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1 ÚVOD
Hlavním důvodem vzniku dokumentu s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP
Moravská Třebová“ je zejména potřeba vytvoření koncepčního a strategického rozvoje a také potřeba
dalšího rozvoje spolupráce a partnerství v oblasti předškolního a základního školství v území správního
obvodu ORP Moravská Třebová.
Místní akční plán (dále také jen „MAP“) je součástí tzv. akce KLIMA zaměřené na rozvoj kvalitního
a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let (akronym: Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická
podpora učitele (Mentoring), Aktivizující formy učení).
Schéma č. 1: KLIMA

Zdroj: vlastní zpracování

Přínosy MAP
Základním přínosem realizace MAP pro správní obvod obce s rozšířenou působností (dále také jen
„SO ORP“) Moravská Třebová je vybudování systému vzájemné komunikace mezi aktéry vzdělávání
na daném území a podpora jeho pozitivního ovlivňování a zkvalitňování v oblasti problematiky výchovy
a vzdělávání v širších souvislostech.
Místní akční plán stanovuje priority a jednotlivé kroky nezbytné k dosažení cílů výchovné a vzdělávací
politiky v území na základě místních potřeb a naléhavosti, lokálních přínosů za předpokladu využití
veškerých údajů vyplývajících z analýzy území v předmětné oblasti. MAP je zpracován ve spolupráci
s partnery z oblasti výchovy a vzdělávání v daném území.
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Cíle MAP
Základním cílem MAP je zlepšit celkovou kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách
prostřednictvím spolupráce zřizovatelů, škol, ostatních aktérů vzdělávání i rodičů. Spolupráce bude
uskutečňována jako proces informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení
místních potřeb nebo specifických problémů.
Výsledkem vzájemné spolupráce bude:


systémové zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování
dlouhodobého plánování jako nástroje směřujícího ke kvalitnímu řízení škol,



zlepšení prostorového a materiálního vybavení všech škol,



odborné, smysluplné, kvalitní a efektivní inkluzivní vzdělávání, včetně zvýšení dostupnosti
vzdělávání každému dítěti/žákovi,



podpora jednotlivých škol i pracovních týmů,



rozvoj potenciálu všech dětí a žáků,



zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí
a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči nebo partnery z oblasti neformálního vzdělávání.

1.1 Vymezení území MAP
Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Moravská
Třebová je realizován na území mikroregionu Moravskotřebovska a Jevíčska, které celkem zahrnuje
33 obcí včetně dvou měst (Bělá u Jevíčka, Bezděčí u Trnávky, Biskupice, Borušov, Březina, Březinky,
Dětřichov u Moravské Třebové, Dlouhá Loučka, Gruna, Hartinkov, Chornice, Janůvky, Jaroměřice,
Jevíčko, Koruna, Křenov, Kunčina, Linhartice, Malíkov, Městečko Trnávka, Mladějov na Moravě,
Moravská Třebová, Radkov, Rozstání, Rychnov na Moravě, Slatina, Staré Město, Třebařov, Útěchov,
Víska u Jevíčka, Vranová Lhota, Vrážné, Vysoká). Města Moravská Třebová a Jevíčko představují
spádová centra správního obvodu.
Správní obvod ORP Moravská Třebová se rozprostírá v jihovýchodním cípu Pardubického kraje, který
společně s krajem Královéhradeckým a Libereckým tvoří Region soudržnosti NUTS II Severovýchod
(viz mapa č. 1). Svoji rozlohou 41 728 ha zaujímá 9,2 % území kraje. Jedná se tedy o druhý největší
správní obvod v Pardubickém kraji.
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Mapa č. 1: Vymezení MAP SO ORP Moravská Třebová v České republice

Zdroj: vlastní zpracování

1.2 Popis struktury MAP
„Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Moravská Třebová“ je zpracován v souladu
s Přílohou č. 2 Výzvy č. 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV
k předkládání projektů (tzv. Postupy zpracování místních akčních plánů).
Souhrnný dokument MAP je členěn na 6 hlavních kapitol:
1. Úvod − v této části je přiblíženo, co to MAP je, proč se zpracovává, co je jeho přínosem a cílem.
Dále je zde vymezeno území MAP, popsána struktura dokumentu a příprava a postup realizace
projektu.
2.

Manažerský souhrn − představuje shrnutí klíčových poznatků a zjištění vyplývajících z provedené
analýzy. Souhrnně popisuje přehled problémových oblastí, klíčových problémů v území
a prioritních oblastí rozvoje v řešeném území.

3. Analytická část – je rozdělena do tří částí na obecnou část analýzy, specifickou část analýzy
a východiska pro strategickou část. Obecná část obsahuje základní informace o řešeném území,
metaanalýzu souvisejících strategických dokumentů, vyhodnocení dotazníkových šetření
a podrobnou charakteristiku školství v území. Dále je tu řešena dopravní dostupnost,
problematika sociálně patologických jevů a návaznost na dokončené vzdělání. Specifická část se
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zabývá tématy MAP v oblasti vzdělávání, je zde provedena analýza dotčených skupin a analýza
rizik v oblasti vzdělávání v řešeném území. V rámci východisek pro strategickou část jsou
vymezeny problémové oblasti a klíčové problémy řešeného území z pohledu vzdělávání,
stanoveny prioritní oblasti rozvoje a provedena jejich SWOT-3 analýza.
4. Strategická část (obsahující Strategický rámec do roku 2023) − v této části je definována vize,
jednotlivé prioritní oblasti rozvoje a stanoveny jsou jejich cíle, vazby na povinná a doporučená
opatření MAP a indikátory. Součástí je i seznam projektových záměrů, jak investičních, tak
neinvestičních.
5. Akční plán (Opatření) – obsahuje všeobecný akční plán a roční akční plán na školní rok 2017/2018,
v kterém jsou uvedeny aktivity jednotlivých škol, aktivity spolupráce a aktivity v oblasti
infrastruktury. Popsán je v něm i soulad Strategického rámce MAP s investičními potřebami
v oblasti vzdělávání v řešeném území a vazba opatření MAP na tematická opatření.
6. Implementační část − náplní poslední části je proces implementace. Popsáno je řízení
a organizační zajištění MAP, způsob aktualizace MAP, jakým způsobem bude proveden monitoring
a vyhodnocování realizace MAP a v neposlední řadě je popsán způsob a proces zapojení dotčené
veřejnosti do tvorby MAP.
Tab. č. 1: Struktura MAP pro území SO ORP Moravská Třebová
Název strategie

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Moravská Třebová

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000688

Kategorie strategie

Místní strategie (strategie správního obvodu ORP) tematického charakteru
pro oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového
a neformálního vzdělávání

Realizátor projektu

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.
Správní obvod ORP Moravská Třebová
Počet obyvatel správního obvodu: 26 315 (k 31. 12. 2016)

Řešené území
Počet obcí ve správním obvodu: 33
Rozloha správního obvodu: 41 728 ha (k 31. 12. 2016)
Města: Jevíčko, Moravská Třebová
Názvy měst a obcí,
jejichž školy se zapojily
do projektu MAP

Obce: Biskupice, Březina, Dětřichov u Moravské Třebové, Dlouhá Loučka,
Chornice, Jaroměřice, Křenov, Kunčina, Linhartice, Městečko Trnávka, Mladějov
na Moravě, Rychnov na Moravě, Staré Město, Třebařov, Útěchov, Vranová
Lhota

Období zpracování strategie

2016 – 2017

Schvalovatel strategie

Řídící výbor MAP

Forma a datum schválení

Schváleno Řídícím výborem MAP SO ORP Moravská Třebová dne 24. 10. 2017
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Anotace projektu

V rámci projektu se bude společně plánovat rozvoj vzdělávání na území SO ORP
Moravská Třebová. Realizací projektu se zvýší kvalita vzdělávání v mateřských
a základních školách, bude zlepšena koordinace a spolupráce v rámci území.
Dále se budou realizovat společné vzdělávací aktivity. Společně budou řešeny
místně specifické problémy ve školství a potřeby škol. Výstupem projektu bude
finální verze MAP (analytická část, strategický rámec MAP a akční plán
vzdělávání pro území SO ORP Moravská Třebová).

Zdroj: vlastní zpracování

1.3 Příprava a postup realizace projektu
Strategický dokument byl zpracován v rámci projektu financovaného z Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání pro období 2014 – 2020 s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území
ORP Moravská Třebová“, registrační číslo: reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000688.
Realizaci MAP předcházelo jednání o nositeli projektu. Díky znalosti regionu a místních aktérů byla,
po vzájemné dohodě s obcemi SO ORP Moravská Třebová, stanovena nositelem projektu organizace
MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. (dále také jen „MAS MTJ“).
Realizátor projektu, ještě v přípravné fázi projektu, oslovil všechny mateřské a základní školy (včetně
speciální mateřské a základní školy) s výzvou k účasti v připravovaném projektu MAP pro území SO ORP
Moravská Třebová. Výsledkem jednání byl souhlas všech 25 ředitelství mateřských a základních škol
na území se zapojením do projektu. Se zapojením uvedených škol do projektu souhlasili také všichni
zřizovatelé školských zařízení. Dále o účast v projektu projevily zájem i další subjekty v oblasti
neformálního a volnočasového vzdělávání (ZUŠ, DDM, rodinná centra a další), zástupci rodičů a laická
i odborná veřejnost. Samotná realizace projektu postupuje dle metodiky „Postupy zpracování místních
akčních plánů“ s ohledem na místní specifika území, přičemž rozvoj partnerství je spojujícím tématem
celého projektu.
Tvorba MAP probíhala po celou dobu realizace projektu (květen 2016 – říjen 2017) se zapojením všech
místních aktérů na území SO ORP Moravská Třebová a tím byl dodržen princip komunitně vedeného
místního rozvoje. Do přípravy MAP byli zapojeni všichni relevantní aktéři, kteří působí v regionu
a mohou přímo i nepřímo ovlivnit rozvoj vzdělávání regionu. Jedná se zejména o tyto aktéry:
−

vedoucí pracovníky škol a školských zařízení,

−

pedagogické pracovníky,

−

zřizovatelé škol a zaměstnance veřejné správy,

−

zástupce organizací působících v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže,

−

rodiče dětí a žáků,

−

děti a žáky,

−

pracovníky organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství (např. pedagogickopsychologické poradny, NIDV apod.),

−

pracovníky popularizující vědu a kurikurální reformu (VŠ),

−

veřejnost (zástupce Pardubického kraje, Krajská hospodářská komora apod.).
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Výše uvedení aktéři se mohli do přípravy strategie zapojit několika způsoby:
−

vyplnění dotazníků,

−

účast na pracovních skupinách,

−

účast na Řídícím výboru MAP,

−

účast na veřejných projednáváních MAP,

−

konzultace a řízené rozhovory s realizačním týmem,

−

zasílání podnětů e-mailem.
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2 MANAŽERSKÝ SOUHRN
2.1 Shrnutí klíčových poznatků, zjištění vyplývajících z provedené analýzy
Území SO ORP Moravská Třebová je tvořené celkem 33 obcemi, přičemž pouze v 18 z nich působí
mateřská nebo základní škola. Na území je celkem 10 mateřských škol, 5 základních škol a 9 spojených
mateřských a základních škol. Na území se nachází 1 speciální mateřská a základní škola. Z celkového
počtu 25 jsou 4 školy malotřídní. Všechny mateřské školy a základní školy jsou dostupné.
Území SO ORP Moravská Třebová je odlehlým regionem se špatnou dopravní obslužností do větších
měst (Pardubice, Brno, Praha).
Předškolní a základní vzdělávání
 Počet obyvatel v území SO ORP Moravská Třebová má sestupnou tendenci. Od roku 2010
dochází pouze k úbytku obyvatel. Počet obyvatel k 31. 12. 2016 činil 26 315.
 Síť MŠ a ZŠ je v území relativně hustá, kapacita MŠ je dostatečná, zavedení povinného školního
ročníku a přijímání dětí mladších 3 let nebude znamenat přeplnění kapacit mateřských škol.
Kapacita ZŠ je dle demografických prognóz většinou dostatečná.
 Většina budov MŠ a ZŠ vyžaduje rekonstrukci a modernizaci. Jedná se zejména o zateplení
budov, bezbariérovost, výměna oken, rekonstrukce střech, rekonstrukce školních jídelen a hřišť,
sociálních zařízení a zajištění zabezpečení budov.
 MŠ a ZŠ se potýkají s nedostatkem financí pro rozvíjení podnětného prostředí (vznik nových
odborných učeben, multifunkčních prostor, konektivita škol, venkovní učebny, keramické dílny
atd.)
 MŠ a ZŠ se potýkají s nedostatkem financí na pomůcky a vybavení pro práci s dětmi a žáky se
SVP a k rozvoji (pre)gramotností dětí a žáků.
 Ve školách není dostatek odborných pracovníků (psychologů, speciálních pedagogů, logopedů,
kvalifikovaných asistentů, chův), kteří by měli poskytnout podporu pedagogům při výuce a při
péči o děti a žáky se SVP.
 U pedagogů byla zaregistrována menší ochota se dále vzdělávat. Pravděpodobně je vyvolaná
zejména obtížnou organizací zastupování chybějícího učitele hlavně v menších školách a dále
dojížděním do vzdálených měst.
 V území neexistuje systém podpory pro nadané a inkludované děti a žáky.
 Území je identifikováno jako sociálně vyloučená lokalita.
 Nízká úroveň spolupráce mezi jednotlivými aktéry v oblasti vzdělávání.
 Předjednána spolupráce ZŠ a SŠ v oblasti polytechnického vzdělávání, kariérového poradenství
a rozvoje podnikavosti a iniciativy žáků. Integrovaná střední škola Moravská Třebová má záměr
vybudovat na území centrum odborné přípravy řemesel. V rámci toho plánuje spolupracovat
s místními ZŠ. V současné době má předjednanou spolupráci se sedmi ZŠ z území.
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Neformální a zájmové vzdělávání
 V území SO ORP Moravská Třebová působí řada subjektů v oblasti zájmového a neformálního
vzdělávání.


Významným poskytovatelem neformálního a zájmového vzdělávání je Dům dětí a mládeže
Moravská Třebová, který nabízí širokou škálu nejrůznějších kroužků. Vzdělávání v uměleckých
oborech nabízí Základní umělecká škola Jevíčko (s pobočkami v Jaroměřicích a Chornicích)
a Základní umělecká škola Moravská Třebová (s pobočkami v Městečku Trnávka, v Kunčině,
v Třebařově). V ostatních obcích je nabídka vzdělávání tohoto typu mizivá.

 V malých obcích existují menší možnosti neformálního a zájmového vzdělávání. Pokud chtějí
rodiče dětem zajistit kvalitní zájmové vzdělávání, jsou nuceni děti dovážet do Jevíčka nebo
Moravské Třebové.
 Ve většině obcí na území se nachází knihovny, které spolupracují s místními školami. Obecní
knihovny navštěvují děti z MŠ a ZŠ. Většina místních knihoven realizuje vzdělávací aktivity.


Slabou stránkou je chybějící volnočasové, příp. nízkoprahové centrum v Jevíčku.

2.2 Přehled problémových oblastí a klíčových problémů v území
S cílem zkvalitnění vzdělávání na území SO ORP Moravská Třebová byly na základě analýzy
strategických dokumentů, Postupů MAP, dotazníkového šetření MŠMT a strukturovaných rozhovorů
s řediteli škol, školských zařízení a zástupci neziskových organizací určeny problémové okruhy a klíčové
problémy v oblasti vzdělávání. Problémové oblasti byly vybrány tak, aby pokryla většinu témat MAP.
Tab. č. 2: Přehled problémových oblastí a klíčových problémů
Problémová oblast

Klíčové problémy


Infrastruktura a vnitřní
vybavení vzdělávacích
zařízení






Nedostatek pomůcek
a vybavení

Personální podpora,
zázemí a řízení
vzdělávacího zařízení

Nevyhovující technický stav budov MŠ, ZŠ, vyžadující rekonstrukci, chybí
bezbariérovost.
Nedostatek finančních prostředků pro rozvíjení podnětného prostředí
(vznik nových odborných učeben, multifunkčních prostor, konektivita škol
atd.).
Organizace neformálního a zájmového vzdělávání nedosahují na dotace
na stavební úpravy a nákup vybavení.
Plně obsazená kapacita – ZUŠ Jevíčko, zájem o rozšíření prostor.



MŠ, ZŠ a organizace neformálního a zájmového vzdělávání nedisponují
dostatečným počtem pomůcek a vybavení.



Nedostatečný počet kvalifikovaného a motivovaného pedagogického
i podpůrného personálu, tj. personál napomáhající inkluzi, logopedové,
chůvy v MŠ, personál pro organizaci volnočasových aktivit.
Vysoká administrativní náročnost.
Nedostatek kvalifikovaných a motivovaných pedagogů a dalších pracovníků.
Především ve větších školách je velký počet dětí ve třídách (minimální
individuální přístup).
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Problémová oblast

Klíčové problémy



Kvalita vzdělávání








Nezralost dětí pro vstup do MŠ, případně z MŠ na ZŠ – nedostačující
vyjadřovací schopností, patlavost řeči.
Děti mladší 3 let v MŠ – v tomto věku jsou děti většinou nesamostatné,
jejich sebeoblužnost a hygienické návyky jsou minimální. MŠ je povinna
zajistit bezpečnost zařízení (odpovídající hračky, zabezpečení schodiště
atd.).
Pokles dovedností dětí a žáků v matematické, čtenářské (pre)gramotnosti
dětí, v oblasti polytechnické výchovy.
Upevňování základů klíčových kompetencí dětí a žáků (kompetence k učení,
k řešení problémů, komunikací, sociální a občanské, kulturní povědomí
a další).
Nedostatečně důvěrné a respektující vztahy mezi všemi zapojenými aktéry.
Nezájem rodičů, případně veřejnosti o rozvoj vzdělávání dětí a žáků.
Neefektivní komunikace, snižování motivace žáků.

Podpora sportu
a zdravého životního stylu



V rámci jednání s místními aktéry, kteří jsou zapojeni do oblasti vzdělávání,
bylo zjištěno, že je nutné podpořit oblast sportu a zdravého životního stylu.

Spolupráce místních
aktérů vzdělávání v území
(spolupráce se promítá
do všech opatření MAP,
proto je cílem podpora
spolupráce součástí všech
3 stanovených prioritních
oblastí)



Nedostatečná spolupráce všech zapojených aktérů, tj. mezi školami
stejného i různého stupně, zaměření.
Nedostatečná spolupráce s rodiči dětí a žáků.
Nedostatečná spolupráce mezi školami a organizacemi zájmového
a neformálního vzdělávání.
Uzavřenost škol vůči okolí – snaha o uchování vlastního know-how.
Chybí spolupráce ZŠ s vysokými školami.
Nedostatek setkávání aktérů za účelem výměny zkušeností.







Zdroj: vlastní zpracování

2.3 Přehled prioritních oblastí rozvoje v řešeném území
Na základě analýzy území, jednání pracovních skupin a diskuzí s místními aktéry byly stanoveny tři
prioritní oblasti rozvoje vzdělávání na území SO ORP Moravská Třebová.
Schéma č. 2: Prioritní oblasti MAP vzdělávání pro SO ORP Moravská Třebová

Zdroj: vlastní zpracování
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3 ANALYTICKÁ ČÁST
Pro potřeby projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání byla zpracována tato analytická část
MAP. Cílem analýzy bylo vytvořit podklad pro strategickou část MAP, tedy v řešeném území shrnout
poznatky o vzdělávání a jeho potřebách, vymezit problémové oblasti a stanovit priority ve vzdělávání.
Základní použitou metodou analýzy byla metaanalýza stávajících strategií rozvoje regionu, analýza
nejvýznamnějších dokumentů ke vzdělávání, analýza výstupů z dotazníkového šetření MŠMT a místní
šetření formou strukturovaných rozhovorů a vlastního dotazníkového šetření u aktérů, kteří působí
ve vzdělávacím systému v území SO ORP Moravská Třebová.

3.1

Obecná část analýzy

3.1.1 Základní informace o řešeném území
Správní obvod ORP Moravská Třebová tvoří jihovýchodní výběžek Pardubického kraje. Z východní
strany obepíná území Olomoucký kraj, jižní část sousedí s krajem Jihomoravským, západ přiléhá
ke SO ORP Svitavy a sever k SO ORP Lanškroun, jak lze vidět z mapy č. 2.
Mapa č. 2: Poloha správního obvodu ORP Moravská Třebová v rámci Pardubického kraje

Zdroj: http://www.pardubickykraj.cz/katalog-socialnich-sluzeb
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SO ORP Moravská Třebová tvoří celkem 33 obcí, které se administrativně člení na dvě části, a to
na Moravskotřebovsko (21 obcí) a Jevíčsko (12 obcí), jak znázorňuje mapa č. 3. K 31. 12. 2016 bylo
na území SO ORP Moravská Třebová evidováno celkem 26 315 obyvatel s trvalým pobytem.
Mapa č. 3: Administrativní členění správního obvodu ORP Moravská Třebová

Zdroj: ČSÚ
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Tab. č. 3: Základní charakteristika území MAS MTJ k 31. 12. 2016
Obce
Počet obcí

33

Počet části obcí

62

Počet katastrálních území

58

Počet obcí se statutem města

2

Pozemky
Výměra v ha

41 726

−

z toho zemědělské půdy

22 683

−

z toho lesní pozemky

15 788

−

z toho zastavěné plochy

444

Obyvatelé
Počet obyvatel

26 315

−

z toho muži

13 112

−

z toho ženy

13 203

Hustota zalidnění (osoby/km2)

63,1

Zdroj: ČSÚ

3.1.1.1 Obyvatelstvo
Počet obyvatel v území SO ORP Moravská Třebová má sestupnou tendenci. Od roku 2010 dochází
pouze k úbytku obyvatel. Za posledních sedm let je na území SO ORP Moravská Třebová o 804 obyvatel
méně než v roce 2010. Situace není pro území příznivá. K největšímu poklesu obyvatel (280 obyvatel)
došlo v roce 2011. K nejmenšímu úbytku pak v roce 2016 (31 obyvatel). Vývoj počtu obyvatel ve SO
ORP Moravská Třebová v letech 2010 – 2016 znázorňuje graf č. 1.
Graf č. 1: Vývoj počtu obyvatel ve SO ORP Moravská Třebová k 31. 12. daného roku

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování
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Vývoj počtu obyvatel v Pardubickém kraji znázorňuje graf č. 2. Jak lze z něj sledovat, počet obyvatel
od roku 2010 střídavě klesá a stoupá. Za celé sledované období došlo k úbytku pouze 77 obyvatel,
přičemž v roce 2016 se počet obyvatel v Pardubickém kraji navýšil oproti roku 2015 o 938 obyvatel.
Graf č. 2: Vývoj počtu obyvatel v Pardubickém kraji k 31. 12. daného roku

Zdroj: vlastní zpracování

Pro posouzení vývoje předškolního a základního vzdělávání ve SO ORP Moravská Třebová je důležitý
vývoj počtu obyvatel v předproduktivním věku, tzn. ve věku 0 – 14 let. Z grafu č. 3 je patrné, že vývoj
této složky obyvatel ve SO ORP Moravská Třebová má kromě posledního sledovaného roku 2016
sestupnou tendenci, zatímco v Pardubickém kraji má v letech 2010 – 2016 vzestupnou tendenci.
Graf č. 3: Vývoj počtu obyvatel v předproduktivním věku (0 – 14 let) k 31. 12. daného roku

Zdroj: vlastní zpracování

Podrobný demografický vývoj obyvatelstva ve SO ORP Moravská Třebová během období 2010 – 2016
je uveden v tab. č. 4. Tak jako v celém území ČR i ve SO převládají trendy demografického stárnutí
populace. Snižuje se podíl osob v předproduktivním a produktivním věku a naopak narůstá množství
obyvatel zastupujících poproduktivní věkovou skupinu. K 31. 12. 2016 dosahoval index stáří ve SO ORP
Moravská Třebová hodnoty 134,7. Tzn., že na 100 obyvatel ve věku 0 − 14 let připadalo téměř
135 obyvatel starších 65 let.
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Tab. č. 4: Vývoj počtu obyvatelstva ve SO ORP Moravská Třebová k 31. 12. daného roku
Rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

27 119

26 839

26 697

26 560

26 512

26 346

26 315

muži

13 442

13 345

13 268

13 221

13 194

13 127

13 112

ženy

13 667

13 494

13 429

13 339

13 318

13 219

13 203

0 − 14

3 983

3 926

3 872

3 826

3 829

3 762

3 810

16 − 64

19 022

18 670

18 383

18 118

17 900

17 644

17 374

65 a více

4 144

4 243

4 442

4 616

4 783

4 940

5 131

40,6

41

41,2

41,6

42

42,3

42,6

103,3

108,1

114,7

120,6

124,9

131,3

134,7

narození

291

250

247

239

238

238

253

zemřelí

281

307

327

289

267

309

280

přistěhovalí

327

263

268

296

333

307

380

vystěhovalí

356

330

330

383

352

402

384

přirozený

10

-57

-80

-50

-29

-71

-27

stěhovavý

-29

-67

-62

-87

-19

-95

-4

celkový

-19

-124

-142

-137

-48

-166

-31

Počet obyvatel celkem
Pohlaví

Věková
struktura

průměrný věk
index stáří (v %)
Natalita
a mortalita
Migrace

Přírůstek
(úbytek)

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Pro vývoj obyvatelstva na území SO ORP Moravská Třebová je důležitým faktorem také přirozený
přírůstek a saldo migrace, jejichž hodnoty jsou rovněž uvedeny v tab. č. 4.
Z grafu č. 4 je patrné, že kromě roku 2010 počet zemřelých obyvatel převyšoval nad nově narozenými
dětmi a přirozený přírůstek je v záporných hodnotách. Důvodem může být zvyšující se věk prvorodiček
a velký počet obyvatel nad 65 let. Z grafu je také vidět postupné snižování počtu narozených dětí
v celém sledovaném období.
Graf č. 4: Přirozený přírůstek obyvatel na území SO ORP Moravská Třebová k 31. 12. daného roku

Zdroj: vlastní zpracování
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V grafu č. 5 je znázorněno migrační saldo, které se pohybuje také v záporných hodnotách. To znamená,
že obyvatelé se více stěhují z území než do území. Nejvyšší záporná hodnota migračního salda je v roce
2015, kdy počet odstěhovaných obyvatel z území byl o 95 obyvatel vyšší, než počet přistěhovaných.
Graf č. 5: Vývoj salda migrace v SO ORP Moravská Třebová k 31. 12. daného roku

Zdroj: vlastní zpracování

Graf č. 6 znázorňuje porovnání celkového přírůstku ve SO ORP Moravská Třebová s Pardubickým
krajem. Jak je z grafu patrné, celkový přírůstek (součet přirozeného přírůstku a migračního salda) je
na území SO ORP Moravská Třebová pouze v záporných hodnotách, což dokazuje velký úbytek obyvatel
od roku 2010 na území. Pardubický kraj měl pouze dvakrát záporné hodnoty celkového přírůstku,
a to v roce 2013 a v roce 2015.
Graf č. 6: Porovnání vývoje celkového přírůstku ve SO ORP Moravská Třebová a v Pardubickém kraji

Zdroj: vlastní zpracování

Závěrem lze konstatovat, že území SO ORP Moravská Třebová přichází o své obyvatele vlivem
stěhování mladých lidí za prací, tím pádem je tu i nižší počet narozených dětí. Průměrný věk obyvatel
se zvyšuje a populace na tomto území stárne. Všechny křivky vývoje obyvatelstva na území mají
sestupnou tendenci.
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Významný vliv na aktivity, postoje i potřeby obyvatel v území má vzdělanostní struktura obyvatelstva.
Podrobné údaje o vzdělanostní struktuře obyvatel SO ORP Moravská Třebová obsahuje tab. č. 5.
V porovnání dat ze SLDB z roku 2001 a 2011 dochází na území SO ORP ke snížení osob s nejvýše
základním vzděláním o 5,3 % a osob vyučených nebo se středním odborným vzděláním bez maturity
o 2 %. Naopak vzrostl počet osob s úplným středním vzděláním o 2,8 % a osob s vysokoškolským
vzděláním o 1,5 %. Lze tedy konstatovat, že úroveň vzdělanosti obyvatel SO ORP Moravská Třebová se
zvyšuje.
Tab. č. 5: Struktura obyvatel dle vzdělání ve SO ORP Moravská Třebová v letech 2001 a 2011
1. 3. 2001
Počet obyvatel ve věku 15 a více let celkem

22 889

22 500

0,4

0,5

základní a neukončené základní

27,6

22,3

vyučení a střední odborné bez maturity

42,9

40,9

úplné střední s maturitou

19,4

22,2

nástavbové studium

2,2

2,6

vyšší odborné vzdělání

1,0

1,2

vysokoškolské vzdělání

5,4

6,9

z toho bakalářské

−

1,1

0,9

3,3

bez vzdělání

v tom podle stupně
vzdělání (v %):

26. 3. 2011

nezjištěné vzdělání
Zdroj: SLDB 2001 a SLDB 2011, vlastní výpočty

Srovnání vzdělanostní struktury obyvatel ve SO ORP Moravská Třebová a v Pardubickém kraji ukazuje
graf č. 7. Jak z něj lze vidět, SO ORP Moravská Třebová potvrzuje tradiční venkovský charakter, tzn.
větší podíl lidí se základním a středoškolským vzděláním bez maturity (63,2 % obyvatel) na úkor
vysokoškoláků a středoškoláků s maturitou (29,1 %).
Graf č. 7: Porovnání vzdělanostní struktury obyvatel ve SO ORP Moravská Třebová a v Pardubickém kraji

Zdroj: vlastní zpracování
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3.1.1.2 Občanská vybavenost, služby a život v obcích
Na území SO ORP Moravská Třebová je 33 obcí. V každé obci funguje určitý spolek, nezisková
organizace nebo je provozována knihovna. Ve větších obcích a městech mají své zastoupení také
muzea, rodinná centra a kluby. Všechny aktivní neziskové organizace a spolky jsou důležitým nositelem
volnočasových aktivit.
a) Muzea, galerie
Městské muzeum Moravská Třebová pořádá výstavy, přednášky, akce pro školy a další. Zajímavostí je
Holzmaisterova sbírka mimoevropské kultury s mumií egyptské princezny, která je stálou expozicí
v muzeu. Součástí muzea je také městské kino.
V Moravské Třebové najdeme také Galerii Dagmar Horské, kde je stálá prodejní expozice obrazů,
grafiky, keramiky, skla a dalších uměleckých artefaktů českých výtvarníků.
Městské muzeum Jevíčko disponuje stálou expozicí sbírek regionálního významu. K vidění je sbírka
porcelánu, fajánse a cínového nádobí, cechy a řemesla, osobnosti a kultura Malé Hané, příběh židovské
čtvrti v Jevíčku a další.
Průmyslové muzeum Mladějov, z. s. spravuje areál bývalého šamotového závodu v Mladějově,
úzkorozchodnou dráhu a část bývalého důlního areálu na Hřebči. V muzeu je stálá expozice železniční,
silniční, zemědělské a stavební techniky.
Barokní fara z roku 1732 v Křenově je muzeem kultury, života a práce faráře Johanna Schindlera
v malém městečku (dnes obci) v 18. a 19. století. V přízemí fary se nachází stylový hostinec.
b) Knihovny
Knihovny jsou nedílnou součástí nositelů kultury v obcích. Kromě půjčování knih pořádají pro děti
i dospělé různé akce, výstavy, vzdělávací aktivity a přednášky. Aktivnější jsou knihovny ve větších
obcích, které mají více prostoru a možností. Knihovny jsou zastoupeny téměř v každé obci, jak ukazuje
tab. č. 6, pouze ve čtyřech obcích se knihovna neprovozuje.
Tab. č. 6: Přehled knihoven na území SO ORP Moravská Třebová
Obec

Knihovna

Obec

Knihovna

Bělá u Jevíčka

ano

Kunčina

ano

Bezděčí u Městečka Trnávky

ano

Linhartice

ano

Biskupice

ano

Malíkov

Borušov

ano

Mladějov na Moravě

ano

Březina

ano

Moravská Třebová

ano

Březinky

ano

Radkov

ne

Dětřichov u Moravské Třebové

ano

Rozstání

ano

Dlouhá Loučka

ano

Rychnov na Moravě

ano

Gruna

ano

Slatina

ano

Hartinkov

ano

Staré Město

ano

ne
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Obec

Knihovna

Obec

Knihovna

Chornice

ano

Třebařov

ano

Janůvky

ne

Útěchov

ano

Jaroměřice

ano

Víska u Jevíčka

ano

Jevíčko

ano

Vranová Lhota

ano

Koruna

ne

Vrážné

ano

Křenov

ano

Vysoká

ano

Zdroj: vlastní zpracování

Knihovny na území SO ORP Moravská Třebová spolupracují se školami. Předmětem spolupráce je
zejména zpestření výuky o témata − informační vzdělávání, orientace v databázích, správné využití
citační normy a další. Dalším tématem spolupráce se školskými zařízeními je podpora a rozvoj
čtenářské gramotnosti dětí a žáků. Dále knihovny nabízí školám programy, které doplňují jejich
výukové plány. Služby v rámci celoživotního vzdělávání nabízí i široké veřejnosti, které tak umožňuje
přístup k internetovým zdrojům, rozvíjí mediální gramotnost, dokumentační gramotnost a reaguje
na jednotlivé potřeby návštěvníků knihovny.
Městské a obecní knihovny nabízejí pro školská zařízení a veřejnost širokou škálu služeb. Z tohoto
důvodu je nutné, aby knihovny disponovaly dostatečným vybavením. Pořízením kvalitního vybavení
a pomůcek dojde k zajištění funkčního a podnětného prostředí. Dojde ke zvýšení kvality a atraktivity
nabídky smysluplného trávení volného času pro jednotlivé cílové skupiny.
c) Místní spolky
Od 1. 1. 2014 se, dle nového občanského zákoníku, všechna občanská sdružení a neziskové organizace
musela přetransformovat na „spolek“. V obcích jsou převážně aktivní sbory dobrovolných hasičů, které
ve většině případů pracují i s dětmi a mládeží. Dalším hojně zastoupeným spolkem v obcích jsou
myslivci a tělovýchovné jednoty, které jsou zaměřené nejvíce na fotbal. Přehled spolků zastoupených
v jednotlivých obcích shrnuje tab. č. 7.
Tab. č. 7: Přehled spolků v jednotlivých obcích na území SO ORP Moravská Třebová
Obec

SDH

ČČK

Klub
Rybáři
důchodců

Myslivci Včelaři

TJ

Ostatní

Bělá u Jevíčka

ano
(2)

ne

ne

ne

ano

ne

ne

setkávání
seniorek

Bezděčí
u Trnávky

ano

ne

ano

ne

ano

pod Vran.
Lhotou

ne

Biskupice

ano

ano

ano

pod
Jevíčkem

ano

ne

ne

SPOZ; AVZO

Březina

ano

ne

ne

ne

ano

ne

ne

Chovatelé

Březinky

ano

ano

ne

ne

ne

ne

ne

Borušov

ano

ne

ano

ne

ne

ne

ne

Dětřichov
u Mor. Třebové

ano

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Dlouhá Loučka

ano

ne

ne

ano

ano

ne

TJ SOKOL
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Obec

SDH

ČČK

Klub
Rybáři
důchodců

Myslivci Včelaři

TJ

Ostatní

Gruna

ano

ne

ne

ne

ano

ne

ne

Hartinkov

ano

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Chornice

ano

ano

ne

ano

ano

ne

Janůvky

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Jaroměřice

ano

ne

ne

ne

ano

ne

TJ SOKOL

Jevíčko

Chornický
TJ SOKOL železniční klub;
Šipkový klub
zahrádkáři;
SPOZ

Zpracováno samostatně

Koruna

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Křenov

ano

ne

ne

ano

ano

ano

TJ

Kunčina

ano
(2)

ne

ano

ne

ne

ne

TJ SOKOL

Linhartice

ne

ne

ano

ne

ne

ne

TJ METRA KST

Malíkov

ano

ne

ne

ne

ne

ne

Městečko
Trnávka

ano
(5)

ano

ano
(3)

Moravská
Třebová
Mladějov
na Moravě

ne

ano

ano

Střelci o.s.,
zahrádkáři

o.s. Trnka;
TJ SOKOL; SRPŠ;
TJ SKALKA Motokros
Matocha

Zpracováno samostatně
ano

ano

ne

ne

ne

ne

Fotbalisté

Radkov

ano

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Rozstání

ano

ano

ne

ne

ano

ne

ne

Rychnov
na Moravě

ano

ne

ne

ne

ano

ne

ne

Slatina

ano

ano

ne

ano

ne

ne

ne

Staré Město

ano

ne

ne

ne

ano

ano

TJ

Útěchov

ano

ano

ne

ne

ne

ne

ne

Třebařov

ano

ne

ano

ne

ano

ne

Víska u Jevíčka

ano

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Vrážné

ano

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Vranová Lhota

ano
(2)

ano

ne

ne

ano

ano

Vysoká

ano

ne

ne

ne

ne

pod Vran.
Lhotou

Skupina
mažoretek seniorky
Sdružení přátel
Rychnova
scházení
seniorů

TJ SOKOL SRPŠ

TJ SOKOL TJ Ahoj
ne

Zdroj: vlastní zpracování
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Moravská Třebová
Nejvýznamnějším nositelem aktivit pro využití volného času pro děti a mládež je ve městě Dům dětí
a mládeže Moravská Třebová, který zajišťuje každý rok několik desítek kroužků pro děti
od předškolního věku až do dospělosti.
V Moravské Třebové jsou provozovány skupiny mažoretek a taneční škola Bílek. Dále jsou ve městě
aktivní také např. tyto spolky (se zaměřením na sportovní, kulturní a volnočasové aktivity):
−
−
−
−
−
−

TJ Slovan Moravská Třebová, z. s.
TJ Sokol Boršov, z. s.
Pobočný spolek Svazu branně-technických sportů Moravská Třebová
FERMÁTA, z. s.
Sdružení Němců – Regionální skupina Hřebečsko, z. s.
Junák – český skaut, pobočka Moravská Třebová, z. s.

Dlouholetou tradici v Moravské Třebové má Divadelní spolek J. K. Tyla. Soubor se zaměřuje hlavně
na představení pro děti. Pohádky uvádí pro děti místních i okolních mateřských a základních škol.
V částech města Moravské Třebové – v Sušicích, Udánkách a Boršově jsou aktivními spolky sbory
dobrovolných hasičů.
Jevíčko
Město Jevíčko nabízí celou řadu volnočasových aktivit, které většinou pořádají sportovní oddíly
a organizace pod záštitou města.
V Jevíčku existují např. tyto spolky:
−
−
−
−
−
−
−
−

Ze zámečku do světa z. s.
Bonus Gym z.s.
Motocyklový klub Jevíčští orli
Skauti
TJ Cykloklub Jevíčko, z. s.
Tenis - Club Jevíčko z. s.
Sbor dobrovolných hasičů Jevíčko
Pobočné spolky – hasiči, včelaři, rybáři, zahrádkáři, chovatelé, AVZO TSČ ČR Jevíčko

Velmi důležitou institucí podporující aktivity rodičů, dětí a seniorů je Rodinné centrum Palouček, které
zahájilo svou činnost v roce 2007. Program pro děti si vymýšlí samy rodiče, kteří si tuto činnost také
organizují. Díky založení RC Palouček se mohou rodiče zúčastnit cvičení s dětmi, lampionového
průvodu, maškarního karnevalu, pálení čarodějnic, mikulášského karnevalu, vánočního vystoupení
a mnoho dalšího. Součástí RC je Klub seniorů, díky němuž se senioři schází a organizují různé výtvarné
dílny, výšlapy a výlety.
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3.1.1.3 Zaměstnanost a trh práce
Území SO ORP Moravská Třebová se rozkládá na území bývalého okresu Svitavy, který v minulosti patřil
mezi regiony se soustředěnou podporou státu. Tato podpora byla soustřeďována do regionů s vysoce
nadprůměrnou nezaměstnaností. Z mapy č. 4 je zřetelně vidět, že správní obvod ORP Moravská
Třebová stále patří k územím s nejvyšším podílem nezaměstnaných občanů (k 31. 12. 2016 - 8,4 %)
v celém Pardubickém kraji.
Mapa č. 4: Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v ORP Pardubického kraje

Zdroj: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/nezamestananost_v_cislech/statistika_orp/rok_2016/prosinec_2016

Pro srovnání výše nezaměstnanosti se do roku 2012 používal ukazatel „míra nezaměstnanosti“.
Od roku 2013 došlo ke změně ukazatele, který nyní vyjadřuje podíl nezaměstnaných ve věku 15 − 64
let na všech obyvatelích ve věku 15 − 64 let. Nový ukazatel má kvůli odlišné definici výrazně jinou
úroveň a je tudíž s původním ukazatelem nesrovnatelný.
V následující tab. č. 8 je uvedeno srovnání míry nezaměstnanosti na území SO ORP Moravská Třebová,
v Pardubickém kraji a v České republice v letech 2008 – 2012 a podílu nezaměstnanosti na stejném
území v roce 2013 − 2016. Jak lze vidět z tabulky, i přesto, že podíl nezaměstnaných osob ve SO ORP
Moravská Třebová od roku 2013 každoročně klesá, je hodnota tohoto ukazatelé v roce 2016
ve správním obvodu ORP Moravská Třebová dvojnásobně vyšší oproti Pardubickému kraji.

26

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Moravská Třebová
reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000688
Tab. č. 8: Vývoj nezaměstnanosti z územního hlediska (SO ORP, kraj, stát) v letech 2008 – 2016
Míra nezaměstnanosti /
Podíl nezaměstnanosti*
(k 31. 12.)
SO ORP Moravská
Třebová (v %)

Rok
2008

Rok
2009

Rok
2010

Rok
2011

12,62

17,31

17,69

15,12

Pardubický kraj (v %)

6

9,6

9,9

Česká republika (v %)

5,4

8

9

Rok
2012

Rok
2013*

Rok
2014*

Rok
2015*

Rok
2016*

18,1

12,0

10,8

9,5

8,4

8,4

9,2

7,4

6,2

5,1

4,0

8,6

8,6

8,2

7,4

6,2

5,2

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Předpokládáme, že vyšší míru nezaměstnanosti v letech 2009 až 2010 výrazně ovlivnil nástup
ekonomické krize, jejíž důsledky se na území začaly projevovat na přelomu těchto let. Je patrné, že
na území SO ORP Moravská Třebová je daleko vyšší míra nezaměstnanosti, než jsou hodnoty
v Pardubickém kraji nebo celorepublikové hodnoty. Maximální míra nezaměstnanosti za sledované
období byla zaznamenaná ke konci roku 2012, kdy dosahovala hodnoty 18,1 %, v evidenci Úřadu práce
ČR bylo 2 151 uchazečů (viz tab. č. 9).
Tab. č. 9: Struktura uchazečů o zaměstnání na území SO ORP Moravská Třebová
Rok
2008

2009

2010

2011

2012

1786

2436

2459

2093

2151 2 225 1 961 1 711 1 480

19,7

16

15,4

16,2

16,4 16,04

0,7

0,5

0,7

0,6

−

0,9

6

6,1

5,2

6,4

5,2

5,08

31,7

28,8

28,8

26,6

− 30,02 33,20 36,41 38,99

36,2

31,9

36,8

43,4

42,5 53,08 46,76 43,36 35,14

Volná pracovní místa

185

70

50

91

85

74

93

273

266

Počet uchazečů na 1 volné pracovní
místo

9,7

34,8

49,2

23,0

25,3

31,0

21,1

6,3

5,6

Evidovaní uchazeči o zaměstnání

z toho
(v %)

občané se zdravotním
postižením
uchazeči mladiství
(do 18 let věku)
absolventi
uchazeči ve věku 50 let
a více
osoby s délkou evidence
nad 12 měsíců

2013

2014

19,1
5,3

2015

2016

21,6 22,64
4,6

3,9

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

I přesto, že v území SO ORP Moravská Třebová je nejvyšší nezaměstnanost z celého Pardubického kraje,
z tab. č. 9 vyplývá, že za poslední sledované období (k 31. 12. 2016) byl nejnižší počet evidovaných
uchazečů o zaměstnání (1 480 evidovaných uchazečů o zaměstnání). Z tohoto důvodu lze konstatovat,
že vývoj nezaměstnanosti na území SO ORP Moravská Třebová je příznivý, a to právě z důvodu
snižujícího se trendu podílu nezaměstnaných osob (v roce 2016 celkem 8,4 %).
Z dat vyplynulo, že osoby se zdravotním postižením a uchazeči nad 50 let mají problém najít vhodnou
pracovní pozici a často patří mezi nejdéle evidované na úřadu práce. Tato skupina nezaměstnaných je
proto považována za nejvíce problematickou.
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Míra či podíl nezaměstnanosti úzce souvisí s počtem volných pracovních míst, jejichž vývoj na území
SO ORP Moravská Třebová je rovněž zachycen v tab. č. 9. Tím jak roste počet uchazečů o zaměstnání,
zvyšuje se také tlak na volná pracovní místa. V letech 2015 a 2016 evidoval ÚP ČR nejvíce volných
pracovních míst za celé sledované období.
Tab. č. 10: Struktura uchazečů o zaměstnání dle vzdělání na území SO ORP Moravská Třebová
Rok
2014
Evidovaní uchazeči o zaměstnání k 31. 12.

2016

1 961

1 711

1 480

1

2

2

464

416

394

1 059

918

795

345

294

223

vyšší odborné vzdělání vč. konzervatoří

21

12

11

vysokoškolské vzdělání

71

69

55

z toho bakalářské

19

18

17

z toho doktorské

2

1

1

neúplné základní vzdělání
základní vzdělání
střední odborné vzdělávání bez maturity
z toho
(v %)

2015

úplné střední vzdělávání s maturitou

Zdroj: MPSV, vlastní zpracování

Z tab. č. 10 je vidět, že úměrně klesá počet uchazečů o zaměstnání ve všech kategoriích vzdělání.
V letech 2015 a 2016 zůstává stejný pouze počet uchazečů s neúplným základním vzděláním a počet
uchazečů s doktorským vzděláním. Nejpočetnější skupinou jsou uchazeči se středním odborným
vzděláním bez maturity, kteří z celkového počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání představují
53,7 %. K 31. 12. 2016 je v evidenci ÚP ČR také 55 uchazečů s vysokoškolským vzděláním.
V současné době je v území SO ORP Moravská Třebová zaznamenána, ze strany zaměstnavatelů,
poptávka po kvalifikovaných pracovnících řemeslných a technických oborů. Tito poptávaní pracovníci
tvoří nejpočetnější skupinu uchazečů evidovaných na ÚP. Aby nedocházelo k nesouladu mezi nabídkou
a poptávkou, je nutné podpořit spolupráci mezi základní školou a zaměstnavateli v oblasti řemeslné
a technické výroby (exkurze pro žáky, návštěva řemeslníka ve škole) za účelem vybudování vztahu
k řemeslu a práci. Důležitým aspektem při výběru povolání žáka je efektivní spolupráce mezi školou
(kariérovým poradcem), rodiči žáka a žákem samotným. Neméně důležitým krokem je navázání
spolupráce mezi školou, pobočkou Úřadu práce ČR, rodiči žáka a žákem. Tato spolupráce povede
k vhodnému výběru budoucího studia a zároveň k efektivnímu uplatnění na trhu práce.
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3.1.2 Analýza existujících strategických záměrů a dokumentů v území
majících souvislost s oblastí vzdělávání
3.1.2.1 Strategické dokumenty v oblasti vzdělávání na místní úrovni
V území existují dva strategické dokumenty pro celý správní obvod ORP Moravská Třebová a dva
strategické dokumenty měst, které se zabývají vzděláváním.
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) Místní akční skupiny – MAS
Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.
SCLLD se zaměřuje v oblasti školství zejména na podporu infrastruktury pro vzdělávání ve školách,
modernizaci vybavení ve školách, související modernizaci výuky, zajištění dostatečného počtu
kvalifikovaných učitelů. Dále obsahuje mimo jiné i opatření sloužící k podpoře zakládání školních
zahrad.
Strategie území správního obvodu ORP Moravská Třebová v oblasti předškolní výchovy a základního
školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a zaměstnanosti a podpory podnikání
Uvedený dokument zpracoval tým zaměstnaný městem Jevíčkem v rámci projektu Svazu měst a obcí
ČR s názvem „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů
obcí s rozšířenou působností”. Cílem strategie bylo vymezit a definovat ve čtyřech oblastech
(tři povinné oblasti a jedna volitelná) možnosti meziobecní spolupráce ve správním obvodu ORP
Moravská Třebová, včetně návrhu možných řešení. Strategie má také sloužit k hledání dobrých praxí
a prostoru pro úspory nákladů nebo zvýšení kvality v těchto čtyřech oblastech pomocí meziobecní
spolupráce. Jak již vyplývá z názvu strategického dokumentu, je zaměřen na následující oblasti:
1) Předškolní výchova a základní školství
2) Sociální služby
3) Odpadové hospodářství
4) Zaměstnanost a podpora podnikání (volitelné téma)
Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová 2007 − 2020
Mezi dlouhodobými záměry města je z oblasti vzdělávání obsaženo rozšíření nabídky vzdělávání, dále
pak rekonstrukce a obnova vzdělávací infrastruktury.
Strategický plán rozvoje města Jevíčko 2016 − 2022
Tématu vzdělávání se věnuje opatření D.1 – Systematická podpora vzdělávání a školství ve městě.
Opatření má vést k naplnění následujících cílů:
− Vytvořit optimální vzdělávací systém pro obyvatele.
− Usilovat o co nejvyšší kvalitu vzdělání populace města.
− Aktivní podpora činnosti škol a institucí na území města a modernizace zařízení.

29

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Moravská Třebová
reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000688

3.1.2.2 Regionální (krajské) strategické dokumenty
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Pardubickém kraji (2016 – 2020)
Předškolní a základní vzdělávání
Ačkoli předmětný dokument člení předškolní a základní vzdělávání na dvě samostatné podkapitoly,
obsažené záměry jsou pro obě oblasti obdobné.
Pardubický kraj plánuje navýšit kapacity mateřských i základních škol pouze v místech aktuální potřeby,
jestliže příslušná lokalita bude postrádat dostatek volných stávajících kapacit mateřských či základních
škol.
Cílem kraje je také zvýšení účasti dětí ohrožených školním neúspěchem v kvalitní přípravě
na vzdělávání, za podmínky nedostatečných kapacit mateřských škol, formou podpory zřizování
přípravných tříd základních škol.
Záměrem kraje je také (mimo jiné) podporovat:
− rovný přístup k předškolnímu vzdělávání a dostupnost předškolního vzdělávání,
− zaměření dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na oblast vzdělávání dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami (včetně dětí mimořádně nadaných),
− seznamování dětí s cizím jazykem přiměřeným způsobem odpovídajícím jejich věku
a možnostem,
− vedení dětí ke zdravému životnímu stylu,
− zajištění odborné péče pro děti s vadami řeči (např. formou proškolení pedagogických
pracovníků pro logopedickou prevenci v jednotlivých mateřských školách),
− metodickou pomoc pracovníkům mateřských a základních škol prostřednictvím Školského
portálu Pardubického kraje,
− vytváření podmínek pro prezentaci aktivit mateřských a základních škol na Školském portálu
Pardubického kraje.
Zájmové vzdělávání
Pardubický kraj v dokumentu uvádí, že síť středisek volného času pokrývá potřeby klientů na území
kraje. Z tohoto důvodu nepodpoří vznik nových SVČ. Záměrem Pardubického kraje v oblasti zájmového
vzdělávání je jako u předešlého bodu podporovat rovný přístup k zájmovému vzdělání a dostupnost
zájmového vzdělávání.
Mezi další záměry patří mimo jiné podporování spolupráce organizací zabývajících se volnočasovými
aktivitami dětí a mládeže, zvyšování efektivity a účelnosti využívání kapacit (činností) stávajících
školských zařízení pro zájmové vzdělávání, navyšování kapacity (další činnosti) SVČ a místa
poskytovaných služeb stávajících školských zařízení pouze ve výjimečných a odůvodněných případech,
navyšování kapacity školních družin s ohledem na změny počtu žáků v 1. až 3. ročníku základních škol.
Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
Základním cílem je vytvoření rovných příležitostí vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními
vzdělávacími potřebami. Vzhledem k tomu chce kraj podporovat kvalitní předškolní vzdělávání
pro cílové skupiny dětí ve smyslu prevence a kompenzace sociálního znevýhodnění, zprostředkovat

30

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Moravská Třebová
reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000688

informace o programech DVPP v této oblasti, využít odborného a materiálního potenciálu speciálních
škol k podpoře společného vzdělávání dětí a žáků v hlavním vzdělávacím proudu, podporovat zajištění
bezbariérového přístupu a možnosti pohybu tělesně postižených žáků ve zřizovaných školách či
v neposlední řadě podporovat využívání rozvojových programů MŠMT zaměřených na financování
podpůrných opatření.
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání (KAP)
KAP se věnuje oblastem vzdělávání, jež se přímo dotýkají regionálního trhu práce a inovací. Obsahuje
tyto prioritní oblasti:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce se zaměstnavateli
Podpora polytechnického vzdělávání
Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
Rozvoj škol jako center celoživotního učení
Rozvoj kariérového poradenství
Podpora Společného vzdělávání
ICT kompetence
Rozvoj výuky cizích jazyků
Čtenářská a matematická gramotnost

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením
Cílem tohoto dokumentu je příznivě působit v oblastech života osob se zdravotním postižením, které
kraj může ovlivnit. Pro oblast školství je významná především přístupnost staveb, dostupnost
vzdělávání, zaměstnávání osob se zdravotním postižením či dostupnost kulturních, sportovních
a volnočasových rekreačních aktivit.
Východiskem při přípravě tohoto plánu byl Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se
zdravotním postižením na období 2015 – 2020.
Regionální akční plán Pardubického kraje (RAP Pk)
Dokument se v kapitole věnované podpoře kvalitního systému vzdělávání zaměřuje na vzdělanost
a kvalifikovanost obyvatel jako klíčový předpoklad pro úspěšné uplatnění člověka na pracovním trhu.
Zmiňuje nezbytnost dbát jak na kvalitu vzdělávání v rámci primárního až terciárního vzdělání, tak
i na možnost průběžného doplňování znalostí v rámci dalšího a celoživotního vzdělávání.
Podpora kvalitního systému vzdělávání je první z 26 aktivit RAP Pk. V rámci aktivity "podpora kvalitního
systému vzdělávání" jsou uvedeny hlavní typy projektů, které danou aktivitu budou nebo mohou
naplňovat. Níže jsou uvedeny některé z projektů (či skupin projektů):
− infrastruktura pro veškeré úrovně vzdělávání,
− zájmové a neformální vzdělávání mládeže,
− zvýšení kvality vzdělávání (předškolní, primární, sekundární, vysokoškolské a celoživotní)
v regionu,
− podpora venkovských komunitních škol.
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Krajská příloha Strategie inteligentní specializace 3 – Pardubický kraj
Zásadní dokument, který vymezuje krajské potřeby podpory oblasti vzdělávání. První klíčovou oblastí
změn je rozvoj lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace. Uvedená oblast změn se zaměřuje
na kvalitu a relevanci vzdělávání jako jednoho z klíčových předpokladů pro posilování
konkurenceschopnosti kraje v rámci globální znalostní ekonomiky. Cílem jednotlivých opatření je
vytvořit podmínky pro růst kvality a praktické relevance všech úrovní formálního vzdělávání
a s využitím různých forem rozvíjet zájem široké veřejnosti o vědu a techniku a získávat nadané mladé
lidi pro kariéru v přírodovědných a technických oborech (vč. školství) v regionu:
− zvýšit kvalitu a atraktivitu přírodovědného a technického vzděláváni a matematiky (STEM) na ZŠ
− zvýšit kvalitu práce s talenty a podporu profesní profilace žáků
− zvýšit kvalitu řízení a vytvářet podmínky pro trvalý růst kvality vzdělávání
− zvýšit kvalitu a intenzitu popularizace vědy a techniky
− zvýšit kvalitu a dostupnost neformálního a zájmového vzdělávání zaměřeného na přírodní
a technické obory a matematiku (STEM).

3.1.2.3 Národní strategické dokumenty
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015 − 2020
Předškolní vzdělávání
Mezi hlavní úkoly v oblasti předškolního vzdělávání pro vymezené období patří především zavedení
povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání (tento úkol se již podařilo splnit vložením § 34a
do školského zákona s účinností od 1. ledna 2017). Dále pak podpora mateřských škol při začleňování
dětí ze znevýhodněných skupin, v místech zvýšeného zájmu o předškolní vzdělávání navýšení
nedostatečných kapacit mateřských škol a zvyšování kvality předškolního vzdělávání.
Základní vzdělávání
V návaznosti na demografické trendy je záměrem vytvářet podmínky pro průběžné posilování kapacit
základních škol, podporovat propojování školního a mimoškolního vzdělávání. Rovněž je důležitým
úkolem v oblasti základního vzdělávání snížit množství odkladů povinné školní docházky.
Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020
Uvedený dokument stanovuje priority dalšího rozvoje vzdělávací soustavy. Proto celkově zůstává
na vysoké úrovni obecnosti. Hlavní směry mají být podrobněji rozpracovány prostřednictvím
navazujících dokumentů.
Strategie obsahuje tři klíčové priority:
− snižovat nerovnosti ve vzdělávání,
− podporovat kvalitní výuku a učitele (souvisí s dokončením a zavedením kariérního systému či
posílením kvalitní výuky budoucích pedagogů na vysokých školách),
− odpovědně a efektivně řídit vzdělávací systém.
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Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016 – 2018
Navržená opatření mají vést k podpoře rovných příležitostí a spravedlivého přístupu ke kvalitnímu
vzdělávání, včetně prevence a nápravy předčasných odchodů ze vzdělávání. Pro zdravý rozvoj
osobnosti každého žáka je potřebná jak odborná podpora, tak i kladné postoje žáka ke vzdělávání
a dobré klima ve třídách a školách.
Koncepce podpory mládeže na období 2014 − 2020
Koncepce určuje strategické cíle státní politiky ve vztahu k mládeži. Reflektuje potřeby mládeže
zejména v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání, zaměstnanosti mladých lidí, kultury
a tvořivosti, jejich participace, zdraví a zdravého životního stylu, sociálního začleňování
a dobrovolnictví. Zabývá se také environmentální a globální rozvojovou problematikou včetně přístupu
mladých lidí k právům a informacím.
Stěžejní částí dokumentu je vymezení 13 strategických cílů politiky mládeže České republiky:
 SC 1: Usnadňovat rovný přístup dětí a mládeže k právům
 SC 2: Usnadňovat rovný přístup dětí a mládeže k informacím
 SC 3: Vytvářet příznivé a udržitelné podmínky pro účast dětí a mládeže v zájmovém
a neformálním vzdělávání
 SC 4: Rozšiřovat a zatraktivnit nabídku činností ve volném čase a motivovat děti a mládež k jejímu
aktivnímu využití
 SC 5: Podporovat zvyšování přeshraniční mobility mládeže
 SC 6: Zlepšovat podmínky pro zaměstnanost a zaměstnatelnost mládeže
 SC 7: Podporovat všestranný a harmonický rozvoj dětí a mládeže s důrazem na jejich fyzické
a duševní zdraví a morální odpovědnost
 SC 8: Podporovat aktivní zapojení dětí a mládeže do rozhodovacích procesů a do ovlivňování
společenského a demokratického života
 SC 9: Vytvářet příznivé podmínky pro dobrovolnictví mladých lidí včetně oceňování a uznávání
dobrovolných činností
 SC 10: Usnadňovat začlenění dětí a mládeže s omezenými příležitostmi
 SC 11: Motivovat děti a mládež k životu s principy udržitelného rozvoje a rozvíjet jejich
environmentální gramotnost
 SC 12: Podporovat rozvoj kompetencí dětí a mládeže pro bezpečné a tvořivé užívání médií
 SC 13: Nabízet dětem a mládeži rozmanité cesty ke kultuře, umění a tradicím
Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020
Strategie digitálního vzdělávání navazuje na Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2020 a se znalostí
daného prostředí a procesů navrhuje soubor možných intervencí v počátečním vzdělávání na podporu
digitálního vzdělávání, které se ukazují být stále více nezbytné. Digitálním vzděláváním se rozumí takové
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vzdělávání, které reaguje na změny ve společnosti související s rozvojem digitálních technologií a jejich
využíváním v nejrůznějších oblastech lidských činností. Zahrnuje jak vzdělávání, které účinně využívá
digitální technologie na podporu výuky a učení, tak vzdělávání, které rozvíjí digitální gramotnost žáků
a připravuje je na uplatnění ve společnosti a na trhu práce. Cílem strategie je nastavit podmínky
a procesy ve vzdělávání, které toto digitální vzdělávání umožní realizovat.
Strategie digitálního vzdělávání formuluje tři prioritní cíle:
− otevřít vzdělávání novým metodám a způsobům učení prostřednictvím digitálních technologií,
− zlepšit kompetence žáků v oblasti práce s informacemi a digitálními technologiemi,
− rozvíjet informatické myšlení žáků.
Strategie romské integrace do roku 2020
V oblasti vzdělávání se strategie zabývá základními problémy mezi Romy a většinovou populací,
vysokým zastoupením romských dětí ve vzdělávání s nižšími ambicemi, trendy k segregaci romských
dětí v předškolním a základním vzdělávání a nedostatečnou připraveností romských dětí na školu
v důsledku malého zapojení romských dětí do předškolního vzdělávání. Klíčové opatření strategie
představuje zajištění dostupné infrastruktury pro předškolní vzdělávání dětí v mateřských školách, tak
aby nedocházelo k segregaci romských dětí a zvyšování informovanosti krajů a obcí o možnostech
podpory pro zvýšení kapacit předškolních zařízení.

Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období
2015 − 2020
Důležitým cílem pro účely MAP je uplatňování, resp. pokračování v systému inkluzivního vzdělávání.
Dalším významným cílem je volba formy vzdělávání v souladu s nejlepším zájmem dítěte, žáka či
studenta. Konečně posledním cílem vztahujícím se bezprostředně k oblasti školství je poskytovat
osobám se zdravotním postižením podporu při vzdělávání, a to na všech stupních vzdělávání, včetně
celoživotního.

34

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Moravská Třebová
reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000688

3.1.3 Vyhodnocení dotazníkového šetření
3.1.3.1 Dotazníkové šetření realizované MŠMT
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR zrealizovalo v období 24. 11. 2015 – 30. 1. 2016
dotazníkové šetření potřeb mateřských a základních škol za účelem efektivního nasměrování
intervencí z OP VVV, Prioritní osy 3 − Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu
a sekundárnímu vzdělávání, a rovněž z IROP. V dotazníkovém šetření bylo řešeno 6 hlavních oblastí
podpory a 3 vedlejší oblasti podpory.
Na základě hodnocení potřeb škol v jednotlivých oblastech byly stanoveny průměrné hodnoty
pro SO ORP a za účelem orientačního srovnání i pro kraje a ČR. Hlavní oblasti podpory byly seřazeny
dle priorit od 1 (= největší potřeba rozvíjet danou oblast v rámci podpory z EU v letech 2016 – 2020)
do 6 (= nejmenší potřeba rozvíjet danou oblast v rámci podpory z EU v letech 2016 – 2020), resp.
vedlejší oblasti podpory od 1 do 3.
Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol
Ve správním obvodu ORP Moravské Třebové se dotazníkového šetření potřeb MŠ zúčastnilo všech
20 ředitelství/právnických osob vykonávajících činnost MŠ, tedy 100 % MŠ v území.
Tab. č. 11: Hlavní podporované oblasti z hlediska potřebnosti ze strany MŠ
Pořadí podle potřeb škol
Hlavní oblasti podporované z OP

v rámci
SO ORP

v rámci
kraje

v rámci
ČR

A. Podpora inkluzivního/společného vzdělávání

6

3

3

B. Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti

3

5

4

C. Podpora rozvoje matematické pregramotnosti

5

4

5

D. Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí

4

6

6

E. Podpora polytechnického vzdělávání

1

2

2

F. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení

2

1

1

Zdroj: MŠMT

Z tab. č. 11 je vidět, že mateřské školy ve SO ORP Moravská Třebová preferují podporu polytechnického
vzdělávání, která vychází z aktuálních potřeb školství, ale i celé společnosti, pro kterou je rozvoj vědy
a techniky jednou z klíčových oblastí. Na druhé místo zařadily MŠ v rámci SO ORP Moravská Třebová
rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení. Je to zejména z toho důvodu, že budovy
mateřských škol jsou staré a jejich vybavení je již nevyhovující. Stejný problém řeší mateřské školy také
v rámci celého kraje i ČR. Jako prioritu číslo tři si zvolily MŠ podporu rozvoje čtenářské pregramotnosti,
která je v období předškolního věku velmi důležitá neboť se rozvíjí osobnost dítěte a jeho motivace
pro vlastní poznávání. Je důležité podporovat u dětí rozvoj oblastí, které pro budoucí výuku čtení
a psaní budou potřebné a mohou tak dítěti osvojování těchto dovedností významně usnadnit. Dále
mateřské školy seřadily své potřeby následovně: podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí,
podpora rozvoje matematické pregramotnosti a podpora inkluzivního/společného vzdělávání.
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Tab. č. 12: Vedlejší podporované oblasti z hlediska potřebnosti ze strany MŠ
Pořadí podle potřeb škol
Vedlejší oblasti podporované z OP

v rámci
SO ORP

v rámci
kraje

v rámci
ČR

A. Jazykové vzdělávání

3

2

2

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

1

1

1

C. Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence

2

3

3

Zdroj: MŠMT

V dalších oblastech, které podporuje OP VVV, preferují mateřské školy ve SO ORP Moravská Třebová
na prvním místě potřebu rozvoje ICT včetně potřeb infrastruktury, která souvisí zejména
s nedostatečným vybavením mateřských škol v této oblasti. Na druhé místo zařadily podporu
sociálních a občanských dovedností a dalších klíčových kompetencí. Na třetí místo pak potřebu rozvoje
jazykového vzdělávání.
Graf č. 8: Průměrné hodnocení MŠ v hlavních a vedlejších oblastech podporovaných z OP

Zdroj: MŠMT

Průměrné hodnocení rozvoje aktuálního stavu pak značí, jak jsou mateřské školy spokojeny se stavem
rozvoje hlavních i vedlejších podporovaných oblastí a to v rozmezí 1 (= vůbec nebo téměř se
neuplatňuje) až 4 (= ideální stav). Z grafu je patrná pro SO ORP Moravská Třebová spokojenost
s rozvojem jednotlivých oblastí dle následujícího pořadí:
Hlavní oblasti:
1. Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí
2. Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti
3. Podpora rozvoje matematické pregramotnosti
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4. Podpora inkluzivního/společného vzdělávání
5. Podpora polytechnického vzdělávání
Vedlejší oblasti:
1. Podpora sociálních a občanských dovedností a dalších klíčových kompetencí
2. Rozvoj ICT včetně potřeb infrastruktury (podpora digitálních kompetencí, konektivita škol)
Nutno ale podotknout, že průměrné hodnocení se spokojeností rozvoje stavu ani v jednom z případů
v rámci SO ORP nepřesáhlo hodnotu 3 a pohybuje se v rozmezí 2 – 3, což znamená, že se jedná o oblast,
která se neustále rozvíjí (tzn., že se jedná o promyšlené části, počáteční realizaci).
Plány a potřeby v jednotlivých oblastech mateřských škol
Následující tabulkové přehledy podrobněji popisují potřeby a plány mateřských škol v území
v jednotlivých oblastech podpory. Dále také obsahují nejvýznamnější překážky v oblasti rozvoje.
Tabulky vycházejí z agregovaných dat dotazníkového šetření pro SO ORP Moravská Třebová.
Tab. č. 13: MŠ – Priorita 1: Podpora polytechnického vzdělávání
Hlavní oblast podpory − POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Podíl MŠ v rámci SO ORP

Nejčastěji plánované zlepšení MŠ v rámci SO ORP v letech 2016 − 2018
Učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v oblasti polytechnického vzdělávání a využívají je
ve výchově (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.)
Technické, přírodovědné a environmentální vzdělávání je na naší škole realizováno
v souladu s RVP PV
Škola disponuje vzdělávacími materiály pro vzdělávání polytechnického charakteru
Škola informuje a spolupracuje v oblasti polytechnického vzdělávání s rodiči (např.
výstavky prací, představení systému školy v oblasti polytechnického vzdělávání,
kroužků, aktivit apod.)
Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním zabezpečením pro rozvíjení
prostorového a logického myšlení a manuálních dovedností

90 %
80 %
80 %
80 %
80 %

Nejčastěji uváděné překážky v oblasti podpory polytechnického vzdělávání
Nedostatek financí na podporu polytechnického vzdělávání
Nevhodné či žádné vybavení pomůckami pro rozvoj polytechnického vzdělávání
(vybavení tříd, heren, hřišť, keramických dílen apod.)
Absence pozice samostatného pracovníka nebo pracovníků pro rozvoj
polytechnického vzdělávání

80 %
45 %
45 %

Zdroj: MŠMT
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Tab. č. 14: MŠ – Priorita 2: Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení
Hlavní oblast podpory – ROZVOJ INFRASTRUKTURY MATEŘSKÝCH ŠKOL

Podíl MŠ v rámci SO ORP

Nejčastěji plánované stavby nebo rekonstrukce MŠ v rámci SO ORP v letech 2016 − 2018
Stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí školy,
např. hřiště, zahrady apod.

