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MAP Karlovarsko II – pracovní verze výstupů, zpracováno 2018 a 2019 

SWOT Čtenářská gramotnost (+ problematika vzdělávání cizinců) 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

1. Dostupnost knih na školách (knihy 
nakoupené v rámci projektů) 

2. Spolupráce škol s knihovnami (např. 
čtenářské dílny a soutěže – motivace 
žáků ke čtení) 

3. Využití ICT (el. čtečky, vizualizace textu, 
texty knih v písničkách a muzikálech, 
filmy dle námětů knih, youtube) 

4. Někteří učitelé jsou motivováni a mají 
zájem o rozvoj čtenářské gramotnosti a 
nové metody a formy výuky 

1. Velký počet dětí/žáků ve třídě 
2. Malá časová dotace na ČG (při 

přechodu z 1. st. ZŠ na 2. st. dojde ke 
snížení počtu hodin ČJ, navýšení počtu 
hodin by bylo na úkor jiného 
předmětu) 

3. Provozní problémy (např. 45 min je 
málo na čtenářskou dílnu, nutnost 
změn rozvrhu) 

4. Malá motivace ke čtení z rodin 
5. Malá míra porozumění textu u žáků, 

problémy pak i v jiných předmětech 
6. Špatné vyjadřovací schopnosti žáků 
7. Problémy se čtením u žáků 

s dysfunkcemi 
8. Problémy se čtením u žáků cizinců 
9. Nejsou vhodné knihy pro žáky cizince 

v jejich mateřském jazyce 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

1. Využití jiných než tradičních literárních 
děl nebo forem (komiks, upravená a 
převyprávěná díla, audiovizuální 
metody, zjednodušování, dvoujazyčné 
knihy pro cizince) 

2. Školní čtenářské kluby ze šablon 
OPVVV 

3. Besedy s autory, dramatizace (např. 
Listování) 

4. V rámci školy společné čtení malých a 
starších žáků 

5. Využití PC her ke zlepšení slovní zásoby 
v angličtině (univerzální komunikační 
jazyk) 

6. Nabídky katalogů a objednávek knih 
k zakoupení od nakladatelství 
prostřednictvím školy 

7. Slib zvýšení platů učitelů – zvýšení 
motivace učitelů 

1. Nárůst počtu žáků s dysfunkcemi 
2. Nárůst počtu žáků cizinců 
3. Prohlubování malé motivace z rodin ke 

čtení (čas, video, PC, TV,…) 
4. Prolínání cizích kultur, neznalost 

klasických českých pohádek a tedy 
ohrožení velikosti slovní zásoby 
v češtině a neznalost kulturní tradice 

5. Všeobecný úpadek vkusu – kýč, brak 
6. PC hry v angličtině – problém se slovní 

zásobou v češtině 
7. Ve škole se málo pracuje s učebnicí a 

textem, prohlubování problému – žáci 
neumí pracovat s knihou, psát si 
poznámky a výpisky 

8. Někteří učitelé jsou vyhořelí a bez 
motivace. Problémy ve vztazích na 
pracovišti mezi kolegy učiteli 
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SWOT Matematická gramotnost 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

1. Víme o tom, že máme problém 
s matematickou gramotností 

2. Některé školy dosahují dobrých 
výsledků v testování v matematice  

3. Máme žáky šikovné a se zájmem a 
potřebujeme je podpořit a rozvíjet. 

4. Děti v MŠ a na začátku školní docházky 
matematika baví. 

1. Nedostatek kvalifikovaných učitelů, 
zejména matematiky a fyziky 

2. Učitelé nemají motivaci (platy, 
perspektiva růstu platů, profesní růst) 

3. Odchody mladých lidí do zahraničí (vč. 
učitelů) 

4. Problematické je, jak motivovat učitele 
v SVL a jak sehnat učitele do těchto 
obcí 

5. Absolventi pedagogických fakult se 
nevracejí do regionu 

6. Změny v ŠVP při změně školy 
(stěhování, střídavá péče) mají 
negativní vliv na matematickou 
gramotnost žáka 

 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

1. Motivovat pedagogické pracovníky škol 
k další práci s žáky, např. jak udělat 
efektivně systém doučování 

2. Finanční prostředky od zřizovatele 
k pořízení pomůcek, interaktivních 
tabulí, zaplacení dalších nákladů 
(kopírování materiálů) 

