
 časté změny politiky zřizovatele
 konkurenční vnímání vztahů mezi školami
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2.1

Výstavba a rekonstrukce budov, rekonstrukce zázemí školy

2.2

Modernizace vnitřního vybavení a učeben, rozvoj podnětného prostředí na školách

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

 aktivita zřizovatelů zejména v bodě 2.1
 priorita ředitelů
 relativně slušná vybavenost škol díky programu
Peníze do škol

 zájem zřizovatelů se soustředí zejména na oblasti,
které zřizovateli přinesou úspory
 obtížně se získávají peníze pro 2.1
 vybavení, zejména moderní technika, rychle
zastarává

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

 existence MAS MK
 IROP a strukturální fondy obecně
 projekty JMK a další

 nutnost finanční spoluúčasti zřizovatele
 velký počet žádostí vzhledem k celkovému
objemu alokovaných dotačních prostředků
 administrativní náročnost projektů

3.1

Podpora vzdělávacích programů, metod a aktivit s důrazem na interdisciplinaritu, či rozvoj
klíčových kompetencí dětí a žáků

3.2

Podpora mimovýukových a mimoškolních aktivit

3.3

Podpora programů a aktivit zaměřených na polytechniku, zejména na rozvoj manuální
zručnosti a EVVO

3.4

Rozvoj pozitivního klimatu škol a posílení komunitní úlohy školy s důrazem na úlohu rodiny ve
vzdělávání

3.5

Podpora společného vzdělávání a individualizace výuky

3.6

Podpora rozvoje podnikavosti a iniciativy dětí a žáků

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

 stabilizovaná síť škol a jejich vyrovnaná úroveň
 kvalita není definována, měřena ani
vyhodnocována
 fungující spolupráce škol s ostatními školskými
zařízeními (např. PPP, SPC) a zařízeními věnujícími  finanční a logistická náročnost mimoškolních
se vzdělávání žáků a práci s dětmi (např.
aktivit pro menší školy
neziskové organizace, muzeum, knihovny apod.)  faktický nezájem části zřizovatelů a jejich malá
 kvalita je deklarovaná priorita ředitelů i
informovanost
zřizovatelů
PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

 definování a měření kvality v rámci regionu
 využití lokálních vzdělávacích institucí
(neformální vzdělávání)
 systémové projekty zaměřené na rozvoj kvality
vzdělávání
 sdílení příkladů dobré praxe
4







nedostatek financí
nedostatek lidských zdrojů
nekoncepčnost
zkreslující informovanost médií o školství
formalismus
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4.1

Rozvoj manažerských kompetencí vedení škol včetně kompetencí k plánování a rozvoji
lidských zdrojů

4.2

Rozvoj kompetencí pedagogů, zejména v oblasti společného vzdělávání, individuálního
přístupu k dětem a žákům a práci s heterogenní třídou (včetně práce s dvouletými dětmi v
MŠ)

4.3

Rozvoj kompetencí pedagogů a vedení škol v oblasti zkvalitnění výukových postupů či nových
výukových metod

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY






 nerovnoměrné vzdělávání členů pedagog. sboru
 odpor části pedagogů ke společnému vzdělávání
 nedostatek financí nebo jejich tematická
vázanost (projekty) neodpovídající potřebám
školy

rozvoj lidských zdrojů je priorita ředitelů
průběžně probíhá, školy je plánují
rozsáhlá nabídka vzdělávacích programů na trhu
velká část ředitelů prošla systematickým
vzděláváním, jehož součástí je rozvoj lidských
zdrojů

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY






 nedostatek kvalitních zaměstnanců (pedagogů i
nepedagogů) s potřebným vzděláním
 vysoký průměrný věk pedagog. sboru
 legislativní situace vztahující se k účasti pedagoga
na vzdělávání
 rozdílnost kvalit jednotlivých vzdělávacích
programů
 komplikovanost aktuálních šablon a jejich
nedostupnost pro malé školy=další oslabování
menších škol

projekty šablon
systematická práce ČŠI
široká nabídka vzdělávání
je to priorita kraje