65 %

Stavební úpravy a rekonstrukce školní jídelny

30 %

Ostatní rekonstrukce, udržovací práce a modernizace pláště budov; zateplení budov

25 %

Nejčastěji plánované vybavení, které chtějí pořídit MŠ v rámci SO ORP v letech 2016 − 2018
Interaktivní tabule

55 %

Nové didaktické pomůcky

50 %

Vybavení výpočetní technikou pro potřeby pedagogických pracovníků

45 %

Vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy, např. čtenářské koutky,
prostor pro rozvoj jednotlivých pregramotností, polytechnických dovednosti apod.

45 %

Zdroj: MŠMT
Tab. č. 15: MŠ – Priorita 3: Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti
Hlavní oblast podpory − ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST

Podíl MŠ v rámci SO ORP

Nejčastěji plánované zlepšení MŠ v rámci SO ORP v letech 2016 − 2018
Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním zabezpečením v oblasti
čtenářské pregramotnosti
Ve škole jsou využívány interaktivní metody a pomůcky v oblasti rozvoje čtenářské
pregramotnosti
Učitelé využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti rozvoje čtenářské
pregramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných škol
Škola pravidelně nakupuje aktuální beletrii a další literaturu, multimédia pro rozvoj
čtenářské pregramotnosti

90 %
85 %
80 %
80 %

Nejčastěji uváděné překážky v oblasti podpory rozvoje čtenářské pregramotnosti
Nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné pregramotnosti
(nedostatečné materiálně technické zázemí, chybějící finance na inovace a výměnu
pomůcek k rozvoji pregramotností, nedostatečný počet pomůcek apod.)

75 %

Nedostatek interaktivních metod a pomůcek pro rozvoj pregramotnosti

70 %

Nedostupnost informačních a komunikačních technologií pro rozvoj příslušné
gramotnosti

55 %

Zdroj: MŠMT
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Tab. č. 16: MŠ – Priorita 4: Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí
Hlavní oblast podpory – INICIATIVA A KREATIVITA

Podíl MŠ v rámci SO ORP

Nejčastěji plánované zlepšení MŠ v rámci SO ORP v letech 2016 − 2018
Škola disponuje dostatečným množstvím pomůcek pro rozvoj kreativity

90 %

Ve škole je v rámci vzdělávacího procesu nastaveno bezpečné prostředí pro rozvoj
kreativity, iniciativy a názorů dětí

80 %

Škola podporuje klíčové kompetence k rozvoji kreativity podle RVP PV

75 %

Nejčastěji uváděné překážky v oblasti podpory kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí
Nedostatek finančních prostředků pro zajištění pomůcek, literatury apod. pro rozvoj
iniciativy a kreativity
Nedostupnost informačních a komunikačních technologií pro rozvoj iniciativy
a kreativity

75 %
30 %

Zdroj: MŠMT
Tab. č. 17: MŠ – Priorita 5: Podpora rozvoje matematické pregramotnosti
Hlavní oblast podpory – MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST

Podíl MŠ v rámci SO ORP

Nejčastěji plánované zlepšení MŠ v rámci SO ORP v letech 2016 − 2018
Učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v oblasti matematické pregramotnosti a využívají je
ve výchově (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.)
Škola pravidelně nakupuje aktuální literaturu, multimédia pro rozvoj matematické
pregramotnosti
Učitelé MŠ využívají poznatky v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti rozvoje
matematické pregramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných škol
Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním zabezpečením pro rozvoj
matematické pregramotnosti
Ve škole jsou využívány interaktivní metody a pomůcky v oblasti rozvoje
matematické pregramotnosti

85 %
85 %
80 %
80 %
80 %

Nejčastěji uváděné překážky v oblasti podpory rozvoje matematické pregramotnosti
Nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné pregramotnosti
(nedostatečné materiálně technické zázemí, chybějící finance na inovace a výměnu
pomůcek k rozvoji pregramotností, nedostatečný počet pomůcek apod.)

75 %

Nedostatek interaktivních metod a pomůcek pro rozvoj pregramotnosti

70 %

Nedostupnost informačních a komunikačních technologií pro rozvoj příslušné
gramotnosti

55 %

Zdroj: MŠMT
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Tab. č. 18: MŠ – Priorita 6: Podpora inkluzivního/společného vzdělávání
Hlavní oblast podpory – INKLUZIVNÍ/SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Podíl MŠ v rámci SO ORP

Nejčastěji plánované zlepšení MŠ v rámci SO ORP v letech 2016 − 2018
Pedagogové umí spolupracovat ve výuce s dalšími pedagogickými (asistent
pedagoga, další pedagog) i nepedagogickými pracovníky (tlumočník do českého
znakového jazyka, osobní asistent)
Škola umožňuje pedagogům navázat vztahy s místními a regionálními školami
různých úrovní (společné diskuze, sdílení dobré praxe, akce pro jiné školy nebo
s jinými školami apod.)
Učitelé realizují pedagogickou diagnostiku dětí, vyhodnocují její výsledky
a v souladu s nimi volí formy a metody výuky, resp. kroky další péče o děti

90 %

85 %
85 %

Nejčastěji uváděné překážky v oblasti podpory inkluzivního/společného vzdělávání
Nedostatečné finanční zajištění personálních nákladů na práci s heterogenními
skupinami dětí (např. asistentů pedagoga, pedagogické i nepedagogické
pracovníky)

85 %

Velký počet dětí ve třídách

50 %

Nedostatek finančních prostředků pro realizaci mimoškolního vzdělávání
pro znevýhodněné děti (např. výstavy, exkurze, kroužky apod.)

50 %

Technická nemožnost bezbariérových úprav školy

50 %

Zdroj: MŠMT
Tab. č. 19: MŠ – Priorita 1: Rozvoj ICT (podpora digitálních kompetencí, konektivita škol)
Vedlejší oblast podpory – ROZVOJ ICT

Podíl MŠ v rámci SO ORP

Nejčastěji plánované zlepšení MŠ v rámci SO ORP v letech 2016 − 2018
Pedagogové mají základní znalosti práce s počítačem a využívají je
pro sebevzdělávání a přípravu na vzdělávání dětí (práce s operačním systémem,
aplikacemi, soubory, tvorba textových dokumentů apod.)
Pedagogové mají základní znalosti práce s internetem a využívají je
pro sebevzdělávání a přípravu na vzdělávání dětí (vyhledávání, stahování, tisk
podkladů pro práci s dětmi, znalost bezpečného chování na internetu apod.)

75 %

70 %

Nejčastěji uváděné překážky v oblasti podpory rozvoje ICT
Nedostatek financí na pořízení moderního ICT vybavení (včetně údržby stávající
techniky)

90 %

Nevhodné / zastaralé ICT vybavení

85 %

Zdroj: MŠMT
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Tab. č. 20: MŠ – Priorita 2: Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence
Vedlejší oblast podpory – SOCIÁLNÍ A OBČANSKÉ DOVEDNOSTI

Podíl MŠ v rámci SO ORP

Nejčastěji plánované zlepšení MŠ v rámci SO ORP v letech 2016 − 2018
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)
Škola rozvíjí vztah k bezpečnému používání informačních, komunikačních a dalších
technologií

90 %
85 %

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

75 %

Škola rozvíjí schopnost dětí učit se

75 %

Nejčastěji uváděné překážky v oblasti podpory sociálních a občanských dovedností
Data týkající se překážek nebyla ve vyhodnocení dotazníků obsažena.
Zdroj: MŠMT

Výsledky dotazníkového šetření potřeb základních škol
Dotazníkového šetření potřeb ZŠ v rámci projektu MAP OP VVV se ve správním obvodu ORP Moravské
Třebové zúčastnilo 15 z 15 ředitelství/právnických osob vykonávajících činnost ZŠ, tedy 100 %.
Tab. č. 21: Hlavní podporované oblasti z hlediska potřebnosti ze strany ZŠ
Pořadí podle potřeb škol
Hlavní oblasti podporované z OP

v rámci
SO ORP

v rámci
kraje

v rámci
ČR

A. Podpora inkluzivního/společného vzdělávání

2

3

4

B. Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti

2

2

2

C. Podpora rozvoje matematické gramotnosti

4

4

3

D. Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí

6

6

6

E. Podpora polytechnického vzdělávání

5

5

5

F. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení

1

1

1

Zdroj: MŠMT

Základní školy na území SO ORP Moravská Třebová upřednostňují rozvoj technické infrastruktury,
vč. rekonstrukcí a vybavení. Opět se jedná o potřebu modernizace budov a vybavení, které je zastaralé
a nevyhovující. Na druhé místo pak školy zařadily podporu inkluzivního/společného vzdělávání stejně
jako podporu rozvoje čtenářské gramotnosti. Jako prioritu číslo čtyři si zvolily ZŠ podporu rozvoje
matematické gramotnosti. Na páté místo z hlediska potřebnosti zařadily základní školy v rámci SO ORP
podporu polytechnického vzdělávání a na poslední místo podporu kompetencí k iniciativě a kreativitě
dětí.
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Tab. č. 22: Vedlejší podporované oblasti z hlediska potřebnosti ze strany ZŠ
Pořadí podle potřeb škol
Vedlejší oblasti podporované z OP

v rámci
SO ORP

v rámci
kraje

v rámci
ČR

A. Jazykové vzdělávání

1

1

1

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

2

2

2

C. Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence

3

3

3

Zdroj: MŠMT

V dalších oblastech, které podporuje OP VVV, preferují základní školy ve SO ORP Moravská Třebová
na prvním místě potřebu rozvoje jazykového vzdělávání, které je v současnosti velmi žádané a důležité.
Na druhé místo ZŠ zařadily potřebu rozvoje ICT včetně infrastruktury, která je na většině škol zastaralá
a pro dnešní potřeby nevyhovující a na třetí místo zařadily potřebu rozvoje sociální a občanské
dovednosti a další klíčové kompetence. Tento trend potřebnosti v oblasti dalších podporovaných
oblastí v OP VVV je shodný s krajskými i celorepublikovými výsledky.
Graf č. 9: Průměrné hodnocení ZŠ v hlavních a vedlejších oblastech podporovaných z OP

Zdroj: MŠMT

Graf č. 9 zachycuje průměrné hodnocení základních škol aktuálního stavu rozvoje hlavních i vedlejších
podporovaných oblastí. Z grafu je patrná pro SO ORP Moravská Třebová spokojenost s rozvojem
jednotlivých oblastí dle následujícího pořadí:
Hlavní oblasti:
1. Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti
2. Podpora inkluzivního/společného vzdělávání
3. Podpora rozvoje matematické gramotnosti
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4. Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků
5. Podpora polytechnického vzdělávání
Vedlejší oblasti:
1. Podpora sociálních a občanských dovedností a dalších klíčových kompetencí
2. Rozvoj ICT včetně potřeb infrastruktury (podpora digitálních kompetencí, konektivita škol)
3. Podpora jazykového vzdělání
Stejně jako u MŠ, se i hodnocení ZŠ v rámci SO ORP pohybuje v rozmezí 2 – 3, což znamená, že se jedná
o oblasti, které se neustále rozvíjí (jedná se o promyšlené části, počáteční realizace).
Plány a potřeby v jednotlivých oblastech základních škol
Plány a potřeby základních škol v území v jednotlivých oblastech podpory jsou uvedeny v následujících
tabulkových přehledech. Dále v nich jsou obsaženy nejvýznamnější překážky v oblasti rozvoje. Tabulky
vycházejí z agregovaných dat dotazníkového šetření pro SO ORP Moravská Třebová.
Tab. č. 23: ZŠ – Priorita 1: Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení
Hlavní oblast podpory – ROZVOJ INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Podíl ZŠ v rámci SO ORP

Nejčastěji plánované stavby nebo rekonstrukce ZŠ v rámci SO ORP v letech 2016 − 2018
Stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí školy, např.
hřiště, školní zahrady, dopravní hřiště, botanické zahrady, rybníky, učebny v přírodě,
naučné stezky apod.

60 %

Stavební úpravy a rekonstrukce dílny/cvičné kuchyňky

40 %

Ostatní rekonstrukce, udržovací práce a modernizace pláště budov; zateplení budov

26,7 %

Stavební úpravy a rekonstrukce kmenových tříd

26,7 %

Nejčastěji plánované stavby nebo rekonstrukce ZŠ v rámci SO ORP v letech 2019 − 2020
Stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí školy, např.
hřiště, školní zahrady, dopravní hřiště, botanické zahrady, rybníky, učebny v přírodě,
naučné stezky apod.

26,7 %

Ostatní rekonstrukce, udržovací práce a modernizace pláště budov; zateplení budov

26,7 %

Nejčastěji plánované vybavení, které chtějí pořídit ZŠ v rámci SO ORP v letech 2016 − 2018
Nové didaktické pomůcky
Kompenzační/speciální pomůcky pro žáky se SVP

66,7 %
60 %

Připojení k internetu ve třídách, na škole a ve školských zařízeních

53,3 %

Vybavení školní jídelny, družiny, klubu apod.

53,3 %

Zdroj: MŠMT
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Tab. č. 24: ZŠ – Priorita 2: Podpora inkluzivního/společného vzdělávání
Hlavní oblast podpory – INKLUZIVNÍ/SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Podíl ZŠ v rámci SO ORP

Nejčastěji plánované zlepšení ZŠ v rámci SO ORP v letech 2016 − 2018
Vedení školy vytváří podmínky pro realizaci inkluzivních principů ve vzdělávání
na škole (zajišťování odborné, materiální a finanční podpory, dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků; pravidelná metodická setkání členů pedag. sboru aj.)
Škola dokáže přijmout ke vzdělávání všechny žáky bez rozdílu (včetně žáků s odlišným
kulturním prostředím, sociálním znevýhodněním, cizince, žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami apod.)
Vyučující spolupracují při naplňování vzdělávacích potřeb žáků (např. společnými
poradami týkajícími se vzdělávání žáků apod.)
Vyučující realizují pedagogickou diagnostiku žáků, vyhodnocují její výsledky
a v souladu s nimi volí formy a metody výuky, resp. kroky další péče o žáky

100 %

93,3 %
93,3 %
93,3 %

Nejčastěji uváděné překážky v oblasti podpory inkluzivního/společného vzdělávání
Nedostatečné finanční zajištění personálních nákladů na práci s heterogenními
skupinami dětí (např. asistentů pedagoga, pedagogické i nepedagogické pracovníky)
Nedostatek finančních prostředků pro realizaci mimoškolního vzdělávání
pro znevýhodněné děti (např. výstavy, exkurze, kroužky apod.)
Technická nemožnost bezbariérových úprav školy

93,3 %
73,3 %
73,3 %

Zdroj: MŠMT
Tab. č. 25: ZŠ – Priorita 2: Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti
Hlavní oblast podpory − ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

Podíl ZŠ v rámci SO ORP

Nejčastěji plánované zlepšení ZŠ v rámci SO ORP v letech 2016 − 2018
Škola podporuje rozvoj čtenářské gramotnosti v rámci školních vzdělávacích
programů (má stanoveny konkrétní cíle)
Ve škole existuje čtenářsky podnětné prostředí (čtenářské koutky, nástěnky, prostor
s informacemi z oblasti čtenářské gramotnosti apod.)
Učitelé 1. i 2. stupně rozvíjejí své znalosti v oblasti čtenářské gramotnosti a využívají
je ve výuce (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.)
Škola informuje a spolupracuje v oblasti rozvoje čtenářství s rodiči (prezentace služeb
školní/obecní knihovny, existence čtenářských kroužků, aktivit v oblasti čtení,
čtenářského klubu – např. projektové dny, dny otevřených dveří, vánoční trhy apod.)
Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním zabezpečením v oblasti
čtenářské gramotnosti např. pro vystavování prací žáků (vč. audiovizuální techniky)

100 %
100 %
93,3 %
93,3 %
93,3 %

Nejčastěji uváděné překážky v oblasti podpory rozvoje čtenářské gramotnosti
Nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné gramotnosti
(k personálnímu zajištění pedagogického dozoru koutků, volně otevřených učeben,
k možnému půlení hodin, k inovaci a výměně učebních pomůcek k rozvoji
gramotností, k zajištění dostatečného počtu těchto pomůcek apod.)

73,3 %

Nízká časová dotace pro rozvoj příslušné gramotnosti mimo výuku

53,3 %

Nezájem ze strany žáků a rodičů

46,7 %

Zdroj: MŠMT
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Tab. č. 26: ZŠ – Priorita 4: Podpora rozvoje matematické gramotnosti
Hlavní oblast podpory – MATEMATICKÁ GRAMOTNOST

Podíl ZŠ v rámci SO ORP

Nejčastěji plánované zlepšení ZŠ v rámci SO ORP v letech 2016 − 2018
Škola podporuje rozvoj matematické gramotnosti v rámci školních vzdělávacích
programů (má stanoveny konkrétní cíle)
Ve škole jsou využívána interaktivní média, informační a komunikační technologie
v oblasti rozvoje matematické gramotnosti
Učitelé 1. i 2. stupně rozvíjejí své znalosti v oblasti matematické gramotnosti
a využívají je ve výuce (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.)
Učitelé 1. i 2. stupně využívají poznatky v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti
matematické gramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných škol
Ve škole existují pravidelné kroužky / doučování / mimoškolní aktivity v oblasti
matematické gramotnosti (např. kroužek zábavné logiky apod.)
Škola informuje a spolupracuje v oblasti matematické gramotnosti s rodiči
(představení kroužků, aktivit a profesí spojených s rozvojem matematické
gramotnosti např. projektové dny, dny otevřených dveří apod.)
Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním zabezpečením pro rozvoj
matematické gramotnosti

100 %
100 %
93,3 %
93,3 %
93,3 %
93,3 %
93,3 %

Nejčastěji uváděné překážky v oblasti podpory rozvoje matematické gramotnosti
Nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné gramotnosti
(k personálnímu zajištění pedagogického dozoru koutků, volně otevřených učeben,
k možnému půlení hodin, k inovaci a výměně učebních pomůcek k rozvoji
gramotností, k zajištění dostatečného počtu těchto pomůcek apod.)
Nízká časová dotace pro rozvoj příslušné gramotnosti mimo výuku

80 %
53,3 %

Nezájem ze strany žáků a rodičů

40 %

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

40 %

Zdroj: MŠMT
Tab. č. 27: ZŠ – Priorita 5: Podpora polytechnického vzdělávání
Hlavní oblast podpory − POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Podíl ZŠ v rámci SO ORP

Nejčastěji plánované zlepšení ZŠ v rámci SO ORP v letech 2016 − 2018
Příslušní učitelé rozvíjejí své znalosti v oblasti polytechnického vzdělávání a využívají
je ve výuce (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.)
Škola podporuje zájem žáků o oblast polytechniky propojením znalostí s každodenním
životem a budoucí profesí
Na škole se realizují mimovýukové akce pro žáky na podporu polytechnického
vzdělávání a zvýšení motivace žáků (např. projektové dny, realizace exkurzí, diskuse
s osobnostmi apod.)

93,3 %
93,3 %
93,3 %

Nejčastěji uváděné překážky v oblasti podpory polytechnického vzdělávání
Nedostatečné/neodpovídající prostory

73,3 %

Nedostatek financí na úhradu vedení volitelných předmětů a kroužků

73,3 %

Nevhodné či žádné vybavení laboratoří, odborných učeben, dílen apod.

73,3 %

Absence pozice samostatného pracovníka nebo pracovníků pro rozvoj polytechniky

73,3 %

Zdroj: MŠMT
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Tab. č. 28: ZŠ – Priorita 6: Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků
Hlavní oblast podpory – PODNIKAVOST, INICIATIVA A KREATIVITA

Podíl ZŠ v rámci SO ORP

Nejčastěji plánované zlepšení ZŠ v rámci SO ORP v letech 2016 − 2018
Učitelé rozvíjejí své znalosti v oblasti podpory kreativity a využívají je ve výchově
(kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.)

100 %

Ve škole existuje prostor pro pravidelné sdílení zkušeností (dílny nápadů apod.)

100 %

Učitelé využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti rozvoje iniciativy
a kreativity mezi sebou i s učiteli z jiných škol

93,3 %

Nejčastěji uváděné překážky v oblasti podpory kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků
Nedostatek finančních prostředků pro realizaci vzdělávání mimo vlastní výuku
Nedostatek příležitostí ke vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti
podnikavosti, iniciativy a kreativity
Nedostatek výukových materiálů, pomůcek a metodik v oblasti podnikavosti,
iniciativy a kreativity

80 %
46,7 %
46,7 %

Zdroj: MŠMT
Tab. č. 29: ZŠ – Priorita 1: Podpora jazykového vzdělání
Vedlejší oblast podpory – JAZYKOVÉ VZDĚLÁNÍ

Podíl ZŠ v rámci SO ORP

Nejčastěji plánované zlepšení ZŠ v rámci SO ORP v letech 2016 − 2018
Ve škole jsou využívána interaktivní média, informační a komunikační technologie v
oblasti rozvoje jazykové gramotnosti
Škola pravidelně nakupuje aktuální učebnice, cizojazyčnou literaturu, multimédia
pro rozvoj jazykové gramotnosti
Škola vytváří dostatek příležitostí k rozvoji jazykové gramotnosti (eTwinning,
výměnné pobyty apod.)
Ve škole se využívá knihovna (školní/místní) obsahující cizojazyčnou literaturu
přístupná podle potřeb žáků

93,3 %
93,3 %
86,7 %
86,7 %

Ve škole existují pravidelné jazykové kroužky/doučování/mimoškolní aktivity

86,7 %

Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním zabezpečením pro výuku
cizích jazyků

86,7 %

Nejčastěji uváděné překážky v oblasti podpory jazykového vzdělání
Nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné gramotnosti
(k personálnímu zajištění pedagogického dozoru koutků, volně otevřených učeben,
k možnému půlení hodin, k inovaci a výměně učebních pomůcek k rozvoji
gramotností, k zajištění dostatečného počtu těchto pomůcek apod.)

86,7 %

Nízká časová dotace pro rozvoj příslušné gramotnosti mimo výuku

66,7 %

Nedostatečné materiálně technické podmínky pro rozvoj v příslušné oblasti
gramotnosti mimo školu (exkurze, výstavy, tematické programy apod.)

46,7 %

Zdroj: MŠMT
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Tab. č. 30: ZŠ – Priorita 2: Rozvoj ICT (podpora digitálních kompetencí, konektivita škol)
Vedlejší oblast podpory – ROZVOJ ICT

Podíl ZŠ v rámci SO ORP

Nejčastěji plánované zlepšení ZŠ v rámci SO ORP v letech 2016 − 2018
Pedagogové umí systematicky rozvíjet povědomí o internetové bezpečnosti
a kritický pohled na internetový obsah k rozvoji znalostí a dovedností žáků
Pedagogové se orientují v rámci svého předmětu ve volně dostupných zdrojích
na internetu
Pedagogové využívají školní mobilní ICT vybavení ve výuce (notebooky, netbooky,
tablety, chytré telefony apod.)
Pedagogové využívají pro výuku volně dostupné, bezpečné, otevřené internetové
zdroje

100 %
86,7 %
80 %
80 %

Nejčastěji uváděné překážky v oblasti podpory rozvoje ICT
Nedostatek financí na pořízení moderního ICT vybavení (vč. údržby stávající
techniky)
Neznalost metod implementace vlastní techniky žáků na stávající podmínky školy
(různorodé operační systémy apod.)

80 %
66,7 %

Nevhodné/zastaralé ICT vybavení

53,3 %

Nedostatečné využívání mobilních ICT technologií ve výuce (notebooků, tabletů
vč. možnosti využití vlastních technických zařízení žáků jako např. chytrých telefonů,
tabletů apod.)

53,3 %

Zdroj: MŠMT
Tab. č. 31: ZŠ – Priorita 3: Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence
Vedlejší oblast podpory – SOCIÁLNÍ A OBČANSKÉ DOVEDNOSTI

Podíl ZŠ v rámci SO ORP

Nejčastěji plánované zlepšení ZŠ v rámci SO ORP v letech 2016 − 2018
Škola připravuje žáky na aktivní zapojení do života v demokratické společnosti,
rozvíjí občanské kompetence (např. formou žákovské samosprávy apod.)

100 %

Ve škole je pěstována kultura komunikace mezi všemi účastníky vzdělávání

93,3 %

Škola buduje povědomí o etických hodnotách, má formálně i neformálně
jednoznačně nastavená a sdílená spravedlivá pravidla společenského chování
a komunikace, která se dodržují

93,3 %

Uvnitř školy se pěstuje vzájemná spolupráce učitele, rodičů a žáků

93,3 %

Škola u žáků rozvíjí schopnosti sebereflexe a sebehodnocení

93,3 %

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

93,3 %

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.)

93,3 %

Nejčastěji uváděné překážky v oblasti podpory sociálních a občanských dovedností
Data týkající se překážek nebyla ve vyhodnocení dotazníků obsažena.
Zdroj: MŠMT
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3.1.3.2 Dotazníkové šetření uskutečněné realizačním týmem
Další dotazníkové šetření v rámci projektu MAP bylo zaměřené na různé cílové skupiny – pedagogy
mateřských a základních škol, rodiče a žáky ZŠ. Toto šetření probíhalo jednak prostřednictvím
dotazníků, rozeslaných e-mailem a distribuovaných v papírové podobě, ale také formou přímého
oslovení jednotlivých aktérů.
Výsledky dotazníkového šetření – pedagogové MŠ
Bylo provedeno šetření formou řízených rozhovorů a dále dotazníkovým šetřením. Velkým problémem
většiny ředitelek a učitelek v MŠ je potřeba vzdělávání, ale malá možnost zastupitelnosti v době běžné
pracovní doby. Všichni dotazovaní by uvítali odborná vzdělávání přímo v území. Jedno
z nejdůležitějších témat vzdělávání je oblast logopedie. Více než 50 % dětí v MŠ má různé vady řeči
a min ¼ dětí s vadou řeči odchází do 1. tříd ZŠ. V území SO ORP Moravská Třebová působí pouze
1 klinická logopedka, což je nedostačující.
Výsledky dotazníkového šetření – pedagogové ZŠ
Bylo provedeno šetření formou řízených rozhovorů. V současné době označují pedagogové ZŠ,
ve 100 % shodě, za největší problém nadměrnou administrativu, která je okrádá o čas, který by mohli
věnovat dětem a žákům ohroženým školním neúspěchem. Při dlouhodobém vystavení stresu
a nadměrné administrativě je obava ze syndromu vyhoření. Dalším problémem je nedostatečná
spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou (dále také jen „PPP“). Z posudků konkrétního žáka
není jasně poznat, jak s žákem pracovat, jak se má problém vhodně řešit. Chybí komplexní služba PPP
ve vztahu spolupráce škola, žák, rodina, odborník (psycholog, speciální pedagog, logoped).
Dalším problémem je nezdravá závislost dětí na mobilních technologiích (mobilních telefonech).
Některé školy přikročily k razantním opatřením – mobil je na stole učitele nebo v ředitelně.
S nezdravou závislostí na mobilech souvisí i apatie některých žáků, nechuť do učení, nezájem
o komunikaci se spolužáky. Při řízených rozhovorech se řešila i potřeba vzdělávání pedagogů v ZŠ.
Všichni by uvítali vzdělávání přímo v území SO ORP Moravská Třebová a to zejména skutečně odborná
vzdělávání na vysoké úrovni s praktickými příklady odborníků. Všeobecně pedagogům znepříjemňuje
práci nevychovanost některých žáků a částečně i špatná spolupráce s rodiči problémových žáků.
Výsledky dotazníkového šetření – rodiče
Byl proveden průzkum týkající se zájmu rodičů o odborné vzdělávání, zájem byl potvrzen a následně
i zorganizován odborný seminář PhDr. Lidmily Pekařové. Na tomto semináři bylo provedeno
dotazníkové šetření, ve kterém se potvrdil zájem rodičů o další témata a také velká spokojenost
s prospěšností tohoto semináře.
Formou řízených rozhovorů byl proveden průzkum týkající se četnosti a úměrnosti domácích úkolů.
Bylo zjištěno, že ve většině případů rodičům nevyhovuje příliš liberální přístup k vyučování jako např.
žádný deníček, žádné domácí úkoly. Rodiče nejsou spokojeni ani s opačným extrémem, což je velké
množství domácích úkolů. Žáci i rodiče se cítí ve večerních hodinách přetěžováni školními povinnostmi.
Jako ideální stav vidí rodiče mladších žáků „zlatou střední cestu“ a to pravidelné informování v deníčku,
lehčí a jednodušší úkoly a ne mnoho úkolů ve stejný den.
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Výsledky dotazníkového šetření – žáci
Dotazníkové šetření zaměřené na žáky probíhalo na šesti základních školách v území správního obvodu
ORP Moravská Třebová. Od žáků bylo navráceno celkem 384 vyplněných dotazníků.
1. Věk žáků
Dotazníkového šetření se zúčastnili respondenti ve věku 10 – 16 let, tedy žáci 2. stupně ZŠ.

2. Na co se nejvíc těším do školy
Nejčastěji respondenti uváděli, že se do školy nejvíce těší na své kamarády, spolužáky (60,7 %)
a na oblíbené předměty (34,1 %).
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3.

Nejoblíbenější předměty ve školách

V každé škole vyšel jiný poměr a jiná struktura oblíbených předmětů, což hodně vypovídá o zaměření
jednotlivých škol, o přístupu jednotlivých pedagogů a způsobu výuky. Na všech školách se však
respondenti shodli, že jejich nejoblíbenější předmět je tělesná výchova, protože je baví sportovat, hrají
různé hry, předmět je baví a odreagují se od učiva.

Oblíbené vyučovací předměty
Matematika

89

Český jazyk + literatura

74

Anglický jazyk

72

Německý jazyk

27

Dějepis

80

Přírodopis

98

Zeměpis

61

Chemie

30

Fyzika

75

Informatika

50

Občanská výchova

49

Výchova ke zdraví
Pracovní činnosti

19
52

Výtvarná výchova
Hudební výchova
Tělesná výchova

99
52
200
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4.

Nejméně oblíbené předměty

Také struktura neoblíbených předmětů se v jednotlivých školách měnila, což hodně vypovídá
o přístupu jednotlivých pedagogů, způsobu výuky a ochotě či neochotě slabším žákům dostatečně
vysvětlit učivo v těžkých předmětech. Ve většině případů žáci odpovídali, že uvedené neoblíbené
předměty je nebaví, pro část žáků jsou navíc těžké a nechápou je.
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5.

Zájem ovlivňovat fungování školy (žákovský parlament, vlastní aktivita apod.)

Zájem ovlivňovat fungování školy má přibližně polovina respondentů.

6.

Hodnocení akcí školy, které se konají mimo výuku

Respondenti akce školy, které se konají mimo výuku, hodnotili především jako zábavné (44,2 %)
a poučné (28,5 %). V případě, že respondenti zvolili možnost „ostatní“, hodnotili akce nejčastěji jako
zajímavé, odreagovávací a super.
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7.

Jaké akce by měla škola pořádat

Respondenti nejčastěji uváděli, že by škola měla pořádat různé výlety (21,1 %). Dále by žáci také uvítali,
kdyby školy pořádaly více sportovní (14,8 %) a zábavné akce (11,6 %). Žádný návrh neuvedlo 40,9 %
respondentů.
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8.

Návrhy na změnu ve fungování školy

Nejvíce respondentů (8,1 %) by ve škole chtělo lepší vybavení – rychlejší počítače, interaktivní tabule,
dataprojektory apod. Všech 12 respondentů, kteří by chtěli povolit mobilní telefony o přestávce,
pochází z jedné školy.
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9.

Spokojenost se školou, kterou navštěvuji

Z dotazníkového šetření vyplynula vysoká spokojenost respondentů se školami na území SO ORP
Moravská Třebová. Téměř 92 % žáků uvedlo, že jsou rádi, že mohou chodit do školy, kterou navštěvují.

10.

Hodnocení školní jídelny

Školní jídelnu navštěvuje 77,6 % respondentů. Více jak polovina z nich (52,7 %) však uvedla, že by to
chtělo změnu v nabídce jídel.
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11.

Návrhy na změny ve školní jídelně

Z uvedených návrhů na změnu ve školní jídelně je však patrné, že ne vždy je nespokojenost způsobena
nekvalitním jídlem. Někteří žáci si přejí více solit, víc nezdravých jídel (pizza). Někteří žáci si naopak
přejí více zdravých jídel a více příloh. V ojedinělých případech se objevila přání k lepší kultuře stolování,
klidu v jídelně a lepší kombinaci jídel. Z průzkumu kvality jídel vyplývá, že každý žák má jiné chutě a není
možné se vždy zavděčit všem. Žádný návrh na změnu ve školní jídelně neuvedlo 42,4 % respondentů,
z nichž 22,4 % respondentů školní jídelnu nenavštěvuje, jak je patrné z předchozí otázky.
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Výsledky dotazníkového šetření – volnočasové centrum
Dotazníkové šetření týkající se potřebnosti vzniku volnočasového centra v Jevíčku bylo zaměřené
na rodiče žáků ZŠ Jevíčko. Navráceno zpět bylo celkem 236 dotazníků.
1. Uvítali byste v Jevíčku vznik nového volnočasového prostoru (klubovny, školního klubu) pro žáky
ZŠ (případně nízkoprahového centra)?
Zájem o vznik volnočasového prostoru v Jevíčku je mezi rodiči žáků ZŠ evidentní, uvítalo by to téměř
80 % respondentů.

2. Věk dítěte
Nejčastěji dotazník vyplňovali respondenti, jejichž děti jsou ve věku 7 a 14 let.
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3. Chybí Vám nějaká volnočasová aktivita pro děti v Jevíčku?
Největší zájem je mezi respondenty o různé sportovní aktivity (16,5 %) a o vytvoření vhodného
prostoru pro pohybové aktivity (13,1 %).
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4. Jaký druh volnočasové aktivity preferuje Vaše dítě?
Výsledky předchozí otázky potvrzují i preference dětí, které mají nejvíce zájem o sport (72,5 %).

5. V případě, že tato služba bude placená, jakou částku jste ochotni měsíčně vynaložit?
Pokud by tato služba byla placená, nejvíce respondentů by bylo ochotných měsíčně vynaložit částku
v rozmezí od 100 Kč do 200 Kč (45,3 %).
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3.1.4 Charakteristika školství v území SO ORP Moravská Třebová
3.1.4.1 Školská zařízení
Ve správním obvodu ORP Moravská Třebová je poměrně dobrá hustota sítě mateřských a základních
škol, jak lze vidět z mapy č. 5. Mateřských škol se zde nachází 20 v 18 obcích. Základních škol pak o něco
méně, 15 ZŠ ve 12 obcích1. Při celkovém počtu obcí (33) je taková hustota zařízení předškolního
a základního vzdělávání z hlediska potřeb rodičů a jejich dětí dostatečná.
Mapa č. 5: Školy a školská zařízení na území SO ORP Moravská Třebová

Zdroj: vlastní zpracování

1

Do počtu ZŠ i MŠ se započítávají jak MŠ a ZŠ, včetně speciální. Nezapočítávají se však odloučená pracoviště ZŠ
či MŠ, pokud se odloučené pracoviště nachází ve stejné obci jako sídlo ředitelství.
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O něco méně dostačující je síť základních uměleckých škol, které se včetně odloučených pracovišť
nacházejí v 7 obcích. Středisko volného času je ve správním obvodu ORP Moravská Třebová pouze
jedno, Dům dětí a mládeže Moravská Třebová. Takový stav se může jevit jako nedostačující, různé
zájmové kroužky jsou však nabízeny i v jiných obcích, byť nikoli pod hlavičkou střediska volného času.
Pokud jde o nižší stupně gymnázií, školní rok 2012/2013 byl posledním školním rokem, kdy Gymnázium
Jevíčko mohlo být považováno za gymnázium s osmiletým oborem. V tomto roce existovala v rámci
nižšího stupně osmiletého oboru poslední třída – „kvarta“. Vzhledem k dohodě mezi uvedeným
gymnáziem, Gymnáziem Moravská Třebová a Pardubickým krajem jako zřizovatelem obou gymnázií,
Gymnázium Jevíčko přijalo poslední studenty na osmileté studium ve školním roce 2009/2010.
Od školního roku 2013/2014 je tak ve SO ORP Moravská Třebová jediným gymnáziem s osmiletým
studijním oborem Gymnázium Moravská Třebová. S Gymnáziem Jevíčko zřizovatel nadále počítá jen
jako s „vyšším“ gymnáziem. Od roku 2015 je na Gymnáziu v Jevíčku otevřen obor Kombinované
lyceum, kde probíhá waldorfská výuka.
Podrobný popis gymnázií je uveden v podkapitole 3.1.7.
Jedno gymnázium s osmiletým oborem ve SO ORP Moravská Třebová lze považovat za slabou stránku
správního obvodu, zejména z důvodu špatné dopravní obslužnosti. Nadprůměrně nadaní žáci
základních škol z obcí v blízkosti Jevíčka tak budou ve většině případů zůstávat na základních školách
až do ukončení povinné školní docházky.
Tab. č. 32: Stručná charakteristika školských zařízení v území SO ORP Moravská Třebová
Typ zařízení

Hodnota % z obcí ve SO má
uvedené zařízení

Komentář

Počet mateřských škol
(MŠ)

20

54,55

Počet základních škol (ZŠ)
jen 1. stupeň

4

12,12

Počet základních škol (ZŠ)
1. i 2. stupeň

11

24,24

Počet středních škol (SŠ)

5

6,06

2

6,06

2

3,03

Integrovaná střední škola Moravská Třebová;
Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola
Ministerstva obrany v Moravské Třebové

1

3,03

Integrovaná střední škola Moravská Třebová
nabízí studentům obory SOU i OU.

1

3,03

Speciální ZŠ, MŠ a praktická škola Moravská
Třebová

1

3,03

Nástavbové studium v oboru Podnikání lze
studovat na VSŠ a VOŠ Ministerstva obrany
v Mor. Třebové.

− obory gymnázií
− obory středních
odborných škol
− obory středních
odborných učilišť
a odborných učilišť
− praktická škola
− obory nástavbového
studia

Moravská Třebová má 3 MŠ (jedna z nich je
speciální), celkem se tedy MŠ v 18 obcích SO ORP
Moravská Třebová.
ZŠ jen s 1. stupněm mají obce Dlouhá Loučka,
Linhartice, Staré Město a Vranová Lhota.
Moravská Třebová má 4 ZŠ s 1. i 2. stupněm (jedna
z nich je speciální), celkem je ve SO ORP Moravská
Třebová 8 obcí s úplnou ZŠ.
Jevíčko má 1 SŠ, Moravská Třebová 4 SŠ.
Gymnázium Jevíčko a Gymnázium Moravská
Třebová.
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Typ zařízení

Hodnota % z obcí ve SO má
uvedené zařízení

Počet základních
uměleckých škol (ZUŠ)

Komentář
ZUŠ je v Jevíčku a v Mor. Třebové. ZUŠ v Jevíčku
má dvě odlouč. pracoviště v Jaroměřicích
a v Chornicích. ZUŠ v Mor. Třebové má tři
odloučená pracoviště v Kunčině, Městečku
Trnávce a Třebařově.

2

6,06

Počet konzervatoří

0

0

Konzervatoř nemá žádná obec ve SO.

Počet jazykových škol

0

0

Jazykovou školu nemá žádná obec ve SO.

Počet vyšších odborných
škol (VOŠ)

1

3,03

Počet vysokých škol

0

0

VOŠ lze studovat pouze v Moravské Třebové na
VSŠ a VOŠ Ministerstva obrany v Moravské
Třebové.
Žádná vysoká škola nepůsobí v rámci SO.

Zdroj: ČSÚ + vlastní šetření

celkem

nad 100 000

50 000 až 99 999

20 000 až 49 999

10 000 až 19 999

5 000 až 9 999

2 000 až 4 999

1 000 až 1 999

500 až 999

do 199

Skupina obcí s počtem
obyvatel pro SO
Moravská Třebová

200 až 499

Tab. č. 33: Definice školských zařízení ve SO ORP Moravská Třebová dle velikosti obce k 31. 12. 2016

Počet obcí

12

10

6

3

1

0

1

0

0

0

33

Počet MŠ

0

7

6

3

1

0

3

0

0

0

20

Počet ZŠ – jen 1. stupeň

0

1

3

0

0

0

0

0

0

0

4

Počet ZŠ – 1. i 2. stupeň

0

1

2

3

1

0

4

0

0

0

11

Počet ZUŠ

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

2

Počet SŠ vč. gymnázií

0

0

0

0

1

0

4

0

0

0

5

Počet VOŠ

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

Zdroj: vlastní šetření

Jak lze vidět z tab. č. 33 v obcích s počtem obyvatel nepřesahujících 200 již není žádná škola či školské
zařízení. Obec Gruna (188 obyvatel) má již několik let připravený plán výstavby nové mateřské školy
s kapacitou 16 dětí. Není však jisté, zda dojde k realizaci tohoto plánu. Záleží na vývoji počtu dětí v této
obci. Představitelé obce očekávají nárůst porodnosti kvůli přistěhování nových mladých párů.
Pro lepší přehlednost znázorňuje počty jednotlivých typů školských zařízení ve správním obvodu ORP
Moravská Třebová také graf č. 10.
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Graf č. 10: Počet jednotlivých typů školských zařízení ve SO ORP Moravská Třebová

Zdroj: vlastní zpracování

V tab. č. 34 jsou uvedeny počty škol ve SO ORP Moravská Třebová dle jednotlivých obcí. Každá škola je
v tabulce uvedena pouze jednou, tzn., že základní škola a mateřská škola s jedním ředitelstvím se
započítává pouze do příslušného řádku v sloupci s názvem „Sloučené organizace (MŠ + ZŠ)“.
Za „speciální“ školy lze ve SO ORP Moravská Třebová považovat dvě školy. Speciální základní škola,
mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová má jak klasické třídy speciální školy, tak i třídy
praktické školy. Druhou školou je Základní škola praktická v Jevíčku, které je od roku 2003 (tehdy se
ještě jmenovala zvláštní škola) odloučeným pracovištěm Základní školy Jevíčko. Důvodem sloučení byla
optimalizace nákladů.
Tab. č. 34: Počty škol/školských zařízení v jednotlivých obcích SO ORP Moravská Třebová
Název obce
Celkem škol

Celkem
ředitelství

z toho
MŠ

ZŠ

Sloučené organizace (MŠ + ZŠ)

Speciální MŠ + ZŠ

25

10

5

9

1

Bělá u Jevíčka

0

0

0

0

0

Bezděčí u Trnávky

0

0

0

0

0

Biskupice

1

1

0

0

0

Borušov

0

0

0

0

0

Březina

1

1

0

0

0

Březinky

0

0

0

0

0

Dětřichov
u Moravské Třebové

1

1

0

0

0

Dlouhá Loučka

1

0

0

1

0

Gruna

0

0

0

0

0

Hartinkov

0

0

0

0

0

Chornice

1

0

0

1

0

Janůvky

0

0

0

0

0
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Název obce

Celkem
ředitelství

z toho
MŠ

ZŠ

Sloučené organizace (MŠ + ZŠ)

Speciální MŠ + ZŠ

Jaroměřice

1

0

0

1

0

Jevíčko

2

1

1

0

0

Koruna

0

0

0

0

0

Křenov

1

0

0

1

0

Kunčina

2

1

1

0

0

Linhartice

1

0

0

1

0

Malíkov

0

0

0

0

0

Městečko Trnávka

1

0

0

1

0

Mladějov na Moravě

1

1

0

0

0

Moravská Třebová

6

2

3

0

1

Radkov

0

0

0

0

0

Rozstání

0

0

0

0

0

Rychnov na Moravě

1

1

0

0

0

Slatina

0

0

0

0

0

Staré Město

1

0

0

1

0

Třebařov

1

0

0

1

0

Útěchov

1

1

0

0

0

Víska u Jevíčka

0

0

0

0

0

Vranová Lhota

1

0

0

1

0

Vrážné

0

0

0

0

0

Vysoká

0

0

0

0

0

Zdroj: vlastní šetření

3.1.4.2 Zřizovatelé
Veškeré školy a školská zařízení jsou zřízené obcemi nebo Pardubickým krajem. Pardubický kraj je
zřizovatelem čtyř subjektů. Pardubický kraj zřizuje obě gymnázia, Speciální základní školu, mateřskou
školu a praktickou školu Moravská Třebová a Integrovanou střední školu Moravská Třebová.
Zřizovatelem Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO je Ministerstvo obrany.
Ve SO ORP Moravská Třebová nevykonávají činnost žádné školy či školská zařízení, jejichž zřizovatelem
by byla soukromá osoba či církev. Od školního roku 2013/2014 sice v Městečku Trnávce, místní části
Mezihoří, působí lesní školka Meluzína, která je provozovaná soukromě. Nicméně tato školka není
zapsaná ve školském rejstříku. Oficiálně je tato školka navíc vedena jako lesní klub pro děti. Cílem této
alternativní školky je poskytnout dětem maximálně možný přirozený kontakt s přírodou. Dětem
poskytuje služby pouze od pondělí do čtvrtka a navštěvuje ji 10 až 15 dětí. Lesní školka Meluzína
v Městečku Trnávce – Mezihoří je členem Asociace lesních školek.
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Tab. č. 35: Přehled zřizovatelů a školských zařízení na území SO ORP Moravská Třebová

Zřizovatel:

Znak obce:

Obec Biskupice

IČ:

00579467

Počet zřízených škol:
Název školy:

1
Mateřská škola Biskupice, okres Svitavy

RED IZO:
Název ŠVP pro MŠ:

600099971 IČ:
My jsme malí kamarádi,
všichni se zde máme rádi!

Kapacita MŠ:

71003126
28

Stručná charakteristika:
Počátky vzniku předškolního zařízení v obci se datují
k 6. lednu 1958, kdy byla MŠ umístěna do budovy zámku.
Za 30 let byl v zástavbě rodinných domků vybudován nový
účelový objekt pro předškolní zařízení a ten byl slavnostně
otevřen 31. srpna 1988. Půdní prostory, které škola nikdy
nevyužívala, byly adaptovány na byty. Mateřská škola je
společně se školní jídelnou umístěna v přízemí. Všechny
prostory jsou velké, prosluněné, suché. Z herny a třídy jsou přímé vstupy na školní zahradu, která je
upravena ke hře a k pohybovému vyžití dětí. Mateřská škola je jednotřídní, smíšená.

Zřizovatel:
IČ:

Znak obce:

Obec Březina
00276472

Počet zřízených škol:
Název školy:
RED IZO:
Název ŠVP pro MŠ:

1
Mateřská škola Březina, okres Svitavy
600099580 IČ:
Barevný rok a jeho časové proměny

Kapacita MŠ:

75019175
24

Stručná charakteristika:
Mateřská škola vesnického typu s jednou třídou. Malý počet
dětí umožňuje pedagogům individuální přístup k dětem.
Blízkost krásné okolní přírody je školou maximálně využívána
pří výuce.
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Zřizovatel:
IČ:

00579491

Počet zřízených škol:
Název školy:

1
Mateřská škola Dětřichov u Moravské Třebové

RED IZO:
Název ŠVP pro MŠ:

Znak obce:

Obec Dětřichov u Moravské Třebové

600100065 IČ:
Aby nám spolu bylo krásně

Kapacita MŠ:

70999414
30

Stručná charakteristika:
Mateřská škola Dětřichov u Moravské Třebové je jednotřídní
mateřskou školou. Sídlí v jednopatrové budově, která byla
vystavěna v roce 1890 a sloužila jako základní škola. V roce
1976 byla ukončena celková rekonstrukce budovy a škola
přebudována na mateřskou školu. Od 1. 1. 2003 získala
mateřská škola právní subjektivitu. Od roku 2013 má školka
titul Školka přátelská k dětem a rodičům. Mateřská škola je
zřízena jako škola s celodenním provozem. Má jednu heterogenní třídu, ve které pracují 2 učitelky
(ředitelka a učitelka) s plnými úvazky a 3 provozní zaměstnanci s nižšími úvazky. Děti jsou přijímány
ve věku 2 - 6 let. Škola disponuje chůvou. Cílem pedagogů školy je samostatné, spokojené dítě, které
je připravené se učit a rozvíjet své schopnosti, vnímat své okolí a komunikovat s ním.

Zřizovatel:
IČ:

00276588

Počet zřízených škol:
Název školy:

Znak obce:

Obec Dlouhá Loučka
1

Základní škola a Mateřská škola, Dlouhá Loučka, okres Svitavy

RED IZO:

650052757 IČ:

70986321

Název ŠVP pro MŠ:

Svět kolem nás

Kapacita MŠ:

28

Název ŠVP pro ZŠ:

Dlouhá cesta

Kapacita ZŠ:

58

Stručná charakteristika:
Jedná se malotřídní školu pro žáky 1. - 5. ročníků. V současné
době navštěvuje tuto školu 27 žáků, ve třech třídách. Škola je
zapojena do mnoha projektů, jedním z nich je projekt Etické
výchovy, ve kterém se děti učí pomocí modelových situací
etické výchově. V mateřské škole je 22 dětí. Škola zajišťuje
individuální péči, děti vyučují 2 speciální pedagogové, v ročníku
je maximálně 9 žáků. Provoz družiny s bohatou nabídkou
činností denně je zajištěn od 11.30 – 15.30 hod.
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Zřizovatel:

Znak obce:

Obec Chornice

IČ:

00276758

Počet zřízených škol:
Název školy:

1
Základní škola a mateřská škola Chornice, okres Svitavy

RED IZO:

650051742 IČ:

71003151

Název ŠVP pro MŠ:

Sluníčka a kytičky poznávají svět

Kapacita MŠ:

60

Název ŠVP pro ZŠ:

Zelená škola

Kapacita ZŠ:

320

Stručná charakteristika:
Základní škola a mateřská škola Chornice je malá venkovská
škola, která se hlásí k tradicím obce, ke zdravému životnímu
stylu, ke správnému postoji k přírodě, ke kultuře a ke všemu,
co člověka rozvíjí. Žáci školy si mohou vybírat z řady
mimoškolních aktivit. Již od školky mohou navštěvovat kroužek
angličtiny. Na 1. stupni se zapojují do kroužku šikovných rukou,
připravují se na soutěže v gymnastice a florbalu. Jednou
za 4 roky jezdí škola za památkami Itálie. Škola pravidelně pořádá zájezd po památkách okresu.
Ve spolupráci s ČČK nabízí kroužek mladých zdravotníků. Výrazná je i spolupráce s dalšími složkami
obce, škola má řadu úspěšných hasičů i nadšených rybářů. Na škole působí taneční skupina ZUŠ
Jevíčko.

Zřizovatel:
IČ:

00276758

Počet zřízených škol:
Název školy:

Znak obce:

Obec Jaroměřice
1

Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy

RED IZO:

650052960 IČ:

70985758

Název ŠVP pro MŠ:

Správná holka a správný kluk

Kapacita MŠ:

52

Název ŠVP pro ZŠ:

Malohanácké mudrlant

Kapacita ZŠ:

200

Stručná charakteristika:
Základní škola a mateřská škola Jaroměřice je úplnou ZŠ,
s dvěma odděleními školní družiny a dvěma odděleními
mateřské školy. Základní škola má svoji budovu, která prošla
celkovou rekonstrukcí a vyhovuje po všech stránkách
požadavkům na moderní školu. Mateřská škola je umístěna
v historické budově zámečku a v současné době prochází
rekonstrukcí. Ke sportovním aktivitám škola využívá sportovní
halu a sportovní hřiště (atletická dráha, doskočiště, volejbalové, fotbalové a košíkářské hřiště).
Ve škole pracuje kroužek pěvecký, rybářský, sportovní, šikovné ruce. Škola poskytuje podporu
pro kroužek přírodovědný, mladý zahrádkář, mladí požárníci, fotbalový a turistický.
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Zřizovatel:
IČ:

00276791

Počet zřízených škol:
Název školy:

2
Mateřská škola Jevíčko

RED IZO:
Název ŠVP pro MŠ:

Znak obce:

Město Jevíčko

600099687 IČ:
Putování se sluníčkem

Kapacita MŠ:

70944601
112

Stručná charakteristika:
Mateřská škola Jevíčko se nachází v okrajové části města. Je
rozdělena do dvou budov, které jsou spojeny chodbou.
Oddělena je tak hospodářská část a část, ve které se nacházejí
třídy. Mateřskou školu obklopuje zahrada s pískovišti,
průlezkami, skluzavkami a houpačkou. Děti jsou rozděleny
max. po 28 do čtyř tříd. Ve třech třídách jsou děti stejných
věkových skupin, čtvrtá třída je heterogenní (smíšená). MŠ
dětem nabízí různé zájmové aktivity, jako jsou sportovní hry, hra na zobcovou flétnu, šikovné
ručičky, kroužek angličtiny, country tance nebo muzikoterapie. Součástí školy je školní jídelna, která
zajišťuje stravování pro děti a její zaměstnance.
Název školy:

Základní škola Jevíčko

RED IZO:
Název ŠVP pro ZŠ:

600100545 IČ:
Barevný kvítek

Kapacita ZŠ:

70996814
485

Stručná charakteristika:
Základní škola Jevíčko je jedinou školou tohoto typu v Jevíčku.
Povinnou školní docházku plní ve škole děti nejen z Jevíčka, ale
i okolí. Dojíždí cca 150 žáků. Základní škola Jevíčko je úplnou
školou s 1. až 9. postupným ročníkem. Na 1. stupni i 2. stupni
výuka probíhá ve dvou paralelních třídách, celkem 18 tříd.
Průměrná naplněnost tříd se pohybuje kolem 20 žáků. Škola
umožňuje vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením
formou skupinové integrace. Žáci jsou rozděleni do tří speciálních tříd. Průměrný počet žáků ve třídě
je cca 10. Základní škola zabezpečuje zájmové vzdělávání v zájmových kroužcích a školní družině.
Školní družina má trvale tři oddělení, do kterých je rozděleno cca 90 žáků. Vzdělávání probíhá
ve dvou budovách. V moderní škole U Zámečku 784 (základní škola), zprovozněné v roce 1996
a na odloučeném pracovišti v ulici K. H. Borovského (základní škola praktická). Obě budovy se
nachází uprostřed města v blízkosti Základní umělecké školy Jevíčko, Gymnázia Jevíčko
a stravovacího zařízení Gymnázia Jevíčko, které využívají žáci a zaměstnanci naší školy.
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Zřizovatel:

Znak obce:

Obec Kunčina

IČ:

00276880

Počet zřízených škol:
Název školy:

2
Mateřská škola Kunčina, okres Svitavy

RED IZO:
Název ŠVP pro MŠ:

600099989 IČ:
Putujeme se sluníčkem a objevujeme
svět okolo nás

Kapacita MŠ:

70997926
70

Stručná charakteristika:
Mateřská škola se nachází v malebné vesničce Kunčina
nedaleko města Moravská Třebová. Je příspěvkovou organizací
zřizovanou obcí. Tvoří ji dvě pracoviště, z nichž hlavní
pracoviště se nachází v samotné obci Kunčina a odloučené
pracoviště je umístěno v přidružené obci Nová Ves. Ve škole
jsou zřízeny tři věkově heterogenní třídy s celodenním
provozem, z nichž dvě jsou umístěny v Mateřské škole
v Kunčině a jedna na odloučeném pracovišti v Nové Vsi. Součástí MŠ v Kunčině je velká školní
zahrada, která skýtá pestré možnosti využití, především pro rozvoj pohybových aktivit u dětí. Také
k odloučenému pracovišti v Nové Vsi přísluší školní zahrada vybavená prvky pro rozvoj pohybové
aktivity.
Název školy:

Základní škola Kunčina, okres Svitavy

RED IZO:
Název ŠVP pro ZŠ:

600100430 IČ:
Škola pro život

Kapacita ZŠ:

70997861
190

Stručná charakteristika:
Malá venkovská škola s 9. třídami, k dispozici je tělocvična,
kuchyňka, dílny, učebna PC, školní jídelna, školní družina. Škola
s domácí atmosférou a individuálním přístupem k žákům,
integruje i žáky s poruchami učení. Od roku 2012 je využíváno
velké víceúčelové hřiště v areálu školy s umělým povrchem
− kopaná, volejbal, florbal, košíková, kurty pro tenis. V dosahu
200 m škola využívá i zmodernizované fotbalové hřiště s plným
zázemím-sauna (škola ji využívá v rámci výuky ve všech třídách), posilovna, vířivka.
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Zřizovatel:
IČ:

00276871

Počet zřízených škol:
Název školy:

Znak obce:

Obec Křenov
1

Základní škola a mateřská škola Křenov, okres Svitavy

RED IZO:

650056035 IČ:

71004874

Název ŠVP pro MŠ:

Hrou se všemu naučím

Kapacita MŠ:

25

Název ŠVP pro ZŠ:

bez názvu

Kapacita ZŠ:

330

Stručná charakteristika:
ZŠ a MŠ Křenov je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem
je obec Křenov. Zahrnuje základní školu, školní družinu, jídelnu
a odloučené pracoviště mateřská škola se školní výdejnou.
Základní škola je malá venkovská škola pro žáky z Křenova
a okolní obce. Kapacita školy je 330 žáků. Škola využívá vlastní
tělocvičnu, která je součástí školy. Po vyučování mohou žáci
navštěvovat širokou nabídku zájmových kroužků.

Zřizovatel:
IČ:

00276936

Počet zřízených škol:
Název školy:

Znak obce:

Obec Linhartice
1

Základní škola a Mateřská škola Linhartice

RED IZO:

600100375 IČ:

75017342

Název ŠVP pro MŠ:

Pojď si se mnou hrát

Kapacita MŠ:

25

Název ŠVP pro ZŠ:

Tvořivá škola

Kapacita ZŠ:

40

Stručná charakteristika:
Škola má 4 součásti: základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu.
Mateřská škola je jednotřídní, oddělení je smíšené, výuku zajišťují 2 kvalifikované učitelky. Umístěna
je uprostřed obce v pěkné secesní vile. U budovy je rekonstruovaná prostorná zahrada, vybavená
průlezkami, pískovištěm, kolotočem, houpačkami a dalšími herními prvky. Pískoviště je zastíněné
proti slunci. Zahrada je osázena dřevinami i bylinami.
Základní škola v Linharticích je umístěna v jednopatrové
budově uprostřed obce. Jedná se o málotřídní školu pouze
s 1. stupněm. Práce základní školy navazuje na činnost dětí
v mateřské škole, která je další součástí subjektu. Žáci jsou
vyučováni ve dvou třídách. Pro nízký počet žáků schvaluje
zastupitelstvo obce každoročně výjimku. Učitelka i ředitelka
školy jsou obě kvalifikované k výuce na 1. stupni. Škola pořádá
mnoho zajímavých akcí pro žáky i širokou veřejnost.
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Zřizovatel:

Znak obce:

Obec Městečko Trnávka

IČ:

00276987

Počet zřízených škol:
Název školy:

1
Základní škola a mateřská škola Městečko Trnávka, okres Svitavy

RED IZO:

650052081 IČ:

71011731

Název ŠVP pro MŠ:

Je nám dobře na světě aneb Svět kolem
nás v ročních obdobích

Kapacita MŠ:

54

Název ŠVP pro ZŠ:

Škola pro každého – škola pro všechny

Kapacita ZŠ:

300

Stručná charakteristika:
Základní škola má kapacitu 300 žáků a navštěvují ji žáci
i z okolních 16 obcí. Do šesté třídy přicházejí žáci ze základní
školy z Vranové Lhoty, která zajišťuje vzdělání pouze do páté
třídy. Škola je dobře vybavena, disponuje odbornými
učebnami, jako jsou fyzikálně-chemické učebny nebo jazykové
učebny. Dále je zde školní dílna a kuchyňka. Škola využívá
sportovní halu k hodinám tělesné výuky, která patří obci.
Mateřská škola je po komplexní rekonstrukci v létě 2012 ve stejných prostorách. V rámci
rekonstrukce došlo k zateplení budovy a výměně oken. Mateřská škola je vytápěna tepelným
čerpadlem, pro které získává teplo ze dvou 130 metrů hlubokých vrtů. Školní jídelna svým vybavením
a parametry plně postačuje požadavkům školy a odpovídá normám Evropské unie.

Zřizovatel:
IČ:

00277002

Počet zřízených škol:
Název školy:

1
Mateřská škola, Mladějov na Moravě, okres Svitavy

RED IZO:
Název ŠVP pro MŠ:

Znak obce:

Obec Mladějov na Moravě

600099725 IČ:
Poznáváme svět kolem nás

Kapacita MŠ:

70995125
28

Stručná charakteristika:
Mateřská škola v Mladějově na Moravě se nachází na okraji
vesnice. Je obklopena prostornou zahradou s okrasnými
dřevinami, která je vybavena pískovištěm, skluzavkou,
kolotočem, průlezkami, trampolínou a houpačkami. Škola je
jednotřídní s kapacitou 28 dětí. Součástí MŠ je školní jídelna.
Mateřská škola úzce spolupracuje se zřizovatelem,
organizačními složkami v obci a veřejností. Akce pořádané
pro rodiče i širokou veřejnost jsou nedílnou součástí života školy.
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Zřizovatel:

Znak obce:

Město Moravská Třebová

IČ:

00277037

Počet zřízených škol:
Název školy:

5
I. Mateřská škola, Piaristická 137, Moravská Třebová, okres Svitavy

RED IZO:
Název ŠVP pro MŠ:

600099555 IČ:
Žijeme všichni na jedné planetě

70880611

Kapacita MŠ:

190

Stručná charakteristika:
Celý komplex mateřské školy tvoří čtyři samostatně fungující
budovy. Dvě ve středu města, dvě v okrajových částech. Hlavní
budova poskytující veškerý servis – ředitelství, účetnictví
i kuchyň včetně vedoucí stravování je jednopatrová se
samostatným plynovým vytápěním. Patří k ní velká členitá
zahrada s ovocnými stromy, okrasnými keři a velkou plochou
s travnatým porostem pro volný pohyb dětí. Součástí zahrady
jsou též pískoviště, dostatek houpaček a průlezek i hřiště pro míčové hry. Škola je trojtřídní, každé
oddělení má svou lehárnu, jedna slouží též jako malá tělocvična. Zařízení budovy je postupně
modernizováno v souladu s požadavky zdravého prostředí. Druhá budova se nachází v těsné
blízkosti. Vybavení budovy je taktéž postupně obnovováno. Zahrada obklopující školu slouží dětem
svým vybavením, velikostí i strukturou celoročně. MŠ v Sušicích je jednotřídní přízemní budova,
obklopena pěknou zahradou s ovocnými stromy a obrovskou vrbou, takže děti jsou chráněny před
slunečními paprsky. Je vybavena průlezkami, pískovištěm, houpačkami. Umístění školy umožňuje
pěkné výlety do okolí. Celodenní jídlo je dováženo z hlavní budovy. Jednotřídní mateřská škola
v Boršově je umístěna v budově bývalé základní školy. Pravá část je vyhrazena pro MŠ, v levé části
je obecní knihovna a místnost upravená jako tělocvična. V přízemí budovy je kuchyň, jídelna, stará
tělocvična, pošta a obecní místnost. Prostory pro mateřskou školu jsou velké a pěkně upravené.
Název školy:

II. Mateřská škola Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy

RED IZO:
Název ŠVP pro MŠ:

600100669 IČ:
Putování se sluníčkem

Kapacita MŠ:

70880603
210

Stručná charakteristika:
II. Mateřská škola Jiráskova, která je mezi dětmi nazývaná jako
„Puntíkatá školka“, prošla v letech 2011 – 2012 výraznou
rekonstrukcí, která probíhala ve dvou etapách a týkala se jak
interiérů školky, exteriérů, tak i školní zahrady, kde vzniklo mj.
prostorné brouzdaliště, které děti často a rády využívají
k osvěžení v letních měsících. Součástí MŠ je vlastní jídelna.
Maximální kapacita zařízení je 210 dětí. Pedagogové školy se
zaměřují na adaptaci, osvojení hygienických a sociálních návyků dětí a rozvíjení samostatnosti.
Do výuky je zařazen také plavecký a bruslařský výcvik, logopedická prevence a kroužek angličtiny.
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Název školy:

Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy

RED IZO:
Název ŠVP pro ZŠ:

600100669 IČ:
Brána dětem otevřená

63609053

Kapacita ZŠ:

249

Stručná charakteristika:
Areál školy je tvořen hlavní budovou, malou tělocvičnou,
prostorem dvora a bývalým hřištěm. Součástí školy je též
výdejna na ulici Josefské a velká tělocvična na Olomoucké.
Přestože škola vypadá rozlehle, prostorově jsou v ní umístěny
kmenové třídy, které slouží i jako odborné učebny. Jsou
vybaveny velmi kvalitními, moderními pomůckami
− dataprojektory, počítači, interaktivními tabulemi a tablety.
Jako samostatná učebna je multimediální učebna s 19 počítači. V samostatné učebně s 15 počítači
se vyučují cizí jazyky. Učebny, sborovna prvního i druhého stupně jsou zasíťovány a vybaveny
audiovizuální a výpočetní technikou. Součástí školy je cvičná kuchyňka sloužící k výuce praktických
činností. U školy nejsou dílny ani pozemky. Bývalé hřiště, v nevyhovujícím stavu, slouží jako
odpočinková zóna v době hlavní přestávky a částečně i jako hřiště.
Název školy:

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy

RED IZO:
Název ŠVP pro ZŠ:

600100570 IČ:
Cesta k vědění

Kapacita ZŠ:

62031813
900

Stručná charakteristika:
Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, je velká
městská škola sídlištního typu, která zahájila provoz v roce
1975. Základní škola je úplnou základní školou. Budova školy
je tvořena šesti pavilony, včetně školní družiny a školní jídelny.
K dispozici je 41 učeben, 19 z nich jsou odborné učebny.
Tělesná výchova má k dispozici dvě tělocvičny (větší s umělým
povrchem a horolezeckou stěnou) a bazén, školní hřiště, které
tvoří atletická dráha (300 m) s umělým povrchem, sektor pro skok daleký se stejným umělým
povrchem, sektor pro vrh koulí a kladivem, víceúčelové hřiště, jehož povrch tvoří umělý trávník
a víceúčelové hřiště s umělým povrchem u centrálních šaten. Školní družina má 6 samostatných
oddělení.
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Název školy:

Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

RED IZO:
Název ŠVP pro ZŠ:

600100677 IČ:
Dnes jsme moudřejší než včera

Kapacita ZŠ:

63608944
360

Stručná charakteristika:
Škola se nachází nedaleko náměstí, v centru města. Její
kapacita je 360 žáků. Vyučuje matematiku podle profesora
Hejného. Žáci se účastní mnoha matematických soutěží se
značnými úspěchy. Z volitelných předmětů žáci dávají přednost
předmětům přírodovědného charakteru − seminář fyziky,
chemie, přírodopisu. Velkých úspěchů škola dosahuje
i v oblasti sportu. Dětem se zde velmi věnují, připravují je
na nejrůznější soutěže.

Zřizovatel:
IČ:

00277312

Počet zřízených škol:
Název školy:

1
Mateřská škola Rychnov na Moravě, okres Svitavy

RED IZO:
Název ŠVP pro MŠ:

Znak obce:

Obec Rychnov na Moravě

691000824 IČ:
Rosteme se zvířátky

Kapacita MŠ:

72029579
25

Stručná charakteristika:
Jednotřídní mateřská škola vesnického typu se nachází
v oddělené části ubytovny na Rychtě, bývalé základní školy.
Kapacita školy je 25 dětí. Strava dětí je zajišťována školní
jídelnou. MŠ využívá přírodní okolí i vhodně vybavenou školní
zahradu ke spontánnímu pohybovému vyžití dětí. Podpoře
zdraví a rozvoji tělesné zdatnosti dětí napomáhá pravidelně
zařazované zdravotně preventivní cvičení, pro zájemce škola
organizuje předplavecký výcvik. Škola dlouhodobě spolupracuje se Základní školou v Třebařově, kam
většina dětí přechází do první třídy.
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Zřizovatel:

Znak obce:

Obec Staré Město

IČ:

00277380

Počet zřízených škol:
Název školy:

1
Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Svitavy

RED IZO:

650056451 IČ:

75001861

Název ŠVP pro MŠ:

Ta naše školička je plná sluníčka,
sluníčko září z dětských tváří

Kapacita MŠ:

40

Název ŠVP pro ZŠ:

První krok

Kapacita ZŠ:

100

Stručná charakteristika:
Základní škola a mateřská škola Staré Město je malotřídní
školou s ročníky 1. stupně. Školu navštěvují žáci z obce, z obce
Dětřichov, Borušov, Radišov, ale i z Moravské Třebové.
Součástí základní školy a mateřské školy jsou dvě budovy
s rozsáhlými zahradami s mnoha herními prvky-pískoviště, věží
se skluzavkou, různé průlezky a šplhadla, které děti využívají
na sport i relaxaci. K sportování a využívání volného času žáci
často navštěvují rozsáhlý sportovní areál, který je umístěn nedaleko naší školy. Škola nabízí mnoho
zájmových kroužků, jejich výběr vždy vychází z poptávky žáků a rodičů Jedná se o kroužky výtvarný,
počítačový, sportovní, přírodovědný, anglický, hudební přípravka a hra na flétnu.

