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1. Úvod 

1.1 Základní informace o projektu 

Název projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Krnov II 

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011064 

Číslo a název výzvy Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II 

Realizátor projektu Město Krnov 

Období realizace projektu 1. 2. 2019 – 30. 11. 2022 

Zapojené obce zřizující MŠ a 

ZŠ ve SO ORP Krnov 

Brantice, Dívčí Hrad, Holčovice, Hošťálkovy, Jindřichov, Krnov, Lichnov, 

Město Albrechtice, Osoblaha, Slezské Rudoltice, Třemešná, Úvalno, Zátor 

Číslo a název programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 

Cílem projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Krnov- II“ (dále jen MAP-II) je 

podpora spolupráce, komunikace, akčního plánování a realizace naplánovaných aktivit subjektů 

z oblasti školství, která vede ke zvýšení kvality a profesionality školství v území ORP Krnov. Projekt 

je zaměřen na vzdělávání dětí a mládeže do věku 15 let. Důležitým principem projektu je zaměření na 

ty oblasti vzdělávacího systému, které mají potenciál přinést změnu na strategické úrovni a přímý 

dopad na kvalitu. Výsledkem projektu má být rozvoj potenciálu každého žáka v hlavních oblastech 

vzdělávání (gramotnosti a další tvrdé i měkké dovednosti). Na tyto oblasti jsou zaměřeny jednotlivé 

tematické pracovní skupiny.  Projekt zahrnuje jak předškolní, tak základní, formální i neformální 

vzdělávání, a také ostatní služby a subjekty z oblasti vzdělávaní. Změna je pojímána systematicky a 

s důrazem na přenos zkušeností a příkladů dobré praxe.  

 

Nositelem a realizátorem projektu je Město Krnov, projekt navazuje na předešlý projekt MAP-I 

(2017-2018). Území realizace a dopadu MAP-II bylo vymezeno stanoviskem Regionální stálé 

konference Moravskoslezského kraje. 



 

1.2 Vymezení území MAP 

Území správního obvodu obce s 

rozšířenou působností Krnov (SO ORP) 

se nachází v severovýchodní části 

České republiky, při hranici s Polskem, 

v severní části bývalého okresu 

Bruntál, je součástí MS kraje. Tvoří jej 

celkem 25 obcí:  

Bohušov, Brantice, Býkov-Láryšov, 

Čaková, Dívčí Hrad, Heřmanovice, 

Hlinka, Holčovice, Hošťálkovy, Janov, 

Jindřichov, Krasov, Krnov, Lichnov, 

Liptaň, Město Albrechtice, Osoblaha, Petrovice, Rusín, Slezské Pavlovice, Slezské Rudoltice, 

Třemešná, Úvalno, Vysoká, Zátor.  
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Severní strana území SO ORP Krnov je tvořena státní hranicí s Polskem, území sousedí s okresy 

Jeseník, Rýmařov, Opava a Bruntál. Do projektu MAP-II je zapojeno všech 25 obcí SO ORP Krnov. 

Tento stav navazuje na beze změny na koncový stav v projektu MAP-I, ve kterém obce přistoupily na 

„Dohodu o přičlenění obcí pro zpracování místního akčního plánu rozvoje vzdělávání.  

  

Na území Krnovska působí místní akční skupina Rozvoj Krnovska o.p.s., jejíž území je shodné 

s územím SO ORP Krnov. Na zmíněném území dále působí 3 mikroregiony:  

Mikroregion Krnovsko (zahrnuje všech 25 obcí SO ORP Krnov),  

Mikroregion Sdružení obcí Osoblažska (zahrnuje 14 obcí SO ORP Krnov)  

a Osoblažský cech o.p.s. (zahrnuje 4 obce Osoblažska). 



 

1.3 Organizační struktura MAP 



 

Hlavním pracovním orgánem MAP-II je ŘÍDÍCÍ VÝBOR (dále jen ŘV), který projednává  

a schvaluje všechny závazné dokumenty. ŘV je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast 

vzdělávání na území MAP, ke kterým patří: realizátor projektu město Krnov, Krajský akční plán, 

Moravskoslezský kraj, Agentura pro sociální začleňování, vedení škol, zřizovatelé škol, organizace 

neformálního a zájmového vzdělávání, místní akční skupiny, poskytovatelé sociálních služeb, rodiče, 

a další. ŘV má svým složením zajistit reprezentativnost zastoupení jednotlivých subjektů.  

 

ŘÍDÍCÍ VÝBOR  

ZÁSTUPCI JMÉNO FUNKCE 

RT MAP (zástupce realizátora projektu)     

Město Krnov Pavlína Říhová vedoucí školského odboru 

Město Krnov Petr Studnička manažer projektu 

ZŘIZOVATELÉ ŠKOL     

Město Krnov Pavel Moravec místostarosta 

Obec Osoblaha Mojmír Pargač starosta 

ZÁSTUPCI ŠKOL     

ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí Karel Handlíř ředitel 

ZŠ a MŠ Zátor Barbora Sekaninová ředitelka - předsedkyně ŘV 

ZŠ a MŠ Třemešná Milan Gross ředitel 

ZŠ a MŠ Osoblaha Petr Kristiník ředitel 

MŠ Krnov, Žižkova Milada Holinková ředitelka 

MŠ Krnov, M. Gorkého Jitka Kopečková ředitelka 

ZÁSTUPCE NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ     

SVČ Krnov Veronika Kozlíková ředitelka 

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN     

 KAP Kristýna Žižková věcný manažer 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ     

MSK Jitka Hanusová  zástupce MSK 

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ     

ASZ Lenka Orgoníková lokální konzultant 

NÁRODNÍ PEDAGOGICKÝ INSTITUT ČR     

NPI Jozef Kubáň metodik pro vzdělávání 

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA     

MAS Rozvoj Krnovska Martina Jalamasová ředitelka 

RODIČE     

Klub rodičů ZSJN Krnov Jana Mojžíšová zástupce rodičů 

NNO     

Lexikona z.s. Nela Vomelová soc. pracovník 

 

REALIZAČNÍ TÝM navázal na složení z MAP-I a byl rozšířen o nové vedoucí PS a experty. Cílem 

bylo vytvoření týmu, který s ohledem na specifika a velikost řešeného území zajistí kvalitní 

zpracování MAP. Realizační tým zabezpečoval činnost Řídícího výboru a dalších částí organizační 

struktury MAP. Realizační tým se skládá z administrativního a odborného týmu.  



 

ADMINISTRATIVNÍ TÝM svými činnostmi pokrývá všechny úrovně řízení projektu a zajišťuje 

veškeré činnosti související s administrací projektu. Zodpovídá za koordinaci projektových aktivit, 

organizační a provozní stránku projektu, dosažení plánovaných cílů projektu včetně naplnění 

plánovaných hodnot indikátorů. Zajišťuje vyplňování a včasné odevzdávání monitorovacích zpráv o 

realizaci projektu, vedení projektového účetnictví a vyúčtování projektu, efektivní informovanost a 

komunikaci na všech úrovních realizace projektu, podklady pro jednání Řídícího výboru, projektovou 

publicitu.   

 

ODBORNÝ TÝM zodpovídá za věcné plnění aktivit projektu, tvorbu výsledků a výstupů projektu, 

aktivní práci s cílovými a zájmovými skupinami a za tvorbu vstupů a výstupů pro celý realizační tým. 

Jeho součástí jsou experti jak interní, z řad aktivních členů pracovních skupin, tak externí, sjednaní 

na základě potřeby po dohodě s ŘV a dalšími aktéry projektu, dle kroků potřebných k dosažení 

projektových cílů. 

 

 

Bylo ustanoveno 7 PRACOVNÍCH SKUPIN. Pracovní skupiny úzce spolupracují a vzájemně sdílejí 

své výstupy tak, aby byla zajištěna kontinuita a informovanost v rámci celého řešeného území. 

Pracovní skupiny byly od počátku skupinami otevřenými a v průběhu realizace projektu přibývali 

noví členové. Členy pracovních skupin byli zejména vedoucí pracovníci mateřských a základních 

škol, lídři, členové organizací zabývajících se vzděláváním mládeže a v neposlední řadě zástupci 

rodičů dětí a žáků.  

 

 

 

 

 

REALIZAČNÍ TÝM 
    

ADMINISTRATIVNÍ TÝM ODBORNÝ TÝM VEDOUCÍ PRACOVNÍCH SKUPIN 

JMÉNO FUNKCE JMÉNO FUNKCE JMÉNO FUNKCE 

Studnička Petr vedoucí projektu Studnička Petr  Koordinátor akčního 

plánování 

Tribusová Pavla vedoucí PS  

Studničková Šárka administrátor Studničková Šárka koordinátor IMP Ondrová Monika vedoucí PS 

Kantorová Petra  finanční manažer Vomelová Nela expert analytik Gross Milan vedoucí PS 

MÚ Krnov Personální a 

účetní agenda 

Vomelová Nela ex. pro oblast školství  Vávrová Marcela vedoucí PS  

  
Studnička Petr  expert evaluace Hellerová Lucie vedoucí PS    
Mojžíšová Jana facilitátor v území Pleva Ladislav vedoucí PS    
Říhová Pavlína zástupce samosprávy Handlíř Karel  vedoucí PS  



 

PRACOVNÍ SKUPINY 
   

Financování Rozvoj 

čtenářské 

gramotnosti a 

rozvoj 

potenciálu 

každého žáka 

Rozvoj 

matematické 

gramotnosti a 

rozvoj 

potenciálu 

každého žáka 

Rovné příležitosti Rozvoj měkkých 

dovedností aktérů 

MAP 

Rozvoj ICT a 

polytechniky 

Inovace, 

reformy a 

modernizace ve 

školství 

Tribusová Pavla Monika Ondrová Milan Gross  Marcela Vávrová Hellerová Lucie Ladislav Plava Karel Handlíř 

vedoucí PS,  

zástup.samosprávy 

 vedoucí PS, 

ředitelka ZŠ 

vedoucí PS, 

ředitel ZŠ, MŠ 

vedoucí PS,  

ředitelka MŠ 

vedoucí PS,  

etoped 

vedoucí PS,  

ředitel ZŠ, MŠ 

vedoucí PS,  

ředitel ZŠ 

Juřina Petr Adami Kateřina Krusberská 

Nikola 

Haberhauerová 

Barbora 

Čandasová Alena Blažek Jozef Brazitiku 

Veronika 

ředitel ZŠ pedagog ZŠ ředitelka ZŠ pedagog MŠ pedagog ZŠ pedagog ZŠ pedagog ZŠ 

Mokrášová Danuta Klohnová Alena Mylková Markéta Holinková Renáta Edelsbergerová 

Alena 

Dvořáková 

Kateřina 

Dihlová Pavla 

ředitelka MŠ ředitelka MŠ pedagog ZŠ pedagog MŠ rodič pedagog ZŠ pedagog MŠ, ZŠ 

Orgoníková Lenka Kopečková Jitka Švédová Jana Kuchařová Věra Hlaváčová Alice Krygel Miloslav  Kristiník Petr 

 zástupce ASZ  ředitelka MŠ pedagog ZŠ ředitelka MŠ pedagog ZŠ pedagog ZŠ ředitel ZŠ, MŠ 

Petrošová Marie Latýnová Jana Nevídalová Eva Piatková Petra Holinková Milada Michnová Iveta Steuerová Zlata 

ředitelka MŠ pedagog ZŠ zást ředitele ZŠ  projekt Inkluze ředitelka MŠ pedagog MŠ ředitelka ZŠ, MŠ 

Sekaninová 

Barbora 

Mruz Jakub Stašková Věra Říhová Pavlína Chromčák Petr Rašková 

Michaela 

Svobodová Jana  

ředitelka ZŠ, MŠ ředitel knihovny zást ředitele ZŠ zástup.samosprávy  ředitel MŠ, ZŠ, SŠ pedagog MŠ ředitelka ZŠ, MŠ 

Vomelová Nela Obručová Lenka    Šlosarová Petra Kopecká Martina Šimůnek Adam Tesařová Martina 

zástupce NNO pedagog ZŠ   ředitelka MŠ pedagog ZŠ ředitel ZŠ, MŠ pedagog ZŠ 

Čihánková Jana Slámová Dana    Tylečková Kristýna Kozlíková Veronika Wiedemanová 

Hana 

Wdówková Věra  

ředitelka ZŠ, MŠ pedagog MŠ   zástupce NNO, 

rodič 

ředitelka SVČ zást. ředitele ZŠ doučující 

pracovník K9 

  Šturcová Jana   Vondráková 

Marcela 

Lukeszová Alena     

   pedagog MŠ   ředitelka MŠ ředitelka DD     

  Zdráhalová Jana     Matelová Zuzana     

  pedagog ZŠ     rodič 
 

  

        Mojžíšová Jana     

        rodič     

        Skalická Markéta     

        spec. pedagog ZŠ     

 

 

1.4 Partnerství MAP – aktéři MAP 

Partnerství MAP nejširší platformou projektu a tvoří jej zástupci všech institucí a jednotlivců, kteří se 

účastní společného plánování (zřizovatelé škol, zástupci ZŠ, MŠ, ZUŠ a SVČ), zástupci neziskových 

organizací a rovněž rodičů a veřejnosti. Cílem partnerství MAP je posilovat vazby mezi všemi 

subjekty a poskytovat jim v rámci projektu stejné příležitosti bez ohledu na to, jak dlouho jsou 

v partnerství zapojeny (někteří teprve navazují kontakty, jiní již vytvářejí partnerské projekty.  

 

 

 



 

1.4.1 Obce 
 

 

Názve města/obce 

Způsob zapojení 

Zástupce v Řídícím 

výboru 

Zástupce v pracovních 

skupinách 
Pravidelné informování 

Brantice NE NE ANO 

Hošťálkovy NE NE ANO 

Jindřichov NE NE ANO 

Krasov NE NE ANO 

Krnov ANO ANO ANO 

Lichnov NE NE ANO 

Osoblaha NE ANO ANO 

Slezské Rudoltice ANO NE ANO 

Třemešná NE NE ANO 

Zátor NE NE ANO 

 

 

1.4.2 Školy 
 

Obec Název školy 

Způsob zapojení 

Zástupce v Řídícím 

výboru 

Zástupce 

v pracovních 

skupinách 

Pravidelné 

informování 

Brantice ZŠ a MŠ Brantice NE ANO ANO 

Dívčí Hrad MŠ Dívčí Hrad, odloučené 

pracoviště Hlinka 
NE NE ANO 

Holčovice ZŠ Holčovice NE ANO ANO 

MŠ Holčovice NE NE ANO 

Jindřichov ZŠ a MŠ Jindřichov NE ANO ANO 

Krnov MŠ Slunečnice NE ANO ANO 

MŠ Maxima Gorkého 22 ANO ANO ANO 

MŠ Hlubčická 89 NE ANO ANO 

MŠ Jiráskova 43 NE ANO ANO 

MŠ náměstí Míru 12 NE ANO ANO 

MŠ Svatováclavská 13 NE ANO ANO 

MŠ Žižkova 34 ANO ANO ANO 

MŠ Karla Čapka 12a NE ANO ANO 

MŠ Mikulášská 8 NE ANO ANO 

ZŠ Dvořákův okruh 2 NE ANO ANO 

ZŠ Janáčkovo náměstí 17 ANO ANO ANO 

ZŠ Smetanův okruh 4 NE ANO ANO 

ZŠ Žižkova 3 NE ANO ANO 

MŠ a ZŠ Klíček NE NE ANO 

MŠ, ZŠ a SŠ Slezské 

Diakonie 
NE ANO ANO 

Lichnov ZŠ a MŠ Lichnov NE ANO ANO 

Město Albrechtice MŠ Město Albrechtice NE NE ANO 

ZŠ Město Albrechtice NE ANO ANO 

Osoblaha ZŠ a MŠ Osoblaha NE ANO ANO 

Slezské Rudoltice ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice NE ANO ANO 



 

Třemešná ZŠ a MŠ Třemešná ANO ANO ANO 

Úvalno ZŠ a MŠ Úvalno NE ANO ANO 

Zátor ZŠ a MŠ Zátor ANO ANO ANO 

 

 

1.4.3 ZUŠ 
 

Obec Název organizace 

Způsob zapojení 

Zástupce v Řídícím 

výboru 

Zástupce 

v pracovních 

skupinách 

Pravidelné 

informování 

Krnov Základní umělecká škola NE NE ANO 

Základní umělecká škola s.r.o. NE NE ANO 

Město Albrechtice Základní umělecká škola NE NE ANO 

 

 

1.4.4 Neformální vzdělávání 
 

 

Obec 
Název organizace 

Způsob zapojení 

Zástupce 

v Řídícím výboru 

Zástupce 

v pracovních 

skupinách 

Pravidelné informování 

Krnov Středisko volného času ANO ANO ANO 

Městská knihovna NE ANO ANO 

 

 

1.4.5 Ostatní 
 

Obec Název organizace 

Způsob zapojení 

Zástupce 

v Řídícím výboru 

Zástupce 

v pracovních 

skupinách 

Pravidelné informování 

Krnov Armáda Spásy v ČR, z.s. NE NE ANO 

Slezská diakonie NE NE ANO 

Eurotopia.CZ, o.p.s. NE NE ANO 

Lexikona z.s. ANO ANO ANO 

Lichnov Dětský domov a ŠJ Lichnov NE ANO ANO 

 

  



 

2. Manažerský souhrn 

Projekt MAP-II navazuje na předchozí projekt MAP-I (2017-18). Jádrem projektu je akční plánování 

v oblasti vzdělávání prostřednictvím 7mi tematických pracovních skupin. Výstupem je dokument 

„Místní akční plán vzdělávání na území ORP Krnov“, který je postupně aktualizován. Plánování se 

účastní téměř 70 osob: pedagogové, úředníci, rodiče dětí a žáků, ředitelé vzdělávacích organizací, 

zástupci samosprávy a státní správy, vedoucí NNO a dalších organizací působících na poli vzdělávání.  

Dokument sestává ze tří hlavních částí: 

 

1. Analytická část: Je rozdělena na část obecnou, specifickou a SWOT3 analýzu. Obecná část 

obsahuje základní informace o řešeném území a statistická data z oblasti vzdělávání. 

Specifická část pojednává o základních tématech MAP a cílových skupinách. SWOT3 analýza 

předkládá aktuální stav potřeb a příčin problémů v území. 