3. Leadership ze strany vedení školy (co 
může vedení školy učiteli nabídnout, 
jak vedení školy jedná s učiteli, jak 
motivovat žáky) 

4. Využívání finančních prostředků 
z dotací k pořizování vybavení a 
pomůcek 

5. Prohloubit zájem o matematiku u žáků i 
ve vyšších ročnících povinné školní 
docházky. 

1. Prohloubení problému s nedostatkem 
kvalifikovaných učitelů 

2. Odchody učitelů do komerční sféry 
3. Problematické vztahy mezi školou a 

zřizovatelem 
4. Klesá gramotnost rodičů v regionu, 

kvalifikovaní lidé odcházejí do 
vnitrozemí a do zahraničí. 

5. Rozevírání sociálních nůžek ve 
společnosti. S tím souvisí nenaplňování 
středních odborných škol, protože mizí 
„střední vrstva“. 
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SWOT Rovné příležitosti 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

1. Nastavení systému umožňuje podporu 
žákům s SVP. 

2. Podpora pro žáky s SVP je nároková, 
což vnáší do systému stabilitu. 

3. Příprava reformy financování 
regionálního školství pomůže stabilitě a 
udržitelnosti středních a menších škol. 

1. Zejména ve třídách s vyšším počtem 
žáků je málo prostoru věnovat se 
nadaným, bystrým, ale i průměrným 
žákům. 

2. Malá flexibilita, malá ochota změnit 
systém uvažování, malá ochota ke 
změně ze strany některých učitelů. 

3. Obecně je problém s nastavením 
hodnocení (školní hodnocení, 
sebehodnocení, evaluace procesů a 
projektů, hodnocení ve společnosti,…). 
Jako společnost vidíme překážky a 
umíme kritizovat, nevidíme cestu ke 
změně. 

4. Kompetence v RVP a systém přijímacích 
zkoušek jsou nastaveny odlišně 
(znalosti x kompetence). Obdobný 
problém je se státní maturitou.  

5.  Různé školy mají různá ŠVP, problém 
nastává při stěhování rodin. Není 
návaznost probrané látky. 

6. Nejsou systémově na národní úrovni 
nastaveny priority vzdělávacího 
systému. Činí to problém v přechodu 
mezi stupni (přijímací zkoušky, 
maturita). 

7. Špatná dopravní dostupnost (Praha, 
Plzeň, dostupnost středních škol 
z okrajových částí regionu). 

8. Odliv mozků z Karlovarského kraje 
(historické faktory dané odsunem a 
znovuosídlením po druhé světové válce 
– jednodušší profese díky struktuře 
průmyslu). 

9. Roztříštěnost aktivit, zdrojů, poznatků. 
10. Nedostatek odborníků na školách: 

školní psychologové, speciální 
pedagogové, učitelé odborných 
předmětů,… 

11. Špatná dostupnost odborníků v SPC a 
PPP, logopedické péče a speciálních 
škol (rodina musí dojet za odborníkem, 
nejsou svozy do speciálních škol).  

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

1. Používání metod a forem práce tak, aby 
spolu s efektivitou výuky bylo rozvíjeno 
i klima třídního kolektivu. 

2. Změna systému hodnocení ve školách 
(vč. pochopení ze strany učitelů a 
rodičů). 

1. Prohlubování problémů s nastavením 
způsobu uvažování v rámci společnosti, 
problémy s hodnotami a vztahy ve 
společnosti. 