Zřizovatel:

Znak obce:

Obec Třebařov

IČ:

00277517

Počet zřízených škol:
Název školy:

1
Základní škola a Mateřská škola Třebařov, okres Svitavy

RED IZO:

650047753 IČ:

75019094

Název ŠVP pro MŠ:

Jaro, léto, podzim, zima, to je celý rok

Kapacita MŠ:

50

Název ŠVP pro ZŠ:

Stačí jen chtít

Kapacita ZŠ:

250

Stručná charakteristika:
Školní komplex (dvě budovy ZŠ + budova MŠ) se nachází
na pěkném a udržovaném místě uprostřed obce několik metrů
od místní komunikace. Jedná se o vesnickou školu s rodinnou
atmosférou. Škola upřednostňuje individuální přístupy
ve vzdělávání a výchově žáků. Totéž lze říci o mateřské škole,
která je součástí základní školy. O dobré atmosféře ve škole
svědčí i to, že většina absolventů se do školy často vrací
a zpětně hodnotí kvalitní práci, ochotu a porozumění pedagogů.
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Zřizovatel:

Znak obce:

Obec Útěchov

IČ:

00579653

Počet zřízených škol:
Název školy:

1
Mateřská škola, Útěchov 65, okres Svitavy

RED IZO:
Název ŠVP pro MŠ:

600100111 IČ:
Mít oči k vidění

Kapacita MŠ:

71005561
25

Stručná charakteristika:
Mateřská škola je vesnická, jednotřídní s celodenním
provozem. Záměrem školy je zprostředkovat dětem základní
životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků,
cestou výchovy a vzdělávání založené na principu uspokojování
individuálních potřeb a zájmů. Pedagogové rozvíjí a podporují
samostatnost, tvořivost a zdravé sebevědomí dětí. Škola
pořádá mnoho akcí ve spolupráci s obcí i pro veřejnost
− besídky, sbírky, výlety, sportovní akce.

Zřizovatel:

Znak obce:

Obec Vranová Lhota

IČ:

00277584

Počet zřízených škol:
Název školy:

1
Základní škola a mateřská škola Vranová Lhota, okres Svitavy

RED IZO:

650050363 IČ:

71002308

Název ŠVP pro MŠ:

RÁJ DOMOVA – Jen si děti všimněte,
co je krásy na světě

Kapacita MŠ:

25

Název ŠVP pro ZŠ:

bez názvu

Kapacita ZŠ:

75

Stručná charakteristika:
Malotřídní vesnická škola 1. stupně, kde se vyučuje ve dvou
třídách. Škola disponuje vlastní školní jídelnou a školní
družinou. Jedná se o jednopatrovou budovu se školním
dvorkem a školní zahrádkou. Škola nabízí několik zájmových
kroužků: keramický kroužek, kroužek anglického jazyka
a sportovní kroužek.
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Zřizovatel:

Znak kraje:

Pardubický kraj

IČ:

Název školy:

70892822
Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská
Třebová

RED IZO:

600024474 IČ:

62033034

Název ŠVP pro MŠ:

Krok za krokem barevným rokem

Kapacita MŠ:

30

Název ŠVP pro ZŠ:

Učíme se hravě

Kapacita ZŠ:

136

Stručná charakteristika:
Škola se zabývá výchovou a vzděláním dětí a žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami ve věku od 3 do 26 let
(mateřská škola, základní škola praktická, základní škola
speciální, praktická škola dvouletá) s možností celodenní péče
(školní družina, jídelna, internát). Součástí školy je SPC.
Ve výchovně vzdělávacím procesu je kromě klasických tříd
využíváno mnoho odborných učeben (cvičná kuchyň, výtvarná
učebna, muzikoterapie, dílna praktických činností, rehabilitační, počítačová, čítárna). Škola se
nachází na poměrně rozsáhlém pozemku, kde je vybudována zahradní učebna, hřiště, pozemní
trampolína a dětský koutek s průlezkami. Součástí zahrady je školní pozemek a skleník sloužící
zejména k výuce pěstitelských prací. Pedagogický sbor je tvořen kvalitními pedagogy všech věkových
skupin. Ve škole pracuje i školní psycholog, školní speciální pedagog (školní logoped), specialista
pro tyflopedickou péči a prostorovou orientaci, specialisté pro zdravotní tělesnou výchovu
a pro práci s dětmi s poruchou autistického spektra.
Zdroj: vlastní zpracování

3.1.4.3 Předškolní vzdělávání
Následující podkapitola informuje o předškolním vzdělávání ve správním obvodu ORP Moravská
Třebová. Data v následujících tabulkách jsou uvedena za školní roky 2013/2014, 2014/2015
a 2015/2016.
Vývoj počtu MŠ v řešeném území
Tab. č. 36: Vývoj počtu mateřských škol a dětí v MŠ ve SO ORP Moravská Třebová
2013/2014

2014/2015

2015/2016

obec

19

19

19

kraj

1

1

1

Kapacita MŠ

1 100

1 100

1 098

Počet dětí celkem

1 009

981

956

41

40

40

Počet MŠ dle zřizovatele

Počet běžných tříd
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2013/2014
Počet dětí v běžných třídách
Počet speciálních tříd
Počet dětí ve speciálních třídách

2014/2015

2015/2016

996

967

947

1

1

1

13

14

9

Zdroj: vlastní šetření

Z údajů v tab. č. 36 je vidět stabilní počet mateřských škol ve SO ORP Moravská Třebová ve sledovaném
období. Kapacita MŠ je dostačující a není potřeba provádět žádná opatření k rozšiřování kapacity MŠ.
Z důvodu začlenění dětí se SVP do běžných tříd ubyl ve školním roce 2015/2016 počet dětí ve speciální
třídě. Z průzkumů v území a řízených rozhovorů vyplývá, že je potřeba speciální třídu v území zachovat.
Vývoj počtu pracovníků v MŠ
Tab. č. 37: Vývoj počtu pracovníků v MŠ na území SO ORP Moravská Třebová
2013/2014

2014/2015

2015/2016

ženy

81

81

81

muži

1

1

1

celkem

82

82

82

Počet pedagogů
v MŠ

kvalifikovaných

77

75

77

5

7

5

Počet nepedagogů
v MŠ

ženy

63

63

63

muži

2

2

2

74,59

71,75

76,63

Počet pedagogů
v MŠ

nekvalifikovaných

Přepočtené úvazky u pedagogů
Zdroj: vlastní šetření

Z tab. č. 37 vyplývá poměrně stabilní počet pedagogických i nepedagogických pracovníků v MŠ
ve SO ORP Moravská Třebová. V drtivé většině převažují ženy, ve sledovaném období jsou uvedeny
pouze 3 úvazky mužů, z toho 1 úvazek pedagogického pracovníka a 2 úvazky nepedagogických
pracovníků.
Počet pracovníků mateřských škol (přepočtený na úvazky) se ve sledovaném období pohybuje
v intervalu od 71,75 v roce 2014/2015 až do 76,63 v roce 2015/2016.
Aprobovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2015/2016 dosahuje 93,9 %, což je hodnota
velmi dobrá, přesto však disponuje potenciálem pro zlepšení. Vlastní aprobovanost je důležitým,
nikoliv však jediným kritériem pro kvalitu pedagogické činnosti.
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Vývoj počtu dětí v MŠ
Tab. č. 38: Počty dětí v jednotlivých MŠ na území SO ORP Moravská Třebová
Mateřská škola
v obci/městě

2013/2014

2014/2015

Počet Kapacita Obsaz. Počet Kapacita
dětí
MŠ
(v %)
dětí
MŠ

2015/2016
Obsaz.
(v %)

Počet Kapacita
dětí
MŠ

Obsaz.
(v %)

Biskupice

27

28

96,4

28

28

100,0

28

28

100,0

Březina

17

30

56,7

17

24

70,8

17

24

70,8

Dětřichov
u Moravské Třebové

28

30

93,3

28

30

93,3

28

30

93,3

Dlouhá Loučka

22

25

88,0

22

25

88,0

22

28

78,6

Chornice

41

60

68,3

31

60

51,7

25

60

41,7

Jaroměřice

38

52

73,1

39

52

75,0

36

52

69,2

Jevíčko

112

112

100,0

107

112

95,5

100

112

89,3

Křenov

20

25

80,0

23

25

92,0

21

25

84,0

Kunčina

69

70

98,6

67

70

95,7

67

70

95,7

Linhartice

19

25

76,0

19

25

76,0

19

25

76,0

Městečko Trnávka*

54

50

108,0

50

54

92,6

48

54

88,9

Mladějov na Moravě

19

28

67,9

17

28

60,7

20

28

71,4

210

210

100,0

210

210

100,0

210

210

100,0

180

190

94,7

180

190

94,7

180

190

94,7

13

30

43,3

14

30

46,7

9

30

30,0

Rychnov na Moravě

25

25

100,0

25

25

100,0

25

25

100,0

Staré Město

34

40

85,0

31

40

77,5

23

40

57,5

Třebařov

46

70

65,7

43

50

86,0

43

50

86,0

Útěchov

22

25

88,0

20

25

80,0

21

25

84,0

Vranová Lhota

13

25

52,0

10

25

40,0

14

25

56,0

1 009

1 150

87,7

981

1 128

87,0

956

1 131

84,5

Moravská Třebová,
Jiráskova
Moravská Třebová,
Piaristická
Moravská Třebová
− speciální

Celkem

Zdroj: vlastní šetření
*Ve školním roce 2014/2015 byla zřizovatelem MŠ v Městečku Trnávce povolena výjimka z nejvyššího
počtu dětí v MŠ, nebyla však navýšena její kapacita v rejstříku škol a školských zařízení.
Kapacita mateřských škol se ve sledovaném období snížila o 19 dětí. Také počet dětí zapsaných do MŠ
má sestupnou tendenci. Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo mateřské školy ve SO ORP Moravská
Třebová celkem 1 009 dětí, obsazenost MŠ byla 87,7 %. V posledním sledovaném školním roce
2015/2016 bylo do MŠ zapsaných už jen 956 dětí a průměrná obsazenost MŠ byla 84,5 %.
Pro lepší přehlednost jsou data z tab. č. 38 znázorněna v následujících dvou grafech.
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Graf č. 11: Celkový počet dětí v MŠ na území SO ORP Moravská Třebová

Zdroj: vlastní zpracování
Graf č. 12: Celkový počet dětí v MŠ na území SO ORP Moravská Třebová ve školním roce 2015/2016

Zdroj: vlastní zpracování
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Tab. č. 39: Očekávaný vývoj počtu dětí v MŠ ve SO ORP Moravská Třebová
Volná místa
(kapacita –
počet dětí)

Počet

Počet dětí v MŠ ve správním obvodu

Počet žáků/
kapacita v %

Kapacita všech MŠ k 30. 9. 2015

1 131

−

−

Známy nárůst nebo úbytek kapacity k 30. 9. 2018

1 131

−

−

Známy nárůst nebo úbytek kapacity k 30. 9. 2023

1 131

−

−

Počet dětí v MŠ k 30. 9. 2015

956

197

84,5

Předpoklad počtu dětí v MŠ ke konci roku 2018

920

211

81,3

Předpoklad počtu dětí v MŠ ke konci roku 2023

844

287

74,6

Zdroj: Výkaz MŠMT (S1-01), ČSÚ (Projekce obyvatelstva v krajích ČR do roku 2050), vlastní šetření (dotazníkové
šetření)

Tab. č. 39 je nutné chápat pouze jako hrubý odhad. Předpokládaný vývoj počtu dětí navštěvující MŠ
do roku 2023 je však poměrně pesimistický. Lze předpokládat, že baby boom je u konce a počty dětí
v MŠ začnou obecně klesat. Podle očekávaného demografického vývoje, by po roce 2023 mělo dojít
k dalšímu postupnému úbytku dětí v MŠ.
Zásadní změnu však přinesla novela školského zákona, která od 1. 9. 2017 zavedla povinné předškolní
vzdělávání dětí od 5 let do zahájení povinné školní docházky. Takže, poslední rok před nástupem do ZŠ
ukládá zákon všem zákonným zástupcům povinnost přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání. Dále,
s účinností od září 2020 se rozšiřuje vzdělávání v mateřské škole na děti ve věku od dvou do tří let
(mateřské školy budou muset mít pro dvouleté děti ze spádové oblasti vytvořené dostatečné kapacity).
Podle vyjádření jednotlivých škol není žádné znám nárůst nebo úbytek kapacity v nejbližších letech.
Hospodaření MŠ
Tab. č. 40: Příjmy a výdaje MŠ v území SO ORP Moravská Třebová za rok 2015
Dotace
MŠMT
Příjmy (v Kč)

30 510 728

Dotace
zřizovatel

Dotace
EU

5 845 200

Výdaje (v Kč)

Dotace
ÚP
0

198 000

Vlastní
příjmy
3 025 881

CELKEM
39 579 809
39 579 809

Zdroj: Finanční odbor Moravská Třebová, vlastní zpracování

V příjmech MŠ jednoznačně vyplývá rozhodující podíl dotací MŠMT, který je nutné doplnit dotacemi
od zřizovatelů a vlastními zdroji, aby byly pokryty výdaje mateřských škol a aby byl rozpočet vyrovnaný.
Ve zkoumaném roce 2015 nebyly mateřské školy příjemci dotace z evropských fondů.
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Zhodnocení technického stavu a stavu vybavenosti MŠ
Technický stav budov MŠ byl hodnocen podle těchto známek:
1 – nově opravená budova MŠ
2 – částečně opravená budova MŠ
3 – budova MŠ vyžaduje celkovou rekonstrukci
4 – budova MŠ se nachází v havarijním stavu
Tab. č. 41: Zhodnocení technického stavu budov MŠ
Mateřská škola v obci/městě

Hodnocení infrastruktury – budova
1

2

Biskupice

X

Březina

X

Dětřichov u Moravské Třebové

X

Dlouhá Loučka

X

Chornice

X

Jaroměřice

X

Jevíčko

X

Křenov

X

Kunčina

hlavní pracoviště Kunčina

X

odloučené pracoviště Nová Ves

X

Linhartice

X

Městečko Trnávka

X

Mladějov na Moravě

X

Moravská Třebová,
Jiráskova

hlavní pracoviště ul. Jiráskova

X

odloučené pracoviště ul. Tyršova

X

hlavní pracoviště ul. Piaristická
Moravská Třebová,
Piaristická

3

4

X

odloučené pracoviště Sušice

X

odloučené pracoviště Boršov

X

Moravská Třebová − speciální

X

Rychnov na Moravě

X

Staré Město

X

Útěchov

X

Třebařov

X

Vranová Lhota

X

Zdroj: vlastní šetření

Součástí mateřských škol ve SO ORP Moravská Třebová jsou školní jídelny (ŠJ), které zajišťují celodenní
provoz stravování. Ve dvou případech slouží ŠJ při MŠ i jako vývařovna pro základní školu (ZŠ a MŠ
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Staré Město, ZŠ a MŠ Dlouhá Loučka). V případě dvou MŠ (MŠ Březina, MŠ Útěchov) je zavedena pouze
školní výdejna. U šesti spojených školských zařízeních zajišťuje stravu základní škola. Jedná se o tyto
zařízení: ZŠ a MŠ Jaroměřice, ZŠ a MŠ Křenov, ZŠ a MŠ Linhartice, ZŠ a MŠ Městečko Trnávka, ZŠ a MŠ
Třebařov, ZŠ a MŠ Vranová Lhota. Zbývajících devět mateřských škol je soběstačných, provozují vlastní
školní jídelnu. Z toho dvě MŠ v Moravské Třebové (I. MŠ Piaristická a II. MŠ Jiráskova) připravují stravu
i pro svá odloučená pracoviště. V případě I. MŠ Piaristická se jedná o celkem tři pracoviště − Zvoneček,
Boršov a Sušice, u II. MŠ Jiráskova o jedno odloučené pracoviště na ulici Tyršova.
Ve správním obvodu ORP Moravská Třebová není žádná z MŠ provozovatelem školních družin nebo
klubů.
Stav vybavenosti MŠ byl hodnocen podle těchto známek:
1 − nové vybavení celé MŠ
2 – částečná obnova vybavení MŠ
3 – zastaralé vybavení MŠ
4 – velmi zastaralé vybavení MŠ
Tab. č. 42: Zhodnocení stavu vybavenosti MŠ
Mateřská škola v obci/městě

Hodnocení vybavení školy
1

2

Biskupice

X

Březina

X

Dětřichov u Moravské Třebové

X

Dlouhá Loučka

X

Chornice

X

Jaroměřice

X

Jevíčko

X

Křenov

X

Kunčina

hlavní pracoviště Kunčina

X

odloučené pracoviště Nová Ves

X

Linhartice

X

Městečko Trnávka

X

Mladějov na Moravě

X

Moravská Třebová,
Jiráskova
Moravská Třebová,
Piaristická

hlavní pracoviště ul. Jiráskova

4

X

odloučené pracoviště ul. Tyršova

X

hlavní pracoviště ul. Piaristická

X

odloučené pracoviště Sušice

X

odloučené pracoviště Boršov

X

Moravská Třebová − speciální

3

X
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Hodnocení vybavení školy

Mateřská škola v obci/městě

1

2

Rychnov na Moravě

X

Staré Město

X

Útěchov

X

Třebařov

X

Vranová Lhota

X

3

4

Zdroj: vlastní šetření

Zařízení MŠ odpovídá povinnému vybavení, mnohdy je v prostoru herny i odpočinková místnost
formou rozkládacích postýlek. Venkovní hřiště jsou součástí každé MŠ, v menších zařízeních jsou
součástí zahrady mnohdy velmi zastaralé herní prvky, což souvisí s nižší naplněností školy a tím i nižšími
finančními možnostmi. V případě, že je MŠ spojena se ZŠ, zpravidla využívá MŠ prostory ZŠ (např.
tělocvična, hřiště apod.)
Ve SO ORP Moravská Třebová se nachází Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Moravská Třebová, jejímž zřizovatelem
je Pardubický kraj. Tato škola je nadstandardně vybavena, což vyplývá z potřeb žáků se speciálními
potřebami. Nachází se zde sauna, místnost s trampolínou, bazén, snoezelen, keramická a výtvarná
dílna, terapeutické místnosti.

3.1.4.4 Základní vzdělávání
Následující podkapitola informuje o základním vzdělávání ve správním obvodu ORP Moravská Třebová.
Data v následujících tabulkách jsou uvedena za školní roky 2013/2014, 2014/2015 a 2015/2016.
Vývoj počtu ZŠ v řešeném území
Tab. č. 43: Vývoj počtu základních škol a žáků v ZŠ ve SO ORP Moravská Třebová
2013/2014

2014/2015

2015/2016

obec

14

14

14

kraj

1

1

1

Kapacita ZŠ

3953

4023

4043

Počet žáků celkem

2238

2240

2244

Počet běžných tříd

131

130

129

2176

2185

2185

Počet speciálních tříd

10

10

10

Počet žáků ve speciálních třídách

62

55

59

Počet samostatných ZŠ

5

5

5

Počet malotřídních ZŠ

4

4

4

Počet ZŠ dle zřizovatele

Počet žáků v běžných třídách

Zdroj: vlastní šetření
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Z tab. č. 43 je patrný stabilní počet základních škol ve SO ORP Moravská Třebová ve sledovaném období.
Nachází se zde celkem 15 základních škol (u 14 jsou zřizovateli obce a u 1 je zřizovatelem Pardubický
kraj). Z toho čtyři ZŠ jsou malotřídní neboli neúplné (mají třídy pouze 1. stupně) a to v obcích Dlouhá
Loučka, Linhartice, Staré Město a Vranová Lhota. V roce 2005/2006, kdy je v tabulce uveden počet
malotřídních škol 6, byly mezi tyto školy počítány i ZŠ ve Křenově a v Chornicích se sedmi třídami. Úplné
ZŠ mají sídlo v obcích Chornice, Jaroměřice, Jevíčko, Křenov, Kunčina, Městečko Trnávka, 4 ZŠ
v Moravské Třebové a poslední v Třebařově.
Za samostatné ZŠ jsou považovány školy, jež nejsou sloučeny s MŠ. Tři z těchto základních škol se
nacházejí v Moravské Třebové a po jedné v Kunčině a v Jevíčku.
Vývoj počtu pracovníků v ZŠ
Tab. č. 44: Vývoj počtu pracovníků v ZŠ na území SO ORP Moravská Třebová
2013/2014
Počet pedagogů
v ZŠ
Počet pedagogů
v ZŠ

2014/2015

2015/2016

ženy

156

165

164

muži

35

36

33

celkem

191

201

197

kvalifikovaných

174

181

172

9

9

9

71

69

68

11

12

12

179,96

179,41

176,17

nekvalifikovaných

Počet nepedagogů ženy
v ZŠ
muži
Přepočtené úvazky u pedagogů
Zdroj: vlastní šetření

Dle přepočtených úvazku pedagogických pracovníků v tab. č. 44 je zřejmé, že dochází k mírnému
snižování úvazků pedagogických pracovníků ZŠ, i když se počet fyzických pracovníků mezi školními roky
2013/2014 a 2015/2016 navýšil o 6 osob.
Mezi pedagogy v základních školách na území SO ORP Moravská Třebová mají převahu ženy. Mezi
pedagogickými pracovníky zaujímaly ženy v posledním sledovaném školním roce 83,3 % a muži zbylých
16,7 %. U nepedagogických pracovníků je rozdíl ještě výraznější – 85 % žen a 15 % mužů.
Dále je z tabulky patrné, že v základních školách správního obvodu ORP Moravská Třebová stále pracuje
4,6 % nekvalifikovaných pedagogických pracovníků. Počet těchto pracovníků (9) je v celém sledovaném
období stejný.
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Vývoj počtu žáků v ZŠ
Tab. č. 45: Počty žáků v jednotlivých ZŠ na území SO ORP Moravská Třebová
Základní škola
v obci/městě

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Počet Kapacita Obsaz.
žáků
ZŠ
(v %)

Počet Kapacita Obsaz.
žáků
ZŠ
(v %)

Počet Kapacita Obsaz.
žáků
ZŠ
(v %)

Dlouhá Loučka

24

58

41,4

27

58

46,6

28

58

48,3

Chornice

80

320

25,0

77

320

24,1

79

320

24,7

Jaroměřice

144

200

72,0

143

200

71,5

146

200

73,0

Jevíčko

364

485

75,1

377

485

77,7

361

485

74,4

Křenov

96

260

36,9

87

330

26,4

80

330

24,2

Kunčina

162

170

95,3

164

170

96,5

168

190

88,4

14

40

35,0

19

40

47,5

24

40

60,0

Městečko Trnávka

141

300

47,0

119

300

39,7

124

300

41,3

Moravská Třebová,
Kostelní

269

360

74,7

258

360

71,7

234

360

65,0

Moravská Třebová,
Čs. armády

149

249

59,8

140

249

56,2

147

249

59,0

Moravská Třebová,
Palackého

548

900

60,9

585

900

65,0

602

900

66,9

Moravská Třebová
− speciální

62

186

33,3

55

186

29,6

59

136

43,4

Staré Město

27

100

27,0

37

100

37,0

57

100

57,0

139

250

55,6

131

250

52,4

117

250

46,8

19

75

25,3

21

75

28,0

18

75

24,0

2 238

3 953

56,6

2 240

4 023

55,7

2 244

3 993

56,2

Linhartice

Třebařov
Vranová Lhota
Celkem
Zdroj: vlastní šetření

Z tab. č. 45 lze v posledních třech školních letech sledovat velmi mírný nárůst v počtu žáků. Mezi
školními roky 2013/2014 a 2015/2016 se počet žáků navštěvujících ZŠ navýšil o 6 žáků. Kapacita
základních škol byla navýšena ve stejném období o 40 míst. Obsazenost ZŠ ve správním obvodu ORP
Moravská Třebová se ve sledovaných letech pohybovala v rozmezí 55,7 – 56,6 %.
Pro lepší přehlednost jsou data z tab. č. 45 znázorněna v následujících dvou grafech.
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Graf č. 13: Celkový počet žáků v ZŠ na území SO ORP Moravská Třebová

Zdroj: vlastní zpracování
Graf č. 14: Počet žáků v ZŠ na území SO ORP Moravská Třebová ve školním roce 2015/2016

Zdroj: vlastní šetření

87

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Moravská Třebová
reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000688
Tab. č. 46: Očekávaný vývoj žáků na území SO ORP Moravská Třebová
Počet žáků v ZŠ ve správním obvodu

Volná místa
(kapacita –
počet žáků)

Počet

Počet žáků /
kapacita v %

Kapacita všech ZŠ k 30. 9. 2015

3 993

−

−

Známý nárůst nebo úbytek kapacity k 30. 9. 2018

3 993

−

−

Známý nárůst nebo úbytek kapacity k 30. 9. 2023

3 993

−

−

Počet žáků k 30. 9. 2015

2 244

1 749

56,2

Předpoklad ke konci roku 2018

2 400

1 593

60,1

Předpoklad ke konci roku 2023

2 360

1 633

59,1

Zdroj: Výkaz MŠMT M3, ČSÚ (Projekce obyvatelstva v krajích ČR do roku 2050), vlastní šetření (dotazníkové
šetření)

Tab. č. 46 je nutné chápat pouze jako hrubý odhad. Předpokládaný vývoj počtu žáků do roku 2023 je
mírně optimistický, lze předpokládat lepší naplněnost základních škol vzhledem k lepší zaplněnosti MŠ
i vyšší porodnosti v posledních letech.
Hospodaření ZŠ
Tab. č. 47: Příjmy a výdaje ZŠ v území SO ORP Moravská Třebová za rok 2015

Příjmy (v Kč)

Dotace
MŠMT

Dotace
zřizovatel

Dotace
EU

112 077 989

19 876 900

3 740 480

Výdaje (v Kč)

Dotace
ÚP
87 603

Vlastní
příjmy

CELKEM

10 925 798

146 908 770
146 908 770

Zdroj: Finanční odbor Moravská Třebová, vlastní zpracování

V příjmech ZŠ jednoznačně vyplývá rozhodující podíl dotací MŠMT, který je nutno doplnit dotacemi
od zřizovatelů a vlastními zdroji, aby byly pokryty výdaje základních škol a aby byl rozpočet vyrovnaný.
Zhodnocení technického stavu a stavu vybavenosti ZŠ
Technický stav budov ZŠ byl hodnocen podle těchto známek:
1 – nově opravená budova ZŠ
2 – částečně opravená budova ZŠ
3 – budova ZŠ vyžaduje celkovou rekonstrukci
4 – budova ZŠ se nachází v havarijním stavu
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Tab. č. 48: Zhodnocení technického stavu budov ZŠ
Základní škola v obci/městě

Hodnocení infrastruktury – budova
1

2

Dlouhá Loučka

X

Chornice

X

Jaroměřice

X

Jevíčko

4

X

Křenov
Kunčina

3

X
X

Linhartice

X

Městečko Trnávka

X

Moravská Třebová, Čs. armády

X

Moravská Třebová, Palackého

X

Moravská Třebová, Kostelní nám.

X

Moravská Třebová − speciální

X

Staré Město

X

Třebařov

X

Vranová Lhota

X

Zdroj: vlastní šetření

Součástí většiny ZŠ ve SO ORP Moravská Třebová jsou školní jídelny. V případě dvou ZŠ (ZŠ a MŠ Staré
Město, ZŠ a MŠ Dlouhá Loučka) je jídelna umístěna v budově MŠ. Dále ZŠ Moravská Třebová,
Čs. armády má zavedenou pouze školní výdejnu (jídlo se dováží z jídelny v ZŠ Moravská Třebová,
Palackého) a ZŠ Moravská Třebová, Kostelní nám. nemá vlastní školní jídelnu, příp. výdejnu vůbec (žáci
se stravují na ISŠ Moravská Třebová).
ZŠ Jevíčko využívá školní jídelny patřící Gymnáziu Jevíčko. V některých školských zařízeních se stravují
mimo žáků a učitelů i cizí strávníci. V případě ZŠ a MŠ Městečko Trnávka jsou ve školní jídelně
připravovány i svačiny pro žáky ZŠ.
Školní družiny jsou v provozu u každé ZŠ v území. Součástí ZŠ Moravská Třebová, Palackého je i školní
klub. Další školní klub se nachází už pouze v Jevíčku a je provozován soukromým subjektem.
Stav vybavenosti ZŠ byl hodnocen podle těchto známek:
1 − nové vybavení celé ZŠ
2 – částečná obnova vybavení ZŠ
3 – zastaralé vybavení ZŠ
4 – velmi zastaralé vybavení ZŠ
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Tab. č. 49: Zhodnocení stavu vybavenosti ZŠ
Základní škola v obci/městě

Hodnocení vybavení školy
1

2

Dlouhá Loučka

X

Chornice

X

Jaroměřice

X

Jevíčko

X

Křenov

3

4

X

Kunčina

X

Linhartice

X

Městečko Trnávka

X

Moravská Třebová, Čs. armády

X

Moravská Třebová, Palackého

X

Moravská Třebová, Kostelní nám.

X

Moravská Třebová − speciální

X

Staré Město

X

Třebařov

X

Vranová Lhota

X

Zdroj: vlastní šetření

Nezbytným zařízením v ZŠ jsou školní knihovny, které u žáků prohlubují čtenářskou gramotnost
a pozitivní vztah ke knihám. O provoz knihoven se starají přímo pedagogičtí pracovníci. V ZŠ Jevíčko se
nachází čtenářský klub Káčko, v ZŠ Jaroměřice a v ZŠ Křenov čtenářské dílny (Čtení s Harrym).
Mnoho základních škol nabízí velmi širokou nabídku školních kroužků, které žáci mohou navštěvovat
po vyučování. Většina těchto aktivit je pro žáky zdarma (některé jsou financované z projektu šablony)
nebo jsou za mírný poplatek. Jedná se o sportovní, kreativní, vzdělávací a zábavné kroužky.

3.1.4.5 Základní umělecké vzdělávání
Umělecké vzdělávání na ZUŠ je systematická a dlouhodobá činnost, která je prováděna ve školách
v rámci odborně stanovených kritérií. I když základní umělecké vzdělávání neposkytuje stupeň
vzdělání, jedná se o komplexní studium poskytující základy vzdělání v jednotlivých uměleckých
oborech. Tyto obory nejenže vychovávají a připravují své žáky k přijímacím zkouškám na školy
uměleckého nebo pedagogického zaměření, ale také se výrazně podílejí na kulturním dění ve SO ORP
Moravská Třebová.
Velkým kladem a úkolem ZUŠ je také to, že dětem umožňují smysluplné a účelné využití volného času
a všestranným způsobem rozvíjejí a kultivují jejich osobnost, umělecký růst a estetický rozhled.
Vychovávají z nich také uměnímilovné osobnosti, budoucí návštěvníky výstav, koncertů, hudebních
festivalů, apod. Výzkum a zkušenosti potvrzují, že „výchova uměním“, které je předáváno dětem, v nich
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nejlépe rozvíjí většinu pozitivních vlastností, které jsou nezbytné pro jejich úspěšnou orientaci
v moderní společnosti. Umělecké vzdělávání v ZUŠ má velký vliv na jejich lásku k tvořivosti, která není
využívána pouze v uměleckých oborech, ale i v jiných oblastech, které zdánlivě s uměním nesouvisí.
Tyto děti se např. lépe učí jazyky, technické a matematické předměty, umějí dobře komunikovat, mají
kultivované vystupování.
Základní umělecké školy jsou ve správním obvodu ORP Moravská Třebová zřízeny dvě, v Moravské
Třebové a v Jevíčku. Sídla obou ZUŠ se nachází v inspirativním prostředí zrekonstruovaných
historických budov (zámku, resp. zámečku). ZUŠ Moravská Třebová má tři odloučená pracoviště
v Kunčině, Městečku Trnávce a Třebařově. ZUŠ Jevíčko má dvě odloučená pracoviště v Jaroměřicích
a v Chornicích. Dohromady tak působí v sedmi obcích.
Zřizovatelem ZUŠ Jevíčko je od 1. 8. 2010 město Jevíčko (dříve to byl Pardubický kraj). Tato škola nabízí
velmi široký výběr možností výuky hry na hudební nástroje, v území velmi známý a úspěšný taneční
kroužek a dále kroužek výtvarný. Kapacita ZUŠ Jevíčko je 300 žáků a je již po několik let maximálně
naplněna, žádosti o navýšení kapacity na 350 žáků však nebylo v minulosti vyhověno. Žákům se zde
věnuje 19 pedagogů.
ZUŠ Moravská Třebová je zřízena jako příspěvková organizace města Moravská Třebová. V této škole
jsou vyučovány čtyři obory, oproti ZUŠ Jevíčko nabízí navíc literárně dramatický obor. Kapacita ZUŠ
Moravská Třebová je 600 žáků. Vzdělání v ZUŠ zajišťuje 14 pedagogů.
Tab. č. 50: Přehled vyučovaných oborů a předmětů na ZUŠ
ZUŠ

Vyučované obory

Vyučované předměty

Moravská
Třebová

hudební obor

klavír, cembalo, keyboard, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet,
saxofon, bicí, trubka, křídlovka, trombon, viola, housle, klasická
kytara, sólový zpěv, sborový zpěv

výtvarný obor

přípravné studium, I. a II. stupeň základního studia

taneční obor

současný, lidový, historický a klasický tanec

literárně dramatický obor

přípravné studium, I. a II. stupeň základního studia

hudební obor

klavír, elektronické klávesy, kytara, elektrická kytara, housle,
zobcová flétna, příčná flétna, trubka, tuba, lesní roh, klarinet,
saxofon, trombon, baskřídlovka, bicí nástroje, zpěv, pěvecký sbor

výtvarný obor

kresba, malba, multimediální tvorba, modelování a další
prostorové techniky

taneční obor

taneční průprava, současný tanec, lidový tanec, klasický tanec,
historický tanec, taneční praxe, práce v souboru

Jevíčko

Zdroj: vlastní šetření
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V tab. č. 51 je uveden počet zapsaných žáků na ZUŠ Moravská Třebová i ZUŠ Jevíčko k 30. 9. 2017 dle
vyučovaných oborů.
Tab. č. 51: Počet zapsaných žáků ZUŠ ve SO ORP Moravská Třebová k 30. 9. 2017
Školní rok 2017/2018

ZUŠ Moravská Třebová

Celkem zapsaných žáků

z toho

ZUŠ Jevíčko

442

300

obor taneční

78

59

obor výtvarný

77

25

obor literárně dramatický

36

0

hudební výuka kolektivní

26

0

225

216

hudební výuka individuální a skupinová
Zdroj: vlastní šetření

Obě ZUŠ pořádají každoročně mnoho akcí pro veřejnost. Nejrozsáhlejším projektem ZUŠ Moravská
Třebová je hudební festival „Moravskotřebovské arkády“, který probíhá ve spolupráci s Nadací rozvoje
občanské společnosti a České televize Pomozte dětem!.
Z tradičních akcí pořádaných ZUŠ v Jevíčku lze uvést „Festival mládežnických dechových orchestrů“,
který si během 10 ročníků vybudoval dobrou pověst nejen v Pardubickém kraji. V rámci ZUŠ Jevíčko
také působí hudební tělesa Etien Band a Dechový orchestr ZUŠ Jevíčko.
ZUŠ v Moravské Třebové i v Jevíčku mají také navázanou mezinárodní spolupráci se zeměmi, jako jsou
např. Chorvatsko, Německo, Bulharsko a Holandsko.

3.1.4.6 Zájmové a neformální vzdělávání
Střediska volného času, Domy dětí a mládeže a jejich přehled
V Moravské Třebové se těší velké oblibě „Dům dětí a mládeže Moravská Třebová“ (dále také jen
„DDM“), jehož zřizovatelem je město Moravská Třebová. Ve školním roce 2015/16 bylo v činnosti
72 zájmových útvarů pod vedením 4 interních pedagogických pracovníků a 3 pedagogů volného času.
Počet externích pracovníků a dobrovolníků se odvíjí od počtu kroužků. Na základě uzavřených dohod
vykonávaly zájmové útvary svou činnost v základních školách v Moravské Třebové, Dlouhé Loučce,
Křenově a mateřské škole Útěchov. Nabídka zájmových útvarů je velmi široká. Jsou zastoupeny aktivity
sportovní, taneční, výtvarné, hudební a rukodělné. Mimo klasickou nabídku kroužků mohou děti
navštěvovat například jezdectví, vaření a šití, či kroužek moderátora a komentátora.
Kromě pravidelných týdenních schůzek DDM pořádá i jednorázové akce a několik letních táborů
(příměstských i pobytových).
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Tab. č. 52: Vyučované kroužky v DDM Moravská Třebová
Vyučované kroužky
taneční kroužky

freestyle dance, salsa-latino dance

sportovní kroužky

atletika, badminton, basketbal, bowling, drumming,
florbal, gymnastika, hooping, jezdectví a voltiž JK
Útěchov, jumping, kopaná, korfbal, lezení na umělé
stěně, mažoretky, plavání a sportovní plavání, squash,
volejbal, stolní tenis, střelectví, šachy, Tang soo do,
tenis, thaibox

rukodělné, výtvarné a keramické kroužky

keramika, kouzelná dílna, Piráti, praktická dívka,
šperky pro radost, šití

hudební kroužky

kytara

jazykové kroužky

anglický jazyk, německý jazyk

ostatní kroužky

agility, blogování, deskové hry, dějiny videoher,
divadélko, fotografický kroužek, kadeřnice, kadeřník,
klub radiových modelářů, kolotoč v kuchyni-cukráři,
modeláři, moderátor-komentátor, Větrník-pohyb,
příroda, výlety

Zdroj: vlastní zpracování

DDM úzce spolupracuje se školskými subjekty a obcemi v území. Zajišťuje vzdělávací aktivity pro školy
a obce uvedené v tab. č. 53.
Tab. č. 53: Vyučované kroužky ve školských zařízeních a obcích
Školské zařízení, obec

Vyučované kroužky

MŠ Útěchov

Taneční kroužek

ZŠ Staré Město

Hooping

ZŠ Křenov, ZŠ Dlouhá Loučka

Střelecký kroužek

ZŠ Dlouhá Loučka

Piráti

Obec Dětřichov

Kreativ

ZŠ Kunčina

Stonožka

Zdroj: vlastní zpracování

Trávení volného času spojené se vzděláváním dětí, mládeže, a také dospělých, nabízí ve sledovaném
území také Centrum volného času v Moravské Třebové. Hlavní činnosti této organizace jsou
volnočasové a vzdělávací aktivity především pro romské etnikum, sociální poradenství a terénní práce.
Toto centrum je ovšem jediné v území a jak ukazuje šetření, je tento počet zcela nedostatečný. Zvláště
ve městě Jevíčku je tato potřeba velmi silná, což ukázalo dotazníkové šetření určené rodičům žáků
Základní školy Jevíčko a studentům Gymnázia Jevíčko.
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Neziskové organizace zabývající se vzděláváním působící v území
Ve všech obcích kromě Janůvek a Koruny je aktivní sbor dobrovolných hasičů. Úloha SDH v obcích je
velmi důležitá. Ať už jde o zásahy při požárech a dalších krizových situacích jako jsou např. větrné
smrště, námrazy, extrémní sucha apod. nebo zajištění společenského života v obci. SDH často
nedisponují dostatečným vybavení pro svou činnost. Zařízení většiny těchto sborů je již zastaralé,
chybějí nové hasičské obleky nebo automobily. Přestože tyto sbory často nemají dostatek finančních
prostředků, věnují se dětem a mládeži, pro které pořádají pravidelné schůzky, hasičské soutěže a různá
soustředění.
Pro předškolní děti zabezpečuje vzdělávání v Jevíčku spolek „Ze zámečku do světa“, který nabízí
přípravné kroužky v oborech taneční, výtvarný, keramický, mažoretky a zumba. Dále pak navazují
zájmové aktivity i pro děti starší.
V Městečku Trnávka působí občanské sdružení „Trnka“, nabízející vzdělávací akce pro všechny
generace. Velmi oblíbený je zde kurz jógy, který se zaměřuje mimo jiné i na děti. Populární jsou
divadelní festival Trnfest v areálu zříceniny hradu Cimburk a dramatické letní tábory pro děti.
Mládež a děti ocení skautský oddíl v Moravské Třebové a Jevíčku a Pionýr Jevíčko, který pořádá
po desetiletí populární tábor v Tatrách. V území pak funguje Sokol, který také pomáhá rozvíjet
sportovní schopnosti dětí a mládeže. Chlapci a muži mají možnost navštěvovat fotbalové a sportovní
kluby. Na vzájemných zápasech mezi zdejšími obcemi pak panuje výborná pospolitá nálada, neboť
většina návštěvníků a fanoušků se dobře zná.
Dále je v Moravské Třebové Nízkoprahové centrum pro děti a mládež „Díra“, kde je poskytována
pomoc dětem, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Toto centrum podporuje rozvoj osobnosti
těchto dětí a pomáhá jim řešit jejich osobní problémy. Záměrem je také podpořit smysluplné trávení
volného času. Centrum nabízí i příměstské tábory pro děti.
Pro rodiče s malými dětmi k dispozici „Centrum pro rodinu Sluníčko“ v Moravské Třebové a „Rodinné
centrum Palouček“ v Jevíčku. Obě centra umožňují rodičům a jejich dětem trávit aktivně mateřskou
dovolenou, připravují mnoho podnětných činností včetně vzdělávacích aktivit. Součástí programů jsou
společné výlety, přednášky sloužící k rozšiřování znalostí a sdílení zkušeností.

3.1.5 Zajištění dopravní dostupnosti škol v území
K dopravě do škol je využíváno zejména autobusové spojení, které v území zajišťuje ICOM transport,
a.s. a soukromý dopravce Miroslav Matocha. Oba dopravci jsou součástí Integrovaného dopravního
systému IREDO (Integrovaná regionální doprava Pardubického kraje), který na území SO ORP Moravská
Třebová zavedla v roce 2011 firma OREDO. Zavedením integrovaného dopravního systému došlo
v obcích ležících na hlavních tazích k posílení autobusové dopravy, zatímco v odlehlejších obcích
k oslabení autobusové dopravy. Autobusové zastávky jsou ve všech obcích správního obvodu ORP
Moravská Třebová, výjimku tvoří osada Mařín (část Zadního Arnoštova), kde byl zrušen autobusový
spoj. Rodiny zde žijící se dopravují individuálně.
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Mapa č. 6: Autobusová dostupnost do obcí se ZŠ ve SO ORP Moravská Třebová

Zdroj: vlastní zpracování

Provozovatelem železniční dopravy v území jsou České dráhy. Tento druh dopravy je však využíván
minimálně, jelikož je nádraží mnohdy více vzdáleno od základních škol, než autobusové zastávky.
Výjimkou je doprava žáků z Mladějova do Kunčiny, kde nejezdí autobus. Železniční doprava vede jen
částí území a spojuje obce Jevíčko, Chornice, Mezihoří, Městečko Trnávka, Rozstání, Linhartice
Moravská Třebová, Kunčina a Mladějov na Moravě.
Malé děti do mateřských škol a nižších stupňů škol základních přepravují z velké části rodiče
automobily. Z obcí, kde cesta do školy není vedena po frekventované komunikaci, žáci dojíždí na kole,
a to zejména v letních měsících.
Pro území SO ORP Moravská Třebová je charakteristické, že některé spádové školy musí mít upravenou
dobu začátku vyučování tak, aby plně vyhovovala dojíždějícím žákům. Je známo, že starší žáci s delším
odpoledním vyučováním již nemají žádný spoj domů a musí proto být uvolňováni z vyučování dříve.
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Tab. č. 54: Přehled obcí, ze kterých dojíždějí žáci do jednotlivých školských zařízení
Obec

Název ZŠ

Seznam obcí, ze kterých dojíždějí děti či žáci do MŠ/ZŠ

Dlouhá
Loučka

Základní škola a Mateřská škola,
Dlouhá Loučka, okres Svitavy

Šnekov, Boršov, Moravská Třebová, Křenov

Chornice

Základní škola a mateřská škola
Chornice, okres Svitavy

Bezděčí, Březinky, Hartinkov, Nectava, Vrážné, Vysoká

Jaroměřice

Základní škola a mateřská škola,
Jaroměřice, okres Svitavy

Biskupice, Jevíčko, Nový Dvůr, Šubířov, Uhřice, Úsobrno

Jevíčko

Základní škola Jevíčko

Bělá u Jevíčka, Bezděčí u Trnávky, Biskupice, Borotín, Brťov,
Březina, Březinky, Březová nad Svitavou, Deštná, Horní
Smržov, Chornice, Jaroměřice, Jesenec, Kojetín, Letovice,
Moravská Třebová, Opatov, Pěčíkov, Roubanina, Skočová
Lhota, Slatina, Smolná, Uhřice, Úsobrno, Velké Opatovice,
Víska, Vrážné, Vysoká, Zadní Arnoštov

Křenov

Základní škola a mateřská škola
Křenov

Bělá u Jevíčka, Březina, Dlouhá Loučka, Janůvky, Moravská
Třebová, Pohledy, Přední Arnoštov, Slatina, Svitavy,
Úsobrno

Kunčina

Základní škola Kunčina

Nová Ves, Mladějov, Moravská Třebová

Linhartice

Základní škola a Mateřská škola
Linhartice

Moravská Třebová, Borušov

Městečko
Trnávka

Základní škola a mateřská škola
Městečko Trnávka, okres Svitavy

Bezděčí u Trnávky, Bohdalov, Lázy, Linhartice, Ludvíkov,
Malíkov, Mezihoří, Moravská Třebová, Pěčíkov, Petrůvka,
Radkov, Rozstání, Stará Roveň, Unerázka, Vranová Lhota

Moravská
Třebová

Základní škola Moravská Třebová,
Čs. armády 179, okres Svitavy

Třebařov, Kunčina, Nová Ves, Borušov, Rychnov na Moravě,
Dětřichov u Moravské Třebové, Radkov, Staré Město,
Radišov, Linhartice, Březina, Gruna

Moravská
Třebová

Základní škola Moravská Třebová,
Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Chornice, Kunčina, Nová Ves, Městečko Trnávka, Třebařov,
Linhartice, Krasíkov, Borušov, Dětřichov u Moravské
Třebové, Staré Město, Radišov, Útěchov, Gruna, Malíkov,
Rozstání, Žichlínek

Moravská
Třebová

Základní škola Moravská Třebová,
Palackého 1351, okres Svitavy

Kunčina, Městečko Trnávka, Velké Opatovice, Jevíčko,
Křenov, Mohelnice, Česká Třebová, Dlouhá Loučka,
Linhartice, Mladějov na Moravě, Koclířov, Staré Město,
Útěchov, Radkov, Rozstání, Borušov, Gruna, Třebovice,
Krasíkov, Malíkov

Moravská
Třebová

Speciální základní škola, mateřská
škola a praktická škola Moravská
Třebová

Kunčina, Jevíčko, Žipotín, Rozstání, Lanškroun, Nová Ves,
Rudoltice, Česká Třebová, Horní Heřmanice, Bouzov-Blážov,
Svitavy, Rychnov na Moravě, Boršov, Telecí, Městečko
Trnávka, Borušov, Rudoltice, Dolní Újezd
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Obec

Název ZŠ

Seznam obcí, ze kterých dojíždějí děti či žáci do MŠ/ZŠ

Staré Město Základní škola a mateřská škola
Staré Město, okres Svitavy

Bílá Studně, Radišov, Petrušov, Dětřichov, Borušov

Třebařov

Základní škola a Mateřská škola
Třebařov, okres Svitavy

Koruna, Krasíkov, Mladějov, Rychnov, Staré Město, Radišov,
Dětřichov u Moravské Třebové, Moravská Třebová

Vranová
Lhota

Základní škola a mateřská škola
Vranová Lhota, okres Svitavy

Hraničky

Zdroj: vlastní šetření

3.1.6 Sociální situace
3.1.6.1 Sociální patologické jevy
Z provedených řízených rozhovorů ve školách vyplynulo, že sociálně patologické jevy se vyskytují
především ve větších školách, a to většinou na 2. stupni základních škol. Jedná se zejména o školy
umístěné ve větších městech. V tzv. vesnických školách se vyskytují sociálně patologické jevy v menším
měřítku. Menší počet obyvatel na vesnicích vytváří jiné podmínky spolužití a školní děti jsou pod větším
drobnohledem ostatních obyvatel. Ve školách řeší především problémy typu: kouření, demolování
majetku školy, slovní napadení pedagogů, šikana, alkohol a záškoláctví.

3.1.6.2 Prevence sociálně patologických jevů ve školách
Ve většině škol působí výchovný poradce se školním metodikem prevence sociálně patologických jevů.
Problém nárůstu negativních a agresivních forem chování mezi žáky vede na základních školách
k vytváření minimálních preventivních programů jako základu pro prvotní prevenci vůči těmto jevům.
Tvorba těchto programů je v souladu se zněním platných zákonů, vyhlášek, metodických pokynů
a směrnic MŠMT ČR, které se snaží v základní formě zabránit vzniku a rozšíření nežádoucích způsobů
chování u žáků. Každá škola tvoří vlastní program podle svých podmínek, s ohledem na osobnostní
složení žáků i pedagogického sboru a také s ohledem na postavení školy v území. Některé školy mají
své programy vytvořené v rozsáhlejší formě právě kvůli zvýšenému nebezpečí vzniku a rozšíření těchto
jevů.
V oblasti prevence sociálně patologických jevů působí efektivně spolupráce školy s policií. Za účasti
strážníků policie jsou pořádány přednášky a besedy se žáky obou stupňů základních škol na různá
témata (např. šikana, záškoláctví, užívání drog, sociálně patologické jevy, kriminalita mládeže, trestní
i občanské právo, kyberšikana, stalking, vandalismus a jiné).
V rámci SO ORP Moravská Třebová se prevencí sociálně patologických jevů zabývá také Odbor
sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Moravská Třebová. Preventistka kriminality zajišťuje pro žáky
školení a semináře z oblasti prevence kriminality vždy na požadované téma ze strany školy.
Je nutné využít všechny dostupné preventivní aktivity, do nichž se především dají zahrnout
volnočasové aktivity, osvěta v rizikových rodinách a podchycení vzdělávání dětí, o což se v nemalé míře
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snaží komise prevence kriminality města Moravská Třebová. Díky aktivitám v oblasti prevence, které
jsou směřované převážně na mládež, se částečně daří snižovat počet skutků spáchaných dětmi
a mladistvými. Cílem je tento trend nadále udržet, a to formou podpory organizací, které se soustředí
na práci s dětmi a mladistvými.
Jednou z možností vzdělávání a zajištění volnočasových aktivit pro děti ohrožené sociálním vyloučením
je Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Toto zařízení se nachází pouze v Moravské Třebové.
Za účelem zjištění zájmu o zřízení klubu volnočasových aktivit, příp. nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež v Jevíčku proběhlo dotazníkové šetření mezi rodiči žáků základní školy. Dotazníky vyplnilo
236 rodičů a z šetření vyplynulo, že většina rodičů (171 z celkového počtu 236) má zájem o založení
zařízení výše uvedeného typu.
V oblasti sociálně-právní ochrany dětí dochází k podpoře rodin prostřednictvím ambulantních
a terénních služeb. V této souvislosti se prohlubuje spolupráce s poskytovateli sociálních služeb, které
jsou primárně zaměřeny na ohrožené rodiny a děti – jedná se zejména o Oblastní charitu Moravská
Třebová (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), které na území v rámci terénních služeb
působí. Cílem jejich péče je stabilizovat rodinu, která se nachází ve složité sociální či materiální situaci,
a předejít tak odebrání dítěte či narušení rodinných vztahů. S ohroženou rodinou pracují přímo v jejím
přirozeném prostředí, nejlépe u ní doma či v jiném prostředí, kde se rodina cítí bezpečně. Terénní
sociální pracovníci pomáhají všem členům rodinného systému vyrovnat se s nepříznivou životní situací.
Pod Oblastní charitu Moravská Třebová patří i Centrum pěstounské péče Cesta, které metodicky
pomáhá potřebným rodinám. V roce 2017 je to cca 20 rodin. Pro předcházení situací ohrožení sociálním
vyloučením je potřeba do služeb Centra pěstounské péče zapojit i spolupráci odborníků, např.
psychologa. Centrum by uvítalo i podporu terapeutických pobytů pro děti z pěstounských rodin např.
na principu táborů, kterých by se účastnili i odborníci – rodinný terapeut, kouč, psycholog, pracovníci
z domu na půl cesty, šikovní řemeslníci apod. Vzdělávání potřebují i zaměstnanci z Centra pěstounské
péče.
Odbor sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)
Cílovou skupinu OSPOD tvoří sociálně znevýhodněné rodiny s dětmi a mládeží, které se potýkají
s řadou různých problémů. Jedná se o problémy s výchovou, bydlením, nedostatkem finančních
prostředků, nezaměstnaností, zadlužením, dlouhodobou závislostí na soc. dávkách apod. Tyto rodiny
jsou často vedeny v evidenci OSPOD. Hlavní cíl sociálních služeb pro rodinu a děti: Důležité je zvýšit
sociální integraci a optimální fungování rodin s dětmi, u kterých existuje riziko ohrožení vývoje nebo je
vývoj dětí přímo ohrožen v důsledku dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodina nedokáže
samostatně, bez pomoci, překonat.
Analýza trestné činnosti
Analýzu trestné činnosti zpracovává koordinátorka prevence kriminality v souvislosti s projekty sociální
prevence, které se předkládají s žádostí o dotaci na Ministerstvo vnitra ČR. Z poskytnutých údajů
vyplývá, že kriminalita ve městě Moravská Třebová se zvýšila v roce 2016 o 83 případů oproti roku
2015. Jedná se především o ostatní trestné činy, do kterých patří přečiny ohrožení pod vlivem návykové
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látky. Vzhledem k tomu, že bylo zjištěno více skutků spáchaných pod vlivem alkoholu a drog, projevilo
se to v celkovém nárůstu trestné činnosti. Došlo i k mírnému nárůstu v oblasti majetkové kriminality,
kdy pachatelé byli zjištěni a soudem potrestáni. Celkově přestupky zaznamenaly velké navýšení
především v oblasti občanského soužití (+68 %), na úseku ochrany před alkoholismem a jinými
toxikomaniemi (+100 %) a dále i přestupky proti obecně závazným vyhláškám v oblasti bezpečnosti
a veřejného pořádku (+138 %) zaznamenaly nárůst.
Na stav kriminality ve městě má vliv jednak široké spektrum okolností a to jak v určité komunitě, ale
také v celé společnosti (rodina, zaměstnanost, sociální politika, práce s mládeží apod.).

3.1.6.3 Výskyt sociálně vyloučené lokality
Za sociálně vyloučenou nebo sociálním vyloučením ohroženou lokalitu (dále také jen „SVL“) je
považovaná taková lokalita, kde dochází ke koncentraci více než 20 osob žijících v nevyhovujících
podmínkách (indikováno počtem příjemců příspěvku na živobytí), které obývají fyzicky či symbolicky
ohraničený prostor (indikováno vnější identifikací).
Jako SVL označujeme dle analýz explicitně či implicitně prostor (dům, ulici, čtvrť), kde se koncentrují
lidé, u nichž lze identifikovat znaky spojené se sociálním vyloučením. Tato místa jsou okolními obyvateli
negativně symbolicky označována („špatná adresa“, „problémové místo“ apod.).
Dle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR z května 2015, kterou provedlo Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR je v rámci území SO ORP Moravská Třebová sociálně vyloučenou lokalitou právě
Moravská Třebová. Z mapy č. 7 je patrné, že celý správní obvod ORP Moravská Třebová je od roku
2015 zařazený do území se SVL.
Mapa č. 7: Mapa sociálně vyloučených lokalit

Zdroj: http://www.esfcr.cz
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V současné době se nedá říci, že by v Moravské Třebové a jejím bezprostředním okolí vznikaly
vyloučené lokality s nepřizpůsobivými občany. Problémem však zůstávají místa tzv. „azylových domů“,
z nichž jeden se nachází cca 5 min. chůze od centra města. V budově na Brněnské ulici je
22 dvoulůžkových pokojů, počet míst na ubytovně je celkem 46, obsazených 33 míst, z toho 5 žen.
Dalším azylovým domem je budova v obci Boršov, která je součástí Moravské Třebové. Budova se
nachází ve středu obce, zde je ubytováno 17 obyvatel, z toho 5 žen a 6 dětí. Ubytovaní jsou rozděleni
do 7 bytových jednotek. Nejčastějším problémem je vysoká míra zadluženosti. Většina obyvatel je
závislá na sociálních dávkách.
Dále v klášteře bratří Františkánů, na faře ve Staré Městě a v obci Gruna je cca 40 osob, o které se stará
otec Šebestián. V případě, že otec Šebestián skončí svoji působnost v Moravské Třebové, skončí
i možnost ubytování pro tyto osoby a v tu chvíli se „objeví na ulici“ cca 40 lidí bez přístřeší.

3.1.6.4 Sociální a další služby zaměřené na děti, mládež a rodiče poskytované v regionu
Z činností poskytovatelů sociálních služeb je zřejmý zvyšující se podíl ohrožených rodin s dětmi.
Základními strategickými pilíři v oblasti služeb pro ohrožené rodiny a děti je zesílený důraz na odborné,
specializované služby poskytované osobám v obtížné životní situaci (a to i ve vztahu k náhradní rodinné
péči, sociálně-právní ochraně dětí, vyloučeným lokalitám). Sociální služby, které jsou primárně
zaměřeny na práci s ohroženými rodinami a dětmi musí mít nastavena jasná pravidla spolupráce se
všemi subjekty působícími v této oblasti (OSPOD, Policie ČR, ostatní poskytovatelé sociálních služeb,
úřady práce, obce s rozšířenou působností a další).
Služby sociální péče i sociální prevence napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou
soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšším možné míře zapojení do běžného života společnosti
a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. V území SO ORP
Moravská Třebová působí zejména organizace uvedené v tab. č. 55.
Tab. č. 55: Přehled organizací zajišťujících sociální a další služby ve SO ORP Moravská Třebová
Obec

Název organizace

Poskytované služby

Moravská
Třebová

Bonanza Vendolí, z.ú.
Oblastní charita

sociální služby, práce s romským etnikem, nízkoprahové centrum Díra,
inkluze
SAS Šance pro rodinu (pomoc rodinám s nezaopatřenými dětmi)

Centrum pro rodinu
Sluníčko
Centrum volného času

prázdninová školička pro předškolní děti, poradenství na téma
výchova dětí
poradenské služby, práce s romským etnikem, inkluze

SVP Alfa

preventivně výchovná péče pro děti a mladistvé, detašované
pracoviště
domov pro opuštěné děti

Dětský domov
Jevíčko

SVP Alfa

preventivně výchovná péče pro děti a mladistvé, detašované
pracoviště

Rodinné centrum
Palouček

pořádání přednášek na téma výchova dětí, sdílení zkušeností
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Obec

Název organizace

Poskytované služby

Městečko
Trnávka

o.s. Trnka

vzdělávací akce pro všechny generace
Rodinné centrum Nelinka

Zdroj: vlastní šetření

V nízkoprahovém centru pro děti a mládež Díra je poskytována pomoc dětem, které se ocitly
v nepříznivé sociální situaci. Toto centrum podporuje rozvoj osobnosti těchto dětí a pomáhá jim řešit
jejich osobní problémy. Záměrem je také podpořit smysluplné trávení volného času. Centrum nabízí
i příměstské tábory pro děti.

3.1.7 Návaznost na dokončené základní vzdělávání
3.1.7.1 Vazba na středoškolské vzdělávání
Po ukončení povinné školní docházky se žáci základních škol rozhodují, kterou střední školu či
gymnázium budou dále navštěvovat, a s tím souvisí také otázka, co chtějí v životě dělat. SO ORP
Moravská Třebová má spádovost k Pardubickému kraji, příp. Jihomoravskému kraji, které nabízí
pestrou škálu oborů, a to s poměrně dobrým rozložením v rámci celého svého území.
Tab. č. 56: Přehled středních škol a VOŠ na území SO ORP Moravská Třebová
Název školy

Obor

Gymnázium Jevíčko

Čtyřleté studium:

Kapacita
Gymnázium − humanitní větev
Gymnázium − přírodovědná větev

Gymnázium Moravská
Třebová

Integrovaná střední škola
Moravská Třebová

Veřejnosprávní činnost

120

Kombinované lyceum

120

Gymnázium

120

Informační služby

120

Osmileté studium:

Gymnázium

240

Učební obory:

Kuchař-číšník

225

Čtyřleté studium:

Maturitní obory:

Stravovací a ubytovací služby

45

Klempíř

36

Pokrývač

24

Zedník

60

Bezpečnostně právní činnost

180

Hotelnictví a turismus

110

Sociální činnost
Vojenská střední škola
a Vyšší odborná škola
Ministerstva obrany
v Moravské Třebové

240

SŠ:

VOŠ:

96

Vojenské lyceum

−

Technické lyceum

−

Elektrotechnika

−

Podnikání (dálkové studium)

−

Ochrana vojsk a obyvatelstva

−

Zdroj: vlastní šetření
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Níže je uvedena stručná charakteristika středních škol a VOŠ na území SO ORP Moravská Třebová:
Gymnázium Moravská Třebová
V současnosti je gymnázium rozděleno na čtyřleté a víceleté (osmileté) studium. Studium je zaměřeno
všeobecně s důrazem na cizí jazyky a informatiku. Studenti mají také možnost se profilovat díky
systému volitelných předmětů. Gymnázium se zaměřuje i na nadstandartní aktivity jako zahraniční
výjezdy s možností výměnných pobytů, realizaci různých vědeckých projektů apod. Další možností
mimoškolní aktivity jsou i zájmové kroužky jako hudební a výtvarné kroužky, sportovní aktivity,
gymnastika ale i programování nebo chemické pokusy. Škola také vyvíjí aktivity na poli prevence
a zlepšování sociální stránky života svých studentů. Z těchto aktivit lze jmenovat například adaptační
kurzy s cílem vytvoření pozitivní atmosféry ve vznikajících kolektivech (1. ročníky), besedy s Městkou
policií a Policií ČR, prevence návykových látek a sexuální výchova.
V současnosti má gymnázium 2 partnerské školy. Jedná se o střední školu Aquamarijn v holandském
městě Vlaardingena Schubartovo gymnázium v německém městě Ulm. S oběma školami provozuje
gymnázium také výměnné pobyty pro své studenty, které mají rozšířit povědomí studentů o vzdělávání
v jiných zemích EU a také zlepšit jejich jazykové schopnosti. Technické vybavení školy obsahuje
10 kmenových učeben a 8 odborných učeben − fyzika, chemie, biologie, společenské vědy, německý
jazyk, anglický jazyk, anglický jazyk s PC, výpočetní technika, dále 3 laboratoře, 2 tělocvičny a učebnu
výpočetní techniky (16 + 1 počítačů, datový projektor, ozvučení). Škola je také vybavena pro moderní
metody výuky (datové projektory, ozvučení, Interaktivní tabule, vizualizér, kamera, počítačová síť,
tiskárny, kopírky, scanner).
Gymnázium Jevíčko
V historické budově gymnázia postavené občany města Jevíčka probíhá výuka od roku 1899.
Gymnázium poskytuje na domově mládeže ubytování v moderně zrekonstruovaných pokojích pro žáky
dojíždějící ze vzdálenějších obcí. Součástí gymnázia je školní jídelna, kterou využívají jak žáci
a zaměstnanci gymnázia, tak i žáci a zaměstnanci Základní školy v Jevíčku. V současné době nabízí
gymnázium 2 studijní obory. Prvním oborem je čtyřleté studium s prohloubenou výukou jazyků, které
je zaměřeno především na humanitní předměty a navíc ke dvěma povinným cizím jazykům přibývá
ve třetím a čtvrtém ročníku latina. Druhým oborem je čtyřleté studium všeobecné. Dříve bylo
na gymnáziu i osmileté všeobecné, avšak za poslední 4 roky se nové třídy tohoto oboru neotevírají.
V lednu 2013 bylo gymnáziu povoleno otevřít nový obor Veřejnosprávní činnost, ten se ale nepodařilo
naplnit kvůli slabým možnostem propagace před zahájením přijímacích zkoušek. V roce 2014 bylo
požádáno o zápis nového oboru vzdělání 78-42-M/06 Kombinované lyceum do rejstříku škol
a školských zařízení s účinností od 1. 9. 2015. Tento obor aplikuje Waldorfskou pedagogiku, což je
alternativní způsob výuky, při které se maximálně podporuje kreativita a samostatnost myšlení
studentů. Gymnázium se zaměřuje i na nadstandardní aktivity jako adaptační kurzy, přednášky Policie
ČR a semináře o problematice sociálně-patologických jevů a také volnočasové aktivity a kroužky jako
divadelní představení, florbal, volejbal, košíková, sportovně-turistický kurz a lyžařský výcvikový kurz.
Gymnázium má také partnerské školy v zahraničí. Patří mezi ně Gymnázium Antona Prídavka
v Sabinově na Slovensku, MittelschuleBöhlen v německém městě Böhlen a také Gimnazjum nr.13, im.
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Unii Europejskiej v polské Vratislavi. Gymnázium s těmito školami spolupracuje a také pořádá exkurze
do zmíněných měst. Škola je díky zapojení do projektů EU a grantů Pardubického kraje vybavena pro
moderní metody výuky. Žáci gymnázia jsou úspěšní v krajských, celostátních i mezinárodních soutěžích.
ISŠ Moravská Třebová
Škola nabízí pro studenty celkem 3 maturitní obory Bezpečnostně právní činnost, Hotelnictví a turismus
a Sociální činnost. Součástí maturitních oboru je odborná a učební praxe. Vybraní žáci mají možnost
strávit část praxe v zahraničí. Žáci mají také možnost absolvovat v průběhu studia řadu odborných
kurzů a seminářů podle zaměření svého oboru.
Nabízí také tříleté učební obory kuchař – číšník, klempíř, pokrývač, zedník, kominík, montér suchých
staveb, stravovací služby a zednické práce. Praktické vyučování je zpočátku zajišťováno v odborných
dílnách školy, později ve firmách sociálních partnerů školy. Stejně jako u maturitních oborů mají žáci
možnost absolvovat řadu odborných kurzů a seminářů podle zaměření svého oboru.
Ze školy odchází málo vyučených řemeslníků do zaměstnání. Chybí větší propagace školy a spolupráce
s firmami.
Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové
Zřizovatelem školy je Ministerstvo obrany ČR. Pro žáky je nabízen středoškolský obor Vojenské lyceum,
Technické lyceum a Elektrotechnika. Všechny tyto obory jsou vyučovány formou denního studia v délce
trvání čtyř roků. Škola také nabízí tříleté nástavbové studium v oboru Podnikání.
Již několik let však lze sledovat trend (dle statistik ČSÚ bylo v roce 2005 41145 absolventů odborných
učilišť, kdežto v roce 2014 jen 24054), že mladí raději volí obory s maturitou než učňovské a to i přesto,
že poptávka po řemeslnících (zejména instalatéři, automechanici, elektrikáři, atd.) je velká a výdělky
kvalitních řemeslníků jsou nadprůměrné. Ke zvýšení motivace by mohla přispět větší propojenost
s praxí (spolupráce škol a podniků), motivace žáků ze strany škol a firem, propagace a zlepšení prestiže
učňovských oborů nebo organizace různých akcí.
Chybějící spolupráce
Na území SO ORP Moravská Třebová chybí v oblasti školství spolupráce ZŠ, středních škol a firem
v podobě odborných exkurzí žáků, aby si mohli udělat představu o svém budoucím povolání a jeho
vhodném výběru. Chybí také větší podpora praxe a stáže studentů ve firmách.
Na některých školách chybí modernější vybavení učeben a laboratoří. Školám by mohla prospět
spolupráce s vysokými školami a výzkumnými ústavy.

3.1.7.2 Možnosti uplatnění na trhu práce
Na území SO ORP Moravská Třebová se k 31. 12. 2016 nacházelo celkem 4 984 ekonomických subjektů.
Mezi největší zaměstnavatele patří společnost REHAU Automotive, s.r.o., která svou činnost vykonává
v provozovně v Moravské Třebové a v Jevíčku. Další významní zaměstnavatelé jsou uvedeni
v následující tabulce.
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Tab. č. 57: Největší zaměstnavatelé na území SO ORP Moravská Třebová
Název zaměstnavatele

Počet zaměstnanců

Sídlo/provozovna

Podnikatelská činnost

dle ARES
REHAU Automotive, s.r.o.