2. Strategický rámec MAP: obsahuje vizi, priority a definici cílů 

PRIORITA 1: Otevřený a efektivní vzdělávací systém, který rozvíjí jedinečnost i všestrannost, 

jehož výsledkem je žák připravený do života, přirozeně zvídavý a se smyslem pro 

zodpovědnost 

PRIORITA 2: Učitel je profesionál, který kombinuje flexibilitu s životní moudrostí 

PRIORITA 3: Rodič jako podporující partner a škola jako místo, které spojuje lidi, myšlenky 

a zdroje místní komunity 

PRIORITA 4: Příjemné prostředí, kvalitní vybavení a dostatečná kapacita hmotného  

a personálního zázemí 

3. Místí akční plán: rozpracovává cíle do jednotlivých opatření, stanovuje potenciální aktéry  

a další informace pro realizaci opatření 

 

  



 

3. Analytická část 

3.1 Obecná část analýzy 

3.1.1 Základní informace o řešeném území 

Působnost místního akčního plánu vzdělávání zahrnuje celkem 25 obcí, členěných na 63 částí (dále 

jen Krnovsko), výčet těchto obcí, jejich rozloha a počet obyvatel je uveden níže. Celková rozloha 

území je 57.445 km2. Ke dni 31. 12. 2017 žilo v oblasti 40.300 obyvatel s hustotou osídlení 70,2 

obyv./km2. Hustota osídlení území má již řadu let klesající tendenci. CCA 14% z celkového počtu 

obyvatel tvoří děti ve věku 0 – 14 let, kdy 4.555 dětí navštěvuje mateřskou nebo základní školu. 

Největším sídlem v řešeném území, co do počtu obyvatel, je Krnov (23.595 obyvatel) a Město 

Albrechtice (3.518 obyvatel). Naopak nejmenší obcí, co do počtu obyvatel v území, je obec Petrovice 

(136 obyvatel). Území, pro které je zpracováván Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Krnov, je 

znázorněno v následující mapě.  

 

Mapa 1: Území, pro které je zpracováván Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Krnov  

 

 

 



 

 

Tab. 1: Vývoj počtu obyvatel obcí území ORP Krnov v období 2009-2018 

 

 

Z výše uvedených dat mapovaného období 2009-2018 lze sledovat, že zatímco celkový počet 

obyvatel v České republice stoupá, MSK a s ním i ORP Krnov má co do počtu obyvatel 

klesající tendenci, a to i navzdory růstu počtu obyvatel v některých obcích ORP (např. Dívčí Hrad, 

Brantice, Rusín). Počet obyvatel je ovlivněn jak přirozeným úbytkem, tak migrací (viz. kap. pohyb 

obyvatelstva).  

Děti ve věku 0-14 tvoří 14 % z celkového počtu obyvatelstva v ORP Krnov. Vývoj jejich počtu 

v jednotlivých obcích ORP Krnov lze sledovat v následující tabulce. Ač je tendence počtu dětí v tomto 

věkovém rozpětí v České republice i Moravskoslezském kraji rostoucí, v ORP Krnov jejich počet stále 

klesá, přičemž lze předpokládat pokles i v dalším časovém období. Od roku 2009 došlo k poklesu 

počtu dětí 0-14 let o 482. Navzdory nepříznivé prognóze lze však v některých obcích přírůstek dětí 

zaznamenat. Jde zejména o obce Dívčí Hrad, Janov, Osoblaha, Petrovice, Rusín. Nejpočetnější 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ČR 7 887 027 10 506 813 10 532 770 10 505 445 10 516 125 10 512 419 10 538 275 10 553 843 10 578 820 10 610 055 10 649 800

MSK 543 047 1 247 373 1 243 220 1 230 613 1 226 602 1 221 832 1 217 676 1 213 311 1 209 879 1 205 886 1 203 299

ORP celkem 57 449 42 334 42 207 41 816 41 680 41 370 41 145 40 814 40 533 40 300 40 113

Obec

Bohušov 2 070 440 429 423 408 384 385 390 380 371 371

Brantice 2 674 1 304 1 315 1 329 1 352 1 384 1 380 1 367 1 365 1 358 1 370

Býkov-Láryšov 912 151 150 154 165 163 161 153 159 160 162

Čaková 1 193 307 309 303 305 303 307 309 301 305 302

Dívčí Hrad 1 205 272 275 274 271 272 268 295 294 305 303

Heřmanovice 4 279 353 353 371 361 362 351 348 335 337 340

Hlinka 874 236 233 214 199 195 184 178 183 178 180

Holčovice 4 057 714 709 716 700 719 716 715 709 710 718

Hošťálkovy 2 779 570 589 579 590 583 586 584 584 588 599

Janov 1 103 311 306 311 300 305 303 298 297 300 293

Jindřichov 3 471 1 458 1 425 1 362 1 349 1 326 1 323 1 289 1 275 1 267 1 235

Krasov 2 580 342 338 347 351 359 359 338 331 335 341

Krnov 4 429 25 059 24 940 24 658 24 518 24 315 24 175 23 992 23 762 23 595 23 397

Lichnov 2 729 1 077 1 100 1 090 1 089 1 075 1 067 1 052 1 035 1 019 995

Liptaň 2 027 473 479 475 474 487 474 461 463 462 453

Město Albrechtice 6 528 3 579 3 570 3 598 3 621 3 563 3 524 3 512 3 515 3 518 3 529

Osoblaha 1 825 1 133 1 129 1 107 1 131 1 106 1 146 1 129 1 084 1 079 1 096

Petrovice 1 107 135 142 136 137 134 129 134 132 136 140

Rusín 1 429 127 130 146 148 145 150 144 144 146 153

Slezské Pavlovice 663 191 199 219 225 224 224 213 229 218 213

Slezské Rudoltice 2 322 633 616 586 571 553 536 537 547 540 542

Třemešná 2 097 934 942 906 910 890 888 891 904 910 902

Úvalno 1 477 979 991 996 993 991 975 957 974 967 977

Vysoká 1 712 351 345 317 321 321 317 311 328 308 309

Zátor 1 907 1 205 1 193 1 199 1 191 1 211 1 217 1 217 1 203 1 188 1 193

počet obyvatel celkem

k
a

ta
s

tr
á

ln
í 

v
ý

m
ě

ra
 

ú
ze

m
í 

v
 h

a
 

(3
1

. 
1

2
. 

2
0

1
7

)



 

 

skupinou obyvatel na sledovaném území je tzv. produktivní složka populace (15-64 let, 65%), dále 

pak obyvatelstvo ve věkové skupině 65+ (20 %). Celkově ovšem dochází k demografickému 

stárnutí populace (tabulka č. 3). 

Tab. 2: Vývoj počtu obyvatel obcí území ORP Krnov ve věku 0-14 let v období 2009-2018 

 

 

Největším sídlem v regionu je Krnov. Jinak v regionu převažují malá venkovská sídla, která 

vykazují nízkou míru občanské vybavenosti a chudou infrastrukturu. Dopravní dostupnost je v 

severní části regionu na velmi špatné úrovni (viz obr. č. 4). Nejhůře je na tom tzv. osoblažský 

výběžek, který je z hlediska dopravní obslužnosti patrně nejhůře dostupným regionem celé České 

republiky. Sekundárně tak hrozí negativní dopady na místní obyvatelstvo.  

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ČR 1 494 370 1 518 142 1 541 241 1 560 296 1 577 455 1 601 045 1 623 716 1 647 275 1 670 677 1 693 060

MSK 177 937 178 467 178 888 178 845 178 789 179 545 180 263 181 261 182 087 183 324

ORP celkem 6 253 6 193 6 162 6 086 5 971 5 933 5 897 5 855 5 827 5 771

Obec

Bohušov 77 72 68 62 55 56 62 59 58 55

Brantice 201 217 224 226 234 233 223 222 213 212

Býkov-Láryšov 30 30 34 37 32 31 31 34 34 34

Čaková 48 46 47 48 48 45 47 46 49 53

Dívčí Hrad 44 49 46 45 46 44 54 54 60 52

Heřmanovice 46 49 48 47 43 41 41 37 42 42

Hlinka 49 45 38 31 27 25 25 30 29 31

Holčovice 103 92 89 85 95 92 88 79 81 92

Hošťálkovy 61 62 60 65 58 61 64 72 81 81

Janov 26 30 33 26 31 32 30 32 33 33

Jindřichov 222 193 186 189 173 169 163 159 170 154

Krasov 46 46 52 48 55 58 47 43 45 46

Krnov 3 629 3 593 3 577 3 529 3 499 3 496 3 463 3 424 3 388 3 365

Lichnov 186 184 174 167 159 162 158 158 152 138

Liptaň 74 74 78 78 73 65 58 57 58 46

Město Albrechtice 538 529 521 523 497 479 493 499 502 488

Osoblaha 188 187 179 194 178 193 199 184 197 201

Petrovice 8 10 13 16 11 11 16 17 20 24

Rusín 11 12 17 18 16 18 16 18 17 20

Slezské Pavlovice 31 39 52 54 57 61 54 56 46 47

Slezské Rudoltice 112 106 110 97 87 83 83 88 86 89

Třemešná 121 126 113 119 115 113 117 123 120 119

Úvalno 135 140 147 139 137 125 127 130 129 136

Vysoká 66 65 52 50 50 47 48 53 43 41

Zátor 201 197 204 193 195 193 190 181 174 172

počet obyvatel ve věku 0-14 let



 

 

Mapa 2: Obecně – geografická mapa ORP Krnov  

 

 

  



 

 

Tab. 3: Vybrané ukazatele za správní obvod ORP Krnov v letech 2003–2017,  

stav k 31. 12. 2017 (zdroj ČSÚ) 

 

  

  
 Měřicí 

jednotka  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet obcí   25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  

Počet částí obcí   63  63  63  63  63  63  63  63  63  63  63  63  63  

Počet katastrálních území   67  67  67  67  67  67  67  67  67  67  67  67  67  

Hustota obyvatelstva 
osoby/ 

km2 74,2  73,9  74,1  73,8  73,7  73,5  72,8  72,6  72,0  71,6  71,0  70,6  70,2  

OBYVATELSTVO                             

Počet obyvatel  
(stav k 31. 12.) osoby 42 598  42 459  42 567  42 367  42 334  42 207  41 816  41 680  41 370  41 145  40 814  40 533  40 300  

z toho ženy   21 659  21 551  21 631  21 533  21 497  21 465  21 238  21 162  20 990  20 865  20 720  20 580  20 475  

Obyvatelé ve věku  
(stav k 31. 12.)                             

0–14 % 15,9  15,4  15,2  14,8  14,8  14,7  14,7  14,6  14,4  14,4  14,4  14,4  14,5  

15–64 % 71,4  71,6  71,4  71,5  71,1  70,7  69,8  68,9  68,1  67,3  66,6  65,6  65,0  

65 a více % 12,7  13,0  13,4  13,7  14,2  14,6  15,5  16,5  17,5  18,3  19,0  19,9  20,6  

Průměrný věk  
(stav k 31. 12.) roky 39,1  39,5  39,7  40,1  40,3  40,7  41,0  41,4  41,8  42,1  42,4  42,7  43,0  

muži   37,4  37,7  37,9  38,2  38,5  38,9  39,3  39,7  40,1  40,5  40,7  41,1  41,3  

ženy   40,9  41,2  41,5  41,9  42,1  42,4  42,7  43,1  43,4  43,8  44,1  44,4  44,7  

Zemřelí osoby 436  453  422  467  432  430  485  415  500  437  535  497  517  

na novotvary % 25,2  29,1  26,1  27,4  27,3  23,0  25,4  24,8  22,8  21,7  21,5  22,3  23,6  

na nemoci oběhové 
soustavy % 55,0  50,8  51,2  45,2  44,0  48,6  51,8  44,8  44,0  46,9  47,5  44,3  47,2  

na nemoci dýchací 
soustavy % 3,9  4,0  6,4  7,3  9,3  6,5  6,0  6,7  11,4  11,7  8,4  10,5  9,1  

Přistěhovalí osoby 447  446  556  498  432  399  388  455  494  437  491  507  569  

Vystěhovalí osoby 572  522  503  618  489  493  502  561  642  633  663  680  680  

Přirozený 
přírůstek/úbytek osoby -16  -63  55  -80  24  -33  -108  -30  -162  -29  -159  -108  -122  

Přírůstek/úbytek 
stěhováním osoby -125  -76  53  -120  -57  -94  -114  -106  -148  -196  -172  -173  -111  

Celkový přírůstek/úbytek osoby -141  -139  108  -200  -33  -127  -222  -136  -310  -225  -331  -281  -233  

NEZAMĚSTNANOST  
(stav k 31. 12.)1)                             

Uchazeči o zaměstnání v 
evidenci úřadu práce osoby 3 468  2 826  2 290  2 158  3 243  3 601  1 327  .  4 027  3 692  3 208  2 825  1 995  

dosažitelní   3 258  2 640  2 141  2 055  3 091  3 438  3 475  .  3 899  3 566  3 098  2 655  1 844  

ženy   1 771  1 577  1 288  1 205  1 615  1 776  1 798  .  .  1 779  1 531  1 342  986  

osoby se zdravotním 
postižením   694  646  581  537  561  551  509  .  417  388  398  405  358  

absolventi škol   193  127  83  92  184  202  166  .  161  144  134  98  56  

s délkou evidence nad 12 
měsíců   1 691  1 332  1 023  761  954  1 338  1 640  .  1 970  1 860  1 550  1 210  844  

Podíl nezaměstnaných 
osob2) % 10,71  8,68  7,04  6,79  10,27  11,52  11,91  .  13,58  12,66  11,18  9,77  6,93  

Pracovní místa v evidenci 
úřadu práce místa 58  117  183  121  74  92  97  .  72  73  132  234  249  

Uchazeči celkem na 1 
pracovní místo   59,8  24,2  12,5  17,8  43,8  39,1  37,4  .  55,9  50,6  24,3  12,1  8,0  



 

 

3.1.2 Pohyb obyvatelstva 

Přirozený pohyb obyvatelstva se měří jako přírůstek/úbytek počtu obyvatel a je dán rozdílem mezi 

narozenými a zemřelými. Dlouhodobě vykazuje území ORP Krnov přirozený úbytek obyvatelstva, na 

rozdíl od ČR, kde dochází k celkovému přírůstku obyvatel. Přirozený přírůstek/úbytek obyvatelstva 

v jednotlivých obcích v území lze sledovat v tabulce č. 4) 

Tab. 4: Přirozený pohyb obyvatelstva (přírůstek/úbytek počtu) v ORP Krnov (Zdroj: ČSÚ) 

 
 

  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ČR 1 825 387 -2 409 4 195 -409 4 913 2 962 1 116

MSK -1 577 -1 361 -1 681 -1 118 -1 684 -1 081 -1 482 -1 262

ORP celkem -108 -30 -162 -29 -159 -108 -122 -155

Bohušov -3 - -4 3 8 -4 4 -9

Brantice 3 2 -3 -2 -4 -3 -1 -1

Býkov-Láryšov - 1 - 3 -2 2 1 1

Čaková - 2 -1 -2 3 1 -4 -3

Dívčí Hrad - - - 1 - -1 -4 1

Heřmanovice -2 -2 -1 -3 -1 3 1 -4

Hlinka -1 -1 -5 -4 -2 - -3 -1

Holčovice - -2 - -4 - -7 -8 -2

Hošťálkovy - 3 -8 3 7 -4 5 2

Janov - -3 -3 -1 -3 -7 1 1

Jindřichov -9 -6 -4 4 -13 -8 -1 -13

Krasov 5 2 4 2 -3 -5 -3 -3

Krnov -67 -17 -84 -28 -90 -67 -79 -122

Lichnov -2 8 -6 9 -9 7 6 4

Liptaň -3 1 -2 -2 -3 -1 - -

Město Albrechtice -12 -5 -8 -6 -15 -4 -14 -7

Osoblaha -9 -12 -17 -3 -17 -12 -9 -7

Petrovice 2 -1 - -1 2 2 - -3

Rusín -1 - -3 1 -2 - -2 1

Slezské Pavlovice 3 3 1 2 3 5 -2 -1

Slezské Rudoltice -3 5 - -2 -2 -5 2 3

Třemešná -9 -4 -7 - -6 3 -11 -3

Úvalno 7 -1 -6 - -1 2 1 2

Vysoká - 2 1 3 1 -1 - 2

Zátor -7 -5 -6 -2 -10 -4 -2 7

 přirozený pohyb



 

 

Saldo (zůstatek) migrace vyjadřuje rozdíl počtu přistěhovalých a vystěhovalých obyvatel. Tento 

ukazatel je úzce spjat s atraktivitou území pro život. Migrace rovněž úzce reaguje na měnící se 

ekonomické podmínky daného území. Území ORP Krnov vykazuje dlouhodobě záporné saldo 

migrace, v průměru -132 obyvatel. Saldo pro jednotlivé obce znázorňuje tabulka č. 5.  

Tab. 5: Saldo migrace v území ORP Krnov (Zdroj: ČSÚ) 

 
  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ČR 16 889 10 293 -1 297 21 661 15 977 20 064 28 273 38 629

MSK -2 515 -2 650 -3 089 -3 038 -2 681 -2 351 -2 511 -1325

ORP celkem -114 -106 -148 -196 -172 -173 -111 -32

Bohušov - -15 -20 -2 -3 -6 -13 9

Brantice 38 21 35 -2 -9 1 -6 13

Býkov-Láryšov 10 10 -2 -5 -6 4 - 1

Čaková -5 - -1 6 -1 -9 8 -

Dívčí Hrad -10 -3 1 -5 27 - 15 -3

Heřmanovice -11 -8 2 -8 -2 -16 1 7

Hlinka -8 -14 1 -7 -4 5 -2 3

Holčovice 3 -14 19 1 -1 1 9 10

Hošťálkovy 5 8 1 - -9 4 -1 9

Janov -10 -8 8 -1 -2 6 2 -8

Jindřichov -42 -7 -19 -7 -21 -6 -7 -19

Krasov 6 2 4 -2 -18 -2 7 9

Krnov -133 -123 -119 -112 -93 -163 -88 -76

Lichnov 8 -9 -8 -17 -6 -24 -22 -28

Liptaň 3 -2 15 -11 -10 3 -1 -9

Město Albrechtice 14 28 -50 -33 3 7 17 18

Osoblaha 15 36 -8 43 - -33 4 24

Petrovice -1 2 -3 -4 3 -4 4 7

Rusín 3 2 - 4 -4 - 4 6

Slezské Pavlovice 7 3 -2 -2 -14 11 -9 -4

Slezské Rudoltice -12 -20 -18 -15 3 15 -9 -1

Třemešná -7 8 -13 -2 9 10 17 -5

Úvalno 14 -2 4 -16 -17 15 -8 8

Vysoká -17 2 -1 -7 -7 18 -20 -1

Zátor 16 -3 26 8 10 -10 -13 -2

migrace



 

 

Celkový přírůstek/úbytek obyvatel je v ORP Krnov, stejně jako v Moravskoslezském kraji, ztrátový 

(v průměru o -241 obyvatel ročně).  Přehled po obcích ORP Krnov znázorňuje tabulka č. 6. 