5
5.1

Podpora sítí škol a společných aktivit škol včetně škol různých typů

5.2

Propojení neformálního a formálního vzdělávání,

5.3

Podpora spolupráce s regionálními zaměstnavateli a živnostníky

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

 široká a aktivní síť organizací neformálního
vzdělávání s bohatou nabídkou
 připravené programy NV navazující na RVP,
možnost programů na míru pro školy
 část škol spolupracuje formou neformální sítě

 nepropojenost institucí NV, každá hraje „za sebe“
 chybí systémový přístup ke spolupráci školaorganizace NV ze strany škol
 neochota firem a zaměstnavatelů ke spolupráci

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

 vznik funkční sítě škol s pozitivním dopadem na
státní priority území
 příklady dobré praxe (Bambifest)
 společné projekty více škol

 konkurenční vztahy mezi školami
 konkurenční vztahy mezi organizacemi NV
 přetíženost pedagogů = cokoliv kromě výuky ve
škole je často otázkou osobní aktivity jednotlivců
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5

Strategická část - Strategický rámec priorit MAP do roku 2023

5.1

Vize
Pedagog, žák i rodič společně směřují ke stejnému cíli. Tím je maximální rozvoj
potenciálu žáka a rozvoj jeho kompetencí pro další cestu životem.


Pedagog, žák a rodič stojí v jádru vzdělávacího procesu.



Mezi rodiči a pedagogy panuje vzájemná důvěra, respekt a ochota ke spolupráci.



Pedagogové umí žáky nadchnout pro vzdělávání. Jsou motivovaní a svou práci vnímají jako
důležitou pro rozvoj společnosti, za což se jim dostává odpovídajícího ocenění. Ke své práci
mají k dispozici kvalitní materiální zázemí a poradenství, díky němuž jsou schopni vycházet
vstříc individuálním potřebám žáků.



Rodiče si uvědomují nezastupitelnou úlohu rodiny ve vzdělávání, své děti ve vzdělávání
podporují a motivují. Žáci pod vedením pedagogů a rodičů postupně přejímají odpovědnost
za své vzdělávání a úspěch v životě.



Vzdělávací instituce si uvědomují hodnotu a přínos spolupráce rodiči a širší veřejností, ale i
mezi sebou navzájem, a usilují o její rozvoj.



Zřizovatelé respektují vzdělávací instituce jako nedílnou součást života místní komunity a
soustavně pečují o jejich materiální zázemí.

5.2

Priorita 1: Akční a strategické plánování, metodická podpora a koordinace aktivit
1.1 Vzdělávací instituce, zřizovatelé a ORP si stanoví priority a cíle v rámci

Cíl

strategického a akčního plánování
Jedním z problémů vyskytujících se napříč ORP Blansko je neujasněnost a
roztříštěnost cílů vzdělávacích institucí, vize rozvoje školství velmi často chybí i
obcím. Pravidelné nastavování priorit a cílů v delší perspektivě, probíhající na více

Popis cíle

úrovních (ORP, obce, školy) pomůže zefektivnit práci škol i obcí, stejně tak
definování standardu kvalitní školy napomůže lépe určit cíl, ke kterému školy
směřují.

Vazba na
povinná a
doporučená
opatření dle
Postupů MAP

Cíl má vazbu na všechna povinná i volitelná opatření.
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Indikátory




Počet škol na území ORP Blansko, kde probíhá akční plánování
Počet škol na území ORP Blansko, které mají plán rozvoje pro delší časové
období (5 let a více)
Počet obcí, které mají stanoveny a pravidelně aktualizují potřeby vzdělávacích
institucí v oblasti investic a vybavení.
Je definován standard kvalitní školy

1.2 Metodická a odborná podpora managementu škol, sdílení příkladů dobré
Cíl:

praxe a koordinace aktivit
Častým požadavkem vedení škol je metodické podpora případně mentoring,
zejména ve věci legislativních nároků a s nimi spojených povinností vedení školy,
fundraisingu, projektového poradenství či v personálních otázkách. Kolegiální
podpora často není dostatečně odborná, případně není přijímána s ohledem na

Popis cíle

rivalitu škol. Řešením je tak projekt na zajištění odborné metodické podpory smluvní
či jinou formou, případně zajištění kolegiální podpory z jiného regionu, byť v rámci
kraje. Realizátor projektu by měl zároveň zajistit koordinaci aktivit škol v území a
postarat se o přenos dobré praxe.

Vazba na
povinná a
doporučená
opatření dle
Postupů MAP

Cíl má vazbu na všechna povinná i volitelná opatření.


