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3. Analytická část 
 

Analytická část popisuje aktuální stav problému, kterému se tento dokument a následující 

strategické části věnují. Je tedy úvodem, „bodem nula“ pro praktickou část, z níž se bude 

v následujících kapitolách vycházet. 

 

3.1 Obecná část analýzy 

3.1.1 Základní informace o řešeném území 

Řešené území do značné míry odpovídá území působnosti MAS Vizovicko a Slušovicko. 

V MAP je navíc ještě zapojena obec Držková. Tento fakt dává zpracovatelům výhodu, jelikož 

znají toto území, pracují s ním a mají vybudované vztahy s představiteli obcí, které jsou ve 

většině případů zřizovateli školských zařízení. Zájmové území se nachází ve východní části 

Česká republiky, v regionu východní Moravy. Administrativně oblast náleží do regionu 

NUTS II Střední Morava, NUTS III Zlínský kraj, LAU I okres Zlín, převážně spádové území 

obce s rozšířenou působností Vizovice. Území obcí Hvozdná, Ostrata, Vlčková, Držková 

a Kašava náleží spádově do území obce s rozšířenou působností Zlín. Území má celkovou 

výměru 19 711 hektarů, přičemž největší plochu tvoří nezemědělská půda (11 846 ha) 

následována lesními pozemky (9 837 ha). Zastavěná plocha tvoří pouze 308 hektarů.  

 

Obyvatelstvo 

K 1. 1. 2016 na území žilo 20 163 obyvatel. V roce 2015 přišlo na svět 186 dětí a zemřelo 

184 obyvatel - přirozený přírůstek byl tedy 2 obyvatelé. Pozitivnější je počet přistěhovalých, 

který se zastavil na čísle 396, přičemž se z území odstěhovalo 387 obyvatel - migrační saldo 

bylo tedy 9 obyvatel v roce 2015. Z těchto údajů lze říci, že celkový přírůstek obyvatelstva 

v roce 2015 oproti roku 2014 byl 11 obyvatel.  

Největší zastoupení mají v obyvatelstvu osoby v produktivním věku (15-64 let), kterých je 

více než 68 %. Poněkud menšími skupinami jsou obyvatelé starší 65 let, kterých je 15,9 % 

a obyvatelé mladší 14 let tvoří nejmenší skupinu - pouhých 15,4 %. Z uvedených čísel 

vyplývá tzv. index ekonomické závislosti (počet obyvatel pod 15 a nad 65 let v poměru k 

osobám ve věku 15-64 let). Pro rok 2015 je 45,55 % - tedy na 100 dospělých připadá 

45 závislých osob. Toto číslo se rok od roku zvyšuje, stejně tak jako počet osob nad 65 let, 

což je spojeno s procesem demografického stárnutí populace. Dalším ukazatelem je index 

stáří. Jedná se o podíl počtu dětí ve věku 0-14 let a počtu osob ve věku 65+. Celkově je 

na území tento ukazatel na hodnotě cca 103 %. Tato hodnota má však neustále stoupající 

charakter, což společně se zvyšujícím se průměrným věkem svědčí o stárnutí populace. Mezi 

obce s nejstarší populací patří Podkopná Lhota, Bratřejov, Trnava a Hrobice. Naopak 

nejmladší obyvatelstvo žije v obcích Slušovice, Kašava, Hvozdná a Zádveřice-Raková. 
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Graf 1 Obyvatelstvo k 1. 1. 2016 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

V roce 2011, kdy proběhlo sčítání lidu, domů a bytů bylo zjištěno, že na zájmové území je 

z obyvatel nad 15 let nejvíce osob s dokončeným středoškolským vzděláním - s výučním 

listem či maturitou. Nejméně je naopak takových, kteří nemají vzdělání žádné. Postupně 

se však bude zvyšovat počet osob s vysokoškolským vzděláním. Je ovšem otázka, jak dlouho 

se na sledovaném území zdrží, neboť tyto osoby se častěji stěhují za prací do větších měst. 

 

Zaměstnanost 

Díky přítomnosti velkých firem (greiner packing, RUDOLF JELÍNEK aj.) a téměř 

3 000 podnikatelů je nezaměstnanost na sledovaném území nejnižší ve Zlínském kraji. Podíl 

nezaměstnaných osob byl k 1. 1. 2016 pouhých 4,75 % - tj. 691 uchazečů o zaměstnání. 

Velmi pozitivní je, že počet mladistvých uchazečů do 19 let je pouze 15 osob. Tento fakt 

může být dán třemi činiteli - 1) mladiství studují dále vysoké školy a tedy zaměstnání 

nehledají, 2) mladiství se stěhují za prací do větších měst, 3) mladiství jsou tak kvalitně 

vzděláni, že jsou do zaměstnání přijímáni. Negativní stránkou zaměstnanosti na území je podíl 

vyjíždějících zaměstnanců za zaměstnáním z vlastní obce a města. Největší dojížďka 

z ostatních obcí je do města Vizovice, za nimiž následují Slušovice s Kašavou. Mimo území 

je největší dojížďka do Zlína, což je správním, vzdělanostním i pracovním centrem celého 

kraje. Mezi dvě velká pracovní centra, kde převyšuje dojížďka vyjížďku za prací, patří 

Slušovice a Vizovice, což je zapříčiněno velkými zaměstnavateli, ale také i těmi menšími. 

Dojížďka do těchto center se děje na úkor většiny ostatních obcí, které pracovní místa 

nemohou v dostatečné míře nabídnout. Za prací vyjíždí z většiny obcí více než 60% 

ekonomicky aktivního obyvatelstva. Výjimku tvoří Vizovice a Slušovice, kde je to méně než 

50 % ekonomicky aktivních obyvatel. 

 

Technická infrastruktura 

Technická infrastruktura území dosahuje velmi rozdílných hodnot. Zatímco dostupnost 

telekomunikačních technologií je i přes hornatý profil krajiny na velmi dobré úrovni, vodovod 

a kanalizace napojené na ČOV nejsou v každé obci samozřejmostí. Mezi velké problémy 

území patří chybějící vodovod v obcích Lhotsko, Neubuz, Trnava a Držková a chybějící 

napojení místních kanalizací na ČOV. Pouze 45 % domácností je napojeno na kanalizaci, 
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což je v porovnání se Zlínským krajem i ČR velmi nízké číslo. Otázkou výstavby nové 

kanalizace či vodovodu se intenzivně zabývají všechny obce. Problémem realizace těchto 

projektů jsou ovšem velké finanční investice, které bez dotací z EU či národních jsou nad 

možnosti jednotlivých obcí. Zásobování obcí zemním plynem či elektrickou energií je 

na republikovém průměru, výhledově bude třeba rozšířit středotlakou a nízkotlakou 

plynovodní síť. Je zde příležitost pro větší využívání obnovitelných zdrojů. 

 

Doprava 

Silniční doprava na území MAP je svou hustotou dostatečná, nicméně kvalita těchto 

komunikací je na tom podstatně hůře. Ostatní druhy dopravy jsou zde zastoupeny ve velmi 

omezeném měřítku či vůbec. Železniční doprava má svůj potenciál k rozšíření nebo 

modernizaci a to především železniční stanice Vizovice a její bezprostřední blízkosti. 

Autobusové a vlakové spojení obcí s krajským městem Zlín se podstatně liší. Zatímco 

Vizovice a Zádveřice leží na hlavním tahu na Vsetín a je tam dostatek spojů, vč. vlaku, obce 

na okrajích území MAP trpí nedostatkem spojů. Dobrou pozici mají i Slušovice, kde 

se sjíždějí autobusy ze všech směrů Slušovicka. Problémem je však spojení do Lípy, kde 

je železniční stanice, avšak ne všechny autobusy jsou přizpůsobeny času odjezdů vlaků. 

Velmi žádané jsou v posledních několika letech cyklostezky, a to k dojížďce za prací nebo 

žáků do škol, ale také k bezpečnému volnočasovému pohybu. S cyklodopravou také souvisí 

zavádění nových systémů půjčování či sdílení cyklistických kol. Potřebné doplnění 

infrastruktury by mělo být doprovázeno vybudováním dalších parkovacích ploch pro osobní 

automobily, ale i rozšířením parkovacích stojanů pro kola. Oblast dopravy se ovšem může 

velmi významně zlepšit v programovacím období 2014-2020, během něhož bude možné 

získat až 95% financí z IROPu. 

 

Občanská vybavenost, služby a život v obcích 

Vybavenost jednotlivých obcí odpovídá jejich velikosti a vzdálenosti od většího města. Téměř 

každá obec má obchod, velmi pozitivní je dostupnost služeb knihoven ve všech obcích. 

V 18 obcích mají také kulturní zařízení, která jsou využívána pro společenské akce či jako 

klubovny pro spolky. Jako velmi důležité se jeví zachování muzeí a kina ve Vizovicích, 

ale především pět pošt, které jsou na území. Rušení pošt by negativně ovlivnilo celkovou 

vybavenost obcí službami. Mezi priority rozvoje regionu patří vedle udržení, zkvalitnění 

a rozšíření služeb v místě také rekonstrukce a modernizace budov občanské vybavenosti, 

které jsou často v horším stavebně technickém stavu či oprava a restaurování sakrálních 

památek, které dotváří vzhled obcí i přilehlých extravilánů. S rozšiřováním obcí a měst budou 

také přibývat požadavky na zvýšení mobiliáře ve veřejném prostranství – především lavičky 

a odpadkové koše apod.  

Ve většině obcí regionu je nabídka spolkové činnosti pro její obyvatele pestrá. Ve všech 

obcích kromě Dešné je aktivní Sbor dobrovolných hasičů. Úloha sborů 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. Mládež 

a děti ocení střediska Junák ve Slušovicích a Vizovicích nebo Orel, který má své jednoty 
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ve Vizovicích a Kašavě. V dalších obcích pak funguje Sokol, který také pomáhá rozvíjet 

sportovní schopnosti dětí a mládeže. Chlapci a muži mají možnost navštěvovat fotbalové 

a sportovní kluby. Za zmínku stojí také divadelní, folklórní soubory (taneční, cimbálové atd.), 

které tvoří již nedílnou součást zdejší tradice. Především vystoupení folklórních souborů jsou 

součástí jak národních, tak i mezinárodních setkání, soutěží a přehlídek, kde sklízí ohromný 

úspěch. Tyto tradiční soubory však se potýkají s problémy, kterými jsou vysoké pořizovací 

náklady nových kostýmů či krojů, které tvoří nedílnou součást prezentace na veřejnosti, 

přehlídkách a vystoupeních. Soubory proto ošacení musejí měnit postupně, což částečně 

narušuje jejich prezentaci. Dlouhodobě na zdejším území také působí myslivecké 

a zahrádkářské spolky nebo taneční a jiné sportovní organizace, které pořádají i tábory pro 

děti, o které je velký zájem. V posledních letech také vzrůstá zájem o příměstské tábory, 

tematicky zaměřené, většinou v době trvání jednoho týdne. 

Na sledovaném území je však neuspokojivá situace v oblasti sociální a zdravotní vybavenosti. 

Nenachází se zde žádný hospic ani domov pro seniory. Je zde však několik poskytovatelů 

terénních sociálních služeb, domovy s pečovatelskou službou a jedno sanatorium. Vzhledem 

však ke stárnutí populace je třeba tuto oblast nadále rozvíjet, zlepšovat její služby a zvyšovat 

kapacity. V oblasti zdravotnictví je situace podobná - na území jsou pouze tři lékárny (dvě 

ve Vizovicích) a lékařská péče je dostupná pouze ve třech obcích. Do ostatních obcí buď lékař 

dojíždí, nebo jsou občané nuceni dojíždět do větších obcí daného území. Nejbližší institucí 

poskytující komplexní nabídku zdravotnických služeb, včetně zubní pohotovosti, je Krajská 

nemocnice T. Bati ve Zlíně. Zubní pohotovost ovšem funguje pouze o víkendech. V případě 

vážných problémů je nebližší zubní pohotovost i ve všední dny ve fakultní nemocnici 

Olomouc. 

Na území mají svůj sbor či farnost celkem tři církve či náboženské společnosti. 

Římskokatolická církev je zastoupena osmi farnostmi (Jasenná, Bratřejov, Vizovice, 

Hvozdná, Všemina, Kašava, Slušovice a Trnava). Českobratrská církev evangelická má na 

území dva sbory (Jasenná a Zádveřice-Raková). Na území MAS VaS je také jeden křesťanský 

sbor, který se schází ve Vizovicích. Ostatní menší církve a náboženské společnosti na území 

svůj sbor či pobočku nemají. Během deseti let, která dělily SLDB v letech 2001 a 2011, 

se velmi výrazně snížil počet lidí hlásících se k Římskokatolické církvi a také k Českobratrské 

církvi evangelické. Tento trend je zaznamenáván v celé republice a není tedy nijak výjimečný. 

Mírný pokles zaznamenala také Církev československá husitská a Náboženská společnost 

Svědkové Jehovovi. 

 

Životní prostředí 

Řešené území leží v mírně teplé klimatické oblasti. Pro mírně teplou oblast je typické 

normální až krátké léto, mírné až mírně chladné, suché až mírně suché, přechodné období 

normální až dlouhé, s mírným jarem a mírným podzimem, zima je normálně dlouhá, mírně 

chladná, suchá až mírně suchá s normální až krátkou sněhovou pokrývkou. Geomorfologicky 

patří území do celků Hostýnsko – Vsetínská hornatina a Vizovická vrchovina. Převažuje 

vrchovinný reliéf širokých rozvodných hřbetů a širokých údolí podél vodních toků. 

Hydrologicky spadá území do povodí řeky Dřevnice. K dalším významným vodním tokům 
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patří Lutonínka, Bratřejovka, Trnávka a Všeminka. Největší vodní plochou v řešeném území 

je vodní nádrž Slušovice, která plní funkci zásobárny pitné vody. Na podzemní vody je řešené 

území poměrně chudé. Prameny jsou vázány na rozpukané vrstvy flyšových sedimentů. Velká 

část popisovaného území leží v přírodním parku Hostýnské vrchy (ten zasahuje na katastrální 

území obcí Podkopná Lhota, Držková, Kašava, Vlčková, Trnava, Hrobice; okrajově 

Slušovice) či v přírodním parku Vizovické vrchy (k.ú. Trnava, Všemina, Dešná, Neubuz, 

Jasenná, Lutonina, Ublo, Bratřejov, Lhotsko, Vizovice, Zádveřice-Raková). Přírodní park 

Hostýnské vrchy byl vyhlášený v roce 1989. Z hlediska fyto a zoo-geografického jde o značně 

pestré území. Lesy patří převážně do bukového a jedlobukového stupně a jsou největším 

bohatstvím Hostýnských vrchů. Nejcennější části původních porostů mají převážně charakter 

pralesů a suťových lesů. Na pastvinách a prameništích se vyskytují některé vzácné druhy 

rostlin (především z čeledi Orchidaceae). Pro krajinný ráz přírodního parku je typické velké 

zastoupení lesů a pastvin a charakteristická historická zástavba obcí valašského typu. 

Na sledovaném území se také nachází i několik naučných stezek, které lákají místní 

obyvatele, tak i turisty. 

3.1.2 Analýza existujících strategických záměrů a dokumentů v území 

majících souvislost s oblastí vzdělávání 

 

Přehled strategických dokumentů v oblasti vzdělávání na místní úrovni 

Tabulka 1 Přehled strategických dokumentů v oblasti vzdělávání na místní úrovni 

Název dokumentu Pořizovatel Platnost Odkaz na dokument 

Strategický rozvojový plán 

Mikroregionu Slušovicko 

Mikroregion 

Slušovicko 
- 

http://www.mikroregion-

slusovicko.cz/dokumenty/ 

Strategický plán rozvoje 

Mikroregionu Vizovicko 

Mikroregion 

Vizovicko 
- - 

Strategie území správního 

obvodu ORP Vizovice v 

oblasti předškolní výchovy 

a základního školství, 

sociálních služeb, 

odpadového hospodářství 

a servisu samosprávám 

Svaz měst a obcí 

České republiky 
2015 - 2024 

http://www.smocr.cznsmocr.

cznww.smocr.cz/cz/meziobec

ni-

spoluprace/dokumenty/klico

va-aktivita-13/dokumenty-

orp/vizovice.aspx 

Strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje 

(SCLLD) MAS Vizovicko 

a Slušovicko Valašský kraj - 

trnek a slivovice ráj 

MAS Vizovicko 

a Slušovicko, 

o.p.s. 

2014 - 2020 
http://www.masvas.cz/strate

gie-clld/strategie/ 

Strategie spolupráce obcí 

MAS Vizovicko a 

Slušovicko 

Sdružení 

místních 

samospráv ČR 

2014 - 2020 
http://www.masvas.cz/projek

ty-vyzvy/projekt-mas-echu/ 

Zdroj: vlastní zpracování 

http://www.mikroregion-slusovicko.cz/dokumenty/
http://www.mikroregion-slusovicko.cz/dokumenty/
http://www.smocr.cznsmocr.cznww.smocr.cz/cz/meziobecni-spoluprace/dokumenty/klicova-aktivita-13/dokumenty-orp/vizovice.aspx
http://www.smocr.cznsmocr.cznww.smocr.cz/cz/meziobecni-spoluprace/dokumenty/klicova-aktivita-13/dokumenty-orp/vizovice.aspx
http://www.smocr.cznsmocr.cznww.smocr.cz/cz/meziobecni-spoluprace/dokumenty/klicova-aktivita-13/dokumenty-orp/vizovice.aspx
http://www.smocr.cznsmocr.cznww.smocr.cz/cz/meziobecni-spoluprace/dokumenty/klicova-aktivita-13/dokumenty-orp/vizovice.aspx
http://www.smocr.cznsmocr.cznww.smocr.cz/cz/meziobecni-spoluprace/dokumenty/klicova-aktivita-13/dokumenty-orp/vizovice.aspx
http://www.smocr.cznsmocr.cznww.smocr.cz/cz/meziobecni-spoluprace/dokumenty/klicova-aktivita-13/dokumenty-orp/vizovice.aspx
http://www.masvas.cz/strategie-clld/strategie/
http://www.masvas.cz/strategie-clld/strategie/
http://www.masvas.cz/projekty-vyzvy/projekt-mas-echu/
http://www.masvas.cz/projekty-vyzvy/projekt-mas-echu/
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Stručný popis nejdůležitějších dokumentů 

Strategický rozvojový plán Mikroregionu Slušovicko 

Jedná se o strategický rozvojový dokument Mikroregionu Slušovicko, jehož cílem je 

na základě analýzy území stanovit taková opatření, která budou přispívat k jeho vyváženému 

rozvoji. Zároveň bude docházet k rozvoji jeho členských obcí tj. obce Březová, Dešná, 

Hrobice, Hvozdná, Neubuz, Ostrata, Podkopná Lhota, Slušovice, Trnava, Veselá a Všemina. 

Bylo stanoveno pět prioritních oblastí, jejichž naplňování přispěje k rozvoji řešeného území. 

1. Infrastruktura a vybavenost obcí 

2. Kvalita života 

3. Cestovní ruch 

4. Životní prostředí 

5. Podpora podnikání a zemědělství   

Strategický plán se zabývá také oblastí školství, konkrétní aktivity jsou stanoveny v rámci 

priority č. 2 Kvalita života, opatření 2. 2. Občanská vybavenost. Tyto aktivity korespondují 

s cíli MAP např. podpora programů a projektů zvyšujících úroveň vzdělávání ve školách 

a školských zařízení, rekonstrukce a modernizace základních škol, mateřských škol a 

školských zařízení či podpora a rozvíjení partnerství škol v mikroregionu, ČR i zahraničí. 

 

Strategický plán rozvoje Mikroregionu Vizovicko 

Je rozvojovým dokumentem Mikroregionu Vizovicko, který obsahuje podrobnou analýzu 

řešeného území tj. území sedmi obcí - Bratřejov, Jasenná, Lhotsko, Lutonina, Ublo, Vizovice 

a Zádveřice - Raková a navrhuje prioritní oblasti jeho rozvoje. V rámci strategické části je 

definováno šest prioritních os, zabývajících se hlavními směry rozvoje mikroregionu:  

1. Ekonomický rozvoj 

2. Technická infrastruktura 

3. Dopravní infrastruktura 

4. Rozvoj lidských zdrojů 

5. Životní prostředí 

6. Rozvoj cestovního ruchu. 

Školstvím a vzdělávacím aktivitám se věnuje zejména prioritní osa č. 4, opatření č. 1 - 

Vytvářet rovnocenné podmínky a možnosti pro obyvatelstvo v jednotlivých obcích 

mikroregionu v oblasti vzdělávání, ve kterém jsou také stanoveny aktivity naplňující toto 

opatření. 

 

Strategie území správního obvodu ORP Vizovice v oblasti předškolní výchovy a základního 

školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a servisu samosprávám 

Tento dokument byl zpracován v rámci projektu Sdružení místních samospráv s názvem 

“Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů 

obcí s rozšířenou působností”. Cílem strategie je vymezit a definovat ve čtyřech oblastech (tři 

povinné a jedna volitelná) možnosti meziobecní spolupráce ve správním obvodu ORP 
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Vizovice a to 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. Řešené oblasti: 

1. Předškolní výchova a základní školství 

2. Sociální služby  

3. Odpadové hospodářství 

4. Servis samosprávám (volitelné téma) 

 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS Vizovicko a Slušovicko 

Valašský kraj - trnek a slivovice ráj 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Vizovicko a Slušovicko je 

střednědobým koncepčním dokumentem regionu působnosti MAS pro návrhové období 2014–

2020. Jedná se o rozsáhlou strategii, která je nezbytnou podmínkou k úspěšnému čerpání 

financí z Evropské unie. Obsahuje komplexní problematiku území MAS a definuje všechny 

směry jeho rozvoje. Hlavním úkolem strategie je zformulovat rozvojové aktivity tak, aby 

přispívaly k vyváženému a trvale udržitelnému rozvoji regionu a umožňovaly racionální 

využití prostředků. Vzdělávání je věnována jak analytická část včetně SWOT analýzy, tak 

i návrhová část strategie. 