2. Nárůst odlivu mozků z Karlovarského 
kraje. 
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3. Zahájení reformy financování 
regionálního školství, pomůže stabilitě 
a udržitelnosti středních a menších 
škol. 

4. Reforma financování regionální školství 
pomůže s vyrovnáním mezikrajových 
rozdílů ve financování. 

5. Budování vztahu obyvatel k regionu. 
6. Vytváření zázemí pro život rodin 

s dětmi v regionu. 
7. Firmy vytvářející dobré pracovní 

podmínky v regionu. 
8. Svazkové školy: možnost sdílení učitelů 

a odborníků ve školách, snížení 
administrativní náročnosti (centrálně se 
řeší v rámci jednoho RED IZO, ne každá 
škola samostatně), finančně výhodnější 
provoz. 

9. Sdílení odborníků více školami (školní 
psychologové, speciální pedagogové, 
sociální pedagogové,…). 

10. Propojování aktivit, např. distribuce 
lokálních potravin, např. síťování a 
propojování aktivit směřujících 
k propagaci regionu a k tvorbě regionu 
jako vhodného místa pro život. 

11. Finanční podpora pro znevýhodněné 
regiony, např. daňové úlevy, vyšší 
tabulkové platy pro pozice ve školství 
ve znevýhodněných regionech. 

12. Změna systému vzdělávání odborníků 
do školství. 

13. Prodloužení povinné školní docházky (1 
+ 9 + 2 SŠ/SOU). 

3. Zhoršování dopravní dostupnosti. 
4. Nezávislost VŠ ve smyslu, že nemusí 

reagovat na poptávku po odbornících 
do škol (školní psychologové, speciální 
pedagogové,…). 
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SWOT Financování MŠ a ZŠ 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

1. Pravidelné financování z pohledu 
zaměstnanců škol – lze zajistit 
zaměstnancům 12 platů/rok 

2. Dobré administrativní zajištění procesu 
ze strany odboru školství KÚ KK 

3. V některých případech dobrá 
spolupráce školy a zřizovatele 

4. Spolupráce s odborem školství KÚ KK 
po metodické stránce 

1. Ředitel pracuje s odhadem rozpočtu, 
v době plánování nezná přesnou částku 
rozpočtu 

2. Ředitel školy nemůže pružně reagovat 
v otázce osobního ohodnocení 
pracovníků 

3. Nesoulad školního roku a 
hospodářského roku 

4. Nedostatečné využití kapacit, pracovní 
síly. Nedořešená nabídka míst na 
středních školách, problém s dopravní 
obslužností při dojíždění 

5. Nedostatečná informovanost obcí 
(zřizovatelů), kolik jim jde 
z rozpočtového určení daní na 
financování školy 

6. Finanční negramotnost některých 
ředitelů a zřizovatelů 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

1. Reforma financování regionálního 
školství – budou předem známé 
parametry rozpočtu škol 

2. Využití zkušeností svazkové školy 
3. Optimalizace středních škol a zároveň 

řešení dopravy na SŠ a sociálních 
stipendií pro žáky SŠ ze strany 
Karlovarského kraje (zřizovatel SŠ) 

4. Slib MŠMT zvýšit platy pedagogických 
pracovníků – přilákání schopných lidí 
do pedagog. profese, ohodnocení práce 
pedagogů 

1. Časové prodlevy v toku financí 
2. Nepříznivý demografický vývoj 

v Karlovarském kraji 
3. Financování dopravy školních spojů 

mimo Karlovarský kraj 
4. Není dostatek pracovníků 
5. Věková struktura pedagogických sborů 

– stárnutí 
6. Budoucí makroekonomický vývoj – 

recese, nelze ufinancovat  
7. Volební cyklus (volby – politici, 

konkurzy na ředitele škol) – strategické 
plánování představuje delší časový 
úsek, než je volební období 
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SWOT: Výuka angličtiny na ZŠ 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