Indikátory

5.3



Je realizován projekt metodické a odborné podpory, do kterého se zapojí
minimálně 30 % škol
Počet realizovaných konferencí škol do roku 2023

Priorita 2: Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání

Cíl

2.1 Výstavba a rekonstrukce budov, rekonstrukce zázemí
Zvýšit kapacity vzdělávacích zařízení v závislosti na demografickém vývoji či rozvoji
příslušné obce, zlepšit technický stav budov a tím zvýšit kvalitu vzdělávání,
rekonstruovat zázemí vzdělávacích institucí včetně hřišť a tělocvičen, doplnit či

Cíl a popis cíle

obnovit vybavení školních zahrad, revitalizovat zeleň v zahradách a areálech
vzdělávacích institucí. Zbudovat bezbariérové přístupy a prostory ve vzdělávacích
institucích, které by umožnily rovný přístup ve vzdělávání. Upravit vnitřní i venkovní
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prostory školních objektů tak, aby odpovídaly současným trendům.
Vazba na
povinná a
doporučená
opatření dle
Postupů MAP
Indikátory

Cíl má vazbu na PO1, PO2, PO3, DO1, DO2, V1, VO2, VO4



Počet realizovaných investičních projektů do roku 2023

2.2 Modernizace vnitřního vybavení a učeben, rozvoj podnětného prostředí ve
Cíl

vzdělávacích institucích
Vybavit učebny a laboratoře technologiemi a nábytkem, instalovat zařízení, které
umožní rozvoj nových výukových a výchovných metod, pořídit potřebné pomůcky

Popis cíle

pro výuku a zvýšit tak celkovou kvalitu vzdělávání, podpořit rozvoj podnětného
prostředí a kvalitu klimatu na školách formou tematických či relaxačních zón či
koutků.

Vazba na
povinná a
doporučená
opatření dle
Postupů MAP

Cíl má vazbu PO1, PO2, PO3, DO1, DO2, DO3, V1, VO2, VO4.


Indikátory

5.4

Počet realizovaných projektů (renovovaných učeben a laboratoří, kabinetů,
relaxačních zón) v souladu s cílem do roku 2023

Priorita 3: Kvalita vzdělávání
3.1.

Cíl

Podpora

vzdělávacích

programů,

metod

a

aktivit

s

důrazem

na

interdisciplinaritu a rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků
V souladu se současným pojením výuky budou podpořeny výukové programy,
metody, které se nezaměřují jen na jednu oblast a dovednost, ale umožňují získat
dětem a žákům hlubší vhled ve vzájemných souvislostech (např. metoda CLIL, rozvoj

Cíl a popis
cíle

kritického myšlení, rozvoj čtenářské gramotnosti jako průřezové téma napříč
předměty) a rozvíjet klíčové kompetence. V rámci tohoto cíle bude podpořen nákup
licencí, materiálu a vybavení pro realizaci těchto programů, případně mzda
doprovodu, pokud bude aktivita či program realizovány jako mimovýukové.

Vazba na
povinná a

Cíl má vazbu na PO1, PO2, DO1, DO2, VO1, VO2, VO3, VO4
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doporučená
opatření dle
Postupů
MAP


Počet škol, které realizují program, aktivitu či zavedly metodu v souladu s definicí
cíle do roku 2023

Indikátory

Cíl

3.2 Podpora mimovýukových a mimoškolních aktivit
Jedním z problémů, se kterým se školy na území ORP potýkají, je nedostatek
finančních prostředků pro zatraktivnění výuky a její pojetí v souladu s moderními
trendy. Cílem je zpřístupnit školám další aktivity související s rozšířením a

Cíl a popis cíle

zatraktivněním výuky (podpora výjezdů tříd do specializovaných zařízení, středních
škol či firem, podpora vystoupení či stáží specialistů na školách, podpora organizací
specializujících se na tento typ výuky a jejich spolupráce se školami, podpora
realizace programů neformálního vzdělávání ve školách a podobně).