500 – 999, z toho Moravská Třebová, Výroba dílů a příslušenství
ve SO ORP MT cca 850 Jevíčko
pro motorová vozidla

ATEK s.r.o.

250 − 499 Moravská Třebová Výroba plastových výrobků

Czech Blades s.r.o.

220 Jevíčko

Výroba holicích čepelek

RABBIT Trhový Štěpánov a.s.

200 Jevíčko

Zpracování kuřecího
a králičího masa

Treboplast, s.r.o.

100 − 199 Moravská Třebová Výroba plastových výrobků
Textilní průmysl − stany,
100 – 199 Moravská Třebová spacáky, padáky, průmyslová
tkanina
Shromažďování, úprava
100 – 199 Moravská Třebová
a rozvod vody

Hedva a.s.
VHOS a.s.
Odborný léčebný ústav Jevíčko

100 – 199 Jevíčko

Zdravotnické zařízení

Armaturka Vranová Lhota, a.s.

100 − 199 Vranová Lhota

Výroba ostatních potrubních
armatur

Plastic Parts & Technology s.r.o

100 − 199 Linhartice

Výroba nástrojů a nářadí

OR-CZ spol. s r.o

50 − 99 Moravská Třebová IT projekty

Hanácká zemědělská společnost
Jevíčko a.s

50 − 99 Jevíčko

AGRO Kunčina a.s.

50 Kunčina

Zemědělská výroba
Zemědělská výroba

Zdroj: ARES, vlastní zpracování

Z výše uvedeného seznamu největších zaměstnavatelů je patrné, že pracovní místo v těchto firmách
na dělnické práce nevyžaduje vysokého vzdělání, a tedy i člověk, který by neměl dokončeno vzdělání,
by v případě zájmu mohl práci v těchto firmách nalézt.
Na území SO ORP Moravská Třebová mají sídlo také zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají zejména osoby
se zdravotním postižením. Jedná se především o společnosti uvedené v tab. č. 58.
Tab. č. 58: Organizace zaměstnávající převážně osoby se zdravotním postižením na území SO ORP Moravská
Třebová
Název zaměstnavatele

Počet zaměstnanců

Sídlo/provozovna

Podnikatelská činnost

Sociální služby

dle ARES
Oblastní charita Moravská
Třebová

20 − 24

Moravská Třebová

Naproti, o.p.s.

10 − 19

Moravská Třebová

PROVITA s.r.o.

25 − 49

Kunčina (Nová Ves)

Provozování terapeutické
kavárny
Prodej kancelářských
potřeb, dřevěné výrobky

Zdroj: ARES, vlastní zpracování
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Důležitými partnery v oblasti hledání vhodného budoucího povolání jsou pro školy ÚP v rámci
kariérového poradenství a Okresní hospodářská komora (OHK). V minulosti se osvědčily pilotní
projekty zaměřené na exkurze žáků a pedagogů do firem. V příštích letech bude velmi prospěšné
a potřebné zaměřit se na navázání bližší spolupráce s místními podnikateli a většími firmami. Ve SO
ORP Moravská Třebová chybí pracovní skupina, který by se zabývala tématem zaměstnanosti
a pravidelně se setkávala. Vhodné by také bylo pořádat burzy práce. Jako nedostatečné se jeví
i předávání potřebných informací a nedostatečná informovanost veřejnosti.

3.2 Specifická část analýzy
3.2.1 Témata MAP v řešeném území
Klíčová témata (povinná, doporučená, průřezová a volitelná) vyplynula především z vyhodnocení
dotazníkového šetření MŠMT, z jednání pracovních skupin a ze strukturovaných rozhovorů s řediteli
škol a pedagogy. U témat (opatření) je brán ohled na rozvoj potenciálu a osobnosti zejména dětí a žáků
do 15 let. Aktivity probíhají na různé úrovni vzdělávání – od vzdělávání dětí a žáků, zástupců škol
a pedagogů, po aktivity celé školy, školských zařízení, a to napříč vzdělávacími oblastmi a obory. Vždy
musí být jasně definován cíl a způsob stanovení úspěšnosti opatření. Hlavní důraz je kladen na podporu
dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.
V diskuzích byla často zmiňována snižující se pohybová a tělesná zdatnost dětí a zejména celkově
negativní trend nezdravého životního stylu. Na základě těchto diskusí bylo tedy jako doplňkové téma
zvoleno a všemi odsouhlaseno i téma – Podpora sportu a zdravého životního stylu. Z další části MAP je
zřejmé, že téma samotné má vysokou prioritu, která se výrazně promítá například do připravovaných
investic v jednotlivých školách.
Konkrétní témata a jejich vazby budou řešeny a definitivně ustanoveny až v dalších částech dokumentu
Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území ORP Moravská Třebová. Témata budou
konzultována a řešena na pracovních skupinách, v rámci řízených rozhovorů se zástupci škol
a školských zařízení, se zřizovateli škol, se zástupci neformálního a volnočasového vzdělávání a dalšími
subjekty (včetně veřejnosti), které jsou ovlivňovány a přichází do styku s problematikou vzdělávání či
institucemi, které v daném území vzdělávání poskytují.
Na základě provedené analýzy a dotazníkových šetření bude v dalších fázích zpracování tohoto
dokumentu řešena následující témata:
PO1 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
Za účelem řešení tohoto tématu byla zřízena pracovní skupina Mateřské školy a předškolní vzdělávání.
Povinné téma se týká zástupců zajišťujících předškolní vzdělávání, pedagogů MŠ, zřizovatelů MŠ
a rodičů. Toto široké téma nabízí celou řadu nápadů, návrhů a realizací směřujících k lepšímu naplnění
potřeb dětí a pedagogů v předškolním vzdělávání.
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PO2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
Všichni účastníci procesu plánování projektu MAP si uvědomují potřebu rozšířit zájem dětí a žáků
o čtenářskou a matematickou gramotnost. Čtenářská gramotnost je z pohledu celoživotního
vzdělávání nesmírně významnou oblastí, neboť je základním východiskem a předpokladem pro rozvoj
ostatních gramotností žáků. Matematická gramotnost je základním prostředkem analytického
a logického myšlení žáků.
Toto opatření vyvolalo zájem také u aktérů působících v předškolním vzdělávání. Čtenářskou
a matematickou pregramotnost zařadili mezi řešené oblasti.
PO3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
Jedním z cílů MAP je získání důvěry a souhlasu s konceptem inkluzivního vzdělávání ze strany
základních škol. Základní školy si uvědomují důležitost a nezbytnost inkluze a práce s žáky ohroženými
školním neúspěchem a hodlají plně využít nástrojů v rámci MAP k dobrému zavedení této skutečnosti
do praxe.
V rámci MAP je naplánováno školení pro zástupce základních škol v oblasti inkluze. V této oblasti je
dále zapotřebí systematická podpora školám na území SO ORP Moravská Třebová (vzdělávání,
personální, finanční podpora, podpora spolupráce za účelem předávání příkladů dobré praxe).

DO1 Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
Smyslem rozvoje podnikavosti se rozumí posilování schopností žáků v oblasti realizace vlastních
nápadů v praxi, schopnosti zavádět novinky s analýzou podmínek pro jejich uskutečňování. Tyto
získané schopnosti jsou přínosné pro žáky v každodenním životě.
V současné době není v rámci základního vzdělávání systematicky realizována výchova k podnikavosti,
kreativitě a iniciativě žáků. Dílčí vzdělávací výstupy jsou realizovány v rámci jednotlivých předmětů,
zcela chybí propojení jednotlivých předmětů mezi sebou v projektech, které by zohledňovaly dosažené
znalosti jako celek.
Rozvoj kreativního myšlení je navíc velmi důležitý v rámci profesní přípravy všech oborů, neboť
i ze strany zaměstnavatelů je vysoká poptávka po kreativním a podnikavém personálu. Základními
nedostatky z pohledu zaměstnavatelů jsou chybějící praxe a nedostatečně rozvinuté klíčové
kompetence ze strany absolventů. Z těchto důvodů je potřeba na školách podporovat výuku klíčových
kompetencí zaměřených na rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity.

DO2 Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
Již v mateřských a základních školách je potřeba podporovat zájem o technické obory, podporovat
rozvoj kreativity, manuální zručnosti a touhu tvořit. Tomu by se mělo dít prostřednictvím používání
jednoduchých nástrojů, tradičních i méně známých materiálů a seznamováním se se způsoby jejich
zpracování. Propojení polytechnického vzdělávání s přírodovědnými obory přispívá k lepšímu
pochopení přírodních jevů a úkazů a formování žádoucího vztahu k životnímu prostředí. To však nelze
pouhou znalostí faktů, ale zejména prožitkem.
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Polytechnické vzdělávání v MŠ se v celkovém pořadí priorit MŠ ve SO ORP Moravská Třebová umístilo
na prvním místě, tedy je oblastí, kterou plánují MŠ nejvíce rozvíjet.
U polytechnického vzdělávání je jako nejvýznamnější překážka vnímána − nedostatek financí
na podporu této oblasti. Dále se objevuje nedostatek podpory ze strany rodičů, který je způsoben
strachem o bezpečnost dětí. Mateřské školy potřebují dostatečné technické a materiální zabezpečení
pro rozvíjení prostorového a logického myšlení a manuálních dovedností.
DO3 Kariérové poradenství v základních školách
Kariérové poradenství je systém poradenských služeb k podpoře profesní orientace, k volbě optimální
vzdělávací a profesní dráhy.
V rámci rozvoje kariérové poradenství je třeba se zaměřit na tyto aktivity:


optimální komunikace mezi školami, zaměstnavateli či úřadem práce (spolupráce se
zaměstnavateli, SŠ a VŠ při náborových aktivitách − spolupráce s personalisty podniků),



sladění nabídky a poptávky absolventů s potřebami trhu práce (průběžné informace o mapování
potřeb zaměstnavatelů, exkurze do provozů),



dostatečná časová kapacita výchovného poradce na ZŠ a SŠ pro oblast kariérového poradenství
(výchovný poradce řeší kromě kariérového poradenství i výchovné problémy – vytvoření
odpovídající časové dotace vyučujícím pro poskytování kariérového poradenství, či sdílený
kariérový poradce v rámci SO ORP),



dostatečné finanční prostředky pro zajištění kariérového poradenství ve škole.

VO1 Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků
Vývoj ICT zařízení jde velmi rychle dopředu, a proto je bezpodmínečně nutné, aby na školách působili
pedagogové, kteří mají dostatečné digitální kompetence, zařízení umí ovládat a následně je používají
ve výuce. Tím dochází k efektivnějšímu využití ICT ve vyučovacím procesu, které následně vede k rozvoji
digitálních kompetencí žáků. Děje se tomu jednak cíleným vzděláváním dětí a žáků v oblasti ICT, tak
přirozeně prostřednictvím aplikovaného využívání ICT v jednotlivých předmětech. Významnou oblastí
působnosti ICT ve vzdělávacím procesu je vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
v hlavním vzdělávacím proudu, u kterých budou ve zvýšené míře využívány tablety a smartphony,
jejichž dnes už standardní vybavení slouží jako kompenzační pomůcky (odečítače obrazovky, zesilování
zvuku, poznámky). Předpokládá se také využití fotoaparátů a videokamer, vizualizérů, digitálních lup,
digitálních sluchadel atd.

VO2 Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
Již v mateřských školách se mnohé děti seznamují s cizím jazykem prostřednictvím jazykových kroužků.
Své znalosti pak dále rozvíjejí na základní škole. Na základě kvalitní výuky žáci získávají schopnost číst
s porozuměním přiměřené texty, rozumět ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí. Vzhledem
k tomu, že ČR je součástí EU, není problém cestovat, žáci mohou využít své jazykové znalosti nejen
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v rámci mezinárodní spolupráce škol, ale i při cestování s rodiči. Mají možnost poznávat jiné kultury,
kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledávat informace o zemích studovaného jazyka a pracovat
s nimi.
VO3 Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
Tyto kompetence zahrnují osobní, mezilidské, mezikulturní, sociální a občanské kompetence
a pokrývají všechny formy chování, které jedince připravují na jeho efektivní a konstruktivní účast
na společenském a pracovním životě, a to ve stále rozmanitějších společnostech, a na řešení
případných konfliktů. Občanské kompetence jedince připravují na plné zapojení do občanského života
na základě znalostí sociálních a politických koncepcí a struktur a k aktivní a demokratické účasti.
V rámci rozvoje sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků je třeba se zaměřit na tyto aktivity:


poskytovat kvalitní vzdělání v klidné a přátelské atmosféře,



rozvíjet schopnosti nadaných žáků a pomáhat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami,



rozvíjet komunikační dovednosti žáků a tvůrčí myšlení,



podporovat školní a mimoškolní aktivity, spolupráci s partnery,



dlouhodobě budovat koncepci otevřené a úspěšné školy s jedinečnou kulturou školy.

VO4 Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
Během školní docházky by měli žáci vstřebat co nejvíce kulturních podnětů. Ve školách pedagogové
musí usilovat o to, aby kulturní povědomí a kulturní komunikace procházela všemi výchovněvzdělávacími oblastmi ve škole. Dalším úkolem kulturního povědomí je také vytvoření vztahu člověka
k místu, kde žije.

VO5 Investice do rozvoje kapacit základních škol
Všichni zapojení aktéři vnímají důležitost zlepšovat zázemí škol a školských zařízení, aby mohlo dojít
k co nejefektivnějšímu využití schopností a možností žáků, pedagogů, ředitelů, zřizovatelů, rodičů
a široké veřejnosti.

VO6 Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR
Zvolené opatření cílí na investiční záměry, které jsou potřebné, ale v dotačním období nerealizovatelné
ze zmíněných operačních programů.
Všechny školy v území SO ORP Moravská Třebová mají zájem o vytvoření podnětného prostředí
v oblasti vzdělávání obecně. Školy a školská zařízení plánují rekonstruovat stávající prostředí
ve školách, třídách, učebnách.
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V dotazníkovém šetření MŠMT ČR se oblast rozvoje infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení
umístila na prvním místě. Základní školy plánují tuto oblast nejvíce rozvíjet.
Základní školy budou především investovat do stavebních úprav a vybavení na podporu podnětného
venkovního prostředí školy, např. hřiště, školní zahrady, dopravní hřiště, botanické zahrady, učebny
v přírodě atd. Nejčastějším plánovaným vybavením je pořízení nových didaktických pomůcek
a kompenzačních/speciálních pomůcek pro žáky se SVP.
V diskuzích byla často zmiňována snižující se pohybová a tělesná zdatnost dětí a zejména celkově
negativní trend nezdravého životního stylu. Na základě těchto diskusí bylo tedy jako doplňkové téma
zvoleno a všemi odsouhlaseno i doplňkové opatření DoO1 Podpora sportu a zdravého životního stylu.
Z další části MAP je zřejmé, že téma samotné má vysokou prioritu, která se výrazně promítá například
do připravovaných investic v jednotlivých školách. Školy a školská zařízení plánují rekonstruovat
tělocvičny, hřiště a vybavit je novými prvky. Tímto krokem podporují také kvalitu a četnost
mimoškolních aktivit dětí a žáků, jelikož tělovýchovná zařízení často slouží také k provozování různých
sportovních kroužků.

Rozvoj a podpora spolupráce
Zcela zásadní roli v oblasti rozvoje vzdělávání v území SO ORP Moravská Třebová hraje rozvoj
spolupráce. Spolupráci je nutné rozvíjet napříč všemi aktéry spojenými se vzděláváním v rámci území
SO ORP Moravská Třebová. Zainteresovaní aktéři si velmi dobře uvědomují nutnost komunikace
a spolupráce se školami, zřizovateli, řediteli, pedagogy, rodiči, ale i mezi školami navzájem. Spolupráce
se prolíná všemi výše uvedenými opatřeními MAP.
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3.2.2 Analýza dotčených skupin v oblasti vzdělávání v řešeném území
Analýza cílových (dotčených) skupin je vytvořena pro definování očekávání jednotlivých cílových skupin, k identifikaci rizik a k nalezení vhodného způsobu
komunikace a opatření ke zmírnění a minimalizaci rizik při zapojení definovaných cílových skupin. Očekávání, potřeby a požadavky těchto cílových skupin jsou
důležitou součástí analýzy školství. Rozpoznání zásadních rizik a problémů v předškolním, základním, středoškolským, zájmovým a neformálním vzděláváním hraje
klíčovou roli a jsou důležitým podkladem pro východiska návrhové části strategického dokumentu.
Za tzv. dotčené skupiny lze obecně považovat veškeré skupiny osob, jež jsou jakýmkoliv způsobem ovlivněny fungováním projektu. Konkrétně se jedná o:
1.

Rodiče (zákonní zástupci) žáků mateřských a základních škol na území SO ORP Moravská Třebová

2.

Děti v mateřských školách a žáci základních škol na území SO ORP Moravská Třebová

3.

Vedení škol a školských zařízení na území SO ORP Moravská Třebová, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci

4.

Představitelé obcí s MŠ nebo ZŠ na území SO ORP Moravská Třebová (zřizovatelé)

5.

Představitelé obcí bez MŠ nebo ZŠ na území SO ORP Moravská Třebová

6.

Kraj

7.

Ostatní partneři (sponzoři, sdružení rodičů, NNO atd.)

8.

Média
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Tab. č. 59: Analýza dotčených skupin v oblasti předškolního a základního vzdělávání
Č.

Název dotčené
skupiny

Očekávání dotčené skupiny



1.

Rodiče, kteří mají
děti v MŠ, ZŠ






2.

Rodiče, kteří mají
zájem o MŠ, ZŠ





Kvalitní zajištění výuky dětí a žáků
pod vedením kvalitních a tvůrčích
pedagogů v podobě moderních
výukových metod, které vedou
k rozvoji žáka, dítěte.
Zajištění stravování ve škole či v její
blízkosti, zajištění poskytování
služeb školní družiny a školního
klubu.
Účast dětí a žáků na soutěžích
a zájmových kroužcích, pořádání
výměnných pobytů v zahraničí
pro žáky 9. tříd.
Bezpečné a příjemné prostředí
školy v dobré dostupnosti
a s kvalitním dopravním spojením.
Volná místa v ZŠ a MŠ
s bezpečným a příjemným
prostředím, které jsou v blízkosti
bydliště dětí, žáků, popř. je
dostupné kvalitní dopravní spojení.
Kvalitní výukové pomůcky
používané přiměřeně věku dítěte,
žáka, vedení dětí ke vztahu
k přírodě, rozvíjení talentu.
Rozmanitost a dostupnost
zájmových kroužků.

Rizika spojená se skupinou













Způsob komunikace

Nereálné požadavky rodičů
na děti či pedagogy (souvisí
s tzv. kultem dítěte).
Snahy převést rodičovské
povinnosti na školu.
Neochota rodičů
spolupracovat se školou.
Nedostatek finančních
prostředků rodičů
při výběru pomůcek
do školy.
Obavy rodičů z nových
výukových metod
ve školách a školkách.



Nereálné požadavky rodičů
na MŠ, ZŠ.
Neochota či faktická
nemožnost rodičů zaplatit
dětem lepší výukové
pomůcky.
Nepochopení
interaktivních metod
výuky.







Osobní komunikace
na třídních schůzkách,
individuální schůzky.
Webové stránky ZŠ,
MŠ, e-mail, SMS.
Školní časopis.
Informace doručené
přes děti, žáky
(letáky, pozvánky, …).

Opatření















Webové stránky ZŠ,
MŠ, e-mail, SMS.
Schůzky rodičů
s učiteli, vzájemná
komunikace.
Dny otevřených dveří.
Rozesílání pozvánek
přes obec, rodiče.
Letáky, pozvánky.







Volba vhodných způsobů
elektronické komunikace.
Stanovení minimálních požadavků
na vybavení běžné třídy.
Pracovní skupiny rodičů při škole.
Spoluorganizování akcí školy rodiči.
Návrhy rodičů a veřejnosti
na vylepšení vnitřního prostředí
školy.
Aktivizace rodičů v mimoškolních
aktivitách.
Rozvíjení spolupráce formou
společných akcí a prostřednictvím
pravidelné výměny žáků
s partnerskou školou.
Zapojení rodičů do života školy.
Mapování stávajících problémů
(nedostatků), které rodičům vadí
na výukových metodách na MŠ a ZŠ.
Zabezpečení vyšší informovanosti
rodičů o akcích školy.
Vzdělávání rodičů.
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Č.

Název dotčené
skupiny

Očekávání dotčené skupiny




3.

Děti v MŠ
a žáci v ZŠ



Děti v MŠ – podporování jejich
aktivit jako je objevování,
tvořivost, rozvíjení vědomostí.
Žáci v ZŠ – jejich zapojení
do interaktivních forem výuky,
nové pomůcky pro žáky.
Atraktivní regionální učebnice či
aktualizace stávajících učebnic.

Rizika spojená se skupinou












4.

Pedagogové a další
zaměstnanci



Příjemné pracovní prostředí
s možností DVPP a odpovídajícím
pracovním ohodnocením
a uznáním.
Zabezpečení nezbytných pomůcek
k výuce, zájem žáků o výuku
a jejich ochota učit se novým
věcem.
Zájem veřejnosti o dění ve škole,
spolupráce školy se zřizovatelem.











Zastaralé výukové metody.
Přenesení nezájmu rodičů
o dění ve škole na své děti.
Šikana mezi dětmi.
Rozhodovací paralýza
z možnosti výběru velkého
počtu mimoškolních aktivit
a kroužků.
Přístup nereflektující
jedinečnost každého žáka,
jiné tempo učení se.
Odlišné materiální
možnosti rodičů.
Požadavky na kvalifikaci
učitelů a neustálé
vzdělávání se.
Podpora „kultu dítěte“ –
rozšiřování se práv dětí
a nadměrné využívání
těchto práv.
Neustálé právní změny
ve školství, značná
byrokracie.
Konzervativní uvažování
starších pedagogů a jejich
skepse či neochota
k užívání nových metod
ve výuce.
Syndrom vyhoření.

Způsob komunikace










Opatření

Webové stránky ZŠ,
MŠ, e-mail, SMS.
Osobní komunikace
s pedagogem či
výchovným
poradcem.
Školní časopis.
Školní schránka
pro náměty;
nástěnky, rozhlas.



Webové stránky ZŠ,
MŠ, e-mail, SMS.
Rozhovory s dětmi,
žáky při výuce.
Školní časopis,
nástěnky.















Pracovní skupina tvořená žáky,
kteří spolupracující s vedoucími
představiteli školy, školním
inspektorem, žáci tvoří zpětnou
vazbu.
Ohodnocení pedagogů dle kvality
výuky ideálně s motivačními prvky
pro vytvoření prostředí
pro spolupráci.

Společné školení v rámci SO ORP.
Vzájemná výměna zkušeností
s kolegy z jiných škol a workshopy.
Motivace k využívání inovativních
výukových pomůcek.
Spolupráce pedagogů a rodičů,
kvalitní spolupráce zřizovatele se
školou.
Motivace pedagogů k dalším
aktivitám s žáky, dětmi,
podporujících jejich talenty či
zmenšující jejich slabé stránky.
Písemná evaluace práce pedagogů
i nepedagogických zaměstnanců
žáky i vedením školy.
Možnost získání podpory na akce
a aktivity pro školu.
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Č.

Název dotčené
skupiny

Očekávání dotčené skupiny






5.

Představitelé obce,
které mají ZŠ a MŠ

Optimalizace nákladů na provoz ZŠ
či MŠ, zajištění nízké energetické
a nákladové náročnosti budov.
Naplnění požadavků rodičů
vzdělávaných dětí a žáků, mít
dostatek kvalitních učitelů.
Informovat veřejnost o aktivitách
školy, využít školu i pro jiné
činnosti.

Rizika spojená se skupinou





Velké náklady z rozpočtu
obce na školství.
Neustálé změny právních
předpisů.
Nedostatečná dopravní
obslužnost okolí obce.
Nedostatečný zájem
veřejnosti o dění ve škole.

Způsob komunikace









6.

Představitelé obce,
kde MŠ nebo ZŠ
není




Dostatek míst v ZŠ či MŠ pro své
obyvatele, úsilí podílet se na dění
ve spádové ZŠ a MŠ.
Informování veřejnosti o dění
ve spádové ZŠ a MŠ.
Spolupráce na zabezpečení
kvalitního dopravního spojení
do spádové obce (např.
provozování společného
mikrobusu).





Nedostatek finančních
prostředků v rozpočtech
obcí na spolupodílení se
na vybavení ve škole.
Finanční náročnost
zajištění kvalitní dopravní
obslužnosti.



Opatření

Webové stránky ZŠ,
MŠ, obce.
Jednání s okolními
spádovými obcemi
s dojíždějícími žáky
za účelem zajištění
dopravní obslužnosti,
podílení se
na investicích
do vybavení školy,
shánění sponzorů.
Společný informační
portál ve SO ORP
Moravská Třebová.
Veřejné diskuze
s vedením školy,
zřizovateli.




Společné jednání
okolních obcí, příp.
pomoc ORP, DSO či
Pardubického kraje.









Vzájemná spolupráce škol v regionu.
Komunikace spolupracujících obcí
s odborníky v oblasti vzdělávání.
Vytvoření společného informačního
portálu o školství v regionu.
Pravidelné sledování hygienických
předpisů a technického stavu
školních budov.
Zajištění standardů vybavení
ve škole.
Workshopy, společné vzdělávání
a sdílení zkušeností.

Vytvoření ne/formální platformy
s jasnými pravidly na podporu školy
ze strany spádových obcí, sponzorů
a partnerů, např. MAS.
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Č.

Název dotčené
skupiny

Očekávání dotčené skupiny




Zajištění finančních zdrojů
pro školy, dostatečné vyžití
i v mimoškolních aktivitách.
Zajištění dopravní obslužnosti.

Rizika spojená se skupinou




7.

Kraj






8.

Partneři škol
(sponzoři, sdružení
rodičů, NNO, …)





Rozvíjet školu a školská zařízení
zaváděním nových kroužků
a aktivit pro žáky.
Zvyšování povědomí o škole
a jejich kvalitách, pořádání
společných výstav, aktivně se
podílet na spolupořádání
sportovních, kulturních a jiných
akcí.
Zajistit praktické seznámení žáků
s tradičními řemesly a jejich
výrobky.
Shánět finanční prostředky
z veřejných rozpočtů a od dárců.





Způsob komunikace

Nedostatek finančních
prostředků.
Komplikovaně nastavené
dotační programy.
Neustálé změny právních
předpisů negativně
ovlivňující naplánované
aktivity.
Nezájem o nejvzdálenější
SO ORP od krajského
města.



Nízká ochota školy dělat
něco navíc, pohodlnost
některých pedagogů škol
či jejich vyčerpání
z důsledku syndromu
vyhoření, nízká tvůrčí
schopnost pedagogů.
Nedostatek finančních
prostředků, nezájem
partnerů se spolupodílet,
neochota k poskytování
darů.








Komunikace
s ostatními zřizovateli
škol a školských
zařízení, zejména
s obcemi, ve kterých
se nachází škola
zřízená krajem.
Vyměňovat si s nimi
zkušenosti, zvolit
vhodnou formu
spolupráce, společné
projekty spolupráce.
Webové stránky ZŠ,
MŠ, obce, e-mail.
Sociální sítě.
Společný informační
portál o školství ve SO
ORP.

Opatření


Zapojení obce zejména do materiální
podpory školy zřízené na jejím
území.



Zapojení obyvatel do dění v ZŠ a MŠ
a motivace široké veřejnosti
pro spolupráci se školou.
Pravidelné zajišťování publicity
a prestiže partnerům.
Pořádání akcí pro partnery.
Workshopy, společné vzdělávání
a sdílení zkušeností.
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Č.

Název dotčené
skupiny

Očekávání dotčené skupiny



9.

Děti na pomezí MŠ
a ZŠ a ZŠ a SŠ




10.

Média

Rizika spojená se skupinou

Tvůrčí přístup k výuce na ZŠ či SŠ.
Kvalitní příprava na další stupeň
vzdělávání, dobrá úroveň jazyků.
Inspirativní pedagogové, nové
zážitky výzvy.



Široké spektrum námětů a témat
pro novináře.










Ohrožení dostatečné
přípravy na další stupeň
nekvalitní výukou.
Neochota přípravy
ze strany žáků.
Malá aktivita pedagogů.
Nevhodně zvolený výběr
specializace.
Obava z reakcí
na zveřejňované zprávy.
Špatná pověst školy.
Nepřesné informace.

Způsob komunikace






Opatření

Osobní rozhovory
s pedagogy.
Webové stránky ZŠ,
MŠ, obce, e-mail.
Sociální sítě.



Spolupráce
s pracovníky
v mediích, hlavně
s místními novináři








Vytvoření trvalého způsobu
komunikace.
Propojení jednotlivých úrovní
školství MŠ/ZŠ/SŠ.
Příprava kvalitních informací
pro výběr dalšího vzdělávání.

Vytvoření kladných vztahů
pravidelnou komunikací.
Objektivní přístup k regionálnímu
školství.

Zdroj: vlastní šetření (osobní rozhovory s řediteli škol)

V tab. č. 59 jsou mj. uvedeny cílové (dotčené) skupiny v oblasti předškolního a základního vzdělávání. Nejvýznamnějšími cílovými skupinami jsou rodiče dětí a žáků,
děti a žáci a zřizovatelé škol. Největším identifikovaným rizikem jsou chybějící finance, nedostatečná komunikace mezi jednotlivými cílovými skupinami a školou
a snižující se kvalita vzdělávání. V případě nedostatku financí v rozpočtu školy nebo zřizovatele je možné využít příspěvků obcí ze spádové oblasti, spolupráce
s místními podnikateli či větší využívání dotačních programů.
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3.2.3 Analýza rizik v oblasti vzdělávání v řešeném území
Analýza rizik – registr rizik v oblasti vzdělávání ve SO ORP Moravská Třebová - byla vytvořena na základě formací ze setkávání zástupců škol a zřizovatelů v rámci
projektu MAP, dále také na základě jednání pracovních skupin a osobních konzultací se zástupci a zřizovateli školských zařízení.
Riziko spojujeme s negativními vlivy, nepříznivými dopady a ztrátami a chápeme jej jako synonymum nebezpečí, hrozby, úskalí a nejistoty. Hodnocení významnosti
rizik je založeno na hodnocení očekávané pravděpodobnosti výskytu rizik a jejich dopadu na dosažení cílů strategie. Pravděpodobnost („P“) i dopad („D“) se hodnotí
na škále 1 – 5, přičemž hodnota 1 představuje velmi malý dopad, malou pravděpodobnost a hodnota 5 velmi velký dopad (pravděpodobnost). Významnost rizika je
součinem pravděpodobnosti a dopadu. Vlastníci jednotlivých rizik jsou osoby odpovědné za řízení a monitorování daného rizika. Dohromady byly identifikovány
rizika v oblasti finanční, organizační, technické, právní a věcné.
Tab. č. 60: Analýza rizik v oblasti předškolního a základního vzdělávání
Č.

Název rizika

Hodnocení rizika
P

D

V=P*D

Název opatření ke snížení významnosti rizika

Vlastník rizika

 Využívání dotací z EU a vytváření vlastních (drobných) podnikatelských aktivit (prodej
výrobků žáků ze zájmových kroužků, výtvarných či řemeslných dílen apod.).
 Rozšířit společný nákup zboží a služeb i pro školy mimo Moravskou Třebovou.

Obec zřizující
ZŠ, MŠ

Finanční riziko
1.

Nedostatek financí na běžný provoz
a opravy.

3

4

12

2.

Nedostatek financí na investice
a vybavení.

4

4

16

3.

Nedostatek financí na platy.

4

3

12

4.

Nedostatečné využívání finančních
prostředků z EU.

3

3

9

 Najmutí zkušeného fundraisera pro více škol, který bude monitorovat výzvy a psát
projektové žádosti.

Konkrétní ZŠ,
MŠ, ZUŠ

5.

Finanční náročnost osobních
asistentů pro handicapované žáky
a žáci se SVP ve školách.

5

4

20

 Spolupráce obcí s katedrami speciální a sociální pedagogiky vysokých škol, jejíž
studenti by mohli v rámci praxe vykonávat obdobnou činnost jako osobní asistenti.
 Vzdělávání učitelů ve speciální pedagogice.

Obec zřizující
ZŠ, MŠ

 Spolupráce obcí zřizujících školy s podnikatelským sektorem.
 Spolupráce s obcemi, jejichž děti dojíždí do obce zřizující školu.
 Změna financování školství ze žáka na třídu (ideální s minimálním počtem dětí ve třídě
pod 20)
 Úspora nákladů (např. spojováním výchovných hodin dvou a více tříd)
 Zapojení do projektů.

Obec zřizující
ZŠ, MŠ
Stát;
obec zřizující ZŠ,
MŠ
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Č.

Název rizika

Hodnocení rizika
P

D

V=P*D

Název opatření ke snížení významnosti rizika

Vlastník rizika

Organizační riziko
6.

Nedostatek dětí/příliš mnoho dětí
(nepříznivý demografický vývoj).

3

3

9

 Podpora výstavby rodinných domů a bytů za zvýhodněné ceny pro mladé rodiny
(zasíťované parcely v obcích).

Obce daného
území

7.

Odchod učitelů.

2

1

2

 Zvýšení profesní motivace zvýšením platu, ale i větší možností seberealizace
a osobního růstu (DVPP, rekvalifikace, školení).

Konkrétní ZŠ,
MŠ, ZUŠ

8.

Špatné rozmístění ZŠ, MŠ v rámci
území.

2

3

6

 Strategické plánování demografického vývoje regionu a na jeho základě zřizování či
rozšiřování ZŠ.

Obce daného
území

9.

Rušení dopravních spojů zajišťující
dopravu dětí, žáků do / ze ZŠ a MŠ.

3

2

6

 Meziobecní spolupráce v jejímž rámci by byly dojednány smlouvy o pronájmu či koupi
mikrobusů, které vyplní nedostatečnou dopravní obslužnost zajišťovanou krajem.

Obce daného
území;
kraj

10.

Nedostatečné zpětné vazby ze ZŠ
(i opačně od rodičů).

3

4

12

 Podpora diskusních fór mezi školou a rodiči (online či přímo ve školách na diskusních
setkáních či konzultačních hodinách učitelů pro rodiče).

Stát

11.

Nezájem či neochota obcí
na spolupráci.

2

2

4

 Dojednání spolupráce v rámci většího počtu obcí – snížení finančního podílu
jednotlivých obcí na společných projektech.

Obce daného
území

12.

Nevhodně stanovené normativy
na ZŠ a MŠ ze strany kraje.

4

3

12

 Prohloubení spolupráce kraje a jednotlivých škol.

Obce daného
území

Právní riziko
13.

Neustále se měnící legislativa.

5

3

15

 Konzultace návrhů nových právních předpisů týkajících se školství či jejich změn
odpovědnými zaměstnanci ministerstva školství.
 Společné vzdělávání.

Konkrétní ZŠ,
MŠ, ZUŠ, ŠK, ŠD

14.

Reformy, které zhorší podmínky
pro kvalitní výuku.

4

5

20

 Konzultace návrhů nových právních předpisů týkajících se školství či jejich změn
odpovědnými zaměstnanci ministerstva školství.

Obce daného
území

15.

Změna legislativy, která povede
k vynuceným investicím (např.
zpřísnění hygienických předpisů).

5

5

25

 Konzultace návrhů nových právních předpisů týkajících se školství či jejich změn
odpovědnými zaměstnanci ministerstva školství.

Obce daného
území
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Č.

Název rizika

Hodnocení rizika
P

D

V=P*D

Název opatření ke snížení významnosti rizika

Vlastník rizika

Technické riziko
16.

Zastaralé či nevyhovující vybavení.

2

4

8

 Využití prostředků z darů.
 Využití dotačních prostředků.

Obec zřizující
ZŠ, MŠ

17.

Špatný technický stav budov ZŠ,
MŠ.

3

4

12

 Spolupráce škol s místními řemeslníky či stavebními podnikateli, nabídka umístění
reklamy či oprava jako sponzorský dar.

Obec zřizující
ZŠ, MŠ

18.

Přístup handicapovaných do školy
(podmínky pro ně).

3

3

9

 Spolupráci obcí a škol s NNO na vytváření společných projektů, s nimiž by bylo snáze
dosáhnout na dotace z EU.

Obec zřizující
ZŠ, MŠ

Konkrétní ZŠ,
MŠ

Věcné riziko

19.

Nízká kvalita výuky.

3

3

9

 Zvýšení profesní i osobní motivace učitelů na zkvalitnění výuky a lepších výsledků
žáků.
 Uzavírání pracovních smluv na dobu určitou se zkušebními lhůtami pro nové
pedagogy.

20

Špatné řízení školy.

2

3

6

 Kvalitní školení pro ředitele škol.
 Pravidelné setkávání ředitelů škol za účelem vzájemné výměny zkušeností.

Obec zřizující
ZŠ, MŠ

21.

Nezájem rodičů o umístění dětí
do konkrétní ZŠ, MŠ.

2

3

6

 Prezentace výsledků žáků i nabídky zájmových kroužků, které školy nabízí.

Konkrétní ZŠ,
MŠ

Zdroj: vlastní šetření (osobní rozhovory s řediteli škol)

Tab. č. 60 popisuje rizika v oblasti předškolního a základního vzdělávání, která byla vyhodnocena ve správním obvodu ORP Moravská Třebová. Mezi rizika s nejvyšším
hodnocením patří:


Změna legislativy, která povede k vynuceným investicím (hodnocení 25) – časté změny právních předpisů a mnohdy vycházejících z principu „pokus – omyl“
vede k zatížení školních subjektů. Navrhovaná opatření spočívají v konzultaci návrhů právních předpisů či jejich změn s odpovědnými zaměstnanci MŠMT ČR
a je použitelné do té míry, dokud budou důležité změny připravovány na MŠMT či jiném ministerstvu. Problém nastává v případě tzv. přílepků v průběhu
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legislativního procesu v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, kde již není z pohledu škol a obcí, prostor pro diskuzi a uplatnění připomínek je velmi malý
nebo žádný.


Reformy, které zhorší podmínky pro kvalitní výuku (hodnocení 20) – zástupci škol se shodují na potřebnosti reformy, ale je možné, že konkrétní reforma zhorší
podmínky pro kvalitní výuku, zvláště bez dostatečné diskuze s odbornou veřejností.



Finanční náročnost osobních asistentů pro handicapované děti ve školách (20) – asistenti jsou ve školách potřební. Vzhledem ke způsobu financování je však
pro školy obtížné již samotné absolvování procesu vyplnění žádosti, které navíc nemusí být vyhověno. Pro vyřešení problémů je zde možnost spolupráce ZŠ
s katedrou speciální a sociální pedagogiky vysoké školy, jejíž studenti by mohli v rámci praxe vykonávat obdobnou činnost jako osobní asistenti (otázkou je
přijetí ze strany handicapovaného žáka časté střídání osob, které o něj „pečují“). Další možností je vzdělávání pedagogů ve speciální pedagogice (s tím však
může souviset neochota pedagoga učit se novým věcem, související např. s nezájmem věnovat se více handicapovaným dětem).

Poznámka: Podrobná charakteristika rizik za prioritní oblasti bude obsahem SWOT-3 analýzy.
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3.2.4 Popis potřeb investic v řešeném území
Na základě výsledků z dotazníkového šetření MŠMT ČR, osobních rozhovorů se zřizovateli a zástupci
školských zařízení na území SO ORP Moravská Třebová, výsledků jednání pracovních skupin bylo
zjištěno, že většina školských zařízení na území má problémy se zastaralými budovami institucí a také
s jejich zastaralým zázemím. Školské zařízení mají zájem především o zajištění bezbariérového
přístupu, rekonstrukci střech, zateplení, výměnu oken, rekonstrukci podlah, sociálních zařízení. Další
potřebou je rekonstrukce odborných učeben, rekonstrukce tělocvičen, sportovišť a hřišť. Školské
zařízení také potřebují kvalitní a moderní vybavení učeben, tělocvičen, tříd, dílen atd.
V dotazníkovém šetření MŠMT ČR (podkapitola 3.1.3.1) označily základní školy za nejvíce potřebnou
oblast rozvoje – Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení.
Investiční aktivity
Konkrétní investiční záměry jsou popsány ve Strategické části v podkapitolách 4.7.1 a 4.7.2.
Mateřské školy plánují především investice do stavebních úprav a rekonstrukcí budov (zateplení budov,
výměna oken, rekonstrukce střechy, elektrorozvody, výměna kotle atd.), dále do rekonstrukcí vnitřních
prostor (třídy, jídelny, kuchyně) a venkovních prostor (hřiště, zahrady) včetně modernizace vybavení.
MŠ mají také zájem o zbudování keramické dílny.
Základní školy plánují nejvíce investovat do stavebních úprav a rekonstrukcí budov (zateplení budov,
výměna oken, rekonstrukce střechy, bezbariérový přístup), dále do rekonstrukcí nebo zbudování
nových vnitřních a venkovních učeben, rekonstrukcí vnitřních prostor (třídy, jídelny, kuchyně, družiny,
tělocvičny) a venkovních prostor (hřiště, sportoviště) včetně modernizace vybavení.
Neinvestiční aktivity
Z dotazníkového šetření MŠMT, jehož výsledky jsou podrobně vyhodnoceny v podkapitole 3.1.3.1 je
zřejmé, že mateřské školy v území požadují z hlediska neinvestičních potřeb rozvoj v oblastech dle
následujícího pořadí: Polytechnické vzdělávání, čtenářská pregramotnost, kompetence k iniciativě
a kreativitě dětí, matematická pregramotnost a inkluze.
Základní školy v území požadují z hlediska neinvestičních potřeb rozvoj v oblastech dle následujícího
pořadí: inkluze, čtenářská gramotnost, polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost,
kompetence k iniciativě a kreativitě dětí.
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3.3 Východiska pro strategickou část
Na základě výstupů analýzy dotazníkového šetření MŠMT ČR, analytické části a dosavadních diskuzí
byly na jednáních pracovních skupin definovány problémové oblasti a klíčové problémy. Z takto
definovaných oblastí byly následně dále vybrány priority, které budou předmětem řešení MAP.
Na základě diskuzí v pracovních skupinách a výsledků analýz byla vypracována SWOT-3 analýza
pro každou prioritní oblast.

3.3.1 Vymezení problémových oblastí a klíčových problémů
Tato podkapitola vymezuje problémové oblasti a klíčové problémy v rámci MAP rozvoje vzdělávání
pro SO ORP Moravská Třebová. Na základě vyhodnocení analytické části, výsledků dotazníkového
šetření MŠMT a individuálních schůzek s řediteli a zřizovateli škol v území SO ORP Moravská Třebová
vyplynuly následující problémové oblasti.
Tab. č. 61: Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
Téma

Závažnost

Problémová oblast

(1 – malá, 2 – průměrná,
3 – zásadní)

Neznalost konceptu inkluzivního vzdělávání,
nedostatečné zkušenosti s inkluzívním
vzděláváním
Nezkušenost s identifikací SVP

na

podpůrný

Nevyhovující podmínky šablon pro malé MŠ
Nedostatečné vybavení pomůckami
Chybějící metodiky
Inkluze

Neexistence sdíleného odborníka v oblasti
předškolního vzdělávání
Velký počet dětí ve třídách
Bezbariérovost
Komunikace s rodiči
Omezená
možnost
zastupování
při nepřítomnosti
pedagoga
z důvodu
školení
Umístění dětí mladších 3 let – neznalost
postupů pedagogické práce s dětmi
mladšími 3 let, nedostatek vhodných
pomůcek, nedostatečné vybavení materiální
a personální

Dotazníkové šetření MŠMT,
strukturované rozhovory

3

Dotazníkové šetření MŠMT,
strukturované rozhovory
Dotazníkové šetření MŠMT,
strukturované rozhovory
Dotazníkové šetření MŠMT,
strukturované rozhovory

3

Strukturované rozhovory

3

Neznalost postupů práce s dětmi SVP
Nedostatek prostředků
personál (asistenti, chůvy)

3

Zdůvodnění výběru

3

3
3
3

Dotazníkové šetření MŠMT,
strukturované rozhovory
Dotazníkové šetření MŠMT,
strukturované rozhovory
Strukturované rozhovory

2

Strukturované rozhovory

2

Strukturované rozhovory

3

Dotazníkové šetření MŠMT,
strukturované rozhovory
Strukturované rozhovory

2
Strukturované rozhovory
2
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Téma

Problémová oblast

Nedostatek
financí
na
podporu
polytechnického vzdělávání
Nevhodné či žádné vybavení pomůckami
Polytechnické
pro rozvoj polytechnického vzdělávání
vzdělávání
Absence pozice samostatného pracovníka
nebo pracovníků pro rozvoj polytechnického
vzdělávání
Nedostatek
interaktivních
metod
a nedostatek
pomůcek
pro
rozvoj
pregramotnosti, nedostatek technologií
pro rozvoj pregramotnosti, nedostatek
metodik
Nedostatek finančních prostředků
Nedostatek mentoringu
Čtenářská
a matematická Nezájem ze strany rodičů
pregramotnost
Absence
samostatného
pracovníka
pro rozvoj pregramotnosti
Nesdílení
dobré
praxe,
nedostatek
kooperace
Nedostatek individuálního přístupu k dětem
z důvodu velkého počtu dětí ve třídě
Zvýšení atraktivnosti literatury

Kompetence
k iniciativě
a kreativitě

Sociální
a občanské
kompetence

Nedostatek
finančních
prostředků
pro zajištění pomůcek, literatury apod.
pro rozvoj iniciativy a kreativity
Nedostatek informačních a komunikačních
technologií pro rozvoj iniciativy a kreativity
Malý zájem o stereotypní přístup pedagogů
k podpoře iniciativy a kreativity
Nedostatek příležitostí k dalšímu vzdělávání
pedagogických pracovníků v oblasti rozvoje
iniciativy a kreativity
Nedostatečná kooperace s ostatními MŠ

Nedostatek financí na pořízení moderního
Digitální
ICT vybavení
kompetence
pedagogických Nedostatek příležitostí k dalšímu vzdělávání
pracovníků
Nevhodné prostory k podpoře sportu
Podpora sportu (nutná obnova hřišť a školních zahrad)
Zvýšení zájmu dětí a rodičů o rozvoj tělesné
a zdravého
životního stylu zdatnosti a zdravý životní styl
Nedostatek finančních prostředků

Závažnost
(1 – malá, 2 – průměrná,
3 – zásadní)

3
3
2

Zdůvodnění výběru
Dotazníkové šetření MŠMT,
strukturované rozhovory
Dotazníkové šetření MŠMT,
strukturované rozhovory
Dotazníkové šetření MŠMT,
strukturované rozhovory
Dotazníkové šetření MŠMT

3

2

Dotazníkové šetření MŠMT

2

Dotazníkové šetření MŠMT

2

Dotazníkové šetření MŠMT

2
2
2
2

Dotazníkové šetření MŠMT
Dotazníkové šetření MŠMT
Dotazníkové šetření MŠMT
Strukturované rozhovory
Dotazníkové šetření MŠMT

3
3

Dotazníkové šetření MŠMT

3

Dotazníkové šetření MŠMT,
strukturované rozhovory
Dotazníkové šetření MŠMT,
strukturované rozhovory

1

Dotazníkové šetření MŠMT,
strukturované rozhovory

3

Dotazníkové šetření MŠMT
2
2
3
2
2

Dotazníkové šetření MŠMT
Strukturované rozhovory
Strukturované rozhovory
Strukturované rozhovory

Zdroj: vlastní zpracování
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Tab. č. 62: Čtenářská a matematická gramotnost v základních školách
Téma

Problémová oblast
Nedostatek stabilní finanční podpory
pro rozvoj
příslušné
gramotnosti
(k personálnímu zajištění pedagogického
dozoru koutů, volně otevřených učeben,
k možnému půlení hodin, k inovaci
a výměně učebních pomůcek, k zajištění
dostatečného počtu těchto pomůcek)
Nízká časová dotace pro rozvoj příslušné
gramotnosti mimo výuku
Nezájem ze strany žáků a rodičů

Čtenářská
gramotnost
v základních
školách

Chybějící nebo nedostatečný srovnávací
nástroj úrovně gramotnosti pro žáky daného
věku nebo ročníku
Nedostatečný rozvoj mentoringu na škole
ve vztahu k příslušným gramotnostem (malá
kreativita, stereotyp vyučujících, nízká
sebemotivace)
Chybějící čtenářské kluby ve školách
Nedostatečná podpora nadaných dětí

Matematická
gramotnost
v základních
školách

Nedostatečné
materiálně
technické
podmínky pro rozvoj v příslušné oblasti
gramotnosti mimo školu (exkurze, výstavy,
tematické programy apod.)
Nedostatek stabilní finanční podpory
pro rozvoj
příslušné
gramotnosti
(k personálnímu zajištění pedagogického
dozoru koutů, volně otevřených učeben,
k možnému půlení hodin, k inovaci
a výměně učebních pomůcek, k zajištění
dostatečného počtu těchto pomůcek)
Nízká časová dotace pro rozvoj příslušné
gramotnosti mimo výuku
Nezájem ze strany žáků a rodičů
Nízká úroveň kooperace školy s dalšími
aktéry k rozvoji gramotnosti (projekty se
školami, s obcemi, science centry, NO apod.)
Chybějící nebo nedostatečný srovnávací
nástroj úrovně gramotnosti pro žáky daného
věku nebo ročníku
Nedostatečná kvalita didaktických materiálů
výuky (pracovní listy, úlohy, rébusy, apod.)
Nedostatek možností pro sdílení dobré
praxe
Nedostatečné znalosti učitelů v oblasti
nových metod rozvíjení matematické
gramotnosti

Závažnost
(1 – malá, 2 – průměrná,
3 – zásadní)

Zdůvodnění výběru
Dotazníkové šetření MŠMT

3

2
2

Dotazníkové šetření MŠMT
Dotazníkové šetření MŠMT
Dotazníkové šetření MŠMT

1
Dotazníkové šetření MŠMT
1
1

Šablony OP VVV

1

Strukturované rozhovory
Dotazníkové šetření MŠMT

1
Dotazníkové šetření MŠMT

3

2
2

Dotazníkové šetření MŠMT
Dotazníkové šetření MŠMT
Dotazníkové šetření MŠMT

2
Dotazníkové šetření MŠMT
1
1
1

Dotazníkové šetření MŠMT
Dotazníkové šetření MŠMT
Dotazníkové šetření MŠMT

1

Zdroj: vlastní zpracování
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Tab. č. 63: Inkluzívní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
Téma

Problémová oblast

Inkluzívní
vzdělávání
a podpora
dětí a žáků
ohrožených
školním
neúspěchem

Nedostatek finančních zdrojů na personální
náklady na práci s heterogenními skupinami
dětí
Nedostatek
finančních
prostředků
na pořízení
kompenzačních/speciálních
pomůcek pro žáky se SVP
Nedostatek
finančních
prostředků
pro realizaci mimoškolního vzdělávání
pro znevýhodněné děti (např. výstavy,
exkurze, kroužky apod.)
Technická nemožnost bezbariérových úprav
školy
Neexistence sdíleného odborníka v oblasti
základního vzdělávání
Zdlouhavost, administrativní náročnost –
od procesu vyšetření žáka se SVP
po stanovení podpůrných opatření
Nedostatečná kampaň/osvěta v oblasti
inkluze/společného vzdělávání pro širokou
veřejnost, pro rodiče žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami apod.
Nedostatečná připravenost škol v oblasti
práce se žáky se SVP (vzdělávání pedagogů,
zajištění
a
vzdělávání
asistentů
a nepedagogických pracovníků
Neznalost základů konceptu inkluze,
nezkušenost s identifikací poruch chování
Neznalost používání didaktických pomůcek
pro žáky se SVP
Obavy, strach z nezvládnutí inkluzivních
opatření a práce s dětmi se SVP
Nedostatečný rozvoj nadaných žáků,
do výuky zakomponovat více mimoškolních
projektů

Závažnost
(1 – malá, 2 – průměrná,
3 – zásadní)

3

Zdůvodnění výběru
Dotazníkové šetření MŠMT,
strukturované rozhovory
Strukturované rozhovory

3

3

3
3

Dotazníkové šetření MŠMT,
strukturované rozhovory

Dotazníkové šetření MŠMT,
strukturované rozhovory
Strukturované rozhovory
Strukturované rozhovory

3

2

Dotazníkové šetření MŠMT,
strukturované rozhovory

Strukturované rozhovory
2

2
2
2

Strukturované rozhovory
Strukturované rozhovory
Strukturované rozhovory
Strukturované rozhovory

2

Zdroj: vlastní zpracování
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Tab. č. 64: Vytváření a rozvoj kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
Téma

Vytváření
a rozvoj
kompetencí
k podnikavosti,
iniciativě
a kreativitě

Problémová oblast
Nedostatek
finančních
prostředků
pro realizaci vzdělávání mimo vlastní výuku
Nedostatek příležitostí ke vzdělávání
pedagogických
pracovníků
v oblasti
podnikavosti, iniciativy a kreativity
Nedostatek výukových materiálů, pomůcek
a metodik
Malý zájem zaměstnavatelů a podnikatelů
o spolupráci se školami
Malý zájem pedagogů
Malý zájem žáků o témata, cvičení, projekty
rozvíjející kompetence k podnikavosti,
iniciativě a kreativitě
Nedostatečná dostupnost informačních
a komunikačních technologií pro výuku
v oblasti podnikavosti, iniciativy a kreativity
Nedostatečné kompetence pedagogických
pracovníků k rozvoji podnikavosti, iniciativy
a kreativity u žáků
Organizování konzultací, debat a exkurzí
na podporu podnikavosti, iniciativy pro žáky
i učitele
Neznalost obsahová

Závažnost
(1 – malá, 2 – průměrná,
3 – zásadní)

3

Zdůvodnění výběru
Dotazníkové šetření MŠMT,
strukturované rozhovory
Dotazníkové šetření MŠMT

2
2
1
1

Dotazníkové šetření MŠMT
Dotazníkové šetření MŠMT
Dotazníkové šetření MŠMT
Dotazníkové šetření MŠMT

1
Dotazníkové šetření MŠMT
1
Dotazníkové šetření MŠMT
1
Dotazníkové šetření MŠMT
1
1

Strukturované rozhovory

Zdroj: vlastní zpracování
Tab. č. 65: Rozvoj polytechnického vzdělávání
Téma

Problémová oblast
Chybí
aktivní
podpora
předškolní
polytechnické výchovy
Nedostatek
financí
na
podporu
polytechnického vzdělávání
Nevhodné či žádné vybavení pomůckami
pro rozvoj polytechnického vzdělávání
(zejména MŠ)
Nedostatečné/neodpovídající prostory

Rozvoj
polytechnické- Rozvoj
znalostí
pedagogů
v oblasti
ho vzdělávání polytechniky
Nevhodné či žádné vybavení laboratoří,
odborných učeben, dílen apod.
Spolupráce se SŠ
Sdílení dobré praxe mezi pedagogy z dalších
škol
Spolupráce s místními firmami/podnikateli

Závažnost
(1 – malá, 2 – průměrná,
3 – zásadní)

3
3

Zdůvodnění výběru
Dotazníkové šetření MŠMT
Dotazníkové šetření MŠMT
Dotazníkové šetření MŠMT

3
2
2
2
2
2
2

Dotazníkové šetření MŠMT
Dotazníkové šetření MŠMT
Dotazníkové šetření MŠMT
Strukturované rozhovory
Strukturované rozhovory
Strukturované rozhovory

Zdroj: vlastní zpracování

125

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Moravská Třebová
reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000688
Tab. č. 66: Kariérové poradenství
Téma

Problémová oblast

Závažnost
(1 – malá, 2 – průměrná,
3 – zásadní)

Vzdělávání pedagogů
2

Spolupráce se zaměstnavateli
Kariérové a s Úřadem práce ČR
poradenství
Využívání dostupných informací
o trhu práce

2

2

Spolupráce se středními školami

2

Zdůvodnění výběru
Dlouhodobý záměr vzdělávání
a rozvoje vzdělávací soustavy ČR
na období 2015 − 2020,
Dlouhodobý záměr vzdělávání
a rozvoje vzdělávací soustavy
v Pardubickém kraji (2016 – 2020)
Dlouhodobý záměr vzdělávání
a rozvoje vzdělávací soustavy
v Pardubickém kraji (2016 – 2020)
Dlouhodobý záměr vzdělávání
a rozvoje vzdělávací soustavy ČR
na období 2015 − 2020,
Dlouhodobý záměr vzdělávání
a rozvoje vzdělávací soustavy
v Pardubickém kraji (2016 – 2020)
Strukturované rozhovory

Zdroj: vlastní zpracování
Tab. č. 67: Jazykové vzdělání
Téma

Problémová oblast

Nedostatek stabilní finanční podpory
pro rozvoj příslušné gramotnosti
(k personálnímu zajištění pedagog.
dozoru koutků, volně otevřených
učeben, k možnému půlení hodin,
k inovaci a výměně učebních pomůcek,
k zajištění dostatečného počtu těchto
pomůcek apod.), absence rodilých
mluvčích na ZŠ
Nedostatečné technické a materiální
Jazykové
zabezpečení na praktické využití cizích
vzdělávání
jazyků
Nízká časová dotace pro rozvoj
příslušné gramotnosti mimo výuku
Nedostatečné materiálně technické
podmínky pro rozvoj v příslušné oblasti
gramotnosti mimo školu (exkurze,
výstavy, tematické program apod.)
Rozvoj znalostí pedagogů v oblasti
jazykových znalostí a využití těchto
znalostí ve výuce

Závažnost
(1 – malá, 2 – průměrná,
3 – zásadní)

Zdůvodnění výběru
Dotazníkové šetření MŠMT

3

Strukturované rozhovory
3
3

Dotazníkové šetření MŠMT
Dotazníkové šetření MŠMT

3
Strukturované rozhovory
2

Zdroj: vlastní zpracování
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Tab. č. 68: Informační gramotnost a digitální kompetence
Téma

Problémová oblast
Nedostatek financí na pořízení
a průběžnou obnovu moderního ICT
vybavení (včetně údržby stávající
techniky), posílení konektivity škol
a kvalifikovanou správu sítí
Neznalost metod implementace
vlastní techniky žáků na stávající
podmínky školy
Nevhodné/zastaralé ICT vybavení

Nedostatečné používání ICT ve výuce
ve všech předmětech – nedostatečná
kvalifikace učitelů a vedení škol
ohledně vzdělávání
Nedostatečná podpora informat.
myšlení žáků
Nedostatečná spolupráce s rodiči
Informační
v oblasti digitálního vzdělávání
gramotnost Nedostatečné znalosti pedagogů
a digitální v oblasti používání hardware
kompetence Nedostatečné znalosti pedagogů
v oblasti
používání
software
a internetu
Nedostatek časových možností
k dalšímu vzdělávání pedagogů
v oblasti digitálních kompetencí
Nedostatečné využití možností BYOD
(Bring Your Own Device – přines si
svoje vlastní zařízení) pro konkrétní
projekty žáků (umožnění žákům
používat ve výuce jejich vlastní
technická zařízení typu ICT, tj.
netbooky, notebooky, tablety, chytré
telefony, apod.); neznalost metod
implementace vlastní techniky žáků
na
stávající
podmínky
školy
(různorodé operační systémy apod.)

Závažnost
(1 – malá, 2 – průměrná,
3 – zásadní)

Zdůvodnění výběru
Dotazníkové šetření MŠMT

3

Dotazníkové šetření MŠMT
3
3
3

3
3
2

Dotazníkové šetření MŠMT
Dotazníkové šetření MŠMT,
Strategie digitálního vzdělávání
do roku 2020
Strategie digitálního vzdělávání
do roku 2020
Strategie digitálního vzdělávání
do roku 2020
Dotazníkové šetření MŠMT
Dotazníkové šetření MŠMT

2
Dotazníkové šetření MŠMT
2
Dotazníkové šetření MŠMT

2

Zdroj: vlastní zpracování
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Tab. č. 69: Sociální a občanské kompetence
Téma

Problémová oblast

Neznalost a nerespektování pravidel
chování a komunikace
Sociální
a občanské Nezkušenost v oblasti občanských
kompetence kompetencí
Komunikace v týmu

Závažnost
(1 – malá, 2 – průměrná,
3 – zásadní)

2
2
2

Zdůvodnění výběru
Strukturované rozhovory
Strukturované rozhovory
Strukturované rozhovory

Zdroj: vlastní zpracování
Tab. č. 70: Kulturní povědomí a vyjádření dětí a žáků
Téma

Kulturní
povědomí
a vyjádření
dětí a žáků

Problémová oblast

Závažnost
(1 – malá, 2 – průměrná,
3 – zásadní)

Neznalost místa „ve kterém žiji“

2

Nezkušenost v oblasti občanských
kompetencí

2

Komunikace v týmu

2

Neexistence regionálních učebnic
zaměřených na celé území SO ORP
Moravská Třebová
Nedostatečná spolupráce mezi
školami a kulturními zařízeními
v území

Zdůvodnění výběru
Strukturované rozhovory
Strukturované rozhovory
Strukturované rozhovory
Strukturované rozhovory

2
Strukturované rozhovory
1

Zdroj: vlastní zpracování
Tab. č. 71: Podpora sportu a zdravého životního stylu
Téma

Problémová oblast

Podpora
sportu
a zdravého
životního
stylu

Nevhodné prostory k podpoře sportu
(nutná obnova hřišť a tělocvičen)
Zvýšení zájmu dětí a rodičů o rozvoj
tělesné zdatnosti a zdravý životní styl
Nedostatek finančních prostředků

Závažnost
(1 – malá, 2 –
průměrná, 3 – zásadní)

3
2
2

Zdůvodnění výběru
Strukturované rozhovory
Strukturované rozhovory
Strukturované rozhovory

Zdroj: vlastní zpracování
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Tab. č. 72: Neformální a zájmové vzdělávání
Téma

Problémová oblast

Organizace
neformálního
a zájmového
vzdělávání nedosahují na dotace na stavební
úpravy (např. bezbariérovost), případně
na rozšíření prostor z důvodů plně obsazené
kapacity (ZUŠ Jevíčko)
Organizace neformálního a zájmového
vzdělávání nemají dostatek finančních
prostředků na vybavení a pomůcky,
na propagaci činnosti, na kvalitní lektory
Překrývání doby konání aktivit s aktivitami
ostatních aktérů vzdělávání na území SO ORP
Moravská Třebová
Organizace neformálního a zájmového
vzdělávání působí spíše ve městech,
na malých obcích působí jen malé množství
zájmových spolků. Z tohoto důvodu je důležité
podpořit rozšíření nabídky služeb organizací
neformálního a zájmového vzdělávání
do menších obcí
Neformální Rovný přístup k zájmovému vzdělávání
a zájmové a dostupnost zájmového vzdělávání
vzdělávání
Nedostatečná spolupráce mezi organizacemi
neformálního a zájmového vzdělávání
navzájem
Nedostatečná spolupráce mezi školami
a spolky
Efektivní oslovení rodičů či dětí a žáků, kteří
nemají doposud zájem o mimoškolní aktivity
s konkrétní nabídkou – nedostatek financí
rodiny na poplatky
Chybí dostatečná nabídka činností pro celou
rodinu
Nutná osvěta – rodiče musí podpořit zájem
dětí a žáků o návštěvu kroužků, zodpovědnost
za pravidelnou docházku již přihlášených dětí
Podpora nadaných dětí a žáků

Závažnost
(1 – malá, 2 – průměrná,
3 – zásadní)

3

3

2

Zdůvodnění výběru
Finanční podpora organizací
neformálního a zájmového
vzdělávání

Finanční podpora organizací
neformálního a zájmového
vzdělávání
Koordinovat aktivity
s ostatními aktéry
vzdělávacích aktivit
Finanční podpora organizací
neformálního a zájmového
vzdělávání

2

2

2

2

2

1

2

2

Zajistit neformální vzdělávání
dětí a žáků se SVP, zajištění
bezbariérovosti
Koordinovat aktivity
s ostatními aktéry
vzdělávacích aktivit
Koordinovat aktivity
s ostatními aktéry
vzdělávacích aktivit
Zajištění propagace činnosti
organizací neformálního
a zájmového vzdělávání
Finanční podpora organizací
neformálního a zájmového
vzdělávání
Zajištění propagace činnosti
organizací neformálního
a zájmového vzdělávání
Finanční podpora organizací
neformálního a zájmového
vzdělávání

Zdroj: vlastní zpracování
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Tab. č. 73: Rozvoj infrastruktury škol, včetně rekonstrukcí a vybavení
Téma

Problémová oblast

Stavební úpravy – bezbariérový přístup,
půdní vestavby, opravy chodníků, zábradlí,
tělocvičen, zabezpečení budovy školy
Dobudování
případně
rekonstrukce
podnětných venkovních prostředí škol,
rekonstrukce či výstavba dílen/kuchyněk,
učeben fyziky, chemie, přírodopisu,
Rozvoj
infrastruktury informatiky, tělocvičen, školních jídelen
a kuchyní, družin, kmenových tříd,
škol, včetně
keramické dílny atd.
rekonstrukcí Rekonstrukce a nové vybavení na školní
a vybavení hřiště, sportoviště a zahrady
Moderní vybavení odborných učeben
Modernizace vybavení škol a pořízení
nových didaktických pomůcek
Nedostatek
didaktických
pomůcek
pro 2 leté děti

Závažnost
(1 – malá, 2 – průměrná,
3 – zásadní)

3

3

3
3
3
3

Zdůvodnění výběru
Šablony OP VVV,
spolupráce se zřizovatelem
Šablony OP VVV,
spolupráce se zřizovatelem,
při dodržení podmínek
možnost financování z IROP
a SCLLD

Šablony OP VVV,
spolupráce se zřizovatelem
Šablony OP VVV,
spolupráce se zřizovatelem
Šablony OP VVV,
spolupráce se zřizovatelem
Šablony OP VVV,
spolupráce se zřizovatelem

Zdroj: vlastní zpracování
Tab. č. 74: Spolupráce
Téma

Problémová oblast

Spolupráce

Neexistence regionální propojené sítě
aktérů ve vzdělávání
Nedostatečná
spolupráce
všech
zapojených aktérů spolupráce, tj. mezi
školami stejného i různého stupně,
zaměření
Nedostatečná spolupráce s rodiči dětí
a žáků, chybí průběžná informovanost
Nedostatečná
spolupráce
mezi
organizacemi zájmového a neformálního
vzdělávání
Nedostatek setkávání za účelem sdílení
příkladů dobré praxe a zkušeností

Závažnost
(1 – malá, 2 – průměrná,
3 – zásadní)

2

2

2

2

2

Zdůvodnění výběru
Vytvoření platformy
pro spolupráci
Vytvoření platformy
pro spolupráci

Vytvoření platformy
pro spolupráci
Vytvoření platformy
pro spolupráci
Vytvoření platformy
pro spolupráci

Zdroj: vlastní zpracování
Tab. č. 75: Ostatní
Závažnost

Téma

Problémová oblast

Ostatní

Vysoká administrativní zátěž na ředitele
a pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ

3

Zastarávání knižních učebních materiálů

2

(1 – malá, 2 – průměrná,
3 – zásadní)

Zdůvodnění výběru
Strukturované rozhovory
Strukturované rozhovory

Zdroj: vlastní zpracování
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3.3.2 Vymezení prioritních oblastí a k nim přiřazených strategických cílů
Problémové oblasti a klíčové problémy byly shrnuty do následujících 3 prioritních oblastí. Uvedený
přehled priorit a cílů se zaměřuje na vybrané – konkrétní vzdělávací oblasti, jež pomohou naplnit
základní vize v oblasti vzdělávání na území SO ORP Moravská Třebová.
Schéma č. 3: Schéma prioritních oblastí a k nim přiřazených strategických cílů

Zdroj: vlastní zpracování
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3.3.3 SWOT-3 analýza prioritních oblastí rozvoje v řešeném území
K jednotlivým prioritním oblastem byly zpracovány SWOT-3 analýzy, které jsou uvedeny v této kapitole.
SWOT-3 analýza přináší souhrnný pohled na problematiku vzdělávání v území MAP. Vymezuje klíčové
silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby pro rozvoj vzdělávání v území a slouží tak jako výchozí bod
pro strategickou část, resp. formulaci strategických cílů tak, aby odpovídaly reálným potřebám území.
Zjištěné závěry z analýzy území, z jednání pracovních skupin a z řízených rozhovorů s aktéry v oblasti
vzdělávání sloužily jako výchozí bod pro manažerské zpracování SWOT analýz pro prioritní oblasti.
SWOT analýza je koncipována jako SWOT-3 analýza. Za každou prioritní oblast jsou uvedeny 3 silné
a 3 slabé stránky, 3 příležitosti a 3 hrozby.
Tab. č. 76: SWOT-3 analýza – Prioritní oblast: 1 – Podpora a rozvoj kvalitního předškolního vzdělávání

Silné stránky:
1. Poměrně hustá síť MŠ v území - dostatečná
kapacita mateřských škol na území.
2. Podpora a zájem ze strany zřizovatelů.
3. Ochota pedagogů ke sdílení zkušeností,
předávání příkladů dobré praxe, spolupráce
mezi jednotlivými MŠ v území.