Strategie stanovuje sedm prioritních oblasti rozvoje území, přičemž oblastí školství se zabývá 

zejména prioritní oblast č. 1: 

1. Rozvoj obcí a venkovského území 

2. Podpora podnikání, služeb a zaměstnanosti 

3. Efektivní a šetrné zemědělství a lesnictví 

4. Obnova venkovské krajiny 

5. Oživení cestovního ruchu 

6. Spolupráce pro společné projekty 

7. Místní partnerství MAS - aktivní venkov 

 

Strategie spolupráce obcí MAS Vizovicko a Slušovicko  

Tento dokument byl zpracován v rámci projektu s názvem “MAS jako nástroj spolupráce obcí 

pro efektivní chod úřadů“, jehož gestorem je Sdružení místních samospráv ČR. Cílem tohoto 

projektu bylo posílit spolupráci v oblasti samosprávy obcí, zvýšit jejich efektivitu a to vše 

na platformě místních akčních skupin. Tento strategický dokument je dodatkem Strategie 

komunitně vedeného rozvoje MAS Vizovicko a Slušovicko a zabývá se spoluprací obcí v pěti 

definovaných tématech, z nichž tři byla povinná a dvě volitelná. Z níže uvedených témat 

se MAS zaměřila zejména na první tři oblasti. 

1. Regionální školství 

2. Doprava a veřejná dopravní obslužnost 

3. Protipovodňová opatření a krizové řízení 

4. Odpadové hospodářství 

5. Zaměstnanost a sociální záležitosti 

 



MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.  
Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice 
IČ 27056660 
ID datové schránky: 47c7qrc 
Číslo účtu: 1420087389/0800  
Email: info@masvas.cz 

 

 

Přehled strategických dokumentů v oblasti vzdělávání na vyšších územních úrovních 

Tabulka 2 Přehled strategických dokumentů v oblasti vzdělávání na vyšších územních 

úrovních 

Název dokumentu Pořizovatel Platnost Odkaz na dokument 

Dlouhodobý záměr 

vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy 

Zlínského kraje 2016 

Zlínský kraj 2016 - 2020 

https://www.zkola.cz/man

agement/omsrlz/koncepce/

Documents/DZ%20ZK%2

02016.pdf 

Krajský akční plán rozvoje 

vzdělávání pro území 

Zlínského kraje 

Zlínský kraj - 

https://www.zkola.cz/rodi

ce/krajsky-akcni-plan-

rozvoje-

vzdelavani/Novinky-z-

deni-

projektu/Stranky/MSMT_s

chvalilo_novy_KAP.aspx 

Strategie rozvoje Zlínského 

kraje 2009 - 2020 
Zlínský kraj 2009 - 2020 

https://www.kr-

zlinsky.cz/strategie-

rozvoje-zlinskeho-kraje-

2009-2020-srzk--cl-

680.html 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Stručný popis nejdůležitějších dokumentů 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje 2016 

Je hlavním strategickým dokumentem Zlínského kraje v oblasti vzdělávání do roku 2020. 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji 2016 je strukturován 

do následujících tematických oblastí: 

1. Rozvoj společnosti a vzdělávání ve Zlínském kraji 

2. Strategické směry rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy a způsob jejich realizace 

a podpory 

3. Kritéria rozvoje a optimalizace vzdělávací soustavy a struktury budoucí vzdělávací 

nabídky 

4. Ekonomická část  

5. Naplnění cílů a opatření stanovených v minulém období  

 

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje 

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (KAP) stanovuje priority 

a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě potřebnosti, 

naléhavosti, přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami.  

Cílem je plánovat společné nebo sdílené aktivity v území, které přispějí k naplnění 

Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje a zlepší 

https://www.zkola.cz/management/omsrlz/koncepce/Documents/DZ%20ZK%202016.pdf
https://www.zkola.cz/management/omsrlz/koncepce/Documents/DZ%20ZK%202016.pdf
https://www.zkola.cz/management/omsrlz/koncepce/Documents/DZ%20ZK%202016.pdf
https://www.zkola.cz/management/omsrlz/koncepce/Documents/DZ%20ZK%202016.pdf
https://www.zkola.cz/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Stranky/MSMT_schvalilo_novy_KAP.aspx
https://www.zkola.cz/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Stranky/MSMT_schvalilo_novy_KAP.aspx
https://www.zkola.cz/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Stranky/MSMT_schvalilo_novy_KAP.aspx
https://www.zkola.cz/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Stranky/MSMT_schvalilo_novy_KAP.aspx
https://www.zkola.cz/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Stranky/MSMT_schvalilo_novy_KAP.aspx
https://www.zkola.cz/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Stranky/MSMT_schvalilo_novy_KAP.aspx
https://www.zkola.cz/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Stranky/MSMT_schvalilo_novy_KAP.aspx
https://www.kr-zlinsky.cz/strategie-rozvoje-zlinskeho-kraje-2009-2020-srzk--cl-680.html
https://www.kr-zlinsky.cz/strategie-rozvoje-zlinskeho-kraje-2009-2020-srzk--cl-680.html
https://www.kr-zlinsky.cz/strategie-rozvoje-zlinskeho-kraje-2009-2020-srzk--cl-680.html
https://www.kr-zlinsky.cz/strategie-rozvoje-zlinskeho-kraje-2009-2020-srzk--cl-680.html
https://www.kr-zlinsky.cz/strategie-rozvoje-zlinskeho-kraje-2009-2020-srzk--cl-680.html
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kvalitu řízení ve školách (a tím přispěje ke zvýšení kvality vzdělávání), s důrazem na podporu 

škol se slabšími výsledky, slabších žáků a rozvoj potenciálu každého žáka. 

KAP má na území kraje přispět ke zlepšení řízení škol, k rozvoji hodnocení kvality vzdělávání 

a plánování strategických kroků na úrovni jednotlivých škol. KAP má mimo jiné umožnit 

plánovat, koordinovat a sledovat tematické intervence v OP VVV  a IROP, ve shodě 

s dlouhodobými potřebami a prioritami kraje a škol v území a s respektem k záměrům 

vzdělávání ČR. KAP je prioritně zaměřen na ty oblasti vzdělávání, které se přímo dotýkají 

regionálního trhu práce a inovací.  

Povinná témata: 

 Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě (relevantní také pro oblast 

ZŠ, minoritně MŠ), 

 Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální 

vzdělávání, 

 včetně podpory STEM, a to pro MŠ i ZŠ – včetně potřeb infrastrukturních – relevantní 

pro ZŠ, 

 Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů, 

 Rozvoj kariérového poradenství (relevantní také pro ZŠ), 

 Rozvoj škol jako center dalšího profesního vzdělávání, center celoživotního vzdělávání, 

 Podpora inkluze, 

 Infrastruktura SŠ a VOŠ (oblast podpory přírodovědného a technického vzdělávání, 

podpora center odborného vzdělávání, podpora cizích jazyků, konektivity škol 

a digitálních kompetencí, sociální inkluze, celoživotního vzdělávání, zájmového 

a neformálního vzdělávání). 

Nepovinná témata: 

 Rozvoj výuky cizích jazyků, 

 ICT kompetence, 

 Čtenářská a matematická gramotnost 

 

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009 - 2020 

Je základní dlouhodobý strategický rozvojový dokument Zlínského kraje. Jeho struktura 

představuje strategii prioritních rozvojových oblastí, členěných do čtyř vzájemně provázaných 

základních skupin – pilířů. Jsou zde rovněž nastaveny způsoby jejich dosažení, stejně jako 

orientační finanční rámec a ukazatele vyhodnocení sledovaných oblastí. Tématem školství 

a vzdělávání se zabývá zejména druhý pilíř - opatření školství a celoživotní učení. 

Tematické pilíře: 

1. Konkurenceschopná ekonomika  

2. Úspěšná společnost  

3. Efektivní infrastruktura a rozvoj venkova  

4. Atraktivní region  
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Přehled strategických dokumentů v oblasti vzdělávání na národní úrovni 

Tabulka 3 Přehled strategických dokumentů v oblasti vzdělávání na národní úrovni 

Název dokumentu Pořizovatel Platnost Odkaz na dokument 

Strategie vzdělávací politiky 

České republiky do roku 2020 
MŠMT 2014-2020 

http://www.msmt.cz/ministe

rstvo/strategie-vzdelavaci-

politiky-2020 

Dlouhodobý záměr 

vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy České 

republiky 2015-2020 

MŠMT 2015-2020 

http://www.vzdelavani2020.

cz/images_obsah/dokument

y/strategie/dz-rgs-2015-

2020.pdf 

Akční plán inkluzivního 

vzdělávání na období 2016–

2018 

MŠMT 2016-2018 

http://www.vzdelavani2020.

cz/images_obsah/dokument

y/apiv_2016_2018.pdf 

Koncepce podpory mládeže 

ČR na období 2014-2020 
MŠMT 2014-2020 

http://www.msmt.cz/mladez

/koncepce-podpory-

mladeze-na-obdobi-2014-

2020 

Strategie digitálního 

vzdělávání ČR do roku 2020 
MŠMT Do 2020 

http://www.vzdelavani2020.

cz/images_obsah/dokument

y/strategie/digistrategie.pdf 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Stručný popis nejdůležitějších dokumentů 

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 

Spíše než souborem konkrétních opatření je dokumentem, který vymezuje priority dalšího 

rozvoje vzdělávací soustavy. Dokument zůstává na poměrně vysoké úrovni obecnosti s tím, 

že jím popsané hlavní směry budou podrobněji rozpracovány prostřednictvím prováděcích 

dokumentů.  

Strategie si klade jako svůj obecný cíl zlepšení výsledků a motivace dětí, žáků a studentů na 

všech stupních školského systému od předškolního až po terciární vzdělávání. Vychází přitom 

z myšlenky, že každému jednotlivci by vzdělávání mělo pomoci maximálně rozvinout vlastní 

potenciál.  

Na základě důkladného zhodnocení současného stavu vzdělávací soustavy v České republice 

stanovuje Strategie pro následující období tři průřezové priority:  

 snižovat nerovnosti ve vzdělávání, 

 podporovat kvalitní výuku a učitele jako její klíčový předpoklad, 

 odpovědně a efektivně řídit vzdělávací systém. 

 

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

Dlouhodobý záměr ČR vychází ze schválené Strategie 2020 a navazuje na Dlouhodobý záměr 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2011-2015. Určuje 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/strategie-vzdelavaci-politiky-2020
http://www.msmt.cz/ministerstvo/strategie-vzdelavaci-politiky-2020
http://www.msmt.cz/ministerstvo/strategie-vzdelavaci-politiky-2020
http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/strategie/dz-rgs-2015-2020.pdf
http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/strategie/dz-rgs-2015-2020.pdf
http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/strategie/dz-rgs-2015-2020.pdf
http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/strategie/dz-rgs-2015-2020.pdf
http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/apiv_2016_2018.pdf
http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/apiv_2016_2018.pdf
http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/apiv_2016_2018.pdf
http://www.msmt.cz/mladez/koncepce-podpory-mladeze-na-obdobi-2014-2020
http://www.msmt.cz/mladez/koncepce-podpory-mladeze-na-obdobi-2014-2020
http://www.msmt.cz/mladez/koncepce-podpory-mladeze-na-obdobi-2014-2020
http://www.msmt.cz/mladez/koncepce-podpory-mladeze-na-obdobi-2014-2020
http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/strategie/digistrategie.pdf
http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/strategie/digistrategie.pdf
http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/strategie/digistrategie.pdf


MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.  
Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice 
IČ 27056660 
ID datové schránky: 47c7qrc 
Číslo účtu: 1420087389/0800  
Email: info@masvas.cz 

 

 

hlavní záměry, cíle a kritéria vzdělávací politiky vycházející ze Strategie 2020, vymezuje 

rámec dlouhodobých záměrů krajů a sjednocuje přístup státu a krajů v oblasti nastavení 

parametrů vzdělávací soustavy. Stejně jako předcházející dlouhodobé záměry ČR byl i tento 

připraven pro celý systém regionálního školství České republiky. Vzdělávací soustavou 

se zabývá bez rozdílu jednotlivých zřizovatelů tedy tak, jak ji definuje školský zákon. 

Nezahrnuje vzdělávání na vysokých školách, které mají zpracovanou samostatnou koncepci 

rozvoje. Hlavní cíle regionálního vzdělávání jsou: 

 Zvýšení dostupnosti předškolního vzdělávání a povinný poslední ročník předškolního 

vzdělávání 

 Zkvalitnění 2. stupně základního vzdělávání  

 Podpora středního odborného školství 

 Přiměřený rozvoj sítě škol a školských zařízení vzhledem k dlouhodobé uplatnitelnosti 

absolventů ve společnosti a na trhu práce 

 Kariérní systém a standard profese učitele 

 

Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016–2018 

Akční plán inkluzivního vzdělávání na období let 2016-2018 vychází z priorit stanovených 

ve Strategii vzdělávací politiky ČR do r. 2020 a podrobněji definovaných opatření 

v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015-2020. 

Akční plán obsahuje opatření na podporu rovných příležitostí a spravedlivého přístupu ke 

kvalitnímu vzdělávání, včetně prevence a nápravy předčasných odchodů ze vzdělávání. Jeho 

cílem je podpora a příprava vzdělávacího systému na změny, které od 1. 9. 2016 přináší novela 

zákona č. 561/2004 Sb. 

 

Koncepce podpory mládeže ČR 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. 

Hlavní část Koncepce 2020 určuje 13 strategických cílů státní politiky ve vztahu k mládeži. 

Přehled strategických cílů politiky mládeže České republiky na období 2014 - 2020: 

 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  
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 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 ČR 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 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. 

 

3.1.3 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

V této kapitole budou popsána dvě dotazníková šetření, která proběhla na sledovaném území. 

Jedním je dotazníkové šetření MŠMT, které vyplňovali ředitelé škol a druhé je vlastní šetření 

nositele projektu směřované žákům základních škol. 

 

Dotazníkové šetření MŠMT 

Dotazníkové šetření MŠMT proběhlo v prosinci 2015. Na základě vyhodnocení byly školám 

určeny nejproblematičtější oblasti, z kterých školy, pokud chtějí čerpat dotační finance 

formou zjednodušeného vykazování (šablon), musejí min. jednu vybrat z těch, které pomáhají 

zlepšit nejvíce problematickou oblast. Výsledky dotazníků byly zpracovány nejdříve 
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za jednotlivá SO ORP, následně byly také zaslány individuální vyhodnocení jednotlivým 

školám. 

V následujících odstavcích je vytvořen výtah za SO ORP Vizovice zvlášť pro mateřské 

a zvlášť pro základní školy. Z důvodu, že v SO ORP Zlín se nacházejí pouze tři školy, toto 

vyhodnocení neuvádíme, neboť by bylo značně zkresleno zlínskými institucemi. 

 

Vyhodnocení dotazníků mateřských škol 

Mateřské školy v ORP Vizovice v dotazníku hodnotily hlavní a vedlejší oblasti podporované 

z OP. Bodování probíhalo na škále od 1 do 4, přičemž hodnota 1 odpovídala situaci vůbec 

nebo téměř se neuplatňuje, ti co hodnotili stav jako ideální, zvolili hodnotu 4. 

 

Graf 2 Srovnání ORP Vizovice mateřských škol v šetření MŠMT 

Zdroj: výsledky dotazníkového šetření MŠMT SO ORP Vizovice 

 

Srovnání výsledků SO ORP Vizovice, Zlínského kraje a ČR  

Nejpříznivější výsledky: 

- Digitální kompetence pedagogických pracovníků 

- Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence 

- Kompetence k iniciativě a kreativitě dětí 

Nejméně příznivé výsledky: 

- Rozvoj matematické pregramotnosti 

- Inkluzivní / společné vzdělávání 

- Polytechnické vzdělávání 
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I. PODPORA INKLUZIVNÍHO / SPOLEČNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Nejpříznivější výsledky: 

-  Škola podporuje bezproblémový přechod všech dětí bez rozdílu na základní školy 

-  Škola umí komunikovat s dětmi, rodiči i pedagogy, vnímá jejich potřeby 

a systematicky rozvíjí školní kulturu, bezpečné a otevřené klima školy 

Nejméně příznivé výsledky: 

-  Škola poskytuje výuku českého jazyka pro cizince  

Jenom dva výsledky v rámci ORP jsou vyšší než průměrné hodnoty v rámci ČR, zbylých 

17 se nachází pod průměrem ČR. 

Mateřské školy plánují nejčastěji zlepšení v oblastech: 

- Škola umí komunikovat s dětmi, rodiči i pedagogy, vnímá jejich potřeby a systematicky 

rozvíjí školní kulturu, bezpečné a otevřené klima školy 

- Škola podporuje bezproblémový přechod všech dětí bez rozdílu na základní školy 

- Pedagogové využívají v komunikaci s dítětem popisnou slovní zpětnou vazbu, vytvářejí 

prostor k sebehodnocení dítěte a k rozvoji jeho motivace ke vzdělávání 

Nejvýznamnější překážky: 

- Nedostatečné finanční zajištění personálních nákladů na práci s heterogenními 

skupinami dětí (např. asistentů pedagoga, pedagogické i nepedagogické pracovníky) 

- Velký počet dětí ve třídách 

- Technická nemožnost bezbariérových úprav školy 

 

II. ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ PREGRAMOTNOSTI 

Nejpříznivější výsledky: 

- Ve škole jsou realizovány akce pro děti na podporu čtenářské pregramotnosti a zvýšení 

motivace ke čtenářství (např. výstavy dětských knih, knižních ilustrací, malování děje 

pohádkových příběhů, hry na postavy z kin apod.) 

- Škola podporuje rozvoj čtenářské pregramotnosti a řečových aktivit v rámci školních 

vzdělávacích programů (má stanoveny konkrétní cíle) 

- Ve škole existuje čtenářsky podnětné prostředí (čtenářské koutky, nástěnky, místo pro 

vystavování apod.) 

Nejméně příznivé výsledky: 

- Ve škole jsou využívány interaktivní metody a pomůcky v oblasti rozvoje čtenářské 

pregramotnosti 

- Škola informuje a spolupracuje v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti s rodiči 

(např. představení služeb školy v oblasti čtenářské pregramotnosti, služeb knihovny, 

kroužků, aktivit spojených s čtenářskou pregramotností apod.) 

 Pět výsledků se nachází pod průměrem výsledků v rámci ČR, zbylých pět leží pod tímto 

průměrem. 

Mateřské školy plánují nejčastěji zlepšení v oblastech: 

- Škola podporuje rozvoj čtenářské pregramotnosti a řečových aktivit v rámci školních 

vzdělávacích programů (má stanoveny konkrétní cíle) 
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-  Ve škole existuje a/nebo je využívána knihovna (školní, místní) 

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

čtenářské pregramotnosti 

 Nejvýznamnější překážky: 

- 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.) 

- Nedostatek interaktivních metod a pomůcek pro rozvoj pregramotnosti 

  

II. ROZVOJ MATEMATICKÉ PREGRAMOTNOSTI  

Nejpříznivější výsledky: 

- Škola podporuje rozvoj matematické pregramotnosti v rámci školních vzdělávacích 

programů (má stanoveny konkrétní cíle) 

- Učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v oblasti matematické pregramotnosti a využívají je 

ve výchově (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) 

Nejméně příznivé výsledky: 

- Ve škole jsou využívány interaktivní metody a pomůcky v oblasti rozvoje 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 

Osm výsledků je pod průměrem ČR, pouze jediný výsledek se nachází nad tímto 

průměrem.  

Mateřské školy plánují nejčastěji zlepšení v oblastech: 

- Učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v oblasti matematické pregramotnosti a využívají je 

ve výchově (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) 

- Škola podporuje rozvoj matematické pregramotnosti v rámci školních vzdělávacích 

programů (má stanoveny konkrétní cíle) 

- Škola podporuje individuální práci s dětmi s mimořádným zájmem o počítání nebo 

logiku 

Nejvýznamnější překážky: 

- 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.) 

- Nedostatek interaktivních metod a pomůcek pro rozvoj pregramotnosti 

 

III. PODPORA KOMPETENCÍ K INICIATIVĚ A KREATIVITĚ  

Nejpříznivější výsledky: 

- Škola informuje a spolupracuje v oblasti podpory kompetencí k iniciativě a kreativitě 

s rodiči (např. ukázky práce s dětmi pro rodiče, dny otevřených dveří apod.) 

- Ve škole je v rámci vzdělávacího procesu nastaveno bezpečné prostředí pro rozvoj 

kreativity, iniciativy a názorů dětí 
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Nejméně příznivé výsledky: 

- Učitelé využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti rozvoje iniciativy 

a kreativity mezi sebou i s učiteli z jiných škol 

Pod průměrem hodnot z celé ČR se nachází šest výsledků, pouhé dva jsou nad touto hranicí.  

Mateřské školy plánují nejčastěji zlepšení v oblastech: 

- Škola podporuje klíčové kompetence k rozvoji kreativity podle RVP PV 

- Učitelé rozvíjejí své znalosti v oblasti podpory kreativity a využívají je ve výchově 

(kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) 

- Škola nabízí pestré možnosti seberealizace dětí, umožňuje dětem realizovat vlastní 

nápady (např. dramatizace textu atp.) 

Nejvýznamnější překážky: 

- Nedostatek příležitosti k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti 

rozvoje iniciativy a kreativity 

- Nedostatek finančních prostředků pro zajištění pomůcek, literatury apod. pro rozvoj 

iniciativy a kreativity 

 

IV. PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Nejpříznivější výsledky: 

- Technické, přírodovědné a environmentální vzdělávání je na naší škole realizováno 

v souladu s RVP PV 

- Škola podporuje samostatnou práci dětí v oblasti polytechnického vzdělávání 

Nejméně příznivé výsledky: 

- Škola aktivně spolupracuje s jinými MŠ a ZŠ v oblasti polytechniky 

- Škola využívá informační a komunikační technologie v oblasti rozvoje polytechnického 

vzdělávání 

Osm hodnot se nachází pod průměrem ČR, tři jsou nad průměrem. 

Mateřské školy plánují nejčastěji zlepšení v oblastech: 

- Učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v oblasti polytechnického vzdělávání a využívají je 

ve výchově (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) 

- Škola disponuje vzdělávacími materiály pro vzdělávání polytechnického charakteru 

- Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním zabezpečením pro rozvíjení 

prostorového a logického myšlení a manuálních dovedností 

Nejvýznamnější překážky: 

- 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 

-  Nedostatek financí na podporu polytechnického vzdělávání 
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V. PODPORA SOCIÁLNÍCH A OBČANSKÝCH DOVEDNOSTÍ A DALŠÍCH 

KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ 

Nejpříznivější výsledky: 

- Výuka směřuje k přípravě na výuku v základní škole, k základním společenským 

návykům a pravidlům chování v různých prostředích 

- Škola buduje povědomí o etických hodnotách, má formálně i neformálně jednoznačně 

nastavená a sdílená spravedlivá pravidla společenského chování a komunikace, která 

se dodržují 

-  Ve škole je pěstována kultura komunikace mezi všemi účastníky vzdělávání 

Nejméně příznivé výsledky: 

- Škola rozvíjí vztah k bezpečnému používání informačních, komunikačních a dalších 

technologií 

Všechny hodnoty se nachází pod průměrem hodnot v rámci ČR. 