Vazba na
povinná a
doporučená
opatření dle
Postupů MAP
Indikátory

Cíl má vazbu na PO1, PO2, PO3, DO1, DO2, DO3, VO2, VO3, VO4



Počet podpořených aktivit v souladu s cílem do roku 2023

3.3 Podpora programů a aktivit zaměřených na polytechniku, zejména na rozvoj
Cíl

manuální zručnosti, přírodních věd a EVVO
V minulých letech byl rozvoj polytechnických disciplín na základních školách potlačen
ve prospěch zvýšení hodinových dotací nově zavedených předmětů, v mateřských
školách byly rozvíjeny omezeně. Je proto v zájmu regionu podpořit programy a
aktivity zaměřené na rozvoj manuální zručnosti, přírodních věd, všeobecných

Cíl a popis cíle

technických znalostí a EVVO, a to jak formou ucelených programů realizovaných ve
výuce, tak formou mimovýukových aktivit. Podporováno bude zavedení již hotových
ucelených programů (Technické MŠ), metodik (badatelská výuka), školních i
mimoškolních kroužků (truhlářský, řezbářský) či zapojení škol do programů (např.
Ekoškola)

Vazba na
povinná a
doporučená
opatření dle

Cíl má vazbu na PO1, PO2, PO3, DO1, DO2, DO3, VO2, VO3, VO4
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Postupů MAP


Indikátory

Počet podpořených aktivit a programů v souladu s cílem do roku 2023

3.4 Rozvoj pozitivního klimatu škol a posílení komunitní úlohy školy s důrazem na
Cíl

úlohu rodiny ve vzdělávání
Nezbytnou součástí kvality vzdělávání je kvalita klimatu školy, k němuž patří také
schopnost komunikace a spolupráce se širší komunitou tvořící okolí školy. Cílem je
motivovat školy k systematické práci na vnitřním klimatu, na zlepšení komunikace
uvnitř školy i navenek, na posílení spolupráce s externími organizacemi, na zlepšení

Cíl a popis
cíle

komunikace s rodiči a jejich zapojení do vzdělávání dětí či do chodu školy. V rámci
tohoto cíle budou podpořeny pravidelné i jednorázové aktivity (např. periodické
testování klimatu školy, zavedení třídnických hodin, výjezdní zasedání sboru, aktivity
posilující vazby mezi ročníky, aktivity na zapojení rodičů do výuky i do chodu školy.
Vzdělávání pedagogických pracovníků bude zajištěno v rámci cíle 4.2

Vazba na
povinná a
doporučená
opatření
(témata) dle
Postupů
MAP
Indikátory

Cíl

Cíl má vazbu na PO1, PO2, PO3, DO1,VO3, VO4





Počet škol, které si stanoví rozvoj klimatu školy jako prioritu do roku 2023
Počet škol realizujících testování klimatu do roku 2023
Počet dalších aktivit zaměřených na posílení klimatu školy do roku 2023

3.5 Podpora společného vzdělávání a individualizace výuky
V rámci tohoto cíle bude podporováno zakládání a rozvoj ŠPP, rozvoj pedagogické
diagnostiky na základních a mateřských školách, nákup kompenzačních pomůcek a

dostupnost odborných služeb pro mateřské školy (speciální pedagog, psycholog,
Cíl a popis
logoped) s důrazem na uplatňování individuálního přístupu k dětem. Nedílnou
cíle
součástí tohoto cíle je také vyhledávání a rozvoj talentů na úrovni uměleckých a
základních škol.
Vazba
na
povinná
a Cíl má vazbu na PO1, PO3
doporučená
opatření dle
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Postupů
MAP



Indikátory





Cíl

Počet školních poradenských pracovišť – přírůstek 2017-2023
Objem úvazků specializovaných pracovníků na základních školách – speciální
pedagog, psycholog
Počet mateřských škol, které mají zajištěny služby logopeda a speciálního
pedagoga
Počet základních a mateřských škol, na kterých je pravidelně prováděna
pedagogická diagnostika s cílem identifikovat SPUCH
Počet mateřských škol, kde probíhá testování percepčního oslabení
Počet škol, které vypracovaly a uplatňují program pro práci s talentovanými žáky

3.6 Podpora iniciativy a podnikavosti dětí a žáků
Smysl pro iniciativu a podnikavost je jednou z klíčových kompetencí – je to schopnost
jedince převádět myšlenky do praxe, která rovněž zahrnuje kreativitu, inovaci,
riskování, a schopnost plánovat a řídit projekty se záměrem dosáhnout určitých cílů –
tato schopnost je důležitá jako pro aktivní občany, kteří se stanou platnými členy
komunity, tak pro budoucí zaměstnance či samostatné podnikatele.