Tab. 6: Celkový pohyb obyvatelstva ORP Krnov (Zdroj: ČSÚ) 

 
  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ČR 18 714 10 680 -3 706 25 856 15 568 24 977 31 235 39 745

MSK -4 092 -4 011 -4 770 -4 156 -4 365 -3 432 -3 993 

ORP celkem -222 -136 -310 -225 -331 -281 -233 -187

Bohušov -3 -15 -24 1 5 -10 -9 0

Brantice 41 23 32 -4 -13 -2 -7 12

Býkov-Láryšov 10 11 -2 -2 -8 6 1 2

Čaková -5 2 -2 4 2 -8 4 -3

Dívčí Hrad -10 -3 1 -4 27 -1 11 -2

Heřmanovice -13 -10 1 -11 -3 -13 2 3

Hlinka -9 -15 -4 -11 -6 5 -5 2

Holčovice 3 -16 19 -3 -1 -6 1 8

Hošťálkovy 5 11 -7 3 -2 - 4 11

Janov -10 -11 5 -2 -5 -1 3 -7

Jindřichov -51 -13 -23 -3 -34 -14 -8 -32

Krasov 11 4 8 - -21 -7 4 6

Krnov -200 -140 -203 -140 -183 -230 -167 -198

Lichnov 6 -1 -14 -8 -15 -17 -16 -24

Liptaň - -1 13 -13 -13 2 -1 -9

Město Albrechtice 2 23 -58 -39 -12 3 3 11

Osoblaha 6 24 -25 40 -17 -45 -5 17

Petrovice 1 1 -3 -5 5 -2 4 4

Rusín 2 2 -3 5 -6 - 2 7

Slezské Pavlovice 10 6 -1 - -11 16 -11 -5

Slezské Rudoltice -15 -15 -18 -17 1 10 -7 2

Třemešná -16 4 -20 -2 3 13 6 -8

Úvalno 21 -3 -2 -16 -18 17 -7 10

Vysoká -17 4 - -4 -6 17 -20 1

Zátor 9 -8 20 6 - -14 -15 5

pohyb obyvatel celkem



 

 

3.1.3 Vzdělanostní struktura 

Vzdělanostní mapa ČR ukazuje v oblasti ORP Krnov na větší počet obyvatel se základním 

vzděláním, zvláště pak na Osoblažsku. V posledních letech sice došlo k mírnému nárůstu 

středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných osob, ale posílení kvalifikované pracovní síly v regionu 

tím není zaručeno. Jelikož jde převážně o mladé lidi, musíme počítat s tím, že přestože jsou stále trvale 

hlášeni u rodičů, fakticky mohou již pracovat mimo region. Problém vyúsťuje ve zvláštní „začarovaný 

kruh“: v regionu je přirozeně nižší podíl pracovních míst vyžadujících vyšší kvalifikaci,  což zpětně 

vede k zakonzervování nižší úrovně vzdělání obyvatel (není poptávka, není nabídka).  

Mapa 3: Vzdělanostní mapa ČR (Zdroj: ČSÚ – Sčítání lidu, domů a bytů 2011) 

 

Tab. 7: Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle nejvyššího ukončeného vzdělání v %  

(Zdroj: ČSÚ – Sčítání lidu, domů a bytů 2011) 

Nejvyšší ukončené vzdělávání Krnov MSK 

základní vč. Neukončeného 21,3 19,6 

střední vč. vyučení (bez maturity) 37,1 35,1 

úplné střední s maturitou a vyšší odborné vč. nástavbového  28,8 29,4 

vysokoškolské 7,8 11,2 

 



 

 

3.1.4 Ekonomické subjekty v území  

Ekonomické subjekty působící na území ORP Krnov znázorňují následující tabulky (tabulka č. 9 a  

č. 10). V území působí více než 4 tisíce ekonomických subjektů. Nejvíce těchto subjektů působí v 

oblasti „Velkoobchod maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel“ a v oblasti průmyslu, 

naopak nejméně v oblasti „Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení“. Počet subjektů v 

jednotlivých oborech se ve sledovaných letech příliš výrazně neměnil, vyjma kategorie „Peněžnictví 

a pojišťovnictví“, kdy tato kategorie zaznamenala značný pokles subjektů. Celkově má počet 

ekonomických subjektů na území mírně vzrůstající tendenci.  

Tab. 9: Ekonomické subjekty dle převažující činnosti (Zdroj: ČSÚ) 

Ekonomické subjekty ORP 

Převažující činnost 2016 2017 2018 

Celkem 4 054 4 175 4 200 

v tom 

A   Zemědělství, lesnictví, rybářství 498 530 541 

B-E   Průmysl celkem 598 618 632 

F   Stavebnictví 577 608 629 

G   Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 650 687 668 

H   Doprava a skladování 82 80 83 

I   Ubytování, stravování a pohostinství 224 235 224 

J   Informační a komunikační činnosti 44 42 53 

K   Peněžnictví a pojišťovnictví 164 39 37 

L   Činnosti v oblasti nemovitostí 60 61 67 

M   Profesní, vědecké a technické činnosti 469 510 511 

N Administrativní a podpůrné činnosti 49 54 66 

O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 30 37 36 

P Vzdělávání 87 89 92 

Q Zdravotní a sociální péče 101 98 98 

R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 77 90 88 

S Ostatní činnosti 262 306 309 

T Činnosti domácností jako zaměstnavatelů . . . 

U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů . . . 

X nezjištěno 82 91 66 

 

Z hlediska právní formy působí v území nejvíce ekonomických subjektů (aktivních i neaktivních) 

zřízených na základě živnostenského oprávnění, dále pak působících jako obchodní společnosti. 

Jejich počty ve sledovaných letech mají mírně rostoucí tendence. Nejméně subjektů je zřízeno jako 

družstva. Značnou klesající tendenci lze sledovat u soukromých podnikatelů podnikajících dle jiných 

zákonů. Jako největší ekonomické subjekty lze z území uvést: Krnovské opravny a strojírny s.r.o., 

POO OS TOK PEGA Krnov a Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace 

(všechny tyto subjekty se nachází na území města Krnov).  



 

 

Tab. 10: Ekonomické subjekty dle právní formy (Zdroj: ČSÚ) 

Ekonomické subjekty ORP 

Právní forma 2016 2017 2018 

Celkem   4054 4175 4200 

Obchodní  

společnosti 

celkem 474 528 537 

z toho akciové 32 30 30 

Družstva   4 4 5 

Fyzické osoby 

soukromí podnikatelé podnikající dle živnostenského zákona 2 947 3 059 3 087 

zemědělští podnikatelé 169 165 165 

soukromí podnikatelé podnikající dle jiných zákonů 243 177 175 

 

 

3.1.5 Obsahová analýza existujících strategických dokumentů, které se týkají vzdělávání 

V tomto přehledu jsou vypsány strategické dokumenty, které se zabývají vzděláváním bez ohledu na to, zda 

je vzdělávání pro ně hlavním předmětem nebo jen jednou z řady kapitol. Analýza je pouze výpisem témat – 

tedy názvů kapitol jednotlivých dokumentů. Není vyhodnocována míra tematické shody. 

KRNOV: OBEC - Strategický plán rozvoje města Krnova 2016-2023 

Prioritní oblast 1: sociální prostředí, vybavenost města   

  Zlepšení podmínek pro sport a rekreaci 

  Zlepšení stavu veřejných prostranství 

  Podpora kulturního a společenského života ve městě 

  Zajištění odpovídajících sociálních a zdravotních služeb 

  Sociální začleňování 

  Podpora a rozvoj vzdělávání 

  Zlepšení podmínek pro bydlení 

  Rozvoj správy města 

Prioritní oblast 2: doprava, infrastruktura, životní prostředí   

  Budování ucelené cyklistické infrastruktury 

  Zvýšení bezpečnosti dopravy a snížení vlivů dopravy na ŽP 

  Modernizace a zefektivnění železniční dopravy 

  Dobudování protipovodňových a protierozních opatření, revitalizace 
vodních toků 

  Péče o městskou a příměstskou zeleň 

  Využití atraktivní krajiny k rozvoji turistiky a rekreace 

  Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

  Sběr a zpracování komunálních odpadů 

  Dobudování a optimalizace infrastruktury nakládání s odpady 

  Ochrana vodních zdrojů 

  Budování a údržba infrastruktury 

  Péče a udržitelný rozvoj intravilánu 

  Péče a udržitelný rozvoj krajiny 

Prioritní oblast 3: ekonomika, cestovní ruch   

  Budování infrastruktury a využití brownfields pro rozvoj podnikání 

  Podpora spolupráce vzdělávání a požadavků trhu 

  Podpora zemědělství pro rozvoj lokální ekonomiky 

  Řešení nezaměstnanosti 

  Rozvoj podmínek a budování infrastruktury pro ČR 

  Rozvoj přeshraniční spolupráce s Polskem 

Horizontální témata   

  Rovné příležitosti 

  Udržitelný rozvoj 



 

 

KRNOVSKO: MAS rozvoj Krnovska – Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 – 2020 
 

Prioritní oblast a) 
– podpora 
ekonomiky a 
zaměstnanosti 
strategický cíl a) 
– Krnovsko silné, 
směřující k 
silnější 
ekonomice a 
nabízející více 
vhodných 
pracovních 
příležitostí   

Specifický cíl a. 1. – 
chci zaměstnání, 
chci zaměstnat 

Opatření a. 1.1. Učím se hledat 
práci, učíme najít práci 

Aktivita a. 1.1.1. Podpora vedoucí k uplatnění osob 
ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně 
vyloučených na trhu práce 

Aktivita a. 1.1.2. Podpora pracovního začlenění ostatních 
ohrožených skupin na trhu práce 

Opatření a. 1.2. Spolupracujeme 
– nabízíme práci 

Aktivita a. 1.2.1. Spolupracujeme s úřadem práce a 
pracovními agenturami 

Aktivita a. 1.2.2. Spolupracujeme se všemi subjekty 

Opatření a. 1.3. Rodina – soulad 
práce s rodinou 

Aktivita a. 1.3.1. Podpora flexibilních forem zaměstnání 

Aktivita a. 1.3.2. Prorodinná opatření 

Specifický cíl a. 2. – 
chci rozvíjet firmu, 
chci založit firmu 

Opatření a. 2.1. Podmínky startu 
a rozvoje 

Aktivita a. 2.1.1. Podpora před zahájením podnikání 

  Aktivita a. 2.1.2. Vytváření podmínek pro zahájení a 
rozšiřování podnikání 

 

Opatření a. 2.2. Zvyšuji kvalitu 
zaměstnanců – lidské zdroje 

Aktivita a. 2.2.1. Vzdělaný zaměstnanec – záruka kvality 

  Opatření a. 2.3. Potřebuji 
poradit, podpořit, pomoci 

Aktivita a. 2.3.1. Podpora vzniku nových pracovních 
příležitostí 

  Aktivita a. 2.3.2. Podpora při obsazování uvolněného 
pracovního místa 

  Aktivita a. 2.3.3. Informační zázemí pro podnikatele 

Specifický cíl a. 3. – 
chci inovovat, být 
konkurenceschopný 

Opatření a. 3.1. Podpora 
stávajících i nových malých a 
středních podniků,OSVČ 

Aktivita a. 3.1.1. MSP a OSVČ – základ venkova 

Opatření a. 3.2. Chci 
modernizovat 

Aktivita a. 3.2.1. Investice do modernizace podniku 

Opatření a. 3.3. Chci zavádět 
nové pracovní postupy 

Aktivita a. 3.3.1. Nově, jinak a lépe 

Specifický cíl a. 4. – 
chci pomoci 
znevýhodněným – 
sociální podnikání 

Opatření a. 4.1. Zakládáme 
sociální podnik 

Aktivita a. 4.1.1. Aby to fungovalo 

Opatření a. 4.2. Spolupracujeme Aktivita a. 4.2.1. Kdo může, pomůže 

Opatření a. 4.3. Rozvíjíme 
sociální podnik 

Aktivita a. 4.3.1. Jen tak dále 

Specifický cíl a. 5. – 
chci zhodnotit to, co 
tady máme 

Opatření a. 5.1. Využíváme 
podmínky, hodnoty krajiny a 
území 

Aktivita a. 5.1.1. Využití brownfields k podnikatelským 
účelům. 

Aktivita a. 5.1.2. Podpora cestovního ruchu 

Aktivita a. 5.1.3. Využití místních zdrojů 

Prioritní oblast b) 
- zemědělství a 
lesnictví, životní 
prostředí 

Specifický cíl b. 1.  
Chci efektivní, 
moderní a 
prospěšné 
zemědělství 

Opatření b. 1.1. Chci 
modernizovat technické 
vybavení 

Aktivita b. 1.1.1. Modernizace a udržitelnost 
zemědělských firem 

Opatření b. 1.2. Chci lépe 
zhodnotit produkci 

Aktivita b. 1.2.1. Ze suroviny výrobek 

Aktivita b. 1.2.2. Z druhotné suroviny výrobek 

Opatření b. 1.3. Chci rozšiřovat 
jiné činnosti a být prospěšný 
společnosti 

Aktivita b. 1.3.1. Zemědělství s novými přístupy 

Aktivita b. 1.3.2. Informovaný zemědělec a potravinář 

Aktivita b. 1.3.3. Podpora místního trhu a produkce 

Aktivita b. 1.3.4. Zemědělec prospěšný svému prostředí 

Specifický cíl b. 2.  
Chci zdravý, čistý, 
prospěšný a 
bezpečný les 

Opatření b. 2.1. Chci efektivně a 
šetrně zhodnotit, co nám les 
dává 

Aktivita b. 2.1.1. Moderní technika 

Aktivita b. 2.1.2. Zpracování dřeva 

Opatření b. 2.2. Chci les zdravý, 
čistý a prospěšný všem 

Aktivita b. 2.2.1. Zatraktivnění lesa 

Opatření b. 2.3. Chci les 
bezpečný 

Aktivita b. 2.3.1. Les - ochrana před přírodními živly 

Aktivita b. 2.3.2. Les bezpečný člověku, les chráněný 

Aktivita b. 2.3.3. Lesní cesty a zázemí lesnické činnosti 



 

 

Specifický cíl b. 3.  
Chci chránit, 
zlepšovat životní 
prostředí 

Opatření b. 3.1. Chci chránit a 
zlepšovat své životní prostředí 

Aktivita b. 3.1. Zatočíme s odpady 

Aktivita b. 3.2. Šetříme energii 

Aktivita b. 3.3. Koloběh vody 

Aktivita b. 3.4. Chráníme přírodu a krajinu 

Aktivita b. 3.5. Osvětová činnost 

Opatření b. 3.2. Subjekty 
reagující na klimatické změny 

Aktivita b. 3.2. Resilience a adaptabilita na životní změny 
v prostředí 

Prioritní oblast c) 
- vzdělávání, 
lidské zdroje pro 
budoucnost 

Specifický cíl c. 1.  
Chci se učit 
moderně a 
efektivně 

Opatření c. 1.1. Připravujeme se 
jít do školy 

Aktivita c. 1.1.1. První kroky k vědomostem 

Opatření c. 1.2. Učím se 
klíčovým kompetencím 

Aktivita c. 1.2.1. Chci znát více 

Opatření c. 1.3. Učíme se 
všichni všechno 

Aktivita c. 1.3.1. Sociální inkluze 

Specifický cíl c. 2.  
Chci učit moderně a 
efektivně 

Opatření c. 2.1. Učím s kvalitní 
výbavou a zázemím 

Aktivita c. 2.1.1. Zázemí a potřebné vybavení pro výuku 
klíčových kompetencí a vedoucí k sociální inkluzi 

Aktivita c. 2.1.2. Modernizace školských zařízení 

Opatření c. 2.2. Učím nově s 
přehledem 

Aktivita c. 2.2.1. Vzdělaný pedagog a potřebný školní plán 

Aktivita c. 2.2.2. Podpora alternativního školství 

Specifický cíl c. 3.  
Chci spolupracovat 
při vzdělávání, 
výchově a zábavě 

Opatření c. 3.1. Zapojení všech 
aktérů z území pro děti 

Aktivita c. 3.1.1. Úzká spolupráce škola – firma 

Aktivita c. 3.1.2. Úzká spolupráce škola a ostatní subjekty 

Opatření c. 3.2. Diverzifikace 
školských zařízení 

Aktivita c. 3.2.1. Využití školských zařízení jako setkávání 
komunity 

Opatření c. 3.3. Vzdělávání 
nejen pro děti 

Aktivita c. 3.3.1. Rozvoj celoživotního vzdělávání 

Aktivita c. 3.3.2. Rozvoj zájmového a neformálního 
vzdělávání nejen pro mládež 

Aktivita c. 3.3.3. Rozvoj komunitního vzdělávání 

Prioritní oblast d) 
- komunitní život 
společnosti 

Specifický cíl d. 1.  
Chci žít kvalitně a 
aktivně 

Opatření d. 1.1. Ať se nenudíme Aktivita d. 1.1.1. Kudy z nudy 

Aktivita d. 1.1.2. Podpora neziskových organizací a církví 

Aktivita d. 1.1.3. Dobrovolnictví 

Opatření d. 1.2. Ať se nám tady 
líbí 

Aktivita d. 1.2.1. Rozvoj a ochrana kulturního a přírodního 
dědictví 

Aktivita d. 1.2.2. Moderní infrastruktura 

Opatření d. 1.3. Potřebné 
sociální služby v území 

Aktivita d. 1.3.1. Kvalitní komunitní plány sociálních služeb 

Opatření d. 1.4. Moderní zázemí 
pro kvalitu sociálních služeb 

Aktivita d. 1.4.1. Podpora sociálních služeb pro rodiny s 
dětmi 

Aktivita d. 1.4.2. Podpora sociálních aktivit pro starší 
občany 

Aktivita d. 1.4.3. Podpora osob ohrožených rizikovým 
způsobem života a sociálně vyloučených 

Aktivita d. 1.4.4. Programy prevence a řešení problémů v 
sociálně vyloučených lokalitách 

Opatření d. 1.5. Dostupné 
bydlení 

Aktivita d. 1.5.1. Sociální bydlení 

Opatření d. 1.6. Kvalitnější 
veřejná správa 

Aktivita d. 1.6.1. Aktivní politik a úředník 

Aktivita d. 1.6.2. Vybavení pro výkon 

Aktivita d. 1.6.3. Komunitní a strategické plánování 

Specifický cíl d. 2.  
Chci cítit bezpečí a 
jistotu 

Opatření d. 2.1. Bezpečné 
území 

Aktivita d. 2.1.1. Bezpečí kolem nás a pro nás 

Aktivita d. 2.1.2. Předcházíme nebezpečí 

Opatření d. 2.2. Regionem 
bezpečně a pohodlně 

Aktivita d. 2.2.1. Bezpečně do školy, do práce, za 
službami 

Aktivita d. 2.2.2. Kvalitní dopravní infrastruktura 

Specifický cíl d. 3. 
Mas jako partner v 
území 

Opatření d. 3.1. Naučit 
sounáležitosti, regionální 
identitě 

Aktivita d. 3.1.2 role mas v území 

Opatření d. 3.2. Pomáhat 
zaměstnat 

Aktivita d. 3.2.1. Rozšiřování regionální značky 

Aktivita d. 3.2.1. Mas jako startér 



 

 

Opatření d. 3.3. Podpora 
realizace projektů 

Aktivita d. 3.3.1. Mas jako průvodce světem dotací 

Aktivita d. 3.3.2. Mas jako administrátor a realizátor 
SCLLD 

Opatření d. 3. 4. Mas a 
spolupráce 

Aktivita d. 3.4.1. Spolupráce s místními aktéry a partnery 

Aktivita d. 3.4.2. Spolupráce s ostatními subjekty 

KRNOV: ASZ - Místní plán inkluze v oblasti vzdělávání pro Krnov na období 2017 – 2020 

Místní plán inkluze (dále jen „MPI“) je strategický dokument, který je součástí Strategického plánu 

pro sociální začleňování a zabývá se především oblastí inkluzivního vzdělávání na území Krnova.  