1. Existuje mnoho kvalitních materiálů k 
výuce 

2. Jsou příležitosti ke komunikaci v 
angličtině 

3. Rostoucí úroveň kompetencí učitelů 
angličtiny 

4. PC hry a filmy v angličtině 

1. Hodně žáků ve skupině 
2. Heterogenní skupiny 
3. Čas (málo hodin výuky – 3 h/týdně) 
4. Málo kvalifikovaných a kompetentních 

učitelů 
5. Druhý cizí jazyk je povinný (víc hodin 

než u prvního jazyka), pro některé žáky 
je to obtížné (dát druhý cizí jazyk 
volitelně) 

6. Málo příležitostí prakticky používat 
angličtinu (mluvit) 

7. Některé školy nemají dost peněz 
(vybavení, suplování, odměny, 
náhrady, zaplacení učitele přesčas 
s žáky na akci) 

8. Vztahy na pracovišti mezi aktivními a 
neaktivními učiteli 

9. Systém výuky: moc gramatiky, málo 
aktivit k mluvení nebo poslechu 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

1. Použití metody CLIL 
2. Motivace: používání angličtiny pro 

cestování, práci, studium 
3. Soutěže v angličtině mezi školami (pro 

více žáků, hodnotnější ocenění, více 
různých kategorií) 

4. Diferenciace v rámci třídy (různé 
úrovně v předmětech – angličtina, 
matematika,…) 

5. Více konverzace a poslechu, využití 
rodilých mluvčí 

1. Nevyužití finančních prostředků 
v budoucnu na učebny a vybavení 
(nebudou na to dotace) 

2. Nedostatek učitelů 
3. Zvyšování problémů s heterogenitou 

skupin 
4. Politika 
5. Politické experimenty s inkluzí 
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Analýza problémů a potřeb – čtenářská gramotnost 
 
PROBLÉM PŘÍČINA DOPORUČENÍ 

Nelze dostatečně efektivně 
uplatňovat metody k rozvoji 
čtenářské gramotnosti, 
zapojit všechny žáky a 
uplatňovat individuální 
přístup. Jsou rušivé vlivy při 
práci ve třídě v rámci 
čtenářské gramotnosti. 

Hodně žáků ve třídě. 
Heterogenní třídy. 

Dělení tříd na menší skupiny. 

Role učitele: rozvíjet 
čtenářskou gramotnost i 
v jiných předmětech, dbát na 
návaznosti mezi předměty. 

 MAP: praktické 
semináře, sdílení 
zkušeností. 

Kvůli inkluzi jsou ve třídě 
asistenti pedagoga (1 a více), 
při výuce českého jazyka 
mohou působit rušivě 
(zejména při zařazení více 
žáků – cizinců do třídy) 

Nastavení výuky na 
pedagogických fakultách – 
více praxe, efektivní a 
moderní metody a formy, 
speciální pedagogika. 

Reforma financování 
regionálního školství umožní 
dělení tříd, ale není 
k dispozici dostatek 
kvalifikovaných pedagogů, 
aby dělení tříd bylo možné. 

Nejsou k dispozici 
kvalifikovaní a motivovaní 
pedagogové. 

Motivovat absolventy 
pedagogických fakult 
k nástupu do praxe. 
Motivovat absolventy 
pedagogických fakult 
k příchodu do škol 
v Karlovarském kraji. Dostat 
do Karlovarského kraje 
kvalifikované pedagogy, 
speciální pedagogy, školní 
psychology. Vybudování 
odloučeného pracoviště 
pedagogické fakulty. Vyšší 
tabulkové platy pedagogů 
v Karlovarském kraji, daňové 
zvýhodnění vázané na výkon 
profese v Karlovarském kraji. 

Budování pozitivního vztahu 
k regionu. 

 MAP: aktivity typu 
Putování krajem 
živých vod. 
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Zákon o pedagogických 
pracovnících definuje 
formální požadavky na 
vzdělávání pedagogických 
pracovníků (např. v MŠ je 
důležitý vztah k dětem, 
nikoliv přesná kvalifikace). 