Cíl a popis
cíle

Na území ORP některé školy podnikavost a iniciativu žáků rozvíjejí, velmi často však
jde o aktivity závislé na konkrétním projektu, které s jeho ukončení také končí. Cílem
je motivovat školy, aby se aktivity rozvíjející iniciativu a podnikavost žáků staly
součástí ŠVP a měly praktický dopad pro školu či místní komunitu. Důležitým hráčem
v rozvoji podnikavosti mohou být také organizace poskytujících neformální vzdělávání
nebo volnočasové aktivity (například Skaut).
Do tohoto cíle je zahrnuta i problematika žákovských parlamentů.

Vazba na
povinná a
doporučená
opatření
(témata) dle
Postupů
MAP
Indikátory

Cíl má přímou vazbu na DO1, slabou vazbu na PO3 a DO3, dle zaměření konkrétních
projektů je pak možný dopad i na některé z VO




Počet podpořených aktivit a programů v souladu s cílem do roku 2023
Počet škol, které program na podporu podnikavosti a iniciativy zařazen mezi
priority
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5.5

Priorita 4 Rozvoj lidských zdrojů
4.1 Rozvoj manažerských kompetencí vedení škol včetně kompetencí k plánování a

Cíl

rozvoji lidských zdrojů
Postoje a priority, stejně jako personální politika vedení školy, zásadním způsobem
ovlivňují rozvoj školy, její atmosféru a kvalitu. Rozvoj manažerských kompetencí

Cíl a popis
cíle

s důrazem na strategické plánování, určování priorit školy a řízení lidských zdrojů
představuje významný krok k nastolení trvalých změn ve vzdělávání.

Vazba na
povinná a
doporučená
opatření
(témata) dle
Postupů
MAP

Cíl má silnou vazbu na všechna povinná i doporučená opatření.


Indikátory



Počet osob, které absolvovaly vzdělávací aktivitu zaměřenou na rozvoj
kompetencí managementu škol do roku 2023
Počet realizovaných vzdělávacích aktivit v souladu s cílem realizovaných do roku
2023

4.2 Rozvoj kompetencí pedagogů, zejména v oblasti společného vzdělávání,
Cíl

individuálního přístupu k dětem a žákům a práci s heterogenní třídou (včetně práce
s dvouletými dětmi v MŠ)
Základním předpokladem pro zvládnutí změn souvisejících s vyššími nároky na
individuální přístup k žákům a práci s heterogenní třídou je vzdělávání pedagogů a

Cíl a popis
cíle

systematická práce na rozvoji jejich kompetencí dalšími metodami (stáže, koučing,
mentoring apod.)

Vazba na
povinná a
doporučená
opatření
(témata) dle
Postupů
MAP

Cíl má vazbu na PO1, PO2, PO3, DO1, DO2, VO1, VO2, VO4


Indikátory



Počet osob, které absolvovaly vzdělávání zaměřené na společné vzdělávání do
roku 2023
Počet osob podpořených formou mentoringu nebo koučování do roku 2023
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4.3. Rozvoj kompetencí pedagogů a vedení škol v oblasti zkvalitnění výukových
Cíl:

postupů či nových výukových metod
Základním předpokladem pro kvalitativní rozvoj vzdělávání je inspirování, informování
a vzdělávání pedagogů a systematická práce na rozvoji jejich kompetencí k výuce ať už
stávajícími, nebo novými metodami. Budou posilovány také formy kolegiální podpory

Cíl a popis
cíle

(stáže, tandemová výuka, hospitace) uvnitř školy i mezi školami se snahou využít
znalostní potenciál regionu a bude podpořeno pravidelné scházení předmětových
skupin pedagogů a jejich metodická podpora.

Vazba na
povinná a
doporučená
opatření
(témata) dle
Postupů
MAP

Indikátory

5.6

Cíl má vazbu na PO1, PO2, DO1, DO2, VO1, VO2,VO3, VO4.





Počet osob, kterým byla poskytnuta podpora v podobě vzdělávání do roku 2023
Počet aktivit kolegiální podpory (mentoring, tandemová výuka)
Počet pravidelně se scházejících předmětových skupin a počet setkání do roku
2023

Priorita 5: Spolupráce
5.1 Podpora sítí škol a společných aktivit škol včetně společných aktivit škol různých

Cíl

typů
Zkušenosti z ORP i z jiných regionů ukazují, že jak jednorázové, tak zejména periodické
společné aktivity a sítě škol jsou efektivní formou spolupráce, ze které profitují všichni

Cíl a popis
cíle

zúčastnění. V rámci tohoto cíle tedy budou podporovány společné aktivity škol a jejich
propojení do funkčních sítí, a to včetně škol mateřských, podporována bude také
spolupráce základních a středních škol, a základních škol s mateřskými

Vazba na
povinná a
doporučená
opatření
(témata) dle
Postupů
MAP
Indikátory

Cíl má vazbu na PO1, PO2, PO3, DO1, DO2, DO3, VO1, VO2,VO3, VO4.