Cílem MPI je systematizace opatření na podporu inkluzivního vzdělávání ve městě v rámci místní 

vzdělávací soustavy. Opatření přijatá v rámci MPI řeší problematiku zvýšení kvality vzdělávání dětí 

a žáků s cílem maximalizovat počet dětí v hlavním vzdělávacím proudu a minimalizovat počet dětí 

vyloučených či vyloučením ohrožených. Město Krnov, jako nositel plánu, na svém území zajišťuje 

rovný přístup ke vzdělání všem dětem bez ohledu na jejich národnost, sociální a rodinné prostředí, 

zdravotní stav či etnický původ.  

Na začátku roku 2018 byl vytvořen Místní plán inkluze Osoblažska1 pro období 2018 – 2021.  

KRNOVSKO: MIKROGEGION OSOBLAŽSKO: Strategie SO ORP Krnov v oblasti předškolní výchovy a 

základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a zaměstnanosti a podpory 

podnikání na období 2015 – 2024  2 

Účelem strategie je vymezit a definovat ve 4 oblastech možnosti meziobecní spolupráce ve správním 

obvodu ORP, a to včetně návrhu možných řešení. Strategie má sloužit též k hledání dobrých praxí a 

prostoru pro úspory nákladů nebo zvýšení kvality v těchto čtyřech oblastech pomocí meziobecní 

spolupráce. Strategie obsahuje poměrně detailní analytickou část území ORP Krnov. Zpracovatelem 

dokumentu je „Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska“.  

MSK: Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2016 

Strategie rozvoje 
vzdělávání  
a sítě škol v kraj 

Demografická projekce jako faktor průchodu dětí, 
žáků a studentů vzdělávací soustavou   

  

Vývoj v jednotlivých oblastech vzdělávací soustavy 
a kritéria rozvoje sítě škol a školských zařízení 

Předškolní vzdělávání 

Základní vzdělávání a povinná školní docházka 

Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři 

Vyšší odborné vzdělávání 

Základní umělecké vzdělávání a jazykové vzdělávání v 
jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky 

Školská zařízení 

Předškolní vzdělávání 

Prioritní oblasti rozvoje vzdělávání v MSK Rovné příležitosti ve vzdělávání 

 

1 V době vzniku tohoto dokumentu ještě nebyl MPI pro Osoblažsko oficiálně schválen zastupitelstvem obce.  
2 http://www.smocr.cz/obcesobe-docs/Krnov/SD_Krnov.pdf 

http://files.mikroregion-osoblazsko.cz/200009585-cfb6ad0b06/Krnov.pdf 

http://www.smocr.cz/obcesobe-docs/Krnov/SD_Krnov.pdf
http://files.mikroregion-osoblazsko.cz/200009585-cfb6ad0b06/Krnov.pdf


 

 

Zvyšování kvality vzdělávání s akcentem na připravenost 
absolventů pro trh práce a život v moderní společnosti 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Další vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj 

Financování           
regionálního 
školství 

Financování škol a školských zařízení ze státního 
rozpočtu 

  

Financování škol a školských zařízení z rozpočtu 
kraje 

Financování škol a školských zařízení z rozpočtu 
obcí 

  

MSK: Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2020 
 

Globální cíl 1 - konkurenceschopná, inovačně založená 
ekonomika 

Specifické strategické cíle globálního cíle 1 - konkurenceschopná, 
inovačně založená ekonomika 

Globální cíl 2 – dobré vzdělání a vysoká zaměstnanost – 
příležitost pro všechny 

Specifické strategické cíle globálního cíle 2 – dobré vzdělání a vysoká 
zaměstnanost - příležitost pro všechny 

Globální cíl 3 - soudržná společnost – kvalitní 
zdravotnictví, cílené sociální služby a úspěšný boj proti 
chudobě 

Specifické strategické cíle globálního cíle 3 - soudržná společnost – 
kvalitní zdravotnictví, cílené sociální služby a úspěšný boj proti chudobě 

Globální cíl 4 - kvalitní a kulturní prostředí, služby a 
infrastruktura pro život, práci a návštěvu 

Specifické strategické cíle globálního cíle 4 - kvalitní a kulturní prostředí, 
služby a infrastruktura pro život, práci a návštěvu 

Globální cíl 5 - efektivní správa věcí veřejných Specifické strategické cíle globálního cíle 5 - efektivní správa věcí 
veřejných 

MSK: Regionální akční plán Moravskoslezského kraje 
 

Doprava Zlepšení technického stavu silniční infrastruktury   

Podpora udržitelných forem dopravy a veřejné dopravy   

Modernizace a výstavba infrastruktury vodních cest   

Modernizace železniční infrastruktury   

Sociální oblast 
a 
zaměstnanost 

Zvýšení kvality a dostupnosti soc. služeb vedoucí sociální 
inkluzi 

  

Podpora sociálního podnikání   

Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly   

Sociální inovace a mezinárodní spolupráce   

Aktivity agentury pro sociální začleňování   

Zdravotnictví a 
integrovaný 
záchranný 
systém 

Rozvoj kvality a dostupnosti zdravotnických služeb   

Zvýšení připravenosti složek IZS   

Výzkum, vývoj 
a vzdělávání 

Podpora špičkového výzkumu a vzniku nových výzkumných 
týmů 

  

Výzkumných organizací s aplikační sférou podpora 
aplikovaného výzkumu a spolupráce 

  

Podpora rozvoje výzkumně-vzdělávací Infrastruktury a jejich 
propojení s potřebami aplikační sféry a trhu práce 

  

Podpora rozvoje VŠ, internacionalizace VŠ   

Podpora znevýhodněných skupin při VŠ vzdělávání   

Podpora rozvoje celoživotního vzdělávání na VŠ   

Posílení kvality řízení vysokých škol   

Podpora rozvoje kvality zaměstnanců VŠ a podmínek pro 
výuku spojenou s výzkumem 

  

Podpora rozvoje vzdělávací infrastruktury na VŠ   

Aktivity agentury pro sociální začleňování   



 

 

Zvyšování jazykové úrovně angličtiny v rámci regionálního 
školství a mimo regionální školství 

  

Podpora rozvoje vzdělávání na MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ*   

Podpora rozvoje vzdělávací infrastruktury pro regionální 
školství a celoživotní vzdělávání* 

  

Podnikání a 
inovace 

Podpora využívání výsledků VAV v podnicích   

Podpora rozvoje spolupráce mezi aplikační sférou a 
výzkumnými organizacemi 

  

Podpora rozvoje inovační infrastruktury, včetně 
zkvalitňování služeb, za účelem rozvoje inovačního 
podnikání 

  

Podpora zvyšování konkurenceschopnosti začínajících firem   

Podpora internacionalizace podniků   

Podpora rozvoje podnikatelské infrastruktury   

Podpora vzdělávání v podnicích   

Kultura a 
cestovní ruch 

Péče o kulturní a přírodní dědictví   

Životní 
prostředí 

Zlepšování kvality vody a modernizace tech. infrastruktury   

Snižování rizika povodní   

Zlepšování kvality ovzduší, modernizace tech. infrastruktury   

Předcházení vzniku odpadů, materiálové a energetické 
využití odpadů a odstraňování ekologických zátěží 

  

Eliminace ekologických zátěží a sanace kontaminovaných 
lokalit 

  

Ochrana a péče o přírodu a krajinu   

Snížení energetické náročnosti   

Veřejná správa 
a informační 
technologie 

Zkvalitnění efektivnosti veřejné správy   

Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a 
informačních a komunikačních technologií 

  

Venkov Činnosti spolupráce v rámci iniciativy leader   

Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti   

Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování 
životaschopnosti lesů 

  

Spolupráce hospodářských subjektů a předávání znalostí   

 

Aktivity mimo 
podporu 
operačních 
programů 

Rozvoj školství Program na vybavení, případně renovaci škol. jídelen 

Program na vybavení, případně renovace sportovišť 

Program na vybavení, případně renovace dom. mládeže 

Investiční rozvoj materiálně-technického zázemí vzdělávání v základních uměleckých školách 

Rozvojový program na podporu obnovy ICT infrastruktury na základních školách (PC, NTB) 

Rozvojový program na podporu obnovy ICT infrastruktury na středních školách (PC, NTB …) 

Podpora podnikání Program podpory rozvoje podnikání formou poskytování kvalitních poradenských služeb 

Podpora zdraví Podpora hospicové a paliativní péče 

Podpora zdravotní péči ve venkovských/odlehlých/příhraničních oblastech 

Rozvoj a obnova materiálně technické základny zdravotnických služeb 

Rozvoj sociálních 
služeb 

Rozvoj a obnova materiálně tech. zázemí pro seniory 

Rozvoj dopravy Program na podporu rekonstrukce a obnovu mostních objektů na místních komunikacích 

Rekonstrukce chodníků 

Výstavba a rekonstrukce parkovišť 

Rekonstrukce místních komunikací 

Zvýšení 
připravenosti 
složek IZS 

Stavební úpravy, technické a materiálové vybavení hasičů (včetně dobrovolných hasičů) 
mimo exponovaná místa150 mil. Kč 

Dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí na obnovu vybavení a techniky 

Rozvoj ICT Komunikační infrastruktura. ICT územní veřejné správy 



 

 

Ochrana životního 
prostředí 

Preventivní protihluková opatření 

Dotace na nákup čistících a zametacích vozů 

Podpora strategií a adaptačních opatření obcí na klimatickou změnu 

Podpora 
revitalizace území 

Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 

Regenerace brownfield 

Rozvoj občanské 
vybavenosti 

Podpora bytové výstavby i podporovaných bytů včetně budování technické infrastruktury kč 

Rekonstrukce a optimalizace veřejného osvětlení 

Revitalizace náměstí 

Podpora kulturního 
prostředí 

Podpora obnovy drobných sakrálních staveb a památek v obcích 

Podpora 
cestovního ruchu 

Národní program podpory cestovního ruchu 

Rozvoj turistických cyklotras 

 

ČR: Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky (2015 – 2020) 
 
Rozvoj společnosti  
a vzdělávání 

Mezinárodní souvislosti   

Hlavní trendy v oblasti ekonomiky a vzdělávání v české 
republice 

  

Demografická projekce jako faktor kvantitativního vývoje 
jednotlivých úrovní vzděláván 

  

Strategie rozvoje 
regionálního 
školství 

Předškolní vzdělávání   

Základní vzdělávání   

Střední vzdělávání   

Vyšší odborné vzdělávání   

Strategie dalšího rozvoje sítě škol a školských zařízení   

Zefektivnění systému hodnocení žáků, škol a školského 
systému 

Zefektivnit systém hodnocení žáků a škol (příklon 
k formativnímu hodnocení) 

Poskytnout prostřednictvím výsledků z testování 
informaci každé škole o její práci 

Zefektivnit hodnocení systému 

Rovné příležitosti ve vzdělávání, poradenství, vzdělávání 
dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 
potřebami 

Pedagogicko-psychologické poradenství ve 
školství a jeho změna 

Kariérové poradenství 

Zlepšení podmínek pedagogických pracovníků Kariérní systém učitelů, odměňování učitelů 

Počáteční vzdělávání učitelů a jejich další 
vzdělávání 

Postavení a příprava ředitelů škol 

Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání Základní umělecké školy 

Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 

Zájmové vzdělávání 

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj   

Ústavní a ochranná výchova a preventivně výchovná péče   

Další vzdělávání   

Řízení školského systému   

ČR: Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 
 
Strategické priority Snižovat nerovnosti ve vzdělávání 

Podporovat kvalitní výuku a učitele jako její klíčový předpoklad 

Odpovědně a efektivně řídit vzdělávací systém 

Implementace strategie Nástroje vzdělávací politiky 

Finanční zajištění 

Příprava navazujících implementačních dokumentů 

Monitoring a vyhodnocení 

 



 

 

ČR: Akční plán inkluzívního vzdělávání na období 2019 – 2020 

 
Návrh 
hlavních 
prioritních 
opatření 

Podpora a ověření role školního 
sociálního pedagoga 

  

Analýza vzdělávání v MŠ a ZŠ s 
vysokým zastoupením romských žáků 
a jejich podpora 

  

Vzdělávání pedagogických pracovníků   

Dílčí 
strategie 

Informace, data a průběžná 
komunikace s odbornou veřejností 

Informovat veřejnost a pedagogické pracovníky o inkluzívním vzdělávání 

Připravovat relevantní data pro rozhodování MŠMT v oblasti inkluzívního 
vzdělávání 

Zajistit datové podklady využitelné pro prevenci předčasných odchodů ze 
vzdělávání  

Podpora škol a pedagogů Posilovat kompetence pedagogů škol v postupech individualizace ve 
vzdělávání 

Posílit speciálně pedagog. dovednosti v pregraduální přípravě a dalším 
profesním rozvoji pedagog. pracovníků v oblasti inkluzívního vzdělávání 

Vytvořit standard kvality školního poradenského pracoviště na úrovni 
vzdělávací instituce. 

Zajistit služby zdravotní péče ve školách a školských zařízeních 

Zkvalitnit a sjednotit poskytování poradenských služeb ve školách a ŠPZ 

Zajistit a systematizovat jazykovou přípravu (čeština jako druhý jazyk) 

Snižovat administrativní zátěž při realizaci inkluzívního vzdělávání do praxe 

Snižovat externí diferenciaci na úrovni předškolního, základního a středního 
vzdělávání 

 

ČR: Strategie digitálního vzdělávání do roku 2023  

Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 rozpracovává priority Strategie vzdělávací politiky 

ČR do roku 2020 pro digitální prostředí. Smyslem strategie je především otevřít vzdělávání novým 

metodám a způsobům učení prostřednictvím digitálních technologií, zlepšit kompetence žáků 

v oblasti práce s informacemi a digitálními technologiemi a rozvíjet informatické myšlení žáků.  

ČR: Koncepce podpory mládeže na období 2014 - 2024 

Koncepce určuje strategické cíle státní politiky ve vztahu k mládeži. Reflektuje potřeby mládeže 

zejména v oblasti neformální 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.  

 

 

3 http://www.msmt.cz/ministerstvo/strategie-digitalniho-vzdelavani-do-roku-2020 
4 http://www.msmt.cz/file/33599/ 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/strategie-digitalniho-vzdelavani-do-roku-2020
http://www.msmt.cz/file/33599/


 

 

3.1.6 Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT 

Šetření bylo realizováno MŠMT za účelem srovnání úvodního šetření projektu Šablony-I a aktuálního 

šetření potřeb základních a mateřských škol (data k 10. 10. 2019). V ORP Krnov se zúčastnilo 17 z 

celkového počtu 18 základních škol, tj. 94,4%, a 20 z 23 mateřských škol, tj. 87,0%.  

 

3.1.6.1 Agregované výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu 

Šablony I a II OP VVV (data k 10. 10. 2019) 

Ve všech hlavních oblastech si vede ORP Krnov lépe, než Česká republika.  

(nejlépe v oblastech D a E):  

A. Podpora inkluzivního/společného vzdělávání 

B. Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti 

C. Podpora rozvoje matematické pregramotnosti 

D. Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí 

E. Podpora polytechnického vzdělávání  

 

Také v dalších oblastech je ORP Krnov hodnoceno lépe, než celá Česká republika: 

Digitální kompetence pedagogických pracovníků 

Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence 

Oblast „Jazykové vzdělávání“ nebyla v rámci MŠ hodnocena 

 

Pro podrobnější přehled uvádíme výběr z položek dotazníku: vždy dvě, které dopadly ve srovnání 

s Českou republikou nejhůře a dvě, které dopadly nejlépe. 

Vybrané položky dotazníku (2 nejhorší, 2 nejlepší) za ORP Krnov – MŠ 

A. Podpora inkluzivního/společného vzdělávání MŠ   

Nejhorší Nejlepší 
Učitelé realizují pedagogickou diagnostiku dětí, vyhodnocují její 

výsledky a v souladu s nimi volí formy a metody výuky, resp. 

kroky další péče o děti 

Škola zajišťuje dětem se speciálními vzdělávacími potřebami 

účast na aktivitách nad rámec školní práce, které směřují 

k rozvoji dovedností, schopností a postojů dítěte 

Škola klade důraz nejen na budování vlastního úspěchu dítěte, 

ale i na odbourávání bariér mezi lidmi, vede k sounáležitosti 

s ostatními dětmi a dalšími lidmi apod. 