Rozvolnění striktních 
požadavků zákona o 
pedagogických pracovnících. 

Volnější pravidla pro 
nakládání s finančními 
prostředky ze strany ředitele 
školy. 

Malý vztah žáků a dětí ke 
čtení a ke knize. Nízká 
úroveň čtenářské 
gramotnosti. 

V rámci rodin je malá 
motivace ke čtení, doma 
nejsou knihy, děti nemají 
příklad od rodičů ke čtení. 

Metody, jak přivést děti ke 
knize. 

 MAP: sdílení 
zkušeností. 

Role učitele: rozvíjet 
čtenářskou gramotnost i 
v jiných předmětech, dbát na 
návaznosti mezi předměty. 

 MAP: praktické 
semináře, sdílení 
zkušeností. 

Zrychlená doba, převládají 
obrazové vjemy. 

Práce s rodinou dětí v MŠ, 
přivádět rodinu zpět ke 
knihám a četbě (pomalý 
proces – „sněhová koule“). 

 MAP: sdílení 
zkušeností. 

V rámci ZŠ práce v hodinách: 
moderní knihy, četba 
v hodině, zfilmované 
příběhy, besedy v knihovně, 
zajímavé příběhy, současná 
témata, moderní učebnice 
pro výuku (zejména 
literatura na druhém stupni 
ZŠ). 

 MAP: sdílení 
zkušeností. 

Okruhy k maturitní zkoušce 
neobsahují vhodnou 
literaturu pro dnešní žáky, je 
zde málo moderní literatury, 
nemotivuje ke kladnému 
vztahu ke knize a čtení. 

Návaznost výuky na ZŠ na SŠ, 
modernizace okruhů četby 
k maturitě. 

Náročná práce učitele 
v hodně heterogenní třídě. 

Hodně inkludovaných žáků 
ve třídě, hodně heterogenní 
kolektivy. 

Motivovat absolventy 
pedagogických fakult 
k nástupu do praxe. 
Motivovat absolventy 
pedagogických fakult 
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k příchodu do škol 
v Karlovarském kraji. Dostat 
do Karlovarského kraje 
kvalifikované pedagogy, 
speciální pedagogy, školní 
psychology. Vybudování 
odloučeného pracoviště 
pedagogické fakulty. Vyšší 
tabulkové platy pedagogů 
v Karlovarském kraji, daňové 
zvýhodnění vázané na výkon 
profese v Karlovarském kraji 

Učitelé studovali „normální“ 
pedagogiku pro žáky bez 
výrazných SVP. Dnes mají 
běžní učitelé fungovat i jako 
speciální pedagogové 
v praxi. 

Role učitele: rozvíjet 
čtenářskou gramotnost i 
v jiných předmětech, dbát na 
návaznosti mezi předměty. 

Sdílení odborníků ve školách 
(nejsou ale k dispozici 
kvalifikovaní pracovníci). 

Metody a formy práce, 
konkrétní doporučení z PPP a 
SPC. 

VYHOŘENÍ. Sdílení zkušeností. Prevence. 

 

 INKLUZE SE PROLÍNÁ VŠEMI GRAMOTNOSTMI. 
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Analýza problémů a potřeb – matematická gramotnost 
 
PROBLÉM PŘÍČINA DOPORUČENÍ 

Dlouhodobě nízké výsledky 
škol v testování ČŠI 

Nedostatek kvalifikovaných 
učitelů 

Práce s motivací, ředitel 
školy jako leader (projekty, 
inspirace odjinud) Odchody učitelů a vzdělané 

populace (rodiny) z KV kraje 

Rozdílná kvalita škol 

Administrativní zátěž 
ředitele školy 

Rodinný faktor (talentovaný 
žák x rodinné prostředí) 

Rozevírání sociálních nůžek 
ve společnosti 

Odchody učitelů a vzdělané 
populace (rodiny) z KV kraje 

 

Rozdílná kvalita škol 

Rodinný faktor (talentovaný 
žák x rodinné prostředí) 

Politické pohledy na řešení 
problémů ve školství 

???  