Mateřské školy plánují nejčastěji zlepšení v oblastech: 

- Uvnitř školy se pěstuje vzájemná spolupráce učitele, rodičů a dětí 

- Škola u dětí rozvíjí schopnosti sebereflexe a sebehodnocení 

- Škola rozvíjí schopnost dětí učit se 

 

VI. PODPORA DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

Zde se nachází pouze 2 body, které byly jednotlivými MŠ hodnoceny. Oba obdržely velice 

kladné hodnocení (3 a 3,18) a v obou případech došlo k překročení průměrných hodnot 

v rámci ČR. V obou těchto oblastech plánují do budoucna jisté zlepšení. 

Nejvýznamnější překážky: 

- Nevhodné / zastaralé ICT vybavení 

- Nedostatek příležitostí k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti 

digitálních kompetencí 

- Nedostatek financí na pořízení moderního ICT vybavení (včetně údržby stávající 

techniky) 

  

VII. ROZVOJ INFRASTRUKTURY MATEŘSKÝCH ŠKOL 

Celkový podíl mateřských škol, které v posledních pěti letech investovaly z EU 

do infrastruktury školy (stavba, rekonstrukce, modernizace budovy, učebny, místnosti, dvora 

atp.) - 54,5 % v rámci ORP 

 

Nejčastější stavby a rekonstrukce: 

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

(projekty energeticky udržitelné školy apod.) 

- Stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí školy např. 

hřiště, zahrady apod. 
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Nejčastěji plánované stavby a rekonstrukce do budoucna: 

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

(projekty energeticky udržitelné školy apod.) 

- Stavební úpravy a rekonstrukce tříd 

-  Stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí školy např. 

hřiště, zahrady apod. 

Celkový podíl mateřských škol, které v posledních 5 letech investovaly z EU do vnitřního 

vybavení školy - 9,1 % v rámci ORP 

 

Nejčastější pořízené vybavení: 

- Vybavení třídy 

Nejčastěji plánované pořízení vybavení: 

- Vybavení výpočetní technikou pro potřeby pedagogických pracovníků 

- Didaktické a kompenzační pomůcky pro děti se SVP 

 

 

Vyhodnocení dotazníků pro základní školy 

Základní školy hodnotily jednotlivé oblasti stejným způsobem, jako výše zpracované školy 

mateřské. 

 

Graf 3 Srovnání ORP Vizovice základních škol v šetření MŠM

Zdroj: výsledky dotazníkového šetření MŠMT SO ORP Vizovice 

 

Nejpříznivější výsledky: 

- Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence 

- Inkluzivní / společné vzdělávání 

- Digitální kompetence pedagogických pracovníků 
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Nejméně příznivé výsledky: 

- Jazykové vzdělávání 

- Rozvoj matematické gramotnosti 

  

 I. PODPORA INKLUZIVNÍHO / SPOLEČNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Nejpříznivější výsledky: 

- Škola umí komunikovat s žáky, rodiči i pedagogy, vnímá jejich potřeby a systematicky 

rozvíjí školní kulturu, bezpečné a otevřené klima školy 

- Škola umí připravit všechny žáky na bezproblémový přechod na další stupeň vzdělávání 

- Vyučující spolupracují při naplňování vzdělávacích potřeb žáků (např. společnými 

poradami týkajícími se vzdělávání žáků apod.) 

Nejméně příznivé výsledky: 

- Škola je bezbariérová (jedná se o bezbariérovost jak vnější, tj. zpřístupnění školy, tak 

i vnitřní, tj. přizpůsobení a vybavení učeben a dalších prostorů školy) 

- Pedagogové umí spolupracovat ve výuce s dalšími pedagogickými (asistent pedagoga, 

další pedagog) i nepedagogickými pracovníky (tlumočník do českého znakového 

jazyka, osobní asistent) 

Pod průměrem hodnot v rámci ČR se nachází 13 výsledků, nad průměrem je jich šest. 

 Základní školy plánují nejčastěji zlepšení v oblastech: 

- Škola dokáže přijmout ke vzdělávání všechny žáky bez rozdílu (včetně žáků s odlišným 

kulturním prostředím, sociálním znevýhodněním, cizince, žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami (SVP) apod.) 

- Škola upravuje organizaci a průběh vyučování v souladu s potřebami žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami (např. poskytuje skupinovou výuku pro nadané 

žáky, skupiny mohou být tvořeny žáky z různých ročníků, doučování apod.) 

- Pedagogové využívají v komunikaci se žákem popisnou slovní zpětnou vazbu, vytvářejí 

prostor k sebehodnocení žáka a k rozvoji jeho motivace ke vzdělávání 

Nejvýznamnější překážky: 

- Nedostatečné finanční zajištění personálních nákladů na práci s heterogenními 

skupinami žáků (např. asistentů pedagoga, pedagogické i nepedagogické pracovníky) 

- Na školu je tlačeno ze strany státu na rychlou změnu stávajícího systému 

   

II. ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI 

Nejpříznivější výsledky: 

- Ve škole existuje a/nebo je využívána knihovna (školní, místní) přístupná podle potřeb 

a možností žáků 

- Ve škole jsou využívána interaktivní média, informační a komunikační technologie 

v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti 

- Škola podporuje rozvoj čtenářské gramotnosti v rámci školních vzdělávacích programů 

(má stanoveny konkrétní cíle) 
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Nejméně příznivé výsledky: 

- Ve škole se realizují čtenářské kroužky/pravidelné dílny čtení/jiné pravidelné 

mimoškolní aktivity na podporu a rozvoj čtenářské gramotnosti 

- Učitelé 1. i 2. stupně využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti rozvoje 

čtenářské gramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných škol 

Pod průměrem ČR se nachází 9 hodnot, nad jejím průměrem je jich obsaženo pět. 

Základní školy plánují nejčastěji zlepšení v oblastech: 

- Škola podporuje rozvoj čtenářské gramotnosti v rámci školních vzdělávacích 

programů (má stanoveny konkrétní cíle) 

- Učitelé 1. i 2. stupně rozvíjejí své znalosti v oblasti čtenářské gramotnosti a využívají 

je ve výuce (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) 

-  Učitelé 1. i 2. stupně využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti 

rozvoje čtenářské gramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných škol 

Nejvýznamnější překážky: 

-  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.) 

- Nezájem ze strany žáků a rodičů 

   

II. ROZVOJ MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI  

Nejpříznivější výsledky: 

- Škola podporuje rozvoj matematické gramotnosti v rámci školních vzdělávacích 

programů (má stanoveny konkrétní cíle) 

- Ve škole je podporováno matematické myšlení u žáků (příklady k řešení a pochopení 

každodenních situací, situací spojených s budoucí profesí nebo k objasnění přírodních 

zákonů, atp.) 

- Ve škole jsou využívána interaktivní média, informační a komunikační technologie v 

oblasti rozvoje matematické gramotnosti 

Nejméně příznivé výsledky: 

- 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.) 

- Ve škole existují pravidelné kroužky / doučování/ mimoškolní aktivity v oblasti 

matematické gramotnosti (např. kroužek zábavné logiky apod.) 

- Ve škole jsou realizovány mimovýukové akce pro žáky na podporu matematické 

gramotnosti a zvýšení motivace (např. projektové dny apod.) 

Všechny hodnoty v rámci ORP se nachází pod průměrem hodnot v rámci ČR. 

Základní školy plánují nejčastěji zlepšení v oblastech: 
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- 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 je podporováno matematické myšlení u žáků (příklady k řešení a pochopení 

každodenních situací, situací spojených s budoucí profesí nebo k objasnění přírodních 

zákonů, atp.) 

 

Nejvýznamnější překážky: 

- 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.) 

- Nezájem ze strany žáků a rodičů 

  

II. ROZVOJ JAZYKOVÉ GRAMOTNOSTI      

Nejpříznivější výsledky: 

- Škola podporuje rozvoj jazykové gramotnosti v rámci školních vzdělávacích plánů (má 

stanoveny konkrétní cíle) 

- Škola pravidelně nakupuje aktuální učebnice, cizojazyčnou literaturu, multimédia 

pro rozvoj jazykové gramotnosti 

- Ve škole jsou využívána interaktivní média, informační a komunikační technologie 

v oblasti rozvoje jazykové gramotnosti 

Nejméně příznivé výsledky: 

- Škola spolupracuje s rodilým mluvčím 

- Škola vytváří dostatek příležitostí k rozvoji jazykové gramotnosti (eTwinning, výměnné 

pobyty apod.) 

Ze 17 hodnot se jich 16 nachází pod průměrem v rámci ČR. 

Základní školy plánují nejčastěji zlepšení v oblastech: 

- Učitelé 1. i 2. stupně, učitelé jazyků i ostatních předmětů rozvíjejí své znalosti v oblasti 

jazykových znalostí 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 

jazykové gramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných škol 

- Škola u žáků rozvíjí chápání života v jiných kulturách a zprostředkovává jim ho (např. 

prostřednictvím filmů, fotografií, zahraničních pobytů apod.) 

Nejvýznamnější překážky: 

- 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.) 
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  III. PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ 

Nejpříznivější výsledky: 

- Škola podporuje klíčové kompetence k rozvoji kreativity podle RVP ZV 

- Ve škole je v rámci vzdělávacího procesu nastaveno bezpečné prostředí pro rozvoj 

kreativity, iniciativy a názorů žáků 

- Učitelé rozvíjejí své znalosti v oblasti podpory kreativity a využívají je ve výchově 

(kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) 

Nejméně příznivé výsledky: 

- Žáci se aktivně podílejí na činnostech fiktivních firem či akcích Junior Achievement 

nebo v obdobných dalších (např. Podnikavá škola), a/nebo se aktivně podílejí 

na přípravě a realizaci projektů školy 

- Škola organizuje konzultace, debaty a exkurze na podporu podnikavosti, iniciativy 

pro žáky i učitele 

Pod průměrem hodnot v rámci ČR se nachází šest hodnot, čtyři hodnoty se nachází nad tímto 

průměrem.  

Základní školy plánují nejčastěji zlepšení v oblastech: 

- Škola rozvíjí finanční gramotnost žáků (učí je znát hodnotu peněz, pracovat s úsporami, 

spravovat záležitosti, znát rizika) 

- Škola podporuje klíčové kompetence k rozvoji kreativity podle RVP ZV 

- Učitelé rozvíjejí své znalosti v oblasti podpory kreativity a využívají je ve výchově 

(kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) 

Nejvýznamnější překážky: 

- Malý zájem zaměstnavatelů a podnikatelů o spolupráci se školami 

- Nedostatek finančních prostředků pro realizaci vzdělávání mimo vlastní výuku 

  

  IV. PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Nejpříznivější výsledky: 

- Přírodovědné a environmentální vzdělávání je na naší škole realizováno v souladu 

s RVP ZV 

- Technické vzdělávání je na naší škole realizováno v souladu s RVP ZV 

- Škola má zpracovány plány výuky polytechnických předmětů (matematiky, předmětů 

přírodovědného a technického směru, vzdělávací oblasti Člověk a svět práce), které jsou 

vzájemně obsahově i časově provázány 

Nejméně příznivé výsledky: 

- Na škole probíhá výuka vybraných témat polytechnických předmětů v cizích jazycích – 

metoda CLILL 

- Škola spolupracuje se SŠ, VŠ, výzkumnými pracovišti technického zaměření 

Pod průměrem ČR se nachází 12 hodnot, zbylých osm jich leží nad průměrem. 
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Základní školy plánují nejčastěji zlepšení v oblastech: 

- Součástí výuky polytechnických předmětů jsou laboratorní cvičení, pokusy, různé 

projekty apod. podporující praktickou stránku polytechnického vzdělávání a rozvíjející 

manuální zručnost žáků 

- Technické vzdělávání je na naší škole realizováno v souladu s RVP ZV 

- Škola využívá informační a komunikační technologie v oblasti rozvoje polytechnického 

vzdělávání  

Nejvýznamnější překážky: 

- Nedostatečné/neodpovídající prostory 

- Nedostatek financí na úhradu vedení volitelných předmětů a kroužků 

 

  V. PODPORA SOCIÁLNÍCH A OBČANSKÝCH DOVEDNOSTÍ A DALŠÍCH 

KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ 

Nejpříznivější výsledky: 

- Škola buduje povědomí o etických hodnotách, má formálně i neformálně jednoznačně 

nastavená a sdílená spravedlivá pravidla společenského chování a komunikace, která 

se dodržují 

-  Ve škole je pěstována kultura komunikace mezi všemi účastníky vzdělávání 

- Uvnitř školy se pěstuje vzájemná spolupráce učitele, rodičů a žáků 

Nejméně příznivé výsledky: 

- Škola připravuje žáky na aktivní zapojení do života v demokratické společnosti, rozvíjí 

občanské kompetence (např. formou žákovské samosprávy apod.) 

- Škola motivuje žáky k celoživotnímu učení 

- Škola u žáků rozvíjí schopnosti sebereflexe a sebehodnocení 

Pod průměrem ČR se nachází 11 hodnot, nad tímto průměrem je pouze jediná. 

Základní školy plánují nejčastěji zlepšení v oblastech: 

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

- Ve škole je pěstována kultura komunikace mezi všemi účastníky vzdělávání 

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

  

VI. PODPORA DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

Nejpříznivější výsledky: 

- Pedagogové využívají ICT učebnu nebo školní stolní počítače při výuce (nejen 

informatiky) 

- Pedagogové se orientují v rámci svého předmětu ve volně dostupných zdrojích 

na internetu 

- Pedagogové umí systematicky rozvíjet povědomí o internetové bezpečnosti a kritický 

pohled na internetový obsah k rozvoji znalostí a dovedností žáků 
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Nejméně příznivé výsledky: 

- Pedagogové využívají možností BYOD pro konkrétní projekty žáků (umožnění žákům 

používat ve výuce jejich vlastní technická zařízení typu ICT, tj. notebooky, netbooky, 

tablety, chytré telefony apod.) 

- Pedagogové využívají mobilní ICT vybavení a digitální technologie při výuce v terénu, 

v projektové výuce apod. 

Ze sedmi hodnot jich leží pod průměrem ČR čtyři, zbylé tři leží nad tímto průměrem. 

Základní školy plánují nejčastěji zlepšení v oblastech: 

- Pedagogové využívají ICT učebnu nebo školní stolní počítače při výuce (nejen 

informatiky) 

- Pedagogové využívají školní mobilní ICT vybavení ve výuce (notebooky, netbooky, 

tablety, chytré telefony apod.) 

- Pedagogové využívají pro výuku volně dostupné, bezpečné, otevřené internetové zdroje 

 

Nejvýznamnější překážky: 

- Nedostatek časových možností k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků 

v oblasti digitálních kompetencí 

- Nedostatek financí na pořízení moderního ICT vybavení (včetně údržby stávající 

techniky) 

 

VII. ROZVOJ INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL  

Celkový podíl základních škol, které v posledních 5 letech investovaly z EU do infrastruktury 

školy (stavba, rekonstrukce, modernizace budovy, učebny, místnosti, dvora atp.) - 60 % 

v rámci ORP 

Nejčastější stavby a rekonstrukce: 

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

(projekty energeticky udržitelné školy apod.) 

- Stavební úpravy a rekonstrukce učebny informatiky 

- 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. 

 Nejčastěji plánované stavby a rekonstrukce do budoucna: 

- Nová výstavba nebo přístavba budov 

- Bezbariérové stavební úpravy a rekonstrukce 

- 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.  

Celkový podíl základních škol, které v posledních 5 letech investovaly z EU do vnitřního 

vybavení školy - 100 % v rámci ORP 
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Nejčastější pořízené vybavení: 

- Vybavení počítačové učebny (stolní počítače) 

- Interaktivní tabule 

- Software pro ICT techniku 

Nejčastěji plánované pořízení vybavení: 

- Vybavení mobilní počítačové učebny (např. notebooky, tablety) 

- Audiovizuální technika (televize, projektory apod.) 

- Kompenzační/ speciální pomůcky pro žáky se SVP 

 

 

Vlastní dotazníkové šetření 

Jedná se o anketu pro žáky základních škol, které se nacházejí v našem řešeném území. 

Na dotazník bylo možné odpovídat zhruba půl roku a dostalo se nám okolo 400 odpovědí. 

Velký dík patří samozřejmě učitelům těchto škol, především učitelům informatiky, kteří 

zařadili vyplnění našeho dotazníku do svých vyučovacích hodin a tím výrazně přispěli 

k získanému počtu odpovědí. Významný počet odpovědí byl získán dokonce v průběhu 

letních prázdnin, za což patří žákům velký dík. 

 

Úvodní část dotazníkového šetření patřila samozřejmě otázkám, které se týkají základních 

informací o respondentech - pohlaví a věk. Získané odpovědi jsou shrnuty v následujících 

grafických zpracováních: 

 

Graf 4 Pohlaví a věk dotazovaných žáků 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázky následující se už týkaly samotného vztahu žáků k jejich škole. První z těchto dotazů 

se věnoval výběru třech nejoblíbenějších předmětů. Nejvýznamnější výsledky respondentů 

jsou shrnuty v následující tabulce: 
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Tabulka 4 Nejoblíbenější předměty žáků ZŠ 
Nejoblíbenější předmět Kolik % žáků zvolilo tento předmět 

Tělesná výchova 59,2 

Matematika 37,4 

Anglický jazyk 36,7 

Výtvarná výchova 35,9 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Výsledky mohou být v mnohém překvapující, neboť i když dnešní mládež sportuje stále méně 

z důvodu trávení času u počítačů a dalších přístrojů, objevila se tělesná výchova na prvním 

místě s výrazným náskokem oproti předmětům následujícím. Dá se to jistě považovat 

za pozitivní zprávu. Velkým překvapením je jistě příčka druhá, kde se objevila matematika. 

Ačkoliv se všeobecně jedná o jeden z nejméně oblíbených předmětů, část žáků 

z dotazovaných škol zřejmě tento názor nesdílí (zajímavá situace ohledně tohoto předmětu je 

popsána níže). Anglický jazyk umístěn na vysoké příčce je velmi pozitivní informací, neboť 

znalost této řeči je v dnešní době téměř nezbytná (rovněž je níže zobrazena zajímavá situace, 

která nastala). Výtvarná výchova nepředstavuje veliké překvapení. 

Mezi odpověďmi ohledně toho, proč si žáci vybrali právě tyto předměty, se nachází vcelku 

očekávatelné důvody. Žáky tyto předměty baví, mají z nich dobré známky či skvělé 

učitele. Toto byly jedny z nejčastějších odpovědí, které bylo možno vyčíst z velkého 

množství názorů respondentů. 

Následovala otázka, která představuje přesný opak toho, co bylo uvedeno výše. Jedná se o tři 

nejméně oblíbené předměty každého z respondentů, z nichž nejčastěji byly vybírány 

následující: 

 

Tabulka 5 Nejméně oblíbené předměty žáků ZŠ 
Nejméně oblíbený předmět Kolik % žáků zvolilo tento předmět 

Český jazyk a literatura 47,2 

Přírodopis 34,4 

Anglický jazyk 28,2 

Matematika 28,2 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Zde prezentované výsledky znázorňují poměrně zajímavá fakta. Je možné si povšimnout, 

že mezi nejméně oblíbenými předměty se nenachází tak suverénní vítěz, jakým byla Tělesná 

výchova v tabulce předcházející. Nejméně oblíbeným předmětem je dle žáků z dotazovaných 

škol Český jazyk a literatura, což je zjištění poměrně smutné, také vzhledem k tomu, 
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že se jedná o povinný maturitní předmět, který jistě většinu respondentů za několik let čeká. 

Jazyk český je velice složitým jazykem, což pravděpodobně hraje významnou úlohu. 

Na druhé příčce se umístil Přírodopis. Mezi možná vysvětlení lze patrně zařadit fakt, že 

dnešní doba je kvůli nejrůznějším technologickým vymoženostem poměrně vzdálená tomu, 

aby si mladí našli čas na výlety do přírody a tím podporovali zájem o tuto oblast. Další dvě 

příčky jsou kuriózní jak díky tomu, že dostali stejný počet hlasů, tak převážně díky jejich 

účasti v obou tabulkách. Anglický jazyk a matematika se totiž objevili jak mezi nejvíce 

oblíbenými předměty, tak rovněž mezi nejméně oblíbenými. Na výsledcích je patrné, 

že ohledně těchto předmětů panuje mezi žáky vcelku nesouhlas. 

Mezi důvody, které vedou žáky k malé oblibě těchto předmětů, lze pochopitelně vyčíst přesně 

opačné důvody, než byly nastíněny u předmětů oblíbených. Žáci pokládají předměty 

za nudné, nejsou v nich úspěšní a tím pádem je ani nebaví. Svou roli také hrají učitelé, 

kteří podle žáků učivo špatně vysvětlují nebo jsou moc přísní. 

 

Další dvě otázky se týkají již zmiňovaných učitelů. První z nich se zajímá o vlastnosti 

nejoblíbenějších učitelů, kde mohli respondenti vybírat z několika možností. 

Nejvýznamnější jsou shrnuty v následující tabulce: 

Tabulka 6 Vlastnosti nejoblíbenějších učitelů dle žáků ZŠ 
Vlastnost nejoblíbenějších učitelů Kolik % žáků zvolilo tuto vlastnost 

Má smysl pro humor 52,3 

Když něčemu nerozumím, můžu se ho zeptat, 

a on mi to vysvětlí 

45,1 

Povídá si o tématech, které se netýkají 

vyučování 

31,3 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 7 Vlastnosti nejméně oblíbených učitelů dle žáků ZŠ 
Vlastnost nejméně oblíbených učitelů Kolik % žáků zvolilo tuto vlastnost 

Je náladový - má-li špatnou náladu, je 

nepříjemný 

34,9 

V jeho hodinách je nuda 34,6 

Křičí na nás 33,8 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tyto výsledky jsou vcelku logické, příjemné vystupování a zacházení je samozřejmě žáky 

hodnoceno velice kladně a jak již bylo uvedeno výše, dobří učitelé dovedou v žácích vzbudit 

zájem o jejich předměty. 