Příležitosti:
1.

2.
3.

Financování potřeb z dotačních zdrojů.
Snížení počtu dětí na třídu.
Vzdělávání pedagogů MŠ.

Slabé stránky:
1. Nevyhovující stav budov a prostor (např.
bezbariérovost), a dále venkovních prostor
(zahrady, hřiště).
2. Nedostatek pomůcek a vybavení pro rozvoj
pregramotnosti dětí (např. čtenářská,
matematická,
polytechnická
apod.)
a pro práci s dětmi se SVP.
3. Chybějící personální kapacity pro práci
s diferencovanými skupinami dětí (chybí
asistenti pedagoga, chůvy, logoped,
psycholog a další).
Hrozby:
1. Další chátrání budov a hrozba vysokých
nákladů při oddalování rekonstrukce.
2. Zvyšující se administrativní náročnost
v návaznosti na časté a nekoncepční změny
legislativy.
3. Nedostatek finančních prostředků.
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Tab. č. 77: SWOT-3 analýza – Prioritní oblast: 2 – Podpora a rozvoj kvalitního základního vzdělávání

Silné stránky:

Slabé stránky:

1.

1.

2.

3.

Dostatečný počet ZŠ na území (existence
malotřídních škol v obcích)
Pozitivní hodnocení škol – dobré klima
ve školách, rodinná atmosféra, minimum
patologických jevů
U většiny ZŠ – dobré vztahy se
zřizovatelem.

Příležitosti:
1.
2.
3.

Financování potřeb z dotačních zdrojů.
Vzdělávání pedagogů ZŠ.
Navázání spolupráce s ostatními aktéry
vzdělávání
(ostatními
ZŠ,
rodiči,
organizacemi zájmového vzdělávání, příp.
odborem školství).

Nevyhovující stav budov a prostor (např.
bezbariérovost), a dále venkovních prostor
(zahrady, hřiště).
2. Nedostatek pomůcek a vybavení pro rozvoj
gramotnosti žáků (např. čtenářská,
matematická,
polytechnická
apod.)
a pro práci s dětmi se SVP.
3. Chybějící personální kapacity pro práci
s diferencovanými skupinami žáků (chybí
asistenti pedagoga, logoped, psycholog
a další).
Hrozby:
1.
2.

3.

Další chátrání budov a hrozba vysokých
nákladů při oddalování rekonstrukce.
Zvyšující se administrativní náročnost
v návaznosti na časté a nekoncepční změny
legislativy.
Nedostatek finančních prostředků.

Tab. č. 78: SWOT-3 analýza – Prioritní oblast: 3 – Zajištění dostupnosti a zvýšení kvality zájmového,
neformálního, základního uměleckého a celoživotního vzdělávání

Silné stránky:
1. Dlouhodobá tradice organizací.
2. Podpora ze strany obcí.
3. Všestranný rozvoj dětí podle
a nadání.

Slabé stránky:
1. Nedostatečná spolupráce organizací mezi
sebou.
zájmů 2. Nevyhovující stav
některých
budov
a prostor, nedostatek vybavení a pomůcek,
příp. nedostatečná kapacita.
3. Nedostatečná informovanost a osvěta
rodičů
dosud
nezapojených
děti
v neformálním vzdělávání.

Příležitosti:
1. Možnost čerpání finančních prostředků
z evropských fondů, případně z krajských
dotací.
2. Navázání užší spolupráce s institucemi
formálního vzdělávání.
3. Rozšíření péče o děti v době pracovního
vytížení rodičů.

Hrozby:
1. Odliv dětí vlivem „virtuálního života“
(internet, sociální sítě…).
2. Zvyšující se administrativní náročnost
v návaznosti na časté a nekoncepční změny
legislativy.
3. Nedostatek finančních prostředků.
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4 STRATEGICKÁ ČÁST - STRATEGICKÝ RÁMEC MAP
4.1 Vize
Vzdělávání v území správního obvodu ORP Moravská Třebová rozvíjí osobnost každého
dítěte a žáka s důrazem na jeho potřeby a zájmy. Proces vzdělávání probíhá
v odpovídajícím prostředí zrekonstruovaných škol s kvalitním zázemím, které disponuje
potřebnými pomůckami a vybavením. Výuka a výchova dětí a žáků je vedena odborně
vzdělanými a kreativními pedagogy a ostatními pracovníky v oblasti vzdělávání, kteří
uplatňují nové trendy a metody vzdělávání ve své praxi a tím přispívají k rozvoji schopností
dětí, žáků a k jejich budoucímu uplatnění a celoživotnímu vzdělávání. Pro děti a žáky jsou
ve spolupráci s dalšími organizacemi zajištěny smysluplné aktivity pro trávení volného
času.
Vzájemná spolupráce, partnerství a předávání informací všech zúčastněných aktérů
v oblasti vzdělávání (zástupců obcí, zástupců škol a školských zařízení, zástupců
volnočasových aktivit, rodičů, široké veřejnosti) povede k rozvoji a zkvalitnění výchovy
a vzdělávání v našem území.

Motto:

„Pro život, ne pro školu se učíme“
(Seneca)
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4.2 Popis zapojených aktérů
Strategický rámec MAP je zpracován jako dílčí výstup projektu s názvem „Místní akční plán rozvoje
vzdělávání pro území ORP Moravská Třebová“.
Jedním z důležitých cílů MAP je vytvoření partnerské platformy, která umožní navázání vzájemné
komunikace a spolupráce mezi důležitými aktéry vzdělávání. Spolupráce umožní setkávání zástupců
MŠ, ZŠ, ZUŠ, neformálního vzdělávání, zřizovatelů a rodičů.
Do tvorby Strategického rámce MAP pro území ORP Moravská Třebová byli zapojeni všichni partneři
a významní aktéři, kteří působí v oblasti předškolního, základního, neformálního/volnočasového
a zájmového vzdělávání.
Jedná se o zástupce:


pedagogů,



ředitelů škol a školských zařízení,



zřizovatelů škol,



rodičů dětí a žáků,



organizací v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání,



veřejnosti.

Na podzim roku 2015 byly osloveny všechny mateřské a základní školy (včetně speciální mateřské
a základní školy) s výzvou k účasti v připravovaném projektu MAP pro území SO ORP Moravská
Třebová. Výsledkem jednání bylo potvrzení souhlasu všech 25 ředitelství mateřských a základních škol
na území se zapojením do projektu. Se zapojením uvedených škol do projektu souhlasili také všichni
zřizovatelé školských zařízení. O účast v projektu projevily zájem také další subjekty v oblasti
neformálního a volnočasového vzdělávání (ZUŠ, DDM, rodinná centra a další), zástupci rodičů a laická
i odborná veřejnost.
Strategický rámec MAP
Strategický rámec MAP pro území ORP Moravská Třebová vytvořil realizační tým na základě zpracované
Analytické části MAP. Analytická část zahrnuje výsledky dotazníkového šetření MŠMT ČR všech
mateřských a základních škol z území, závěry z vlastních dotazníkových šetření, závěry
ze strukturovaných rozhovorů s aktéry v oblasti vzdělávání, výstupy z jednání pracovních skupin
a SWOT-3 analýzy pro každou prioritní oblast.
Priority a cíle se zaměřují na vybrané, konkrétní vzdělávací oblasti, jež pomohou naplnit základní vize
v rámci SO ORP Moravská Třebová do roku 2023.
První verze Strategického rámce MAP byla schválena Řídícím výborem (hlavní rozhodovací orgán MAP)
dne 29. 9. 2016.
Dne 30. 3. 2017 schválil Řídící výbor druhou verzi Strategického rámce MAP. Poslední (třetí) verze
Strategického rámce MAP byla schválena Řídícím výborem dne 24. 10. 2017.
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4.3 Opatření MAP rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Moravská Třebová
V tab. č. 79 je uveden přehled opatření MAP rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Moravská Třebová.
Tab. č. 79: Přehled opatření MAP
Opatření

Povinná
opatření

Doporučená
opatření

Průřezová
a volitelná
opatření

Doplňková
opatření

Zkr.

Název

PO1

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

PO2

2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

PO3
DO1

3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem
1. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků

DO2

2. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání

DO3

3. Kariérové poradenství v základních školách

VO1

1. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků

VO2

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

VO3

3. Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků

VO4

4. Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků

VO5

5. Investice do rozvoje kapacit základních škol

VO6

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

DoO1

1. Podpora sportu a zdravého životního stylu

Zdroj: vlastní zpracování

4.4 Soulad investičních potřeb s MAP
Veškeré navrhované investiční potřeby (projektové záměry) stanovené ve Strategickém rámci jsou
v souladu s prioritami uvedenými v Místním akčním plánu rozvoje vzdělávání pro území ORP Moravská
Třebová.
Stanovené priority vycházejí z analytické části (dotazníků MŠMT, jednání pracovních skupin,
strukturovaných rozhovorů s aktéry v oblasti vzdělávání, SWOT analýza apod.) a investiční záměry
jednotlivých škol a školských zařízení jsou jejich praktickým vyústěním.
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4.5 Priority a cíle strategického rámce MAP
4.5.1 Přehled priorit a cílů strategického rámce MAP
Uvedené cíle za jednotlivé prioritní oblasti vycházejí z identifikovaných problémových okruhů, návrhů
a definovaných prioritizovaných cílů v předškolním, základním a zájmovém, neformálním, základním
uměleckém a celoživotním vzdělávání na území SO ORP Moravská Třebová, které vzešly na společných
jednáních se zapojenými aktéry vzdělávání, zvláště pak ze setkání pracovních skupin. Reflektována jsou
rovněž zjištění plynoucí z provedených analýz.
Tab. č. 80: Přehled priorit a cílů strategického rámce MAP
Priorita

Cíl
1.1
1.2

1.

Podpora a rozvoj
kvalitního
předškolního
vzdělávání

1.3
1.4

Zajištění dostatečných a kvalitních prostor pro předškolní vzdělávání

1.6

Podpora sportu a zdravého životního stylu

1.7

Podpora kompetencí a kulturního povědomí dětí

2.1

Zajištění dostatečných a kvalitních prostor pro základní vzdělávání

2.3

2.

Zajištění dostatečného a kvalitního materiálního vybavení a pomůcek
pro předškolní vzdělávání
Rozvoj čtenářské pregramotnosti, matematické pregramotnosti, rozvoj cizích
jazyků a polytechnické výchovy
Podpora rozvoje spolupráce, posilování partnerství a sdílení zkušeností mezi
aktéry ve vzdělávání včetně spolupráce s rodinou

1.5

2.2

Podpora a rozvoj
kvalitního
základního
vzdělávání

Dostatek kvalifikovaných a motivovaných pedagogů a dalších pracovníků

Zajištění dostatečného a kvalitního materiálního vybavení a pomůcek
pro základní vzdělávání
Podpora inkluze ve vzdělávání a podpora žáků ohrožených školním
neúspěchem

2.4

Podpora čtenářské a matematické gramotnosti v základním vzdělávání

2.5

Podpora polytechnického vzdělávání v základním vzdělávání

2.6

Znalost ICT prostředí jako významný prostředek k efektivní výchově
i vzdělávání

2.7

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků

2.8

Podpora sportu a zdravého životního stylu

2.9

Dostatek kvalifikovaných a motivovaných pedagogů a dalších pracovníků

2.10

Podpora rozvoje spolupráce, posilování partnerství a sdílení zkušeností mezi
aktéry ve vzdělávání včetně spolupráce s rodinou

2.11 Rozvoj sociálních a občanských dovedností žáků
2.12 Rozvoj kariérového poradenství v základních školách
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Priorita

3.

Zajištění
dostupnosti
a zvýšení kvality
zájmového,
neformálního,
základního
uměleckého
a celoživotního
vzdělávání

Cíl
3.1

Podpora rozvoje, infrastruktury a zkvalitnění neformálního, základního
uměleckého a celoživotního vzdělávání

3.2

Dostatečné a kvalitní materiální a technické vybavení prostor v oblasti
neformálního, základního uměleckého a celoživotního vzdělávání

3.3

Podpora spolupráce aktérů, kteří působí ve školním, mimoškolním
a neformálním vzdělávání

3.4

Podpora smysluplného trávení volného času

Zdroj: vlastní zpracování
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4.5.2 Popis priorit a cílů
4.5.2.1 Priorita 1. Podpora a rozvoj kvalitního předškolního vzdělávání
Priorita

1. Podpora a rozvoj kvalitního předškolního vzdělávání
1.1 Dostatek kvalifikovaných a motivovaných pedagogů a dalších pracovníků
Pro zvýšení kvality předškolního vzdělávání na území je zcela zásadní podporovat kvalitu
vzdělávání pedagogů a dalších pracovníků tak, aby dokázali do výuky vnášet aktuální
poznatky.
Cílem je dosažení stavu, za kterého budou v MŠ využívány vhodné metody vzdělávání
při zohlednění individuálních potřeb dětí tak, aby jim předškolní vzdělávání poskytlo
potřebné znalosti a dovednosti důležité pro následující stupeň vzdělávání i plnohodnotný
život.
Cíle bude dosaženo prostřednictvím těchto opatření:

Cíl a popis cíle

1.1.1 Pedagogové a nepedagogičtí pracovníci ve vzdělávání získávají nové znalosti
a dovednosti
Kurzy dalšího vzdělání, používání nových pomůcek a aplikace nových vzdělávacích metod
v oblastech: práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, rozvoj čtenářské,
matematické, informační, jazykové, přírodovědné a sociální pregramotnosti dětí, používání
moderních informačních a digitálních technologií, rozvoj občanských a sociálních dovedností
a dalších.
1.1.2 Pedagogové a nepedagogičtí pracovníci navzájem spolupracují ve výuce
Zajištění optimální edukace všech dětí ve skupině s ohledem na jejich individuální potřeby.
1.1.3 Zapojení odborných pracovníků do edukačního procesu
Zapojení logopedů, dětských psychologů, chův, školních asistentů a případně dalších
specialistů.
 Silná vazba na PO1 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
 Střední vazba na PO3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem

Vazba
na povinná
a doporučená
opatření dle
Postupů MAP

Uvedený cíl částečně rozvíjí všechna opatření MAP týkající se předškolního vzdělávání, jelikož
předpokládá kvalitní předškolní výuku ve všech stanovených prioritních oblastech.

Indikátory

1.
2.
3.
4.

Počet podpořených osob
Počet uskutečněných akcí
Počet škol, ve kterých pedagogičtí/nepedagogičtí pracovníci ve vzdělávání absolvovali
kurzy DV
Počet zapojených odborných pracovníků do edukačního procesu
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Priorita

1. Podpora a rozvoj kvalitního předškolního vzdělávání
1.2 Zajištění dostatečného a kvalitního materiálního vybavení a pomůcek pro předškolní
vzdělávání
Důležitým aspektem, který povede ke zkvalitnění vzdělávacího procesu a k rozvoji příznivého
prostředí ve škole, je pořízení dostatečného a kvalitního materiálního vybavení a pomůcek.
Cílem je dosažení stavu, ve kterém materiální vybavení a pomůcky mateřských škol odpovídají
současným požadavkům na kvalitní vzdělávání a poskytují zázemí pro bezpečné, otevřené
a tvůrčí vzdělávání.
Cíle bude dosaženo prostřednictvím těchto opatření:
1.2.1 Modernizace vybavení učeben, heren, šaten (nábytek, bezbariérové prvky atd.)

Cíl a popis cíle

1.2.2 Zajištění odborných pomůcek, vybavení a materiálu v MŠ
Vybudování dílniček a pořízení didaktických pomůcek, které podporují rozvoj výchovy
a vzdělávání dětí, vhodné zejména k podpoře čtenářské a matematické pregramotnosti, dále
k podpoře ICT, finanční, jazykové a přírodovědné pregramotnosti, podpoře polytechnického
vzdělávání (polytechnické koutky), podpoře kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí atd.
1.2.3 Zajištění pomůcek pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
Většina MŠ v území nemá dostatek kompenzačních a didaktických pomůcek pro děti se
speciálními vzdělávacími potřebami, které jsou pro vzdělávání těchto dětí velmi důležité a bez
nichž není možné zabezpečit plnohodnotný rozvoj dovedností dětí.
1.2.4 Rozvoj ICT
V oblasti ICT v MŠ se jedná o vybavení tříd vhodnými digitálními technologiemi (např.
interaktivními tabulemi či tablety), které podporují proces názornosti a vizualizace
vzdělávacího tématu. Při práci s digitálními technologiemi jsou děti aktivně zapojeny do plnění
zadaných úkolů. ICT jsou využívány i k výuce základů cizího jazyka. V současné době většina
MŠ z území nedisponuje odpovídající technikou, která je určena pro vzdělávání dětí nebo
pro vlastní práci pedagogů.

Vazba
na povinná
a doporučená
opatření dle
Postupů MAP

Indikátory

 Silná vazba na PO1 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
 Silná vazba na PO3 Inkluzívní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem
 Střední vazba na DO1 Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
 Střední vazba na DO2 Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
 Střední vazba na VO1 Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků
 Střední vazba na VO2 Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
Uvedený cíl částečně rozvíjí všechna opatření MAP týkající se předškolního vzdělávání, jelikož
předpokládá kvalitní předškolní výuku ve všech stanovených prioritních oblastech.
1. Počet mateřských škol, které modernizovaly vybavení učeben a heren
2. Počet mateřských škol, které zajistily nové odborné pomůcky, vybavení a materiál
3. Počet mateřských škol, které pořídily kompenzační a didaktické pomůcky pro děti se
speciálními vzdělávacími potřebami
4. Počet mateřských škol využívajících digitální technologie ve vzdělávacím procesu
5. Počet podpořených škol
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Priorita

1. Podpora a rozvoj kvalitního předškolního vzdělávání
1.3 Rozvoj čtenářské pregramotnosti, matematické pregramotnosti, rozvoj cizích jazyků
a polytechnické výchovy
Pregramotnost je rozvíjena komplexně ve všech směrech (čtení, psaní, mluvení, naslouchání,
myšlení).
Cílem je dosažení stavu, za kterého budou v MŠ využívány vhodné metody vzdělávání
při zohlednění individuálních potřeb dětí tak, aby jim předškolní vzdělávání poskytlo
potřebné znalosti a dovednosti pro následující stupeň vzdělávání i plnohodnotný život.
Cíle bude dosaženo prostřednictvím těchto opatření:
1.3.1 Rozvoj čtenářské pregramotnosti
Čtenářská pregramotnost je z pohledu celoživotního vzdělávání nesmírně významnou
oblastí. V předškolním věku se kladou elementární základy nejen čtenářské, ale i řady dalších
gramotností a současně se rozvíjí osobnost dítěte a následná motivace pro vlastní vzdělávání.
Rozvoj jazykových kompetencí dětí v MŠ je zaměřen především na oblasti postupného
osvojování rodného jazyka, získávání a předávání informací, sdělování názorů, zvládnutí
běžných pravidel mezilidské komunikace a k samostatnému získávání informací z různých
zdrojů.
Záměrem je:
 Zlepšení materiálně technických podmínek pro rozvoj čtenářské pregramotnosti –
založení nových čtenářských koutků v MŠ, případně podpora stávajících, a to
vybavením prostor a doplněním knih a časopisů.

Cíl a popis cíle

 Podpora efektivního vzdělávání zapojených pedagogů – společné vzdělávání
pedagogických pracovníků a pracovníků knihoven, účast pedagoga na vzdělávacích
kurzech na dané téma, vzájemné sdílení příkladů dobré praxe mezi pedagogy
a dalšími MŠ, efektivní předávání získaných dovedností dětem v MŠ.
 Zapojení rodin do podpory rozvoje čtenářské pregramotnosti dětí prostřednictvím
užší spolupráce rodičů s MŠ, vzděláváním rodičů zaměřeného zejména na děti se
specifickými vzdělávacími a výchovnými potřebami.
 Zapojení vzdělávacích a volnočasových institucí – zapojení dětí z MŠ do projektové
výuky na ZŠ, zapojení knihoven, domů dětí a mládeže, center volného času atd.
 Zabezpečení logopedické prevence – prostřednictvím pedagogů v MŠ, případně
odbornými pracovníky, sdílení zkušeností pedagogických pracovníků.
1.3.2 Rozvoj matematické pregramotnosti
Matematická pregramotnost je základním prostředkem analytického a logického myšlení.
Záměrem je:
 Zlepšení materiálně technických podmínek pro rozvoj matematické pregramotnosti –
zajištění nových pomůcek, které zvýší zájem dětí o základy matematiky.
 Podpora efektivního vzdělávání zapojených pedagogů − účast pedagoga
na vzdělávacích kurzech na dané téma, vzájemné sdílení příkladů dobré praxe mezi
pedagogy a ostatními MŠ, efektivní předání získaných dovedností dětem v MŠ.
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 Zapojení rodin do podpory rozvoje matematické pregramotnosti dětí prostřednictvím
užší spolupráce rodičů s MŠ, vzděláváním rodičů zaměřeného zejména na děti se
specifickými vzdělávacími a výchovnými potřebami.
 Zapojení vzdělávacích a volnočasových institucí – zapojení dětí z MŠ do projektové
výuky na ZŠ, zapojení dalších institucí v oblasti matematické gramotnosti.
1.3.3 Rozvoj pregramotnosti v oblasti cizích jazyků
Děti navštěvující MŠ se seznamují se základy cizího jazyka. V rámci tohoto procesu je
podporován rozvoj slovní zásoby, zpřesňování porozumění významům slov, podpora
výslovnosti a základy praktického využití jazyka v komunikaci. Při realizaci aktivit je potřeba
vycházet z aktuální úrovně jazykových dovedností a přizpůsobovat aktivity věku, dále také
rozumové vyzrálosti a zejména konkrétním potřebám dítěte a to včetně dětí se specifickými
potřebami.
Záměrem je:
 Zlepšení materiálně technických podmínek pro rozvoj jazykových kompetencí –
zajištění nových pomůcek.
 Podpora efektivního vzdělávání zapojených pedagogů − účast pedagoga
na vzdělávacích kurzech na dané téma, sdílení příkladů dobré praxe mezi pedagogy
a dalšími MŠ, efektivní předání získaných dovedností dětem v MŠ.
 Zapojení rodin do podpory rozvoje jazykové pregramotnosti dětí prostřednictvím užší
spolupráce rodičů s ostatními MŠ, vzděláváním rodičů, zaměřeného zejména na děti
se specifickými vzdělávacími a výchovnými potřebami.
 Zapojení vzdělávacích a volnočasových institucí – zapojení dětí z MŠ do projektové
výuky na ZŠ, zapojení dalších institucí v oblasti jazykové gramotnosti.
1.3.4 Rozvoj polytechnické výchovy
Předmětem polytechnické výchovy je zejména podpora zručnosti, obratnosti a pozitivního
vztahu dětí k manuální práci. Do této oblasti spadá také environmentální výchova, včetně
výuky týkající se šetrného chování žáků k životnímu prostředí.
Záměrem je:
 Zlepšení materiálně technických podmínek pro polytechnické vzdělávání – zajištění
nových pomůcek jako prostředků pro rozvoj manuální zručnosti, vznik
polytechnických koutků, podnětného venkovního prostředí atd.
 Podpora efektivního vzdělávání zapojených pedagogů − účast pedagoga
na vzdělávacích kurzech na dané téma, sdílení příkladů dobré praxe mezi pedagogy
a dalšími MŠ, efektivní předávání získaných dovedností dětem v MŠ.
 Zapojení rodin do podpory rozvoje polytechnického vzdělávání dětí prostřednictvím
užší spolupráce rodičů s MŠ, vzděláváním rodičů, zaměřeného zejména na děti se
specifickými vzdělávacími a výchovnými potřebami.
 Zapojení vzdělávacích a volnočasových institucí – zapojení dětí z MŠ do projektové
výuky na ZŠ, zapojení dalších institucí v oblasti polytechnického vzdělávání.
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Vazba
na povinná
a doporučená
opatření dle
Postupů MAP

 Silná vazba na PO1 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
 Střední vazba na PO3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem
 Střední vazba na DO2 Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
Uvedený cíl částečně rozvíjí všechna opatření MAP týkající se předškolního vzdělávání, jelikož
předpokládá kvalitní předškolní výuku ve všech stanovených prioritních oblastech.
1.

Indikátory

2.
3.

Počet cílených projektů k rozvoji matematické a čtenářské pregramotnosti, výuky jazyků
a polytechnické výchovy
Počet podpořených osob
Počet podpořených škol
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1. Podpora a rozvoj kvalitního předškolního vzdělávání
1.4 Podpora rozvoje spolupráce, posilování partnerství a sdílení zkušeností mezi aktéry
ve vzdělávání včetně spolupráce s rodinou
V současné době není vzájemná spolupráce a komunikace školských zařízení v území příliš
systematicky nastavena. Některé MŠ sice vzájemně spolupracují, ale zpravidla v rámci
jednorázových akcí, případně na základě regionální blízkosti. Území postrádá sdílení
informací o potřebách škol a propojení na školy s obdobnými problémy nebo potřebami.
Z tohoto důvodu je nutné školám napomoci v aktivitách, které povedou ke vzájemné
spolupráci, komunikaci a zapojení aktérů v oblasti vzdělávání. Dále v území chybí systém
vzájemného sdílení mentoringu výborných a zkušených učitelů škol. Toho lze dosáhnout
realizací aktivit vzájemné spolupráce, např. pořádáním kulatých stolů, tematických seminářů
apod. Dalším problémem je nedostatečná spolupráce na úrovni škola x rodiče. Posílením
spolupráce mezi těmito dvěma subjekty dojde ke vzájemnému pochopení osobnosti dítěte
a tím bude zajištěn individuální přístup pedagoga k dítěti.

Cíl a popis cíle

Cílem je dosažení stavu, ve kterém se zástupci školských zařízení pravidelně setkávají,
koordinují svoji činnost, předávají si nové poznatky, zkušenosti, metody výuky, spolupracují
při realizaci aktivit a vzdělávacích projektů i mimoškolních aktivit a zapojují zřizovatele, rodiče
i širokou veřejnost do těchto akcí.
K nastavení systematické spolupráce škol a školských zařízení s jednotlivými aktéry
edukačního procesu povede:
1.4.1 Posílení vzájemné spolupráce mateřských škol mezi sebou navzájem
1.4.2 Posílení vzájemné spolupráce mateřských škol a rodičů dětí
− v rámci spolupráce dojde k podpoře znalostních kapacit ve formě workshopů
pro rodiče
1.4.3 Posílení vzájemné spolupráce mateřských škol a základních škol
− důležitá je spolupráce v oblasti usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ
1.4.4 Posílání vzájemné spolupráce mateřských škol a zřizovatelů
1.4.5 Posílení vzájemné spolupráce mateřských škol a neziskových organizací
1.4.6 Posílení vzájemné spolupráce s odbornými pracovišti
– v rámci tohoto cíle bude podporováno zakládání a rozvoj ŠPP, rozvoj pedagogické
diagnostiky na MŠ, dostupnost odborných služeb pro MŠ (psycholog, logoped)
s důrazem na uplatňování individuálního přístupu k dětem
1.4.7 Vznik nové a posílení stávající mezinárodní spolupráce mateřských škol

Vazba
na povinná
a doporučená
opatření dle
Postupů MAP
Indikátory

 Silná vazba na PO1 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
Uvedený cíl částečně rozvíjí všechna opatření MAP, jelikož předpokládá spolupráci
uvedených škol a aktérů ve všech stanovených prioritních oblastech.
1.
2.
3.

Počet zrealizovaných setkání
Počet zrealizovaných odborných seminářů vzájemného sdílení škol
Počet osob zapojených do sdílení a výměny zkušeností
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1. Podpora a rozvoj kvalitního předškolního vzdělávání
1.5 Zajištění dostatečných a kvalitních prostor pro předškolní vzdělávání
Stávající budovy MŠ jsou vesměs starší budovy, které nutně potřebují rekonstrukci
a modernizaci tak, aby vyhovovaly současným nárokům na výuku. Budovy MŠ většinou
nemají bezbariérový přístup ani potřebné bezbariérové zázemí.
Cílem je dosažení stavu, za kterého budovy a související prostory mateřských škol odpovídají
současným požadavkům na kvalitní vzdělávání a poskytují zázemí pro bezpečné, otevřené
a tvůrčí vzdělávání.
Cíle bude dosaženo prostřednictvím těchto opatření:

Cíl a popis cíle

1.5.1 Rekonstrukce, výstavba a modernizace školních budov a vzdělávacích zařízení
Jedná se zejména o úpravy vnějšího pláště budov a vnitřních prostor, úpravy rozvodů,
výměna střešní krytiny atd.
1.5.2 Bezbariérové školní budovy a související prostory budov
Stavební bezbariérové úpravy prostor MŠ (např. WC, zárubně, bezbariérový vstup do MŠ)
jsou nezbytným předpokladem pro začlenění dětí s tělesným postižením do běžných
mateřských škol. Dále umožňují přístup do MŠ rodičům, kteří mají rovněž tělesný handicap.
Bezbariérový přístup lze řešit např. pořízením výtahu, schodolezu, plošiny a dalšími vhodnými
způsoby.
1.5.3 Podpora vnějšího prostředí
Vnější související prostory v MŠ představují především školní zahrady a hřiště, které jsou
ve většině případů nedostatečně vybavené, případně je vybavení zastaralé. Součástí
modernizace vnějších prostor je tvorba přírodních učeben a dílniček, které podporují rozvoj
kompetencí v polytechnickém vzdělávání a dále kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí.

Vazba
na povinná
a doporučená
opatření dle
Postupů MAP

Indikátory

 Silná vazba na PO1 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
 Silná vazba na PO3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem
 Střední vazba na DO1 Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
 Střední vazba na DO2 Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
Uvedený cíl částečně rozvíjí všechna opatření MAP týkající se MŠ, jelikož předpokládá kvalitní
předškolní výuku ve všech stanovených prioritních oblastech.
1.
2.

Počet školních budov, ve kterých byly realizovány rekonstrukce
Počet školních budov s vybudovaným bezbariérovým přístupem a zázemím
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1. Podpora a rozvoj kvalitního předškolního vzdělávání
1.6 Podpora sportu a zdravého životního stylu
Oblast podpory sportu a zdravého životního stylu je nedílnou součástí výchovně
vzdělávacího procesu utvářejícího komplexní osobnost jedince. Posílení fyzické kondice,
vytrvalosti, otužilosti, snížení obezity a podpora zdravého životního stylu je současně
nejúčinnější formou prevence před projevy rizikového chování.
Cílem je:
 Zlepšit materiálně technické podmínky pro rozvoj pohybových dovedností
a schopností.

Cíl a popis cíle

 Podporovat cílené a efektivní vzdělávání zapojených pracovníků ve výchově
ke zdravému životnímu stylu.
 Zvýšit zájem dětí a rodičů o rozvoj tělesné zdatnosti a zdravý životní styl.
Pohybové aktivity tvoří nedílnou součást denního programu v MŠ a jsou důležitým
motivačním prvkem pro děti k utváření pozdějšího zájmu o sport a pohyb obecně. Je tedy
nutné modernizovat vybavení tříd, které je vhodné pro děti navštěvující MŠ. Úkolem
pedagoga je využívat vhodné a různorodé pomůcky, které pomohou dětem osvojit si zásady
zdravého životního stylu.

Vazba
na povinná
a doporučená
opatření dle
Postupů MAP

Indikátory

 Silná vazba na PO1 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
 Silná vazba na DoO1 Podpora sportu a zdravého životního stylu
Uvedený cíl částečně rozvíjí všechna opatření MAP týkající se MŠ, jelikož předpokládá
kvalitní předškolní výuku ve všech stanovených prioritních oblastech.
1.
2.
3.

Počet zrekonstruovaných tříd (prostor pro tělovýchovu)
Počet sad pomůcek
Počet mateřských škol se zaměřením na podporu sportu a zdravého životního stylu
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1. Podpora a rozvoj kvalitního předškolního vzdělávání
1.7 Podpora kompetencí a kulturního povědomí dětí
Cílem je dosažení stavu, za kterého v MŠ budou využívány vhodné metody vzdělávání
s ohledem na individuální potřeby dětí tak, aby jim vzdělávání poskytlo potřebné znalosti
a dovednosti pro následující vstup do základního vzdělávání a kvalitní život.
Cíle bude dosaženo prostřednictvím těchto opatření:
1.7.1 Rozvoj sociálních a občanských dovedností dětí
Děti mají v MŠ prostor pro komunikaci, spolupráci, učení se základním vzorcům chování
a vzájemným vztahům. Učí se tedy měkkým dovednostem, mají možnost spoluovlivňovat
dění ve školách, podílet se na rozhodování v kolektivu, apod.
Pedagogové jsou proškoleni a mají dostatek informací a zkušeností pro realizaci aktivit,
které dítě rozvíjí a zároveň ho připravuje „do života“. Pedagogové předávají dětem základy
etické výchovy, jejímž předmětem je téma chování, morálky, bezpečnosti, pomáhání atd.
Dále jsou do výuky zařazovány besedy, exkurze za účelem posílení občanských a sociálních
dovedností dětí.
1.7.2 Rozvoj kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí
V MŠ je v rámci vzdělávacího procesu nastaveno bezpečné prostředí pro rozvoj kreativity,
iniciativy a názorů dětí. Pedagogové rozvíjejí své znalosti v této oblasti a prvky iniciativy
a kreativity využívají ve výchově dětí.

Cíl a popis cíle

1.7.3 Podpora vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním
MŠ mají snahu přijmout ke vzdělávání všechny děti bez rozdílu (včetně dětí z odlišných
životních podmínek a kulturního prostředí, cizinců a dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami apod.). Sociálně znevýhodněné děti jsou ty děti, které nemají stejné příležitosti
ke vzdělávání jako většina populace dětí, a to z důvodu nepříznivých sociokulturních
podmínek svých rodin nebo prostředí, ve kterém žijí. Ve většině případů pro ně platí
některá z uvedených podmínek – rodiče dítěte mají nízký stupeň vzdělání, v rodině je nízký
příjem, jde o neúplnou rodinu, rodiče jsou nezaměstnaní, nízká úroveň bydlení apod.
Sociální znevýhodnění nemusí mít navíc dlouhou dobu zřetelné projevy, a proto nemusí být
včas rozpoznáno a nejsou tedy ani použity podpůrné nástroje, které by jeho důsledky
minimalizovaly. Dítě ani rodina si svou znevýhodněnou situaci nemusejí připouštět. Dítě se
dostává do situace, která pro něj není příjemná, a v této souvislosti u něj mohou vznikat
druhotné projevy v chování. Podpora vzdělávání těchto dětí se může zvýšit např. zajištěním
asistentů pedagoga, účastí na výletech apod. Dále je nutné zařadit tyto děti do tříd
s menším počtem dětí. Povede to právě k větší sounáležitosti se spolužáky a pedagogy.
Velký počet dětí ve třídě znesnadňuje individuální práci s dítětem.
1.7.4 Podpora dětí se speciálními potřebami
V současné době mají MŠ povinnost nastavit podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami tak, aby došlo k rozvoji jejich klíčových kompetencí v maximální
možné míře. Děje se tak prostřednictvím podpůrných opatření, která představují zákonné
finanční nároky. I když jsou děti se SVP v běžných MŠ již poměrně dlouho integrovány,
nebyla prozatím dostatečně zajištěna odpovídající finanční podpora pro jejich kvalitní
vzdělávání.
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Záměrem je:


Zajištění školních asistentů.



Snížení počtu dětí ve třídě – pedagog má možnost se, v dostatečné míře, věnovat
dětem se zdravotním postižením individuálně.



Posílení sítě školských poradenských zařízení za účelem snížení čekacích dob
na vyšetření.

1.7.5 Podpora kulturního povědomí dětí
Děti v předškolním věku se mají seznamovat s místem, kde žijí (historie, příroda atd.).
Inkluze zasahuje do všech oblastí vzdělávání. U dětí je nutné rozvíjet všechny kompetence
a to podle individuálních možností každého dítěte.
Vazba
na povinná
a doporučená
opatření dle
Postupů MAP

Indikátory

 Silná vazba na PO1 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
 Silná vazba na DO1 Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
 Silná vazba na VO3 Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
Uvedený cíl částečně rozvíjí všechna opatření MAP týkající se MŠ, jelikož předpokládá
kvalitní předškolní výuku ve všech stanovených prioritních oblastech.
1.
2.
3.

Počet MŠ, které využívají podpůrná opatření
Počet podpořených osob
Počet publikací
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4.5.2.2 Priorita 2. Podpora a rozvoj kvalitního základního vzdělávání
Priorita

2. Podpora a rozvoj kvalitního základního vzdělávání
2.1 Zajištění dostatečných a kvalitních prostor pro základní vzdělávání
Stávající budovy ZŠ jsou vesměs starší budovy, které nutně potřebují rekonstrukci
a modernizaci tak, aby vyhovovaly současným nárokům na výuku a zároveň byly energeticky
úsporné. Budovy ZŠ většinou nemají bezbariérový přístup včetně potřebného
bezbariérového zázemí.
Cílem je dosažení stavu, za kterého budovy a související prostory základních škol odpovídají
současným požadavkům na kvalitní vzdělávání a poskytují zázemí pro bezpečné, otevřené
a tvůrčí vzdělávání.
Cíle bude dosaženo prostřednictvím těchto opatření:

Cíl a popis cíle

2.1.1 Rekonstrukce, výstavba a modernizace školních budov a vzdělávacích zařízení
Jedná se zejména o úpravy vnějšího pláště budov a vnitřních prostor, úpravy rozvodů,
výměna střešní krytiny atd.
2.1.2 Bezbariérové školní budovy a související prostory budov
Stavební bezbariérové úpravy prostor ZŠ (např. WC, zárubně, bezbariérový vstup do ZŠ) jsou
nezbytným předpokladem pro začlenění žáků s tělesným postižením do běžných základních
škol. Dále umožňují přístup do ZŠ rodičům, kteří mají rovněž tělesný handicap. Bezbariérový
přístup lze řešit např. pořízením výtahu, schodolezu, plošiny či jiným opatřením.
2.1.3 Podpora vnějšího prostředí
Vnější související prostory v ZŠ představují především školní zahrady a hřiště, které jsou
ve většině případů nedostatečně vybavené, případně je vybavení zastaralé. Součástí
modernizace vnějších prostor je tvorba přírodních učeben a dílen, které podporují rozvoj
kompetencí v polytechnickém vzdělávání a dále kompetencí k iniciativě a kreativitě žáků.

Vazba
na povinná
a doporučená
opatření dle
Postupů MAP

Indikátory

 Silná vazba na PO3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem
 Střední vazba na DO1 Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
 Střední vazba na DO2 Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
Uvedený cíl částečně rozvíjí všechna opatření MAP týkající se základního vzdělávání, jelikož
předpokládá kvalitní základní vzdělávání ve všech stanovených prioritních oblastech.
1.
2.
3.

Počet budov základních škol, ve kterých byly realizovány rekonstrukce
Počet budov základních škol s vybudovaným bezbariérovým přístupem a zázemím
Počet realizovaných projektů na obnovu vnějšího prostředí ZŠ
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Priorita

2. Podpora a rozvoj kvalitního základního vzdělávání
2.2 Zajištění dostatečného a kvalitního materiálního vybavení a pomůcek pro základní
vzdělávání
Důležitým aspektem, který povede ke zkvalitnění vzdělávacího procesu a k rozvoji příznivého
prostředí ve škole, je pořízení dostatečného a kvalitního materiálního vybavení a pomůcek.
Cílem je dosažení stavu, ve kterém materiální vybavení a pomůcky základních škol odpovídají
současným požadavkům na kvalitní vzdělávání a poskytují zázemí pro bezpečné, otevřené
a tvůrčí vzdělávání.
Cíle bude dosaženo prostřednictvím těchto opatření:
2.2.1 Modernizace vybavení výukových prostor − učeben, dílen, heren, družin, šaten
(nábytek, bezbariérové prvky atd.)

Cíl a popis cíle

2.2.2 Zajištění odborných pomůcek, vybavení a materiálu v ZŠ
Pořízení didaktických pomůcek, které podporují rozvoj výchovy a vzdělávání žáků, vhodných
zejména k podpoře čtenářské a matematické gramotnosti, dále k podpoře ICT, finanční,
jazykové a přírodovědné gramotnosti, podpoře polytechnického vzdělávání (polytechnické
koutky), podpoře kompetencí k iniciativě a kreativitě žáků atd.
2.2.3 Zajištění pomůcek pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
Většina ZŠ v území nemá dostatek kompenzačních a didaktických pomůcek pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami, které jsou pro vzdělávání těchto žáků velmi důležité
a bez nichž není možné zabezpečit plnohodnotný rozvoj dovedností žáků.
2.2.4 Rozvoj ICT
V oblasti ICT se jedná o vybavení tříd vhodnými digitálními technologiemi
(např. interaktivními tabulemi, tablety), které podporují vzdělávání názornosti a vizualizace
vzdělávacího tématu. Při práci s digitálními technologiemi jsou žáci aktivně zapojeni
do plnění zadaných úkolů. ICT jsou využívány také k výuce cizího jazyka. V současné době
většina ZŠ z území nedisponuje odpovídající technikou, která je určena pro vzdělávání dětí
a také pro vlastní práci pedagogů. Problematika ICT je řešena detailně v cíli 2.6 Znalost ICT
prostředí jako významný prostředek k efektivní výchově i vzdělávání.

Vazba
na povinná
a doporučená
opatření dle
Postupů MAP

 Silná vazba na PO3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem
 Střední vazba na DO1 Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
 Střední vazba na DO2 Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
 Střední vazba na VO1 Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků
 Střední vazba na VO2 Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
Uvedený cíl částečně rozvíjí všechna opatření MAP týkající se základního vzdělávání, jelikož
předpokládá kvalitní základní vzdělávání ve všech stanovených prioritních oblastech.

Indikátory

1.
2.
3.
4.

Počet modernizovaných tříd
Počet podpořených škol
Počet základních škol vybavených novými did. pomůckami
Počet projektů zaměřených na modernizaci a rozvoj ICT

150

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Moravská Třebová
reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000688

Priorita

2. Podpora a rozvoj kvalitního základního vzdělávání
2.3 Podpora inkluze ve vzdělávání a podpora žáků ohrožených školním neúspěchem
Proces inkluze handicapovaných žáků na základních školách v území v potřebné míře již
v současnosti probíhá. Pedagogové se průběžně vzdělávají, zajímají se o žáky a jejich potřeby
ve spolupráci se specializovanými pracovišti. Smyslem je prosazovat úspěšné začleňování
žáků, empatický přístup a věnovat zvýšenou pozornost jejich potřebám.
Cílem je dosažení stavu, za kterého budou do vzdělávání zapojováni žáci při zohlednění jejich
individuálních potřeb tak, aby jim vzdělávání poskytlo potřebné znalosti a dovednosti
pro následující kvalitní život.
Cíle bude dosaženo prostřednictvím těchto opatření:
2.3.1 Zvýšení počtu bezbariérových škol
Navýšení počtu bezbariérových škol na území, případně zlepšení podmínek pro bezbariérový
přístup je jednou ze základních podmínek úspěšné inkluze.

Cíl a popis cíle

Kvalitní zázemí pro rozvoj inkluze spočívá v přizpůsobení potřebám žáků s tělesným
postižením prostřednictvím prostorových a stavebně technických úprav školy (tříd, učeben,
WC, jídelny a dalších prostor). Tyto zásadní úpravy budov škol souvisí s nedostatkem
finančních prostředků zřizovatelů. Zřizovatelé mají možnost získání finančních prostředků
prostřednictvím dotačních programů pro své školy. Investice do bezbariérových úprav škol
a školských zařízení přinesou žákům s tělesným postižením snadnější výběr školy, zajistí
kvalitní prostředí, ve kterém se tito žáci budou lépe cítit. Zároveň bude podpořeno
začleňování žáků s tělesným postižením do běžného vzdělávacího systému a bude také
podpořen vznik a rozvoj sociálních vazeb mezi žáky.
2.3.2 Zabezpečení podmínek pro práci s heterogenními skupinami žáků
V současné době mají ZŠ povinnost nastavit podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami tak, aby došlo k rozvoji jejich klíčových kompetencí v maximální
možné míře. Zajištění speciálních vzdělávacích potřeb každého žáka ve skupině je jednou
z hlavních podmínek kvalitního inkluzivního vzdělávání. Z tohoto důvodu je vhodné, aby
ve školách působili odborníci (kvalifikovaný pedagog, školní psycholog, speciální pedagog,
pedagogický asistent, klinický logoped). Dále je důležité pořízení kompenzačních
a didaktických pomůcek, které pomohou žákovi snížit jeho handicap při vzdělávání.
2.3.3 Podpora cíleného a efektivního vzdělávání pedagogických pracovníků
Důležitou roli v této oblasti hraje vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků.
Snahou bude zajistit efektivní vzdělávání pracovníků, jehož předmětem je vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami, užívání kompenzačních a speciálních pomůcek
v průběhu vzdělávání apod. Za účinnou formu podpory efektivního vzdělávání v oblasti
inkluze je považována realizace stáží a exkurzí pedagogů ve školách s příklady dobré praxe
a dlouholetou zkušeností s inkluzí. Dalším vhodným opatřením je zajištění systematické
a metodické podpory pedagogů ze strany řídících orgánů (zejména MŠMT ČR) a NIDV.
2.3.4 Podpora spolupráce škol a poradenských zařízení
Důležitým předpokladem pro úspěšnou realizaci inkluze je včasná diagnostika potřeb žáka
prostřednictvím školského poradenského zařízení. Na včasnou a důkladnou diagnostiku musí
navazovat cílená spolupráce všech aktérů inkluze včetně rodičů žáka. Za pomoci společné
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koordinace spolupráce pedagogických pracovníků a pracovníků poradenských zařízení (školní
psycholog apod.) lze dosáhnout zkvalitnění klimatu pro řešení inkluze.
Záměrem je vyvolat jednání, jehož předmětem bude posílení kapacit detašovaného
pracoviště pedagogicko-psychologické poradny, které slouží pro potřeby efektivního
inkluzivního vzdělávání v území SO ORP Moravská Třebová tak, aby bylo schopno dle vyhlášky
č. 197/2016 Sb., § 2, odst. k) poskytovat dostatečnou metodickou pomoc školám a školským
zařízením. V současné době jsou tyto potřeby částečně řešeny ve spolupráci s PPP ÚO
(Pedagogicko-psychologickou poradnou Ústí nad Orlicí), se SVP Svitavska (Středisko
výchovné péče), se SPC (Speciálně pedagogické centrum) a dalšími institucemi.
2.3.5 Posílení spolupráce s rodiči žáků se SVP
Důležitou podmínkou úspěšně realizované inkluze je posílení spolupráce školského zařízení
s rodiči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ideálně ještě před nástupem žáka
do základní školy. Efektivní spoluprací mezi těmito dvěma aktéry dojde k individuálnímu
přístupu pedagoga k danému žákovi a snížení rizika školního neúspěchu tohoto žáka. Dále je
záměrem vytvořit fungující spolupráci mezi rodiči handicapovaných žáků tak, aby si rodiče
vzájemně pomáhali, využívali zkušeností v komunitě, účastnili se setkání s profesionály
(mentory, psychology, speciálními pedagogy apod.).
2.3.6 Zapojení dalších vzdělávacích institucí do osobnostního rozvoje žáků
Na povinnou vzdělávací činnost ZŠ navazují aktivity institucí neformálního vzdělávání (např.
ZUŠ, knihovny, rodinná centra, DDM apod.). Tyto aktivity jsou plně nebo částečně součástí
školních vzdělávacích programů, které mohou vhodně doplnit a zkvalitnit. Záměrem je
podpořit využití nabídky neformálních vzdělávacích organizací, tím zefektivnit systém
projektových činností a vytvořit podmínky pro zapojení žáků do konkrétních vzdělávacích
aktivit, případně projektů.
2.3.7 Podpora vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním
Školy mají snahu přijmout ke vzdělávání všechny děti bez rozdílu (včetně dětí z odlišných
životních podmínek a kulturního prostředí, cizinců a dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami apod.). Sociálně znevýhodnění žáci nemají stejné příležitosti ke vzdělávání jako
většina populace dětí, a to z důvodu nepříznivých sociokulturních podmínek svých rodin
nebo prostředí, ve kterém žijí. Ve většině případů pro ně platí některá z uvedených podmínek
– rodiče žáka mají nízký stupeň vzdělání, v rodině je nízký příjem, jde o neúplnou rodinu,
rodiče jsou nezaměstnaní, mají nízkou úroveň bydlení apod. Sociální znevýhodnění nemusí
mít navíc dlouhou dobu zřetelné projevy, a proto nemusí být včas rozpoznáno a nejsou tedy
ani použity podpůrné nástroje, které by jeho důsledky minimalizovaly. Žák ani rodina si svou
situaci také nemusejí plně uvědomovat. Žák se dostává do situace, která pro něj není
příjemná, a v této souvislosti u něj mohou vznikat druhotné projevy v chování. Podpora
vzdělávání těchto žáků se může zvýšit např. zajištěním asistentů pedagoga, účastí na výletech
apod. Dále je nutné zařadit tyto žáky do tříd s menším počtem dětí. Povede to právě k větší
sounáležitosti se spolužáky a pedagogy. Velký počet dětí ve třídě znesnadňuje individuální
práci s dítětem.
2.3.8 Podpora žáků nadaných
Součástí inkluze jsou také opatření a příležitosti pro talentované a nadané žáky, zejména
rozvíjení jejich osobnostního a vzdělanostního potenciálu. Je důležité posílit zájem a motivaci
talentovaných a nadaných žáků pro zvýšení své vědomostní úrovně, například propojením
školní a mimoškolní vzdělávací aktivity, podporou vzniku nových mimoškolních vzdělávacích
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aktivit zaměřených na rozvoj nadání, podporou vzniku skupin, které budou sdružovat více
těchto žáků apod.
2.3.9 Zajištění dostupnosti základního vzdělávání pro všechny žáky
Součástí dostupnosti kvalitního vzdělání je také zabezpečení vyhovující dopravní obslužnosti
všech žáků z malých obcí a samot do škol.
2.3.10 Zachování existence stávajících malotřídních škol
V současné době jsou na území zřízeny 4 malotřídní školy. Jejich způsob výuky a individuální
přístup k jednotlivým žákům vhodně naplňuje principy inkluze. Z tohoto důvodu je snahou
zachovat existenci malotřídních škol i v dalších letech.
Inkluze zasahuje do všech oblastí vzdělávání. U žáků je nutné rozvíjet všechny kompetence
a to podle individuálních možností každého dítěte.
Vazba
na povinná
a doporučená
opatření dle
Postupů MAP

Indikátory

7.

 Silná vazba na PO3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem
Uvedený cíl částečně rozvíjí všechna opatření MAP týkající se základního vzdělávání, jelikož
předpokládá kvalitní základní vzdělávání ve všech stanovených prioritních oblastech.
1. Počet realizovaných bezbariérových úprav základních škol
2. Počet zapojených odborníků ve školách
3. Počet podpořených osob
4. Počet podpořených škol
5. Počet realizovaných vzdělávacích aktivit
6. Počet realizovaných setkání
5. Počet projektů spolupráce cílových skupin

153

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Moravská Třebová
reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000688
Priorita

2. Podpora a rozvoj kvalitního základního vzdělávání
2.4 Podpora čtenářské a matematické gramotnosti v základním vzdělávání
Cílem je dosažení stavu, za kterého budou využívány vhodné metody vzdělávání
při zohlednění individuálních potřeb žáků tak, aby jim základní vzdělávání poskytlo potřebné
znalosti a dovednosti pro následující plnohodnotný život.
Cíle bude dosaženo prostřednictvím těchto opatření:
2.4.1 Rozvoj čtenářské gramotnosti
Čtenářská gramotnost je z pohledu celoživotního vzdělávání nesmírně významnou oblastí.
Čtenářská gramotnost je základním východiskem a předpokladem pro rozvoj funkční
gramotnosti žáků, zejména dokumentové a literární. Čtenářská gramotnost musí být u žáků
rozvíjena tak, aby mohli čtení využívat jako nástroj k dosažení dalších cílů, které jsou klíčem
k úspěchu v osobním i pracovním životě a ve společnosti.
Záměrem je:
 Zlepšení materiálně-technických podmínek pro rozvoj čtenářské gramotnosti – řada
škol si uvědomuje chybějící existenci a péči o školní knihovny a kluby. Snahou je
vytvoření nových školních knihoven, čtenářských klubů, případně podpora stávajících
školních knihoven a klubů novým vybavením a doplněním knih a časopisů.
Na podporu výše uvedeného je možné získat finanční podporu zapojením školy
do dotačních programů.

Cíl a popis cíle

 Podpora efektivního vzdělávání zapojených pedagogů − k efektivní výuce čtenářské
gramotnosti je nutná realizace vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti využití
nejnovějších metod pro zavádění inovativních nástrojů pro podporu a rozvoj
gramotnosti ve škole. Pedagogové budou po absolvování dalšího vzdělání schopni
reagovat na nejnovější poznatky a tyto získané dovednosti předávat žákům, včetně
žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Jedná se zejména o společné vzdělávání
pedagogických pracovníků, pracovníků knihoven, účast pedagoga na vzdělávacích
kurzech na dané téma, sdílení příkladů dobré praxe mezi pedagogy ZŠ apod.
 Zvýšení zájmu žáků a rodičů o rozvoj čtenářské gramotnosti − na rozvoj čtenářské
gramotnosti žáka mají mimo jiné vliv čtenářské aktivity v rodině. Pro podporu
čtenářství je nutné vytvářet vztah ke čtení a knihám jako důležitým prostředkům
získávání nových znalostí. Motivaci dětí k četbě lze podpořit například společnými
akcemi žáků, rodičů a pedagogů, pravidelnými návštěvami knihoven, účastí
na besedách s autory apod.
 Zapojení vzdělávacích a volnočasových institucí, spolupráce − čtenářská gramotnost
je oblast, která je v současné době podporována nejen v rámci výuky ve školách, ale
stává se i součástí neformálního vzdělávání. Proto je potřebné, aby školy a organizace
neformálního a zájmového vzdělávání ve větší míře podporovaly i neformální aktivity
žáků, ať již v rámci činnosti školy nebo motivací žáků do mimoškolních aktivit
v zájmových kroužcích při škole. Spolupráce spočívá také ve sdílení dobré praxe mezi
ostatními školami, zapojení dalších vzdělávacích institucí (např. knihovny, muzea)
do oblasti čtenářské gramotnosti. Je nutné podporovat rozvoj spolupráce místních
knihoven se základními školami v oblasti čtenářství a literatury.
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2.4.2 Rozvoj matematické gramotnosti
Matematická gramotnost je základním prostředkem analytického a logického myšlení žáků.
Záměrem je:
 Zlepšení materiálně-technických podmínek pro rozvoj matematické gramotnosti –
snahou škol je zrekonstruovat učebny, ve kterých bude probíhat účinnější výuka
matematické gramotnosti, která se v uplynulých letech, mimo jiné i vlivem
nedostatečných podmínek, výrazně zhoršila. Pro rozvoj matematické gramotnosti je
důležité kvalitní vybavení, které podporuje lepší názornost probíraného učiva.
K rozvoji matematické gramotnosti napomůže zavedení nových metod a postupů
výuky, pořízení nových pomůcek atd.
 Podpora efektivního vzdělávání zapojených pedagogů − k efektivní výuce
matematické gramotnosti je nutná realizace vzdělávání pedagogických pracovníků
v oblasti využití nejnovějších metod pro zavádění inovativních nástrojů pro podporu
a rozvoj gramotnosti ve škole. Pedagogičtí pracovníci budou po absolvování dalšího
vzdělání schopni reagovat na nejnovější poznatky a tyto získané dovednosti předávat
žákům, včetně žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Jedná se zejména
o společné vzdělávání pedagogických pracovníků, účast pedagoga na vzdělávacích
kurzech na dané téma, sdílení příkladů dobré praxe mezi pedagogy různých ZŠ apod.
 Zvýšení efektivity výuky matematiky v rámci školního vzdělávání − ve škole je většinou
podporováno matematické myšlení, ve kterém jsou řešeny příklady z každodenních
situací. I přes tuto skutečnost postupně žáci ztrácejí schopnost logických úsudků.
Z tohoto důvodu je nutné ve školách zvýšit atraktivitu výuky matematiky. Mezi
opatření, která mají být provedena na podporu rozvoje matematické gramotnosti,
patří efektivní využití hodin matematiky, např. půlením vyučovacích hodin u tříd
s velkým počtem žáků. V menším počtu žáků se snadněji utváří žákovské skupiny
podle toho, co je cílem vyučujícího – skupina, v níž jeden vysvětluje a pomáhá
ostatním, skupina velmi nadaných, která řeší obtížný úkol, zatímco ostatní pracují na
méně náročném zadání. Tím dojde k výraznějšímu upevnění základů matematické
gramotnosti, zadání úkolů a prezentací v menších skupinách a pedagog bude mít
možnost individuální práce s žáky, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem a žáky
s mimořádným talentem. Další možností je využití disponibilního počtu hodin
u paralelních tříd a využití matematiky i v předmětu Člověk a svět (rozpočty, finanční
gramotnost). Podporu je dále nutné zacílit na zvýšení kreativity u učitelů při výuce,
odstranění stereotypu.
 Zapojení vzdělávacích a volnočasových institucí, spolupráce − matematická
gramotnost je oblast, která je v současné době podporována nejen v rámci výuky
ve školách, ale stává se i součástí neformálního a zájmového vzdělávání. Proto je
potřebné, aby školy a organizace neformálního a zájmového vzdělávání ve větší míře
podporovaly i neformální aktivity žáků, ať již v rámci činnosti školy nebo motivací žáků
do mimoškolních aktivit v zájmových kroužcích při škole. Spolupráce spočívá také
ve sdílení dobré praxe mezi ostatními školami, zapojení dalších vzdělávacích institucí
do oblasti matematické gramotnosti. V rámci mimoškolního vzdělávání je vhodné
zaměřit pozornost na podporu matematické gramotnosti aktivitami formou klubů
logického myšlení a zábavných her.
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2.4.3 Rozvoj cizích jazyků
Vzdělávání v cizích jazycích se významně podílí na přípravě žáků na aktivní život
v multikulturní společnosti. V rámci výuky cizích jazyků je podporován rozvoj slovní zásoby,
upřesňování v porozumění významům slov, podpora výslovnosti a praktického využití jazyka
v komunikaci. Při realizaci aktivit je potřeba vycházet z aktuální úrovně jazykových
dovedností a přizpůsobovat aktivity věku, rozumové vyzrálosti a zejména aktuálním
konkrétním potřebám žáka, a to včetně žáků se specifickými potřebami.
Záměrem je:

Vazba
na povinná
a doporučená
opatření dle
Postupů MAP

Indikátory



Zlepšení materiálně-technických podmínek pro rozvoj jazykových kompetencí −
řada škol nedisponuje dostatečným prostorem vhodným k výuce cizího jazyka. Proto
je snahou škol vybudování nových učeben pro výuku cizích jazyků, případně
zrekonstruování a vybavení stávajících učeben novou technikou a pomůckami.
Tento proces povede ke zvýšení efektivity jazykového vzdělávání.



Podpora efektivního vzdělávání zapojených pedagogů − v rámci zkvalitnění výuky
cizích jazyků je nutná podpora vzdělávání zapojených pedagogů. Jako neúčinnější
forma vzdělávání se jeví pobyt v zahraničí spojený s každodenním užíváním cizího
jazyka a dále intenzivní kurzy cizího jazyka pro pedagogy. Zkvalitnění výuky je možné
dosáhnout rozvojem mentoringu ve škole ve vztahu k jazykové gramotnosti
(odstranění stereotypu vyučujících, zvýšení kreativity výuky), zavedení moderních
metod výuky (např. metoda CLIL, která je založena na výuce školního předmětu
prostřednictvím cizího jazyka, ve které si žák osvojuje znalosti a dovednosti v obou
předmětech současně).



Zvýšení zájmu žáků a rodičů o rozvoj jazykové gramotnosti − v případě, že škola
disponuje potřebnými prostředky (materiálně technickými, prostorovými,
kreativním přístupem k výuce), žáci se dané informace naučí a získané vědomosti
uchovají a nadále rozvíjí. Snahou většiny škol je zajištění dlouhodobých výměnných
jazykových programů se školami a rodinami v zahraničí, které jsou zaměřené
na každodenní užívání cizího jazyka.

• Silná vazba na PO2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
• Silná vazba na PO3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem
• Střední vazba na VO1 Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků
Uvedený cíl částečně rozvíjí všechna opatření MAP týkající se základního vzdělávání, jelikož
předpokládá kvalitní základní vzdělávání ve všech stanovených prioritních oblastech.
1. Počet vybudovaných/zrekonstruovaných učeben a dílen
2. Počet podpořených škol
3. Počet podpořených osob
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2. Podpora a rozvoj kvalitního základního vzdělávání
2.5 Podpora polytechnického vzdělávání v základním vzdělávání
Předmětem polytechnické výchovy je zejména podpora zručnosti, obratnosti a pozitivního
vztahu žáků k manuální práci a dalším dovednostem. V rámci tohoto předmětu se žáci naučí
správným pracovním návykům, používání jednoduchých nástrojů, seznámí se s různými
materiály a také s postupy a technikami jejich zpracování. Součástí polytechnického
vzdělávání je také environmentální výchova včetně výuky týkající se šetrného chování žáků
k životnímu prostředí.
Cílem je dosažení stavu, za kterého budou využívány vhodné metody vzdělávání
při zohlednění individuálních potřeb žáků tak, aby jim základní vzdělávání poskytlo potřebné
znalosti a dovednosti pro následující plnohodnotný život.
Cíle bude dosaženo prostřednictvím těchto opatření:
2.5.1 Zlepšení materiálně-technických podmínek pro polytechnické vzdělávání
Žáci na ZŠ jsou otevřeni novým dovednostem, ale mají stále méně příležitostí, aby svou
zručnost a obratnost trénovali a zlepšovali. V současnosti si řada škol tento fakt uvědomuje,
a tak se snaží obnovit cílenou pracovní výchovu a tím zvýšit manuální dovednosti žáků.
Snahou je vybudovat nové dílny, kuchyňky a další tréninkové prostory pro manuální zručnosti
(případně zrekonstruovat stávající prostory), vytvořit podnětné venkovní prostředí
pro polytechnické vzdělávání. Součástí je také zajištění nových pomůcek jako prostředků
pro rozvoj manuální zručnosti.

Cíl a popis cíle

2.5.2 Podpora efektivního vzdělávání zapojených pracovníků
Důležitým faktorem pro realizaci efektivního polytechnického a environmentálního
vzdělávání je cílená příprava pedagogických pracovníků v metodách a postupech práce.
Snahou je v rámci dalšího vzdělávání podpořit zapojené pracovníky na vzdělávacích kurzech
na dané téma. Zkvalitnění výuky polytechnického předmětu přinese zapojení odborníků
z praxe na plné nebo částečné úvazky. Odborníci mohou sehrávat důležitou roli při motivaci
žáků. Výhodou je zapojení odborníků do výuky, ale i do volnočasových činností.
Ve volnočasových činnostech se odborníci věnují motivovaným žákům, kteří si již
k činnostem vytvořili vztah. Tímto zapojením se utváří dobré podmínky pro budoucí profesní
směřování žáků směrem k řemeslným oborům.
2.5.3 Rozvoj spolupráce s místními firmami a středními školami
V současné době řada firem navazuje spolupráci se školami. V ideálním případě je snahou
vytvořit dlouhodobou spolupráci s místními firmami, formou exkurzí pro žáky, návštěvou
řemeslníka ve škole, stáží pro pedagogy a podporou budování vztahu k řemeslu a práci.
V této oblasti je vhodné navázat spolupráci základních škol se školami středními za účelem
sdílení dílen a vzájemného učení zaměřené na polytechnické vzdělávání. Cílem je sdílení
vybavení prostor, středoškolských pedagogů pro výuku žáků ze ZŠ v oblasti vědy,
technických, řemeslných a uměleckých oborů za účelem zvýšení kvality vzdělávání v těchto
oblastech, což povede ke zlepšení budoucího uplatnění na trhu práce.
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2.5.4 Zapojení vzdělávacích a volnočasových institucí, zapojení rodičů
V případě, že škola disponuje dílnou pro polytechnické vzdělávání, má možnost nabídnout
spolupráci v této oblasti dalším vzdělávacím institucím (např. zapojení dětí z MŠ
do projektové výuky na ZŠ) a volnočasovým institucím.
K vedení volnočasových aktivit je možné oslovit i rodiče žáků, kteří se danou profesí zabývají.
Snahou je podporovat ve školách volnočasové aktivity, které jsou zaměřené na rozvoj
manuální zručnosti a zároveň umožňují nasměrování žáka k jeho budoucímu zaměstnání
v řemeslném oboru.
2.5.5 Podpora polytechnického vzdělávání s dopadem na rozvoj environmentální výchovy
Důležitým prvkem polytechnického vzdělávání jsou i činnosti v přírodě, zemědělství apod.
Absence školních prostor (pozemků) pro tyto činnosti je v současnosti velmi citelná.
Minimum škol disponuje podobnými prostory, přestože se odborná veřejnost shoduje
v názorech, že je to velkou chybou. U většiny škol je snahou podpořit vybudování nebo
obnovu „školních pozemků“ nebo koutků pro motivaci k ochraně přírody nebo zemědělským
činnostem.

Vazba
na povinná
a doporučená
opatření dle
Postupů MAP

Indikátory

 Silná vazba na DO2 Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
 Střední vazba na PO3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem
 Střední vazba na DO3 Kariérové poradenství v základních školách
 Střední vazba na VO5 Investice do rozvoje kapacit základních škol
Uvedený cíl částečně rozvíjí všechna opatření MAP týkající se základního vzdělávání, jelikož
předpokládá kvalitní základní vzdělávání ve všech stanovených prioritních oblastech.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Počet vybudovaných/zrekonstruovaných učeben a dílen
Počet podpořených osob
Počet podpořených škol
Počet nově vytvořených pracovních úvazků odborníků
Počet spolupracujících subjektů se ZŠ
Počet zapojených škol do projektů environmentální výchovy
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2. Podpora a rozvoj kvalitního základního vzdělávání
2.6 Znalost ICT prostředí jako významný prostředek k efektivní výchově i vzdělávání
Využití ICT je nepostradatelným prostředkem k dosažení efektivního vzdělávání jak ve výuce
samotné, tak i v přípravě pedagoga na výuku, ale také v plnění pracovních úkolů žáky. Užívání
ICT zvyšuje kvalitu a efektivitu vyučovacího procesu.
Cílem je dosažení stavu, za kterého budou využívány vhodné metody vzdělávání
při zohlednění individuálních potřeb žáků tak, aby jim základní vzdělávání poskytlo potřebné
znalosti a dovednosti pro následující plnohodnotný život.
Cíle bude dosaženo prostřednictvím těchto opatření:
2.6.1 Zlepšení technických podmínek pro rozvoj ICT
V dnešní době jsou všechny školy připojeny k internetu, jsou vybaveny počítači, agenda škol
je zpracovávána z velké části nebo celá v elektronické podobě. Další snahou škol je využití ICT
jako moderní pomůcky a její zařazení do výuky, pomocí níž se žáci rozvíjí v různých oblastech.
Z tohoto důvodu mají školy zájem o pořízení nového vybavení včetně kvalitního připojení
k internetu a celkové konektivity školy za účelem efektivnější práce a výuky.

Cíl a popis cíle
2.6.2 Podpora efektivního vzdělávání zapojených pedagogů
Pro adekvátní využívání ICT ve výuce je potřebné dále zvyšovat kompetence jak žáků, tak
pedagogických pracovníků. Vývoj ICT zařízení jde velmi rychle dopředu, a proto je
bezpodmínečně nutné, aby na školách působili pedagogové, kteří mají dostatečné digitální
kompetence k práci s ICT zařízením, umí je ovládat a používají je ve výuce.
2.6.3 Zapojení vzdělávacích a volnočasových institucí, spolupráce
V současné době se žáci setkávají každý den s moderní technikou, internetem a různými
druhy digitální techniky. Dochází ke zvýšení zájmu žáků o kroužky, které se zabývají touto
tématikou. Zapojení vzdělávacích a volnočasových institucí do této oblasti povede ke zlepšení
kompetence žáků v oblasti práce s informacemi a digitálními technologiemi, k rozvíjení
informatického myšlení žáků a to včetně žáků se specifickými potřebami.
Podmínkou správného využívání techniky je naučit děti používat IT k práci a k seberozvoji.
V případě, že budou žáci odborně vedeni kvalifikovanými pracovníky a odborníky, kteří jsou
schopni kombinovat znalosti a dovednosti z jiných oborů, nabízí ICT technika široké možnosti
vzdělávání. Nadále je nutné, aby žáci rozlišili přínosy a rizika využívání digitálních technologií.

Vazba
na povinná
a doporučená
opatření dle
Postupů MAP

Indikátory

 Silná vazba na VO1 Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků
 Střední vazba na PO3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem
 Střední vazba na VO5 Investice do rozvoje kapacit základních škol
Uvedený cíl částečně rozvíjí všechna opatření MAP týkající se základního vzdělávání, jelikož
předpokládá kvalitní základní vzdělávání ve všech stanovených prioritních oblastech.
1.
2.
3.