Škola dokáže přijmout ke vzdělávání všechny děti bez rozdílu 

(včetně dětí s odlišným kulturním prostředím, sociálním 

znevýhodněním, cizince, děti se SVP apod.) 

 

     Další otázky související s podporou inkluzivního/společného vzdělávání MŠ    

Využívání školních a školských odborných služeb nebo služeb jiného subjektu 
podílejícího se na vzdělávání školami a hodnocení kvality spolupráce Využití spolupráce Kvalita spolupráce 

1. Speciálně pedagogické centrum 75,0% 1,27 

2. Středisko výchovné péče  40,0% 1,63 

file:///C:/Users/Standard/Documents/MAP/agregovaná%20data%20Mšmt/ZS.xlsx%23Oblasti_rozvoje!A1


 

 

3. Pedagogicko-psychologická poradna  100,0% 1,70 

4. Nestátní neziskové organizace  20,0% 2,00 

5. Orgán sociálně právní ochrany dětí  70,0% 1,21 

6. Žádné z uvedených  0,0% -------- 

Průměrné hodnocení kvality spolupráce v rámci ORP/kraje/republiky vychází z hodnocení jednotlivých ZŠ na následující škále:  
1. velmi dobrá, 2 spíše dobrá 

 

B. Rozvoj čtenářské pregramotnosti MŠ  

Nejhorší Nejlepší 
Učitelé využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi 

v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti mezi sebou i s 

učiteli z jiných škol 

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.) 

Ve škole existuje a/nebo je využívána knihovna (školní, místní) 

 

 

C. Rozvoj matematické pregramotnosti MŠ  

Nejhorší Nejlepší 
Ve škole jsou využívány interaktivní metody a pomůcky v 

oblasti rozvoje matematické pregramotnosti 

Škola pravidelně nakupuje aktuální literaturu, multimédia pro 

rozvoj matematické pregramotnosti 

Učitelé MŠ využívají poznatky v praxi a sdílejí dobrou praxi 

v oblasti rozvoje matematické pregramotnosti mezi sebou i s 

učiteli z jiných škol 

Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním 

zabezpečením pro rozvoj matematické pregramotnosti 

Škola podporuje individuální práci s dětmi s mimořádným 

zájmem o počítání nebo logiku 

 

D. Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě MŠ     

Nejhorší Nejlepší 
Žádné prvky z této oblasti nebyly hodnoceny hůře než prvky 

hodnocené v rámci celé ČR. 

Učitelé využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi v 

oblasti rozvoje iniciativy a kreativity mezi sebou i s učiteli z 

jiných škol 

 Učitelé rozvíjejí své znalosti v oblasti podpory kreativity a 

využívají je ve výchově (kurzy dalšího vzdělávání, studium 

literatury aj.) 

  

E. Podpora polytechnického vzdělávání MŠ        

Nejhorší Nejlepší 
Škola podporuje individuální práci s dětmi s mimořádným 

zájmem o polytechniku 

Škola disponuje vzdělávacími materiály pro vzdělávání 

polytechnického charakteru 

Učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v oblasti polytechnického 
vzdělávání a využívají je ve výchově (kurzy dalšího vzdělávání, 
studium literatury aj.) 

Škola aktivně spolupracuje s jinými MŠ a ZŠ v oblasti 

polytechniky 

  

F. Podpora sociálních a občanských dovedností a dalších klíčových kompetencí MŠ  

Nejhorší Nejlepší 
Škola u dětí rozvíjí schopnosti sebereflexe a sebehodnocení Škola rozvíjí schopnost říct si o pomoc a ochotu nabídnout a 

poskytnout pomoc 



 

 

Ve škole je pěstováno kulturní povědomí a kulturní komunikace 
(tj. rozvoj tvůrčího vyjadřování myšlenek, zážitků a emocí 
různými formami využitím hudby, divadelního umění, literatury 
a vizuálního umění) 

Výuka směřuje k přípravě na výuku v základní škole, k 

základním společenským návykům a pravidlům chování v 

různých prostředích 

 

G. Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků MŠ   

Horší hodnocení než ČR: Lepší hodnocení než ČR: 
Pedagogové mají základní znalosti práce s počítačem a 

využívají je pro sebevzdělávání a přípravu na vzdělávání dětí 

(práce s operačním systémem, aplikacemi, soubory, tvorba 

textových dokumentů apod.) 

Pedagogové mají základní znalosti práce s internetem a 

využívají je pro sebevzdělávání a přípravu na vzdělávání dětí 

(vyhledávání, stahování, tisk podkladů pro práci s dětmi, 

znalost bezpečného chování na internetu apod.) 

 

3.1.6.2 Agregované výsledky dotazníkového šetření potřeb základních škol v rámci projektu 

Šablony I a II OP VVV (data k 10. 10. 2019) 

Ve všech zkoumaných hlavních oblastech si celkově vede ORP Krnov hůře než Moravskoslezský 

kraj i Česká republika (nejhůře v oblastech C a A): 

A. Podpora inkluzivního/společného vzdělávání ZŠ      

B. Rozvoj čtenářské, matematické a jazykové gramotnosti ZŠ      

C. Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě ZŠ      

D. Podpora polytechnického vzdělávání ZŠ      

E. Podpora sociálních a občanských dovedností a dalších klíčových kompetencí ZŠ   

F. Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků ZŠ     

G. Podpora kariérového poradenství pro žáky   

  

Z dalších oblastí si nejhůře stojí oblast Sociální a občanské dovednosti a některé další klíčové 

kompetence, nejlépe oblast Digitální kompetence pedagogických pracovníků, která je na stejné úrovni 

jako ČR. Pro podrobnější přehled uvádíme výběr z položek dotazníku: vždy dvě, které dopadly ve 

srovnání s Českou republikou nejhůře a dvě, které dopadly nejlépe (lépe než ČR). 

Vybrané položky dotazníku (2 nejhorší, 2 nejlepší) za ORP Krnov - ZŠ 

 

A. Podpora inkluzivního/společného vzdělávání ZŠ   

Nejhorší Nejlepší 

Pedagogové využívají v komunikaci se žákem popisnou slovní 

zpětnou vazbu, vytvářejí prostor k sebehodnocení žáka a k 

rozvoji jeho motivace ke vzdělávání 

Škola umožňuje pedagogům navázat vztahy s místními a 

regionálními školami různých úrovní (společné diskuze, sdílení 

dobré praxe, akce pro jiné školy nebo s jinými školami apod.) 

Učitelé vnímají tvořivým způsobem rozdíly mezi žáky jako zdroj 
zkušeností a příležitost k vlastnímu seberozvoji 

Škola zajišťuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami 

účast na aktivitách nad rámec školní práce, které směřují k 

rozvoji dovedností, schopností a postojů žáka 
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A. I.  Další otázky související s podporou inkluzivního/společného vzdělávání ZŠ   

Využívání školních a školsk. odborných služeb nebo služeb jiného subjektu 
podílejícího se na vzdělávání školami a hodnocení kvality spolupráce Využití spolupráce Kvalita spolupráce 

1.       Speciálně pedagogické centrum 93,3% 1,50 

2.       Středisko výchovné péče 80,0% 2,00 

3.       Pedagogicko-psychologická poradna  100,0% 1,73 

4.       Neúplné školní poradenské pracoviště  46,7% 1,57 

5.       Úplné školní poradenské pracoviště   13,3% 1,50 

6.       Nestátní neziskové organizace  73,3% 1,73 

7.       Orgán sociálně právní ochrany dětí  93,3% 1,86 

8.       Žádné z uvedených  0,0% --------- 

Průměrné hodnocení kvality spolupráce v rámci ORP/kraje/republiky vychází z hodnocení jednotlivých ZŠ na následující škále: 
1. velmi dobrá, 2. spíše dobrá 

 

B. Rozvoj čtenářské gramotnosti 

Nejhorší Nejlepší 

Ve škole jsou realizovány mimovýukové akce pro žáky na 

podporu čtenářské gramotnosti a zvýšení motivace (např. 

projektové dny, realizace autorských čtení, výstavy knih …) 

Ve škole existuje čtenářsky podnětné prostředí (čtenářské 

koutky, nástěnky, prostor s informacemi z oblasti čtenářské 

gramotnosti apod.) 

Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním 
zabezpečením v oblasti čtenářské gramotnosti např. pro 
vystavování prací žáků (včetně audiovizuální techniky) 

Ve škole existuje a/nebo je využívána knihovna (školní, místní) 

přístupná podle potřeb a možností žáků 

Škola pravidelně nakupuje aktuální beletrii a další literaturu, 

multimédia pro rozvoj ČG  na 1. i 2. stupni ZŠ 

 

Rozvoj matematické gramotnosti  

Nejhorší Nejlepší 
Škola podporuje individuální práci s žáky s mimořádným 

zájmem o matematiku 

Učitelé 1. i 2. st. využívají poznatky v praxi a sdílejí dobrou 

praxi v oblasti MG mezi sebou i s učiteli z jiných škol 

Ve škole jsou využívána interaktivní média, informační a 
komunikační technologie v oblasti rozvoje MG 

Učitelé 1. i 2. st. rozvíjejí své znalosti v oblasti MG a využívají 

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

     

Rozvoj jazykové gramotnosti   

Nejhorší Nejlepší 
Ve škole existují pravidelné jazykové kroužky /doučování/ 

mimoškolní aktivity 

Škola vytváří dostatek příležitostí k rozvoji jazykové 

gramotnosti (eTwinning, výměnné pobyty apod.) 

Ve škole existuje jazykově podnětné prostředí (koutky, 

nástěnky apod.) 

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 

Ve škole jsou využívána interaktivní média, informační a 

komunikační technologie v oblasti rozvoje jazykové gramotnosti 

 

C. Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě ZŠ  

Nejhorší Nejlepší 
Škola podporuje klíčové kompetence k rozvoji kreativity podle 

RVP ZV 

Žádné prvky z této oblasti nebyly hodnoceny lépe než prvky 

hodnocené v rámci celé ČR. 

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

 



 

 

D. Podpora polytechnického vzdělávání ZŠ  

Nejhorší Nejlepší 
Na škole se realizují mimovýukové akce pro žáky na podporu 

polytechnického vzdělávání a zvýšení motivace žáků (např. 

projektové dny, realizace exkurzí, diskuse s osobnostmi apod.) 

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 

Škola spolupracuje s místními firmami/podnikateli 

Škola informuje o oblasti polytech. vzdělávání rodiče (publicita 
akcí, kroužků, aktivit – projektové dny, dny otevřených dveří ) 

Škola aktivně podporuje předškolní polytechnickou výchovu 

(např. spolupráce s MŠ) 

       

E. Podpora sociálních a občanských dovedností a dalších klíčových kompetencí ZŠ  

Nejhorší Nejlepší 
Škola u žáků rozvíjí schopnosti sebereflexe a sebehodnocení Žádné prvky z této oblasti nebyly hodnoceny lépe než prvky 

hodnocené v rámci celé ČR. 

Žáci jsou vedeni ke konstruktivním debatám  

 

F. Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků ZŠ     

Nejhorší Nejlepší 
Pedagogové využívají ICT učebnu nebo školní stolní počítače 

při výuce (nejen informatiky) 

Pedagogové využívají mobilní ICT vybavení a digitální 

technologie při výuce v terénu, v projektové výuce apod. 

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 pro výuku volně dostupné, bezpečné, 
otevřené internetové zdroje 

Pedagogové využívají školní mobilní ICT vybavení ve výuce 

(notebooky, netbooky, tablety, chytré telefony apod.) 

Pedagogové umí systematicky rozvíjet povědomí o internetové 

bezpečnosti a kritický pohled na internetový obsah k rozvoji 

znalostí a dovedností žáků 

 

G. Podpora kariérového poradenství pro žáky       

Nejhorší Nejlepší 
Kariérové poradenství poskytujeme žákům v celém průběhu 

školní docházky 

Individuální kariérové poradenství nabízíme pouze žákům se 

speciálními vzdělávacími potřebami či žákům ze sociálně 

znevýhodněného prostředí 

Na naší škole je zaveden systém kariérového poradenství, do 
něhož jsou zapojeni ped. pracovníci školy, i externí odborníci 
Součástí kariérového poradenství na naší škole je také 
spolupráce s rodiči 

Kariérové poradenství na naší škole poskytujeme zejména 

žákům vyšších ročníků 

 

  



 

 

3.1.7 Charakteristika školství v řešeném území 

Stavy výkonů dle Odboru školství MěÚ Krnov. Kapacita dle školského rejstříku ke dni 18. 7. 2019. 

 

3.1.7.1 Kapacity: předškolní vzdělávání 

Tab. 11: Výkony mateřských škol v období 2010 - 2016 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

MŠ počet dětí celkem 1315 1253 1282 1310 1292 1273 1253 

MŠ počet tříd 57 57 57 59 59 57 58 

MŠ průměr dětí ve třídě 23 23 23 23 22 22 22 

MŠ počet dětí s odkladem 86 85 68 77 63 71 65 

MŠ počet dětí mladších 3 let 157 131 154 169 85 84 126 

Tab. 12: Kapacity a výkony mateřských škol ve školních letech 2016/2017 – 2018/2019 
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Vysoká 0 1 13 2 1 13 0 1 8 0

Dívčí Hrad 60 70 1 20 1 1 19 0 1 14 4

Hlinka 1 14 1 1 14 1 1 14 1

Bohušov 1 15 3 1 19 1 1 17 0

Holčovice 30 180 1 28 2 1 1 26 2 1 25 1

Krnov. Abrechtická 98 100 2 40 3 1 2 40 6 2 40 2 1

Krnov, Bruntálská 2 45 4 2 45 4 2 1 2 46 3 2

Krnov, Gorkého 105 150 4 105 6 1 4 99 13 1 10 4 105 7 2

Krnov, Hlubčická 75 75 3 71 4 1 3 67 11 2 3 73 10 1 3

Krnov, Jiráskova 140 140 5 121 15 3 14 5 113 8 5 14 5 106 9 15

Spec. Krnov, K. Čapka 120 400 5 85 0 60 5 77 7 56 5 84 6 59

Krnov, Mikulášská 50 50 2 50 1 2 50 3 2 50 4

Krnov,nám. Míru 50 66 2 50 0 2 50 2 2 50 4

Krnov, Svatováclavská 50 50 2 50 7 2 50 8 2 50 8 3

Krnov, Žižkova 160 180 6 157 9 1 6 153 11 3 1 6 145 5 4

Město Albrechtice 110 170 4 95 5 4 105 8 4 104 13 1

Osoblaha 44 se ZŠ 1 27 2 1 26 2 2 33 0

Úvalno 60 se ZŠ 2 41 1 1 2 37 6 1 2 30 4 1

Zátor 70 se ZŠ 2 47 5 3 47 9 3 52 5

Brantice 60 60 2 47 1 2 46 5 1 2 43 6 1

Hošťálkovy 25 25 1 23 1 1 23 3 1 25 3

Slezské Rudoltice 20 se ZŠ 1 20 1 1 20 3 1 1 18 4

Jindřichov 113 80 2 44 7 2 46 8 2 50 7 1

Lichnov 56 se ZŠ 2 40 1 2 41 2 2 41 1

Třemešná 71 50 1 14 1 1 13 2 1 20 2

Liptáň 0 1 13 1 1 15 1 1 11 1

Celkem 1567 1290 556 57 1 275 84 9 74 0 58 1 254 126 16 70 12 59 1 254 110 14 74 6

Školský rejstřík

MŠ

2018/20192016/2017 2017/2018



 

 

V 8 obcích z celkem 25 obcí ORP (Čaková, Krasov, Petrovice, Janov, Rusín, Slezské Pavlovice, 

Býkov Láryšov a Heřmanovice) není MŠ - děti dojíždí do blízkých obcí. Využití kapacit představuje 

80%. Pouze 4-5 MŠ má ve sledovaném období naplněnou svou kapacitu.  Z pohledu naplnění kapacit 

je současná kapacita mateřských škol dostatečná.  

 

3.1.7.2 Kapacity: základní vzdělávání 

Tab. 13: Výkony základních škol v období 2010 - 2016 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ZŠ počet žáků celkem 3349 3304 3272 3284 3281 3263 3304 

ZŠ počet dětí v 9. třídě 336 330 343 324 319 298 314 

ZŠ počet dětí v 1. třídě 371 386 418 439 399 383 393 

ZŠ počet žáků ve třídě  20  21  20  20  20  20  20 

ZŠ počet tříd      169      165      161      161     161      162      162 

 

Tab. 14: Kapacity a výkony základních škol ve školních letech 2016/2017 – 2018/2019 

 

 

Ve 13-ti obcích (Čaková,  Krasov,  Petrovice, Janov, Rusín, Slezské Pavlovice, Býkov Láryšov, 

Hlinka Bohušov, Liptaň, Dívčí Hrad, Vysoká a Heřmanovice) z celkem 25 obcí ORP škola není, děti 

dojíždějí do blízkých obcí. Ve 4 obcích (Brantice, Úvalno, Hošťálkovy, Slezské Rudoltice) jsou  školy 

I.st. Využití kapacit představuje 64 %. Žádná ze škol nemá svou kapacitu naplněnou. Z pohledu 

naplnění kapacit je současná kapacita základních škol dostatečná.  
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Brantice 75 150 60 3 47 63 3 51 68 3 43 57

Hošťálkovy 50 80 50 2 19 38 2 19 38 2 18 36

Slezské Rudoltice 44 100 30 2 24 55 2 24 55 2 21 48

Úvalno 60 150 50 3 38 63 3 38 63 3 42 70

Holčovice 200 150 40 7 64 32 7 63 32 7 66 33

Jindřichov 350 390 90 9 133 38 9 132 38 9 131 37

Krnov, Dvořákův okr. 490 133 17 395 81 18 410 84 18 392 80

Krnov, Janáčkovo n. 760 205 27 692 91 27 680 89 27 663 87

Krnov, Smetanův okr. 510 150 19 414 81 19 414 81 19 415 81

Krnov, Žižkova 730 180 21 493 68 21 479 66 22 503 69

Lichnov 230 350 75 9 122 53 9 132 57 9 120 52

Město Albrechtice 540 500 125 17 365 68 18 371 69 18 364 67

Osoblaha 500 300 100 9 177 35 9 180 36 2 17 9 171 34 2 16

Třemešná 250 225 60 7 87 35 7 87 35 7 75 30

Zátor 350 305 210 10 234 67 9 221 63 10 229 65

Celkem 5139 2550 150 1558 162 3304 64 163 3301 64 2 17 165 3253 63 2 16

běžné třídy běžné třídy

2018/2019

běžné třídy

speciální 

třídy

ZŠ

Školský rejstřík

speciální 

třídy

2017/20182016/2017



 

 

3.1.7.3 Kapacity: školské stravování 

Tab. 15: Kapacity školních jídelen v letech 2016 – 2018 

 
 

Na území ORP Krnov se nachází celkem tři samostatné školní jídelny, jejichž zřizovatelem je město 

Krnov. Tyto jídelny využívají žáci čtyř základních škol působících na území města Krnova. Využití 

kapacit dětmi a žáky představuje cca 77 %. Současná kapacita školních jídelen je dostatečná.  