Následující otázka se zajímala o to, zda mají žáci zájem o více možností k ovlivňování 

fungování školy. Respondenti mohli vybírat z několika možností, velká část respondentů však 



MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.  
Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice 
IČ 27056660 
ID datové schránky: 47c7qrc 
Číslo účtu: 1420087389/0800  
Email: info@masvas.cz 

 

 

zatrhla, že zájem nemají. Z těch, kteří by stáli o nějakou možnost k ovlivňování, se nejvýše 

umístilo využití žákovského parlamentu (rady školy), které bylo následováno projednáním 

nápadu s třídním učitelem. 

Další dotaz se týká hodnocení akcí, které se konají mimo klasickou výuku. Výsledky 

dopadly následovně: 
 

Graf 5 Hodnocení akcí školy dle žáků ZŠ 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Velmi pozitivním zjištěním je skutečnost, že žáci hodnotí v největší míře tyto akce jako 

zábavné. Jako nudné je označilo jen málo procent žáků, což je taktéž velmi příjemné zjištění 

pro všechny, kteří tyto akce pořádají a obětují jim svůj čas a energii. 

Následující bod přímo navazuje na výše uvedenou situaci, neboť byla snaha od žáků zjistit, 

jaké akce by měla škola pořádat. Odpovědí bylo opravdu mnoho a některé z nich byly spíše 

humorné či naprosto nereálné. Větší část reakcí však byla velmi podnětná, mezi nejčastějšími 

se objevovaly tyto: 

- Nejrůznější sportovní akce a turnaje 

- Výlet do aquaparku 

- Kino, divadlo, přednášky 

- Více projektů 
 

Jak již bylo znázorněno v tabulce výše, nejoblíbenějším předmětem dětí je tělesná výchova, 

není tedy divu, že je velký zájem o akce sportovní. To je jistě příjemným zjištěním. Neméně 

důležitá je výchova dětí ke kultuře, je tedy nadmíru pozitivní vidět mezi výsledky také 

divadlo, kino, či zájem o přednášky. Často zmíněné byly rovněž projekty, které jsou 

v dnešním školském systému stále častější a je velice dobře, že se žákům líbí a mají o ně 

zájem. 

Další dvě otázky se dotýkaly tématu způsobu hodnocení žáků. Dnešní moderní doba přináší 

v této tematice velké množství nových přístupů, které byly před několika lety naprostou 

neznámou. Na dotaz “Vyhovuje Ti způsob hodnocení Tvého působení na škole 

(především hodnocení znalostí)?” odpovídali respondenti následovně: 
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Graf 6 Hodnocení ve výuce dle žáků ZŠ 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Dotaz následný přímo navazoval, neboť se ptal na nejvíce zajímavé způsoby rozšíření 

hodnocení. Ačkoliv většina žáku dle grafu výše nemá zájem o nové způsoby hodnocení, bylo 

zde k nalezení několik zajímavých poznatků. Nejvíce byly vybírány následné: 

- Aktivní práce v hodinách 

- Chování ve výuce 

- Schopnost spolupráce ve skupině 

- Postoje žáka a jeho názory 

Na výsledcích je patrno, že si žáci uvědomují, co je pro ně důležité i v následném životě 

v zaměstnání (např. schopnost spolupráce). Taktéž hodnocení žáků podle jejich chování 

je velmi zajímavým poznatkem, nad kterým by bylo možno dlouze diskutovat. 

Následující bod byl velmi zajímavý, neboť se ptal žáků, na co se nejvíce těší do školy. Jsou 

sice někteří žáci, kteří považují školu za místo nepříjemné, i oni však dokážou najít její 

pozitiva. Mezi těmi nejčastějšími jsou tyto: 

- Přátelé 

- Prázdniny 

- Přestávky 

- Akce mimo školu 

- Něco nového se naučím 

Některé z odpovědí jsou vcelku předvídatelné u dětí navštěvujících základní školu. Je však 

velmi pozitivní vidět na prvním místě přátele, či alespoň v prvních pěti nejčastějších 

odpovědích najít “Něco nového se naučím”.  

Závěr dotazníkového šetření je věnován školním jídelním, což je zajisté velmi často probírané 

téma. Následující graf zachycuje situaci, kdy měli respondenti zodpovědět otázku “Chodíš do 

školy na oběd? Chutná ti?” 
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Graf 7 Návštěvnost a kvalita obědů ve školách dle žáků ZŠ 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Zde se odpovědi velice různí. Jen velmi malá část respondentů školní jídelnu nenavštěvuje, 

což je přínosné pro vypovídací hodnotu odpovědí. Podobně malá část respondentů uvedla, 

že jim ve školní jídelně nechutná. Je to pozitivní zpráva, i když samozřejmě necelých 12 % 

žáků nelze brát jako zanedbatelné množství. Přibližně třetina respondentů je spokojena se 

školní jídelnou a nic by neměnila, zbylých více než 40 % by změnu uvítalo. 

Tomu se věnuje úplně poslední část dotazníkového šetření, neboť zjišťuje návrhy žáků 

na změny v jídelnách. Mezi nejčastějšími inovacemi lze najít následující: 

- Nabídnout více než jedno jídlo denně 

- Zvýšit kvalitu jídla - pro starší ročníky více dochucovat 

- Zvětšit porce 

- Salátový bar 

Respondenty uváděné důvody jsou vcelku předvídatelné. Nabízet denně více než jedno jídlo 

je trend, který většinu žáků čeká po ukončení základní školní docházky, je tedy vcelku 

pochopitelné, že by žáci tuto možnost chtěli již nyní. Lepší kvalita jídla je často diskutovaná 

záležitost, zvětšení porcí je požadováno převážně staršími žáky. Mezi odpověďmi 

se objevovalo velké množství návrhů konkrétních jídel, které lze však jen stěží sumarizovat, 

neboť se jedná o subjektivní tipy dle chutí žáků.  

 

3.1.4 Charakteristika školství v řešeném území 
 

Vzdělávání je jednou z hlavních oblastí působících na chování a znalosti člověka. Především 

předškolní a základní vzdělávání jsou, po rodině a přátelích, nejdůležitějšími ovlivňovateli 

dětí v raném věku. Následující kapitoly jsou rozděleny dle stupňů výuky, nejdříve tedy 

preprimární, tj. předškolní vzdělávání a následně primární, tedy základní vzdělávání. V závěru 

této kapitoly je také popis zájmového a neformálního vzdělávání dětí a mládeže, které s tímto 

tématem zcela jistě souvisí. 

 

 

 

 



MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.  
Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice 
IČ 27056660 
ID datové schránky: 47c7qrc 
Číslo účtu: 1420087389/0800  
Email: info@masvas.cz 

 

 

Tabulka 8 Stručná charakteristika mateřských a základních škol 

Základní škola a Mateřská škola Bratřejov 

Původní budova jednotřídní základní školy byla postavena v roce 1807, která začala být 

kapacitně nedostačující, a proto byla v roce 1886 postavena nová školní budova, kde v roce 

1963 získala obec prostory i pro mateřskou školu, která zde sídlí dodnes v přízemí a v prvním 

patře nadále působí škola základní. Součástí 

MŠ a ZŠ je školní jídelna a kuchyň a také 

zahrada s herními prvky, která byla v roce 

2016 vybavena novými herními prvky. Pro děti 

je pořádáno každoročně velké množství akcí, 

např. vynášení Moreny a vítání jara, oslava 

Dětského dne a Dne Matek, rej čarodějnic 

nebo dětské karnevaly, besedy a exkurze. Žáci 

základní školy se účastní spousty soutěží a 

olympiád (recitační, matematické, environmentální aj.). Hlavní náplní a smyslem mateřské 

i základní školy je environmentální výchova. 

Základní škola a Mateřská škola Hvozdná 

Základní škola ve Hvozdné má spolu se školou mateřskou společnou školní jídelnu, je zde 

rovněž školní družina. Dále se zde nachází Sdružení 

rodičů při ZŠ a MŠ, které zajišťuje velké množství 

nejrůznějších akcí jak pro děti, tak i pro dospělé. 

Patří mezi ně například Drakiáda, Svatomartinský 

lampionový průvod či Ples školy. Mateřská škola 

ve Hvozdné se může pyšnit Přírodní zahradou, která 

byla slavnostně otevřena 1. 9. roku 2014. Zahrada 

výrazně pomohla při environmentálním vzdělávání 

dětí a je rovněž vhodným místem pro trávení času 

dětí z mateřské školky.     

Základní škola a Mateřská škola Kašava 

Obě instituce mají společnou školní jídelnu s kuchyní, která se nachází ve školním areálu. 

Nechybí zde ani školní družina a školní klub. Škola mateřská nabízí prostory i dětem 

z okolních obcí. Je zde příležitost k velkému 

množství vzdělávacích a naučných akcí - 

výuka angličtiny či plavecký výcvik ve Zlíně. 

Mateřská škola rovněž organizuje akce pro 

veřejnost, kam lze zařadit karneval či besídku. 

Základní škola nabízí velké množství aktivit. 

V průběhu školního roku jsou organizovány 

návštěvy zlínského divadla či filharmonie. 

V zimě probíhají lyžařské kurzy, v ostatních 

ročních obdobích potom exkurze a výlety. 
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Škola se účastní mnoha sportovních soutěží a turnajů. Nejenom žáci, kteří čekají po škole 

na autobus, ale všichni, co navštěvují 2. stupeň, mají možnost navštěvovat Školní klub, který 

kromě kroužků nabízí trávit volný čas stolním tenisem či deskovými hrami. Součástí školní 

zahrady je nově vybudované hřiště v přírodním stylu, které přispívá k zdravému vývoji dítěte 

a jeho vztahu k přírodě. 

Základní škola a Mateřská škola Všemina 

Výuka probíhá v budově staré více než 120 let. Za tu dobu však prošla mnohými stavebními 

úpravami až do dnešní podoby. Jde o vesnickou školu a děti/žáci tak mohou využívat 

vycházek do přírody a využívat poznatky ve výuce 

přírodovědných předmětů. Součástí zařízení 

je školní jídelna i družina. Do jednotlivých 

předmětů výuky v základní škole byly také 

začleňovány ekologické aktivity. Děti se aktivně 

účastní různých soutěží a olympiád. Škola se také 

zaměřuje na volnočasové aktivity, poněvadž 

je vzdálena od krajského města a děti i žáci mají 

ztížené podmínky účastnit se volnočasových 

aktivit určených pro zájmovou činnost. 

Základní škola a Mateřská škola Veselá 

Základní škola a Mateřská škola Veselá je zařízení s mateřskou školou, jídelnou, základní 

školou a družinou v jedné budově. K hodinám tělesné výchovy je využíván sportovní areál 

TJ Sokol Veselá, s nímž škola spolupracuje. Děti 

školní družiny a mateřské školy využívají 

k  pobytu venku hřiště v areálu školy. Při škole 

také působí Unie rodičů, která ve spolupráci 

se školou spolupořádá nejrůznější akce pro děti 

a žáky. Mateřská i základní škola nabízejí 

doprovodné kroužky, mimo jiné také plavecký 

výcvik a žáci se účastní různých školních soutěží 

a olympiád. 

Základní škola Jasenná 

Již v roce 1903 byla v Jasenné postavena veřejná 

obecná škola, která zde s několika úpravami 

funguje dodnes. Škola má svou vlastní jídelnu 

a školní družinu. Účastní se rovněž několika 

akcí, jako je např. Recitační soutěž mezi školami 

či turnaj ve florbalu. Sama škola pořádá turnaj 

ve stolním tenise. Je zde též příležitost účastnit 

se několika zajímavých kroužků, mezi které patří 

kroužek výtvarný, angličtina, karate či šachy. 
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Základní škola Neubuz 

Ke slavnostnímu otevření došlo roku 1890. Od té 

doby došlo samozřejmě k mnoha úpravám 

a modernizacím. V současnosti škole nechybí 

jídelna a školní družina. Děti si mohou vybrat 

z velkého množství zájmových kroužků. 

Na výběr je např. kroužek country, přírodovědný 

kroužek či hra na flétnu. 

Základní škola Trnava 

Základní škola se nachází v prostorné budově, 

jejíž součástí je i sportovní hala a jídelna. 

V areálu školy se také nachází venkovní 

sportovní hřiště, které kromě hodin tělesné 

výchovy mohou využívat i děti školní 

družiny. Dětem je nabízena také pestrá škola 

kroužků, např. florbal, badminton, vědecký 

kroužek, angličtina aj. 

 Základní škola Slušovice 

Současná budova zde stojí od roku 1933. Do podoby nynější se dostala díky několika 

rekonstrukcím, které za těch několik desetiletí proběhly a školu podstatně rozšířily. 

Součástí školního areálu je i sportovní hala, venkovní hřiště, tenisový kurt a minigolf, ale také 

jídelna, která v některé dny nabízí výběr 

ze dvou obědů. Je zde rovněž školní 

družina, knihovna a působí Školská rada 

žáků a Klub rodičů. Účastní se mnoha 

olympiád, mezi které patří Biologická 

olympiáda, EKO olympiáda či Dopravní 

soutěž. Do široké nabídky zájmových 

aktivit patří např. kroužky taneční, 

jazykové, keramický nebo dyslektický. 

Základní škola Vizovice 

Základní škola ve Vizovicích byla zřízena jako 

právní subjekt 1. 1. 1994. Je umístěna ve dvou 

budovách. Starší budova, z r. 1892 (mezi vizovjany 

přezdívaná "stará škola"), se nachází na 

Masarykově náměstí. V současné době se zde 

vyučuje v 10 učebnách, k dispozici je tělocvična a 

šest oddělení školní družiny. Druhou budovu školy 

("nová škola") tvoří 26 učeben a odborných 

pracoven. Žáci mohou využívat pracovny 
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přírodopisu, chemie, fyziky, výtvarné výchovy, informatiky, hudebnu, dílny pro dřevo a kov, 

keramiku a kuchyňku. Pro sportovní účely slouží tělocvična, areál školy a sportovní stadión. 

Součástí budovy školy je také divadelní sál, školní kuchyně s jídelnou a ordinace zubní 

lékařky.   

Dětský domov a Základní škola Vizovice 

Základní škola, která vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (do 31. 8. 2016 

základní škola praktická, od 1. 9. 2016 základní škola pro děti s LMP, autismem 

a souběžnými více vadami) má v našem regionu nezastupitelné místo. Její tradice je více než 

šedesátiletá a nachází se v prvním patře Základní 

školy Vizovice (staré školy). Škola poskytuje 

výchovu a vzdělání dětem, které vyžadují citlivý 

přístup pedagogů a individuální tempo výuky, 

za použití speciálně pedagogických výchovně 

vzdělávacích metod a podpůrných terapií 

(muzikoterapie, canisterapie, arteterapie). 

Pro rozvoj jazykových dovedností je 

organizována logopedická péče. Žáci školy se 

účastní také různých sportovních závodů: 

lehkoatletického čtyřboje, turnaje v kopané, krajského kola v přespolním běhu, Vánoční ceny 

v plavání. V těchto sportovních disciplínách dosahují vynikajících výkonů a předních 

umístění. Žáci se zapojují dále do různých soutěží, mezi které patří např. krajské kolo 

matematické olympiády, přehlídky zájmové umělecké činnosti a výtvarné soutěže. Škola 

uskutečňuje minimálně preventivní program zaměřený na prevenci sociálně patologických 

jevů u dětí a mládeže, organizuje tematické besedy, spolupracuje s Policií ČR, Poradnou pro 

ženy a děti, Speciálně pedagogickým centrem, Pedagogicko psychologickou poradnou, 

dětskou lékařkou a dětským psychologem a psychiatrem. 

Základní škola Zádveřice-Raková 

Součástí školního areálu jsou tři objekty. Nová budova školy, stará budova a tělocvična. Nová 

budova školy nabízí čtyři učebny. Třídy jsou vybaveny nábytkem, tabulemi a koberci, které 

slouží nejen k relaxaci, ale probíhá zde i část výuky. Součástí vybavení jsou také počítače a 

interaktivní tabule. Školní družina má dvě oddělení a ke své činnosti využívá jednu třídu, kde 

dopoledne probíhá výuka a po rekonstrukci nově prostory ve staré škole. Zde je k dispozici 

také školní jídelna – výdejna. K pohybovým aktivitám využívají žáci tělocvičnu a hřiště před 

školou. 
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Mateřská škola Ublo 

Provoz školy je zabezpečován v účelové 

jednopatrové budově kde se nachází jedna třída. 

Prostory byly kompletně rekonstruovány v roce 2013 

– proběhlo zateplení budovy, vyměněny okna a dána 

nová fasáda. Je zde prostor i pro rozlehlou školní 

zahradu s herními a sportovními prvky. Třídy 

mateřské školy jsou vybaveny moderním nábytkem, 

učebními a didaktickými pomůckami 

a rekonstruovanými šatnami a umývárnou. 

Mateřská škola Jasenná 

V cihlové budově z roku 1977 jsou vychovávány děti převážně z Jasenné a blízké Lutoniny, 

která předškolním zařízením nedisponuje. Mateřská škola disponuje dvěma třídami, pro děti 

od 2,5 do 5 let a od 5 do 7 let. Zařízení má i svoji 

kuchyni a součástí mateřské školy je i rozlehlá 

zahrada s prolézačkami, houpadly, pískovištěm 

apod. Zařízení je kromě hlídání a výuky dětí 

určeno k dalším aktivitám, jako je výuka 

angličtiny, výtvarný a valašský kroužek, hra 

na flétnu, grafomotorika, logopedie a jiné. 

Mateřská škola také jedenkrát ročně zajišťuje 

plavecký kurz. 

Mateřská škola Zádveřice-Raková 

Dvoupatrová budova mateřské školy byla postavena a svému účelu začala sloužit v roce 1977. 

Děti jsou rozřazeny do dvou tříd dle věku. 

Součástí školy je i školní jídelna, která vaří i pro 

žáky a zaměstnance místní základní školy. 

V areálu mateřské školy se nachází i školní 

zahrada. Pro děti jsou také pořádány zajímavé 

akce – karnevaly, divadelní představení, zájezdy 

do ZOO, besídky pro rodiče, ale také výuka 

plavání, která probíhá v 10 lekcích. 
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Mateřská škola Vizovice 

Mateřská škola Vizovice je největším zařízením mikroregionu. Ve dvou budovách MŠ 

je zřízeno sedm tříd. Budovy mateřské školy obklopuje i rozlehlá zahrada, která je upravena 

do stylu zahrady v přírodním stylu. Kromě 

normálních tříd je součástí MŠ i logopedická 

třída, která má kapacitu 15 dětí, o které se 

starají dvě logopedické asistentky. Pro děti 

ve školce je pořádáno i mnoho zajímavých 

aktivit, jako jsou divadelní a kouzelnická 

představení, tematické projekty spojené 

s výlety, karnevalová odpoledne, koncerty atd. 

Pro děti je také pořádán plavecký kurz. 

Mateřská škola Trnava 

Budova mateřské školy je dvoupodlažní a byla uvedena do provozu v roce 1980. Od té doby 

prošla budova rozsáhlou rekonstrukcí (zateplení budovy, nová střecha, kde byly obcí 

vybudovány podkrovní byty, plastová okna). 

Školní zahrada je umístěna v bezprostřední 

blízkosti MŠ, prostor je ohraničen z části plotem, 

jednu část ohraničuje potok. Součástí MŠ je také 

školní kuchyně a jídelna, která zajišťuje 

stravování dětí a zaměstnanců. Rodiče jsou velmi 

aktivní a ochotně se zapojují do kroužku Tvořílek 

a pomáhají organizovat výlety a exkurze. 

Mateřská škola Sluníčko Slušovice 

Mateřská škola byla založena 1. dubna 1948. Od ledna 2003 se mateřská škola jmenuje 

Sluníčko, je právním subjektem a stále sídlí v objektu, jehož provoz byl zahájen před 39 lety. 

V budově staré mateřské školy máme odloučené pracoviště – nejmenší děti zde mají klidnou, 

domácí atmosféru pro čas trávený mimo svou 

rodinu. Nedaleko této budovy se nachází malá 

dětská zahrada s prolézačkami. U hlavní budovy 

MŠ se nachází větší moderní hřiště s několika 

pískovišti, kde děti v teplých dnech tráví čas. 

Pro děti jsou organizovány divadelní 

a kouzelnická představení, pro zájemce probíhá 

výuka angličtiny a pro potřebné logopedická 

prevence. 
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Mateřská škola Hrobice 

V budově kde do roku 1981 působila obecní škola, dnes v ní sídlí mateřská škola. Od té doby 

proběhlo několik významných rekonstrukcí (sociální zařízení a umývárna, kuchyně…). V MŠ 

je školní kuchyně, která zajišťuje stravování dětí i závodní stravování zaměstnanců a také 

jídelna. V areálu školy se nachází od roku 2015 

nové hřiště v přírodním stylu, které si děti 

velmi rychle oblíbili a kde tráví spoustu 

volného času. Ke sportovním účelům využívají 

víceúčelové hřiště, které je hned vedle zahrady. 

MŠ velmi aktivně podporuje environmentální 

výchovu, vzdělávání a osvětu (EVVO). Za 

školní aktivity v oblasti EVVO byla MŠ 

udělena v roce 2011 cena „Za přínos a rozvoj 

EVVO ve Zlínském kraji“. 

Mateřská škola Březová 

MŠ se nachází v budově bývalé základní školy, která byla postavena v roce 1890. Jako 

mateřská škola vesnického typu plně respektuje 

přirozený způsob života na vesnici a jeho 

tradice, což promítá také do školního 

vzdělávacího plánu. Pro děti jsou organizovány 

různé divadelní a kulturní akce ve Zlíně a okolí. 

S rodiči jsou konzultovány veškeré nadstandartní 

aktivity, které se v průběhu celého školního roku 

organizují (plavecký výcvik, tvořivé akce 

a výlety). Děti se aktivně účastní obecních akcí, 

při kterých mají taneční a pěvecká vystoupení. 

Mateřská škola Držková 

K dispozici má MŠ moderní dostatečné prostory určené k výchovně vzdělávací práci s dětmi, 

ale také ke cvičení, zábavě a odpočinku. Škola disponuje samostatnou jídelnou 

s odpočinkovou místností, třídou, hygienickým 

zázemím s umývárnou a vlastní kuchyní. Dětem 

je také k dispozici zpevněné hřiště a zahrada 

s dřevěnými prolézačkami, skluzavkou, 

pískovištěm a trampolínou. Mnoho možností 

skýtá i okolí školy, které nabízí příjemné 

procházky a výlety. Nadstandardně mohou děti 

využít i plaveckého výcviku ve zlínských lázních, 

hru na zobcovou flétnu, lyžařský výcvik nebo 

logopedickou péči. 
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Mateřské a rodinné centrum BERUŠKA 

Navíc na území také působí zařízení jeslového typu, které se nachází v největší obci 

Mikroregionu Vizovicko – městě Vizovicích. Zařízení bylo založeno v roce 2010 jako 

občanské sdružení, na jehož činnost přispívají Zlínský kraj, Nadace Děti, kultura a sport, 

Město Vizovice a další společnosti (Mateřské a rodinné centrum Beruška Vizovice, 2016). 