Počet podpořených škol
Počet podpořených osob
Počet realizovaných aktivit/projektů
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2. Podpora a rozvoj kvalitního základního vzdělávání
2.7 Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků
Smyslem rozvoje podnikavosti se rozumí posilování schopností žáků v oblasti realizace
vlastních nápadů v praxi, schopnosti zavádět novinky s analýzou podmínek pro jejich
uskutečňování. Tyto získané schopnosti jsou přínosné pro žáky v každodenním životě.
V současné době není v rámci základního vzdělávání systematicky realizována výchova
k podnikavosti, kreativitě a iniciativě žáků. Dílčí vzdělávací výstupy jsou realizovány v rámci
jednotlivých předmětů, zcela chybí propojení jednotlivých předmětů mezi sebou
v projektech, které by zohledňovaly dosažené znalosti jako celek.
Cílem je dosažení stavu, za kterého budou využívány vhodné metody vzdělávání
při zohlednění individuálních potřeb žáků tak, aby jim základní vzdělávání poskytlo potřebné
znalosti a dovednosti pro následující plnohodnotný život.
Cíle bude dosaženo prostřednictvím těchto opatření:

Cíl a popis cíle

2.7.1 Zlepšení materiálně-technických podmínek pro vytváření kompetencí k podnikavosti,
iniciativě a kreativitě
Snahou škol je vybudování kreativních dílen a prostorů pro výstavy prací žáků. Dále je
záměrem rekonstruovat stávající učebny, případně prostory škol za účelem zřízení tzv.
fiktivních firem, které jsou nástrojem pro rozvoj podnikatelských kompetencí. K efektivnímu
předávání informací v této oblasti je nutné zajistit výukový materiál a pomůcky, které u žáků
podpoří kreativní a iniciativní uvažování a budou je motivovat k novým nápadům, jež budou
žáci umět definovat a prezentovat před ostatními. V mnoha případech si pedagog vytváří
svépomocí metodické a vzdělávací materiály pro žáky, které rozvíjí výše uvedené klíčové
kompetence.
2.7.2 Podpora efektivního vzdělávání zapojených pedagogů
Dále je znatelná absence dostatečně proškolených a motivovaných pedagogů, kteří pro žáky
připravují kreativní výukový program. Záměrem je podpora vzdělávání zapojených
pracovníků v oblasti rozvoje podnikavosti, iniciativy a kreativity. Jeho prostřednictvím dojde
k získání nových trendů, se kterými lze zlepšit kvalitu výuky a zároveň žáky motivovat.
Současná nabídka se zaměřuje na osvojení a aplikaci metod projektového, znalostního
a zážitkového vyučování žáků. Kombinací těchto metod dochází k efektivnější výuce.
Pedagogové se zúčastní seminářů, workshopů, které jsou pořádány se zástupci podnikatelské
sféry, alternativních škol, profesionálních koučů, rukodělných dílen, dílen nápadů apod.
Získané dovednosti a schopnosti pedagog účelně aplikuje na žácích včetně žáků se
specifickými vzdělávacími potřebami.
2.7.3 Rozvoj spolupráce mezi školou, rodiči a dalšími vzdělávacími institucemi
Pedagogové na jednotlivých školách vytváří vlastní metodické materiály a zavádí další
podpůrné nástroje pro aktivní zapojení žáků do výuky v této oblasti, které mohou být
následně využitelné i na dalších školách. Z tohoto důvodu je velmi důležité sdílení dobré
praxe a spolupráce mezi školami navzájem. Snahou je podpořit vytvoření vhodných metodik,
učebních opor nebo prostor pro vzájemné sdílení zkušeností mezi jednotlivými školami.
K rozvoji podnikavosti, iniciativy a kreativity žáků samozřejmě přispívá pravidelná účast
na mimoškolních aktivitách (aktivity různých kroužků, ZUŠ, aktivity knihoven apod.), dále
exkurze škol v prostředích inspirativních a podněcujících rozvoj osobních kvalit dítěte,
zapojení do projektů vedoucích k samostatnosti žáků apod.
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V této oblasti je vhodné navázat spolupráci základních škol se školami středními za účelem
sdílení dílen a vzájemného učení žáků. Cílem je sdílení vybavení prostor, středoškolských
pedagogů pro výuku žáků ze ZŠ v oblasti vědy, technických, řemeslných a uměleckých oborů
za účelem zvýšení kvality vzdělávání v těchto oblastech, což povede ke zlepšení budoucího
uplatnění na trhu práce.
2.7.4 Podpora ICT pro oblast tvořivosti a kreativity
Rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity ovlivňuje také využívání ICT. Současné softwarové
možnosti nepochybně nabízejí široké spektrum nástrojů, které lze v dostatečné míře využít
k rozvoji podnikavosti, iniciativy a kreativity žáka.

Vazba
na povinná
a doporučená
opatření dle
Postupů MAP

Indikátory





Silná vazba na DO1 Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
Střední vazba na PO3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem
Střední vazba na VO1 Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků

Uvedený cíl částečně rozvíjí všechna opatření MAP týkající se základního vzdělávání, jelikož
předpokládá kvalitní základní vzdělávání ve všech stanovených prioritních oblastech.
1.
2.
3.

Počet vybudovaných/zrekonstruovaných učeben
Počet podpořených osob
Počet vytvořených metodik
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2. Podpora a rozvoj kvalitního základního vzdělávání
2.8 Podpora sportu a zdravého životního stylu
Oblast podpory sportu a zdravého životního stylu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího
procesu utvářejícího komplexní vyrovnanou osobnost jedince. Posílení fyzické kondice,
vytrvalosti, otužilosti, snížení obezity a podpora zdravého životního stylu jsou současně
nejúčinnější formou prevence před projevy rizikového chování.
Cílem je dosažení stavu, za kterého budou využívány vhodné metody vzdělávání
při zohlednění individuálních potřeb žáků tak, aby jim základní vzdělávání poskytlo potřebné
znalosti a dovednosti pro následující plnohodnotný život.
Cíle bude dosaženo prostřednictvím těchto opatření:

Cíl a popis cíle

2.8.1 Zlepšení materiálně technických podmínek pro výuku tělesné výchovy
V řadě škol chybí vhodné prostory pro sportování žáků. Snahou je tedy rozšířit
a zrekonstruovat, případně zřídit prostory pro výuku TV (tělocvičny, venkovní sportoviště
a hřiště). K efektivní podpoře výuky TV dojde pořízením nového vybavení a pomůcek k rozvoji
tělesné dovednosti a dále kreativním přístupem proškoleného pedagoga, který žáka dokáže
motivovat ke sportovnímu výkonu.
2.8.2 Podpora cíleného a efektivního vzdělávání zapojených pracovníků ve výchově
k zdravému životnímu stylu
Snahou škol je podpořit vzdělávání zapojených pracovníků, kteří získané dovednosti
a poznatky o nových metodách výuky aplikují ve výuce žáků.
2.8.3 Zvýšení zájmu žáků a rodičů o rozvoj tělesné zdatnosti a zdravý životní styl
Snahou škol je cíleně podporovat pozitivní vztah k pohybu a ke zdravému životnímu stylu.
Vzhledem k přibývajícímu počtu obézních dětí již od prvního ročníku, je nutné, popularizovat
pohyb a tělesnou výchovu jako prostředek k dosažení zlepšení pohybových činností. Snahou
rodiče je také podpora žáka ve sportu a mimoškolním sportování (účast na sportovních
kroužcích apod.). Dále žáci získají základní orientaci v tom, co je zdravé, co zdraví prospívá
a naopak co zdraví ohrožuje.

Vazba
na povinná
a doporučená
opatření dle
Postupů MAP

Indikátory




Silná vazba na DoO1 Podpora sportu a zdravého životního stylu
Střední vazba na PO3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem

Uvedený cíl částečně rozvíjí všechna opatření MAP týkající se základního vzdělávání, jelikož
předpokládá kvalitní základní vzdělávání ve všech stanovených prioritních oblastech.
1.
2.

Počet zrekonstruovaných prostor pro výuku TV
Počet ZŠ, ve kterých probíhá výuka a projekty zdravého životního stylu
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2. Podpora a rozvoj kvalitního základního vzdělávání
2.9 Dostatek kvalifikovaných a motivovaných pedagogů a dalších pracovníků
Pro zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ na území je zcela zásadní zvyšovat kvalitu vzdělávání
pedagogů a dalších pracovníků tak, aby dokázali do svých oborových či didaktických
kompetencí vnášet aktuální poznatky.
Cílem je dosažení stavu, za kterého v ZŠ budou využívány vhodné metody vzdělávání
při zohlednění individuálních potřeb dětí tak, aby jim základní vzdělávání poskytlo potřebné
znalosti a dovednosti pro následující plnohodnotný život.
Cíle bude dosaženo prostřednictvím těchto opatření:

Cíl a popis cíle

2.9.1 Pedagogové a nepedagogičtí pracovníci ve vzdělávání získávají nové znalosti
a dovednosti
Kurzy DV, používání nových pomůcek a aplikace nových vzdělávacích metod v oblastech:
práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, rozvoj čtenářské a matematické
gramotnosti, používání moderních informačních a digitálních technologií, rozvoj občanských
a sociálních dovedností a dalších.
2.9.2 Pedagogové a nepedagogičtí pracovníci navzájem spolupracují ve výuce
Zajištění optimálního vzdělávání všech žáků ve skupině s ohledem na jejich individuální
potřeby.
2.9.3 Zapojení odborných pracovníků do edukačního procesu
Zapojení logopedů, dětských psychologů, školních asistentů a případně dalších specialistů.


Vazba
na povinná
a doporučená
opatření dle
Postupů MAP

Indikátory



Silná vazba na PO3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem
Střední vazba na PO2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

Uvedený cíl částečně rozvíjí všechna opatření MAP týkající se základního vzdělávání, jelikož
předpokládá kvalitní základní vzdělávání ve všech stanovených prioritních oblastech.
1.
2.
3.
4.

Počet podpořených osob
Počet uskutečněných akcí
Počet škol, ve kterých pedagogičtí/nepedagogičtí pracovníci ve vzdělávání absolvovali
kurzy DVPP
Počet zapojených odborných pracovníků do edukačního procesu
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2. Podpora a rozvoj kvalitního základního vzdělávání
2.10 Podpora rozvoje spolupráce, posilování partnerství a sdílení zkušeností mezi aktéry
ve vzdělávání včetně spolupráce s rodinou
V současné době není vzájemná spolupráce a komunikace škol a školských zařízení v území
příliš systematicky nastavena. Některé ZŠ sice vzájemně spolupracují, ale zpravidla v rámci
jednorázových akcí, případně na základě regionální blízkosti. Území postrádá sdílení
informací o potřebách škol a propojení na školy s obdobnými problémy nebo potřebami.
Z tohoto důvodu je nutné školám napomoci v aktivitách, které povedou ke vzájemné
spolupráci, komunikaci a zapojení aktérů v oblasti vzdělávání. Dále v území chybí systém
vzájemného sdílení mentoringu výborných a zkušených učitelů škol. Toho lze dosáhnout
realizací aktivit vzájemné spolupráce, např. pořádáním kulatých stolů, tematických seminářů,
workshopů apod. Dalším problémem je nedostatečná spolupráce na úrovni škola x rodiče.
Posílením spolupráce mezi uvedenými cílovými skupinami dojde ke vzájemnému pochopení
osobnosti žáka a tím bude zajištěn vhodnější individuální přístup pedagoga a rodičů k žákovi.
Cílem je dosažení stavu, ve kterém se zástupci školských zařízení pravidelně setkávají,
koordinují svoji činnost, spolupracují při realizaci aktivit a vzdělávacích projektů
i mimoškolních aktivit a zapojují zřizovatele, rodiče i širokou veřejnost do těchto akcí.
Cíle bude dosaženo prostřednictvím těchto opatření:

Cíl a popis cíle

2.10.1 Posílení vzájemné spolupráce základních škol mezi sebou navzájem
2.10.2 Posílení vzájemné spolupráce základních škol a rodičů žáků
V rámci spolupráce dojde k podpoře znalostních kapacit ve formě workshopů pro rodiče
2.10.3 Posílení vzájemné spolupráce základních škol a mateřských škol
− důležitá je spolupráce v oblasti usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ
2.10.4 Posílání vzájemné spolupráce základních škol a zřizovatelů
2.10.5 Posílení vzájemné spolupráce základních škol a neziskových organizací a ostatních
poskytovatelů volnočasových aktivit
2.10.6 Posílení vzájemné spolupráce s odbornými pracovišti
– v rámci tohoto cíle bude podporováno zakládání a rozvoj ŠPP, rozvoj pedagogické
diagnostiky na ZŠ, dostupnost odborných služeb pro ZŠ (psycholog, logoped)
s důrazem na uplatňování individuálního přístupu k žákům.
2.10.7 Posílení vzájemné spolupráce základních škol a středních škol
2.10.8 Vznik nové a posílení stávající mezinárodní spolupráce základních škol
2.10.9 Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR

Vazba
na povinná
a doporučená
opatření dle
Postupů MAP

Indikátory

 Silná vazba na PO3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem
Uvedený cíl částečně rozvíjí všechna opatření MAP týkající se základního vzdělávání, jelikož
předpokládá spolupráci uvedených škol a aktérů ve všech stanovených prioritních oblastech.
1.
2.
3.

Počet realizovaných setkání
Počet realizovaných společných odborných seminářů pro školy
Počet osob zapojených do sdílení a výměny zkušeností
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2. Podpora a rozvoj kvalitního základního vzdělávání
2.11 Rozvoj sociálních a občanských dovedností žáků
V současné době je nutné, aby si každý žák dokázal vytvořit vlastní názor a zároveň
přizpůsobil své chování a jednání tak, aby ve společnosti dokázal najít adekvátní místo.
Na chování a jednání žáka má velký vliv i doba strávená ve škole.
Cílem je dosažení stavu, za kterého budou využívány vhodné metody vzdělávání
při zohlednění individuálních potřeb žáků, tak aby jim základní vzdělávání poskytlo potřebné
znalosti a dovednosti pro následující kvalitní život.
Cíle bude dosaženo prostřednictvím těchto opatření:
2.11.1 Podpora výuky občanské a etické výchovy
Občanská a etická výchova je oblastí, která řeší témata týkající se občanských dovedností,
ohleduplného chování, morálky, práva, bezpečnosti, seznamuje žáky se základy sociologie,
psychologie a filozofie apod. Jako vhodný způsob výuky se jeví aktivní metoda, která u žáků
utváří celou osobnost (tedy rozum, city i chování). Úspěch je podmíněn systematickým
výcvikem žáků v sociálních dovednostech, v řešení modelových i reálných situací s etickým
obsahem apod. V případě potřeby je vhodné do procesu výuky zapojit speciální pedagogy,
asistenty a odborníky z praxe.
2.11.2 Podpora kulturního povědomí žáků
Kulturní povědomí rozšiřuje schopnost vidět věci v souvislostech a rozšiřuje možnost určení
specializace pro budoucí zaměření žáka. Součástí této oblasti je také podpora vztahu
k našemu regionu a jeho tradicím.

Cíl a popis cíle
2.11.3 Zlepšení materiálně-technických podmínek pro rozvoj sociálních a občanských
dovedností žáků
Důležitým krokem ke zkvalitnění předávání informací je tvorba nových/inovovaných
vzdělávacích materiálů pro školy a metodických materiálů pro pedagogické pracovníky ZŠ.
Vhodným nástrojem je rovněž spolupráce základních škol se zástupci samosprávy, státních
orgánů formou besed, přednášek, rozhovorů a exkurzí.
2.11.4 Podpora efektivního vzdělávání zapojených pedagogů
Pro úspěšný rozvoj sociálních a občanských dovedností žáků je důležité další vzdělávání
pedagogických pracovníků, jejich rozhled v aktuálních tématech občanské společnosti (např.
povědomí o struktuře a fungování EU, rozvoj komunikačních schopností a dovedností žáků
apod.) a schopnost pedagoga efektivně předat informace žákovi.
2.11.5 Rozvoj spolupráce mezi školou, rodiči a dalšími vzdělávacími institucemi
Spolupráce školy s rodinou je základem komplexní výchovy. Z tohoto důvodu je snahou
vytvořit konkrétní programy zaměřené na spolupráci školy a rodičů. Jedná se o podobu
vzájemného informování a zapojení se do školních a mimoškolních činností.
Rozvoj sociálních a občanských dovedností je také předmětem působení organizací na území,
které se zabývají primárně oblastí výchovy, případně sociálně aktivizační prací s rodinami.
Spolupráce škol s těmito organizacemi je velmi prospěšná.
Takto nastavená opatření mohou vést k adekvátnímu zvýšení povědomí žáků o situaci
v současném světě, k rozvoji jejich osobnostních charakteristik ve smyslu schopnosti
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spolupráce a tolerance, a to i ve vztahu k osobám se specifickými potřebami nebo odlišným
kulturním či socioekonomickým zázemím.
Vazba
na povinná
a doporučená
opatření dle
Postupů MAP

Indikátory




Silná vazba na VO3 Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
Střední vazba PO3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem

Uvedený cíl částečně rozvíjí všechna opatření MAP týkající se základního vzdělávání, jelikož
předpokládá kvalitní základní vzdělávání ve všech stanovených prioritních oblastech.
1.
2.
3.

Počet škol rozvíjejících sociální, etické a občanské kompetence svých žáků
Počet podpořených osob
Počet publikací
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Priorita

2. Podpora a rozvoj kvalitního základního vzdělávání
2.12 Rozvoj kariérového poradenství v základních školách
Kariérové poradenství na základních školách se řeší prostřednictvím kariérového vzdělávání.
Významnou roli v kariérovém poradenství na základních školách hraje výchovný poradce,
který poskytuje žákům zejména informace týkající se navazujících studijních programů
s ohledem na možnosti zaměstnání, kariérních postupů, trendů a podmínek na pracovním
trhu s důrazem na potřebu celoživotního vzdělávání.
Cílem je dosažení stavu, za kterého budou využívány vhodné metody vzdělávání
při zohlednění individuálních potřeb žáků tak, aby jim základní vzdělávání poskytlo potřebné
znalosti a dovednosti pro následující plnohodnotný život.
Cíle bude dosaženo prostřednictvím těchto opatření:

Cíl a popis cíle

2.12.1 Podpora spolupráce zapojených subjektů
V této oblasti je velmi důležitá spolupráce mezi školou, rodiči a žákem. Aby mohl výchovný
poradce pomoci žákovi s výběrem budoucího zaměření, musí mít kariérový poradce
na školách aktuální informace o vývoji na trhu práce a celkové ekonomické situaci. Výchovný
poradce při doporučení vhodného budoucího zaměření žáka spolupracuje s jeho rodiči
a zároveň bere v potaz individuální potřeby žáka. K zefektivnění spolupráce zapojených
subjektů napomůže vytvoření kooperace s místními firmami, s úřadem práce apod. Tato
spolupráce pomůže škole mapovat situaci na trhu práce a může být znalostní podporou
pro kariérního poradce.
V této oblasti je vhodné navázat spolupráci základních škol se školami středními za účelem
sdílení dílen a vzájemného učení žáků. Cílem je sdílení vybavení prostor, středoškolských
pedagogů pro výuku žáků ze ZŠ v oblasti vědy, technických, řemeslných a uměleckých oborů
za účelem zvýšení kvality vzdělávání v těchto oblastech, což povede ke zlepšení budoucího
uplatnění na trhu práce.
2.12.2 Podpora cíleného a efektivního vzdělávání zapojených pracovníků ve výchově
Základním předpokladem úspěšné činnosti kariérního poradce je získání aktuálních
informací, hledání nových způsobů učení a aplikace inovativních nápadů. Je nutné zvážit také
finanční podporu organizačních opatření ze strany vedení školy a zřizovatele ve smyslu
navýšení (a dofinancování) potřebných dalších hodin práce kariérového poradenství tak, aby
měl dostatek prostoru se v rámci své role výchovného poradce věnovat oblasti volby
povolání žáků.

Vazba
na povinná
a doporučená
opatření dle
Postupů MAP
Indikátory

 Silná vazba na PO3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem
 Silná vazba na DO3 Kariérové poradenství v základních školách
Uvedený cíl částečně rozvíjí všechna opatření MAP týkající se základního vzdělávání, jelikož
předpokládá kvalitní základní vzdělávání ve všech stanovených prioritních oblastech.
1.

Počet podpořených osob
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4.5.2.3 Priorita 3. Zajištění dostupnosti a zvýšení kvality zájmového, neformálního,
základního uměleckého a celoživotního vzdělávání
Priorita

3. Zajištění dostupnosti a zvýšení kvality zájmového, neformálního, základního
uměleckého a celoživotního vzdělávání
3.1 Podpora rozvoje, infrastruktury a zkvalitnění neformálního, základního uměleckého
a celoživotního vzdělávání

Cíl a popis cíle

Zájmové vzdělávání stejně jako neformální a základní umělecké vzdělávání tvoří nedílnou
součást procesu celoživotního učení. Protože se v posledních letech zvyšuje zájem
o mimoškolní a volnočasové aktivity dětí, žáků a mládeže, je nutné, aby školy, střediska
volného času a nestátní neziskové organizace na tuto skutečnost reagovaly a v období
několika příštích let se na zvýšený zájem o volnočasové aktivity ze strany dětí, žáků a mládeže
připravily.
Z tohoto důvodu je nutná podpora nezbytných rekonstrukcí, modernizací stávajících budov
s ohledem na rozšiřování kapacit daných institucí. Provedené stavební a technické úpravy
vztahující se k budovám a pozemkům zajistí požadovanou úroveň pro vytváření příznivých
podmínek k realizaci řady aktivit v dané oblasti.
Cílem je udržení dostupnosti zájmového, neformálního, základního uměleckého
a celoživotního vzdělávání, a nadále jeho rozvoj a zvyšování kvality. Dále je nutné vytváření
podmínek pro to, aby se každé dítě a žák mohli zapojovat do uvedeného vzdělávání.

Vazba
na povinná
a doporučená
opatření dle
Postupů MAP

Uvedený cíl částečně rozvíjí všechna opatření MAP týkající se zájmového, neformálního,
základního uměleckého a celoživotního vzdělávání, jelikož předpokládá kvalitní vzdělávání
ve všech stanovených prioritních oblastech.

Indikátory

1.

Počet nově zrekonstruovaných objektů/zařízení
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Priorita

3. Zajištění dostupnosti a zvýšení kvality zájmového, neformálního, základního
uměleckého a celoživotního vzdělávání
3.2 Dostatečné a kvalitní materiální a technické vybavení prostor v oblasti neformálního,
základního uměleckého a celoživotního vzdělávání
Zájmové vzdělávání, stejně jako neformální a základní umělecké vzdělávání tvoří nedílnou
součást procesu celoživotního učení. Protože se v posledních letech zvyšuje zájem
o mimoškolní a volnočasové aktivity dětí, žáků a mládeže, je nutné, aby školy, střediska
volného času a nestátní neziskové organizace na tuto skutečnost reagovaly a v období
několika příštích let se na zvýšený zájem o volnočasové aktivity ze strany dětí, žáků a mládeže
připravily.
Pro efektivní činnost v této oblasti vzdělávání je nutné podpořit:


Modernizace vybavení výukových prostor – pořízení nábytku, bezbariérových prvků,
ICT, hudebních nástrojů atd.



Zajištění odborných pomůcek a materiálu – pořízení didaktických pomůcek, které
podporují rozvoj výchovy a vzdělávání žáků, vhodných i pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami, např. vytváření brožur a metodických materiálů, pořízení
nářadí, sportovního vybavení, výtvarného a hudebního vybavení atd.

Cíl a popis cíle

Pořízením kvalitního vybavení a pomůcek dojde k zajištění funkčního a podnětného
prostředí. Dojde ke zvýšení kvality a atraktivity nabídky smysluplného trávení volného času
pro cílové skupiny.
Cílem je udržení dostupnosti zájmového, neformálního, základního uměleckého
a celoživotního vzdělávání, a nadále jeho rozvoj a zvyšování kvality. Dále je nutné vytváření
podmínek pro to, aby se každé dítě a žák mohli zapojovat do uvedeného vzdělávání.
Vazba
na povinná
a doporučená
opatření dle
Postupů MAP
Indikátory

Uvedený cíl částečně rozvíjí všechna opatření MAP týkající se zájmového, neformálního,
základního uměleckého a celoživotního vzdělávání, jelikož předpokládá kvalitní vzdělávání
ve všech stanovených prioritních oblastech.

1.
2.

Počet nově vybavených prostor vhodných pro neformální vzdělávání
Počet nově pořízeného vybavení
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Priorita

3. Zajištění dostupnosti a zvýšení kvality zájmového, neformálního, základního
uměleckého a celoživotního vzdělávání
3.3 Podpora spolupráce aktérů, kteří působí ve školním, mimoškolním a neformálním
vzdělávání
Zájmové vzdělávání stejně jako neformální a základní umělecké vzdělávání tvoří nedílnou
součást procesu celoživotního učení. Protože se v posledních letech zvyšuje zájem
o mimoškolní a volnočasové aktivity dětí, žáků a mládeže, je nutné, aby školy, střediska
volného času a nestátní neziskové organizace na tuto skutečnost reagovaly a v období
několika příštích let se na zvýšený zájem o volnočasové aktivity ze strany dětí, žáků a mládeže
připravily.

Cíl a popis cíle

V území existují instituce, které poskytují neformální vzdělávání (ať už v podobě
volnočasových aktivit nebo vzdělávacích programů určených školám) či formální vzdělávání
uměleckého směru. V zájmu zkvalitnění vzdělávání je vhodné propojit tyto dvě sféry a posílit
jejich vzájemnou spolupráci. Z tohoto důvodu je snahou dosáhnout kvalitnější koordinace
a spolupráce mezi všemi aktéry vzdělávání formou:





Sdílení prostor – sdílení excelentních učeben, multifunkčních hřišť.
Sdílení odborníků z praxe.
Spolupráce s rodiči dětí a žáků.
Společné vzdělávání pedagogů a pracovníků.

Cílem je udržení dostupnosti zájmového, neformálního, základního uměleckého
a celoživotního vzdělávání, a nadále jeho rozvoj a zvyšování kvality. Dále je nutné vytváření
podmínek pro to, aby se každé dítě a žák mohli zapojovat do uvedeného vzdělávání.
Vazba
na povinná
a doporučená
opatření dle
Postupů MAP

Uvedený cíl částečně rozvíjí všechna opatření MAP týkající se zájmového, neformálního,
základního uměleckého a celoživotního vzdělávání, jelikož předpokládá kvalitní vzdělávání
ve všech stanovených prioritních oblastech.

Indikátory

1.

Počet nově vzniklých partnerství
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Priorita

3. Zajištění dostupnosti a zvýšení kvality zájmového, neformálního, základního
uměleckého a celoživotního vzdělávání
3.4 Podpora smysluplného trávení volného času
Zájmové vzdělávání stejně jako neformální a základní umělecké vzdělávání tvoří nedílnou
součást procesu celoživotního učení. Protože se v posledních letech zvyšuje zájem
o mimoškolní a volnočasové aktivity dětí, žáků a mládeže, je nutné, aby školy, střediska
volného času a nestátní neziskové organizace na tuto skutečnost reagovaly a v období
několika příštích let se na zvýšený zájem o volnočasové aktivity ze strany dětí, žáků a mládeže
připravily.
Cílem je udržení dostupnosti zájmového, neformálního, základního uměleckého
a celoživotního vzdělávání, a nadále jeho rozvoj a zvyšování kvality. Dále je nutné vytváření
podmínek pro to, aby se každé dítě a žák mohli zapojovat dodaného vzdělávání.
Cíle bude dosaženo prostřednictvím těchto opatření:
 Zajištění dostupnosti volnočasových aktivit pro všechny bez rozdílu – zajištění
dostupnosti volnočasových aktivit pro děti a žáky ohrožené školním neúspěchem
a děti a žáky nadané. Zajištění dostupnosti zahrnuje také zabezpečení vhodné
dopravní obslužnosti.

Cíl a popis cíle

 Podpora rozvoje klíčových kompetencí, nadání a zájmu dětí a žáků – cílem je podpora
aktivit (seminářů, soutěží, exkurzí apod.) v jednotlivých kompetencích pro kvalitní
využití volného času.
 Zajištění pestré nabídky nabízených aktivit s ohledem na individuální potřeby dětí
a žáků − vytvoření pestré nabídky aktivit, které osloví co největší skupinu dětí a žáků
s ohledem na jejich individuální potřeby. Podpora vzniku motivujících programů, akcí
pro smysluplné naplnění volného času dětí a žáků, jako prevence proti rizikovému
chování, podpora nadání a dovedností, které nelze přímo rozvíjet v rámci běžné výuky
ve školách apod.
 Zajištění kvalitních personálních kapacit pro fungování zájmových aktivit.
Vazba
na povinná
a doporučená
opatření dle
Postupů MAP
Indikátory

Uvedený cíl částečně rozvíjí všechna opatření MAP týkající se zájmového, neformálního,
základního uměleckého a celoživotního vzdělávání, jelikož předpokládá kvalitní vzdělávání
ve všech stanovených prioritních oblastech.

1.
2.

Počet podpořených osob
Počet podpořených projektů

171

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Moravská Třebová
reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000688

4.6 Vazby cílů na opatření (témata)
Tab. č. 81: Cíle MAP vs. Povinná, doporučená a volitelná opatření (témata) Postupů MAP se 3 úrovněmi vazby (X − slabá, XX – střední, XXX − silná)
DOT1

Cíl SR SO ORP Moravská Třebová/Opatření MAP

Dostatek kvalifikovaných a motivovaných pedagogů
a dalších pracovníků
Zajištění dostatečného a kvalitního materiálního
vybavení a pomůcek pro vzdělávání
Rozvoj čtenářské pregramotnosti, matematické
pregramotnosti, rozvoj cizích jazyků a polytechnická
výchova
Podpora rozvoje spolupráce, komunikace a zapojení
aktérů v oblasti vzdělávání včetně spolupráce s rodinou
Zajištění dostatečných a kvalitních prostor
pro předškolní vzdělávání

Podpora sportu a zdravého
životního stylu

VT6

Aktivity související se vzděláním
mimo OP VVV, IROP a OP PPR

VT5

Investice do rozvoje kapacit
základních škol

VT4

Rozvoj kulturního povědomí
a vyjádření dětí a žáků

VT3

Rozvoj sociálních a občanských
kompetencí dětí a žáků

VT2

Rozvoj kompetencí dětí a žáků
pro aktivní používání cizího jazyka

VT1

Rozvoj digitálních kompetencí
dětí a žáků

DT3

Kariérové poradenství v ZŠ

DT2

Rozvoj kompetencí dětí a žáků
v polytechnickém vzdělávání

1.5

DT1

Rozvoj podnikavosti a iniciativy
dětí a žáků

1.4

PT3

Inkluzivní vzdělávání a podpora
dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem

1.3

PT2

Čtenářská a matematická
gramotnost v ZŠ

1.2

PT1

Předškolní vzdělávání a péče:
dostupnost - inkluze - kvalita

1.1

Kód opatření (tématu) dle Postupů MAP

XXX

−

XX

X

X

−

X

X

X

X

−

X

X

XXX

−

XXX

XX

XX

−

XX

XX

X

X

−

X

X

XXX

−

XX

X

XX

−

X

X

X

X

−

X

X

XXX

X

X

X

X

−

X

X

X

X

−

X

X

XXX

−

XXX

XX

XX

−

X

X

X

X

−

X

X

1.6

Podpora sportu a zdravého životního stylu

XXX

−

X

X

X

−

X

X

X

X

−

X

XXX

1.7

Podpora kompetencí a kulturního povědomí dětí

XXX

−

X

XXX

X

−

X

X

XXX

X

−

X

X
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DOT1

Cíl SR SO ORP Moravská Třebová/Opatření MAP

Zajištění dostatečných a kvalitních prostor pro základní
vzdělávání
Zajištění dostatečného a kvalitního materiálního
vybavení a pomůcek pro základní vzdělávání
Podpora inkluze ve vzdělávání a podpora žáků
ohrožených školním neúspěchem
Podpora čtenářské a matematické gramotnosti
v základním vzdělávání
Podpora polytechnického vzdělávání v základním
vzdělávání
Znalost ICT prostředí jako významný prostředek
k efektivní výchově i vzdělávání
Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě
a kreativitě žáků

Podpora sportu a zdravého
životního stylu

VT6

Aktivity související se vzděláním
mimo OP VVV, IROP a OP PPR

VT5

Investice do rozvoje kapacit
základních škol

VT4

Rozvoj kulturního povědomí
a vyjádření dětí a žáků

VT3

Rozvoj sociálních a občanských
kompetencí dětí a žáků

VT2

Rozvoj kompetencí dětí a žáků
pro aktivní používání cizího jazyka

VT1

Rozvoj digitálních kompetencí
dětí a žáků

2.7

DT3

Kariérové poradenství v ZŠ

2.6

DT2

Rozvoj kompetencí dětí a žáků
v polytechnickém vzdělávání

2.5

DT1

Rozvoj podnikavosti a iniciativy
dětí a žáků

2.4

PT3

Inkluzivní vzdělávání a podpora
dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem

2.3

PT2

Čtenářská a matematická
gramotnost v ZŠ

2.2

PT1

Předškolní vzdělávání a péče:
dostupnost - inkluze - kvalita

2.1

Kód opatření (tématu) dle Postupů MAP

−

X

XXX

XX

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

−

X

XXX

XX

XX

X

XX

XX

X

X

X

X

X

−

X

XXX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

−

XXX

XXX

X

X

X

XX

X

X

X

X

X

X

−

X

XX

X

XXX

XX

X

X

X

X

XX

X

X

−

X

XX

X

X

X

XXX

X

X

X

XX

X

X

−

X

XX

XXX

X

X

XX

X

X

X

X

X

X

2.8

Podpora sportu a zdravého životního stylu

−

X

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XXX

2.9

Dostatek kvalifikovaných a motivovaných pedagogů
a dalších pracovníků

−

XX

XXX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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DOT1

Cíl SR SO ORP Moravská Třebová/Opatření MAP

Podpora sportu a zdravého
životního stylu

VT6

Aktivity související se vzděláním
mimo OP VVV, IROP a OP PPR

VT5

Investice do rozvoje kapacit
základních škol

VT4

Rozvoj kulturního povědomí
a vyjádření dětí a žáků

VT3

Rozvoj sociálních a občanských
kompetencí dětí a žáků

VT2

Rozvoj kompetencí dětí a žáků
pro aktivní používání cizího jazyka

VT1

Rozvoj digitálních kompetencí
dětí a žáků

DT3

Kariérové poradenství v ZŠ

DT2

Rozvoj kompetencí dětí a žáků
v polytechnickém vzdělávání

DT1

Rozvoj podnikavosti a iniciativy
dětí a žáků

PT3

Inkluzivní vzdělávání a podpora
dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem

PT2

Čtenářská a matematická
gramotnost v ZŠ

PT1

Předškolní vzdělávání a péče:
dostupnost - inkluze - kvalita

Kód opatření (tématu) dle Postupů MAP

X

X

XXX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.11 Rozvoj sociálních a občanských dovedností žáků

−

X

XX

X

X

X

X

X

XXX

X

X

X

X

2.12 Rozvoj kariérového poradenství v základních školách

−

X

XXX

X

X

XXX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

−

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

−

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

−

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

−

X

X

Podpora rozvoje spolupráce, posilování partnerství

2.10 a sdílení zkušeností mezi aktéry ve vzdělávání včetně
spolupráce s rodinou

3.1
3.2
3.3
3.4

Podpora rozvoje, infrastruktury a zkvalitnění
neformálního, základního uměleckého a celoživotního
vzdělávání
Dostatečné a kvalitní materiální a technické vybavení
prostor v oblasti neformálního, základního uměleckého
a celoživotního vzdělávání
Podpora
spolupráce
aktérů,
kteří
působí
v mimoškolním a neformálním vzdělávání
Podpora smysluplného trávení volného času
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4.7 Prioritizace témat při posouzení souladu pro intervence z IROP a OP VVV
Prioritizace témat v území SO ORP Moravská Třebová byla řešena na základě jednání a diskusí, které probíhaly mezi zástupci jednotlivých škol a jejich zřizovatelů.
Výsledkem prioritizace v území jsou tabulky investičních priorit jednotlivých škol (viz níže). Tabulka uvádí také soulad jednotlivých projektových záměrů s nastavenými
cíli.

4.7.1 Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD
zpracovaný pro území SO ORP Moravská Třebová

Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu

Základní škola Jevíčko
IČO: 70996814
RED IZO: 600100545

Základní škola
a mateřská škola,
Jaroměřice,
okres Svitavy
IČO: 70985758
RED IZO: 650052960

Název projektu

Rekonstrukce učebny
chemie a fyziky

Očekávané
celkové
náklady
na projekt
v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od - do)

Typ projektu
Soulad
s cílem
MAP *

Cizí
jazyk

2.1
2.2
2.3
2.5
2.1
2.3
2.1
2.2
2.3
2.5

1 500 000

2017 − 2018

500 000

2018 − 2020

Rekonstrukce učebny
chemie a fyziky

2 500 000

2019 − 2021

Modernizace digitálních
technologií, digitalizace
a konektivita

1 000 000

2019 − 2021

2.2
2.6

Bezbariérový přístup

1 000 000

2019 − 2021

2.1
2.3

Bezbariérový přístup

s vazbou na klíčové kompetence IROP
Přírodní
vědy

X

Technické
a řemeslné
obory

Práce
s digitálními
technologiemi

Bezbariérovost
školy,
školského
zařízení

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben
MŠ nebo ZŠ

X

X

X

X

X

X

X
X
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Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu

Název projektu

Modernizace učebny fyziky
včetně vybavení
Základní škola
a mateřská škola
Křenov,
okres Svitavy
IČO: 71004874
RED IZO: 650056035

Modernizace učebny
chemie včetně vybavení

Modernizace digitálních
technologií, konektivita

Bezbariérový přístup

Základní škola
Kunčina, okres Svitavy Učebna pro přírodní vědy
IČO: 70997861
RED IZO: 002506548

Bezbariérový přístup

Očekávané
celkové
náklady
na projekt
v Kč

Typ projektu

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od - do)

Soulad
s cílem
MAP *

2017 − 2020

2.1
2.2
2.3
2.5

X

X

2017 − 2020

2.1
2.2
2.3
2.5

X

X

1 000 000

2017 − 2020

2.1
2.2
2.3
2.6

500 000

2017 − 2020

2.1
2.3

700 000

2019 − 2020

2.1
2.2
2.5

500 000

2019 − 2020

2.1
2.3

500 000

500 000

s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí
jazyk

Přírodní
vědy

X

Technické
a řemeslné
obory

Práce
s digitálními
technologiemi

Bezbariérovost
školy,
školského
zařízení

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben
MŠ nebo ZŠ

X

X

X

X

X
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Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu

Základní škola
a mateřská škola
Městečko Trnávka,
okres Svitavy
IČO: 71011731
RED IZO: 650052081

Název projektu

Plošina na schody
pro vozíčkáře,
bezbariérovost

Modernizace učebny
informatiky

Nová podkrovní učebna
fyziky

Očekávané
celkové
náklady
na projekt
v Kč

500 000

570 000

1 200 000

Typ projektu

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od - do)

Soulad
s cílem
MAP *

2017 − 2019

2.1
2.3

2019

2.1
2.2
2.3
2.6

Cizí
jazyk

Přírodní
vědy

Technické
a řemeslné
obory

Práce
s digitálními
technologiemi

X

2017 − 2020

2.1
2.2
2.3
2.5

X

X

2017 − 2020

2.1
2.2
2.3
2.5

X

X

X

X

Nová podkrovní učebna
chemie

IČO: 63609053
RED IZO: 600100669

Modernizace digitálních
technologií a konektivity

1 500 000

2017 − 2020

2.1
2.2
2.3
2.6

Bezbariérový přístup

1 000 000

2017 − 2020

2.1
2.3

Bezbariérovost
školy,
školského
zařízení

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben
MŠ nebo ZŠ

X

X

Základní škola
Moravská Třebová,
Čs. armády 179,
okres Svitavy

1 200 000

s vazbou na klíčové kompetence IROP

X

X
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Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu

Základní škola
Moravská Třebová,
Kostelní náměstí 21,
okres Svitavy
IČO: 63608944
RED IZO: 600100677

Základní škola
Moravská Třebová,
Palackého 1351,
okres Svitavy
IČO: 62031813
RED IZO: 600100570

Název projektu

Očekávané
celkové
náklady
na projekt
v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od - do)

Modernizace učebny fyziky

1 060 000

2017 − 2020

Modernizace učebny
chemie

1 240 000

2017 − 2020

Modernizace digitálních
technologií a konektivity

1 520 000

2017 − 2020

Bezbariérový přístup

1 000 000

2017 − 2020

Modernizace učebny fyziky
a chemie, modernizace
digitálních technologií
včetně konektivity, řešení
bezbariérovosti

1 200 000

2017 − 2020

Typ projektu
Soulad
s cílem
MAP *
2.1
2.2
2.3
2.5
2.1
2.2
2.3
2.5
2.1
2.2
2.3
2.6
2.1
2.3

2.1
2.2
2.3
2.6

s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí
jazyk

Přírodní
vědy

Technické
a řemeslné
obory

X

X

X

X

Práce
s digitálními
technologiemi

Bezbariérovost
školy,
školského
zařízení

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben
MŠ nebo ZŠ

X

X

X

X

X

X

X

X
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Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu

Název projektu

Základní škola
a mateřská škola Staré
Město, okres Svitavy
Venkovní učebna

Očekávané
celkové
náklady
na projekt
v Kč

2 700 000

Soulad
s cílem
MAP *

2017 − 2020

2.1
2.2
2.3
2.5
2.6

IČO: 75001861
RED IZO: 650056451

Modernizace a
rekonstrukce učebny IT
Základní škola
a Mateřská škola
Třebařov,
okres Svitavy
IČO: 75019094
RED IZO: 650047753

1 000 000

2017 − 2018

500 000

2017 − 2018

1 500 000

2017 − 2018

Bezbariérový přístup

600 000

2017 − 2018

Pořízení vybavení pro
technické a řemeslné obory

500 000

2017 − 2018

Rekonstrukce zasíťování
budovy ZŠ včetně WiFi
s cílem zajištění vnitřní
konektivity školy
Vybudování přírodovědné
venkovní učebny se
zážitkovými a ekologickými
prvky v okolí ZŠ

Typ projektu

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od - do)

2.1
2.2
2.3
2.5
2.6
2.1
2.2
2.3
2.6
2.1
2.2
2.3
2.5
2.6
2.1
2.3
2.2
2.5

s vazbou na klíčové kompetence IROP
Přírodní
vědy

Technické
a řemeslné
obory

Práce
s digitálními
technologiemi

Bezbariérovost
školy,
školského
zařízení

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cizí
jazyk

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben
MŠ nebo ZŠ

X
X

X

X

X
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4.7.2 Seznam projektových záměrů v oblasti vzdělávání mimo investiční intervence v SC 2.4 IROP a mimo integrované
nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro území SO ORP Moravská Třebová
Identifikace školy,
školského zařízení či
dalšího subjektu

Základní škola
a Mateřská škola,
Dlouhá Loučka,
okres Svitavy
IČO: 70986321
RED IZO: 650052757

Základní škola
a mateřská škola
Chornice,
okres Svitavy
IČO: 71003151
RED IZO: 650051742

Očekávané
celkové
náklady
na projekt
(v Kč)

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

Stručná specifikace projektu

Stav
připravenosti

Pořízení ICT vybavení

Jedná se o modernizaci učebny včetně pořízení
vybavení s cílem zajištění vnitřní konektivity školy

Záměr

250 000

2017 − 2022

2.6

Rekonstrukce podlah ve třídách

Jedná se rekonstrukci podlahy v I. třídě a v MŠ

Záměr

200 000

2017 − 2022

2.1

Obnova zařízení v jídelně ZŠ

Jedná se o nákup zařízení ŠJ (smažící pánev, sporák,
ohřívací pult)

Záměr

150 000

2017 − 2019

2.2
2.8

Rekonstrukce školní družiny

Obnova vybavení

Záměr

100 000

2017 − 2018

2.2

Rekonstrukce školní tělocvičny

Rekonstrukce prostor tělocvičny

Záměr

50 000

2017 − 2018

2.2
2.8

Rekonstrukce hřiště ZŠ

Pořízení herních prvků (centrum pro věkovou
kategorii 6 − 12 let)

Záměr

300 000

2017 − 2018

2.2
2.8

Rekonstrukce hřiště MŠ

Obnova herních prvků, doplnění nových herních
prvků pro věkovou kategorii 3 − 6 let)

Záměr

100 000

2017 − 2022

1.5
1.6

Rekonstrukce učebny
přírodovědných předmětů

Obnova vybavení a modernizace výuky

Záměr

500 000

2018 − 2019

2.5

Rekonstrukce a vybavení
učebny IT

Obnova vybavení a modernizace výuky

Záměr

600 000

2017 − 2018

2.6

Název projektu
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Identifikace školy,
školského zařízení či
dalšího subjektu

Základní škola
a mateřská škola,
Jaroměřice,
okres Svitavy

Název projektu

Rekonstrukce školní kuchyně
a jídelny

Stručná specifikace projektu

Celková rekonstrukce školní kuchyně včetně
vybavení

Projektová
dokumentace

2 000 000

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

2017 − 2018

2.8

Záměr

1 000 000

2019 − 2020

2.1
2.2
2.8
2.8

Projektová
dokumentace

1 000 000

2017 − 2018

1.5
1.6

Obnova střechy

Záměr

1 000 000

2017 − 2018

2.1

Rozšíření kapacity školní
družiny

Rozšíření kapacity školní družiny do prostor budovy
v Panském dvoře.
Nové vybavení prostor školní družiny

Záměr

1 000 000

2018 − 2022

2.1
2.2

Rekonstrukce atletického oválu
včetně zázemí

Rekonstrukce atletického oválu včetně technického
zázemí – šatny.

Záměr

5 000 000

2019 − 2020

2.1
2.8

Venkovní hřiště u ZŠ

Úprava terénu, instalace herních prvků a mobiliáře

Venkovní hřiště u MŠ

Úprava terénu, instalace herních prvků

Rekonstrukce izolace střechy
nad tělocvičnou

IČO: 70985758
RED IZO: 650052960

Základní škola Jevíčko
IČO: 70996814
RED IZO: 600100545

Stav
připravenosti

Očekávané
celkové
náklady
na projekt
(v Kč)
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Identifikace školy,
školského zařízení či
dalšího subjektu

Základní škola
a mateřská škola
Křenov,
okres Svitavy
IČO: 71004874
RED IZO: 650056035

Očekávané
celkové
náklady
na projekt
(v Kč)

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

Stručná specifikace projektu

Stav
připravenosti

Modernizace školní kuchyně
a jídelny

Rekonstrukce prostor školní kuchyně, obnova
vybavení školní kuchyně

Záměr

1 500 000

2017 − 2020

2.8

Modernizace cvičné výukové
kuchyňky

Obnova vybavení cvičné kuchyňky pro výuku

Záměr

100 000

2017 − 2020

2.2
2.5

Zateplení budovy ZŠ

Komplexní zateplení všech budov ZŠ

Záměr

10 000 000

2017 − 2020

2.1

Obnova tělocvičny

Kompletní výměna podlahy za kvalitní a bezpečný
povrch, obnova nářadí v tělocvičně

Záměr

1 000 000

2019 − 2022

2.1
2.2
2.8

Modernizace školního hřiště
na víceúčelové

Kompletní rekonstrukce hřiště u ZŠ na hřiště
víceúčelové

Záměr

3 000 000

2020 − 2023

2.1
2.8

Modernizace vybavení tříd

Modernizace vybavení kmenových tříd

Záměr

1 000 000

2017 − 2023

2.2

Obnova střechy, obnova
inženýrských sítí

Rekonstrukce inženýrských sítí, rozvodů elektřiny,
vody, topení, rekonstrukce střechy

Záměr

10 000 000

2020 − 2023

2.1

Název projektu
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Identifikace školy,
školského zařízení či
dalšího subjektu

Základní škola
a Mateřská škola
Třebařov, okres Svitavy

Název projektu

Stručná specifikace projektu

Stav
připravenosti

Očekávané
celkové
náklady
na projekt
(v Kč)

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

Vybudování venkovní tělocvičny

Vybudování nových cvičebních prvků

Záměr

1 000 000

2019

2.8

Modernizace školního hřiště ZŠ
včetně oplocení

Rekonstrukce školního hřiště ZŠ

Záměr

1 000 000

2019

2.8

Modernizace školního hřiště MŠ

Rekonstrukce školního hřiště MŠ

Záměr

1 000 000

2019

1.6

Rekonstrukce kuchyně

Celková rekonstrukce školní kuchyně včetně
vybavení

Záměr

500 000

2019 − 2020

1.6

Rekonstrukce třídy

Snižování stropů včetně elektroinstalace

Záměr

300 000

2018 − 2019

1.5

Digitalizace učebny

Pořízení moderní výukové techniky

Záměr

150 000

2018 − 2019

1.2

Modernizace venkovního hřiště
MŠ

Pořízení herních prvků

Záměr

500 000

2018 − 2019

1.6

Modernizace vybavení ve třídě

Modernizace vybavení ve třídě (nábytek, výukové
pomůcky)

Záměr

100 000

2018 − 2019

1.2

IČO: 75019094
RED IZO: 650047753

Mateřská škola
Dětřichov
u Moravské Třebové
IČO: 70999414
RED IZO: 600100065
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Identifikace školy,
školského zařízení či
dalšího subjektu

Název projektu

Interaktivní tabule

Očekávané
celkové
náklady
na projekt
(v Kč)

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

Stručná specifikace projektu

Stav
připravenosti

Pořízení interaktivních výukových prvků do 2 tříd,
včetně odloučeného pracoviště

Záměr

300 000

2017 − 2018

1.2

Mateřská škola
Kunčina, okres Svitavy

Rekonstrukce podlahy v jídelně

Záměr

500 000

2018 − 2020

1.5

IČO: 70997926
RED IZO: 600099989

Keramická dílna

Záměr

1 200 000

2017 − 2020

1.2
1.5

Rekuperace vzduchu

Záměr

600 000

2018 − 2020

1.5

Základní škola Kunčina,
okres Svitavy

Vybavení školní družiny

Záměr

200 000

2019 − 2020

2.2

IČO: 70997861
RED IZO: 002506548

Rekonstrukce školní jídelny

Záměr

2 500 000

2019 − 2020

2.2
2.8

Záměr

650 000

2019 − 2021

1.5
1.6

Základní škola
a mateřská škola
Městečko Trnávka,
okres Svitavy

Modernizace
v MŠ

školního

hřiště

Úprava terénu a doplněné herních prvků

IČO: 71011731
RED IZO: 650052081
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Identifikace školy,
školského zařízení či
dalšího subjektu

Název projektu

Stav
připravenosti

Stručná specifikace projektu

Očekávané
celkové
náklady
na projekt
(v Kč)

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

Modernizace topení

Pořízení nového plynového kotle

Záměr

150 000

2019 − 2022

1.5

Mateřská škola,
Mladějov na Moravě,
okres Svitavy

Rekonstrukce školní kuchyně

Rekonstrukce prostor školní kuchyně,
pořízení nového vybavení do kuchyně

Záměr

300 000

2017 − 2019

1.5
1.2

Modernizace vybavení MŠ

Pořízení interaktivních výukových prvků

Záměr

100 000

2019 − 2020

1.2

IČO: 70995125
RED IZO: 600099725

Modernizace venkovního hřiště
MŠ

Pořízení nových herních prvků

Záměr

500 000

2019 − 2022

1.6

Rekonstrukce zateplení budovy
MŠ

Zateplení budovy

Záměr

500 000

2021 − 2022

1.5

Základní škola
Moravská Třebová,
Čs. armády 179,
okres Svitavy

Výměna oken 1. a 2. nadzemní
podlaží

Záměr

4 000 000

2018 − 2020

2.1

IČO: 63609053
RED IZO: 600100669

Rekonstrukce elektrorozvodů

Záměr

2 000 000

2018 − 2020

2.1

Základní škola
a mateřská škola
Vranová Lhota,
okres Svitavy

Rekonstrukce tříd a ŠD

150 000

2017 – 2019

1.2
2.2

Pořízení nového nábytku,
interaktivní tabule na kolečkách

lavic,

koberců,

Možnost
realizace

IČO: 71002308
RED IZO: 650050363
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Identifikace školy,
školského zařízení či
dalšího subjektu

Název projektu

Stručná specifikace projektu

Stav
připravenosti

Očekávané
celkové
náklady
na projekt
(v Kč)

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

Výměna oken

Záměr

2 800 000

2018 − 2019

2.1

Rekonstrukce střešní krytiny

Záměr

3 000 000

2019 − 2021

2.1

Vybudování školního hřiště

Záměr

6 000 000

2019 − 2021

2.1
2.8

Rekonstrukce školního bazénu

Záměr

25 000 000

2019 − 2021

2.1
2.8

IČO: 62031813
RED IZO: 600100570

Rekonstrukce povrchu školního
hřiště

Záměr

4 800 000

2018 − 2019

2.1
2.8

II. Mateřská škola,
Jiráskova 1141,
Moravská Třebová,
okres Svitavy

Rekonstrukce střešní krytiny,
obnova fasády

Záměr

2 000 000

2018 − 2020

2.1

IČO: 70880603
RED IZO: 600100308

Rekonstrukce školních zahrad

Záměr

1 000 000

2019 − 2021

2.1

Základní škola
Moravská Třebová,
Kostelní náměstí 21,
okres Svitavy
IČO: 63608944
RED IZO: 600100677

Základní škola
Moravská Třebová,
Palackého 1351,
okres Svitavy
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Identifikace školy,
školského zařízení či
dalšího subjektu

I. Mateřská škola,
Piaristická 137,
Moravská Třebová,
okres Svitavy
IČO: 70880611
RED IZO: 600099555

Dům dětí a mládeže
Moravská Třebová,
okres Svitavy

Název projektu

Stručná specifikace projektu

Stav
připravenosti

Očekávané
celkové
náklady
na projekt
(v Kč)

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

Rekonstrukce střešní krytiny,
obnova fasády

Záměr

2 500 000

2018 − 2020

1.5

Rekonstrukce elektrorozvodů

Záměr

2 000 000

2019 − 2021

1.5

Rekonstrukce školních zahrad

Záměr

1 500 000

2019 − 2021

1.5

Rekonstrukce topného systému,
obnova fasády

Záměr

2 000 000

2018 − 2021

3.1

Záměr

2 000 000

2017 − 2020

1.5
2.1

IČO: 70997896
Speciální základní
škola, mateřská škola
a praktická škola
Moravská Třebová

Zateplení 2 budov

Rekonstrukce a zateplení 2 budov

IČO: 62033034
RED IZO: 600024474
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Identifikace školy,
školského zařízení či
dalšího subjektu

Základní umělecká
škola Jevíčko
IČO: 72068141
RED IZO: 691001766

Název projektu

Stručná specifikace projektu

Stav
připravenosti

Očekávané
celkové
náklady
na projekt
(v Kč)

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

Rozšíření kapacity ZUŠ

Obnova nových prostor

Záměr

2 000 000

2017 − 2020

3.1

Modernizace vybavení učeben

Modernizace vybavení učeben včetně pořízení
hudebních nástrojů

Záměr

1 000 000

2020 − 2022

3.2

Rekonstrukce a rozšíření
kapacity městského muzea

Rekonstrukce budovy, modernizace vybavení

Záměr

5 000 000

2020 − 2022

3.1
3.2

Knihovna nově

Přemístění do jiných prostor, rekonstrukce budovy,
modernizace vybavení včetně bezbariérovosti

Záměr

5 000 000

2020 − 2023

3.1
3.2

Komunitní polyfunkční centrum

Celková rekonstrukce budovy, modernizace
vybavení včetně konektivity a IT, zázemí pro sociální
službu, technické zázemí, klubovna, víceúčelový sál

2019 − 2021

3.1
3.2
3.3
3.4

Město Jevíčko
IČO: 00276791

Studie

20 000 000
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5 AKČNÍ PLÁN
Akční plán je zpracován dle platné struktury a metodiky MŠMT a NIDV.
Do tvorby Akčního plánu byli zapojeni všichni aktéři, kteří v oblasti vzdělávání působí. Akční plán
vychází z Analytické části Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Moravská Třebová,
ve které jsou vymezeny prioritní problémové oblasti. Tyto oblasti jsou dále rozpracovány ve Strategické
části dokumentu, jehož výstupem je Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání
pro území ORP Moravská Třebová. Pro definované prioritní oblasti byly přiřazeny cíle, pro jejichž
naplňování byly jednotlivými školami stanoveny konkrétní aktivity. Při realizaci konkrétních aktivit je
nezbytně nutné, aby byly v souladu s celým dokumentem MAP a naplňovaly vizi a strategické cíle
prioritních problémových oblastí.
Akční plán je zaměřen na naplnění povinných, doporučených, průřezových, volitelných a doplňkových
opatření MAP tak, jak je požadováno v Postupech zpracování místních akčních plánů.

5.1 Struktura akčního plánu – prioritní oblasti, cíle, opatření a plán aktivit
Při tvorbě Akčního plánu se vycházelo ze schváleného Strategického rámce MAP, v kterém byly
stanoveny následující priority:
Priorita č. 1 Podpora a rozvoj kvalitního předškolního vzdělávání
Priorita č. 2 Podpora a rozvoj kvalitního základního vzdělávání
Priorita č. 3 Zajištění dostupnosti a zvýšení kvality zájmového, neformálního, základního uměleckého
a celoživotního vzdělávání
Tyto priority určují jednotlivé oblasti, ve kterých se chtějí jednotliví aktéři v oblasti vzdělávání na území
SO ORP Moravská Třebová rozvíjet. Plnění cílů je tedy zajištěno realizací konkrétních aktivit v rámci
opatření.
Vzhledem ke složitosti problematiky a pro lepší přehlednost je uveden přehled priorit, cílů a opatření
Strategického rámce MAP v tab. č. 82.
Tab. č. 82: Přehled priorit, cílů a opatření Strategického rámce MAP
Priorita č. 1 Podpora a rozvoj kvalitního předškolního vzdělávání
Cíl
1.1 Dostatek kvalifikovaných
a motivovaných pedagogů a dalších
pracovníků
1.2 Zajištění dostatečného
a kvalitního materiálního vybavení
a pomůcek pro předškolní
vzdělávání

Opatření
1.1.1 Pedagogové a nepedagogičtí pracovníci ve vzdělávání získávají nové
znalosti a dovednosti
1.1.2 Pedagogové a pedagogičtí pracovníci navzájem spolupracují ve výuce
1.1.3 Zapojení odborných pracovníků do edukačního procesu
1.2.1 Modernizace vybavení učeben, heren, šaten
1.2.2 Zajištění odborných pomůcek, vybavení a materiálů v MŠ
1.2.3 Zajištění pomůcek pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami
1.2.4 Rozvoj ICT
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1.3 Rozvoj čtenářské pregramotnosti,
matematické pregramotnosti, rozvoj
cizích jazyků a polytechnické výchovy

1.4 Podpora rozvoje spolupráce,
posilování partnerství a sdílení
zkušeností mezi aktéry ve vzdělávání
včetně spolupráce s rodinou

1.5 Zajištění dostatečných
a kvalitních prostor pro předškolní
vzdělávání
1.6 Podpora sportu a zdravého
životního stylu
1.7 Podpora kompetencí a kulturního
povědomí dětí

1.3.1 Rozvoj čtenářské pregramotnosti
1.3.2 Rozvoj matematické pregramotnosti
1.3.3 Rozvoj pregramotnosti v oblasti cizích jazyků
1.3.4 Rozvoj polytechnické výchovy
1.4.1 Posílení vzájemné spolupráce mateřských škola mezi sebou
navzájem
1.4.2 Posílení vzájemné spolupráce mateřských škol a rodičů dětí
1.4.3 Posílení vzájemné spolupráce mateřských škol a základních škol
1.4.4 Posílení vzájemné spolupráce mateřských škol a zřizovatelů
1.4.5 Posílení vzájemné spolupráce mateřských škol a neziskových
organizací
1.4.6 Posílení vzájemné spolupráce mateřských škol s odbornými
pracovišti
1.4.7 Vznik nové a posílení stávající mezinárodní spolupráce mateřských
škol
1.5.1 Rekonstrukce, výstavba a modernizace školních budov a vzdělávacích
zařízení
1.5.2 Bezbariérové školní budovy a související prostory budov
1.5.3 Podpora vnějšího prostředí
1.6.1 Podpora sportu a zdravého životního stylu
1.7.1 Rozvoj sociálních a občanských dovedností dětí
1.7.2 Rozvoj kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí
1.7.3 Podpora vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním
1.7.4 Podpora dětí se speciálními potřebami
1.7.5 Podpora kulturního povědomí dětí

Priorita č. 2 Podpora a rozvoj kvalitního základního vzdělávání
Cíl
2.1 Zajištění dostatečných
a kvalitních prostor pro základní
vzdělávání

2.2 Zajištění dostatečného
a kvalitního materiálního vybavení
a pomůcek pro základní vzdělávání

2.3 Podpora inkluze ve vzdělávání
a podpora žáků ohrožených školním
neúspěchem

Opatření
2.1.1 Rekonstrukce, výstavba a modernizace školních budov a vzdělávacích
zařízení
2.1.2 Bezbariérové školní budovy a související prostory budov
2.1.3 Podpora vnějšího prostředí
2.2.1 Modernizace vybavení výukových prostor – učeben, dílen, heren,
družin, šaten
2.2.2 Zajištění odborných pomůcek, vybavení a materiálu v ZŠ
2.2.3 Zajištění pomůcek pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami
2.2.4 Rozvoj ICT
2.3.1 Zvýšení počtu bezbariérových škol
2.3.2 Zabezpečení podmínek pro práci s heterogenními skupinami žáků
2.3.3 Podpora cíleného a efektivního vzdělávání pedagogických pracovníků
2.3.4 Podpora spolupráce škol a poradenských zařízení
2.3.5 Posílení spolupráce s rodiči žáků se SVP
2.3.6 Zapojení dalších vzdělávacích institucí do osobnostního rozvoje žáků
2.3.7 Podpora vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním
2.3.8 Podpora žáků nadaných
2.3.9 Zajištění dostupnosti základního vzdělávání pro všechny žáky
2.3.10 Zachování existence stávajících malotřídních škol
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2.4 Podpora čtenářské
a matematické gramotnosti
v základním vzdělávání

2.5 Podpora polytechnického
vzdělávání v základním vzdělávání

2.6 Znalost ICT prostředí jako
významný prostředek k efektivní
výchově i vzdělávání
2.7 Podpora kompetencí
k podnikavosti, iniciativě
a kreativitě žáků

2.8 Podpora sportu a zdravého
životního stylu

2.9 Dostatek kvalifikovaných
a motivovaných pedagogů a dalších
pracovníků

2.10 Podpora rozvoje spolupráce,
posilování partnerství a sdílení
zkušeností mezi aktéry ve vzdělávání
včetně spolupráce s rodinou

2.11 Rozvoj sociálních a občanských
dovedností žáků

2.12 Rozvoj kariérového poradenství
v základních školách

2.4.1 Rozvoj čtenářské gramotnosti
2.4.2 Rozvoj matematické gramotnosti
2.4.3 Rozvoj cizích jazyků
2.5.1 Zlepšení materiálně technických podmínek pro polytechnické
vzdělávání
2.5.2 Podpora efektivního vzdělávání zapojených pracovníků
2.5.3 Rozvoj spolupráce s místními firmami a středními školami
2.5.4 Zapojení vzdělávacích a volnočasových institucí, zapojení rodičů
2.5.5 Podpora polytechnického vzdělávání s dopadem na rozvoj
environmentální výchovy
2.6.1 Zlepšení technických podmínek pro rozvoj ICT
2.6.2 Podpora efektivního vzdělávání zapojených pedagogů
2.6.3 Zapojení vzdělávacích a volnočasových institucí, spolupráce
2.7.1 Zlepšení materiálně technických podmínek pro vytváření kompetencí
k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
2.7.2 Podpora efektivního vzdělávání zapojených pedagogů
2.7.3 Rozvoj spolupráce mezi školou, rodiči a dalšími vzdělávacími
institucemi
2.7.4 Podpora ICT pro oblast tvořivosti a kreativity
2.8.1 Zlepšení materiálně technických podmínek pro výuku tělesné
výchovy
2.8.2 Podpora cíleného a efektivního vzdělávání zapojených pracovníků
ve výchově k zdravému životnímu stylu
2.8.3. Zvýšení zájmu žáků a rodičů o rozvoj tělesné zdatnosti a zdravý
životní styl
2.9.1 Pedagogové a nepedagogičtí pracovníci ve vzdělávání získávají nové
znalosti a dovednosti
2.9.2 Pedagogové a nepedagogičtí pracovníci navzájem spolupracují
ve výuce
2.9.3 Zapojení odborných pracovníků do edukačního procesu
2.10.1 Posílení vzájemné spolupráce základních škol mezi sebou navzájem
2.10.2 Posílení vzájemné spolupráce základních škol a rodičů žáků
2.10.3 Posílení vzájemné spolupráce základních škol a mateřských škol
2.10.4 Posílení vzájemné spolupráce základních škol a zřizovatelů
2.10.5 Posílení vzájemné spolupráce základních škol a neziskových
organizací a ostatních poskytovatelů volnočasových aktivit
2.10.6 Posílení vzájemné spolupráce s odbornými pracovišti
2.10.7 Posílení vzájemné spolupráce základních škol a středních škol
2.10.8 Vznik nové a posílení stávající mezinárodní spolupráce základních
škol
2.11.1 Podpora výuky občanské a etické výchovy
2.11.2 Podpora kulturního povědomí žáků
2.11.3 Zlepšení materiálně technických podmínek pro rozvoj sociálních
a občanských dovedností žáků
2.11.4 Podpora efektivního vzdělávání zapojených pedagogů
2.11.5 Rozvoj spolupráce mezi školou, rodiči a dalšími vzdělávacími
institucemi
2.12.1 Podpora spolupráce zapojených subjektů
2.12.2 Podpora cíleného a efektivního vzdělávání zapojených pracovníků
ve výchově

191

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Moravská Třebová
reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000688

Priorita č. 3 Zajištění dostupnosti a zvýšení kvality zájmového, neformálního, základního uměleckého
a celoživotního vzdělávání
Cíl

Opatření

3.1 Podpora rozvoje, infrastruktury
a zkvalitnění neformálního, základního
uměleckého a celoživotního vzdělávání
3.2 Dostatečné a kvalitní materiální
a technické vybavení prostor v oblasti
neformálního, základního uměleckého
a celoživotního vzdělávání
3.3 Podpora spolupráce aktérů, kteří
působí ve školním, mimoškolním
a neformálním vzdělávání
3.4 Podpora smysluplného trávení
volného času

3.1.1. Podpora rozvoje, infrastruktury a zkvalitnění neformálního,
základního uměleckého a celoživotního vzdělávání
3.2.1 Dostatečné a kvalitní materiální a technické vybavení prostor
v oblasti neformálního, základního uměleckého a celoživotního
vzdělávání
3.3.1 Podpora spolupráce aktérů, kteří působí ve školním, mimoškolním
a neformálním vzdělávání
3.4.1 Podpora smysluplného trávení volného času

Zdroj: vlastní zpracování

Jednotlivá opatření seskupují konkrétní aktivity jednotlivých škol, aktivity spolupráce a infrastrukturní
aktivity směřující k řešení jednotlivých dílčích cílů obsažených ve strategických cílech. Aktivity jsou
naplánovány na delší časové období.
Přehled aktivit, jejichž realizace je naplánována na školní rok 2017/2018, jsou uvedeny v podkapitole
č. 5.2 s názvem Roční akční plán pro školní rok 2017/2018.
Všeobecný přehled aktivit jednotlivých škol, aktivit spolupráce a aktivit v oblasti infrastruktury
Zajištění dostatečných a kvalitních prostor pro vzdělávání
 Stávající budovy škol a školských zařízení jsou vesměs starší budovy, které nutně potřebují
rekonstrukci a modernizaci takovým způsobem, aby vyhovovaly současným nárokům na výuku
a zároveň byly energeticky úsporné.
 Budovy škol a školských zařízení nemají většinou bezbariérový přístup včetně potřebného
bezbariérového zázemí. Školy se potýkají s problémem zajištění bezpečnosti budov.
 Dobudování případně rekonstrukce podnětných venkovních prostředí škol, rekonstrukce či
výstavba dílen/kuchyněk, učeben fyziky, chemie, přírodopisu, informatiky, tělocvičen, školních
jídelen a kuchyní, družin, kmenových tříd, keramické dílny atd.
 Školy mají záměr rekonstruovat a nově vybavit školní hřiště, sportoviště a zahrady.
Zajištění dostatečného a kvalitního materiálního vybavení a pomůcek pro vzdělávání
 Školy a školská zařízení se potýkají s nevyhovujícím a zastaralým vybavením, které neodpovídá
dnešním požadavkům a potřebám. Jedná se o modernizaci vybavení výukových prostor (učeben,
dílen, družin atd.) a dále zajištění pomůcek a materiálu pro vzdělávání dětí a žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami.
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Podpora rozvoje spolupráce, posilování partnerství a sdílení zkušeností mezi aktéry ve vzdělávání
včetně spolupráce s rodinou
 Snahou je posílení vazeb mezi školami a vytvoření místního partnerství, které umožní spolupráci.
V rámci spolupráce bude docházet také sdílení příkladů dobré praxe a zkušeností.
 Dále je nutné podpořit spolupráci mezi školami a organizacemi neformálního a zájmového
vzdělávání a posílit vzájemnou spolupráci s odbornými pracovišti.
 Důležitý je také rozvoj vztahů mezi školou a rodiči a vytvořit prostředí vzájemné důvěry
a spolupráce. Snahou je více vtáhnout rodiče do života školy a využít jejich zkušenosti a působení
v různých odborných sférách.
Posílením spolupráce mezi uvedenými aktéry dojde ke vzájemnému pochopení osobnosti dítěte a žáka
a tím bude zajištěn vhodnější individuální přístup pedagoga a rodičů k dítěti, žákovi samotnému.
Dostatek kvalifikovaných a motivovaných a motivovaných pedagogů a dalších pracovníků
 Současná doba a nároky na pedagogy vyžadují průběžné změny jak v obsahu výuky, tak
v používaných metodách. Cílem je vzdělávání a rozvoj znalostí a dovedností pedagogů, případně
i nepedagogických pracovníků. Snahou je také vytvoření otevřeného a přátelského prostředí, které
podporuje osobnostní rozvoj pedagogů, výměnu zkušeností a vzájemnou spolupráci. Tomu může
napomoci také koučování a mentoring.
Podpora inkluze ve vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
 Cílem je podpora schopností všech dětí a žáků, každý má rozdílné učební schopnosti a nadání.
Je potřeba všem dětem a žákům porozumět, chápat je a se získanými informacemi vhodně
pracovat.
 Je nutné podporovat a vytvářet aktivity, které budou rozvíjet individuální zájmy dětí a žáků. Cílem
je podporovat individuální schopnosti každého dítěte a žáka a vytvářet aktivity pro žáky, které
řadíme mezi nadané.
 Prevence a řešení sociálně patologických jevů.
 Zachování existence a podpora činnosti malotřídních škol.
Podpora čtenářské, matematické (pre)gramotnosti dětí a žáků
 Cílem je uplatnění metod a přístupů v oblasti čtenářské, matematické (pre)gramotnosti dětí a žáků
odpovídající potřebám školy. Dojde k tomu díky zlepšení materiálně-technických podmínek,
podporou vzdělávání a metodické podpoře pedagogů, navázání spolupráce s organizacemi
neformálního a zájmového vzdělávání apod.
Podpora polytechnického vzdělávání dětí a žáků
 Cílem je zlepšení vybavenosti pro polytechnické vzdělávání (vybudování učeben, pořízení vybavení),
uplatnění inovativních metod a přístupů pedagoga ve výuce, navázání spolupráce s místními
firmami, středními školami, zapojení volnočasových institucí, rodičů atd. Díky vzdělávání
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a metodické podpoře pedagogů bude vytvořené zázemí využito ke zkvalitnění polytechnického
vzdělávání.
Znalost ICT prostředí jako významný prostředek k efektivní výchově a vzdělávání
 Využití ICT je nepostradatelným prostředkem k dosažení efektivního vzdělávání jak ve výuce
samotné, tak i v přípravě pedagoga na výuku, ale také v plnění pracovních úkolů žáků. Užívání ICT
zvyšuje kvalitu a efektivitu vyučovacího procesu.
 Snahou je zejména zlepšení technických podmínek pro rozvoj ICT, podpora efektivního vzdělávání
pedagogů a zapojení organizací neformálního a zájmového vzdělávání.
Podpora sportu a zdravého životního stylu
 Oblast podpory sportu a zdravého životního stylu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího
procesu utvářejícího komplexní vyrovnanou osobnost jedince. Posílení fyzické kondice, vytrvalosti,
otužilosti, snížení obezity a podpora zdravého životního stylu je současně nejúčinnější formou
prevence před projevy rizikového chování. Tomu napomůže vzdělávání pedagogů, využití nových
pomůcek a metod a posílení terénní výuky.
Rozvoj sociálních a občanských dovedností dětí a žáků, rozvoj kulturního povědomí dětí a žáků
 V současné době je nutné, aby si každý žák dokázal vytvořit vlastní názor a zároveň přizpůsobil své
chování a jednání tak, aby ve společnosti dokázal najít adekvátní místo. Na chování a jednání žáka
má velký vliv také doba strávená ve škole.
 Dále je nutné podpořit kulturní povědomí k místu, ve kterém děti a žáci žijí (seznámení s místem,
historií, přírodou, tradicemi, kulturními památkami atd.).
Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě dětí a žáků
 Ve školách není v rámci základního vzdělávání systematicky realizována výchova k podnikavosti,
iniciativě a kreativitě dětí a žáků. Dílčí vzdělávací výstupy jsou realizovány v rámci jednotlivých
předmětů, zcela chybí propojení jednotlivých předmětů mezi sebou v projektech, které by
zohledňovaly dosažené znalosti jako celek. Snahou je tedy zlepšení materiálně-technických
podmínek, podpora efektivního vzdělávání pedagogů a rozvoj spolupráce mezi školou, rodinou
a dalšími organizacemi neformálního a zájmového vzdělávání.
Rozvoj kariérového poradenství v základních školách
 Snahou je podpořit rozvoj aktivit, které žákům pomohou při rozhodování ve svém osobním
a budoucím profesním životě.
Zajištění dostatečných a kvalitních prostor pro neformální a zájmové vzdělávání
 Stávající budovy organizací jsou vesměs starší budovy, které nutně potřebují rekonstrukci
a modernizaci takovým způsobem, aby vyhovovaly současným nárokům na výuku a zároveň byly
energeticky úsporné.
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 Budovy nemají většinou bezbariérový přístup včetně potřebného bezbariérového zázemí.
 Ze strany organizací je zájem o rozšíření kapacity.
Zajištění dostatečného a kvalitního materiálního vybavení a pomůcek pro neformální a zájmové
vzdělávání
 Organizace se potýkají s nevyhovujícím a zastaralým vybavením, které neodpovídá dnešním
požadavkům a potřebám. Jedná se o modernizaci vybavení výukových prostor (učeben, dílen atd.)
a dále zajištění odborných pomůcek a materiálu pro vzdělávání dětí a žáků.
Spolupráce a koordinace v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání včetně spolupráce se
školami
 Cílem je posílit spolupráci organizací neformálního a zájmového vzdělávání a škol, tak aby se účinně
mohly spolupodílet na rozvoji znalostí a dovedností dětí a žáků. Dále je snahou zlepšení komunikace
mezi subjekty poskytující neformální a zájmové vzdělávání, aby nedocházelo k duplicitě, nízké
efektivitě aktivit atd.