 

3.1.7.4 Dopravní dostupnost škol 

podíl vyjíždějících žáků do škol z obce svého bydliště v rámci ORP Krnov je 45,9% (Sčítání 2011).   

 

MŠ: Vzdálenosti do nejbližších spádových MŠ z 8 obcí (Čaková,  Krasov,  Petrovice, Janov, Rusín, 

Slezské Pavlovice, Býkov Láryšov a Heřmanovice), ve kterých mateřské školy nejsou: 

Obce bez MŠ počet dětí  0-6 let nejbližší MŠ vzdálenost v km 

Býkov – Láryšov 14 Krnov 6 

Čaková 20 Zátor 5 

Heřmanovice 12 Holčovice 9 

Janov 12 Jindřichov 3 

Petrovice 10 Jindřichov 6 

Krasov 17 Brantice 8 

Rusín 3 Slezské Rudoltice 5 

Slezské Pavlovice 25 Osoblaha 5 
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Albrechtická 600 0 260 251 0 581 1 275 236 2 614 1 324 186 1 619

Nám. Hrdinů 1 1000 0 344 192 105 1057 0 349 206 103 1096 0 333 202 92 1056

Žižkova 1400 0 256 148 0 534 0 248 138 0 695 0 247 156 0 666

Celkem 3000 0 860 591 105 2 172 1 872 580 105 2 405 1 904 544 93 2 341

Školní jídelna 

20182016 2017



 

 

ZŠ: 13 obcí z celkem 25 obcí školu nezřizuje: Čaková,  Krasov,  Petrovice, Janov, Rusín, Slezské 

Pavlovice, Býkov Láryšov, Hlinka, Bohušov, Liptaň, Dívčí Hrad, Vysoká a Heřmanovice. Děti 

z těchto obcí dojíždějí do nejbližší spádové školy. Úplné základní školy jsou  v 6 obcích: Jindřichov, 

Krnov, Lichnov, Město Albrechtice, Třemešná,  Zátor). Neúplné základní školy jsou ve 4 obcích: 

Brantice, Úvalno, Hošťálkovy a Slezské Rudoltice. Speciální školy v Krnově a Městě Albrechticích 

pokrývají celou spádovou oblast ORP Krnov. 

obce bez ZŠ počet dětí  6 - 15 let ZŠ vzdálenost v km 

Býkov – Láryšov 18 Krnov 6 

Čaková 29 Zátor 5 

Heřmanovice 31 Holčovice 9 

Janov 20 Jindřichov 3 

Petrovice 6 Jindřichov 6 

Krasov 33 Brantice 8 

Rusín 14 Slezské Rudoltice 5 

Slezské Pavlovice 31 Osoblaha 5 

Vysoká 28 Jindřichov 6 

Bohušov 37 Osoblaha 5 

Dívčí Hrad 32 Osoblaha 8 

Hlinka 20 Osoblaha 4 

Liptaň 48 Třemešná 3 

Brantice * 164 Zátor 4 

Hošťálkovy * 31 Krnov 11 

Slezské Rudoltice * 61 Třemešná 10 

Úvalno * 37 Krnov 6 

* pouze 1 stupeň ZŠ     
 

3.1.7.5 Vývoj počtu pracovníků ve vzdělávání 2012-2017 (mladší data nejsou k dispozici) 

MŠ:  

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

274 282 287 272 279 273

248,64 255,5 255,2 253,2 252,7 248,3

239,00 242 246 235 238 233

216,70 219,6 220,8 218,7 220 213,3

40,90 41,90 26,6 17,2 13,4 13,7

13 16 16 17 26 57

11,42 12,78 13,58 13,56 20,94 40,02

287,00 298,00 303,00 289,00 305,00 330,00

250,42 254,78 259,58 248,56 258,94 273,02

počet FO 81 82 80 82 82 88

přepočt.úv. 64,24 64,09 63,76 62,02 63,73 73,95

počet FO 32 29 32 30 32 30

přepočt.úv. 23,96 22,47 23,2 23,05 24 23,1

113 111 112 112 114 118

88,20 86,56 86,96 85,07 87,73 97,05
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Nepedagog. pracovníci ZŠ

ŠJ

Celkem - nepedagogové
počet FO

přepočt. úvazky

- uklízečka, kuchařka, školník, chůva, 

školní asistent, THP, účetní
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vn
íc

i

Učitelé

počet FO

přepočt. úvazky

z toho ženy

přepočt. úvazky

bez kvalifikace

Ostatní pedagog.pracovníci  - AP zdrav., 

AP soc., psycholog, soc.pedagog, 

spec.pedagog

počet FO

přepočt. úvazky

Celkem - pedagogové
počet FO

přepočt. úvazky



 

 

ZŠ:  

 

 

3.1.7.6 Střednědobá prognóza vývoje 

Ze střednědobého hlediska lze očekávat další pokles žáků na školách. Tento závěr lze dovodit na 

základě údajů Českého statistického úřadu, viz. vybrané údaje za správní obvod ORP Krnov za období 

2003 -2017 (tabulka č. 3) a vývoj počtu obyvatel ve věku 0-14 let v období 2009-2018 (tabulka č. 2). 

Přirozené přírůstky společně s přírustky stěhováním jsou také záporné.  

 

Tzv. Strom života5 

(Obyvatelstvo podle 

pohlaví a věku ) 

ukazuje, že do oblasti 

fertility nastupují 

nejslabší ročníky 

v populaci žen.  

Nelze tedy očekávat 

změnu nárůstem 

porodnosti v ČR ani 

změnu ve snižujícím 

se počtu obyvatelstva 

oblasti  ORP Krnov. 

 

 

5 Zdroj: ČSÚ         https://www.czso.cz/csu/gender/4-gender_obyvatelstvo 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

109 113 114 110 110 118

109 113 114 110 110 118

106,00 109,1 108,7 106,1 105,4 108,4

7,00 5,40 2,4 0,1 0 1,4

3 5 8 8 11 20

2,00 3,3 5,1 5,3 6,62 14,37

112,00 118,00 122,00 118,00 121,00 138,00

108,00 112,40 113,80 111,40 112,02 122,77

počet FO 45 44 42 41 51 56

přepočt.úv. 32,89 32,33 32,17 30,47 35,9 39,12

počet FO 50 48 48 48 48 47

přepočt.úv. 32,33 31,93 32,01 31,73 33,03 32,38

95 92 90 89 99 103

65,22 64,26 64,18 62,20 68,93 71,50
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Učitelé

počet FO

z toho ženy

přepočtené úvazky

bez kvalifikace

Ostatní pedagogičtí pracovníci - AP
počet FO

přepočtené úvazky

Celkem - pedagogové
počet FO

přepočt. úvazky
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Nepedagog. pracovníci MŠ

ŠJ

Celkem - nepedagogové
počet FO

- uklízečka, kuchařka, školník, chůva, 

školní asistent, THP, účetní

přepočt. úvazky

https://www.czso.cz/csu/gender/4-gender_obyvatelstvo


 

 

3.1.7.7 Základní umělecké vzdělávání 

Na území ORP Krnov se nachází 3 základní umělecké školy, u dvou z nich je zřizovatelem MSK 

(ZUŠ Krnov, ZUŠ Město Albrechtice), jedna je soukromá (ZUŠ s.r.o., Krnov).  

3.1.7.7.1 ZUŠ Krnov  

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování základního uměleckého vzdělávání v jednotlivých 

uměleckých oborech, příprava pro vzdělávání na středních školách uměleckého zaměření a 

v konzervatořích, případně pro studium na vysokých školách s pedagogických a uměleckým 

zaměřením. Při škole dlouhodobě pracují dva občanské spolky: Spolek rodičů a přátel Dechového 

orchestru mladých Krnov a Spolek rodičů a přátel Základní umělecké školy Krnov. Oba spolky 

pomáhají finančně i organizačně zajišťovat akce školy a Dechového orchestru mladých.  

Cílová kapacita školy je 600 žáků. Naplněnost je v posledních letech stabilní. V posledních sedmi 

letech však poptávka převyšuje nabídku. Vyučovány jsou 4 umělecké obory: hudební, výtvarný, 

literárně dramatický, taneční.  

Počty žáků ve školním roce 2018/19  

(Zdroj: Výroční zpráva) 

 

Dále na ZUŠ v Krnově proběhla ve 

školním roce 2004/2005 celková 

rekonstrukce budovy tak, aby 

vyhovovala potřebám školy. Škola 

disponuje takovým vybavením, 

které umožňuje kvalitní vzdělávání 

žáků ve všech vyučovaných 

oborech. Současně poskytuje 

zázemí pro mimoškolní aktivity.  

 

Celkový počet pracovníků byl v roce 2018/2019 -  28 osob (23,59 úvazků), jak znázorňuje tabulka:  

 



 

 

3.1.7.7.2 ZUŠ Město Albrechtice 

Hlavní sídlo je ve Městě Albrechticích, pobočky v Osoblaze, Jindřichově a v Holčovicích. Pobočka 

ve Slezských Rudolticích a v Třemešné byla pro rok 2018/2019 nečinná. Tato odloučená pracoviště 

jsou pro děti z obcí dostupnější a nemusí dojíždět za 

výukou do Města Albrechtic nebo do Krnova. Cílová 

kapacita školy je 300 žáků (dle výkazu z roku 2009 

omezena na 235 žáků), v posledních letech se 

průměr navštěvujících žáků pohybuje kolem 180 – 

190. Ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo školu 

205 žáků. Vyučovány byly 3 umělecké obory: 

hudební, výtvarný a znovu otevřený literárně 

dramatický obor. Škola nabízí i výuku tanečního 

oboru. Tento nebyl pro školní rok 2018/2019 

z důvodu nízkého zájmu otevřen. Personální 

zabezpečení školy znázorňuje tabulka. V letech 

2005 – 2010 prošla budova ZUŠ v Městě 

Albrechticích rozsáhlejšími, ale i dílčími 

rekonstrukcemi a úpravami. Změnil se vzhled exteriéru 

a velice účelně také interiéru. Podmínky na kmenové škole jsou neustále zlepšovány. Dílčí nedostatky 

přetrvávají v místech odloučených pracovišť, kde výuka probíhá v kolektivních učebnách základních 

škol se svým typickým vybavením. (Zdroj dat: Výroční zprávy, tabulky zahrnují stav šk.roku 2018/19) 

3.1.7.7.3 ZUŠ s.r.o., Krnov 

Poskytuje vzdělávání pro děti a mládež ve 4 uměleckých oborech: výtvarném, tanečním, literárně 

dramatickém a hudebním. Škola působí v Krnově, v Bruntále, v Opavě, v Úvalně, v Zátoru, 

v Branticích, v Lichnově a v dalších obcích Moravskoslezského kraje. Vzdělávání v uměleckých 



 

 

oborech je tak zpřístupněno nejen dětem ve městech ale i 

v okolních obcích. Cílová kapacita školy je 860 žáků 

skutečnou naplněnost studijních oborů a personální 

zabezpečení ve školním roce 2018/2019 znázorňuje 

následující tabulka: (Zdroj: Výroční zpráva o činnosti ZUŠ 

s.r.o., Krnov za školní rok 2018/2019) 

 

 

3.1.7.8 Neformální a zájmové vzdělávání, jeho dostupnost a rozbor v řešeném území 

Neformální a zájmové vzdělávání poskytují na území ORP různé subjekty v různé formě. Formou 

„kroužků“ je poskytují školy, školská zařízení, NNO, spolky i soukromníci. 

 

3.1.7.8.1 Středisko volného času 

Na celém území ORP Krnov je jedno Středisko volného času (SVČ) se sídlem v Krnově. Jedná se o 

příspěvkovou organizaci, jejímž zřizovatelem je město Krnov. Hlavní činností SVČ je zájmové 

vzdělávání. Na dvou pracovištích a více než 14 místech v Krnově a okolí nabízí SVČ přes 100 

zájmových útvarů nejrůznějšího zaměření pro všechny věkové kategorie. 

 

Formy zájmového vzdělávání v SVČ Krnov:  

 

- Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost - organizována v zájmových útvarech, které pokrývají 

široké spektrum činností.  

- Příležitostná výchovná vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost nespojená s pobytem mimo 

místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání - široké 

spektrum nabídky organizovaných příležitostných nebo cyklických akcí výchovně-vzdělávacího či 

rekreačního charakteru.  

- Táborová činnost a další činnosti spojené s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost 

školského zařízení pro zájmové vzdělávání - organizovaná pro děti a mládež, zpravidla v době prázdnin, a 

to mimo sídlo SVČ.  

- Osvětová činnost včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky a studenty, popřípadě 

i další osoby a vedení k prevenci sociálně patologických jevů. 

- Individuální práce, zejména vytváření podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů 

- Otevřená nabídka spontánních činností - průběžná nabídka činností, které jsou pedagogicky a organizačně 

ovlivňovány pedagogy nepřímo. Nabídka je využívána individuálně nebo skupinami účastníků 

neorganizovaně, podle jejich aktuálního zájmu.  

- Organizace soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT ČR. SVČ organizuje okresní kola postupových 

soutěží či přehlídek z vědomostní, sportovní a umělecké oblasti.  

 

 



 

 

Počty zájmových kroužků v letech 2012 – 2017 

 

 

Počet pravidelných účastníků zájmových kroužků v letech 2012 – 2017 

 

Počet jednorázových akcí a počet účastníků na těchto akcích v letech 2012 -2017 

 

Vývoj počtu pracovníků v letech 2012 -2017 
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3.1.8 Sociální situace 

3.1.8.1 Sociálně vyloučené lokality 

Sociálně vyloučené lokality mapoval výzkum zpracovaný a v květnu roku 2015 publikovaný 

společností GAC spol. s r. o., Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR (dále jen „Analýza“). Ve 

297 městech a obcích v České republice, bylo identifikováno 606 sociálně vyloučených lokalit a 

přibližně 700 ubytoven. Na území ORP Krnov se nachází dvě obce a jedno město, ve kterých se 

v roce 2015 sociálně vyloučené lokality vyskytovaly. V Krnově byly identifikovány 4 lokality 

s 651-700 obyvateli (cca 3 % z celkového počtu obyvatel v daném roce), v Osoblaze 3 lokality 

s 451-500 obyvateli (cca 43 % z celkového počtu obyvatel v daném roce) a ve Slezských 

Pavlovicích 1 lokalita s 26-50 obyvateli (cca 17 % z celkového počtu obyvatel v daném roce).  

 

Obce s výskytem identifikovaných SVL na území ČR  

(Zdroj: Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR - GAC spol. s r. o., květen 2015) 

 
Dle Analýzy se celkový počet lokalit v porovnání s rokem 2006 téměř zdvojnásobil (z 310 na 606). 

Počet lokalit vzrostl ve všech krajích, v Karlovarském a Moravskoslezském kraji ale více než 

trojnásobně (Moravskoslezský 2006:28, 2014:72, index změny 2,57). Dle ČŠI lze předpokládat, že 

počet lidí žijících v sociálně vyloučených lokalitách se pohybuje mezi 95.000 až 115.000. Celkem 



 

 

lze odhadovat, že v podmínkách sociálně vyloučených lokalit žije přibližně 7.500 až 9.500 dětí 

v předškolním věku (3-6 let), z toho celkem 2.500 až 3.000 pětiletých. Podle dat o příjemcích o 

doplatku na bydlení žije přibližně 17.000 v ubytovnách, z toho 3.500 dětí, z toho může být 500 až 

700 v předškolním věku. 

Za sociálně vyloučenou nebo sociálním vyloučením ohroženou lokalitu v rámci výzkumu se 

považuje taková lokalita, kde dochází ke koncentraci více než 20 osob žijících v nevyhovujících 

podmínkách (indikováno počtem příjemců příspěvku na živobytí), které obývají fyzicky či 

symbolicky ohraničený prostor (indikováno vnější identifikací).  Problémem však je vymezení 

jasných hranic sociálně vyloučených lokalit, neboť i lidé žijící okolo naplňují určité 

charakteristiky sociálně vyloučeného prostředí. Specifické jsou regiony, mezi něž patří i 

Osoblažsko, které jsou celkově postiženy strukturálními problémy. Sociální vyloučení je ke svému 

okolí relativní – to, co v některých regionech může být považováno za SVL, může být v jiných 

regionech nahlíženo jako normální sídlo. Základní charakteristikou sociálního vyloučení je 

souběh faktorů, které výrazně omezují možnosti:  

- přístupu na otevřený trh práce 

- přístupu k veřejným službám, včetně sociálních služeb či vzdělávání 

- kontaktu se sociálním okolím 

- řešení osobních krizí  

- politické participace 

- omezují schopnosti a dovednosti těchto možností využívat.  

Specifickou roli v sociálním vyloučení hraje etnicita. Za účelem zmapování SVL proběhla 

rozsáhlá analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR (GAC spol. s r. o.). Byl mapován stav a průběh 

indikátorů, které byly zásadní pro identifikaci SVL a popis situace, v níž se aktuálně nachází.  

 

Výzkum posuzoval ORP na území ČR z pohledu následujících faktorů: 

1. Příspěvek na živobytí: 

V r. 2010-2011 patřil ORP Krnov na třetí místo mezi ORP s podílem obcí s více než dvojnásobkem 

průměrné hodnoty podílu domácností pobírajících příspěvek na živobytí a na 5. místo mezi ORP 

s nejvyšším podílem domácností pobírajících tento příspěvek. Při posuzování obcí s nejvyššími 

hodnotami podílu domácností pobírajících příspěvek na živobytí v letech 2010-2011 byly na prvním 

místě Slezské Pavlovice. Z ORP Krnov se dále na předních příčkách objevili: Hlinka (5. místo), 

Slezské Rudoltice (9. místo), Osoblaha (11. místo), Bohušov (19. místo) a Dívčí Hrad (24. místo). 