Žáci nemají motivaci Rodinný faktor (talentovaný 
žák x rodinné prostředí) 

Optimalizace SŠ 
(neovlivnitelný faktor, máme 
na mysli opravdovou 
optimalizaci spolu s dopravní 
dostupností škol) 

Více míst na SŠ než je žáků 
na ZŠ 
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Analýza problémů a potřeb – Rovné příležitosti 
 

PROBLÉM PŘÍČINA DOPORUČENÍ 

Nízká vzdělanost. Špatná dopravní dostupnost 
(střední školy z odlehlých 
oblastí regionu, odborníci 
v PPC, SPC, logopedická 
péče, speciální školy, 
dostupnost center – Praha, 
Plzeň). 

Zlepšení dopravní 
dostupnosti. 

Odliv mozků. Návrat absolventů VŠ zpět 
do regionu. 
Zázemí pro rodiny s dětmi. 
Vytváření dobrých 
pracovních podmínek. 
Finanční motivace 
(tabulkové platy, daňové 
odpočty, zvýhodnění). 

Sdílení odborníků mezi 
školami. Svazkové školy. 

Prodloužení povinné školní 
docházky (1 + 9 + 2 na 
SŠ/SOU). Motivace pro 
rodiny, kde vzdělávání není 
prioritou, aby žáci nekončili 
jen základním vzděláním. 

Špatná dopravní dostupnost 
(doprava škol na školní akce, 
výlety, plavání,…) 

Málo dopravců a volných 
autobusů dle zájmu škol. 

Podpora místních dopravců. 

Špatná dopravní dostupnost 
hromadnou dopravou na 
školní akce. 

Zlepšení dopravní 
dostupnosti. 

Multifunkční jízdenky. 

Nízké PR Karlovarského kraje 
(navenek i uvnitř). 

Srovnávání se mezi kraji 
navzájem. Faktory dané 
historií (odsun a dosídlení po 
druhé světové válce, příchod 
obyvatelstva dle struktury 
průmyslu – jednodušší 
profese). 

PR: kraj, školy, místní 
samosprávy, spolupráce. 
Budování občanské hrdosti a 
vztahu k regionu. 

Dlouhodobě špatné výsledky 
vzdělávání, nízká motivace 
žáků. 

Kromě výše uvedených příčin 
(historické faktory, nízké PR 
kraje, odliv mozků,…) není 
definován cíl vzdělávání ze 
strany státu (není jasně 
definovaná zakázka, co se od 
vzdělávání očekává). Proti 
sobě jsou např. kompetence 

Definice cíle vzdělávání ze 
strany státu. Změny 
v systému, vč. změn 
v systému hodnocení. 



12 
 

v RVP a znalostně nastavené 
zkoušky (maturita, přijímací 
zkoušky). 
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Analýza problémů a potřeb – financování škol 
 

Hlavní příčina problémů v oblasti financování škol: 

Stát delegoval regionální školství na obce jako zřizovatele škol. Školy získaly právní 
subjektivitu. Finanční toky neodpovídají skutečným potřebám. Zřizovatel školy nemá přímou 
rozhodovací pravomoc nad využitím provozních peněz ve škole. Zřizovatel řeší až následky, 
tedy situace, kdy dojde k problému (nedostatek finančních prostředků, havárie, 
rekonstrukce). 

 

Finanční toky v oblasti regionálního školství dle typu zřizovatele: 

Obec jako zřizovatel školy: Provozní výdaje: rozpočtové určení daní, 
příspěvek zřizovatele na provoz (ojediněle i 
sponzoring). 

Platy pracovníků školy: MŠMT (+ někdy 
příspěvek zřizovatele). 