5.2 Roční akční plán pro školní rok 2017/2018
Akční plán MAP pro území SO ORP Moravská Třebová je zpracován pro školní rok 2017/2018 (období
bylo schváleno Řídícím výborem dne 30. 3. 2017).
Lze konstatovat, že všechny uvedené aktivity definované v Ročním akčním plánu pro školní rok
2017/2018 mají přímou vazbu a souvislost se stanovenými prioritami a cíli ve Strategickém rámci MAP
SO ORP Moravská Třebová. Priority a cíle Strategického rámce MAP pro území SO ORP Moravská
Třebová se naplňují vybranými aktivitami jednotlivých škol (také prostřednictvím tzv. šablon I. pro MŠ
a ZŠ, Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování) a dále aktivitami spolupráce
a realizací projektových záměrů v oblasti vzdělávací infrastruktury.

5.2.1 Aktivity jednotlivých škol
Jedná se o návrhy jednotlivých škol na zlepšení přístupů, metod, organizace práce, vzdělávání
pedagogických pracovníků uvnitř školy.
Školy na území SO ORP Moravská Třebová se budou na realizaci cílů v opatřeních MAP rovněž podílet
prostřednictvím vlastních projektů – šablon, které jsou uvedeny v podkapitolách 5.2.1.1 - 5.2.1.6.
Do roku 2018 bude na území SO ORP Moravská Třebová spadat realizace projektů OP VVV z výzvy
č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.
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5.2.1.1 Celkový přehled projektů – šablon
Naplňování témat MAP ze strany škol v roce 2018 shrnuje následující přehled 137 projektů – šablon v tab. č. 83.
Tab. č. 83: Celkový přehled projektů/šablon dle témat MAP ve stavu k 30. 6. 2017
PO1: Předškolní vzdělávání
PO2: Čtenářská
a péče: dostupnost – inkluze a matematická
− kvalita
gramotnost v ZŠ

PO3: Inkluzivní vzdělávání
a podpora dětí a žáků
ohrožených školním
neúspěchem

VO2: Rozvoj kompetencí
dětí a žáků pro aktivní
používání cizího jazyka

Personální podpora MŠ,
individualizace vzdělávání
v MŠ, rozvoj předškolních
pedagogů MŠ

Personální podpora ZŠ,
vzdělávání pedagogů, sdílení
zkušeností mezi pedagogy
různých ZŠ

48 projektů, z toho:

27 projektů, z toho:

26 projektů, z toho:

5 projektů, z toho:

19 projektů, z toho:

12 projektů, z toho:

18 projektů na problematiku
dvouletých dětí

8 projektů na čtenářské
kluby

4 projekty na vzdělávání
pedagogů – cizí jazyky

7 projektů na čtenářskou
pregramotnost

9 projektů na Klub
zábavné logiky
a deskových her pro žáky
ZŠ
6 projektů na čtenářskou
gramotnost (vzdělávání
pedagogů, nové metody)

12 projektů na doučování
žáků ZŠ ohrožených školním
neúspěchem
7 projektů na vzdělávání
pedagogického sboru ZŠ
zaměřené na inkluzi

4 projekty na personální
podporu MŠ – školní
asistent
3 projekty na individualizaci
vzdělávání v MŠ

4 projekty na personální
podporu ZŠ – školní
asistent
2 projekty na personální
podporu ZŠ – školní
speciální pedagog

8 projektů na osobnostně
sociální rozvoj předškolních
pedagogů MŠ

1 projekt na vzdělávání
pedagogů ZŠ – mentoring

4 projekty na matematickou
pregramotnost

3 projekty na inkluzi

4 projekty
na matematickou
gramotnost (vzdělávání
pedagogů)

7 projektů na prevenci
logopedických vad
a problémů komunikačních
schopností dětí v MŠ

1 projekt
na CLIL ve výuce na ZŠ

4 projekty na profesionální
5 projektů na sdílení
rozvoj předškolních pedagogů zkušeností mezi pedagogy
prostřednictvím supervize
různých ZŠ

10 projektů na sdílení
zkušeností pedagogů
různých škol
6 projektů na spolupráci
s rodiči
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5.2.1.2 PO1: Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze − kvalita
Do tohoto opatření spadá 48 projektů – šablon uvedených v tab. č. 84. Nejvíce projektů je zaměřeno na specifika práce s dvouletými dětmi.
Tab. č. 84: Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita, projekty/šablony dle stavu k 30. 6. 2017
Registrační číslo projektu

Název subjektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001097

Mateřská škola Kunčina,
okres Svitavy
Mateřská škola Kunčina,
okres Svitavy

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001097

IČ

Kód
aktivity
70997926 I/1.5

Název aktivity

70997926 I/3.3

Odborně zaměřená tematická
setkávání a spolupráce s rodiči
dětí v MŠ
Sdílení zkušeností pedagogů
z různých škol prostřednictvím
vzájemných návštěv (pro MŠ)
Vzdělávání pedagogických
pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu
16 hodin_Čtenářská
pregramotnost
Specifika práce pedagoga
s dvouletými dětmi v MŠ
Chůva - personální podpora MŠ

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001097

Mateřská škola Kunčina,
okres Svitavy

70997926 I/2.6

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001097

Mateřská škola Kunčina,
okres Svitavy

70997926 I/2.3a

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001097

Mateřská škola Kunčina,
okres Svitavy
Mateřská škola Dětřichov
u Moravské Třebové

70997926 I/2.4

I. Mateřská škola,
Piaristická 137, Moravská
Třebová, okres Svitavy
I. Mateřská škola,
Piaristická 137, Moravská
Třebová, okres Svitavy
I. Mateřská škola,
Piaristická 137, Moravská
Třebová, okres Svitavy

70880611 I/3.3

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001343

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001476

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001476

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001476

70999414 I/1.5

70880611 I/2.3e

70880611 I/1.5

Chůva - personální podpora MŠ

Odborně zaměřená tematická
setkávání a spolupráce s rodiči
dětí v MŠ
Vzdělávání pedagogických
pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu
16 hodin_Inkluze
Chůva - personální podpora MŠ

Rozpočet Obec
v Kč
193 620 Kunčina
44 112 Kunčina

Stav
Projekt ve fyzické
realizaci
Projekt ve fyzické
realizaci

16 984 Kunčina

Projekt ve fyzické
realizaci

6 752 Kunčina

Projekt ve fyzické
realizaci

10 128 Kunčina

Projekt ve fyzické
realizaci
242 025 Dětřichov u Projekt ve fyzické
Mor.
realizaci
Třebové
22 056 Moravská
Projekt ve fyzické
Třebová
realizaci
6 752 Moravská
Třebová

Projekt ve fyzické
realizaci

322 700 Moravská
Třebová

Projekt ve fyzické
realizaci
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Registrační číslo projektu

Název subjektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001476

I. Mateřská škola,
Piaristická 137, Moravská
Třebová, okres Svitavy

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001476

I. Mateřská škola,
Piaristická 137, Moravská
Třebová, okres Svitavy
I. Mateřská škola,
Piaristická 137, Moravská
Třebová, okres Svitavy

70880611 I/2.6

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001500

Mateřská škola Jevíčko

70944601 I/1.5

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001500

Mateřská škola Jevíčko

70944601 I/2.6

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001500

Mateřská škola Jevíčko

70944601 I/3.3

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001557

II. Mateřská škola,
Jiráskova 1141, Moravská
Třebová, okres Svitavy
II. Mateřská škola,
Jiráskova 1141, Moravská
Třebová, okres Svitavy
II. Mateřská škola,
Jiráskova 1141, Moravská
Třebová, okres Svitavy

70880603 I/1.5

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001476

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001557

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001557

IČ

Kód
aktivity
70880611 I/2.3a

70880611 I/2.3b

70880603 I/2.3e

70880603 I/2.3a

Název aktivity

Rozpočet Obec
v Kč
Vzdělávání pedagogických
6 752 Moravská
pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu
Třebová
16 hodin_Čtenářská
pregramotnost
Sdílení zkušeností pedagogů
169 840 Moravská
z různých škol prostřednictvím
Třebová
vzájemných návštěv (pro MŠ)
Vzdělávání pedagogických
13 504 Moravská
pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu
Třebová
16 hodin_Matematická
pregramotnost
Chůva - personální podpora MŠ
193 620 Jevíčko
Sdílení zkušeností pedagogů
z různých škol prostřednictvím
vzájemných návštěv (pro MŠ)
Odborně zaměřená tematická
setkávání a spolupráce s rodiči
dětí v MŠ
Chůva - personální podpora MŠ

Vzdělávání pedagogických
pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu
16 hodin_Inkluze
Vzdělávání pedagogických
pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu
16 hodin_Čtenářská
pregramotnost

33 968 Jevíčko

Stav
Projekt ve fyzické
realizaci

Projekt ve fyzické
realizaci
Projekt ve fyzické
realizaci

Projekt ve fyzické
realizaci
Projekt ve fyzické
realizaci

88 224 Jevíčko

Projekt ve fyzické
realizaci

322 700 Moravská
Třebová

Projekt ve fyzické
realizaci

6 752 Moravská
Třebová

Projekt ve fyzické
realizaci

6 752 Moravská
Třebová

Projekt ve fyzické
realizaci
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Registrační číslo projektu

Název subjektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001557

II. Mateřská škola,
Jiráskova 1141, Moravská
Třebová, okres Svitavy
II. Mateřská škola,
Jiráskova 1141, Moravská
Třebová, okres Svitavy
Základní škola a mateřská
škola Staré Město, okres
Svitavy
Základní škola a mateřská
škola Staré Město, okres
Svitavy

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001557

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002188

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002188

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002188

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002188

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002697

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002697

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003040

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003040

IČ

Kód
aktivity
70880603 I/2.6

70880603 I/3.3

75001861 I/1.5

75001861 I/2.3a

Základní škola a mateřská
škola Staré Město, okres
Svitavy
Základní škola a mateřská
škola Staré Město, okres
Svitavy
Speciální základní škola,
mateřská škola a praktická
škola Moravská Třebová
Speciální základní škola,
mateřská škola a praktická
škola Moravská Třebová
Mateřská škola Březina,
okres Svitavy

75001861 I/2.4

Mateřská škola Březina,
okres Svitavy

75019175 I/2.4

75001861 I/2.6

62033034 I/2.4

62033034 I/3.3

75019175 I/2.6

Název aktivity
Sdílení zkušeností pedagogů
z různých škol prostřednictvím
vzájemných návštěv (pro MŠ)
Odborně zaměřená tematická
setkávání a spolupráce s rodiči
dětí v MŠ
Chůva - personální podpora MŠ

Vzdělávání pedagogických
pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu
16 hodin_Čtenářská
pregramotnost
Specifika práce pedagoga
s dvouletými dětmi v MŠ
Sdílení zkušeností pedagogů
z různých škol prostřednictvím
vzájemných návštěv (pro MŠ)
Specifika práce pedagoga
s dvouletými dětmi v MŠ
Odborně zaměřená tematická
setkávání a spolupráce s rodiči
dětí v MŠ
Sdílení zkušeností pedagogů
z různých škol prostřednictvím
vzájemných návštěv (pro MŠ)
Specifika práce pedagoga
s dvouletými dětmi v MŠ

Rozpočet Obec
v Kč
169 840 Moravská
Třebová
44 112 Moravská
Třebová

Stav
Projekt ve fyzické
realizaci
Projekt ve fyzické
realizaci

225 890 Staré Město Projekt ve fyzické
realizaci
6 752 Staré Město Projekt ve fyzické
realizaci

10 128 Staré Město Projekt ve fyzické
realizaci
8 492 Staré Město Projekt ve fyzické
realizaci
20 256 Moravská
Třebová

Projekt ve fyzické
realizaci

66 168 Moravská
Třebová

Projekt ve fyzické
realizaci

16 984 Březina

Projekt ve fyzické
realizaci

10 128 Březina

Projekt ve fyzické
realizaci
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Registrační číslo projektu

Název subjektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003052

Základní škola a mateřská
škola Chornice, okres
Svitavy

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003142

IČ

Kód
aktivity
71003151 I/2.3e

Název aktivity

Mateřská škola, Mladějov
na Moravě, okres Svitavy

70995125 I/2.6

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003142

Mateřská škola, Mladějov
na Moravě, okres Svitavy

70995125 I/2.4

Sdílení zkušeností pedagogů
z různých škol prostřednictvím
vzájemných návštěv (pro MŠ)
Specifika práce pedagoga
s dvouletými dětmi v MŠ

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003353

Základní škola a mateřská
škola, Jaroměřice, okres
Svitavy

70985758 I/2.3a

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003353

Základní škola a mateřská
škola, Jaroměřice, okres
Svitavy

70985758 I/2.3b

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003353

Základní škola a mateřská
škola, Jaroměřice, okres
Svitavy

70985758 I/2.4

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003353

Základní škola a mateřská
škola, Jaroměřice, okres
Svitavy

70985758 I/3.3

Odborně zaměřená tematická
setkávání a spolupráce s rodiči
dětí v MŠ

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003462

Mateřská škola Biskupice,
okres Svitavy

71003126 I/1.5

Chůva - personální podpora MŠ

258 160 Biskupice

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004161

Základní škola a Mateřská
škola Třebařov, okres
Svitavy

75019094 I/1.5

Chůva - personální podpora MŠ

274 295 Třebařov

Vzdělávání pedagogických
pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu
16 hodin_Inkluze

Vzdělávání pedagogických
pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu
16 hodin_Čtenářská
pregramotnost
Vzdělávání pedagogických
pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu
16 hodin_Matematická
pregramotnost
Specifika práce pedagoga
s dvouletými dětmi v MŠ

Rozpočet Obec
v Kč
13 504 Chornice

Stav
Projekt ve fyzické
realizaci

8 492 Mladějov
na Moravě

Projekt ve fyzické
realizaci

10 128 Mladějov
na Moravě

Projekt ve fyzické
realizaci

6 752 Jaroměřice

Projekt ve fyzické
realizaci

6 752 Jaroměřice

Projekt ve fyzické
realizaci

10 128 Jaroměřice

Projekt ve fyzické
realizaci

44 112 Jaroměřice

Projekt ve fyzické
realizaci
Projekt s právním aktem
o poskytnutí / převodu
podpory
Projekt ve fyzické
realizaci
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Registrační číslo projektu

Název subjektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005353

Základní škola a mateřská
škola Křenov, okres Svitavy

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005353

IČ

Kód
aktivity
71004874 I/1.5

Název aktivity

Základní škola a mateřská
škola Křenov, okres Svitavy

71004874 I/2.6

Sdílení zkušeností pedagogů
z různých škol prostřednictvím
vzájemných návštěv (pro MŠ)

16 984 Křenov

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006101

Mateřská škola Útěchov,
okres Svitavy

71005561 I/1.5

Chůva - personální podpora MŠ

177 485 Útěchov

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006101

Mateřská škola Útěchov,
okres Svitavy

71005561 I/2.3a

Vzdělávání pedagogických
pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu
16 hodin_Čtenářská
pregramotnost

6 752 Útěchov

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006101

Mateřská škola Útěchov,
okres Svitavy

71005561 I/2.3b

Vzdělávání pedagogických
pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu
16 hodin_Matematická
pregramotnost

6 752 Útěchov

Chůva - personální podpora MŠ

Rozpočet Obec
v Kč
193 620 Křenov

Stav
Žádost o podporu splnila
podmínky pro vydání
právního aktu
o poskytnutí / převodu
podpory nebo
registračního listu
Žádost o podporu splnila
podmínky pro vydání
právního aktu
o poskytnutí / převodu
podpory nebo
registračního listu
Žádost o podporu splnila
podmínky pro vydání
právního aktu
o poskytnutí / převodu
podpory nebo
registračního listu
Žádost o podporu splnila
podmínky pro vydání
právního aktu
o poskytnutí / převodu
podpory nebo
registračního listu
Žádost o podporu splnila
podmínky pro vydání
právního aktu
o poskytnutí / převodu
podpory nebo
registračního listu
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Registrační číslo projektu

Název subjektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006101

Mateřská škola Útěchov,
okres Svitavy

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006101

IČ

Kód
aktivity
71005561 I/2.4

Název aktivity

Mateřská škola Útěchov,
okres Svitavy

71005561 I/2.6

Sdílení zkušeností pedagogů
z různých škol prostřednictvím
vzájemných návštěv (pro MŠ)

8 492 Útěchov

Žádost o podporu splnila
podmínky pro vydání
právního aktu
o poskytnutí / převodu
podpory nebo
registračního listu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006633

Mateřská škola Rychnov
na Moravě, okres Svitavy

72029579 I/2.3a

6 752 Rychnov
na Moravě

Žádost o podporu splnila
podmínky věcného
hodnocení

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006633

Mateřská škola Rychnov
na Moravě, okres Svitavy

72029579 I/2.3b

6 752 Rychnov
na Moravě

Žádost o podporu splnila
podmínky věcného
hodnocení

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006633

Mateřská škola Rychnov
na Moravě, okres Svitavy

72029579 I/2.6

Vzdělávání pedagogických
pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu
16 hodin_Čtenářská
pregramotnost
Vzdělávání pedagogických
pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu
16 hodin_Matematická
pregramotnost
Sdílení zkušeností pedagogů
z různých škol prostřednictvím
vzájemných návštěv (pro MŠ)

8 492 Rychnov
na Moravě

Žádost o podporu splnila
podmínky věcného
hodnocení

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006633

Mateřská škola Rychnov
na Moravě, okres Svitavy

72029579 I/1.5

193 620 Rychnov
na Moravě

Žádost o podporu splnila
podmínky věcného
hodnocení

Specifika práce pedagoga
s dvouletými dětmi v MŠ

Chůva - personální podpora MŠ

Rozpočet Obec
v Kč
10 128 Útěchov

Stav
Žádost o podporu splnila
podmínky pro vydání
právního aktu
o poskytnutí / převodu
podpory nebo
registračního listu
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5.2.1.3 PO2: Čtenářská a matematická gramotnost v ZŠ
Pro toto opatření MAP se realizuje anebo byla podána žádost na 27 projektů – šablon, které jsou uvedeny v tab. č. 85.
Tab. č. 85: Čtenářská a matematická gramotnost v ZŠ, projekty/šablony dle stavu k 30. 6. 2017
Registrační číslo projektu

Název subjektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001186

Základní škola Moravská
Třebová, Palackého 1351,
okres Svitavy
Základní škola Moravská
Třebová, Palackého 1351,
okres Svitavy
Základní škola Moravská
Třebová, Palackého 1351,
okres Svitavy
Základní škola a mateřská
škola Staré Město, okres
Svitavy
Základní škola a mateřská
škola Staré Město, okres
Svitavy
Speciální základní škola,
mateřská škola a praktická
škola Moravská Třebová
Speciální základní škola,
mateřská škola a praktická
škola Moravská Třebová
Základní škola a Mateřská
škola, Dlouhá Loučka,
okres Svitavy

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001186

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001186

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002188

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002188

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002697

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002697

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003043

IČ

Kód
aktivity
62031813 II/2.1a

62031813 II/3.1

Název aktivity
Vzdělávání pedagogických
pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu
16 hodin_Čtenářská gramotnost
Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Rozpočet Obec
v Kč
148 544 Moravská
Třebová

Stav
Projekt ve fyzické
realizaci

69 108 Moravská
Třebová

Projekt ve fyzické
realizaci

62031813 II/3.2

Klub zábavné logiky a deskových
her pro žáky ZŠ

69 108 Moravská
Třebová

Projekt ve fyzické
realizaci

75001861 II/3.1

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

51 831 Staré Město

Projekt ve fyzické
realizaci

75001861 II/2.1a

Vzdělávání pedagogických
pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu
16 hodin_Čtenářská gramotnost
Čtenářský klub pro žáky ZŠ

20 256 Staré Město

Projekt ve fyzické
realizaci

69 108 Moravská
Třebová

Projekt ve fyzické
realizaci

62033034 II/3.2

Klub zábavné logiky a deskových
her pro žáky ZŠ

69 108 Moravská
Třebová

Projekt ve fyzické
realizaci

70986321 II/2.1b

Vzdělávání pedagogických
pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu
16 hodin_Matematická
gramotnost

6 752 Dlouhá
Loučka

Projekt ve fyzické
realizaci

62033034 II/3.1
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Registrační číslo projektu

Název subjektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003052

Základní škola a mateřská
škola Chornice, okres
Svitavy
Základní škola a mateřská
škola Chornice, okres
Svitavy
Základní škola a mateřská
škola, Jaroměřice, okres
Svitavy
Základní škola a mateřská
škola, Jaroměřice, okres
Svitavy
Základní škola a mateřská
škola, Jaroměřice, okres
Svitavy
Základní škola a mateřská
škola, Jaroměřice, okres
Svitavy

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003052

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003353

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003353

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003353

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003353

IČ

Kód
aktivity
71003151 II/3.1

Název aktivity

71003151 II/3.2

Klub zábavné logiky a deskových
her pro žáky ZŠ

70985758 II/3.1

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Rozpočet Obec
v Kč
69 108 Chornice

Stav
Projekt ve fyzické
realizaci

69 108 Chornice

Projekt ve fyzické
realizaci

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

207 324 Jaroměřice

Projekt ve fyzické
realizaci

70985758 II/3.2

Klub zábavné logiky a deskových
her pro žáky ZŠ

207 324 Jaroměřice

Projekt ve fyzické
realizaci

70985758 II/2.1a

Vzdělávání pedagogických
pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu
16 hodin_Čtenářská gramotnost
Vzdělávání pedagogických
pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu
16 hodin_Matematická
gramotnost
Čtenářský klub pro žáky ZŠ

27 008 Jaroměřice

Projekt ve fyzické
realizaci

6 752 Jaroměřice

Projekt ve fyzické
realizaci

70985758 II/2.1b

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003713

Základní škola Jevíčko

70996814 II/3.1

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003713

Základní škola Jevíčko

70996814 II/3.2

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004161

Základní škola a Mateřská
škola Třebařov, okres
Svitavy

75019094 II/2.1b

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004161

Základní škola a Mateřská
škola Třebařov, okres
Svitavy

75019094 II/3.1

Klub zábavné logiky a deskových
her pro žáky ZŠ
Vzdělávání pedagogických
pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu
16 hodin_Matematická
gramotnost
Čtenářský klub pro žáky ZŠ

259 155 Jevíčko
155 493 Jevíčko
27 008 Třebařov

17 277 Třebařov

Projekt ve fyzické
realizaci
Projekt ve fyzické
realizaci
Projekt ve fyzické
realizaci

Projekt ve fyzické
realizaci
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Registrační číslo projektu

Název subjektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004161

Základní škola a Mateřská
škola Třebařov, okres
Svitavy
Základní škola a Mateřská
škola Třebařov, okres
Svitavy
Základní škola a mateřská
škola Křenov, okres
Svitavy

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004161

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005353

IČ

Kód
aktivity
75019094 II/3.2

Název aktivity

75019094 II/2.1a

Vzdělávání pedagogických
pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu
16 hodin_Čtenářská gramotnost
Klub zábavné logiky a deskových
her pro žáky ZŠ

71004874 II/3.2

Klub zábavné logiky a deskových
her pro žáky ZŠ

Rozpočet Obec
v Kč
69 108 Třebařov

27 008 Třebařov

138 216 Křenov

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005353

Základní škola a mateřská
škola Křenov, okres
Svitavy

71004874 II/3.1

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

69 108 Křenov

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005353

Základní škola a mateřská
škola Křenov, okres
Svitavy

71004874 II/2.1a

Vzdělávání pedagogických
pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu
16 hodin_Čtenářská gramotnost

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006757

Základní škola Moravská
Třebová, Čs. armády 179,
okres Svitavy

63609053 II/3.2

Klub zábavné logiky a deskových
her pro žáky ZŠ

17 277 Moravská
Třebová

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001089

Základní škola Kunčina,
okres Svitavy

70997861 II/3.2

Klub zábavné logiky a deskových
her pro žáky ZŠ

69 108 Kunčina

6 752 Křenov

Stav
Projekt ve fyzické
realizaci
Projekt ve fyzické
realizaci
Žádost o podporu
splnila podmínky
pro vydání právního
aktu o poskytnutí /
převodu podpory nebo
registračního listu
Žádost o podporu
splnila podmínky
pro vydání právního
aktu o poskytnutí /
převodu podpory nebo
registračního listu
Žádost o podporu
splnila podmínky
pro vydání právního
aktu o poskytnutí /
převodu podpory nebo
registračního listu
Žádost o podporu
splnila podmínky
věcného hodnocení
Projekt ve fyzické
realizaci
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Registrační číslo projektu

Název subjektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001089

Základní škola Kunčina,
okres Svitavy

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003713

Základní škola Jevíčko

IČ

Kód
aktivity
70997861 II/2.2b

70996814 II/2.13a

Název aktivity
Vzdělávání pedagogických
pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu
32 hodin_Matematická
gramotnost
Nové metody ve výuce
na ZŠ_Čtenářská gramotnost

Rozpočet Obec
v Kč
13 504 Kunčina

16 131 Jevíčko

Stav
Projekt ve fyzické
realizaci

Projekt ve fyzické
realizaci

5.2.1.4 PO3: Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
K tomuto opatření se realizuje nebo bude realizovat 26 projektů – šablon, které obsahuje tab. č. 86.
Tab. č. 86: Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, projekty/šablony dle stavu k 30. 6. 2017
Registrační číslo projektu

Název subjektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001186

Základní škola Moravská
Třebová, Palackého 1351,
okres Svitavy

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001186

Základní škola Moravská
Třebová, Palackého 1351,
okres Svitavy
I. Mateřská škola,
Piaristická 137, Moravská
Třebová, okres Svitavy
Mateřská škola Jevíčko

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001476

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001500

IČ

Kód
aktivity
62031813 II/2.8

62031813 II/3.3

70880611 I/3.1

70944601 I/3.1

Název aktivity

Rozpočet Obec
v Kč
Vzdělávání pedagogického sboru
29 920 Moravská
ZŠ zaměřené na inkluzi Třebová
vzdělávací akce v rozsahu
8 hodin
Doučování žáků ZŠ ohrožených
204 552 Moravská
školním neúspěchem
Třebová

Stav

Prevence logopedických vad
a problémů komunikačních
schopností u dětí v MŠ
Prevence logopedických vad
a problémů komunikačních
schopností u dětí v MŠ

Projekt ve fyzické
realizaci

25 320 Moravská
Třebová
101 280 Jevíčko

Projekt ve fyzické
realizaci

Projekt ve fyzické
realizaci

Projekt ve fyzické
realizaci
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Registrační číslo projektu

Název subjektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001557

II. Mateřská škola,
Jiráskova 1141, Moravská
Třebová, okres Svitavy
Základní škola a mateřská
škola Staré Město, okres
Svitavy

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002188

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002188

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002697

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002697

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003043

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003052

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003052

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003052

Základní škola a mateřská
škola Staré Město, okres
Svitavy
Speciální základní škola,
mateřská škola a
praktická škola Moravská
Třebová
Speciální základní škola,
mateřská škola a
praktická škola Moravská
Třebová
Základní škola a Mateřská
škola, Dlouhá Loučka,
okres Svitavy
Základní škola a mateřská
škola Chornice, okres
Svitavy
Základní škola a mateřská
škola Chornice, okres
Svitavy
Základní škola a mateřská
škola Chornice, okres
Svitavy

IČ

Kód
aktivity
70880603 I/3.1

75001861 II/2.8

75001861 II/3.3

Název aktivity
Prevence logopedických vad
a problémů komunikačních
schopností u dětí v MŠ
Vzdělávání pedagogického sboru
ZŠ zaměřené na inkluzi vzdělávací akce v rozsahu
8 hodin
Doučování žáků ZŠ ohrožených
školním neúspěchem

Rozpočet Obec
v Kč
25 320 Moravská
Třebová

Stav
Projekt ve fyzické
realizaci

4 080 Staré Město Projekt ve fyzické
realizaci

34 092 Staré Město Projekt ve fyzické
realizaci

62033034 II/3.3

Doučování žáků ZŠ ohrožených
školním neúspěchem

34 092 Moravská
Třebová

Projekt ve fyzické
realizaci

62033034 II/3.4

Příprava na vyučování žáků ZŠ
ohrožených školním
neúspěchem

153 414 Moravská
Třebová

Projekt ve fyzické
realizaci

70986321 II/3.3

Doučování žáků ZŠ ohrožených
školním neúspěchem

17 046 Dlouhá
Loučka

Projekt ve fyzické
realizaci

71003151 II/2.1e

Vzdělávání pedagogických
pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu
16 hodin_Inkluze
Prevence logopedických vad
a problémů komunikačních
schopností u dětí v MŠ
Doučování žáků ZŠ ohrožených
školním neúspěchem

60 768 Chornice

Projekt ve fyzické
realizaci

25 320 Chornice

Projekt ve fyzické
realizaci

170 460 Chornice

Projekt ve fyzické
realizaci

71003151 I/3.1

71003151 II/3.3

207

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Moravská Třebová
reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000688
Registrační číslo projektu

Název subjektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003713

Základní škola Jevíčko

Kód
aktivity
70996814 II/2.1e

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003713

Základní škola Jevíčko

70996814 II/3.3

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004161

Základní škola a Mateřská
škola Třebařov, okres
Svitavy
Základní škola a Mateřská
škola Třebařov, okres
Svitavy

75019094 II/3.3

Doučování žáků ZŠ ohrožených
školním neúspěchem

25 569 Třebařov

Projekt ve fyzické
realizaci

75019094 II/2.8

10 880 Třebařov

Projekt ve fyzické
realizaci

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004354

Základní škola Moravská
Třebová, Kostelní náměstí
21, okres Svitavy

63608944 II/3.3

Vzdělávání pedagogického sboru
ZŠ zaměřené na inkluzi vzdělávací akce v rozsahu
8 hodin
Doučování žáků ZŠ ohrožených
školním neúspěchem

34 092 Moravská
Třebová

Projekt s právním
aktem o poskytnutí /
převodu podpory

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005353

Základní škola a mateřská
škola Křenov, okres
Svitavy

71004874 I/3.1

Prevence logopedických vad
a problémů komunikačních
schopností u dětí v MŠ

25 320 Křenov

Žádost o podporu
splnila podmínky
pro vydání právního
aktu o poskytnutí /
převodu podpory nebo
registračního listu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005353

Základní škola a mateřská
škola Křenov, okres
Svitavy

71004874 II/2.1e

Vzdělávání pedagogických
pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu
16 hodin_Inkluze

6 752 Křenov

Žádost o podporu
splnila podmínky
pro vydání právního
aktu o poskytnutí /
převodu podpory nebo
registračního listu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004161

IČ

Název aktivity
Vzdělávání pedagogických
pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu
16 hodin_Inkluze
Doučování žáků ZŠ ohrožených
školním neúspěchem

Rozpočet Obec
v Kč
202 560 Jevíčko

332 397 Jevíčko

Stav
Projekt ve fyzické
realizaci
Projekt ve fyzické
realizaci
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Registrační číslo projektu

Název subjektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005353

Základní škola a mateřská
škola Křenov, okres
Svitavy

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006101

Kód
aktivity
71004874 II/3.3

Název aktivity

Mateřská škola Útěchov,
okres Svitavy

71005561 I/3.1

Prevence logopedických vad
a problémů komunikačních
schopností u dětí v MŠ

25 320 Útěchov

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006633

Mateřská škola Rychnov
na Moravě, okres Svitavy

72029579 I/3.1

25 320 Rychnov
na Moravě

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006757

Základní škola Moravská
Třebová, Čs. armády 179,
okres Svitavy
Základní škola Kunčina,
okres Svitavy
Základní škola Kunčina,
okres Svitavy

63609053 II/3.3

Prevence logopedických vad
a problémů komunikačních
schopností u dětí v MŠ
Doučování žáků ZŠ ohrožených
školním neúspěchem
Doučování žáků ZŠ ohrožených
školním neúspěchem
Vzdělávání pedagogických
pracovníků ZŠ zaměřené na
inkluzi - DVPP v rozsahu 32 hodin

68 184 Kunčina

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001089
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001089

IČ

70997861 II/3.3
70997861 II/2.3

Doučování žáků ZŠ ohrožených
školním neúspěchem

Rozpočet Obec
v Kč
136 368 Křenov

76 707 Moravská
Třebová

162 048 Kunčina

Stav
Žádost o podporu
splnila podmínky
pro vydání právního
aktu o poskytnutí /
převodu podpory nebo
registračního listu
Žádost o podporu
splnila podmínky
pro vydání právního
aktu o poskytnutí /
převodu podpory nebo
registračního listu
Žádost o podporu
splnila podmínky
věcného hodnocení
Žádost o podporu
splnila podmínky
věcného hodnocení
Projekt ve fyzické
realizaci
Projekt ve fyzické
realizaci
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5.2.1.5 VO2: Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
V tab. č. 87 je uvedeno 5 projektů – šablon, které školy realizují v rámci tohoto opatření zaměřeného na aktivní používání cizího jazyka.
Tab. č. 87: Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka, projekty/šablony dle stavu k 30. 6. 2017
Registrační číslo projektu

Název subjektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003043

Základní škola a Mateřská
škola, Dlouhá Loučka,
okres Svitavy
Základní škola a mateřská
škola, Jaroměřice, okres
Svitavy
Základní škola a Mateřská
škola Třebařov, okres
Svitavy
Základní škola Kunčina,
okres Svitavy
Základní škola Kunčina,
okres Svitavy

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003353

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004161

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001089
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001089

IČ

Kód
aktivity
70986321 II/2.2c

70985758 II/2.1c

75019094 II/2.1c

70997861 II/2.12
70997861 II/2.2c

Název aktivity
Vzdělávání pedagogických
pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu
32 hodin_Cizí jazyky
Vzdělávání pedagogických
pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu
16 hodin_Cizí jazyky
Vzdělávání pedagogických
pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu
16 hodin_Cizí jazyky
CLIL ve výuce na ZŠ
Vzdělávání pedagogických
pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu
32 hodin_Cizí jazyky

Rozpočet Obec
v Kč
13 504 Dlouhá Loučka

Stav
Projekt ve fyzické
realizaci

20 256 Jaroměřice

Projekt ve fyzické
realizaci

6 752 Třebařov

Projekt ve fyzické
realizaci

161 310 Kunčina
13 504 Kunčina

Projekt ve fyzické
realizaci
Projekt ve fyzické
realizaci
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5.2.1.6 Další aktivity škol
Kromě výše uvedených projektů mateřské školy realizují nebo podaly žádosti o podporu na následujících 19 projektů – šablon, které obsahuje tab. č. 88.
Tab. č. 88: Další aktivity mateřských škol, projekty/šablony dle stavu k 30. 6. 2017
Registrační číslo projektu

Název subjektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001097

Mateřská škola Kunčina,
okres Svitavy

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001097

Mateřská škola Kunčina,
okres Svitavy

70997926 I/2.1

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001097

Mateřská škola Kunčina,
okres Svitavy

70997926 I/2.5

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001097

Mateřská škola Kunčina,
okres Svitavy
Mateřská škola Dětřichov
u Moravské Třebové

70997926 I/3.2

I. Mateřská škola,
Piaristická 137, Moravská
Třebová, okres Svitavy
I. Mateřská škola,
Piaristická 137, Moravská
Třebová, okres Svitavy
II. Mateřská škola,
Jiráskova 1141, Moravská
Třebová, okres Svitavy
II. Mateřská škola,
Jiráskova 1141, Moravská
Třebová, okres Svitavy

70880611 I/2.1

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001343

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001476

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001476

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001557

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001557

IČ

Kód
aktivity
70997926 I/2.2

70999414 I/2.1

70880611 I/2.5

70880603 I/3.2

70880603 I/2.1

Název aktivity
Osobnostně sociální rozvoj
předškolních pedagogů MŠ
v rozsahu 16 hodin
Osobnostně sociální rozvoj
předškolních pedagogů MŠ
v rozsahu 40 hodin
Profesní rozvoj předškolních
pedagogů prostřednictvím
supervize
Individualizace vzdělávání v MŠ
Osobnostně sociální rozvoj
předškolních pedagogů MŠ
v rozsahu 40 hodin
Osobnostně sociální rozvoj
předškolních pedagogů MŠ
v rozsahu 40 hodin
Profesní rozvoj předškolních
pedagogů prostřednictvím
supervize
Individualizace vzdělávání v MŠ

Osobnostně sociální rozvoj
předškolních pedagogů MŠ
v rozsahu 40 hodin

Rozpočet Obec
v Kč
6 752 Kunčina

Stav
Projekt ve fyzické
realizaci

16 880 Kunčina

Projekt ve fyzické
realizaci

29 698 Kunčina

Projekt ve fyzické
realizaci

16 880 Kunčina

Projekt ve fyzické
realizaci
16 880 Dětřichov u Mor. Projekt ve fyzické
Třebové
realizaci
16 880 Moravská
Třebová

Projekt ve fyzické
realizaci

29 698 Moravská
Třebová

Projekt ve fyzické
realizaci

16 880 Moravská
Třebová

Projekt ve fyzické
realizaci

16 880 Moravská
Třebová

Projekt ve fyzické
realizaci
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Registrační číslo projektu

Název subjektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001557

II. Mateřská škola,
Jiráskova 1141, Moravská
Třebová, okres Svitavy

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002697

IČ

Kód
aktivity
70880603 I/2.5

Název aktivity

Speciální základní škola,
mateřská škola a praktická
škola Moravská Třebová

62033034 I/2.1

Osobnostně sociální rozvoj
předškolních pedagogů MŠ
v rozsahu 40 hodin

33 760 Moravská
Třebová

Projekt ve fyzické
realizaci

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002697

Speciální základní škola,
mateřská škola a praktická
škola Moravská Třebová

62033034 I/2.5

Profesní rozvoj předškolních
pedagogů prostřednictvím
supervize

59 396 Moravská
Třebová

Projekt ve fyzické
realizaci

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002697

Speciální základní škola,
mateřská škola a praktická
škola Moravská Třebová

62033034 I/3.2

Individualizace vzdělávání v MŠ

33 760 Moravská
Třebová

Projekt ve fyzické
realizaci

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003040

Mateřská škola Březina,
okres Svitavy

75019175 I/1.1

Školní asistent - personální
podpora MŠ

210 120 Březina

Projekt ve fyzické
realizaci

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003052

Základní škola a mateřská
škola Chornice, okres
Svitavy

71003151 I/1.1

Školní asistent - personální
podpora MŠ

210 120 Chornice

Projekt ve fyzické
realizaci

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003142

Mateřská škola, Mladějov
na Moravě, okres Svitavy

70995125 I/1.1

Školní asistent - personální
podpora MŠ

210 120 Mladějov
na Moravě

Projekt ve fyzické
realizaci

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003353

Základní škola a mateřská
škola, Jaroměřice, okres
Svitavy

70985758 I/1.1

Školní asistent - personální
podpora MŠ

210 120 Jaroměřice

Projekt ve fyzické
realizaci

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004161

Základní škola a Mateřská
škola Třebařov, okres
Svitavy

75019094 I/2.2

Osobnostně sociální rozvoj
předškolních pedagogů MŠ
v rozsahu 16 hodin

13 504 Třebařov

Projekt ve fyzické
realizaci

Profesní rozvoj předškolních
pedagogů prostřednictvím
supervize

Rozpočet Obec
v Kč
29 698 Moravská
Třebová

Stav
Projekt ve fyzické
realizaci
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Registrační číslo projektu

Název subjektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005353

Základní škola a mateřská
škola Křenov, okres
Svitavy

IČ

Kód
aktivity
71004874 I/2.2

Název aktivity
Osobnostně sociální rozvoj
předškolních pedagogů MŠ
v rozsahu 16 hodin

Rozpočet Obec
v Kč
6 752 Křenov

Stav
Žádost o podporu
splnila podmínky
pro vydání
právního aktu
o poskytnutí /
převodu podpory
nebo registračního
listu

Základní školy realizují nebo podaly žádosti o podporu na následujících 12 projektů – šablon, jejichž přehled je uveden v tab. č. 89.
Tab. č. 89: Další aktivity základních škol, projekty/šablony dle stavu k 30. 6. 2017
Registrační číslo projektu

Název subjektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001186

Základní škola Moravská
Třebová, Palackého 1351,
okres Svitavy
Základní škola a mateřská
škola Staré Město, okres
Svitavy
Základní škola a Mateřská
škola, Dlouhá Loučka,
okres Svitavy
Základní škola a Mateřská
škola, Dlouhá Loučka,
okres Svitavy
Základní škola a mateřská
škola, Jaroměřice, okres
Svitavy

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002188

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003043

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003043

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003353

IČ

Kód
aktivity
62031813 II/1.2

Název aktivity

75001861 II/1.1

Školní asistent - personální
podpora ZŠ

210 120 Staré Město

Projekt ve fyzické
realizaci

70986321 II/1.1

Školní asistent - personální
podpora ZŠ

210 120 Dlouhá Loučka

Projekt ve fyzické
realizaci

70986321 II/2.10

Sdílení zkušeností pedagogů
z různých škol prostřednictvím
vzájemných návštěv (pro ZŠ)
Sdílení zkušeností pedagogů
z různých škol prostřednictvím
vzájemných návštěv (pro ZŠ)

8 492 Dlouhá Loučka

Projekt ve fyzické
realizaci

70985758 II/2.10

Školní speciální pedagog personální podpora ZŠ

Rozpočet Obec
v Kč
644 805 Moravská
Třebová

50 952 Jaroměřice

Stav
Projekt ve fyzické
realizaci

Projekt ve fyzické
realizaci
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Registrační číslo projektu

Název subjektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003713

Základní škola Jevíčko

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004161

Základní škola a Mateřská
škola Třebařov, okres
Svitavy
Základní škola Moravská
Třebová, Kostelní náměstí
21, okres Svitavy

75019094 II/1.1

63608944 II/1.2

Školní speciální pedagog personální podpora ZŠ

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005353

Základní škola a mateřská
škola Křenov, okres
Svitavy

71004874 II/2.10

Sdílení zkušeností pedagogů
z různých škol prostřednictvím
vzájemných návštěv (pro ZŠ)

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006757

Základní škola Moravská
Třebová, Čs. armády 179,
okres Svitavy

63609053 II/1.1

Školní asistent - personální
podpora ZŠ

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001089

Základní škola Kunčina,
okres Svitavy

70997861 II/2.10

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001089

Základní škola Kunčina,
okres Svitavy

70997861 II/2.2d

Sdílení zkušeností pedagogů
z různých škol prostřednictvím
vzájemných návštěv (pro ZŠ)
Vzdělávání pedagogických
pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu
32 hodin_Mentoring

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004354

IČ

Kód
aktivity
70996814 II/2.10

Název aktivity
Sdílení zkušeností pedagogů
z různých škol prostřednictvím
vzájemných návštěv (pro ZŠ)
Školní asistent - personální
podpora ZŠ

Rozpočet Obec
v Kč
76 428 Jevíčko

Stav
Projekt ve fyzické
realizaci

280 160 Třebařov

Projekt ve fyzické
realizaci

672 840 Moravská
Třebová

Projekt s právním
aktem
o poskytnutí /
převodu podpory
Žádost o podporu
splnila podmínky
pro vydání
právního aktu
o poskytnutí /
převodu podpory
nebo registračního
listu
Žádost o podporu
splnila podmínky
věcného
hodnocení
Projekt ve fyzické
realizaci

16 984 Křenov

420 240 Moravská
Třebová

67 936 Kunčina

13 504 Kunčina

Projekt ve fyzické
realizaci
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5.2.2 Aktivity spolupráce
Aktivity spolupráce zahrnují nejen spolupráci mezi školami, ale mohou obsahovat například i spolupráci
mezi školami a poskytovateli neformálního nebo zájmového vzdělávání, spolupráci mezi školami
a sociálními službami, nebo mezi základními a středními školami, mezi školami a zaměstnavateli atd.
Aktivity spolupráce jsou přehledně zaznamenány v tabulkách níže. Tyto aktivity vyplynuly
ze společných jednání aktérů v oblasti vzdělávání v území SO ORP Moravská Třebová. Jedná se
především o aktivity, které povedou k dalšímu prohlubování fungujícího partnerství v území. Z četných
diskuzí a šetření vyplynula potřeba sdílení zkušeností mezi jednotlivými školskými zařízeními. Tato
aktivita byla v rámci projektu několikrát realizována a velmi se osvědčila. Je tedy snahou tento typ
aktivit realizovat i do budoucna.
Plánované aktivity spolupráce bude možné realizovat v roce 2018 na území SO ORP Moravská Třebová
v případě, že v území bude zajištěno financování navržených aktivit prostřednictvím projektu MAP II.
Cíl

1.7 Podpora kompetencí a kulturního povědomí dětí
2.11. Rozvoj sociálních a občanských dovedností žáků, podpora kulturního povědomí
žáků

Opatření

1.7.5 Podpora kulturního povědomí dětí
2.11.2 Podpora kulturního povědomí žáků

Zdůvodnění výběru

Nedostatečná sounáležitost místních obyvatel v regionu, absence znalostí kulturních
a historických souvislostí, a s tím spojená i nedostatečná znalost přírodního dědictví.

Popis aktivity

Putování krajem Moravskotřebovska a Jevíčska
Projekt bude zaměřen na děti MŠ a žáky ZŠ v území SO ORP Moravská Třebová. V rámci
projektu vznikne publikace, která bude zaměřena na území SO ORP Moravská Třebová.
Obsahem bude poznávání krajiny, regionální jedinečnost, kulturní a přírodní dědictví,
historie regionu. Součástí publikace budou také pracovní listy a další dokumenty (např.
omalovánky). Výukové materiály vzniknou ve spolupráci jednotlivých škol a se
zapojením místních lídrů.

Popis plánovaných aktivit vedoucích k naplnění cíle
Nositel

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Období realizace

květen 2018 – říjen 2018

Zdroje a náklady
financování

MAP II
Min. 800 000 Kč

Aktivity
jednotlivých škol
Aktivity spolupráce

Zpracování přidělených kapitol jednotlivými pedagogy škol.

Infrastruktura

V rámci opatření nebudou realizovány žádné aktivity infrastruktury.

Indikátor

Počet publikací

MŠ, ZŠ, organizace neformálního a zájmového vzdělávání na území SO ORP Moravská
Třebová.

215

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Moravská Třebová
reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000688
Cíl

1.4 a 2.10 Podpora rozvoje spolupráce, posilování partnerství a sdílení zkušeností
mezi aktéry ve vzdělávání včetně spolupráce s rodinou

Opatření

1.4.1 Posílení vzájemné spolupráce mateřských škol mezi sebou navzájem
2.10.1 Posílení vzájemné spolupráce základních škol mezi sebou navzájem

Zdůvodnění výběru

Cílem opatření je posílit vazby mezi školami a vytvořit místní partnerství umožňující
průběžnou spolupráci.

Popis aktivity

Pravidelné setkávání ředitelů a zástupců škol umožní výměnu informací, zkušeností
a příkladů dobré praxe (např. v oblasti inkluze, polytechnického vzdělávání atd.).
U pedagogů ZŠ se předpokládá organizace setkávání dle stejných aprobací. Cílem
setkávání je předávání zkušeností, sdílení příkladů dobré praxe, prohlídka hostující
školy, která může být zdrojem inspirace. Dle požadavku účastníků může být na setkání
pozván odborník na požadované téma.

Popis plánovaných aktivit vedoucích k naplnění cíle
Nositel

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s., jednotlivá školská zařízení z území SO ORP
Moravská Třebová

Období realizace

listopad 2017 – červen 2018

Zdroje a náklady
financování

Vlastní zdroje školských zařízení, příp. MAP II
Min. 1 000 Kč/setkání

Aktivity
jednotlivých škol
Aktivity spolupráce

Aktivita bude realizována zejména aktivitami spolupráce.

Infrastruktura

V rámci opatření nebudou realizovány žádné aktivity infrastruktury.

Indikátor

Počet realizovaných setkání

MŠ, ZŠ, organizace neformálního a zájmového vzdělávání na území SO ORP Moravská
Třebová.
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Cíl

2.3 Podpora inkluze ve vzdělávání a podpora žáků ohrožených školním neúspěchem

Opatření

2.3.10 Zachování existence stávajících malotřídních škol

Zdůvodnění výběru

Malotřídní školy mají své specifické problémy a výhody. Výhody malotřídní školy jsou
v nižším počtu žáků ve třídách, což umožňuje respektování individuálních možností
a potřeb každého žáka a to je vhodné prostředí pro vzdělávání žáků se specifickými
vzdělávacími potřebami. Menší počet umožní snadněji reagovat na případné kázeňské
problémy a zachytit v počátku negativní jevy mezi žáky. Způsob malotřídní výuky je
významně spojen s budováním samostatnosti žáků v téměř rodinném prostředí, kde
mnohem lépe pracují v týmu a projevují vyšší toleranci, než žáci z velkých věkově
homogenních tříd, kteří častěji pracují individuálně. Malotřídní školy jsou většinou
v menších obcích „odříznuty“ od dění ve městském prostředí. Z tohoto důvodu zástupci
malotřídních škol požadují pravidelné setkávání.

Popis aktivity

Pravidelné setkávání ředitelů a zástupců malotřídních škol umožní výměnu informací,
zkušeností a příkladů dobré praxe (např. v oblasti inkluze atd.). Cílem setkávání je
předávání zkušeností, sdílení příkladů dobré praxe, prohlídka hostující školy, která
může být zdrojem inspirace. Dle požadavku účastníků může být na setkání poznán
odborník na požadované téma. V rámci setkání může proběhnout workshop (kulatý
stůl) s odborníky a místními lídry.

Popis plánovaných aktivit vedoucích k naplnění cíle
Nositel

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.
jednotlivé malotřídní školy na území SO ORP Moravská Třebová

Období realizace

leden 2018 – červen 2018

Zdroje a náklady
financování

Vlastní zdroje školských zařízení, příp. MAP II
Min. 1 000 Kč/setkání

Aktivity
jednotlivých škol
Aktivity spolupráce

Aktivita bude realizována zejména aktivitami spolupráce.

Infrastruktura

V rámci opatření nebudou realizovány žádné aktivity infrastruktury.

Indikátor

Počet realizovaných setkání

Malotřídní ZŠ na území SO ORP Moravská Třebová.
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Cíl

1.1 a 2.9 Dostatek kvalifikovaných a motivovaných pedagogů a dalších pracovníků

Opatření

1.1.1 Pedagogové a nepedagogičtí pracovníci ve vzdělávání získávají nové znalosti
a dovednosti
2.9.1 Pedagogové a nepedagogičtí pracovníci ve vzdělávání získávají nové znalosti
a dovednosti

Zdůvodnění výběru

Kvalitní vzdělávání pedagogů je klíčovým faktorem pro kvalitní výchovně vzdělávací
proces, což bude zajištěno dostatečnou nabídkou kurzů a obecně nabídkou dalšího
vzdělávání, ze které si mohou ředitelé a pedagogové vhodně vybírat. Z analytické části
MAP vyplynulo, že pedagogové mají zájem o realizaci vzdělávacích aktivit přímo v území
SO ORP Moravská Třebová, a to z důvodu dojíždění do větších měst, ve kterých se
semináře konají.

Popis aktivity

Pro zvýšení kvality základního vzdělávání v území je zcela zásadní zvyšovat kvalitu
vzdělávání pedagogů a dalších pracovníků tak, aby dokázali do svých oborových
kompetencí vnášet aktuální poznatky. Z tohoto důvodu je nutné zajistit dostatečnou
nabídku a možnosti získávání nových poznatků a seznámení se právě s novými
metodami pedagogické práce.
V tomto případě je nutná součinnost s řídícími orgány a institucemi zaměřenými na další
vzdělávání pedagogických pracovníků. Aktivita se prolíná všemi opatřeními MAP
(povinné, doporučené, volitelné a doplňkové).
Jedná se zejména o:
 Odborné kurzy dle aprobace učitele
 Semináře a workshopy na požadované téma
 Exkurze, hospitace
 Sdílení zkušeností
 Společné řešení případových studií

Popis plánovaných aktivit vedoucích k naplnění cíle
Nositel

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Období realizace

květen 2018 – červen 2018

Zdroje a náklady
financování

MAP II
Min. 10. 000 Kč/seminář

Aktivity
jednotlivých škol
Aktivity spolupráce

Aktivita bude realizována zejména aktivitami spolupráce.

Infrastruktura

V rámci opatření nebudou realizovány žádné aktivity infrastruktury.

Indikátor

Počet uskutečněných akcí
Počet podpořených osob

MŠ, ZŠ a organizace neformálního a zájmového vzdělávání.
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2.3 Podpora inkluze ve vzdělávání a podpora žáků ohrožených školním neúspěchem
2.10 Podpora rozvoje spolupráce, posilování partnerství a sdílení zkušeností mezi
aktéry ve vzdělávání včetně spolupráce s rodinou

Opatření

2.3.4 Podpora spolupráce škol a poradenských zařízení
2.10.6 Posílení vzájemné spolupráce s odbornými pracovišti

Zdůvodnění výběru

Prevence sociálně-patologických jevů má přímou souvislost s výchovně vzdělávacím
procesem. V případě, že je prevenci věnována patřičná pozornost, zamezí se
potenciálním problémům, které mohou zamezit osobnostnímu rozvoji všech dětí
a žáků.

Popis aktivity

Aktivní spolupráce s vhodnými organizacemi přenese osvětu v prevenci sociálně –
patologických jevů a nabídne příklady dobré praxe, které mohou inspirovat děti a žáky
v dalším životě. Cíle bude naplněno prostřednictvím aktivit spolupráce s různými
organizacemi (OSPOD, ALFA, PPP, ASZ apod.). Cíl opatření se prolíná všemi opatřeními
MAP (povinná, doporučená, volitelná).

Popis plánovaných aktivit vedoucích k naplnění cíle
Nositel

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Období realizace

květen 2018 (případně červen 2018)

Zdroje a náklady
financování
Aktivity
jednotlivých škol

MAP II

Aktivity spolupráce

 Pokračování ve stávající spolupráci se subjekty výchovné péče a rozšiřování
spolupráce na základě nových podnětů.
 Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování dle Plánu poradenství (podpory).
 Rozvoj spolupráce s partnery z veřejného sektoru a místní samosprávy.
 Uspořádání kulatého stolu s odborníky.
 Řešení případových studií.
 Informační semináře a besedy poradenských zařízení dle aktuálních potřeb škol
pro různé cílové skupiny.

Infrastruktura

V rámci opatření nebudou realizovány žádné aktivity infrastruktury.

Indikátor

Počet realizovaných setkání

 Spolupráce s NNO v oblasti sociálních služeb zaměřené na problémové rodiny (např.
psychologická podpora, pomoc v případě sociálních problémů atd.)
 Zapojení rodičů do dění ve škole
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Cíl

2.3 Podpora inkluze ve vzdělávání a podpora žáků ohrožených školním neúspěchem

Opatření

2.3.8 Podpora žáků nadaných

Zdůvodnění výběru

Cíl je zaměřen na podporu žáků nadaných a mimořádně nadaných. V území neexistuje
systematická podpora těchto žáků.

Popis aktivity

Cílem je poskytnout podporu žákům nadaným a mimořádně nadaným odpovídající
charakteru a míře projeveného nadání, která umožní co největší rozvoj tohoto nadání.
Vhodné je zapojení mentorů, což představuje možnost zajistit nadanému žákovi
pravidelný kontakt s odborníky v oboru jeho nadání. Nezbytnou součástí je související
vzdělávání pedagogů zaměřené na posílení dovedností a metod pro práci s mimořádně
nadanými žáky. Dále je vhodné navázání spolupráce s odborníkem z organizace
neformálního a zájmového v daném oboru. V rámci této aktivity proběhne workshop
za účelem výměny zkušeností.

Popis plánovaných aktivit vedoucích k naplnění cíle
Nositel:

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Období realizace

červen 2018 – září 2018

Zdroje a náklady
financování
Aktivity
jednotlivých škol

MAP II

Aktivity spolupráce

Společné aktivity – spolupráce více subjektů (ZŠ, ZUŠ, organizace formálního,
neformální, zájmového vzdělávání apod.) při podpoře nadaných a mimořádně
nadaných žáků.

Infrastruktura

Projektové záměry naplňující tento cíl a opatření jsou uvedené v podkapitolách 4.7.1
a 4.7.2 Strategického rámce MAP.

Indikátor

Počet projektů spolupráce cílových skupin
Počet zapojených odborníků ve školách

 Spolupráce s NNO v oblasti rozvoje nadání žáků
 Zapojení rodičů do dění ve škole
 Podpora znalostních kapacit
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2.4 Podpora čtenářské gramotnosti v základním vzdělávání

Opatření

2.4.1 Rozvoj čtenářské gramotnosti

Zdůvodnění výběru

Čtenářská gramotnost je jednou z klíčových oblastí pro úspěšné zvládání školních
povinností a pro rozvoj každého jedince.

Popis aktivity

Cílem opatření je seznámit pedagogické pracovníky s metodami práce a navázání
spolupráce mezi školami při výměně zkušeností včetně rozšíření spolupráce
s organizacemi neformálního vzdělávání. Předmětem bude předávání praktických
informací jak podpořit čtenářskou gramotnost žáků, jak založit čtenářský klub, koutek,
dílnu čtení apod.

Popis plánovaných aktivit vedoucích k naplnění cíle
Nositel

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Období realizace

květen (případně červen 2018) – září 2018

Zdroje a náklady
financování
Aktivity
jednotlivých škol
Aktivity spolupráce

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Infrastruktura

Školy plánují zbudování čtenářských klubů a koutků. Jedná se o aktivity, které lze řešit
bez nároků na větší investice v rámci provozních úprav škol.

Indikátor

Počet vybudovaných/zrekonstruovaných učeben a dílen
Počet podpořených osob

Aktivita bude realizována zejména aktivitami spolupráce
 Seminář a workshop v oblasti čtenářské gramotnosti
 Příklady dobré praxe
 Spolupráce s organizacemi neformálního vzdělávání
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1.2 Zajištění dostatečného a kvalitního materiálního vybavení a pomůcek
pro předškolní vzdělávání
1.3 Rozvoj čtenářské pregramotnosti, matematické pregramotnosti, rozvoj cizích
jazyků a polytechnické výchovy
2.2 Zajištění dostatečného a kvalitního materiálního vybavení a pomůcek
pro základní vzdělávání
2.3 Podpora inkluze ve vzdělávání a podpora žáků ohrožených školním neúspěchem
2.4 Podpora čtenářské a matematické gramotnosti v základním vzdělávání
2.5 Podpora polytechnického vzdělávání v základním vzdělávání

Opatření

1.2.2 Zajištění odborných pomůcek, vybavení a materiálu v MŠ
1.2.3 Zajištění pomůcek pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
1.3.1 Rozvoj čtenářské pregramotnosti
1.3.2 Rozvoj matematické pregramotnosti
1.3.4 Rozvoj polytechnické výchovy
2.2.2 Zajištění odborných pomůcek, vybavení a materiálu v ZŠ
2.2.3 Zajištění pomůcek pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
2.4.1 Rozvoj čtenářské gramotnosti
2.4.2 Rozvoj matematické gramotnosti
2.5.1 Zlepšení materiálně technických podmínek pro polytechnické vzdělávání

Zdůvodnění výběru

Cílem je podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem. Dále bude kladen důraz
na rozvoj potenciálu každého žáka. Základem pro úspěšné vzdělávání je zvládnout tzv.
trivium: čtení, psaní, počítání. Z tohoto důvodu se aktivita bude soustředit na rozvoj
čtenářské,
matematické/finanční
gramotnosti,
rozvoji
polytechnického
a environmentálního vzdělávání.

Popis aktivity

Škola hrou pro každého
Tento projekt se zaměřuje na podporu dětí žáků ohrožených školním neúspěchem
a zároveň na rozvoj potenciálu každého žáka. Neúspěch ve škole může zažít každý žák
z několika důvodů, ať jsou důvody vnitřního, vnějšího charakteru. Je velice důležité
tomu předcházet a umožnit každému žáku „zažít úspěch“. V rámci projektu vznikne
metodická podpora zejména v oblastech: čtenářská a matematická gramotnost,
polytechnická a environmentální výchova. Vycházejícím základem pro další vzdělávání
je zvládnout tzv. trivium: čtení, psaní, počítání. Vzdělávání v oblastech čtenářská
gramotnost, matematická a finanční gramotnost a rozvoj polytechnického
a environmentální vzdělávání bude v celém území podporovat metodik, který bude
koordinovat svoji oblast průřezem všemi školami a školskými institucemi. Nad metodiky
bude vše dohlížet koordinátor. V rámci skupin vzniknou v každé oblasti pracovní listy,
které budou využívat jednotlivé školy při naplňování ŠVP. Budou probíhat společná
jednání, workshopy, schůzky na podporu výměny zkušeností. Na základě těchto setkání
budou prováděny závěry a doporučení, která budou aplikována v dané oblasti.
V případě zájmu může být zajištěn odborník, který zpestří výuku dětí a žáků na dané
téma. V rámci projektu bude do škol pořízen materiál vhodný na podporu rozvoje dané
oblasti. Například se může jednat o různé typy školních pomůcek, stavebnic, výukových
materiálů také elektronického typu.
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Popis plánovaných aktivit vedoucích k naplnění cíle
Nositel

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Období realizace

květen 2018 – říjen 2018

Zdroje a náklady
financování

MAP II
Min. 800 000 Kč

Aktivity
jednotlivých škol
Aktivity spolupráce

Aktivita bude realizována zejména aktivitami spolupráce.

Infrastruktura

Projektové záměry naplňující tento cíl a opatření jsou uvedené v podkapitole 5.2.3
Infrastruktura.