 

 

2. Doplatek na bydlení: 

ORP Krnov patřil v roce 2010-2011 na 5. místo mezi ORP s nejvyššími hodnotami podílu domácností 

pobírajících doplatek na bydlení. Mezi obcemi s těmito nejvyššími hodnotami se na Slezské Pavlovice 

opět umístily na 1. místě. Na 8. místě se umístila Osoblaha a na 21. místě Dívčí Hrad. 

3. Trestná činnost 

Při hodnocení trestné činnosti nedosahoval ORP Krnov ani žádná z obcí nejvyšších hodnost. 

4. Nezaměstnanost 

V rámci ORP Krnov se nenachází žádná z deseti obcí s nejvyšší mírou nezaměstnanosti (průměr za 

roky 2007 a 2008 a 2014-2015).  

 

Problémy SVL 

Z obecného výzkumu při zpracování Analýzy vyplynulo, že pokrytí sociálními službami, a to zejména 

službami sociální prevence a sociálního poradenství, je na území krajů a zejména ORP nerovnoměrné.  

a) Kriminalita a bezpečnost 

Přímo na území SVL je podle místních aktérů dotazovaných v terénním šetření při zpracování Analýzy 

kriminalita nízká, trestná činnost se odehrává spíše mimo ně. Dle Analýzy mezi nejčastěji řešené 

případy na území lokalit patří stížnosti na přestupky z oblasti veřejného pořádku – rušení nočního 

klidu, občanského soužití, znečišťování veřejného prostranství. Stížnosti se často týkají skupin 

mladých lidí a dětí (hluk, vulgární projevy), ale i skupin dospělých hlučně se bavících do pozdních 

nočních hodin. Tradičními problémy mezi dětmi a mladistvými v SVL jsou užívání alkoholových i 

nealkoholových drog, záškoláctví, drobná trestná činnost, zejména krádeže. Jako zvláště rizikovou 

skupinou je vnímána mládež vyrůstající na ubytovnách, která nepoznala život v běžném 

sousedství. Častým jevem v sociálně vyloučeném prostředí je vícegenerační užívání návykových 

látek v rodinách, kdy se přes rodiče a prostřednictvím nich dostávají návykové látky k dětem. Počátky 

experimentování s kouřením, alkoholem a marihuanou začínají už u dětí na prvním stupni základního 

vzdělávání mezi 9. a 13. rokem (Zpráva o stavu romské menšiny v ČR za rok 2012).  

b) Vzdělávání 

Dle Analýzy většina dospělých obyvatel SVL dosáhla nanejvýš základního vzdělání (dle ČŠI jde o 

7,5 obyvatel z 10-ti). Školní nezdary dětí lze vysvětlovat celou řadou faktorů. Domácnosti jsou hůře 

vybaveny pro přípravu dětí na školu a rodiče nejsou připraveni na to, aby své děti při studiu 

podporovali. Děti v porovnání se svými ostatními vrstevníky například častěji nemají tak velkou a pro 

školní úspěšnost potřebnou slovní zásobu, nenaučily se základům čtení a počítání; dále zde může 



 

 

působit odlišný vztah ke škole v důsledku opakovaného zažívání neúspěchů, jež se může promítnout 

do zvýšených absencí. Děti, které docházely do MŠ, jsou ve svých vzdělávacích drahách 

jednoznačně úspěšnější. Vliv na děti výrazně roste s dobou, kterou děti v předškolních zařízeních 

tráví. Jako klíčové faktory docházky romských dětí do předškolních zařízení se ukázaly:  

- ekonomické důvody 

- absorpční kapacita mateřských škol  

- věk a počet sourozenců.  

Celkem 22% ze všech žáků vyrůstající v prostředí SVL se dle Analýzy vzdělává v silně etnicky 

homogenních školách. Děti ze sociálně znevýhodněného či vyloučeného prostředí, které se v rodině 

či v sousedství střetávají s vysokou nezaměstnaností, nízkou kvalifikací a jen s úzkým spektrem 

profesí, se nepotkávají s žákyněmi a žáky z lépe postavených či více vzdělaných rodin ani ve 

škole. Předčasný odchod z primárního vzdělávání poskytovaného v rámci hlavního vzdělávacího 

proudu je u sociálně vyloučených dětí přibližně 13x častější, než je celostátní průměr. 

(GAC, 2009: Sociologický výzkum zaměřený na analýzu podoby a příčin segregace dětí, žákyň, žáků 

a mladých lidí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí. Praha: MŠMT) 

 

c) Předluženost 

Dle Analýzy se vysoká míra 

zadluženosti vyskytovala téměř v 90 

procentech zkoumaných sociálně 

vyloučených lokalit. Přiložená 

tabulka znázorňuje preference oblastí 

podpory místních aktérů, 

dotazovaných při výzkumu v rámci 

zpracovávané Analýzy.  

 

Preference oblastí podpory 

místních aktérů v SVL 

 

(Zdroj: Analýza sociálně 

vyloučených lokalit v ČR –  

GAC spol. s r. o., květen 2015)  



 

 

3.1.8.2 Sociálně patologické jevy 

Pojem sociálně patologické jevy je souhrnné označení pro nezdravé, abnormální a obecně nežádoucí 

společenské jevy, tzn. společensky nebezpečné, negativně sankciované formy deviantního chování, 

které není v souladu s morálními, sociálními či právními normami společnosti. Řadíme zde zejména 

závislosti, agresivitu, delikvenci a kriminalitu. Samostatnou oblast tvoří sociálně patologické a 

rizikové chování dětí a mládeže, např. záškoláctví, šikana, agrese, ale i delikvence a kriminalita. 

3.1.8.2.1 Kriminalita 

ORP Krnov se nachází v Moravskoslezském kraji, který se dlouhodobě nachází na druhém místě 

v počtu trestných činů (po Praze) a na třetím místě v zatíženosti kriminalitou na počet obyvatel 

(po Praze a Ústeckém kraji). Současně platí celorepublikový trend, kdy dochází k poklesu trestné 

činnosti a roste míra objasněnosti. Okres Bruntál, jehož je ORP Krnov součástí, se nachází na třetím 

místě v zatíženosti kriminalitou v rámci kraje (po Ostravě a Karviné). V následující tabulce je 

znázorněna typologizace spáchaných trestných činů na území okresu Bruntál.  

Tab. 16: Trestné činy na území okresu Bruntál (Zdroj: ČSÚ) 

 Kriminalita 

celkem 

Obecná 

kriminalita 

Hospodářská 

kriminalita 
Loupeže 

Vloupání do 

bytů a 

rodinných domů 

Znásilnění Vraždy 

2005 2 329 1 505 539 28 28 12 2 

2006 2 196 1 339 417 29 46 5 5 

2007 2 221 1 217 402 25 35 8 1 

2008 2 347 1 422 324 29 37 4 1 

2009 2 247 1 370 291 33 46 8 1 

2010 2 228 1 461 274 31 34 1 1 

2011 2 559 1 854 241 35 59 11 4 

2012 2 424 1 734 252 28 60 9 1 

2013 2 761 1 752 505 34 63 5 1 

2014 2 269 1 476 253 17 28 6 3 

2015 1 858 1 187 262 14 37 9 2 

2016 1 674 1 073 215 12 31 9 2 

2017 1 438 923 166 13 24 8 1 

ČR 2017 202 303 150 167 26 294 1 585 5 465 598 146 

MSK 2017 24 781 18 748 2 645 281 541 73 16 

 

Úroveň a charakter kriminality jsou dlouhodobě ovlivňovány 4mi hlavními riminogenními faktory: 

▪ Dlouhodobě vysoká míra registrované nezaměstnanosti.  

▪ ORP Krnov se nachází v příhraniční oblasti.  

▪ Přítomnost sociálně vyloučených lokalit. 

▪ Vysoká míra podílu recidivistů na trestné činnosti 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Deviace_(sociologie)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%AD_norma


 

 

Kriminalita na území města Krnova 

Míru kriminality na území města lze hodnotit dle počtu pachatelů trestných činů, který je zachycen 

v následující tabulce. Lze sledovat, že počet pachatelů každoročně mírně klesá, značná je však míra 

recidivy. Pokles zaznamenáváme i při srovnání v delším časovém období (tabulka 17). 

Graf 1: Vývoj kriminality v Krnově v letech 2012-2017 

 

Tab. 17: Počty pachatelů trestných činů na území města Krnova 2017-2018 

Pachatelé trestných činů (Krnov) - celková kriminalita 

období 1.1. - 30.9. 0-14 let 15-17 let 18 a více let recidivisté 

2017 6 8 254 128 

2018 4 6 241 102 

meziroční srovnání 2016 -2017 -2 -2 -13 -26 

 

V roce 2018 se v Krnově děti a mládež dopustili celkem 10-ti trestných činů. V případě kriminality 

dětí a mladistvých se jejich podíl na trestné činnosti sice dlouhodobě snižuje, narůstá však 

brutalita útoků.  Vysoké zastoupení mladých pachatelů je z prostředí sociálně vyloučených lokalit 

a ze státní ústavní péče. Velmi často jsou tito pachatelé pod vlivem alkoholu či omamných a 

psychotropních látek. Kategorii spáchané trestné činnosti znázorňují následující dvě tabulky.                 

 Tab. 18: Kategorie trestných činů spáchaných nezletilými a mladistvými v roce 2018 
Nezletilí pachatelé (0-14 let) Mladiství pachatelé (15-17 let)  

ostatní mravností trestné činy (§190-194) 1 sexuální nátlak 1 

kr. vloupáním do ostatních objektů (§178, 205) 1 ostatní mravností trestné činy (§190-194) 1 

ublížení na zdraví z nedbalosti ostatní (§143) 1 krádež v prostoru nádraží (§205) 1 

neoprávněné opatření, padělání, pozměnění (§234) 1 Nedovolená výroba a držení psychotropních látek a jedů pro jiného (§283) 2 

  Ostatní trestná činnost (§149-151, 164) 1 

Celkem 4 Celkem 6 
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Podíl nedospělých pachatelů na trestné činnosti, je považován za závažné společenské riziko, 

kterému je nutné a žádoucí co nejlépe předcházet. Proto je většina projektů z oblasti veřejné finanční 

podpory města zaměřená na aktivní trávení volného času dětí o prázdninách, včetně zařazení 

osvětových preventivních aktivit. Významnou roli na této scéně plní nízkoprahové kluby zajišťované 

neziskovými organizacemi či realizované projekty (např. projekt MV ČR – Vzdělávání aktérů 

prevence kriminality, jež má za následek vznik platformy skupiny cca 20 odborníků různých profesí 

a svou činností přispívá ke zkvalitnění spolupráce všech dotčených institucí na místní úrovni). Velký 

důraz je kladen na primární prevenci rizikového chování na školách. V této oblasti spolupracují 

se školami obě policie, zejména prostřednictvím programů v oblasti trestní odpovědnosti dětí a 

mládeže. Značná část programů realizovaných na školách je zaměřena na drogovou a internetovou 

kriminalitu, která je v u dětí a mladistvých značným problémem.  

 

3.1.8.2.2 Prevence kriminality, výzkum VRCHA, data z území 

V rámci působení metodiků prevence na školách probíhá řada preventivních aktivit, které však nemají 

jednotný rámec. Školy jsou povinovány vypracovat tzv. Minimální preventivní program. Dle sdělení 

okresního metodika prevence při PPP Bruntál probíhá pravidelně statistický sběr dat na školách 

ohledně výskytu sociálně patologických jevů, ale tato data prozatím nejsou zpracovávána (ani 

vybírána) natolik koncepčně, aby poskytovala dostatečnou oporu pro plánování prevence v území.  

Jiná je situace v případě tzv. dotazníku VRCHA (Výzkum rizikového chování adolescentů), který 

byl zvolen jako diagnostický nástroj na základě společných jednání školních metodiků prevence 

(zatím jen škol na území města Krnova). Jedná se o standardizované dotazníkové šetření, které bylo 

vytvořeno odborníky Katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 

Dotazník je anonymní, obsahuje celkem 18 otázek, které zjišťují tři oblasti rizikového chování:  

vztah k návykovým látkám (alkohol, cigarety, marihuana, léky),  

delikventní chování (záškoláctví, krádeže, vandalismus) a případnou  

roli respondenta jako objekt agresivního chování (urážky, ubližování, dehonestace na internetu, 

sebepoškozování).  

Na základě analýzy školního prostředí a po vzájemné dohodě jsou v Krnově testováni žáci základních 

škol 7. tříd, tedy ve věku kolem 13 let. Testování probíhá od roku 2016. Výsledky jsou tříděny podle 

tříd a škol. Hodnotitel pak seznámí s výsledky školního metodika prevence, třídního učitele a ředitele 

školy, popřípadě pracovníky školního poradenského centra (psycholog), aby mohli včas zavést účinné 

preventivní metody.  



 

 

Výsledky výzkumu z let 2016–2018 jsou zachyceny v následující tabulce, kde je nejen patrné 

meziroční srovnání obou pohlaví navzájem, ale také pozice Krnova vzhledem k celorepublikovému 

průměru. Krnov dosahuje lepších výsledků téměř ve všech oblastech, s výjimkou kapitol: 

- „agresivní chování a ubližování z internetu“, kdy 8 % (celorepublikový průměr 7 %) 

uvedlo, že jim někdo ublížil nebo je zesměšňoval na internetu v posledních 30 dnech,  

- „zkušenosti s krádežemi v obchodě“, kdy 15% (celorepublikový průměr 11%) uvedlo, že 

někdy něco v obchodě ukradlo.  

V roce 2018 se výzkumu účastnilo celkem 195 krnovských respondentů. V meziročním srovnání 

klesají zkušenosti krnovských dětí s návykovými látkami, naopak v oblasti delikventního jednání 

došlo k nárustu, a to zejména chlapců.  

Tab. 19: Výsledky VRCHA 2016 – 2018, základní školy Krnov 

 

VRCHA 2016 -  2018 ZŠ KRNOV (7. třídy) SROVNÁNÍ v procentech % 
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Všechny tři oblasti výsledků ukazují na potřebu preventivních (případně i intervenčních) opatření. 

Vhodnými oblastmi prevence je posilování zdravého klimatu ve třídách (adaptační aktivity, 

podpůrné vztahové aktivity, mapování situace ve třídách), vzdělávání v oblasti trestní odpovědnosti 

i v oblasti prevence před závislostmi a drogovou kriminalitou. 

Využitelnost výsledků dotazníku VRCHA je podmíněna poměrně vysokou úrovní poradenských 

služeb na dané škole, tzn. že například bez velmi koordinované spolupráce vedení školy, metodika 

prevence, výchovného poradce a ideálně i školního psychologa, nemají příliš velkou šanci na 

praktické využití. Na druhé straně, pokud se tato spolupráce povede, jde o velmi silný nástroj 

poskytující konkrétní informace o reálných problémech reálných žáků a jeho aplikace do celého území 

ORP by rozhodně byla velkým přínosem.  

 

3.1.8.2.3 Nezaměstnanost 

Dlouhodobá vysoká nezaměstnanost a nepodnětné vzdělávací prostředí jsou vzájemně spřažené 

negativní jevy s neblahým dopadem na vzdělávací dráhy žáků a potažmo na celkovou vzdělanostní 

úroveň obyvatelstva. 

K 31. 12. 2019 bylo v okrese Bruntál evidováno 3 538 uchazečů o zaměstnání, z toho 1 688 žen (48%). 

V meziročním srovnání se počet snížil o 280 uchazečů o zaměstnání (UoZ). Absolventů a mladistvých 

bylo evidováno 135, což představuje z celkového počtu evidovaných UoZ 3,8 %. Vývoj počtu UoZ a 

volných pracovních míst (VPM) v okrese Bruntál je znázorněn na následujícím grafu. 1257 (35,5%) 

evidovaných UoZ bylo bez vzdělání a se základním vzděláním.  

Graf 2: Počet UoZ a VPM v okrese Bruntál v letech 2010 – 2019  

 
(Zdroj: Statistický zpravodaj za okres Bruntál prosinec 2019) 



 

 

Úřad práce okresu Bruntál vede od března 2014 měsíční evidenci UoZ a průměrnou nezaměstnanost 

(PNO) v jednotlivých obcích ORP Krnov, podle mikroregionů Krnov, Město Albrechtice a Osoblaha. 

Přes příznivý snižující se trend nezaměstnanosti je z níže uvedených dat a mapy zřejmé, že nejvyšší 

nezaměstnanost je v mikroregionu Osoblaha - 10,5 % v průměru za oblast, s nejvyšší 

nezaměstnaností v obcích Slezské Pavlovice (14%), Osoblaha (13,7%) a Slezské Rudoltice (10,7%). 

Nejnižší průměrné nezaměstnanosti dosahuje obec Janov (3,3%) z mikroregionu Město Albrechtice.  

 

Podíl nezaměstnaných osob na kontaktních pracovištích (KoP) a v mikroregionech okresu 

Bruntál k 31. 12. 2019 (Zdroj: Statistický zpravodaj za okres Bruntál prosinec 2019) 

 

Trend započatý v roce 2016, kdy se poprvé snížila průměrná nezaměstnanost a snížil se počet 

uchazečů o pracovní místa v celé oblasti ORP Krnov (k 31. 12. 2019 uvádí Statistický zpravodaj 2,5 

evidovaných UoZ na jedno VPM), pokračuje i v dalších letech. Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých 

obcích OPR Krnov zachycuje následující tabulka. Výčet nejčastěji zastoupených volných pracovních 

míst v okrese Bruntál podle dosaženého vzdělání je uveden v tabulce č. 21. 