Zařízení je určeno pro děti ve věku od 18 do 60 měsíců. Jedná se o zařízení Mateřské 

a rodinné centrum BERUŠKA. Beruška nabízí pro děti do tří let hlídání jak v zařízení – tzv. 

miniškolka pro 15 dětí, tak v domácím prostředí, logopedickou poradnu a kurzy jako je 

cvičení miminek a batolátek, taneční a výtvarné hrátky. Centrum Beruška nabízí také aktivity 

i starším než tříletým dětem a rovněž dospělým - příměstské tábory pro děti od 4 do 12 let, 

výuku cizích jazyků, další sportovní a taneční kroužky nebo také asistenční služby pro 

seniory, pořádání oslav a žehlení prádla. Zajímavá je také nabídka masážních kurzů pro rodiče 

s dětmi a kojenci. 

Zdroje: jednotlivé webové stránky, výroční zprávy 

 

Projekty ZŠ a MŠ realizované z OPVK 

Více než polovina školských zařízení zapojených do MAP má zkušenosti s realizací 

vzdělávacích a rozvojových projektů podpořených z Operačního programu Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost v programovém období 2007 - 2013. Následující tabulka uvádí 

přehled těchto projektů.  

 

Tabulka 9 Přehled projektů MŠ a ZŠ z OPVK 
Název školského zařízení Název projektu Celkové výdaje 

ZŠ a MŠ Kašava Vzdělávání pro budoucnost 953 146 Kč 

ZŠ a MŠ Kašava Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, 

Fryšták, Kašava a Velehrad 

3 669 178,20 Kč 

ZŠ a MŠ Kašava Využívání ICT ve vzdělávání 927 614,00 Kč 

ZŠ a MŠ Kašava Interaktivní tabule do venkovské školy 

Kašava 

1 901 600,50 Kč 

Dětský domov a ZŠ Vizovice Vzdělávání do života 2 687 443,84 Kč 

Dětský domov a ZŠ Vizovice Odejdu připravený 2 411 845,16 Kč 

Dětský domov a ZŠ Vizovice Moderní škola 433 029,00 Kč 

ZŠ Neubuz Individualizace a inovace pro kvalitní 

výuku 

437 084,00 Kč 

ZŠ Slušovice Zkvalitnění ICT na slušovické škole 2 161 285,00 Kč 
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ZŠ Slušovice Rozvoj jazyků v ZŠ Slušovice 942 105,00 Kč 

ZŠ Slušovice Podporou ICT ve výuce k modernizaci 

vzdělávání ve Zlínském kraji 

776 502,- 

ZŠ Slušovice Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, 

Fryšták, Kašava a Velehrad 

3 669 178,20 Kč 

ZŠ a MŠ Bratřejov Zvyšování kvality výuky 410 697,00 Kč 

ZŠ Zádveřice-Raková Moderní škola 534 529,00 Kč 

ZŠ a MŠ Všemina Tvorba vzdělávacích materiálů pro 

21. století 

519 020,00 Kč 

ZŠ Trnava Moderní škola 2010 656 780,00 Kč 

ZŠ a MŠ Veselá Tvorba vzdělávacích materiálů pro 

21. století  

436 788,00 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Preprimární vzdělávání 
Preprimární vzdělávání - předškolní vzdělávání nebo také výchova. Jedná se o nultou úroveň 

vzdělávání, které je určeno dětem v předškolním věku realizováno převážně v mateřských 

školách. Předškolní výchova byla chápána jako vzdělávání při hře s dětmi, ale v posledních 

letech se tento přístup mění a je stále více vnímáno jako součást celoživotního vzdělávání. 

Předškolní zařízení je místo, kde je vykonáváno preprimární vzdělávání dětí. Typicky 

se jedná o mateřské školy, přípravné třídy základních škol a speciální mateřské školy. Tato 

zařízení navštěvují děti předškolního věku, který je v širším smyslu chápán jako vymezení 

věku dítěte od narození do počátku povinné školní docházky, tj. na 0 do 6 let. Toto období lze 

rozdělit na dva stupně: 

1. Mladší školní věk (někdy označován jako raný) – datuje se od narození dítěte 

do dovršení 3 let. Toto období se dále člení na kojenecké a batolecí. 

2. Starší školní věk – zahrnuje děti od 3 do 6 let. V předškolním pojetí je dále děleno 

na mladší děti a předškoláky – děti, které v následujícím školním roce zahájí povinnou 

školní docházku na základní škole. Stále více se v mateřských školách objevují i děti 

s odkladem školní docházky, tj. děti, které měly nastoupit do základní školy, 

ale z nějakého důvodu nemohou.  

Na sledovaném území se kromě uvedených 14 mateřských škol nachází také Mateřské 

a rodinné centrum BERUŠKA jeslového typu se sídlem ve Vizovicích. Toto zařízení 

je určeno pro děti ve věku od 18 do 60 měsíců, které primárně nabízí pro děti do 3 let hlídání 

jak v zařízení – tzv. miniškolka pro 15 dětí, tak v domácím prostředí, logopedickou poradnu 

a kurzy jako je cvičení miminek a batolátek, taneční a výtvarné hrátky.  
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Tabulka 10 Základní přehled údajů mateřských škol v letech 

Instituce (dle IZO) 

Max. 

kapacita 

Počet dětí 

Počet pracovníků  

(učitelé - přepočet/ost. pedag. pracovníci-přepočet/nepedag. 

pracovníci-přepočet - zjišťováno jen pro poslední rok) 

Kvalifikova

nost 

pedagogů v 

2016/2017  2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Mateřská škola 

Bratřejov 
19 17 16 19 16 17 5 5 5 5 5(2/0/3) 98% 

Mateřská škola 

Březová 
26 25 26 26 26 26 4 3 4 4 4 (3-2,1/0/1-1) 100% 

Mateřská škola 

Držková 
28 24 26 25 23 21 5 5 5 5 chybí data chybí data 

Mateřská škola 

Hrobice 
53 50 51 53 43 53 7 8 7 8 7 (4-3,9/0/3-2,5) 100% 

Mateřská škola 

Hvozdná 
56 54 56 56 56 55 4 4 4 4 4 (4-3/0/0) 100% 

Mateřská škola 

Jasenná 
44 39 41 41 42 41 5 5 6 6 (-3,1/0/-2,4) 100% 

Mateřská škola 

Kašava 
60 43 37 39 42 44 5 5 5 5 5 (3-3/0/2-2) 100% 

Mateřská škola 

Sluníčko 
120 112 112 112 112 107 14 14 14 17 (-8,6/-1/-5,8) 100% 

Mateřská škola 

Trnava 
60 55 55 47 41 39 7 7 7 6 6 (3-3,17/0/3-2,67) 100% 

Mateřská škola 

Ublo 
25 25 25 25 25 25 4 4 4 4 4(-2/0/-1,6) 100% 

Mateřská škola 

Veselá 
28 28 27 25 27 26 2 2 2 2 2 (2-2/0/0) 100% 

Mateřská škola 

Vizovice 
180 180 180 180 180 180 24 26 28 29 (-13,8/-0,7/-10,8) 100% 

Mateřská škola 

Všemina 
28 28 28 28 28 28 14 12 12 12 (-5,4/-0,7/-4,8) 85% 

Mateřská škola 

Zádveřice - Raková 
56 56 56 53 56 52 9 10 9 9 (-4,1/0/-3,5) 100% 

CELKEM 783 736 736 729 717 714 109 110 112 116 xxx 99% 
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Počet dětí 

Při pohledu na tabulku je patrno, že v nynějším školním roce (2016/2017) je kapacita tříd 

veskrze využita. Většina sledovaných mateřských škol se pohybuje těsně pod maximální 

kapacitou, či tuto kapacitu přesně naplňuje. 

Mezi školky, jejichž kapacita je naplněna nejméně pak patří zejména (vybrány ty, které 

by mohly přijmout ještě minimálně 10 dalších dětí): 

 Mateřská škola Kašava  44/60 

 Mateřská škola Sluníčko 107/120 

 Mateřská škola Trnava  39/60 

Je však zjevné, že se jedná o jedny z největších mateřských škol, které byly hodnoceny. 

I to je pravděpodobně důvod, proč jsou mateřské školy o něco výrazněji pod svým 

maximálním limitem. U Mateřské školy Sluníčko je však situace veskrze v pořádku, neboť 

13 dětí je v celkovém počtu 120 míst poměrně malé procento. Z počtu dětí v jednotlivých 

letech je vidět, že nedocházelo k výraznějším výkyvům. Nachází se zde i několik takových, 

které ve všech sledovaných letech dokázali naplňovat maximálně své kapacity. Mezi ně patří: 

 Mateřská škola Ublo 

 Mateřská škola Vizovice 

 Mateřská škola Všemina 

Tento fakt je velice pozitivní, navíc přihlédneme-li ke skutečnosti, že např. obec Ublo patří 

mezi obce malé, přesto si dokázala udržet konstantní počet dětí v mateřské škole. 

V Hrobicích došlo k výraznému posunu směrem dolů o 10 dětí ve školním roce 2015/2016, 

situace se však zase v novém školním roce vrátila do původní situace. Celkový posun směrem 

dolů je patrný v Trnavě, která byla již zmíněna výše. V posledních letech je zde možno 

sledovat situaci postupného poklesu počtu dětí. MŠ Ublo, která ačkoliv má ve sledovaném 

období kapacitu naplněnu ze 100 %, bude nucena od 1. 9. 2017 snížit kapacitu na 22 dětí. 

Důvodem je malá kapacita třídy na jedno dítě v místnosti.  Na číslech celkových je vidět 

pokles v počtu dětí a logicky mírný nárůst ve volné kapacitě školek. I přesto, že není příliš 

výrazný, mohl by do budoucna stejně setrvalý pokles znamenat pro některé mateřské školy 

problém. 
  

Počet pracovníků 

V tabulce týkající se pracovníků je vidno, že kromě MŠ Bratřejov a Všemina je ve všech 

ostatních mateřských školách v současném školním roce 100% možné kapacity 

kvalifikovaných pedagogů. Mezi jednotlivými roky nedochází k výrazným změnám v počtu 

těchto pracovníků, největší rozdíl je pravděpodobně patrný v MŠ Sluníčko, kde byly 

v minulém školním roce (2015/2016) přijati tři noví zaměstnanci. Souhrnná čísla ukazují, 

že nedocházelo k velkým změnám, které by se týkaly počtu pracovníků. Mezi mateřské školy, 

které si ve všech sledovaných letech udržely stálý počet pracovníků, patří: 

 Mateřská škola Držková 

 Mateřská škola Hvozdná 

 Základní škola a Mateřská škola Kašava 

 Mateřská škola Ublo 

 Mateřská škola Veselá 
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Instituce (dle IZO) 

Identifikace patologického jevu 

vývojová porucha 

učení vady řeči autismus mentální postižení více vad 

Mateřská škola Vizovice 0 

14 (2014/2015) 

15 (2015/2016) 0 0 

1 (2014/2015) 

2 (2015/2016) 

Mateřská škola Hrobice 0 0 

1 (2012/2013) 

1 (2013/2014) 0 0 

Mateřská škola Sluníčko 2 (2015/2016) 0 0 0 0 

Mateřská škola Trnava 2 (2015/2016) 1 (2011/2012) 0 

1 (2011/2012 - 

2015/2016) 0 

CELKEM 4 (2015/2016) 

1 (2011/2012) 

14 (2014/2015) 

15 (2015/2016) 

1 (2012/2013) 

1 (2013/2014) 

1 (2011/2012)-

(2015/2016) 

1 (2014/2015) 

2 (2015/2016) 

 

Instituce (dle IZO) 

Technická vybavenost škol 

vlastní kuchyně 

cizí 

strávníci školní jídelna 

dětské 

hřiště 

stáří hřiště 

k 1. 1. 2017 

odpovídá 

představám tělocvična 

dostatek 

místa v MŠ 

Mateřská škola Bratřejov společná se ZŠ NE společná se ZŠ ANO necelý 1 rok ANO společná se ZŠ přiměřeně 

Mateřská škola Březová NE NE ANO ANO 40 let ANO ANO ANO 

Mateřská škola Držková ANO ANO ANO ANO     

Mateřská škola Hrobice ANO NE ANO ANO 1 rok ANO ve třídě ANO 

Mateřská škola Hvozdná ANO ANO ANO ANO 4 roky částečně NE ANO 

Mateřská škola Jasenná ANO   ANO     

Základní škola a Mateřská škola 

Kašava společná se ZŠ ANO společná se ZŠ ANO 1 rok ANO společná se ZŠ NE 

Mateřská škola Sluníčko ANO ANO ve třídách ANO   NE 

 Mateřská škola Trnava ANO NE ve třídách ANO 2 roky ANO NE přiměřeně 

Mateřská škola Ublo ANO NE ve třídě ANO 45 let NE ve třídě NE 

Mateřská škola Veselá společná se ZŠ NE ANO ANO 6 let ANO NE ANO 

Mateřská škola Vizovice ANO NE ve třídách ANO 1-9 let částečně NE NE 

Mateřská škola Všemina společná se ZŠ ANO ANO ANO 3 roky NE NE NE 

Mateřská škola Zádveřice - Raková ANO  ve třídách ANO   ANO  
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Vývojové poruchy 

Jediná mateřská škola se speciální třídou se nachází ve Vizovicích. V ostatních mateřských 

školách se patologické vady u dětí objevují zřídka. V žádné MŠ není sluchově, zrakově ani 

tělesně postižené dítě. 

Nejčastější poruchou je vada řeči, neboť počet dětí trpících tímto problémem 

je ze sledovaných let nejvyšší. Situace je taková především díky Mateřské škole Vizovice, 

neboť je zde zřízena logopedická třída. 

Mezi další nejčastěji sledované problémy, i když v mnohem menším měřítku než vada řeči, 

patří autismus, mentální postižení či vývojová porucha učení. 

  

Technická vybavenost 

Co se týče technické vybavenosti mateřských škol na sledovaném území, situace se velmi 

různí a je zde logicky významná souvislost týkající se velikosti daného zařízení. 

Situace je často odlišná i ve spojitosti s tím, že jsou některé mateřské školy spojeny 

se základními, tudíž mají společné i některé prostory. To lze výrazně sledovat např. v případě 

Kašavy, kde spolu obě instituce sdílí jak kuchyni a školní jídelnu, tak i tělocvičnu. I přes to, 

nebo možná právě proto, zde mají pocit, že v MŠ není dostatek potřebného místa. 

Vlastní kuchyni mají téměř všechny sledované školky, některé mají kuchyň společnou 

se školou základní. Jedinou bez vlastní kuchyně je Mateřská škola Březová. Mezi těmi, kteří 

zaslali své údaje, lze vyčíst, že cizí strávníky ve svých zařízeních lze najít zhruba v polovině 

odpovědí. Školní jídelna se ve školkách objevuje, často je řešena za pomoci využití třídy. 

Není pravděpodobně překvapením, že se ve všech sledovaných mateřských školách nachází 

dětské hřiště, liší se však délka jejich stáří. Ředitelé jsou však povětšinou se stávajícím stavem 

spokojeni, což je jistě dobrá zpráva. 

Problém s tělocvičnou je v několika případech řešen využitím některé z tříd, jak to lze 

sledovat např. v Hrobicích či v Uble. Naopak samostatné mateřské školy, které se mohou 

pochlubit vlastní tělocvičnou, se nachází na Březové či v Zádveřicích-Rakové. 

Ti ředitelé, kteří odpověděli, jsou povětšinou spokojeni s prostorem, který jejich mateřská 

škola nabízí. 

 

Předpokládaný vývoj počtu dětí 

Na základě demografického vývoje v obcích, kde se nachází mateřské školy i obcí spádových, 

poznání vývoje v minulých letech odhadují ředitelé mateřských škol mírný nárůst či stagnaci 

v příštích 3-4 letech. Další roky někteří nedokázali odhadnout, protože děti přijímané 

do mateřských škol v letech 2020, 2021 nejsou ještě na světě. Ostatní ředitelé odhadují 

od roku 2020 mírný pokles počtu dětí umístěných rodiči do mateřských škol. 

 

Rekonstrukce mateřských škol - investice 

V následující tabulce jsou vypsány stavby a rekonstrukce mateřských škol, které již 

investovaly, i ty, které plánující změny ať již do roku 2018, nebo později. Data jsou získána 

z dotazníkového šetření MŠMT v roce 2015. 
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Tabulka 11 Stavby a rekonstrukce MŠ 

Téma Již investovali Plán do 2018 Plán od 2018 

1. Nová výstavba nebo přístavba 

budov 

MŠ Jasenná     

MŠ Hrobice     

2. Bezbariérové stavební úpravy 

a rekonstrukce 

  MŠ Jasenná   

  MŠ Kašava   

  MŠ Vizovice   

3. Ostatní rekonstrukce, udržovací 

práce a modernizace pláště budov 

(projekty energeticky udržitelné škol 

apod.) 

MŠ Jasenná MŠ Březová 

MŠ Zádveřice-

Raková 

MŠ Kašava MŠ Slušovice MŠ Všemina 

MŠ Vizovice     

MŠ Ublo     

4. Stavební úpravy a rekonstrukce tříd MŠ Jasenná MŠ Trnava MŠ Vizovice 

  MŠ Kašava   

  MŠ Vizovice   

  MŠ Březová   

  MŠ Ublo   

5. Stavební úpravy a rekonstrukce 

knihovny 

  MŠ Trnava   

  MŠ Kašava   

  MŠ Jasenná   

6. Stavební úpravy a rekonstrukce 

herny 

  MŠ Trnava   

  MŠ Kašava   

  MŠ Jasenná   

7. Stavební úpravy a rekonstrukce 

tělocvičny 

  MŠ Březová MŠ Jasenná 

    MŠ Vizovice 

8. Stavební úpravy a rekonstrukce 

prostor na podporu polytechnického 

vzdělávání (keramická dílna apod.) 

  MŠ Ublo MŠ Jasenná 

    MŠ Vizovice 

9. Stavební úpravy a rekonstrukce 

školní jídelny 

  MŠ Trnava MŠ Březová 

  MŠ Kašava   

  MŠ Jasenná   
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10. Stavební úpravy a vybavení na 

podporu podnětného venkovního 

prostředí školy (hřiště, zahrady apod.) 

MŠ Vizovice 

MŠ Zádveřice-

Raková MŠ Všemina 

MŠ Držková MŠ Ublo   

MŠ Kašava MŠ Jasenná   

MŠ Hrobice     

MŠ Březová     

MŠ Všemina     

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Finanční situace MŠ 

Tabulka 12 Finanční situace MŠ 

Instituce (dle IZO) 

náklady v tis. Kč 

2012 2013 2014 2015 30. 9. 2016 

Mateřská škola Březová 1 272,83 1 305,83 1 242,98 1 410,80 1 007,57 

Mateřská škola Držková 1 643,10 1 755,69 1 823,19 1 806,25 1 290,95 

Mateřská škola Hrobice 2 453,08 2 889,25 3 063,16 2 794,48 2 296,92 

Mateřská škola Jasenná 2 585,75 2 613,65 2 665,53 2 584,63 1 714,10 

Mateřská škola Sluníčko 6 860,91 6 932,98 6 851,08 7 773,99 5 240,71 

Mateřská škola Trnava 2 859,60 3 061,71 3 018,35 2 882,15 1 949,50 

Mateřská škola Ublo 1 679,31 1 647,25 1 475,78 1 581,44 1 439,06 

Mateřská škola Vizovice 10 466,34 10 228,85 11 055,61 11 762,79 8 730,66 

Mateřská škola Zádveřice - 

Raková 3 544,56 3 776,02 3 879,04 3 772,37 2 909,39 

Instituce (dle IZO) 

výnosy v tis. Kč 

2012 2013 2014 2015 30. 9. 2016 

Mateřská škola Březová 1 289,25 1 289,24 1 350,22 1 411,77 1 173,14 

Mateřská škola Držková 1 641,94 1 779,39 1 843,61 1 866,31 1 313,63 

Mateřská škola Hrobice 2 539,49 2 920,12 3 117,29 3 003,82 2 572,09 

Mateřská škola Jasenná 2 572,59 2 613,65 2 665,53 2 584,63 2 266,87 

Mateřská škola Sluníčko 6 896,39 6 936,93 6 866,33 7 792,34 5 926,40 

Mateřská škola Trnava 2 892,50 3 139,24 3 055,75 2 890,95 2 022,49 

Mateřská škola Ublo 1 653,69 1 636,88 1 575,50 1 617,95 1 609,85 

Mateřská škola Vizovice 10 467,01 10 229,81 11 118,67 11 802,68 8 809,80 

Mateřská škola Zádveřice - 

Raková 3 761,55 3 838,46 3 957,83 3 934,76 3 461,27 

Zdroj: Monitor státní pokladny ke dni 30. 9. 2016 

 

Je pochopitelné, že čísla týkající se nákladů a výnosů se v některých případech diametrálně 

různí, neboť velikost prostor a počet dětí a pracovníků je rovněž u některých institucí značně 

odlišný. Mezi nejnákladnější i nejvýnosnější patří Mateřská škola Vizovice, která má zároveň 
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nejvyšší počet dětí i pracovníků. Je následována Mateřskou školou Sluníčko, která se logicky 

nachází v počtu dětí i pracovníků hned za školkou ve Vizovicích. 

Mezi samostatnými mateřskými školami lze sledovat zajímavou tendenci, kdy se náklady 

i výnosy od roku 2012 do roku 2015 postupně zvedají (či jsou v podobně výši), v posledním 

sledovaném období, tedy v roce 2016, však dochází k prudkému poklesu jak na straně 

nákladů, tak i výnosů. Tento fakt je díky neúplným konečným údajům za celý rok, ale jedná 

se o finance pouze ke dni 30. 9. 2016. 

Je vhodné poznamenat, že všechny sledované samostatné mateřské školy mají náklady 

i výnosy vyšší než je 1 milion Kč. U školky ve Vizovicích se čísla dokonce pohybují okolo 

10 milionů Kč. 

Čísla u spojených mateřských a základních škol jsou pochopitelně o něco vyšší, v závislosti 

na tom, kolik dětí a pracovníků se v institucích celkem nachází. Díky tomu má MŠ a ZŠ 

Kašava zhruba podobné náklady a výnosy jako MŠ Vizovice. 