Dobrovolný svazek obcí jako zřizovatel školy: Provozní výdaje: Ministerstvo financí, 
příspěvek zřizovatele na provoz. 

Platy pracovníků školy: MŠMT (+ někdy 
příspěvek zřizovatele). 

Neveřejný zřizovatel (např. s.r.o., o.p.s.): Provozní výdaje: MŠMT (+ příp. příspěvek 
zřizovatele, školné, sponzoring). 

Platy pracovníků školy: MŠMT (školné). 

Provozní rozpočet škol: 

Problém  Příčina Doporučení  
(pozn. doporučení se 
prolínají se všemi příčinami 
u daného problému) 

Některé školy mají málo 
finančních prostředků na 
provoz. 

Zřizovatel si není jistý, kolik 
peněz rozpočtového určení 
daní může dát na provoz 
školy. 

Vzdělávací aktivity v rámci 
MAP (sdílení, komunikace), 
např. workshop na 
financování škol. 

Drahý provoz školy (velká 
budova, vysoké náklady na 
energie, nevyužitá kapacita 
budovy). 

Na provoz školy jde velká 
částka z rozpočtu obce (pro 
malou obec to představuje 
velký podíl z rozpočtu obce). 

Obce jsou finančně 
podhodnoceny, ale stát na 
ně delegovat starost o 
regionální školství. Zvýšit 
finanční toky ze strany státu 
do obcí, aby obce mohly 
financovat provoz školy. 

Zřizovatel musí 
dofinancovávat platy 
pedagogických pracovníku 
v případě, že ve škole je 
málo žáků. 

Kde má škola/zřizovatel vzít 
peníze na investice, 
rekonstrukce a obnovy 

Systém dotací není vhodně 
nastaven:  
Na co dotace jsou a na co ne 

Dlouhodobá a systematická 
příprava. Pracovat 
s prioritami obce a 
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zařízení ve škole? (např. IROP na učebnu fyziky 
ano, na učebnu dějepisu ne, 
na sport a školní jídelny ne). 
Výběr podpořených projektů 
je založen na soutěži (je 
problematické nastavení 
hodnotících kritérií). 
Není vhodné načasování, 
výzvy jsou ve vlnách (někdy 
jsou a někdy ne), na 
zpracování projektu po 
vyhlášení výzvy je málo času 
nebo musí být projekt 
realizován v krátkém čase. 
Dotace jsou spojené 
s nadměrnou pracností 
(projektové dokumentace 
dle pravidel dotačního titulu, 
studie proveditelnosti). 
Samotný projekt je 
přizpůsobován pravidlům 
dotačního titulu, aby získal 
do nejvíc bodů v hodnocení, 
nikoliv skutečné potřebě 
školy. 

dlouhodobě plánovat rozvoj 
obce. 

Změnit podmínky 
dotací/zrušit dotace. 

Obce jsou finančně 
podhodnoceny, ale stát na 
ně delegovat starost o 
regionální školství. Zvýšit 
finanční toky ze strany státu 
do obcí, aby obce mohly 
financovat rekonstrukce a 
obnovy ve školách. 

Finanční vztahy mezi školou 
a rodičem: finanční 
příspěvek rodičů na aktivity 
školy (dle RVP a ŠVP) 
probíhající mimo budovu 
školy (např. plavecký výcvik, 
lyžařský a turistický kurz, 
školy v přírodě). 

Nepochopení školského 
zákona. Když má škola málo 
finančních prostředků, tak 
přenese platbu na rodiče. 

Vzdělávací aktivity v rámci 
MAP (sdílení, komunikace), 
např. workshop na 
financování škol. 

Nastavení sociálního 
systému ve společnosti (zda 
rodič má peníze x nemá 
peníze x nechce zaplatit). 

Finanční podhodnocení škol 
a zřizovatelů. Zvýšit finanční 
toky ze strany státu do obcí, 
aby školy mohly realizovat 
aktivity dle RVP, které jsou 
náročné na finance (vč. 
dopravní dostupnosti aktivit, 
kdy škola si musí objednat 
autobus při neexistenci 
vyhovujícího spojení 
veřejnou dopravou). 