Počet společných aktivit škol do roku 2023
Počet funkčních sítí zahrnujících tři a více škol do roku 2023
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Cíl:

5.2 Propojení formálního a neformálního vzdělávání a volnočasových aktivit
V rámci regionu existuje široká a pestrá síť institucí poskytujících neformální
vzdělávání (ať už v podobě volnočasových aktivit či vzdělávacích programů určených

Cíl a popis
cíle

školám, často v přímé vazbě na RVP), či formální vzdělávání uměleckého směru.
V zájmu zkvalitnění vzdělávání je vhodné propojit tyto dvě sféry a posílit jejich
vzájemnou spolupráci v podobě setkávání, společných aktivit, vzdělávacích aktivit či
projektů.

Vazba na
povinná a
doporučená
opatření
(témata) dle
Postupů
MAP

Cíl vazbu na PO1, PO2, DO2, DO3, VO1, VO2, VO3, VO4



Indikátory

Priorita



Počet projektů spolupráce mezi organizacemi poskytujícími neformální a
formální vzdělávání do roku 2023
Vznik platformy pro neformální umělecké vzdělávání do roku 2023

5.3. Podpora spolupráce s regionálními zaměstnavateli a živnostníky
Projekty realizované na území ORP ukázaly, že propojení mezi školami a
zaměstnavateli formou exkurzí a stáží jsou nejen zajímavým zpestřením výuky, ale

také významným prvkem pro podporu kariérového poradenství. Pro mateřské školy je
Cíl a popis
ve spolupráci s firmami již několik let úspěšně realizován projekt Technické mateřské
cíle
školy, který rozvíjí manuální zručnost dětí. Příkladem dobré praxe je pak spolupráce
s jednotlivými rodiči, kteří seznamují děti se svým povoláním.
Vazba
na
povinná
a
doporučená
Cíl má vazbu na DO1, DO2, DO3, VO1, VO2
opatření
(témata) dle
Postupů
MAP
 Počet realizovaných aktivit a projektů do roku 2023
Indikátory
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6