I u spojených MŠ a ZŠ lze sledovat trend popsaný výše – postupný nárůst či podobná výše 

financí v letech 2012 – 2015, což je v roce 2016 následováno výrazným poklesem nákladů 

i výnosů.  

 

Graf 8 Grafické zobrazení tabulek uvedených pro mateřské školy 

  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Primární vzdělávání 

O tom, že právo na vzdělávání by měly mít všechny děti, věděla už v druhé polovině 

18. století císařovna Marie Terezie. Základním kamenem školního řádu bylo rozšíření škol 

do všech farních obcí, z nichž v malých městech a ve vesnicích byly zřízeny triviální 

jednotřídky a dvoutřídky, kde se vyučovaly tři základní předměty – čtení, psaní a počítání 

(případně také náboženství a základy hospodaření nebo dovednosti pro průmysl a řemesla). 

Důležitou změnou bylo zavedení hromadné výuky, nikoliv individuální jako byla doposud 
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a vyzvání rodičů, aby jejich děti navštěvovaly školu po dobu 6 let (ve věku od 6 do 12 let), 

a to bez rozdílu pohlaví. 

Ve školském zákoně - č. 561/2004 Sb. v § 36 je uvedeno, že povinná školní docházka je devět 

školních let, nejdéle ovšem do sedmnáctého roku věku dítěte. Toto ustanovení je platné pro 

všechny státní občany České republiky a pro cizince ze zemí Evropské unie pobývajících na 

území republiky déle než 90 dnů, ale také na cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území 

České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení 

o udělení mezinárodní ochrany.  

Na území Vizovicka a Slušovicka se nachází 12 zařízení nabízející základní vzdělávání. 

Z těchto 12 ZŠ jsou však pouze 5, které žákům nabízejí úplné vzdělání - tedy 

od 1. do 9. ročníku - jedná se o ZŠ v obcích Kašava, Trnava, Slušovice a Vizovice, kde jsou 

tyto školy dvě. Všechny školy na území mají pouze běžné třídy, v žádné ze škol není zřízena 

třída speciální. Maximální kapacita je stanovena na základě stavebních a hygienických 

požadavků na 2226 dětí s počtem tříd 85. Ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo základní 

školy celkem 1668 žáků, což je 75 % maximální povolené kapacity všech základních škol 

na území Vizovicka a Slušovicka. 

 

Z celkového počtu 12 základních škol jsou ovšem pouze 4 jednotřídní školy, což představuje 

33,3 %. V obci Hvozdná není základní škola úplná, ale pouze do 5. třídy, zatímco u škol 

v Kašavě, Slušovicích a Vizovicích je výuka až do 9. ročníku, čemuž také odpovídají nejvyšší 

počty žáků, tříd i učitelů. V malých obcích jsou častější tzv. malotřídky (66,7 %), kde se učitel 

musí střídavě věnovat dětem z různých ročníků. Často je tak hodina rozdělena na 2 a více 

částí, kdy zatímco je jedné skupině vysvětlováno nové učivo, zbývající skupiny dětí plní 

svěřené úkoly v rámci samostatné práce.  
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Tabulka 13 Základní přehled údajů základních škol v letech 

 

Největší počet tříd je pochopitelně v největších městech v území, která jsou spádová a mají všech devět ročníků vyučování. Z tabulky je zřejmé, 

že počet tříd stagnuje, případně mírně vzrůstá, což je zapříčiněno nárůstem počtu žáků na školách. Nejvíce tříd je jednoročníkových, 

a to především díky ZŠ Vizovice a Slušovice, které dohromady mají 46 jednoročníkových tříd. Na druhém místě jsou pak třídy dvouročníkové, 

které se nachází v 7 základních školách. Úplnou výjimku tvoří dvě trojročníkové třídy, které jsou v těch nejmenších ZŠ na území. 

 

 

 

 

 

Instituce (dle IZO) 
Počet tříd Počet typů tříd v šk. roce 2016/2017 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 jednoročníkové dvouročníkové trojročníkové čtyřročníkové 

Základní škola Bratřejov 2 2 2 2 2 0 1 1 0 

Základní škola Hvozdná 3 4 4 5 5 5 0 0 0 

Základní škola Jasenná 3 3 3 3 3 1 2 0 0 

Základní škola Kašava 9 9 9 9 9 9 0 0 0 

Základní škola Neubuz 2 2 2 2 2 0 1 1 0 

Základní škola Slušovice 20 20 20 19 19 19 0 0 0 

Základní škola Trnava 6 7 8 8 8 1 7 0 0 

Základní škola Veselá 2 2 2 2 2 0 2 0 0 

Základní škola Vizovice 25 26 25 25 27 27 0 0 0 

Dětský domov a Základní škola 

Vizovice 
3 3 3 3 3 3 0 0 0 

Základní škola Všemina 3 3 3 3 3 1 2 0 0 

Základní škola Zádveřice - Raková 3 3 3 4 4 3 1 0 0 

CELKEM 81 84 84 85 87 69 16 2 0 
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Instituce 

(dle IZO) 

Max. 

kapa

cita 

Počet žáků 
Počet žáků, kteří získali základní 

vzdělání 

Počet žáků, kteří předčasně ukončili 

povinnou školní docházku (uveden i 

ročník ukončení) 

Počet žáků, kteří přestoupili na 

gymnázium po splnění 5. ročníku 

2012/

2013 

2013/

2014 

2014/

2015 

2015/

2016 

2016/

2017 

2011/

2012 

2012/

2013 

2013/

2014 

2014/

2015 

2015/

2016 

2011/

2012 

2012/

2013 

2013/

2014 

2014/

2015 

2015/

2016 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

ZŠ 

Bratřejov 
50 28 31 30 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ZŠ 

Hvozdná 
90 48 55 62 74 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ZŠ Jasenná 97 38 39 41 39 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

ZŠ Kašava 178 146 142 139 145 157 18 12 17 19 12 0 0 0 
1  

(8. r.) 
0 1 0 0 0 0 

ZŠ Neubuz 40 27 22 24 29 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

ZŠ 

Slušovice 
600 471 486 469 449 465 44 56 47 58 69 0 

1  

(7. r.) 
0 

1  

(8. r.) 
0 4 4 4 1 1 

ZŠ Trnava 150 90 93 108 121 132 13 7 7 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

ZŠ Veselá 45 37 37 42 39 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ZŠ 

Vizovice 
700 562 577 582 608 619 64 70 66 67 73 0 0 0 

1  

(8. r.) 

4  

(8. r.) 
0 0 0 6 0 

DD a ZŠ 

Vizovice 
60 20 24 20 19 17 - - 3 - 3 - - - - - - - - - 0 

ZŠ 

Všemina 
120 50 54 45 58 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

ZŠ 

Zádveřice - 

Raková 

96 48 40 50 56 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 

CELKEM 2226 1565 1600 1612 1668 1722 139 145 140 152 165 0 1 0 3 4 5 8 5 11 2 

 

Celkový počet žáků, kteří navštěvují ZŠ každým rokem, ve sledovaném období, stoupal. Při pohledu na počty žáků jednotlivých škol v porovnání 

s kapacitou je však zřetelné, že všechna tato zařízení mají ještě dostatek volné kapacity. Z 661 volných kapacit ve školním roce 2012/2013 

je v roce 2016/2017 volných „pouze“ 504 míst. Se zvyšováním počtu žáků částečně také souvisí rostoucí počet absolventů, který by měl 

v následujících letech také růst. Co je však nepříjemné, že roste počet žáků, které předčasně ukončí školní docházku. Tento fakt není spojen 

se špatnými výsledky žáků, ale převážně z důvodu stěhování do jiných měst, a tedy dochází i ke změně školy. 

Po ukončení 5. a 7. ročníku základní školy mají žáci možnost přihlásit se ke studiu na víceletých gymnáziích. Zatímco možnosti studia 

v osmiletých oborech gymnázií žáci základních škol ve sledovaném období do jisté míry využili, možnost studovat v šestiletém oboru gymnázia 

nevyužil nikdo. V tabulce je tedy uveden pouze počet žáků, kteří přestoupili na gymnázium po splnění 5. ročníku. 
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Instituce (dle IZO) 
Počet pracovníků 

Pedagogičtí 

pracovníci - učitelé 

(počet v 2016/2017) 

Pedagogičtí 

pracovníci - ostatní  

(počet v 2016/2017) 

Nepedagogičtí 

pracovníci (počet v 

2016/2017) 

Kvalifikovanost 

pedagogů v 

2016/2017 v 

procentech 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 muži ženy muži ženy muži ženy 

Základní škola Bratřejov 7 7 7 8 8 0 2 0 1 0 3 98 

Základní škola Hvozdná 11 14 15 17 15 1 6 0 0 0 8 100 

Základní škola Jasenná 7 7 7 7 7 1 3 0 1 0 2 80 

Základní škola Kašava 20 20 24 24 24 4 10 1 2 1 6 88 

Základní škola Neubuz 7 6 6 6 5 0 3 0 1 0 1 95 

Základní škola Slušovice 46 47 49 49 46 6 22 0 4 1 12 100 

Základní škola Trnava 15 16 18 20 20 1 8 0 4 1 6 100 

Základní škola Veselá 7 7 8 8 8 0 5 0 1 0 2 100 

Základní škola Vizovice 64 62 66 65 67 4 43 0 6 2 18 100 

Dětský domov a 

Základní škola Vizovice 13 13 13 13 21 1 6 4 4 0 6 88 

Základní škola Všemina 9 9 9 9 9 0 3 0 1 0 5 98 

Základní škola 

Zádveřice - Raková 8 8 8 9 10 0 6 0 1 1 2 100 

CELKEM 205 207 221 226 240 18 117 5 26 6 71 97 

 

Vývoj počtu pedagogických i nepedagogických zaměstnanců odpovídá velikosti základní školy a počtu žáků. V tabulce jsou uvedeny počty 

zaměstnanců jednotlivých základních škol v posledních 5 letech, přehled počtu pedagogických a nepedagogických pracovníků a kvalifikovanost 

zaměstnanců jednotlivých základních škol ve školním roce 2016/2017. Z první části je zřetelné, že stejně jako počet tříd a žáků roste i počet 

pracovníků, z čehož největší část tvoří pedagogičtí pracovníci. Nemalé číslo tvoří také nepedagogičtí pracovníci, což jsou např. uklízečky, 

kuchařky, školníci atd. V základních školách, které mají jako svoji součást také mateřskou školu, se nedají tito zaměstnanci mnohdy rozlišit, 

protože pracují pro obě části školy. Proto číslo o těchto pracovnících může být mírně zkresleno. Nejmenší, ne však nejméně důležitou, skupinu 

tvoří pedagogičtí pracovníci – ostatní, kteří představují asistenty pedagogů, speciální pedagogy, psychology apod. Díky podpoře EU 

je předpokládáno, že v roce 2016/2017 a 2017/2018 bude počet těchto pracovníků vyšší než v předchozích letech. Ve všech těchto třech 

skupinách dominují ženy, které představují 88 % všech zaměstnanců škol. Kvalifikovanost pedagogů dosahuje celkově 95 %. Díky DVPP 

se však předpokládá, že se toto procento bude v příštích letech zvyšovat. 
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Instituce 

(dle IZO) 

Sluchově postižení Zrakově postižení 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

ZŠ Bratřejov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ZŠ Hvozdná 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ZŠ Jasenná 0 0 0 1 
 

0 0 0 0 
 

ZŠ Kašava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ZŠ Neubuz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ZŠ Slušovice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ZŠ Trnava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ZŠ Veselá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ZŠ Vizovice 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 

DD a ZŠ 

Vizovice  
0 

 
0 

  
0 

 
0 

 

ZŠ Všemina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ZŠ Zádveřice 

- Raková 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CELKEM 1 0 1 1 0 0 0 2 2 0 

Instituce 

(dle IZO) 

 

Tělesně postižení S vývojovými poruchami učení 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

ZŠ Bratřejov 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 

ZŠ Hvozdná 0 0 0 0 0 1 1 6 6 0 

ZŠ Jasenná 0 0 0  4 3 1 0  0 

ZŠ Kašava 0 0 0 0 1 0 0 2 6 0 

ZŠ Neubuz 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 

ZŠ Slušovice 2 2 1 1 17 14 13 15 18 2 

ZŠ Trnava 0 0 0 0 2 3 2 2 5 0 

ZŠ Veselá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ZŠ Vizovice 1 1 1 0 48 46 18 25 0 1 

DD a ZŠ 

Vizovice 
0  0 

 
 5  5 

 
0 

ZŠ Všemina 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

ZŠ Zádveřice 

- Raková 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CELKEM 3 3 2 1 75 74 38 56 39 7 

Instituce 

(dle IZO) 

S vývojovými poruchami chování S vadami řeči 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

ZŠ Bratřejov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ZŠ Hvozdná 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ZŠ Jasenná 1 0 0 0  2 2 0 1  

ZŠ Kašava 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

ZŠ Neubuz 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

ZŠ Slušovice 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 

ZŠ Trnava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ZŠ Veselá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ZŠ Vizovice 13 13 9 1 0 0 0 0 2 0 

DD a ZŠ 

Vizovice 
 0  0 

 
 0  0 

 

ZŠ Všemina 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ZŠ Zádveřice 

- Raková 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CELKEM 17 14 11 4 3 3 3 2 4 1 
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Instituce 

(dle IZO) 

Mentální postižení Autismus 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

ZŠ Bratřejov 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ZŠ Hvozdná 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ZŠ Jasenná 0 0 0 0  0 0 0 0  

ZŠ Kašava 1 2 3 3 2 0 0 0 0 0 

ZŠ Neubuz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ZŠ Slušovice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ZŠ Trnava 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

ZŠ Veselá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ZŠ Vizovice 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

DD a ZŠ 

Vizovice 
 19  9 

 
 0  0 

 

ZŠ Všemina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ZŠ Zádveřice 

- Raková 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CELKEM 2 22 4 13 3 0 0 1 1 1 

 

CELKEM VŠECH 

PORUCH 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

101 116 58 91 48 

 

Vývojové poruchy 

Všechny základní školy na území Vizovicka a Slušovicka vzdělávají žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáky nadané. Žáci jsou vzděláváni v běžných třídách, v žádné 

ze škol není zřízena speciální třída. Od 1. 9. 2016 došlo ke změně legislativy v oblasti 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Byl novelizován 

školský zákon č. 561/2004 Sb. a také vešla v platnost související vyhláška č. 27/2016 Sb. - 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. V rámci novely byl 

zaveden systém podpůrných opatření 1. až 5. stupně, která jsou žákům přidělena na základě 

vyšetření školským poradenským zařízením.  

Nejvíce žáků se potýká s vývojovými poruchami učení následováno žáky s vývojovými 

poruchami chování. Ve školním roce 2016/2017 se v žádné škole nevzdělává žák 

se sluchovou či zrakovou vadou.  
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Instituce (dle 

IZO) 

Technický stav uvedených (1 - výborná, 2 - drobné nedostatky, 3 - 

přiměřená, 4 - nedostatečná, 5 - kritická) 

Vybavenost uvedených (1 - výborná, 2 - drobné nedostatky, 3 - 

přiměřená, 4 - nedostatečná, 5 - kritická) 

vlastní 

kuchyně 

školní 

jídelna 

sportovní 

hřiště 

tělocvičn

a 
posilovna 

cvičný 

byt 

dílny 

/řemesln

á učebna 

školní 

družina 

školní 

klub 

vlastní 

kuchyně 

školní 

jídelna 

sportovní 

hřiště 

tělocvičn

a 
posilovna 

cvičný 

byt 

dílny 

/řemesln

á učebna 

školní 

družina 

školní 

klub 

Základní škola 

Bratřejov 
2 2 - 3 - - - 3 - 2 2 - 3 - - - 2 - 

Základní škola 

Hvozdná 
1 1 - - - - - 3 - 3 1 - - - - - 3 - 

Základní škola 

Jasenná                   
Základní škola 

Kašava 
3 2 4 3 - - 5 3 2 3 3 5 2 - - 4 2 3 

Základní škola 

Neubuz 
- 2 2 - - - - 3 - 

 
2 2 - - - - 2 - 

Základní škola 

Slušovice 
2 3 5 3 4 4 3 2 2 2 2 5 3 4 4 3 2 2 

Základní škola 

Trnava 
4 3 1 1 - - - 3 - 5 3 2 2 - - - 3 - 

Základní škola 

Veselá 
1 1 - - - - - 1 - 1 1 - - - - - 1 - 

Základní škola 

Vizovice 
4 3 1 2 4 - 4 2 - 3 2 2 3 4 - 4 2 - 

DD a ZŠ Vizovice 
                  

Základní škola 

Všemina 
2 3 - - - - - 2 - 2 3 - - - - - 2 - 

Základní škola 

Zádveřice - 

Raková 
- 1 4 2 - - - 2 - - 1 4 3 - - - 2 - 

PRŮMĚRNÉ 

HODNOCENÍ 
2,83 2,33 4,00 4,00 4,00 2,40 2,00 2,63 2,00 3,33 2,67 4,00 4,00 3,67 2,10 2,50 2,83 2,33 
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Technické vybavení 

Hodnocení technického stavu vybraných prostor základních škol a hodnocení vybavenosti 

bylo provedeno na škále od 1 do 5, kdy 1 označovala nejlepší stav a 5 nejhorší. Pomlčka značí 

stav, že v dané škole se technické zázemí nenachází. 

 Z vyplněných tabulek řediteli škol bylo zjištěno, že většina má svoji vlastní kuchyni a školní 

družinu. Tyto části základních škol získaly také nejlepší hodnocení 2-3 jak po technické 

stránce, tak vybavenosti, za což pravděpodobně mohou investice v posledních letech a to díky 

dotacím EU. 

Naopak pouze dvě školy – Slušovice a Vizovice mají posilovnu a jediné Slušovice mají 

pro své žáky cvičný byt. Tyto školy nezávisle na sobě však označili posilovnu i cvičný byt 

po technickém stavu i vybavenosti hodnotami 4 – nedostatečné. Celkovou hodnotu 4 má také 

technický stav řemeslných učeb či dílen, které jsou ve třech školách v území. Pouze základní 

škola ve Slušovicích se však může chlubit kompletní technickou vybaveností, které byly 

v dotazníku uvedeny. Z tabulky také vyplývá, že nejvíce spokojenou školou se svým 

technickým stavem a vybaveností je Základní škola Veselá.  

 

Rekonstrukce základních škol - investice 

V následující tabulce jsou vypsány stavby a rekonstrukce základních škol, které 

již investovaly, i ty, které plánující změny ať již do roku 2018, nebo později. Data jsou 

získána z dotazníkového šetření MŠMT v roce 2015. 

 

Tabulka 14 Rekonstrukce základních škol - investice 

Téma Již investovali Plán do 2018 Plán od 2018 

1. Nová výstavba nebo přístavba 

budov 

ZŠ Neubuz  ZŠ Neubuz 

ZŠ Hvozdná  ZŠ Kašava 

  ZŠ Vizovice 

  ZŠ Všemina 

2. Bezbariérové stavební úpravy 

a rekonstrukce 

  ZŠ Jasenná 

 ZŠ Kašava ZŠ Neubuz 

  ZŠ Vizovice 

  ZŠ Slušovice 

3. Ostatní rekonstrukce, 

udržovací práce a modernizace 

pláště budov (projekty 

energeticky udržitelné škol 

apod.) 

ZŠ Jasenná ZŠ Neubuz ZŠ Neubuz 

ZŠ Hvozdná ZŠ Slušovice  

ZŠ Kašava   

ZŠ Neubuz   
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4. Stavební úpravy a 

rekonstrukce kmenových tříd 

DD a ZŠ Vizovice ZŠ Vizovice ZŠ Jasenná 

ZŠ Hvozdná ZŠ Kašava ZŠ Hvozdná 

 ZŠ Slušovice ZŠ Neubuz 

5. Stavební úpravy a 

rekonstrukce knihovny, 

informačního centra školy 

 ZŠ Vizovice ZŠ Neubuz 

 ZŠ Kašava  

 ZŠ Slušovice  

6. Stavební úpravy a 

rekonstrukce učebny cizích 

jazyků 

ZŠ Vizovice ZŠ Slušovice  

 ZŠ Kašava  

7. Stavební úpravy a 

rekonstrukce učebny fyziky 

ZŠ Slušovice   

ZŠ Kašava   

8. Stavební úpravy a 

rekonstrukce učebny chemie 

ZŠ Slušovice ZŠ Slušovice  

 ZŠ Kašava  

9. Stavební úpravy a 

rekonstrukce učebny přírodopisu ZŠ Slušovice ZŠ Kašava  

10. Stavební úpravy a 

rekonstrukce učebny informatiky 

ZŠ Jasenná   

ZŠ Vizovice ZŠ Kašava  

ZŠ Slušovice   

11. Stavební úpravy a 

rekonstrukce tělocvičny 

 ZŠ Vizovice  

 ZŠ Slušovice  

 ZŠ Jasenná  

12. Stavební úpravy a 

rekonstrukce učebny uměleckých 

předmětů (např. hudebny apod.) 

 ZŠ Hvozdná  

 ZŠ Kašava  

13. Stavební úpravy a 

rekonstrukce dílny/cvičné 

kuchyňky 

ZŠ Slušovice ZŠ Slušovice  

 ZŠ Kašava  

 ZŠ Vizovice  

14. Stavební úpravy a 

rekonstrukce školní jídelny, 

družiny, klubu apod. 

ZŠ Neubuz ZŠ Slušovice ZŠ Neubuz 

ZŠ Hvozdná ZŠ Kašava ZŠ Vizovice 

 ZŠ Zádveřice-  
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Raková 

15. Stavební úpravy a vybavení 

na podporu podnětného 

venkovního prostředí školy 

(hřiště, školní zahrady, dopravní 

hřiště, botanické zahrady, 

rybníky, učebny v přírodě, 

naučné stezky apod.) 