Populismus politiků: 
financování jen pro některé 
vrstvy společnosti ze strany 
státu či populistická řešení 
(školní obědy), nastavení 
systému sociálních dávek. 

Nutno změnit uvažování 
společnosti a nastavení 
sociálního systému. 
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Platy pracovníků školy: 

Problém Příčina Doporučení  
(pozn. doporučení se 
prolínají se všemi příčinami 
u daného problému) 

Je nedostatek provozních 
zaměstnanců. 

Je malý objem finančních 
prostředků na platy 
nepedagogických 
pracovníků. 

Není systém ze strany státu 
v této oblasti. Zafinancovat 
více platy nepedagogických 
pracovníků. 

Ohrožuje nás pokles počtu 
pedagogů. 

Výše platu pedagoga je nízká 
v porovnání s jinými 
profesemi, kde je potřeba VŠ 
vzdělávání. 

Nárůst platů pedagogických 
pracovníků. 

Negativní vnímání učitelské 
profese ve společnosti. 

Daňové pobídky pro 
zaměstnavatele vázané na 
výkon práce ve veřejné sféře 
(školství, zdravotnictví, 
sociální služby) v regionech 
s nedostatkem těchto 
pracovníků (Karlovarský 
kraj). 

Odchody mladých 
absolventů pedagogických 
fakult mimo školství. 

Jestliže stát platí mladému 
člověku získání vzdělání na 
veřejné vysoké škole, měl by 
chtít po absolventu za to 
nějakou službu, např. 
umístěnky, povinná praxe, 
kvalifikační dohody. 
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Analýza problémů a potřeb – výuka angličtiny na ZŠ 
 
PROBLÉM/PROBLEM PŘÍČINA/CAUSES DOPORUČENÍ/RECOMENDATION 

Kvalita a efektivita výuky 
angličtiny není optimální. 
The quality and effectiveness 
of thought English at schools 
is not optimal. 

Heterogenní skupiny. 
Heterogeneous groups. 
 
Příčinou problémů jsou 
namíchané heterogenní 
skupiny: žáci s SPU, žáci 
nadaní, „průměrní“ žáci, žáci 
s poruchami chování. 
 
These problems are caused 
by heterogeneous groups 
without any specific 
selection of children into 
them.  Pupils with special 
needs or with behavioral 
issues are educated within 
the same group as kids that 
are talented.  
 

 Pro MŠMT: 
Diferenciace žáků pro výuku 
cizího jazyka ve vyšších 
ročnících (u nadaných nad 
rámec RVP)??? 
 
Option for selection or 
groups differentiation by 
level for secondary schools 
(6th – 9th grade) giving the 
talented students 
opportunity to learn above 
the mandatory 
curriculum??? 

 V rámci školy a MAP: 
Skupinová práce, systém 
„malotřídka“, přenos dobré 
praxe. 
Group work, experience 
sharing. 

Kvalita a efektivita výuky 
angličtiny není optimální. 
The quality and effectiveness 
of thought English at schools 
is not optimal. 

Povinnost druhého cizího 
jazyka, více hodin výuky než 
první jazyk, pro některé žáky 
je to obtížné. 
Second foreign language is 
mandatory and that is 
difficult for some students.  
 

 Pro MŠMT: 
Dát druhý cizí jazyk jako 
volitelný. Dát žákům na 
výběr (např. druhý cizí jazyk, 
sport, praktické činnosti). 
 
Second foreign language 
should not be mandatory for 
all pupils. They should be 
able to choose (for example 
next to second foreign 
language they should be able 
to choose sport, handwork, 
etc.) 

Nízká motivace. 
Low motivation. 

Cizí jazyk je školní předmět. 
Foreign language is a school 
subject. 

??? 

 

 

 

 