Akční plán

Místní akční plán vzdělávání pro území ORP Blansko je hlavním výstupem projektu Místní akční plán
vzdělávání na území ORP Blansko. Je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání
dětí a žáků do 15 let, tj. vzdělávání předškolního, základního, neformálního a zájmového. Tento plán
je v souladu se strategickými plány obcí a nadřazenými strategickými dokumenty širšího území i
dokumenty s celostátní platností.
Dokument vznikl díky zapojení široké platformy subjektů a formou komunitního plánování. Popisuje
možné cesty a metody k realizaci cílů nastavených ve strategické části metodou komunitního
plánování. Podkladem pro akční plán byla jednání pracovních skupin, řízené rozhovory s řediteli škol
a dotazníková šetření, z nichž vzešel souhrn aktivit realizovaných či zamýšlených k realizaci v rámci
území. Jelikož tento souhrn byl příliš široký, provedli zpracovatelé následně prioritizaci a do akčního
plánu byly zahrnuty pouze takové typy aktivit, jejichž podpora a rozvinutí má význam v rámci ORP
vzhledem ke stanoveným prioritám a cílům. I z těchto aktivit však bude nutné vybírat, ideálně
stanovením priorit pro jednotlivé školní roky tak, aby se koncentrací pozornosti na danou
problematiku dosáhlo maximálního efektu.
V souvislosti s akčním plánováním v oblasti školství na regionální úrovni je třeba dále zdůraznit dva
aspekty: nutnost respektování běhu školního roku, který má určité zákonitosti – kupříkladu to, že
významné aktivity na další školní rok školy obvykle plánují v přípravném týdnu v srpnu. Má-li probíhat
akční plánování efektivně, je třeba mít připravené materiály k projednání právě na toto období
(případně je předložit managementu škol ještě v červnu nebo květnu).
Druhým aspektem je pak otázka koordinace aktivit akčního plánování v rámci ORP a konflikt
kompetencí s odborem školství ORP. Problematika chybějícího článku na úrovni okresu, jež dříve
zastával referát školství okresního úřadu, se v rozhovorech se zřizovateli a managementem škol
objevuje pravidelně a dlouhodobě (tento poznatek získali zpracovatelé už v roce 2013, kdy zahájili
práci na projektu Obce sobě). Větší potřebu podpory a koordinace aktivit však přirozeně pociťují
venkovské školy, naopak školy zřízené městem Blanskem primárně spoléhají na odbor školství, který
jim poskytuje podporu jak v investičních záležitostech, tak i v oblasti metodického vedení v podobě
pravidelné revize plánů rozvoje škol, a participačně-diskuzní platformy v podobě školské rady města.
Otázka vyjasnění oblasti působnosti s odborem školství ORP je klíčovým úkolem pro zahájení MAP II.
Vzhledem k tomu, že v době zpracování návrhu akčního plánu nejsou zpracovatelům známy
podmínky výzev na MAP II a implementaci MAP, obsahuje akční plán jen orientační návrh
harmonogramu. S realizací aktivit se buď počítá již ve školním roce 2017/2018 (v případě aktivit
realizovaných ze šablon, rozpočtů škol, případně aktivit podpořených z MAP), nebo v dalším období
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v závislosti na dostupném zdroji financí. Volnost, vzhledem k nejistotě a nedostatku informací, byla
ponechána i ve věci realizátora aktivity. Je však třeba vzít v úvahu, že počet subjektů ochotných
ujmout se role nositele projektu, případně přijmout další subjekty jako partnery, je v území značně
omezený. Realizace naplánovaných aktivit tak bude zřejmě dále ovlivněna i tímto faktorem.
V neposlední řadě je nutno vzít v úvahu projekt implementace KAP, jehož realizace bude probíhat na
území ORP souběžně s realizací MAP II a implementací MAP. Ani v případě tohoto projektu ještě
nejsou známy detaily, je však nutno počítat s tím, že některé priority a cíle budou naplňovány
aktivitami KAP, a že aktivity KAP do jisté míry naplní absorpční kapacitu území, pokud jde o realizaci
projektů.
Jelikož je akční plán sám o sobě rozsáhlým dokumentem, byl zařazen jako Příloha č. 4 tohoto
dokumentu.
V případě implementace MAP pak budou jednotlivé aktivity sdruženy do projektů dle logických
návazností a souvislostí – návrhy těchto projektů jsou též zachyceny v Příloze č. 4.

7

Implementace

Realizace MAP zahrnovala jednak komunikaci s cílovými skupinami a propagaci záměrů a cílů
projektu, jednak vytvoření personální struktury pro zachování kontinuity procesu akčního plánování.
Způsoby oslovení jednotlivých cílových skupin projektu a komunikaci s nimi v průběhu realizace
projektu MAP popisuje kapitola 4.3.
Způsoby zapojení jednotlivých subjektů formálního a neformálního vzdělávání a dalších subjektů,
popisuje Příloha č. 5
Přenos a toky informací v průběhu realizace projektu MAP zachycuje Schéma implementace MAP
(Graf 4).
Samostatnou problematikou k řešení však zůstává problematika implementace MAP v mezidobí mezi
realizací MAP a MAP II, popřípadě za situace, kdy MAP II nebude realizován.
Aktivity, které jsou v akčním plánu označeny jako aktivity pro školní rok 2017-2018, jsou připraveny
k realizaci v tomto školním roce, a to včetně zajištění zdrojů financování a dohod o partnerství.
U aktivit označených jako aktivity pro období 2018-2023 se počítá s další podporou, ať už finanční,
personální nebo organizační, z MAP II.
Pro projekty implementace budou vytvořeny samostatné pracovní skupiny – skupina pro projekt Můj
moravský kras se už poprvé sešla během realizace MAP.