ZŠ Jasenná DD a ZŠ Vizovice ZŠ Jasenná 

ZŠ Hvozdná ZŠ Kašava ZŠ Neubuz 

ZŠ Kašava ZŠ Vizovice 

ZŠ Zádveřice-

Raková 

ZŠ Všemina ZŠ Slušovice ZŠ Všemina 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Tabulka 15 Vybavení ZŠ 

Téma Již investovali Plán do 2018 Plán od 2018 

1. Vybavení kmenových tříd DD a ZŠ Vizovice DD a ZŠ Vizovice ZŠ Jasenná 

ZŠ Hvozdná ZŠ Kašava ZŠ Hvozdná 

ZŠ Neubuz ZŠ Neubuz ZŠ Neubuz 

ZŠ Slušovice ZŠ Slušovice ZŠ Všemina 

ZŠ Všemina ZŠ Vizovice  

2. Vybavení polytechnických 

učeben (fyziky, chemie, 

přírodopisu, dílny, kuchyňky…) 

ZŠ Slušovice ZŠ Neubuz  

ZŠ Kašava ZŠ Vizovice  

 ZŠ Slušovice  

3. Vybavení jazykové učebny ZŠ Jasenná DD a ZŠ Vizovice ZŠ Jasenná 

ZŠ Vizovice ZŠ Kašava ZŠ Neubuz 

 ZŠ Slušovice ZŠ Trnava 

4. Vybavení knihovny ZŠ Slušovice ZŠ Slušovice ZŠ Neubuz 

ZŠ Kašava ZŠ Hvozdná ZŠ Vizovice 

DD a ZŠ Vizovice ZŠ Všemina  

 ZŠ Trnava  

5. Vybavení počítačové učebny 

(stolní PC) 

DD a ZŠ Vizovice   

ZŠ Hvozdná ZŠ Hvozdná ZŠ Hvozdná 

ZŠ Vizovice ZŠ Slušovice 

ZŠ Zádveřice-

Raková 

ZŠ Slušovice ZŠ Všemina  
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ZŠ Bratřejov ZŠ Veselá  

ZŠ Zádveřice-

Raková   

ZŠ Všemina   

ZŠ Trnava   

6. Vybavení mobilní počítačové 

učebny (notebooky, tablety) 

ZŠ Jasenná DD a ZŠ Vizovice  

ZŠ Hvozdná ZŠ Hvozdná ZŠ Hvozdná 

ZŠ Neubuz ZŠ Kašava ZŠ Neubuz 

ZŠ Vizovice ZŠ Jasenná  

ZŠ Slušovice ZŠ Neubuz  

ZŠ Bratřejov ZŠ Slušovice  

ZŠ Všemina ZŠ Bratřejov  

 ZŠ Veselá  

7. Vybavení tělocvičny ZŠ Slušovice DDM Vizovice  

ZŠ Neubuz ZŠ Kašava  

ZŠ Vizovice   

ZŠ Zádveřice-

Raková   

8. Vybavení umělecké učebny ZŠ Slušovice ZŠ Neubuz  

 ZŠ Kašava  

 ZŠ Vizovice  

9. Vybavení díly/cvičné 

kuchyňky 

ZŠ Slušovice DD a ZŠ Vizovice  

ZŠ Kašava ZŠ Kašava  

 ZŠ Slušovice  

 ZŠ Vizovice  

10. Vybavení školní jídelny, 

družiny, klubu apod. 

ZŠ Neubuz DD a ZŠ Vizovice ZŠ Neubuz 

 ZŠ Kašava ZŠ Vizovice 

 ZŠ Neubuz  

 ZŠ Slušovice  
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 ZŠ Všemina  

Zdroj: vlastní zpracování  

 

 

Finanční situace ZŠ 

Tabulka 16 Finanční situace ZŠ 

Instituce (dle IZO) 

náklady v tis. Kč 

2012 2013 2014 2015 30. 9. 2016 

Základní škola Jasenná 4 056,86 3 629,03 3 543,00 3 500,13 2 450,99 

Základní škola Neubuz 2 301,06 1 930,37 1 816,14 2 066,36 1 909,80 

Základní škola Slušovice 23 442,07 25 499,27 24 170,25 26 051,40 16 868,76 

Základní škola Trnava 7 093,72 7 170,32 7 763,35 8 834,84 6 570,64 

Základní škola Vizovice 30 054,86 30 600,43 32 181,52 33 351,01 24 588,15 

Dětský domov a Základní 

škola Vizovice 12 476,81 12 586,73 11 408,40 11 738,40 7 911,10 

Základní škola Zádveřice - 

Raková 3 097,18 3 296,37 3 127,03 3 432,52 2 286,10 

Instituce (dle IZO) 

výnosy v tis. Kč 

2012 2013 2014 2015 30. 9. 2016 

Základní škola Jasenná 4 144,13 3 564,23 3 580,11 3 500,13 2 849,91 

Základní škola Neubuz 2 290,22 1 965,29 1 847,47 2 075,05 1 472,56 

Základní škola Slušovice 23 460,97 25 517,68 24 178,18 26 077,77 17 899,50 

Základní škola Trnava 7 099,90 7 184,82 7 776,08 8 853,00 7 380,32 

Základní škola Vizovice 30 107,21 30 785,50 32 279,31 33 531,12 25 363,98 

Dětský domov a Základní 

škola Vizovice 12 476,81 12 586,73 11 451,49 11 769,73 7 877,51 

Základní škola Zádveřice - 

Raková 3 272,71 3 305,78 3 300,07 3 562,53 2 475,80 

Zdroj: Monitor státní pokladny ke dni 30. 9. 2016 

 

 

Z důvodu, že náklady a výnosy sloučených mateřských a základních škol nelze zcela rozlišit, 

uvádíme celkové údaje za RED IZO. 
 

Tabulka 17 Finanční situace sloučených ZŠ a MŠ 

Instituce (dle RED IZO) 

náklady v tis. Kč 

2012 2013 2014 2015 30. 9. 2016 

Základní škola a Mateřská 

škola Bratřejov 3 595,90 3 268,80 3 490,71 3 753,54 2 512,85 

Základní škola a Mateřská 

škola Hvozdná 5 273,71 6 439,32 3 768,15 7 340,65 5 572,89 

Základní škola a Mateřská 

škola Kašava 12 276,31 12 039,12 13 401,61 14 507,97 9 933,91 

Základní škola a Mateřská 

škola Veselá 4 273,04 4 499,20 4 387,32 4 237,15 3 260,24 

Základní škola a Mateřská 

škola Všemina 5 927,81 5 700,09 5 397,36 5 738,43 4 126,11 
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Instituce (dle IZO) 

výnosy v tis. Kč 

2012 2013 2014 2015 30. 9. 2016 

Základní škola a Mateřská 

škola Bratřejov 3 597,46 3 385,07 3 634,79 3 716,74 2 953,16 

Základní škola a Mateřská 

škola Hvozdná 5 300,91 6 449,57 6 775,66 7 353,29 6 233,36 

Základní škola a Mateřská 

škola Kašava 12 305,10 12 109,09 13 402,28 14 510,30 10 006,46 

Základní škola a Mateřská 

škola Veselá 4 354,15 4 529,62 4 476,52 4 488,95 3 752,08 

Základní škola a Mateřská 

škola Všemina 6 011,40 5 768,09 5 425,53 5 739,71 4 994,78 

Zdroj: Monitor státní pokladny ke dni 30. 9. 2016 

 

Je pochopitelné, že čísla týkající se nákladů a výnosů jsou velmi odlišná, neboť velikost 

prostor a počet žáků a pracovníků je závislý na velikosti těchto škol. Mezi nejnákladnější 

i nejvýnosnější patří Základní škola Vizovice následována druhou největší školou ZŠ 

Slušovice. U všech základních škol lze pozorovat propad v roce 2016, což je zapříčiněno tím, 

že data v roce 2016 jsou pouze k 30. 9. 2016. 

Většinu nákladů použijí školy na zajištění běžného provozu škol, výnosy představují naopak 

dotace státního rozpočtu a zřizovatele na pokrytí těchto nákladů. Některé školy zvyšují své 

výnosy také vedlejší činností – pronájmem tělocvičny, hřišť, prodejem obědů cizím 

strávníkům apod. 

 

Graf 9 Grafické zobrazení tabulek uvedených pro základní školy 
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Zdroj: vlastní zpracování 
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Základní umělecké vzdělávání 

Základní umělecké vzdělání je při základních školách dnes již téměř obvyklou záležitostí. 

Na území MAP však nemá žádná ze základních uměleckých škol sídlo. Při školách působí 

pouze pobočky těchto větších vzdělávacích organizací.  

Vzdělávání na území MAP poskytují: Základní umělecká škola Morava v Kašavě a Jasenné 

a Základní umělecká škola Zlín ve Slušovicích, Trnavě, Vizovicích a Všemině.  

V následující tabulce je uveden přehled vyučování v jednotlivých školách. 

 

Tabulka 18 Přehled vyučování ZUŠ 

Škola 
Počet 

vyučujících 
Výukové obory Vyučované předměty 

ZŠ Jasenná 2 hudební obor klavír, housle 

ZŠ Kašava 6 hudební obor, 

výtvarný obor 

dechové nástroje žesťové a dřevěné, zobcová 

flétna, souborová hra, klavír, varhany, 

korepetice, kytara, smyčcové nástroje, dudy, 

gajdošská muzika, hudební nauka pěvecký 

sbor, přípravná hudební výchova, výtvarný 

obor 

ZŠ Slušovice 7 hudební obor klavír, klávesy, housle, klarinet, saxofon, 

zobcová flétna, kytara, hudební nauka, zpěv, 

sborový zpěv 

ZŠ Trnava 2 hudební obor klavír, kytara, hudební nauka 

ZŠ Vizovice 8 hudební obor, 

výtvarný obor, 

taneční obor 

klavír, zobcové flétny, klarinet, saxofon, 

příčná flétna, housle, viola, výtvarný obor 

ZŠ Všemina 2 hudební obor klavír, hudební nauka 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Neformální a zájmové vzdělávání 

Zájmové vzdělávání a neformální vzdělávání tvoří nedílnou součást procesu celoživotního 

učení a významným způsobem zasahuje do oblasti naplňování volného času dětí a mládeže. 

Smysluplné využívání volného času přispívá k osobnímu rozvoji jedince, jeho zájmů, nadání 

a je významným prostředkem prevence rizikového chování. 

Organizátory neformálního vzdělávání jsou sdružení dětí a mládeže, nestátní neziskové 

organizace (NNO) či školská zařízení pro zájmové vzdělávání, které vykonávají organizované 

výchovně vzdělávací aktivity mimo rámec zavedeného oficiálního školského systému. 

Zájmové vzdělávání se uskutečňuje ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání 

(střediscích volného času, školních družinách a školních klubech), které mají zpracovány svůj 
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školní vzdělávací program, jenž má přímou vazbu na rámcové vzdělávací programy. Zájmové 

vzdělávání napomáhá naplňovat vzdělávací cíle stanovené školským zákonem. 

 

Střediska volného času, Domy dětí a mládeže a jejich přehled 

Ve Vizovicích se těší velké oblibě Domov dětí a mládeže Zvonek, jehož zřizovatelem 

je Město Vizovice. Ve školním roce 2015/16 bylo v činnosti 49 zájmových útvarů 

pod vedením 4 interních a 18 externích pracovníků. Zájmové útvary navštěvovalo celkem 

505 účastníků. Na základě uzavřených dohod probíhalo pět zájmových útvarů v ZŠ Jasenné, 

pět zájmových útvarů v ZŠ Zádveřice, jeden útvar v ZŠ Všemina a jeden zájmový útvar 

v Bratřejově. Přehled kroužků a účastníků v DDM Zvonek za poslední tři roky je uveden níže: 

 

Graf 10 Činnost Domovu dětí a mládeže Zvonek v roce 2015/2016 

 

Zdroj: výroční zpráva 2016 

 

Kromě pravidelných týdenních schůzek DDM pořádá i jednorázové akce a několik letních 

táborů (příměstských i pobytových). Během školního roku 2015/2016 se v DDM Zvonek 

uskutečnilo 70 akcí, z toho 37 příležitostných, 26 víkendových, 1 pobytová 

a 6 prázdninových. Akce navštívilo celkem 4 276 účastníků z řad dětí a široké veřejnosti. 

Na spontánní akce připadlo 1500 účastníků. 

Dále jsou zde Nízkoprahové centrum pro děti a mládež VITEK se sídlem ve Vizovicích 

od října 2014 Slušovjánek, z.s., které nabízí dětem a mládeži využívat zařízení klubu – 

kulečník, stolní fotbal, stolní tenis, PC, knihovna, hry, keramická dílna, tak aby netrávili 

volný čas venku na ulici. Základním principem práce je nízkoprahovost - umožnění 

anonymního kontaktu, bezplatnost, možnost přijít a odejít podle vlastní vůle, svoboda 

rozhodování o využití nabízených služeb. 

Trávení volného času spojené se vzděláváním dětí, mládeže, a také dospělých, nabízejí 

na sledovaném území také dvě komunitní školy. Komunitní škola SOVA v obci Neubuz 

a Komunitní škola Kašava. Hlavním cílem těchto organizací je nabídnout veřejnosti 

vzdělávací kurzy a aktivity, které lidé potřebují a o které mají zájem tak, aby občané nemuseli 

za zábavou, sportem či vzděláním dojíždět do okolních měst. Kromě pravidelných kroužků 

obě komunitní školy pořádají jednorázové akce, např. karneval, vánoční či velikonoční 

tvoření, příměstský tábor apod. 
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Neziskové organizace zabývající se vzděláváním působící v území 

Ve všech obcích kromě Dešné je aktivní Sbor dobrovolných hasičů. Úloha sborů 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. 

Mládež a děti ocení střediska Junák ve Slušovicích a Vizovicích nebo Orel, který má své 

jednoty ve Vizovicích a Kašavě. V dalších obcích 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. Za zmínku stojí 

také divadelní (Vizovice a Hvozdná) a folklórní soubory (Vizovjánek, Valašský soubor 

Kašava, Vizovský Juráš a CM Ocún), které tvoří již nedílnou součást zdejší tradice. 

Především vystoupení folklórních souborů jsou součástí jak národních, tak i mezi-národních 

setkání, soutěží a přehlídek, kde sklízí ohromný úspěch. Tyto tradiční soubory se potýkají 

však s problémy, kterými jsou vysoké pořizovací náklady nových kostýmů či krojů, které 

tvoří nedílnou součást prezentace na veřejnosti, přehlídkách a vystoupeních. Soubory proto 

ošacení musejí měnit postupně, což částečně narušuje jejich prezentaci. 

 

3.1.5 Zajištění dopravní dostupnosti škol v území 
 

Nejlepší dopravní dostupnost je do obcí Zádveřice-Raková a Vizovice, neboť je zde kromě 

dopravy automobilní a autobusové možnost dopravy vlakové. Vizovická vlaková stanice 

se ale nachází poměrně daleko od školy mateřské i obou budov školy základní, a proto 

převažuje využívání dopravy autobusové. Tomu přispívá jak umístění autobusové zastávky 

hned na náměstí, tak rovněž skutečnost, že dopravu vlakovou směrem do Vizovic mohou 

využít jen děti z obce Zádveřice-Raková. 

V obcích ostatních je samozřejmě možno využít dopravy automobilní i autobusové, přičemž 

četnost autobusových spojů se různí, zpravidla dle velikosti obce. Autobusové zastávky jsou 

často umístěny v blízkosti mateřských a základních škol, čímž je zajištěn jistý stupeň 

bezpečnosti. Ve větších obcích je navíc situace podpořena policejním dozorem, který 

na přechodech pro chodce dohlíží na bezpečný přesun dětí.  

V dnešní době je stále častější, že jsou děti více než dříve dováženy do škol svými rodiči, kteří 

cestují automobilem do zaměstnání, obvykle do nedalekého Zlína. Jedná se samozřejmě 

ve velké míře o děti ve školách mateřských, významný počet je však i u dětí navštěvujících 

školu základní. Stále větší skupina dětí tak dopravu autobusovou a vlakovou nevyužívá.  

Několik málo MŠ a ZŠ má zaveden systém svozu dětí, které sváží z okolních obcí. Hlavním 

důvodem je špatné časové nastavení jízdních řádů autobusových spojů a tím vzniklé dlouhé 

prodlevy při přestupech či dlouhé čekání před zahájením vyučování nebo po jeho skončení.  
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3.1.6 Sociální situace 
 

Sociálně patologické jevy  

Čím dál častěji ovlivňují děti a mládež sociálně patologické jevy a některé nové formy vlivů 

z prostoru komunikačních médií. Obecně se hovoří o jednání spojeném s problematickou 

záškoláctví, šikany a násilí. Víme také o problémech nikotinismu a alkoholismu, drogových 

závislostí, kriminality a delikvence, vandalismu, rizikového sexuálního chování, virtuálních 

drog, gamblerství, projevy rasismu a xenofobie. Z internetového světa vstupuje do života 

kyberšikana, spolu s formami jako sexting, různé manipulace a stalking (pronásledování). 

Do skupiny dětí a mládeže, u kterých je zvýšené riziko výskytu sociálně patologických jevů 

patří především chroničtí sledovači televize, filmů a počítačových her, mládež bloudící 

po ulicích, restauračních zařízeních a ubíjející nudu a mládež vyhledávající dramatické 

a dobrodružné aktivity zástupným způsobem (pomocí násilí, kriminality, drog a alkoholu). 

 

Výskyt sociálně vyloučené lokality 

Území tvorby MAP tvoří obce ležící na území dvou obcí s rozšířenou působností. Těmito 

ORP jsou Vizovice a Zlín. Na základě nejrůznějších charakteristik použitých v Analýze 

sociálně vyloučených lokalit (2015) bylo na území ČR 606 takových lokalit. Mezi ORP 

se SVL patří i Zlín, který na svém obvodu má tři SVL. Na území ORP Vizovice se SVL 

nenachází. Na území pro které tvoříme tento MAP se sociálně vyloučená lokalita nenachází. 

 

Sociální a další služby zaměřené na děti, mládež a rodiče poskytované v regionu  

Organizace věnující se dětem a mládeži jsou uvedeny v kapitole 3.1.4. V této kapitole uvádím 

tedy jen ty, které jsou jako sociální služby registrované. 

Dle MPSV a jeho Registru poskytovatelů sociálních služeb jsou na sledovaném území 

následující poskytovatelé, jejichž zaměřením jsou děti a mládež ve věku od 6 do 26 let 

ohrožené společensky nežádoucími jevy. Umístěním poskytovatelů sociálních služeb 

do Vizovic a do Slušovic je zajištěno základní územní pokrytí a přiměřeně vyvážené 

poskytování sociálních služeb pro dvě hlavní sídla regionu.  

 

Tabulka 19 Poskytovatelé soc. služeb zaměřených na děti a mládež 

Název 

poskytovatele 
Zařízení poskytovatele 

Forma poskytovaných 

sociálních služeb 

 

DOMINO cz, o. p. s. 

Nízkoprahový klub pro děti a mládež 

(Hřbitovní 558, 763 15 Slušovice) 
ambulantní 

NADĚJE 
Středisko Naděje Vizovice (Masarykovo 

nám. 418, 763 12 Vizovice) 
ambulantní, terénní 

Zdroj: Registr sociálních služeb MPSV 
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3.1.7 Návaznost na dokončené základní vzdělávání 

 

Vazba na středoškolské vzdělávání 

Již několik let lze sledovat trend (dle statistik ČSÚ bylo v roce 2005 41 145 absolventů 

odborných učilišť, kdežto v roce 2014 jen 24 054), 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. 

Na území Vizovicka a Slušovicka se nachází pouze jedna střední škola - Střední škola oděvní 

a služeb Vizovice, která svým studentům nabízí tři studijní obory zakončené maturitní 

zkouškou: oděvnictví, kosmetické služby, fotograf; tři obory zakončené výučním listem: 

krejčí, kadeřník, kadeřník na 1 rok a nástavbové obory: vlasový specialista a podnikání.  

Největší dojížďka na střední školy a učiliště je do nedalekého krajského města Zlín. Na území 

města Zlín se podle Rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy nachází 12 středních a 5 vyšších odborných škol s kapacitou 6 560 studentů. 

 

Tabulka 20 Střední školy v městě Zlín 
Název střední školy ve Zlíně kapacita 

Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť 960 

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky SŠ 760; 

VOŠ 1200 

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická SŠ 600; VOŠ 700 

Střední průmyslová škola Zlín 1200 

Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. 300 

Střední škola hotelová Zlín, s.r.o. 350 

Střední škola gastronomie a obchodu Zlín 600 

Střední škola obchodně technická s.r.o. 700 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická SŠ 240; VOŠ 270 

Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění o.p.s. 90 

Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy 1110 

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola 10 

Střední odborná škola ochrany osob a majetku Karviná, s.r.o. - odloučené neuvedeno 
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pracoviště 

Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií s.r.o. neuvedeno 

Zdroj: IPRÚ Zlín 

 

Někteří studenti také dojíždějí do Vsetína. Jedná se však oproti Zlínu o malé procento. 

Ve Vsetíně sídlí SZdŠ a VOŠ zdravotnická Vsetín, Soukromá střední podnikatelská škola 

ve Vsetíně, Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, Střední odborná škola Josefa 

Sousedíka Vsetín, Masarykovo Gymnázium Vsetín a Střední odborné učiliště obchodu 

a služeb. Studenti také využívají škol v Luhačovicích, Otrokovicích, Kroměříži apod. 

 

Možnosti uplatnění na trhu práce 

Na území má své sídlo či výrobnu také několik velkých firem. Mezi největší zaměstnavatele 

patří firmy greiner packaging slušovice s.r.o. a TNS SERVIS s.r.o., které svou činnost 

vykonávají ve Slušovicích. Počet zaměstnanců těchto firem se podle ARES pohybuje 

v rozmezí 250–499. Největším zaměstnavatelem v mikroregionu Vizovicko je RUDOLF 

JELÍNEK a.s. se 100–199 zaměstnanci. Velcí zaměstnavatelé území provozují svoji činnost 

v 61,5 % na území mikroregionu Slušovicko (především ve Slušovicích) a v 38,5 % na území 

mikroregionu Vizovicko (především ve Vizovicích). Toto rozložení je dáno působením 

bývalého JZD Slušovice, jehož rozpad dopomohl vzniku velkých firem. 

 

Tabulka 21 Největší zaměstnavatelé území 

Název 

Počet 

zaměstnanců 

dle ARES 

Zaměření 

greiner packaging slušovice 

s.r.o. 
250 - 499 

výroba plastových obalů v oblasti 

potravinářských a nepotravinářských výrobků 

TNS SERVIS s.r.o. 250 - 499 

sériová výroba a montáž primárně pro 

automobilový a elektronický, spotřební 

a strojní průmysl 

FAGUS, a.s. 200 - 249 výroba obytných kontejnerů a modulů 

MOBA, spol. s.r.o. 200 - 249 

projekce, montáž a servis zabezpečovacích 

systémů, požární signalizace, kamerových 

systémů a systému kontrol vstupu 

SWS a.s. 200 - 249 
distributor moderních informačních 

technologií  

RUDOLF JELÍNEK a.s. 100 – 199 
výroba alkoholických nápojů, zejména 

destilátů 
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OXALIS, spol. s.r.o. 100 – 199 
výroba, distribuce a velkoobchod nabízející 

sypaný čaj a plantážní kávu 

KOMA MODULAR s.r.o. 100 – 199 výroba obytných kontejnerů a modulů 

UNICO MODULAR a.s. 100 – 199 výroba obytných kontejnerů a modulů 

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. 