Indikátor

Počet podpořených škol

MŠ, ZŠ, organizace neformálního a zájmového vzdělávání na území SO ORP Moravská
Třebová.
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5.2.3 Infrastruktura
Kompletní seznam projektových záměrů všech školských zařízení v území je součástí Strategického rámce MAP pro území SO ORP Moravská Třebová. V níže
uvedeném seznamu jsou uvedeny pouze projektové záměry, které se předpokládají realizovat ve školním roce 2017/2018 anebo se jejich realizace v tomto školním
roce předpokládá alespoň částečně.
Infrastruktura ve vzdělávání je řešena:

Priorita č. 1 Podpora a rozvoj kvalitního předškolního vzdělávání, cíl 1.5
Priorita č. 2 Podpora a rozvoj kvalitního základního vzdělávání, cíl 2.1

Tab. č. 90: Projektové záměry, které se plánují realizovat ve školním roce 2017/2018
Realizátor

Název aktivity

Termín
realizace

Předpokládané
náklady v Kč

Zdroj financování

Připravenost

Rekonstrukce učebny chemie a fyziky

2.1
2.2
2.3
2.5

2017 – 2018

1 500 000 IROP

Příprava žádosti

Bezbariérový přístup

2.1
2.3

2018 – 2020

500 000 IROP

Příprava žádosti

Plošina na schody pro vozíčkáře,
bezbariérovost

2.1
2.3

2017 – 2019

500 000 IROP

Příprava žádosti

Nová podkrovní učebna fyziky

2.1
2.2
2.3
2.5

2017 − 2020

1 200 000 IROP

Příprava žádosti

Nová podkrovní učebna chemie

2.1
2.2
2.3
2.5

2017 − 2020

1 200 000 IROP

Příprava žádosti

Základní škola Jevíčko

Základní škola a mateřská škola
Městečko Trnávka, okres Svitavy

Cíl

Základní škola Moravská Třebová,
Čs. armády 179, okres Svitavy
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Realizátor

Základní škola Moravská Třebová,
Čs. armády 179, okres Svitavy

Základní škola Moravská Třebová,
Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Název aktivity

Cíl

Termín
realizace

Předpokládané
náklady v Kč

Zdroj financování

Připravenost

Modernizace digitálních technologií
a konektivity

2.1
2.2
2.3
2.6

2017 − 2020

1 500 000 IROP

Příprava žádosti

Bezbariérový přístup

2.1
2.3

2017 − 2020

1 000 000 IROP

Příprava žádosti

Modernizace učebny fyziky

2.1
2.2
2.3
2.5

2017 − 2020

1 060 000 IROP

Podaná žádost

Modernizace učebny chemie

2.1
2.2
2.3
2.5

2017 − 2020

1 240 000 IROP

Podaná žádost

Modernizace digitálních technologií
a konektivity

2.1
2.2
2.3
2.6

2017 − 2020

1 520 000 IROP

Podaná žádost

Bezbariérový přístup

2.1
2.3

2017 − 2020

1 000 000 IROP

Podaná žádost

2.1
2.2
2.3
2.6

2017 − 2020

1 200 000 IROP

Podaná žádost

Modernizace učebny fyziky a chemie,
modernizace digitálních technologií
Základní škola
včetně konektivity, řešení
Moravská Třebová, Palackého 1351,
bezbariérovosti
okres Svitavy
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Realizátor

Základní škola a mateřská škola
Staré Město, okres Svitavy

Název aktivity

Venkovní učebna

Modernizace a rekonstrukce učebny IT

Rekonstrukce zasíťování budovy ZŠ
včetně Wi-Fi s cílem zajištění vnitřní
konektivity školy
Základní škola a Mateřská škola
Třebařov, okres Svitavy

Vybudování přírodovědné venkovní
učebny se zážitkovými a ekologickými
prvky v okolí ZŠ

Cíl
2.1
2.2
2.3
2.5
2.6
2.1
2.2
2.3
2.5
2.6
2.1
2.2
2.3
2.6
2.1
2.2
2.3
2.5
2.6

Termín
realizace

Předpokládané
náklady v Kč

Zdroj financování

Připravenost

2017 − 2020

2 700 000 IROP

Příprava žádosti

2017 − 2018

1 000 000 IROP

Příprava žádosti

2017 − 2018

500 000 IROP

Příprava žádosti

2017 − 2018

1 500 000 IROP

Příprava žádosti

Bezbariérový přístup

2.1
2.3

2017 − 2018

600 000 IROP

Příprava žádosti

Pořízení vybavení pro technické
a řemeslné obory

2.2
2.5

2017 − 2018

500 000 IROP

Příprava žádosti

Zdroj: vlastní zpracování
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5.3 Popis souladu Strategického rámce MAP s investičními potřebami
v oblasti vzdělávání v řešeném území
Strategický rámec MAP pro území ORP Moravská Třebová svými definovanými prioritami a souborem
navazujících cílů jednoznačně vymezuje potřeby řešeného území nejen z hlediska investičních potřeb.
Současně byly sběrem dat od vzdělávacích zařízení v řešeném území identifikovány investiční potřeby,
které tato vzdělávací zařízení buď již aktuálně řeší, nebo která budou v programovém období do roku
2023 řešena.
Investiční potřeby jsou jednoznačně finančně, organizačně, časově i administračně nejnáročnějšími
potřebami, které byly na řešeném území identifikovány.
Investiční potřeby řeší v rámci Strategického rámce MAP pro území SO ORP Moravská Třebová všechny
tři stanovené Priority, z cílů pak primárně cíl 1.5 Zajištění dostatečných a kvalitních prostor
pro předškolní vzdělávání, dále cíl 2.1 Zajištění dostatečných a kvalitních prostor pro základní
vzdělávání a cíl 3.1 Podpora rozvoje, infrastruktury a zkvalitnění neformálního a zájmového vzdělávání.
Soulad Strategického rámce MAP SO ORP Moravská Třebová s investičními potřebami v oblasti
vzdělávání je možno definovat jako soulad strategických cílů 1. 5, 2.1 a 3.1 s identifikovanými řešenými
či připravovanými investičními potřebami vzdělávacích zařízení na řešeném území.
V rámci těchto priorit (1, 2, 3) a jejich cílů se jedná zejména o moderně vybavené učebny. Řešenými
investičními potřebami jsou např. učebny přírodních věd, učebny fyzicky, chemie, venkovní učebny
a učebny digitálních technologií. Z tohoto hlediska je možno konstatovat, že souladu bylo dosaženo
v maximální možné míře.
Prostřednictvím těchto priorit (1, 2, 3) a jejich cílů jde také o zajištění kvalitního zázemí škol
a venkovních prostranství (školní zahrady, hřiště, sportoviště), které ve většině případů neodpovídá
současným požadavkům, školy a školská zařízení se potýkají s nevyhovujícím stavem infrastruktury.
Řešenými investičními potřebami jsou stavební úpravy a rekonstrukce budov (zateplení budov, výměna
oken, rekonstrukce střechy, bezbariérový přístup), dále rekonstrukce nebo zbudování nových vnitřních
a venkovních učeben, rekonstrukce vnitřních prostor (třídy, jídelny, kuchyně, družiny, tělocvičny)
a venkovních prostor (hřiště, sportoviště) včetně modernizace vybavení. Z tohoto hlediska je možno
rovněž konstatovat, že souladu bylo dosaženo v maximální možné míře.

227

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Moravská Třebová
reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000688

5.4 Vazba opatření MAP na tematická opatření
Tab. č. 91: Vazba opatření MAP na povinná, doporučená, volitelná a doplňková tematická opatření

Kariérové poradenství v ZŠ

Rozvoj digitálních kompetencí
dětí a žáků

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Rozvoj kompetencí dětí a žáků
pro aktivní používání cizího
jazyka

X

VO3

VO4

VO5

VO6

DoO1

Podpora sportu a zdravého
životního stylu

Inkluzivní vzdělávání a podpora
dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem

VO2

Aktivity související se vzděláním
mimo OP VVV, IROP a OP PPR

VO1

Investice do rozvoje kapacit
základních škol

DO3

Rozvoj kulturního povědomí
a vyjádření dětí a žáků

DO2

Rozvoj sociálních a občanských
kompetencí dětí a žáků

DO1

Rozvoj kompetencí dětí a žáků
v polytechnickém vzdělávání

1.2

1.1.1 Pedagogové a nepedagogičtí pracovníci
ve vzdělávání získávají nové znalosti
a dovednosti
1.1.2 Pedagogové a pedagogičtí pracovníci
navzájem spolupracují ve výuce
1.1.3 Zapojení odborných pracovníků
do edukačního procesu
1.2.1 Modernizace vybavení učeben, heren,
šaten
1.2.2 Zajištění odborných pomůcek, vybavení
a materiálů v MŠ
1.2.3 Zajištění pomůcek pro vzdělávání dětí se
speciálními vzdělávacími potřebami
1.2.4 Rozvoj ICT

PO3

Rozvoj podnikavosti a iniciativy
dětí a žáků

1.1

Opatření MAP

PO2

Čtenářská a matematická
gramotnost ZŠ

Cíl

PO1

Předškolní vzdělávání a péče:
dostupnost – inkluze - kvalita

Vazby cílů MAP na povinná (P), doporučená (D), volitelná (V) a doplňková (Do) tematická opatření
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1.3

1.4

Rozvoj kompetencí dětí a žáků
v polytechnickém vzdělávání

Kariérové poradenství v ZŠ

Rozvoj digitálních kompetencí
dětí a žáků

X

X

X

1.3.2 Rozvoj matematické pregramotnosti

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.3.3 Rozvoj pregramotnosti v oblasti cizích
jazyků
1.3.4 Rozvoj polytechnické výchovy
1.4.1 Posílení vzájemné spolupráce mateřských
škola mezi sebou navzájem
1.4.2 Posílení vzájemné spolupráce mateřských
škol a rodičů dětí
1.4.3 Posílení vzájemné spolupráce mateřských
škol a základních škol
1.4.4 Posílení vzájemné spolupráce mateřských
škol a zřizovatelů
1.4.5 Posílení vzájemné spolupráce mateřských
škol a neziskových organizací
1.4.6 Posílení vzájemné spolupráce mateřských
škol s odbornými pracovišti

VO3

VO4

VO5

VO6

DoO1

Podpora sportu a zdravého
životního stylu

Rozvoj podnikavosti a iniciativy
dětí a žáků

1.3.1 Rozvoj čtenářské pregramotnosti

VO2

Aktivity související se vzděláním
mimo OP VVV, IROP a OP PPR

VO1

Investice do rozvoje kapacit
základních škol

DO3

Rozvoj kulturního povědomí
a vyjádření dětí a žáků

DO2

Rozvoj sociálních a občanských
kompetencí dětí a žáků

DO1

Rozvoj kompetencí dětí a žáků
pro aktivní používání cizího
jazyka

PO3

Inkluzivní vzdělávání a podpora
dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem

Opatření MAP

PO2

Čtenářská a matematická
gramotnost ZŠ

Cíl

PO1

Předškolní vzdělávání a péče:
dostupnost – inkluze - kvalita

Vazby cílů MAP na povinná (P), doporučená (D), volitelná (V) a doplňková (Do) tematická opatření

X
X
X
X
X
X
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1.6

1.7

1.6.1 Podpora sportu a zdravého životního stylu
1.7.1 Rozvoj sociálních a občanských dovedností
dětí
1.7.2 Rozvoj kompetencí k iniciativě a kreativitě
dětí
1.7.3 Podpora vzdělávání dětí se sociálním
znevýhodněním

X

X

X

X

X

X

X

X

X

VO5

VO6

DoO1

Podpora sportu a zdravého
životního stylu

X

VO4

Aktivity související se vzděláním
mimo OP VVV, IROP a OP PPR

Rozvoj digitálních kompetencí
dětí a žáků

X

VO3

Investice do rozvoje kapacit
základních škol

Kariérové poradenství v ZŠ

X

VO2

Rozvoj kulturního povědomí
a vyjádření dětí a žáků

VO1

Rozvoj sociálních a občanských
kompetencí dětí a žáků

DO3

Rozvoj kompetencí dětí a žáků
pro aktivní používání cizího
jazyka

DO2

Rozvoj kompetencí dětí a žáků
v polytechnickém vzdělávání

DO1

Rozvoj podnikavosti a iniciativy
dětí a žáků

1.5

1.4.7 Vznik nové a posílení stávající mezinárodní
spolupráce mateřských škol
1.5.1 Rekonstrukce, výstavba a modernizace
školních budov a vzdělávacích zařízení
1.5.2 Bezbariérové školní budovy a související
prostory budov
1.5.3 Podpora vnějšího prostředí

PO3

Inkluzivní vzdělávání a podpora
dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem

1.4

Opatření MAP

PO2

Čtenářská a matematická
gramotnost ZŠ

Cíl

PO1

Předškolní vzdělávání a péče:
dostupnost – inkluze - kvalita

Vazby cílů MAP na povinná (P), doporučená (D), volitelná (V) a doplňková (Do) tematická opatření

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.7.4 Podpora dětí se speciálními potřebami

X

X

X

1.7.5 Podpora kulturního povědomí dětí

X

X
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2.2

2.2.1 Modernizace vybavení výukových prostor
– učeben, dílen, heren, družin, šaten
2.2.2 Zajištění odborných pomůcek, vybavení
a materiálu v ZŠ
2.2.3 Zajištění pomůcek pro vzdělávání dětí se
speciálními vzdělávacími potřebami
2.2.4 Rozvoj ICT
2.3.1 Zvýšení počtu bezbariérových škol

2.3

2.3.2 Zabezpečení podmínek pro práci
s heterogenními skupinami žáků
2.3.3 Podpora cíleného a efektivního vzdělávání
pedagogických pracovníků

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Rozvoj kompetencí dětí a žáků
pro aktivní používání cizího
jazyka

X

VO4

VO5

VO6

DoO1

Podpora sportu a zdravého
životního stylu

Rozvoj digitálních kompetencí
dětí a žáků

2.1.3 Podpora vnějšího prostředí

X

VO3

Aktivity související se vzděláním
mimo OP VVV, IROP a OP PPR

Kariérové poradenství v ZŠ

2.1.1 Rekonstrukce, výstavba a modernizace
školních budov a vzdělávacích zařízení
2.1.2 Bezbariérové školní budovy a související
prostory budov

VO2

Investice do rozvoje kapacit
základních škol

VO1

Rozvoj kulturního povědomí
a vyjádření dětí a žáků

DO3

Rozvoj sociálních a občanských
kompetencí dětí a žáků

DO2

Rozvoj kompetencí dětí a žáků
v polytechnickém vzdělávání

DO1

Rozvoj podnikavosti a iniciativy
dětí a žáků

PO3

Inkluzivní vzdělávání a podpora
dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem

2.1

Opatření MAP

PO2

Čtenářská a matematická
gramotnost ZŠ

Cíl

PO1

Předškolní vzdělávání a péče:
dostupnost – inkluze - kvalita

Vazby cílů MAP na povinná (P), doporučená (D), volitelná (V) a doplňková (Do) tematická opatření

X
X
X
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Kariérové poradenství v ZŠ

Rozvoj digitálních kompetencí
dětí a žáků
X

2.4.2 Rozvoj matematické gramotnosti

X

X

X

2.4.3 Rozvoj cizích jazyků

X

X

X

2.3.5 Posílení spolupráce s rodiči žáků se SVP

X

2.3.6 Zapojení dalších vzdělávacích institucí
do osobnostního rozvoje žáků
2.3.7 Podpora vzdělávání žáků se sociálním
znevýhodněním
2.3.9 Zajištění dostupnosti základního
vzdělávání pro všechny žáky
2.3.10 Zachování existence stávajících
malotřídních škol

VO4

VO5

VO6

DoO1

Podpora sportu a zdravého
životního stylu

Rozvoj kompetencí dětí a žáků
v polytechnickém vzdělávání

X

X

VO3

Aktivity související se vzděláním
mimo OP VVV, IROP a OP PPR

Rozvoj podnikavosti a iniciativy
dětí a žáků

X

2.3.4 Podpora spolupráce škol a poradenských
zařízení

VO2

Investice do rozvoje kapacit
základních škol

VO1

Rozvoj kulturního povědomí
a vyjádření dětí a žáků

DO3

Rozvoj sociálních a občanských
kompetencí dětí a žáků

DO2

Rozvoj kompetencí dětí a žáků
pro aktivní používání cizího
jazyka

DO1

2.4.1 Rozvoj čtenářské gramotnosti

Opatření MAP

2.3.8 Podpora žáků nadaných

2.4

PO3

Inkluzivní vzdělávání a podpora
dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem

2.3

PO2

Čtenářská a matematická
gramotnost ZŠ

Cíl

PO1

Předškolní vzdělávání a péče:
dostupnost – inkluze - kvalita

Vazby cílů MAP na povinná (P), doporučená (D), volitelná (V) a doplňková (Do) tematická opatření

X
X
X
X
X
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2.6

Rozvoj digitálních kompetencí
dětí a žáků

VO4

VO5

VO6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DoO1

Podpora sportu a zdravého
životního stylu

Rozvoj podnikavosti a iniciativy
dětí a žáků

VO3

Aktivity související se vzděláním
mimo OP VVV, IROP a OP PPR

Inkluzivní vzdělávání a podpora
dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem

VO2

Investice do rozvoje kapacit
základních škol

VO1

Rozvoj kulturního povědomí
a vyjádření dětí a žáků

DO3

Rozvoj sociálních a občanských
kompetencí dětí a žáků

DO2

Rozvoj kompetencí dětí a žáků
pro aktivní používání cizího
jazyka

DO1

Kariérové poradenství v ZŠ

2.5.1 Zlepšení materiálně technických podmínek
pro polytechnické vzdělávání
2.5.2 Podpora efektivního vzdělávání
zapojených pracovníků
2.5.3 Rozvoj spolupráce s místními firmami
a středními školami
2.5.4 Zapojení vzdělávacích a volnočasových
institucí, zapojení rodičů
2.5.5 Podpora polytechnického vzdělávání
s dopadem na rozvoj environmentální výchovy
2.6.1 Zlepšení technických podmínek pro rozvoj
ICT
2.6.2 Podpora efektivního vzdělávání
zapojených pedagogů
2.6.3 Zapojení vzdělávacích a volnočasových
institucí, spolupráce

PO3

Rozvoj kompetencí dětí a žáků
v polytechnickém vzdělávání

2.5

Opatření MAP

PO2

Čtenářská a matematická
gramotnost ZŠ

Cíl

PO1

Předškolní vzdělávání a péče:
dostupnost – inkluze - kvalita

Vazby cílů MAP na povinná (P), doporučená (D), volitelná (V) a doplňková (Do) tematická opatření
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2.7

2.8

2.7.2 Podpora efektivního vzdělávání
zapojených pedagogů
2.7.3 Rozvoj spolupráce mezi školou, rodiči
a dalšími vzdělávacími institucemi
2.7.4 Podpora ICT pro oblast tvořivosti
a kreativity
2.8.1 Zlepšení materiálně technických podmínek
pro výuku tělesné výchovy
2.8.2 Podpora cíleného a efektivního vzdělávání
zapojených pracovníků ve výchově k zdravému
životnímu stylu
2.8.3. Zvýšení zájmu žáků a rodičů o rozvoj
tělesné zdatnosti a zdravý životní styl

Rozvoj digitálních kompetencí
dětí a žáků
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

VO4

VO5

VO6

DoO1

Podpora sportu a zdravého
životního stylu

Kariérové poradenství v ZŠ

X

VO3

Aktivity související se vzděláním
mimo OP VVV, IROP a OP PPR

Rozvoj kompetencí dětí a žáků
v polytechnickém vzdělávání

X

VO2

Investice do rozvoje kapacit
základních škol

VO1

Rozvoj kulturního povědomí
a vyjádření dětí a žáků

DO3

Rozvoj sociálních a občanských
kompetencí dětí a žáků

DO2

Rozvoj kompetencí dětí a žáků
pro aktivní používání cizího
jazyka

DO1

Rozvoj podnikavosti a iniciativy
dětí a žáků

2.7.1 Zlepšení materiálně technických podmínek
pro vytváření kompetencí k podnikavosti,
iniciativě a kreativitě

PO3

Inkluzivní vzdělávání a podpora
dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem

Opatření MAP

PO2

Čtenářská a matematická
gramotnost ZŠ

Cíl

PO1

Předškolní vzdělávání a péče:
dostupnost – inkluze - kvalita

Vazby cílů MAP na povinná (P), doporučená (D), volitelná (V) a doplňková (Do) tematická opatření

X

X

X

X

X

X
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2.10

2.9.1 Pedagogové a nepedagogičtí pracovníci
ve vzdělávání získávají nové znalosti
a dovednosti
2.9.2 Pedagogové a nepedagogičtí pracovníci
navzájem spolupracují ve výuce
2.9.3 Zapojení odborných pracovníků
do edukačního procesu
2.10.1 Posílení vzájemné spolupráce základních
škol mezi sebou navzájem
2.10.2 Posílení vzájemné spolupráce základních
škol a rodičů žáků
2.10.3 Posílení vzájemné spolupráce základních
škol a mateřských škol
2.10.4 Posílení vzájemné spolupráce základních
škol a zřizovatelů
2.10.5 Posílení vzájemné spolupráce základních
škol a neziskových organizací a ostatních
poskytovatelů volnočasových aktivit

Rozvoj kompetencí dětí a žáků
v polytechnickém vzdělávání

Kariérové poradenství v ZŠ

Rozvoj digitálních kompetencí
dětí a žáků

X

X

X

X

X

VO3

VO4

VO5

VO6

DoO1

Podpora sportu a zdravého
životního stylu

Rozvoj podnikavosti a iniciativy
dětí a žáků

X

VO2

Aktivity související se vzděláním
mimo OP VVV, IROP a OP PPR

VO1

Investice do rozvoje kapacit
základních škol

DO3

Rozvoj kulturního povědomí
a vyjádření dětí a žáků

DO2

Rozvoj sociálních a občanských
kompetencí dětí a žáků

DO1

Rozvoj kompetencí dětí a žáků
pro aktivní používání cizího
jazyka

PO3

Inkluzivní vzdělávání a podpora
dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem

2.9

Opatření MAP

PO2

Čtenářská a matematická
gramotnost ZŠ

Cíl

PO1

Předškolní vzdělávání a péče:
dostupnost – inkluze - kvalita

Vazby cílů MAP na povinná (P), doporučená (D), volitelná (V) a doplňková (Do) tematická opatření

X
X
X
X
X

235

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Moravská Třebová
reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000688

2.10

2.11

Rozvoj kompetencí dětí a žáků
v polytechnickém vzdělávání

Kariérové poradenství v ZŠ

Rozvoj digitálních kompetencí
dětí a žáků

VO3

VO4

VO5

VO6

2.10.6 Posílení vzájemné spolupráce
s odbornými pracovišti

X

2.10.7 Posílení vzájemné spolupráce základních
škol a středních škol

X

2.10.8 Vznik nové a posílení stávající
mezinárodní spolupráce základních škol

X

2.11.1 Podpora výuky občanské a etické výchovy

X

X

2.11.2 Podpora kulturního povědomí žáků

X

X

2.11.3 Zlepšení materiálně technických
podmínek pro rozvoj sociálních a občanských
dovedností žáků

X

X

2.11.4 Podpora efektivního vzdělávání
zapojených pedagogů

X

X

2.11.5 Rozvoj spolupráce mezi školou, rodiči
a dalšími vzdělávacími institucemi

X

X

DoO1

Podpora sportu a zdravého
životního stylu

Rozvoj podnikavosti a iniciativy
dětí a žáků

VO2

Aktivity související se vzděláním
mimo OP VVV, IROP a OP PPR

VO1

Investice do rozvoje kapacit
základních škol

DO3

Rozvoj kulturního povědomí
a vyjádření dětí a žáků

DO2

Rozvoj sociálních a občanských
kompetencí dětí a žáků

DO1

Rozvoj kompetencí dětí a žáků
pro aktivní používání cizího
jazyka

PO3

Inkluzivní vzdělávání a podpora
dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem

Opatření MAP

PO2

Čtenářská a matematická
gramotnost ZŠ

Cíl

PO1

Předškolní vzdělávání a péče:
dostupnost – inkluze - kvalita

Vazby cílů MAP na povinná (P), doporučená (D), volitelná (V) a doplňková (Do) tematická opatření

236

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Moravská Třebová
reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000688

3.1

3.2

3.3
3.4

2.12.2 Podpora cíleného a efektivního
vzdělávání zapojených pracovníků ve výchově
3.1.1. Podpora rozvoje, infrastruktury
a zkvalitnění neformálního, základního
uměleckého a celoživotního vzdělávání
3.2.1 Dostatečné a kvalitní materiální
a technické vybavení prostor v oblasti
neformálního, základního uměleckého
a celoživotního vzdělávání
3.3.1 Podpora spolupráce aktérů, kteří působí
ve školním, mimoškolním a neformálním
vzdělávání
3.4.1 Podpora smysluplného trávení volného
času

Rozvoj podnikavosti a iniciativy
dětí a žáků

Rozvoj kompetencí dětí a žáků
v polytechnickém vzdělávání

Kariérové poradenství v ZŠ

Rozvoj digitálních kompetencí
dětí a žáků

VO3

VO4

VO5

VO6

DoO1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Rozvoj kompetencí dětí a žáků
pro aktivní používání cizího
jazyka

X

2.12.1 Podpora spolupráce zapojených subjektů
2.12

VO2

Podpora sportu a zdravého
životního stylu

VO1

Aktivity související se vzděláním
mimo OP VVV, IROP a OP PPR

DO3

Investice do rozvoje kapacit
základních škol

DO2

Rozvoj kulturního povědomí
a vyjádření dětí a žáků

DO1

Rozvoj sociálních a občanských
kompetencí dětí a žáků

PO3

Inkluzivní vzdělávání a podpora
dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem

Opatření MAP

PO2

Čtenářská a matematická
gramotnost ZŠ

Cíl

PO1

Předškolní vzdělávání a péče:
dostupnost – inkluze - kvalita

Vazby cílů MAP na povinná (P), doporučená (D), volitelná (V) a doplňková (Do) tematická opatření

Zdroj: vlastní zpracování
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6 IMPLEMENTAČNÍ ČÁST
Tato poslední kapitola vysvětluje strukturu fungování MAP a podstatu práce jeho jednotlivých složek.
Popisuje plánovaný systém monitoringu a evaluace MAP, dále pak komunikační mechanismy uvnitř
MAP vč. nástrojů komunikace, které slouží ke vzájemné výměně informací mezi jednotlivými cílovými
skupinami a dále principy MAP.

6.1 Řízení a organizační zajištění MAP
6.1.1 Partnerství MAP
Hlavní platformou MAP pro území SO ORP Moravská Třebová je Partnerství. Partnerstvím se rozumí
široká platforma spolupracujících subjektů. Struktura a konkrétní složení partnerství je předmětem
dohody relevantních aktérů na území SO ORP Moravská Třebová. Partnerství je otevřeno všem
zájemcům o rozvoj kvality vzdělávací soustavy na území SO ORP Moravská Třebová.
Organizace Partnerství a spolupráce odráží členění dle těchto tří základních kategorií:


zřizovatelé škol a dalších vzdělávacích zařízení,



školy (v první řadě ty, které projevily zájem o spolupráci) a poskytovatelé vzdělávání (mateřské
školy, základní školy, speciální školy, základní umělecké školy, školská zařízení, organizace
neformálního a zájmového vzdělávání),



uživatelé vzdělávání (žáci, rodiče).

Základ Partnerství MAP vytváří aktéři, kteří podepíší Dohodu o spolupráci v rámci projektu MAP.
V průběhu realizace projektu se k podpisu Dohody o spolupráci mohou připojovat i další subjekty.
Spolupráce v Partnerství musí probíhat podle principu zapojení veřejnosti. Realizátor projektu zapojí
partnery do vytváření plánu tak, že bude realizovat jednu nebo více z uvedených aktivit po oboustranné
dohodě s partnery:


pravidelné informování, např. zasíláním informačního materiálu,



aktivní informování na společných nebo individuálních jednáních,



konzultování – tj. sběrem a vypořádáním jejich připomínek, zjišťováním jejich postojů
a stanovisek k jednotlivým částem vznikajícího MAP a k finálnímu plánu,



zapojení zástupců přímo do pracovních skupin nebo Řídícího výboru, aby se mohli přímo
podílet na vytváření návrhů v MAP.
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Schéma č. 4: Organizační schéma MAP pro území SO ORP Moravská Třebová

Zdroj: vlastní zpracování

Partnerství MAP vytvoří tzv. Řídící výbor MAP, jehož složení by mělo reprezentativně odpovídat
struktuře partnerství MAP. Řídící výbor je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast
vzdělávání na území daného SO ORP. Další úrovní spolupráce jsou pracovní skupiny a realizační tým.
Pracovní skupiny jsou dobrovolné platformy spolupráce. Pracovní skupiny tvoří dobrovolně zapojení
zástupci subjektů působících ve vzdělávání. Pracovní skupiny se scházejí ke spolupráci při tvorbě
klíčových dokumentů MAP a k plánování aktivit, dle potřeby. Realizační tým je složen
z administrativního a odborného týmu.
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6.1.2 Řídící výbor
Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem Partnerství MAP, jeho role je přímo spjatá s procesem
plánování, tvorbou a schvalováním MAP. Řídící výbor je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících
oblast vzdělávání na území SO ORP Moravská Třebová, a to dle stanovených pravidel OP VVV.
Počet členů Řídícího výboru není pevně dán s tím, že v případě potřeby se může počet členů změnit.
K 24. 10. 2017 má Řídící výbor 21 členů a jejich seznam je uveden v tab. č. 92.
Tab. č. 92: Složení Řídícího výboru MAP na území SO ORP Moravská Třebová k 24. 10. 2017
Funkce

Jméno, příjmení, organizace

Zástupce zřizovatele

Mgr. Miroslav Šafář (předseda Řídícího výboru)
místostarosta města Jevíčko

Zástupce kraje

Mgr. Martin Kiss
Krajský úřad Pardubického kraje

Zástupce KAP

Ing. Lucie Bořková
(náhradní zástupce Ing. Hana Jindrová)
Krajský akční plán

Zástupce Regionu Moravskotřebovska
a Jevíčska

JUDr. Miloš Izák
starosta města Moravská Třebová
Mgr. Jaroslava Skácelíková
ředitelka Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí
21, okres Svitavy

Zástupce základních škol

Mgr. Zdenka Šafaříková
ředitelka Základní školy Moravská Třebová, Čs. armády 179,
okres Svitavy
Mgr. Miloslav Parolek
ředitel Základní školy Jevíčko

Zástupce ZŠ a MŠ

Mgr. Růžena Keclíková
ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Dlouhá Loučka,
okres Svitavy

Zástupce mateřských škol

Bc. Hana Fafílková
ředitelka Mateřské školy Kunčina, okres Svitavy

Zástupce učitelů

Mgr. Filip Kolbábek
učitel Základní školy Třebařov, okres Svitavy

Koordinátorka prevence kriminality

Bc. Hana Navrátilová
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, MěÚ Moravská Třebová

Zástupce ORP Moravská Třebová

Ing. Mgr. Dana Buriánková
Odbor finanční, Městský úřad Moravská Třebová

Zástupce Hospodářské komory ČR

Ing. Lenka Müllerová
zástupce Hospodářské komory ČR

Zástupce speciální školy

Mgr. Jitka Kánská
ředitelka Speciální základní školy, mateřské školy a praktické
školy Moravská Třebová

Zástupce oblastní charity

Ludmila Dostálová
ředitelka Oblastní charity Moravská Třebová
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Funkce

Jméno, příjmení, organizace

Zástupce neformálního vzdělávání

Stanislava Kavanová
vedoucí Městské knihovny v Jevíčku

Zástupce rodičů

Ing. Lenka Bojanovská

Zástupce rodičů

Kamila Pávková

Zástupce ZUŠ Jevíčko

Mgr. Art. Ondřej Čada
ředitel ZUŠ Jevíčko

Zástupce realizátora projektu MAP
MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Miroslava Šejnohová
ředitelka MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Zástupce
MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Bc. Lenka Křenková

Zdroj: vlastní zpracování

V čele Řídícího výboru stojí předseda, který je volený z řad jeho členů. Předseda reprezentuje činnost
ŘV a tím i Partnerství MAP pro území SO ORP Moravská Třebová navenek. Členové ŘV zvolili předsedou
pana Mgr. Miroslava Šafáře.
Řídící výbor projednává a schvaluje výstupní strategické dokumenty. Jeho členové jsou pravidelně
informováni o postupu projektu. Řídící výbor se setkává dle potřeby, alespoň 2x ročně. Frekvence
a harmonogram setkání po ukončení projektu budou stanoveny na posledním zasedání ŘV v říjnu 2017.
Tab. č. 93: Termíny jednání Řídícího výboru
Termín

Obsah jednání

8. 4. 2016
(přípravná fáze
projektu)

Sestavení ŘV, schválení Statutu a Jednacího řádu, volba předsedy, projednání plánu
činnosti a harmonogramu jednání ŘV

29. 9. 2016

Schválení Strategického rámce MAP pro území ORP Moravská Třebová do roku 2023 vč.
seznamu investičních priorit, verze 1.0, schválení komunikačního plánu a principů MAP

30. 3. 2017

Přijetí 2 nových členů ŘV, schválení Analytické části MAP pro území ORP Moravská
Třebová, verze 1.0, schválení aktualizace Strategického rámce MAP pro území ORP
Moravská Třebová do roku 2023 vč. seznamu investičních priorit, verze 2.0, schválení
priorit a výběr aktivit do Akčního plánu MAP a schválení Dohody o spolupráci partnerů
MAP pro území ORP Moravská Třebová.

21. 6. 2017

Schválení Průběžné sebehodnotící zprávy MAP pro území ORP Moravská Třebová
a Průběžné zprávy o průběhu spolupráce MAP pro území ORP Moravská Třebová

24. 10. 2017

Schválení finální verze dokumentu MAP (aktualizace Analytické části MAP, aktualizace
Strategického rámce MAP vč. seznamu investičních priorit a Akčního plánu MAP),
schválení Závěrečné sebehodnotící zprávy MAP pro území ORP Moravská Třebová
a Konečné zprávy o průběhu spolupráce MAP pro území ORP Moravská Třebová,
schválení změny člena ŘV zastupujícího Hospodářskou komoru ČR

Zdroj: vlastní zpracování
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Zápisy z jednání Řídícího výboru jsou zveřejněny na webových stránkách realizátora projektu:
http://www.masmtj.cz/ridici-vybor/.

6.1.3 Pracovní skupiny
Pracovní skupiny jsou ustálená seskupení aktérů z cílových skupin. Členové aktivně ovlivňují výstupy
projektu, diskutují a předávají si zkušenosti a navrhují obsah vzájemného vzdělávání v rámci projektu
MAP. Důležitým rysem projektu MAP je otevřenost pro všechny aktéry, kteří mají zájem o spolupráci.
Z tohoto důvodu je možné se kdykoliv během realizace projektu aktivně zapojit do pracovní skupiny.
V rámci projektu bylo stanoveno 5 pracovních skupin:


PS Mateřské školy a předškolní vzdělávání



PS Základní školy a základní vzdělávání



PS Zřizovatelé a úřady



PS Neformální vzdělávání



PS Rodiče

Do pracovních skupin se zapojili zájemci z řad ředitelů a pedagogů, zřizovatelů, rodičů a dalších zástupů
organizací neformálního a zájmového vzdělávání. Členové pracovních skupin se scházejí dle potřeby.
Zápisy z jednání pracovních skupin jsou zveřejněny na webových stránkách realizátora projektu:
http://www.masmtj.cz/pracovni-skupiny/.
Každá pracovní skupina má koordinátora pracovní skupiny, který byl určen dle své odbornosti a znalosti
v dané oblasti.
Tab. č. 94: Koordinátoři jednotlivých pracovních skupin
Pracovní skupina

Koordinátor PS

Instituce

Mateřské školy a předškolní vzdělávání

Bc. Hana Fafílková

Mateřská škola Kunčina

Základní školy a základní vzdělávání

Mgr. Jaroslava Skácelíková

Základní škola Moravská Třebová,
Kostelní nám. 21

Neformální vzdělávání

Stanislava Kavanová

Městská knihovna Jevíčko

Zřizovatelé a úřady

Mgr. Miroslav Šafář

Město Jevíčko

Kamila Pávková
do 31. 10. 2016,
Rodiče
Ing. Lenka Bojanovská
od 1. 11. 2016
Zdroj: vlastní zpracování
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Mezi úkoly pracovní skupiny patří zejména:


připomínkovat (průběžné i závěrečné znění) výstupů MAP (zejména Analytická část MAP,
Strategický rámec MAP do roku 2023 a Akční plán MAP) s ohledem na tematickou oblast,
pro kterou je pracovní skupina zřízena,



navrhovat způsoby zjišťování potřeb cílových skupin, zjištěné informace jsou součástí analýzy
a podkladem pro navrhování opatření a priorit rozvoje vzdělávání,



spolupracovat při tvorbě SWOT analýzy,



navrhovat cíle, priority, opatření a konkrétní projektové záměry, které by napomohly ke zlepšení
kvality vzdělávání,



spolupracovat při realizaci a hodnocení naplánovaných opatření, priorit a projektových záměrů,



informovat cílové skupiny o projednávaných a navrhovaných aktivitách a materiálech, sbírat
podněty a připomínky, předkládat je k projednání.

6.1.4 Realizační tým
Za účelem realizace projektu vytvořil realizátor projektu realizační tým, který má odpovědnost
za realizaci projektu a jeho výstupy. Realizační tým je složen z administrativního týmu a odborného
týmu. Realizační tým je veden hlavním manažerem a zabezpečuje činnost Řídícího výboru, pracovních
skupin a tematických setkávání ředitelů a zřizovatelů škol.
Mezi hlavní úkoly realizačního týmu patří:
−

zajišťovat potřebné podkladové materiály a tyto pak předkládat Řídícímu výboru,

−

monitorovat průběh realizace MAP,

−

zajišťovat organizaci společných vzdělávacích a informačních aktivit v rámci MAP,

−

účastnit se aktivit souvisejících s přímou podporou škol a dalších vzdělávacích zařízení v oblasti
řízení kvality vzdělávání,

−

zajišťovat v oblasti MAP přenos výstupů mezi dílčími týmy (Řídící výbor, pracovní skupiny),

−

pravidelně vyhodnocovat realizované aktivity a dosahování cílů MAP,

−

komunikovat s ŘO a další.

Tab. č. 95: Složení realizačního týmu
Pozice

Složení

Období

Miroslava Šejnohová

5/2016 – 7/2017

Bc. Lenka Křenková

7/2017 – 10/2017

Bc. Lenka Křenková

5/2016 – 12/2016

Ing. Lenka Bojanovská

1/2017 – 10/2017

Lenka Paňáková

5/2016 – 10/2017

Hlavní manažerka
Administrativní
tým

Projektová manažerka
Účetní a finanční manažerka
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Pozice

Složení

Období

Bc. Lenka Křenková

5/2016 – 10/2017

Ing. Lenka Bojanovská

5/2017 – 10/2017

Ing. Lenka Porketová

5/2016 – 6/2016,
5/2017 – 10/2017

Bc. Lenka Křenková

7/2016 – 10/2016

Mgr. Pavel Šejnoha

11/2016 – 4/2017

Odborný analytik

Odborný
tým

Odborný zpracovatel
strategie

Koordinátor pracovních skupin

viz tab. č. 94

Odborný řešitel

dle řešeného tématu

Externí lektor

dle tématu vzdělávací aktivity

Odborný oponent

Mgr. Ing. Dana Buriánková

5/2016 – 10/2017

Zdroj: vlastní zpracování

6.2 Aktualizace MAP
MAP je otevřené partnerství, aktualizaci ve složení MAP nebo způsobu informování jednotlivých
zapojených aktérů předpokládáme ihned, jakmile dojde ke zjištění této změny realizačním týmem.
V případě zásadních změn jako je vstup/výstup člena do/z místního partnerství bude změna
schválena/neschválena Řídícím výborem MAP.
Aktualizace místního partnerství
Dne 30. 3. 2017 přijal Řídící výbor 2 nové členky, kterými se staly paní Mgr. Zdenka Šafaříková, ředitelka
Základní školy Moravská Třebová, Čs. armády 179/17, Moravská Třebová a paní Ing. Lenka Bojanovská,
koordinátorka pracovní skupiny Rodiče.
Dále byl Seznam relevantních aktérů včetně seznamu zapojených škol, doplněn o dalšího partnera,
kterým se stalo Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452, zastoupené ředitelem Mgr. Jiřím Janečkem.
Prostřednictvím přijetí 2 nových členů do ŘV a přijetí dalšího partnera do projektu MAP došlo k rozvoji
partnerství MAP.
Další aktualizace místního partnerství se týkala změny zástupce Hospodářské komory ČR. Po ukončení
pracovního poměru paní Lenky Báčové, byla od 2. 10. 2017 pověřena zastupovat Krajskou
hospodářskou komoru Pardubického kraje paní Ing. Lenka Müllerová.
Aktualizace strategického rámce
Strategický rámec může být aktualizován každého půl roku v závislosti na jednání Řídícího výboru.
Požadavky na změnu Strategického rámce (zde se předpokládá zejména doplnění projektových
záměrů) jsou shromažďovány průběžně. Před jednáním ŘV budou změny zapracovány a aktualizovaný
strategický rámec schválí Řídící výbor MAP.
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Vedle doplnění projektových záměrů lze očekávat i změny (zpřesnění) v indikátorech strategických cílů
s ohledem na zkušenosti s monitoringem realizace MAP a výslednou dostupnost podkladových údajů.
Aktualizace místního akčního plánu
Aktualizace ročního akčního plánu proběhne každoročně. Postup této aktualizace bude následující:
−

Realizační tým zhodnotí dosavadní realizaci stávajícího akčního plánu a navrhne hlavní témata
(spolupráce) pro následující akční plán.

−

Následně na společných setkáních a diskuzích pracovních skupin budou navrženy aktivity
pro další roční akční plán, které budou následně zpracovány realizačním týmem.

−

Po té bude následovat schválení akčního plánu na další školní rok Řídícím výborem.

6.3 Monitoring a vyhodnocování realizace MAP
Zodpovědnost za monitoring průběhu realizace MAP má realizační tým, který zodpovídá za celkovou
koordinaci všech aktivit souvisejících s řízením MAP. Je zodpovědný za to, že se s MAP bude pracovat,
že zodpovědné subjekty budou usilovat o jeho naplnění, a že se bude vyhodnocovat, zda se daří
přispívat k plnění stanovených cílů.
Monitorování a evaluace realizace místního akčního plánu probíhá v souladu s obecnými pravidly OP
VVV, specifickými pravidly, Postupy MAP a dle Metodiky pro vnitřní evaluaci projektů PO 3 OP VVV.
Hodnocení realizace MAP provádí realizační tým vždy při zpracování každé Zprávy o realizaci a také při
zpracování povinné průběžné a závěrečné evaluační zprávy. Průběžná evaluační zpráva je
zpracovávána po 12 měsících od zahájení projektu. Závěrečná evaluační zpráva je zpracována
na závěru realizace projektu. Dále realizační tým zpracovává Průběžnou zprávu o průběhu spolupráce
a dále Závěrečnou zprávu o průběhu spolupráce v rámci projektu MAP.
Díky intenzivní komunikaci a spolupráci se školami má realizační tým také přehled o dalších aktivitách,
které školy realizují a tím naplňují stanovené cíle MAP. Na základě těchto informací je realizační tým
schopen hodnotit, zda dochází k naplňování MAP.
Evaluace probíhá formou vnitřního sebehodnocení (procesní i věcné stránky) včetně navržení
případných opatření ke zlepšení. Vnitřní evaluace představuje vytvoření sebehodnotících zpráv
na základě šablon obsahující sadu evaluačních otázek, které jsou definovány Řídícím orgánem OP VVV.
Průběžná monitorovací zpráva je vypracována příjemcem po 12 měsících od zahájení projektu.
Závěrečná monitorovací zpráva je vypracována na závěru realizace projektu. V této zprávě bude
zhodnoceno celé období realizace projektu. Závěrečná monitorovací zpráva se odevzdává se
závěrečnou zprávou o realizaci.
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6.4 Popis způsobů a procesů zapojení dotčené veřejnosti do tvorby MAP
V průběhu realizace projektu je nutná aktivní komunikace mezi členy realizačního týmu, Řídícího
výboru, členy pracovních skupin a ostatními aktéry v oblasti vzdělávání. Způsoby komunikačních aktivit
jsou doplňovány s ohledem na to, aby se všem členům a aktérům dostaly potřebné informace, které
jsou důležité při realizaci projektu.
MAP rozvoje vzdělávání pro území ORP Moravská Třebová využívá metod komunitního projednávání
i individuálního jednání.
Realizátor projektu zapojí partnery do vytváření plánu tak, že bude realizovat tyto aktivity:


Pravidelné informování, např. zasíláním informačního materiálu. (e-mail, web)

Veškeré dokumenty, materiály a informace, které v rámci plánování vzniknou, budou pravidelně
zveřejňovány na webových stránkách MAS MTJ www.masmtj.cz a dále v informačních materiálech
týkajících se daného projektu.


Aktivní informování na společných nebo individuálních jednání

Aktivní informování aktérů včetně jejich účasti na plánování garantuje a koordinuje manažer projektu.
V důležitých obdobích procesu a při řešení klíčových cílů, budou zpracované informace rozšiřovány
všem aktérům. Finální verze všech dokumentů budou k dispozici na webových stránkách MAS MTJ
www.masmtj.cz.
Metody informování, které budou v rámci tvorby MAP použity:
−
−
−

oslovování a osobní informování možných aktérů,
elektronická komunikace,
pravidelná setkávání všech aktérů.



Konzultování

Konzultování zahrnuje sběr a vypořádání připomínek aktérů k jednotlivým částem vznikajícího MAP
a k finálnímu dokumentu. Veškeré důležité informace včetně pracovních verzí dokumentů mohou
aktéři průběžně získávat na webových stránkách MAS MTJ www.masmtj.cz. Iniciované konzultace,
tj. veřejná projednání a veřejné diskuse, budou uskutečněné v době, kdy jsou ještě všechny možnosti
otevřeny.


Zapojení zástupců aktérů přímo do pracovních skupin nebo Řídícího výboru, aby se mohly přímo
podílet na vytváření MAP

6.4.1 Nositelé komunikace
Subjekty zapojené do projektu MAP lze rozdělit podle způsobu zapojení do projektu na nositele vnitřní
komunikace a nositele vnější komunikace.
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6.4.1.1 Nositelé vnitřní komunikace
Realizační tým
Hlavní manažer zodpovídá za veškeré komunikační toky v rámci vnitřní i vnější komunikace. Koordinuje
a vede komunikaci se všemi zainteresovanými osobami MAP. Řídí komunikaci v rámci realizačního
týmu. Podporuje propojení zejména realizačního týmu, pracovních skupin a Řídícího výboru. Zajišťuje
procesní propojení komunikace jak s odbornou veřejností, tak s institucemi řízení a metodiky MAP
(zejména MŠMT, Pardubickým krajem, KAP, NIDV aj).
Hlavní manažer projektu plní funkci facilitátora a účastní se jednání pracovních skupin a Řídícího
výboru. Systematicky vede odborné diskuze.
Řídící výbor MAP
Činnost Řídícího výboru upravuje Statut ŘV a Jednací řád ŘV. Struktura a obsazení ŘV MAP zohledňuje
nutnost zastoupení reprezentantů všech zainteresovaných subjektů. Řídící výbor je funkční, výkonnou
a zejména řídící platformou celého MAP, která se podílí na zprostředkování a přenosu informací dál
do území.
Pracovní skupiny
Věnují se vnitřní komunikaci primárně uvnitř vlastních tematických pracovních skupin. Diskutují
odborná témata, výstupy z jednání a akcí směřují k realizačnímu týmu a k Řídícímu výboru. Řízení
pracovních skupin je svěřeno Koordinátorovi pracovní skupiny. Sdílení informací členů pracovních
skupin v rámci vnitřní komunikace probíhá zejména s realizačním týmem, v rámci vnější komunikace
zprostředkovávají přenos informací mezi dotčené cílové skupiny.

6.4.1.2 Nositelé vnější komunikace
Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelé
Zřizovatelé škol jsou důležitými aktéry v procesu vzdělávání. Zástupci zřizovatelů jsou členy Řídícího
výboru a členy pracovní skupiny. Zástupci zřizovatelů mají možnost účasti na tematických setkáních,
ostatních pracovních skupinách apod. Spolupráce mezi zřizovateli a vedením škol je velmi důležitá
z hlediska investičních, ale i neinvestičních záměrů. Hlavním komunikačním kanálem je adresné zasílání
pozvánek, zpráv a dále osobní komunikace členů realizačního týmu se zástupci této skupiny.
Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení
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 jsou zapojeni v Řídícím výboru i v pracovních
skupinách. Komunikačním kanálem je především adresné zasílání informací, pozvánek apod. a také
osobní komunikace členů projektového týmu s vedoucími pracovníky.
Pedagogičtí pracovníci
Pedagogičtí pracovníci jsou zapojeni do MAP prostřednictvím pracovních skupin, Řídícího výboru, svou
účastí na tematických setkáváních, workshopech, seminářích, exkurzích a besedách, při aktivitách
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předávání příkladů dobré praxe a sdílení zkušeností. Přínosem pro tyto pracovníky jsou aktivity
umožňující navázání spolupráce, možnost sdílení poznatků a příkladů dobré praxe, což vede k jejich
rozvoji. Nové znalosti a dovednosti budou moci uplatnit při přímé práci s dětmi a žáky. Další motivací
je možnost rozšíření a zkvalitnění kompetencí v dovednostech směřujících ke skupině dětí a žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků se sociálním znevýhodněním.
Rodiče dětí a žáků
Role rodičů ve vzdělání je velmi významná. Pro rodiče může být motivující budoucnost jejich dětí
a kvalita výuky. Informovanost a navazováním kontaktů rodičů, žáků a školy by mělo vést k prohloubení
jejich další spolupráce. Rodiče se zapojili do pracovních skupin, Řídícího výboru a dále se účastnili
některých tematických setkání a vzdělávacích aktivit.
Děti a žáci
Tato cílová skupina je zapojena do tvorby MAP prostřednictvím dotazníkového šetření. Konkrétní
zapojení dětí a žáků do aktivit projektu je možné pomocí aktivit pro učitele na příkladech dobré praxe.
Mělo by dojít k vytvoření nabídky kvalitní volnočasové aktivity pro smysluplné trávení volného času
a jejich propojení s oblastí vzdělávání.
Veřejnost
Veřejnost je chápána v nejširším slova smyslu, která přímo či nepřímo získá informace o MAP. Přínos
pro veřejnost je spojen s vytvořením motivující kultury na školách. Veřejnost je informována
prostřednictvím webu a zpravodaje MAP.
Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb
a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
Uvedení pracovníci jsou zapojeni do MAP prostřednictvím pracovních skupin, Řídícího výboru, svou
účastí na tematických setkáváních, workshopech, seminářích, exkurzích a besedách, při aktivitách
předávání příkladů dobré praxe a sdílení zkušeností. Zapojení této skupiny povede k vytvoření
a prohloubení spolupráce se školami.
Pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství
Touto cílovou skupinou se rozumí pracovníci působící v organizacích zaměřených na vzdělávání,
výzkum a poradenství (např. PPP, NNO, nadace apod.), jejichž podíl na aktivitě budování znalostních
kapacit je neopomenutelný. Tito pracovníci se mohou zapojit do pracovních skupin, Řídícího výboru
nebo se účastnit tematických setkávání.
Pracovníci popularizující vědu a kurikurální reformu
Tito pracovníci se mohou zapojit do pracovních skupin, Řídícího výboru nebo se účastnit tematických
setkávání.
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6.4.2 Nástroje a prostředky komunikace
Nástroje a prostředky komunikace jsou zaměřeny zejména na zapojení zainteresovaných stran,
dotčené veřejnosti, a to nejen odborné, ale co nejširší.
Účelem zvolených nástrojů a prostředků publicity je především aktivně oslovovat jednotlivce
a zainteresované cílové skupiny MAP, motivovat veřejnost k aktivnímu zapojení do tvorby a realizace
MAP, zpřístupnit aktivity a výstupy projektu k připomínkování a sdělení zpětné vazby.
Tab. č. 96: Nástroje vnitřní komunikace
Nástroj

Detail nástroje


Veškeré tištěné prostředky disponují oficiálním logem OP VVV v souladu
s pravidly publicity.



Všechny oficiální materiály a dokumenty jsou zpracovávány
na hlavičkový papír s výše uvedeným logem, názvem a číslem projektu,
a to v podobě barevné nebo černobílé.



Dokumentace projektu v tištěné podobě je řazena do šanonů
označených logem OP VVV v souladu s pravidly publicity.



Informace o projektu, aktuální dokumenty, výstupy či informační zdroje
jsou veřejně dostupné na webu http://www.masmtj.cz/map-rozvojevzdelavani-2016-2017/.



Dokumenty jsou ke stažení, odkazy na veřejně dostupné informace
na internetu jsou funkční.



E-mailová komunikace probíhá v rámci vnitřní komunikace mezi členy
realizačního týmu, vůči ŘV, pracovním skupinám, koordinačním setkáním
atd.



Klíčové informace, stanoviska či závažná sdělení jsou archivována
i v tištěné podobě v dokumentaci projektu.



Realizační tým se schází na pravidelných poradách, z nichž jsou
pořizovány zápisy a tyto jsou uloženy v dokumentaci projektu (vč.
prezenčních listin).



Všechny pracovní orgány MAP (ŘV, pracovní skupiny, koordinační
setkání) se scházejí v předem stanovených termínech, z jejich jednání je
pořizován zápis, který je vždy uložen v dokumentaci projektu.



Zápisy z jednání pracovních skupin a ŘV jsou všem členům zaslány
k připomínkování, teprve poté jsou finalizovány a v případě pracovních
orgánů MAP i zveřejněny na webu projektu (viz výše).



Z jednání pracovních orgánů MAP je pořizována fotodokumentace, která
je archivována v elektronické podobě.



Především formou rozhovorů a diskuse.



Týká se všech nositelů vnitřní komunikace MAP.

Tištěné prostředky

Internet

E-mail

Porady a jednání

Osobní komunikace
Zdroj: vlastní zpracování
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Tab. č. 97: Nástroje vnější komunikace
Nástroj

Detail nástroje


Veškeré tištěné prostředky disponují oficiálním logem OP VVV
v souladu s pravidly publicity.



Všechny oficiální materiály a dokumenty jsou zpracovávány
na hlavičkový papír s výše uvedeným logem v zápatí, doplněné
případně názvem a číslem projektu v záhlaví, a to v podobě barevné
nebo černobílé.



Dokumentace projektu v tištěné podobě je řazena do šanonů
označených logem OP VVV v souladu s pravidly publicity.



Podávají aktuální informace o MAP, aktivitách a výstupech projektu,
mohou mít i ryze odborné zaměření vyplývající z obsahu MAP.



Výběr médií není omezen.



Informace o projektu, aktuální dokumenty, výstupy či informační
zdroje jsou veřejně dostupné na webu http://www.masmtj.cz/maprozvoje-vzdelavani-2016-2017/.



Dokumenty jsou ke stažení, odkazy na veřejně dostupné informace
na internetu jsou funkční.



Facebook realizátora projektu „Učíme se rádi s MASkou“.



E-mailová komunikace probíhá v rámci vnější komunikace směrem
k veřejnosti, školám, starostům obcí, organizacím neformálního
a zájmového vzdělávání, rodičům, MŠMT, KAP, PaK, NIDV a dalším
aktérům.



Klíčové informace, stanoviska či závažná sdělení jsou archivována
i v tištěné podobě v dokumentaci projektu.



Především formou rozhovorů a diskuse.



Týká se všech nositelů vnější komunikace MAP.



V rámci projektu MAP je vydáván zpravodaj, který nabízí širokou škálu
témat pro všechny cílové skupiny.

Tištěné prostředky

Články

Internet a sociální sítě

E-mail

Osobní komunikace
Zpravodaj
Zdroj: vlastní zpracování

6.4.3 Seznam relevantních aktérů ve vzdělávání dětí a mládeže do 15 let
Realizátor projektu, ještě v přípravné fázi projektu, oslovil všechny mateřské a základní školy (včetně
speciální mateřské a základní školy) k účasti do připravovaného projektu MAP pro území SO ORP
Moravská Třebová. Všem byly vysvětleny cíle projektu a výhody zapojení do projektu. Výsledkem
jednání byl souhlas všech 25 ředitelství mateřských a základních škol na území se zapojením
do projektu. Se zapojením uvedených škol do projektu souhlasili také všichni zřizovatelé školských
zařízení.
Každá škola měla možnost se vyjádřit o jaký typ spolupráce má zájem. Jak lze vidět z tab. č. 98 o aktivní
spolupráci má zájem 88 % škol na území správního obvodu ORP Moravská Třebová.
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Tab. č. 98: Seznam zapojených mateřských a základních škol do MAP
Název školy

RED_IZO

Zřizovatel

Typ spolupráce
v MAP

1.

Mateřská škola Biskupice,
okres Svitavy

600099971

Obec Biskupice

Aktivní spolupráce

2.

Mateřská škola Březina,
okres Svitavy

600099580

Obec Březina

Aktivní spolupráce

3.

Mateřská škola Dětřichov
u Moravské Třebové

600100065

Obec Dětřichov
u Moravské Třebové

Aktivní spolupráce

4.

Základní škola a Mateřská škola,
Dlouhá Loučka, okres Svitavy

650052757

Obec Dlouhá Loučka

Aktivní spolupráce

5.

Základní škola a mateřská škola
Chornice, okres Svitavy

650051742

Obec Chornice

Aktivní spolupráce

6.

Základní škola a mateřská škola,
Jaroměřice, okres Svitavy

650052960

Obec Jaroměřice

Aktivní spolupráce

7.

Mateřská škola Jevíčko

600099687

Město Jevíčko

Aktivní spolupráce

8.

Základní škola Jevíčko

600100545

Město Jevíčko

Aktivní spolupráce

9.

Základní škola a mateřská škola
Křenov, okres Svitavy

650056035

Obec Křenov

Aktivní spolupráce

10.

Mateřská škola Kunčina,
okres Svitavy

600099989

Obec Kunčina

Aktivní spolupráce

11.

Základní škola Kunčina,
okres Svitavy

600100430

Obec Kunčina

Aktivní spolupráce

12.

Základní škola a Mateřská škola
Linhartice

600100375

Obec Linhartice

Pravidelné informování

13.

Základní škola a mateřská škola
Městečko Trnávka, okres Svitavy

650052081

Obec Městečko
Trnávka

Aktivní spolupráce

14.

Mateřská škola, Mladějov
na Moravě, okres Svitavy

600099725

Obec Mladějov
na Moravě

Aktivní spolupráce

15.

I. Mateřská škola, Piaristická 137,
Moravská Třebová, okres Svitavy

600099555

Město Moravská
Třebová

Aktivní spolupráce

16.

II. Mateřská škola Jiráskova 1141,
Moravská Třebová, okres Svitavy

600100308

Město Moravská
Třebová

Aktivní spolupráce

17.

Základní škola Moravská Třebová,
Čs. Armády 179, okres Svitavy

600100669

Město Moravská
Třebová

Aktivní spolupráce

18.

Základní škola Moravská Třebová,
Palackého 1351, okres Svitavy

600100570

Město Moravská
Třebová

Pravidelné informování

19.

Základní škola Moravská Třebová,
Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

600100677

Město Moravská
Třebová

Aktivní spolupráce

20.

Mateřská škola Rychnov
na Moravě, okres Svitavy

691000824

Obec Rychnov
na Moravě

Pravidelné informování

21.

Základní škola a mateřská škola
Staré Město, okres Svitavy

650056451

Obec Staré Město

Aktivní spolupráce

22.

Základní škola a Mateřská škola
Třebařov, okres Svitavy

650047753

Obec Třebařov

Aktivní spolupráce
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Název školy

RED_IZO

Zřizovatel

Typ spolupráce
v MAP

23.

Mateřská škola, Útěchov 65,
okres Svitavy

600100111

Obec Útěchov

Aktivní spolupráce

24.

Základní škola a mateřská škola
Vranová Lhota, okres Svitavy

650050363

Obec Vranová Lhota

Aktivní spolupráce

25.

Speciální základní škola, mateřská
škola a praktická škola Moravská
Třebová

600024474

Pardubický kraj

Aktivní spolupráce

Zdroj: vlastní zpracování

Významnými aktéry v projektu MAP jsou také organizace v oblasti neformálního, zájmového
a celoživotního vzdělávání na území SO ORP Moravská Třebová. Realizátor projektu oslovil zejména
organizace, které poskytují vzdělávání žáků, případně dospělých. Zástupci organizací uvedených v mají
zájem o zapojení do MAP. Organizace mají své zástupce zapojeny v pracovní skupině Neformální
vzdělávání a dále v Řídícím výboru.
Tab. č. 99: Seznam zapojených poskytovatelů zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání do MAP
Název poskytovatele zájmového,
neformálního a celoživotního vzdělávání

RED_IZO
/IČO

Zřizovatel

Typ spolupráce
v MAP

1.

Městská knihovna Jevíčko

Město Jevíčko

Aktivní spolupráce

2.

Obecní knihovna Jaroměřice

Obec Jaroměřice

Aktivní spolupráce

3.

Obecní knihovna Městečko Trnávka

4.

Místní lidová knihovna Bělá u Jevíčka

5.

Obecní knihovna Biskupice

6.

Základní umělecká škola Jevíčko

7.

"o.s. TRNKA MĚSTEČKO TRNÁVKA"

8.

Rodinné centrum Palouček, o.s.

9.

Dům dětí a mládeže Moravská Třebová,
okres Svitavy

10.

Speramus s.r.o.

11.

Ze zámečku do světa z.s.

12.

Naproti, o.p.s.

13.

Oblastní charita Moravská Třebová

14.

Cestou spolu, z.s. (Lesní klub Meluzína)

Obec Městečko
Trnávka
Obec Bělá
u Jevíčka
Obec Biskupice
u Jevíčka
RED_IZO
691001766
IČO
22693254
IČO
22667091
RED_IZO
600101029
IČO
01814508
IČO
22677313
IČO
28819063
IČO
65189418
IČO
02229471

Město Jevíčko

Aktivní spolupráce
Aktivní spolupráce
Aktivní spolupráce
Aktivní spolupráce
Aktivní spolupráce

Město Moravská
Třebová

Pravidelné
informování
Pravidelné
informování
Aktivní spolupráce
Aktivní spolupráce
Pravidelné
informování
Aktivní spolupráce
Aktivní spolupráce

Zdroj: vlastní zpracování
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Zájem o zapojení do projektu MAP projevil ředitel Gymnázia Jevíčko, Mgr. Jiří Janeček. Přistoupení
tohoto partnera projednal a schválil Řídící výbor na svém jednání dne 30. 3. 2017.
Tab. č. 100: Seznam středních škol zapojených do projektů do MAP
Název školy
Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452

RED_IZO

Zřizovatel

Typ spolupráce
v MAP

600012751

Pardubický kraj

Aktivní spolupráce

Zdroj: vlastní zpracování

6.5 Principy MAP
Realizace projektu MAP respektuje základní principy komunitně řízeného plánování. Principy odráží
osvědčené postupy vycházející z příkladů dobré praxe.
V rámci tvorby a realizace MAP byly uplatněny následující principy MAP:


Princip spolupráce

Jedním z cílů projektu je vybudovat funkční partnerství mezi aktéry školství v území SO ORP Moravská
Třebová.
Realizací projektu byla nastartována pozitivní změna v rámci spolupráce mezi zřizovateli, řediteli
a dalšími aktéry školství v území SO ORP Moravská Třebová. V rámci MAP spolu plánují a spolupracují
zřizovatelé (starostové obcí), poskytovatelé (ředitelé a učitelé), uživatelé (děti a žáci a jejich rodiče)
a zainteresovaná veřejnost.
Projekt přispěje nejen ke spolupráci v oblasti školství, ale rozvine spolupráci také za hranice této
oblasti. V rámci projektu dojde k propojení oblasti sociální či oblasti neformálního vzdělávání. Projekt
napomůže více zapojit do oblasti vzdělávání rodiče dětí a žáků a dojde ke zlepšení dostupnosti
vzdělávání pro každé dítě a každého žáka.


Princip zapojení dotčené veřejnosti do plánovacích procesů

V rámci realizace projektu bylo využito čtyř stupňů spolupráce s veřejností:
−
−
−
−

zajištění přístupu veřejnosti k informacím,
aktivní informování občanů,
konzultace s občany (oboustranná komunikace za účelem sběru připomínek a zjištění postojů),
spoluúčast veřejnosti na plánování.

Všechna důležitá jednání, která se v rámci MAP rozvoje vzdělávání uskutečnila, byla veřejná, bylo o nich
včas informováno na webových stránkách realizátora a formou adresných pozvánek. Závěry z jednání
jsou zveřejněny na webových stránkách MAS MTJ www.masmtj.cz. Místní aktéři mohou vstupovat
do debat a diskusí, připomínkovat daná témata a podílet se na závěrech z jednání.
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Princip dohody

Výsledný MAP rozvoje vzdělávání je dohodou, ve které se alespoň tři strany navzájem shodly
na prioritách v oblasti vzdělávání pro území SO ORP Moravská Třebová.


Princip otevřenosti

Vzdělávání je celoživotní proces, který se neodehrává jen v prostředí školy, ale jeho stále významnější
část představuje vzdělávání mimo školu, tj. zájmové a neformální vzdělávání. Tvorba a realizace MAP
rozvoje vzdělávání v území ORP Moravská Třebová respektuje zásady rovných příležitostí a možnosti
aktivní participace všech dotčených zájmových skupin.


Princip SMART

Cílem MAP je především stanovit priority v oblasti vzdělávání a následně se soustředit na jejich
realizaci. Realizace musí byt proveditelná a respektující principy SMART.
Cíl projektu MAP vzdělávání je dostatečně specifický, měřitelný, je projednáván v území, je schválený,
odráží skutečné potřeby, má jasně stanovený harmonogram plnění cíle projektu.


Princip udržitelnosti

Projekt řeší problém se zachováním kvality poskytovaného vzdělávání v území. Projekt se zabývá
maximalizací úspěchu každého žáka a každého učitele, řeší kompletně rozvoj a zlepšení kvality
vzdělávání v mateřských a základních školách v území SO ORP Moravská Třebová.


Princip partnerství

V rámci MAP rozvoje vzdělávání pro území ORP Moravská Třebová je respektován princip Partnerství.
Jedná se o vztah všech partnerů v oblasti vzdělávání, který spočívá ve spolupráci těchto subjektů
při přípravě a následné realizaci plánu. Obsahem spolupráce partnerů je společná tvorba, koordinace,
organizace, řízení, monitorování, vyhodnocování plánu, ale především výměna příkladů dobré praxe
a vzájemné sdílení zkušeností a dobrých řešení.

Dokument „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Moravská Třebová“ schválil Řídící
výbor MAP dne 24. 10. 2017.
V Moravské Třebové dne 24. 10. 2017

Mgr. Miroslav Šafář
předseda Řídícího výboru MAP
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ARES

Administrativní registr ekonomických subjektů

ASZ

Agentura pro sociální začleňování

CLLD

Community-led Local Development = Komunitně vedený místní rozvoj

ČČK

Český červený kříž

ČSÚ

Český statistický úřad

DDM

Dům dětí a mládeže

DO

Doporučená opatření

DoO

Doplňková opatření

DVPP

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

EU

Evropská unie

ICT

Informační a komunikační technologie

IČO

Identifikační číslo osoby/organizace

IPRÚ

Integrovaný plán rozvoje území

IREDO

Integrovaná regionální doprava

IROP

Integrovaný regionální operační program

ITI

Integrated territorial investments = Integrované územní investice

IZO

Identifikační znak organizace (identifikátor zařízení školy)

KAP

Krajský akční plán

MAP

Místní akční plán

MAS MTJ

Místní akční skupina Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

MěÚ

Městský úřad

MO

Ministerstvo obrany

MŠ

Mateřská škola

MŠMT ČR

Ministerstvo školství, mládeže, tělovýchovy ČR

NIDV

Národní institut pro další vzdělávání

NNO

Nestátní neziskové organizace

OHK

Okresní hospodářská komora
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OP VVV

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

ORP

Obec s rozšířenou působností

OSPOD

Odbor sociálně právní ochrany dětí

PC

Personal computer = osobní počítač

Pk

Pardubický kraj

PO

Prioritní oblast x Prioritní opatření x Povinná opatření (dle kontextu)

PPP

Pedagogicko-psychologická poradna

PS

Pracovní skupina

RAP

Regionální krajský plán

RED IZO

Resortní identifikátor právnické osoby

ŘV

Řídící výbor

SC

Strategický cíl

SCLLD

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

SDH

Sbor dobrovolných hasičů

SO ORP

Správní obvod obce s rozšířenou působností

SŠ

Střední škola

STEM

Středisko empirických výzkumů

SVL

Sociálně vyloučená lokalita

SVP

Speciální vzdělávací potřeby x Středisko výchovné péče (dle kontextu)

Školský zákon

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

ŠPP

Školní poradenské pracoviště

ŠVP

Školní vzdělávací program

TJ

Tělovýchovná jednota

ÚP ČR

Úřad práce ČR

VO

Průřezová a volitelná opatření

VOŠ

Vyšší odborná škola

VŠŠ a VOŠ MO

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské
Třebové

ZŠ

Základní škola

ZUŠ

Základní umělecká škola
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