78

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Blansko

Další aktivity spolupráce, zejména činnost řídicího výboru a nastavení pracovních skupin, jsou závislé
na harmonogramu a obsahu výzvy pro MAP II a projekty implementace, budoucí realizátor MAP II by
tak měl zůstat v kontaktu s členy řídícího výboru a dále je informovat o aktuální situaci.
Primárním úkolem projektu MAP II pak bude nastavení procesů akčního plánování tak, aby byly
dlouhodobě udržitelné i bez koordinace (příkladem dobré praxe v území je neformální sdružení
základních škol Cirsium). Je však pravděpodobné, že role koordinátora bude nezbytná po delší dobu.
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Graf 4: Schéma implementace MAP
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8

Seznam použitých zkratek

zkratka
AP
BYOD
CLIL
ČG
ČR
ČŠI
DDM
DO
DPP
DVPP
EU
EVVO
CHKO
ICT
IROP
ITI
JG
JMK
MAP
MaRC
MAS
MC
MG
MK
MMR
MPSV
MŠ
MŠMT
NIDV
NV
NZDM
OP
OP VVV
ORP
PO
PPP
PR
PS
RT
RVP PV
ŘV
SAS
SCLLD

význam
akční plán
bring your own device, přines si vlastní zařízení
content and language integrated learning, integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka
čtenářská gramotnost
Česká republika
česká školní inspekce
dům dětí a mláděže
doporučené opatření
dohoda o provedení práce
další vzdělávání pedagogických pracovníků
Evropská unie
environmentální výchova, vzdělávání a osvěta
chráněná krajinná oblast
počítače a informační technologie
integrovaný regionální operační program
integrované územní investice
jazyková gramotnost
Jihomoravský kraj
místní akční plán
mateřské a rodinné centrum
místní akční skupina
mateřské centrum
matematická gramotnost
Moravský kras
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo práce a sociálních věcí
mateřská škola
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
národní institut pro další vzdělávání
neformální vzdělávání
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Operační program
Operační program věda, výzkum, vzdělávání
obec s rozšířenou působností
povinné opatření
pedagogicko-psychologická poradna
public relation - propagace
pracovní skupina
realizační tým
rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
řídící výbor
sociálně aktivizační služby
strategie komunitně vedeného místního rozvoj
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SMO
SO
SPC
SPUCH
SRR
SSŠ
SŠ
SVP
ŠPP
ŠPP
ŠVP
VO
ZŠ
ZUŠ

9
číslo
1
2
3
4

Svaz města a obcí
správní obvod
speciálně pedagogické centrum
specifické poruchy učení a chování
strategie regionálního rozvoje
Středisko služby škole, p. o.
střední škola
speciální vzdělávací potřeby
školní poradenská pracoviště
školní poradenské pracoviště
školní vzdělávací plán
volitelné opatření
základní škola
základní umělecká škola

Seznam obrázků
název
Území SO ORP Blansko
Jednání ŘV MAP
Budování znalostních kapacit
doprovodné aktivity: Bambifest (test sluchové percepce)

10 Seznam grafů
číslo
1

název
Průměrné hodnocení MŠ v hlavních a vedlejších oblastech podporovaných z OP

2
3
4

Průměrné hodnocení ZŠ v hlavních a vedlejších oblastech podporovaných z OP
Vývoj průměrného počtu žáků ve třídě a na jednoho učitele od šk. roku 2011/2012
Schéma implementace MAP

11 Seznam tabulek
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8

název
SWOT analýza oblasti vzdělávání na území ORP vytvořená zástupci partnerství
Vyhodnocení v oblasti sociálních a klíčových kompetencí MŠ
Vyhodnocení v oblasti sociálních a občanských dovedností ZŠ
Vývoj na mateřských školách od šk. roku 2011/2012
Vývoj počtu základních škol, tříd, dětí a pedagogů na území ORP Blansko
Vývoj počtu asistentů pedagoga, spec. pedagogů a psychologů na území ORP
Blansko
Střední školy v Blansku a na území ORP Blansko
Přehled nejvýznamnějších zaměstnavatelů v ORP Blansko
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9
10
11
12

Přehled opatření MAP
Průnik povinných a volitelných opatření MAP a cílů MAP ORP Blansko
Analýza a registr rizik v území
Problémové oblasti a klíčové problémy

12 Seznam příloh
číslo
1
2
3
4
5

název
Analýza inspekčních zpráv
Řízené rozhovory s řediteli škol na téma strategické a akční plánování
Doprava do základních a mateřských škol
Akční plán vzdělávání pro území ORP Blansko
Zapojení subjektů formálního, neformálního a zájmového vzdělávání do tvorby MAP

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Blansko schválil Řídící výbor MAP dne 20. 6. 2017

……………………………………………………………………
Podpis předsedy Řídícího výboru MAP
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