 

3.2 Specifická část analýzy 

3.2.1 Témata MAP v řešeném území 

Uplatnění klíčových témat dle metodiky MAP v řešeném území - jak se v dokumentu 

uplatňují a kde. V následující tabulce jsou zobrazeny vazby mezi cíli zvolenými aktéry 

působících ve vzdělávání na území Vizovicka a Slušovicka a povinnými a doporučenými 

opatřeními uvedených v Postupech MAP. 

 

Povinnými opatřeními dle Postupů MAP jsou: 

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

2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

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

Doporučenými opatřeními dle Postupů MAP jsou: 

1. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

2. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v oblasti vědy a technologií – polytechnické 

vzdělávání 

3. Kariérové poradenství v základních školách 

Vybraná volitelná a průřezová opatření dle Postupů MAP jsou1: 

1. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 

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

3. Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 

4. Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 

 

Vazby jsou označeny následovně: 

 +  slabá vazba 

++ střední vazba 

+++ silná vazba 

                                                           
1 U těchto opatření není rozlišována síla vazeb. 
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3.2.2 Analýza dotčených skupin v oblasti vzdělávání v řešeném území 

Komunikační strategie, která více specifikuje způsob zapojení a komunikace s cílovými 

skupinami, je uveden v kapitole 6. Implementační část. Zde pouze v jednoduché tabulce 

je uvedeno, jaké cílové skupiny jsou, jejich vliv, zájem, přístup, role v projektu a základní 

druh komunikace. 

 

Vliv - významný, střední, malý 

Zájem - velký, střední, malý 

Přístup - pozitivní, neutrální, negativní 

 

Tabulka 22 Analýza skupin v oblasti vzdělávání 

Cílová 

skupina 
Role Vliv Zájem Přístup Komunikace 

Ředitelé Zapojení do projektu, 

pracovních skupin, ŘV 

významný velký pozitivní osobní setkávání 

a konzultace, email, 

facebook, internetové 

stránky, zpravodaje 

Pedagogové Zapojení do projektu, 

pracovních skupin, 

ŘV, připomínkování 

výstupů 

významný střední pozitivní facebook, internetové 

stránky, zpravodaje 

Organizace Zapojení do projektu, střední střední - neutrální osobní setkávání 



MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.  
Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice 
IČ 27056660 
ID datové schránky: 47c7qrc 
Číslo účtu: 1420087389/0800  
Email: info@masvas.cz 

 

 

neformálního a 

zájmového 

vzdělávání 

pracovních skupin, 

ŘV, připomínkování 

výstupů 

malý a konzultace, email, 

facebook, internetové 

stránky, zpravodaje 

Zřizovatelé a 

ORP 

Zapojení do projektu, 

pracovních skupin, 

ŘV, připomínkování 

výstupů 

významný velký pozitivní osobní setkávání 

a konzultace, email, 

facebook, internetové 

stránky, zpravodaje 

Žáci vyplňování dotazníků 

pro tvorbu MAP 

střední střední - 

malý 

neutrální facebook, internetové 

stránky, zpravodaje 

Veřejnost připomínkování 

výstupů 

střední malý neutrální facebook, internetové 

stránky, zpravodaje 

Ostatní 

organizace 

připomínkování 

výstupů, možnost 

zapojení do projektu 

střední - 

malý 

malý neutrální email, facebook, 

internetové stránky, 

zpravodaje 

ZUŠ připomínkování 

výstupů, možnost 

zapojení do projektu, 

pracovních skupin, 

ŘV, 

střední malý neutrální facebook, internetové 

stránky, zpravodaje 

MAS VaS Nositel projektu 

(koordinace činnosti), 

zapojení do projektu, 

pracovních skupin, 

ŘV, připomínkování 

výstupů 

významný velký pozitivní osobní setkávání 

a konzultace, email, 

facebook, internetové 

stránky, zpravodaje 

MŠMT, NIDV 

a KAP 

Metodické vedení, 

koordinátor výstupů, 

poskytovatel školení a 

seminářů 

významný velký pozitivní facebook, internetové 

stránky, vlastní 

dotazování 

Podnikatelé, 

zaměstnavatelé, 

rodiče, ČŠI, 

odborné 

instituce, 

školská 

komise, média 

připomínkování 

výstupů 

střední střední Pozitivní - 

neutrální 

facebook, internetové 

stránky, vlastní 

dotazování 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.2.3 Analýza rizik v oblasti vzdělávání v řešeném území 

Analýza rizik představuje uvědomění si rizik, které mohou nastat. Po analýze by mělo 

následovat řízení rizik, což je soustavná, opakující se sada navzájem provázaných činností, 

jejímž cílem je řídit potenciální rizika a omezit jejich pravděpodobnost vzniku a dopad. 

Uvědoměním si těchto rizik a včasnou eliminací je možné již v průběhu přípravy jejich vliv 
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do značné míry omezit tak, aby realizace strategie byla bezproblémová a došlo k naplnění cílů 

a výstupů v plánovaném čase. Pro tuto strategii se jevilo nejvhodnější zvolit dva determinanty 

– pravděpodobnost a dopad na splnění cíle projektu - zlepšení stavu vzdělávání v území. 

 

Tabulka 23 Matice rizikové analýzy 

                  Pravděpodobnost  

Míra dopadu 
Nízká (1-3) Střední (4-6) Vysoká (7-9) 

Nízká (1-3) 
zanedbatelné riziko 

(max. 9) 

zanedbatelné riziko 

(max. 18) 

závažné riziko 

(max. 27) 

Střední (4-6) 
zanedbatelné riziko 

(max. 18) 

závažné riziko 

(max. 36) 

kritické riziko 

(max. 54) 

Vysoká (7-9) 
závažné riziko 

(max. 27) 

kritické riziko 

(max. 54) 

kritické riziko 

(max. 81) 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 24 Popis míry významnosti a pravděpodobnosti rizikové analýzy 

Míra dopadu ovlivňující nedosažení cíle 

projektu 

Míra pravděpodobnosti  

Nízká (1-3) Žádné či minimální dopad 

Střední (4-6) Citelný dopad  

Vysoká (7-9) Velmi vysoký až extrémní 

dopad 

Nízká (1-3) Objevit se může pouze 

ve výjimečných případech 

Střední (4-6) Očekává se jeho objevení 

Vysoká (7-9) Očekává se jeho objevení 

ve většině případů a situací 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 25 Riziková analýza 

Podtyp rizika Dopad 

Pravdě-

podobno

st 

Velikost 

rizika 

D*P 
Eliminace 

ORGANIZAČNÍ RIZIKA 

Demografický vývoj v 

území 
4 6 24 

prorodinná opatření, 

 spolupráce spádových škol, 

legislativní změny 

Neochota spolupracovat (s 

ostatními školami, se 

zřizovateli, NNO) 

4 5 20 

informovanost obcí, škol 

a organizací o přínosech 

spolupráce, příklady dobré 

praxe, společná setkání 

Neochota se zapojovat do 5 6 30 informovanost obcí, škol 
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projektu MAP či jiných 

projektů financovaných z 

EU na podporu vzdělávání 

a organizací o přínosech 

spolupráce, příklady dobré 

praxe, společná setkání, 

prezentace zajímavých 

výstupů projektů 

Rušení spojů a špatná 

dopravní obslužnost 
6 5 30 

spolupráce obcí ve 

vyjednávací pozici s dopravci 

(koordinace se Zlínským 

krajem), pořízení mikrobusů 

pro svoz dětí 

INANČNÍ RIZIKA 

Nedostatek finančních 

prostředků k zajištění 

běžného provozu vč. platů 

6 3 18 

tvorba finančních rezerv, 

vyjednávací pozice, 

spolupráce se zřizovatelem, 

dotace státu, krajů a EU, 

vedlejší ekonomická činnost 

(např. pronájem) 

Nedostatek finančních 

prostředků na investice 

a modernizaci vybavení 

6 6 36 

tvorba finančních rezerv, 

vyjednávací pozice, 

spolupráce se zřizovatelem, 

dotace státu, kraje a EU, 

vedlejší ekonomická činnost 

(např. pronájem) 

Nedostatek finančních 

prostředků na 

předfinancování projektů 

financovaných z EU či 

jiných dotačních zdrojů 

6 6 36 

tvorba finančních rezerv, 

vyjednávací pozice, 

spolupráce se zřizovatelem, 

dotace státu, kraje a EU, 

vedlejší ekonomická činnost 

(např. pronájem) 

VĚCNÁ RIZIKA 

Špatné řízení školy 

a organizací poskytující 

vzdělávání (setrvačnost, 

špatná rozhodnutí vedení, 

atd.) 

5 3 15 

školení vedoucích pozic, 

příklady dobré praxe, 

společná setkání, personální 

změny 

Nízká kvality výuky 6 3 18 

DVPP, příklady dobré praxe, 

společná setkání, zajištění 

kvalitních pomůcek pro 

výuku, využití dotačních 

možností podporující 

vzdělávání 
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Nedostatečné průběžné 

vzdělávání zaměstnanců 

(pedagogických i 

nepedagogických) 

6 3 18 

DVPP, zvýšení motivace 

k dalšímu vzdělávání, využití 

dotačních možností 

podporující vzdělávání 

Fluktuace zaměstnanců, 

nedostatek kvalifikace, 

nedostatečná připravenost 

absolventů 

4 3 12 

DVPP, zvýšení motivace 

k dalšímu vzdělávání, 

příklady dobré praxe, 

výměnné pobyt, zajištění 

kvalitních pomůcek pro 

výuku, dostatečné finanční 

ohodnocení pedagogů 

Nezájem rodičů o chod 

školy (nedostatečná 

propagace organizace 

a výsledků dětí a žáků) 

5 3 15 

zapojení rodičů do činností 

školy a organizací, publikace 

činnosti v novinách a 

internetových stránkách 

(propagace činnosti), 

spolupráce MŠ-ZŠ-NNO-

podnikatelé 

Nedostatečné personální 

kapacity (asistenti, 

psychologové, chůvy atd.) 

6 7 42 

využití dotačních možností 

podporující vzdělávání, 

navýšení rozpočtu ze strany 

zřizovatele 

TECHNICKÁ RIZIKA 

Špatný technický budov vč. 

bezbariérovosti a 

doprovodné infrastruktury 

6 5 30 

využití dotačních možností, 

spolupráce se zřizovatelem, 

finanční rezerva, pravidelné 

kontroly stavu budov, 

údržbové práce 

Zastaralé či nevyhovující 

vybavení 
5 6 30 

využití dotačních možností, 

spolupráce se zřizovatelem, 

finanční rezerva, spolupráce 

s místními podnikateli 

a výrobci, pravidelné 

kontroly vybavení 

Nedostatečné indoor 

prostory  
5 5 25 

využití dotačních možností, 

spolupráce se zřizovatelem, 

finanční rezerva 

Nedostatečné outdoor 

prostory  
5 5 25 

využití dotačních možností, 

spolupráce se zřizovatelem, 

finanční rezerva 
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PRÁVNÍ A LEGISLATIVNÍ RIZIKA 

Změny legislativy vedoucí 

k vynuceným investicím 

a změnám  

5 4 20 

připomínkování 

legislativních změn a úprav, 

spolupráce s krajským 

odborem školství, spolupráce 

se zřizovatelem 

Reformy zhoršující 

podmínky vzdělávání 

 

 

 

6 4 24 

připomínkování 

legislativních změn a úprav, 

spolupráce s krajským 

odborem školství 

Chybně zpracovaná 

výběrová řízení k projektům 

škol a organizací 

5 3 15 
spolupráce se zřizovatelem 

a firmou zabývající se VŘ 

Protiprávní jednání 

zaměstnanců či vedení 
6 2 12 

spolupráce zaměstnanců 

a  zřizovatele, společná 

setkávání, příklady dobré 

praxe, řešení s právním 

zástupcem  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V rámci analýzy rizik byly definovány jako rizika s nejvyšším dopadem tykající 

se nedostatečných personálních kapacit a nedostatku finančních prostředků na modernizaci 

technického stavu zařízení a předfinancování evropských projektů. Tyto rizika jsou vzájemně 

provázána, protože nedostatečné personální kapacity a špatný technický stav jsou často 

důsledkem nedostatkem finančních prostředků, které by mohly být využity na odstranění výše 

zmíněných rizik. Jako rizika s nižším dopadem byly identifikovány např. chybně zpracovaná 

výběrová řízení, protiprávní jednání zaměstnanců či vedení a také fluktuace zaměstnanců. 

Je tedy patrné, že rozvoj vzdělávání v území více ohrožují “technická a finanční” rizika, než 

rizika “personální”. Vážným rizikem jsou ovšem nedostatečné personální kapacity, které jsou 

všem důsledkem nedostatkem finančních prostředků, nikoliv fluktuací zaměstnanců.   
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3.3 Východiska pro strategickou část 

3.3.1 Vymezení problémových oblastí a klíčových problémů 

Problémové oblasti, které byly vymezeny a definovány jsou vypsány ve SWOT analýze 

v kapitole 3.3.3. ve slabých stránkách a ohroženích. Ze jmenovaných silných a slabých 

stránek, příležitostí a ohrožení byly definovány takové, které byly průřezové všemi oblastmi 

SWOT-3 analýzy. Celou SWOT analýzu průřezových oblastí uvádíme v tabulce níže: 

 

Obecné prolínající se všemi prioritními oblastmi MAP 

SILNÉ STRÁNKY 

 Široká spádová oblast 

 Poloha školského zařízení ve středu obcí 

SLABÉ STRÁNKY 

 Poloha školských zařízení na okrajích obcí 

a špatně dostupných 

 Nedostatečné zkušenosti s projektovým 

řízením 

PŘÍLEŽITOSTI 

 Další vzdělávání pedagogů (specializované 

i společné) 

 Finanční podpora ze strany EU, ČR a kraje 

OHROŽENÍ 

 Nedostatek pedagogů a nedostatečné finanční 

ohodnocení 

 Finanční náročnost rozvoje 

 Nefunkční systém ISKP14+ k předkládání 

žádostí o dotace 

 Děti a žáci navštěvují MŠ a ZŠ, které mají 

rodiče po cestě do práce - snižování počtů 

v malých obcích 

 Časté legislativní změny 

 Přílišná administrativa 

 

3.3.2 Vymezení prioritních oblastí rozvoje v řešeném území 

Specifikace priorit proběhla na základě diskuze na prvním jednání aktérů působících 

ve vzdělávání na území Vizovicka a Slušovicka. Z návrhu osmi priorit, bylo především 

řediteli mateřských a základních škol rozhodnuto o vytvoření šesti priorit. Řídící výbor tyto 

priority na svém prvním jednání schválil. Pro Strategický rámec MAP do roku 2023 byly 

priority více rozpracovány do jednotlivých cílů, které byly navrhovány a projednávány 

pracovními skupinami. Strategický rámec byl následně schválen Řídícím výborem a jeho 

schválená podoba je v následující kapitole 4. Strategická část - Strategický rámec priorit MAP 

do roku 2023. 

Zde jsou pouze uvedeny prioritní oblasti: 

 Rozvoj infrastruktury, vč. rekonstrukce a vybavení 

 Rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti 

 Podpora inkluzivního / společného vzdělávání 

 Podpora jazykového vzdělávání 

 Podpora ICT  

 Podpora polytechnického vzdělávání 
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3.3.3 SWOT-3 analýza prioritních oblastí rozvoje v řešeném území 

SWOT je zkratka z anglického originálu, kde S = Strenghts (Silné stránky), W = Weaknesses 

(Slabé stránky), O = Opportunities (Příležitosti), T = Threats (Hrozby). SWOT je tedy 

zkratkou pro vnitřní silné a slabé stránky organizace a příležitosti a hrozby z vnějšího 

prostředí organizace.  Závazným výstupem analýzy definovaným Postupy MAP je SWOT-3 

analýza pro každou z oblastí (tj. maximálně tři silné stránky, tři slabé stránky, tři příležitosti 

a tři ohrožení). 

Tvorba SWOT analýzy probíhala formou hromadné diskuze s aktéry působícími 

ve vzdělávání. Základní verze SWOT analýzy je uvedena níže, avšak je plánováno její 

průběžné vyhodnocování (zda se něco podařilo zlepšit či se objevili nové skutečnosti). 

 

1. Rozvoj infrastruktury škol, vč. rekonstrukce a vybavení 

SILNÉ STRÁNKY 

 Podpora ze strany zřizovatelů 

 Hřiště v přírodním stylu (u MŠ) 

 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 Moderní hřiště, hřiště v přírodním stylu (u ZŠ) 

 Špatný technický stav budov 

 Zastaralé vybavení zařízení 

 Absence sportovišť (indoor i outdoor) 

 Omezená kapacita zařízení 

PŘÍLEŽITOSTI 

 Vhodně zaměřené dotační tituly na rozvoj škol 

(evropské, národní a krajské) 

 Podpora nadaných dětí / žáků 

 Spolupráce mezi školskými zařízeními – 

komunikace, sdílení zkušeností, půjčky 

speciálních pomůcek 

OHROŽENÍ 

 Omezené lidské zdroje 

 Časová náročnost přípravy a řízení projektů 

 Finanční náročnost projektů – rozpočty 

zřizovatelů jsou omezeny a zastupitelstva 

mohou mít na priority odlišný názor 

 

 

2. Čtenářská a matematická gramotnost 

SILNÉ STRÁNKY 

 Dostatek knižních materiálů pořízených z dotací 

v PO 2007-2013 

 Spolupráce s místními knihovnami 

 Úspěchy dětí / žáků v olympiádách a soutěžích 

 Čtení s porozuměním  - přemýšlením 

nad obsahem textu a schopnost jeho interpretace   

 Rozvoj logického myšlení 

SLABÉ STRÁNKY 

 Nedostatečná časová hodinová dotace na výuku 

českého jazyka a matematiky 

 Nedostatečná odměna pedagogů věnujících 

se dětem / žákům ve školních klubech 

 Nedostatečná znalost práce s moderními 

technologiemi a tablety některých pedagogů 

 

PŘÍLEŽITOSTI 

 Vybavení školní knihovny 

 Rozšiřování slovní zásoby dětí / žáků 

 Práce s novými technologiemi – čtečkami, 

audioknihami apod. 

 Rozvoj logického myšlení 

 Seznámení pedagogů s novými technologiemi 

OHROŽENÍ 

 Zájem dětí / žáků o matematiku a český jazyk 

neustále klesá 

 Obtížná motivace dětí / žáků 
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3. Inkluzivní / společné vzdělávání 

SILNÉ STRÁNKY 

 Začlenění tělesně handicapovaných dětí 

do běžného provozu (kromě MP) 

 

 

 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 Nedostatek zkušeností se společným 

vzděláváním 

 Nedostatek personálního kvalifikovaného 

personálního obsazení 

 Absence speciálních pomůcek a vybavení 

učeben 

 Absence bezbariérovosti budov 

PŘÍLEŽITOSTI 

 Spolupráce a pomoc spolužákům 

 Naučení být tolerantním ke všem bez rozdílů 

 Začlenění handicapovaných dětí / žáků 

do běžného života 

OHROŽENÍ 

 Bezpečnost dětí / žáků – handicapovaných 

i nehandicapovaných 

 Náročné pracovní nasazení pedagogů 

 Delší časová náročnost při výuce (např. lehce 

mentálně postižení žáci ve třídě) 

 Handicapované děti nemusí zažít úspěch 

 Ztráta zájmu o handicapované spolužáky 

 Ztráta motivace dětí / žáků 

 

 

4. Jazykové vzdělávání 

SILNÉ STRÁNKY 

 Dostatečná kvalifikace pedagogů (u větších 

škol) 

 Úspěchy dětí / žáků v soutěžích a olympiádách 

 Rodilý mluvčí ve školách 

 Možnost dětí / žáků získat certifikáty  

SLABÉ STRÁNKY 

 Nedostatečné či zastaralé vybavení jazykových 

učeben 

 Nedostatečná kvalifikovanost pedagogů 

(u menších škol – problém se zastupováním 

jazykářů během dovolené či nemoci…) 

PŘÍLEŽITOSTI 

 Zahraniční stáže, zájezdy a výměnné pobyty 

 Mezinárodní spolupráce škol 

 Kombinace ICT a jazykového vzdělávání 

 CLIL 

 Nové učebnice jazyků 

 Další vzdělávání pedagogů 

OHROŽENÍ 

 Nedostatek pedagogů s jazykovým vzděláním 

(u menších škol) 

 Druhý povinný cizí jazyk 
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5. Podpora ICT 

SILNÉ STRÁNKY 

 Vztah dětí / žáků k ICT a moderním 

technologiím 

 Zlepšení komunikace mezi žáky, pedagogy 

a rodiči – webové stránky školy, emaily, systém 

Bakaláři 

SLABÉ STRÁNKY 

 Rychle se opotřebující zařízení s podporou časté 

údržby 

 Vztah některých pedagogů k ICT a moderním 

technologiím 

 Chybějící správce sítě a ICT 

PŘÍLEŽITOSTI 

 Další vzdělávání pedagogů 

 Využití interaktivních tabulí a nových 

moderních technologií a přístupů 

 

 

OHROŽENÍ 

 Udržitelnost nově pořízeného vybavení 

z dotačních prostředků 

 Snižující se motivace některých pedagogů 

 Závislost dětí / žáků na mobilních zařízeních 

a internetu (Wi-Fi ve školách: ano x ne?, 

počítače ve školkách: ano x ne?) 

 

 

6. Podpora polytechnického vzdělávání 

SILNÉ STRÁNKY 

 Spolupráce s odbornými středními školami 

(některé školy) 

 Spolupráce s místními firmami 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 Nedostatečná časová dotace 

 Nedostatečné vybavení dílen a učeben 

 Chybějící prostory pro vybudování nových 

učeben 

 Zkušenosti pedagogických pracovníků (teorie 

vs. praxe) 

PŘÍLEŽITOSTI 

 Spolupráce s odbornými středními školami 

(některé školy) 

 Spolupráce s místními firmami 

 Spolupráce s místními zemědělci (zejména 

u MŠ) 

 Zvýšení motivace ke studiu technických 

a přírodovědných oborů 

OHROŽENÍ 

 Bezpečnost dětí při práci 

 

 

 

 