 



 

 

Tabulka č. 20: Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých obcích OPR Krnov v letech 2016 – 2018 (zdroj ČSU) 

Nezaměstnanost 

  

nezaměstnaní podíl nezaměstnaných osob 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

ČR 381 373 280 620 231 534 5,19 3,77 3,07 

MSK 64 036 49 487 39 789 7,45 5,77 4,65 

ORP celkem 2 825 1 995 1 722 9,77 6,93 6,26 

Bohušov 27 18 27 10,40 6,61 11,30 

Brantice 94 68 51 9,45 7,11 5,22 

Býkov-Láryšov 15 13 15 11,77 11,22 12,50 

Čaková 26 20 9 11,57 9,09 4,23 

Dívčí Hrad 20 16 16 9,80 7,46 6,90 

Heřmanovice 16 18 13 6,48 7,05 5,48 

Hlinka 31 13 16 22,48 8,73 12,80 

Holčovice 42 35 27 7,16 6,47 5,43 

Hošťálkovy 42 31 28 8,89 6,70 6,89 

Janov 23 18 15 11,44 8,59 7,81 

Jindřichov 100 64 57 10,43 6,96 6,57 

Krasov 38 29 15 15,84 13,30 7,04 

Krnov 1 589 1 152 963 9,54 6,96 6,09 

Lichnov 90 68 64 11,59 8,70 8,99 

Liptaň 30 27 17 9,12 8,28 5,39 

Město Albrechtice 184 103 103 7,22 3,99 4,22 

Osoblaha 131 92 89 16,71 11,94 11,76 

Petrovice 8 3 7 8,86 3,85 9,21 

Rusín 9 4 5 8,70 3,33 4,21 

Slezské Pavlovice 30 24 21 21,09 16,30 14,60 

Slezské Rudoltice 50 36 45 12,47 8,07 11,02 

Třemešná 79 48 31 12,07 7,53 4,69 

Úvalno 52 32 35 7,72 4,32 4,85 

Vysoká 22 9 13 10,83 3,85 6,81 

Zátor 77 54 40 8,55 6,03 4,71 

 

Tabulka č. 21: Volná pracovní místa podle dosaženého vzdělání (Zdroj: Stat. Zprav. za okres Bruntál 12/2019) 

 



 

 

Vybrané projekty realizované v rámci politiky zam. (regionální individuální projekty) 

Projekt „Rodina i práce v Moravskoslezském kraji“ - realizován v době od 1.3.2016 - 30.6.2022. 

Projekt je zaměřen na pomoc uchazečům či zájemcům o zaměstnání, jež pečují o děti ve věku do 15 

let či jiné osoby blízké/závislé, s nalezením vhodného pracovního uplatnění při návratu na trh práce. 

Projekt „Záruky pro mladé v Moravskoslezském kraji“ - realizován od 1.2.2016 - 31.12.2021. 

Projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnanosti mladých osob do 29 let věku, a to zejména 

prostřednictvím odborných praxí a krátkodobých pracovních příležitostí ("Práce na zkoušku") s cílem 

získat pracovní zkušenosti a rozvinout teoretické dovednosti získané studiem. Projekt dále nabízí 

možnost získat odborné dovednosti a znalosti prostřednictvím rekvalifikací a poradenských činností. 

  



 

 

3.1.8.2.4 Sociální služby 

Na území ORP Krnov existuje celkem 43 sociálních služeb, provozovaných 15-ti poskytovateli. Jejich 

výčet znázorňuje následující tabulka. Z výčtu sociálních služeb a lokality jejich působnosti lze 

vysledovat nedostatečné pokrytí (zvláště venkovských částí) území ORP, a tím i vyšší nepřístupnost 

těchto služeb obyvatelům.  

Tabulka č. 22: Seznam sociálních služeb na území ORP Krnov (Zdroj: Krajská síť soc.sl. v MSK k 1.6.2019) 

 

Sociální služby ORP Krnov počet

azylové domy 1

Armáda spásy v České republice, z. s. 1

Krnov 1

denní stacionáře 2

Charita Krnov 1

Krnov 1

Slezská diakonie 1

Krnov 1

domovy pro osoby se zdravotním postižením 2

Domov pro seniory Osoblaha, příspěvková organizace 1

Osoblaha 1

Harmonie, příspěvková organizace 1

Krnov 1

domovy pro seniory 2

Domov pro seniory Krnov 1

Krnov 1

Domov pro seniory Osoblaha, příspěvková organizace 1

Osoblaha 1

domovy se zvláštním režimem 3

Domov pro seniory Krnov 1

Krnov 1

Charita Krnov 1

Město Albrechtice 1

Charita Ostrava 1

Krnov 1

domy na půl cesty 1

REINTEGRA, z. s. 1

Krnov 1

chráněné bydlení 1

Harmonie, příspěvková organizace 1

Krnov, Město Albrechtice, Osoblaha 1

kontaktní centra 1

Krystal Help, z.ú. 1

Krnov 1

nízkoprahová denní centra 1

Armáda spásy v České republice, z. s. 1

Krnov 1

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 6

Althaia o.p.s. 2

Osoblaha 2

Armáda spásy v České republice, z. s. 1

Krnov 1

EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 1

Krnov 1

Charita Krnov 1

Krnov 1

Slezská diakonie 1

Město Albrechtice, Holčovice, Jindřichov, Vysoká 1

noclehárny 1

noclehárny 1

Armáda spásy v České republice, z. s. 1

Krnov 1

odborné sociální poradenství 5

Althaia o.p.s. 2

Osoblaha 2

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 1

Bruntál, Krnov, Rýmařov, Vrbno pod Pradědem 1

EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 1

Krnov 1

Lexikona, z. s. 1

Krnov 1

pečovatelská služba 2

Domov pro seniory Krnov 1

Krnov 1

Charita Krnov 1

Krnov 1

podpora samostatného bydlení 3

JINAK, o.p.s 2

Brantice 1

Brantice 1

Slezská diakonie 1

Krnov, Bruntál 1

raná péče 1

Slezská diakonie 1

Krnov 1

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3

Althaia o.p.s. 2

Osoblaha 2

Slezská diakonie 1

Krnov, Město Albrechtice, Osoblaha, Rýmařov 1

sociálně terapeutické dílny 3

Harmonie, příspěvková organizace 1

Město Albrechtice 1

JINAK, o.p.s 1

Osoblaha 1

Slezská diakonie 1

Krnov 1

sociální rehabilitace 1

Slezská diakonie 1

Krnov 1

sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 1

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace 1

Město Albrechtice 1

terénní programy 3

Armáda spásy v České republice, z. s. 1

Krnov 1

EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 1

Krnov 1

Krystal Help, z.ú. 1

Krnov 1

Celkový součet 43



 

 

3.1.8.2.5 Sociální služby zabývající se prevencí a vzděláváním 

Nestátní neziskové (i jiné) organizace působí v oblasti prevence patologických jevů a vzdělávání na 

různých úrovních prevence (primární, sekundární i terciární), především podporou smysluplného 

trávení volného času, a to zvláště pro děti a žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně 

odlišného prostředí, a to jak prostřednictvím sociálních služeb, tak i jiných programů. 

Klíčovým nástrojem prevence je činnost nízkoprahových klubů dětí a mládeže (NZDM), v rámci 

kterých se realizují volnočasové aktivity zkušenostního charakteru, součástí je ale také poradenství, 

někdy také sociální intervence nebo doučování.  Nedílnou součástí je také terénní práce (depistáže). 

 

NDZM působící v ORP Krnov 

1. Labyrint (pro mládež ve věku 15 – 26 let) a Maják (pro děti od 6 do 15 let) 

2. CARAVAN – pro děti a mládež ve věku 10 – 26 let 

3. Zvídálek – pro děti ve věku 6 – 15 let 

4. NDZM na Albrechticku – pro děti a mládež ve věku 6 – 20 let 

5. Klub Džungle - pro děti a mládež ve věku 6 – 26 let 

6. Klub Osa - pro děti a mládež ve věku 6 – 26 let  

 

Doučovací kluby 

Na území města Krnova působí v rámci projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Krnově čtyři 

doučovací kluby NNO pro žáky se SVP a žáky ohrožené školním neúspěchem. Kromě doučování 

probíhají v klubech také vzdělávací a volnočasové aktivity pro žáky. Jedná se o kluby:  

 

1. Doučovací klub Slezské Diakonie - spolupráce se ZŠ Smetanův okruh.  

2. Doučovací klub při EUROTOPIA. CZ, o.p.s. - navštěvují žáci všech krnovských základních škol. 

3. Doučovací klub Armády spásy, zde dochází žáci ze ZŠ Dvořáků okruh, ZŠ Smetanův okruh, ZŠ 

Žižkova a žáci bydlící v lokalitě na ul. Stará a Libušina v Krnově.  

4. K9 - provozovatel REINTEGRA, z.s., úzce spolupracuje se ZŠ Janáčkovo náměstí.  

 

Na osoblažsku působí Althaia, o.p.s., která se snaží pomáhat při řešení specifických životních situací. 

Ve spolupráci se ZŠ Osoblaha provozuje od září 2017 dva zájmové útvary „Kutil“ a „Šachy“.  

 

 



 

 

Další programy a projekty 

Probační program K2 – zaměřen na prevenci a snižování rizik opakované trestné činností a zamezení 

delikvence. Je určen mladistvým i dospělým klientům, kteří spáchali provinění nebo trestný čin či 

mají závazné výchovné problémy a dále mladým dospělým do 26 let, kteří se účastní resocializačních 

aktivit6 Dětský volnočasový klub Skřítek (studentský projekt Střední pedagogické školy zaměřen na 

osvojení odborných dovedností v oblasti speciální pedagogiky studenty SPgŠ). Jedná se o celoroční 

klubovou činnost s dětmi ohroženými sociálním vyloučením ve věku 12 – 15 let.  

Dále v ORP působí Poradna pro oběti domácího násilí Elpis Slezské Diakonie 

 

Další odborná pracoviště 

Orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) při MU Krnov: působí zejména na sekundární a 

terciální úrovni. OSPOD vyhledává ohrožené děti, je zodpovědný za preventivní opatření v rodinách. 

Fakultativně spolupracuje s nestátními subjekty, které realizují projekty z oblasti prevence. 

 

Středisko výchovné péče Krnov: zajišťuje preventivně-výchovnou péči pro děti, žáky a studenty 

s rizikem vzniku a vývoje poruch chování, zmírňuje nebo odstraňuje příčiny či důsledky již vzniklých 

poruch chování a poskytuje preventivně výchovnou péči, čímž předchází rozvoji negativních projevů 

chování dítěte nebo narušení jeho zdravého vývoje. Pracovníci SVP poskytují rovněž pomoc 

pedagogickým pracovníkům při řešení výchovných situací s dítětem ve škole a poradenskou pomoc 

rodičům. SVP je školské zařízení poskytující individuální a skupinové konzultace dětem vykazujícím 

rizikové chování, pracuje s třídními kolektivy a s dětskými pachateli trestné činnosti na základně 

nařízení soudu. 

 

Pedagogicko-psychologická poradna Krnov: Poradna je určena pro děti, žáky, studenty a jejich 

zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení. Poradna poskytuje metodickou, diagnostickou, 

poradenskou i terapeutickou činnost, psychologické i speciálně pedagogické služby a také preventivně 

výchovnou péči. Tyto služby zajišťuje nejen dětem, žákům a studentům s problémy v učení, ale i těm 

mimořádně nadaným. 

 

 

6 V roce 2014 bylo do programu K2 zařazeno 10 mladistvých a 5 mladých dospělých. 



 

 

3.1.8.2.6 Sociální služby zaměřené na děti, mládež a rodiče 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi: Sociální služba je poskytována rodinám s alespoň 

jedním dítětem ve věku do 18 let a jsou ovlivněny nepříznivou sociální situací, ohrožující výchovu a 

vývoj dětí, vyplývající ze života v sociálním vyloučení, nebo jsou sociálním vyloučením 

bezprostředně ohroženy. Cílem služby je, aby děti mohly vyrůstat se svými rodiči a sourozenci 

v prostředí svého domova. Spolu s rodinou se pracuje na řešení problémů a získávání nových 

dovedností v oblastech výchovy a vzdělávání dětí, hospodaření a rodinného rozpočtu, bydlení a vedení 

domácnosti, komunikace s úřady. Služba je poskytována ambulantní a terénní formou. Služba úzce 

spolupracuje s OSPODem. Tuto službu zajišťuje Slezská diakonie a Althaia o.p.s.. 

 

Asistenční, mediační a terapeutické centrum: Služby AMT centra jsou určeny pro rodiny 

v rozchodové či rozvodové situaci, osoby blízké rodině, řešící situaci rozpadu či obdobnou tíživou 

situaci, rodiny, které potřebují podpořit své rodičovské a výchovné kompetence a pro dítě vystavené 

nadměrné psychické zátěži. Tuto službu zajišťuje EUROTOPIA. CZ, o.p.s. 

 



 

 

3.2 Specifická část analýzy 

3.2.1 Uplatnění klíčových témat dle pracovních skupin MAP v řešeném území  

Projekt MAP II je založen na činnosti 7 pracovních skupin, ve kterých jsou řešena jednotlivá povinná, 

doporučená, průřezová a volitelná témata tak, jak byla stanovena již v předchozím projektu MAP-I, 

takže je zajištěno zachování kontinuity mezi projekty a také množství již odvedené práce.  

Povinná témata Převažující pracovní skupina 

předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze – kvalita   Rovné příležitosti 

čtenářská a matematická gramotnost ČG, MG 

inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 
neúspěchem  

Rovné příležitosti 

Doporučená témata   

rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků Měkké dovedností 

rozvoj kompetencí v polytechnickém vzdělávání ICT a polytechnika 

kariérové poradenství  Rovné příležitosti 

Průřezová a volitelná témata   

rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků  ICT a polytechnika 

rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka  Čtenářská gramotnost 

rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků  Měkké dovedností 

rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků  Měkké dovedností 

investice do rozvoje kapacit základních škol Financování 

aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP  Financování 

Doplňková témata   

rozvoj komunikace a spolupráce mezi subjekty v oblasti vzdělávání Měkké dovedností 

 

3.2.2 Cílové skupiny, jejich zapojení, způsob spolupráce a komunikace  

Cílem projektu MAP-II je především prohloubení společného akčního plánování, které zahrnuje 

následující cílové skupiny:  

3.2.2.1 Děti a žáci 

Děti a žáci jsou skupinou, která přímo pociťuje dopady místního plánování, ovšem vliv je zde nepřímý 

– profitují prostřednictvím ostatních, přímo podpořených skupin, jako je vedení škol, pedagogové a 

rodiče (kompetentní ředitel školy, motivovaný pedagog, informovaný aktivní rodič). Jednotlivé cíle 

MAP přímo souvisí se vzděláváním dětí a žáků, zaměřují se na jejich všestranný rozvoj v oblasti 

tvrdých i měkkých dovedností. Velkou podporu má i komunita rodičů.  

3.2.2.2 Pedagogičtí pracovníci včetně vedoucích pedagogických pracovníků 

Patří sem všichni učitelé, učitelky ZŠ, MŠ, ZUŠ, zájmového a neformálního vzdělávání na území ORP 

Krnov. Význam této skupiny je klíčový, neboť přímo, denně a po dlouhou dobu ovlivňují děti a žáky.  

Jsou zapojeni jako členové Řídícího výboru, pracovních skupin a Center kolegiální podpory. Účastní 



 

 

se vzdělávacích akcí MAP nejen v roli účastníků, ale také již v roli lektorů a nositelů sdílení dobré 

praxe. Na pasivní rovině jsou informování o aktivitách a výstupech projektu.  

Důležitým článkem jsou vedoucí pracovníci (v širším smyslu managementu: ředitelé, zástupci, klíčoví 

učitelé), jejichž kvality naprosto zásadně ovlivňují všechny ostatní pedagogy. V neposlední řadě nelze 

podcenit ani další specifické skupiny pedagogů (asistenti, vedoucí předmětových sekcí, kariérní a 

výchovní poradci, pracovníci školních poradenských center...), kteří významným dílem ovlivňují 

možnosti rozvoje potenciálu každého žáka a často jsou již sdružováni v Centrech kolegiální podpory. 

3.2.2.3 Rodiče dětí a žáků 

Rodiče dětí a žáků jsou důležitou cílovou skupinou proto, že určují postoj, který dítě/žák získává ke 

vzdělávání. Významný je nejen celkový charakter dané rodiny, ale také sociální a kulturní nastavení . 

Rodiče jsou zapojeni jako členové pracovních skupin, jsou informováni o projektových aktivitách, 

dotazováni na své názory, je podporováno jejich setkávání v klubech rodičů (rodičovské kavárny, 

společné akce), připomínkují dílčí výstupy projektu, v rámci implementace se mohou účastnit různých 

akcí včetně vzdělávacích. Na pasivní rovině jsou informování o aktivitách a výstupech projektu.  

3.2.2.4 Veřejnost 

Jedná se o širší veřejnost na území ORP Krnov, která byla o projektových aktivitách pravidelně 

informována prostřednictvím webových stránek nositele projektu a zpráv v regionálních periodikách.   

3.2.2.5 Pracovníci neformálního a zájmového vzdělávání, NNO a dobrovolníci 

Někdy je pro děti a jejich rodiče prostředí školy stigmatizující a pracovníci neformálního a zájmového 

vzdělávání mohou být dobrým spojníkem mezi školou a rodinou. Máme na mysli především SVČ, 

doučovací kluby, zájmové kroužky a další aktivity, které jsou svým charakterem neformální, avšak 

obsahují důležité vzdělávací prvky, jenž vyžadují patřičnou odbornost. Zástupci těchto organizací 

spadají do pracovních skupin a někteří i do Řídícího výboru.  

3.2.2.6 Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol 

Zastoupení přímo v roli žadatele projektu Města Krnov s sebou přináší výhodu plného zapojení. 

Zaměstnanci odboru školství, kultury a sportu se podílejí na rozvoji místní vzdělávací soustavy a mají 

s ním bohaté zkušenosti. Zřizovatelé, tedy starostové a starostky obcí zřizujících MŠ či ZŠ, vyjádřili 

zájem o účast v tzv. memorandu. Tato cílová skupina je důležitá z hlediska navázání dobré spolupráce 

vzhledem ke strategickému rozvoji vzdělávání v území. Povědomí o projektových aktivitách bylo 

šířeno ve všech spolupracujících organizacích i mezi dalšími zaměstnanci veřejné správy minimálně 

formou informování o realizaci a výstupech projektu. 

 



 

 

3.2.3 Komunikační strategie  

Komunikační strategie MAP-II navazuje na komunikační strategii MAP-I. Smyslem komunikačního 

plánu je zajistit šíření informací jednotlivým aktérům a široké veřejnosti o výstupech společného 

plánování v oblasti vzdělávání na Krnovsku, a také přenos a zpětné vazby o dopadech projektu. Je 

tak klíčovým nástrojem komunitního plánování, které je základem partnerství v MAP. 

Komunikace probíhá na dvou základních úrovních: vnitřní a vnější. Zatímco cílem vnitřní komunikace 

byla výměna informací mezi členy administrativního a odborného týmu, cílem vnější komunikace 

bylo předávání informací veřejnosti. Pro vnitřní komunikaci byly využívány pravidelné pracovní 

porady, e-mailová korespondence, telefon a osobní komunikace. Pro vnější komunikaci pak webové 

stránky www.krnov.info , webový formuláře přístupný pro veřejnost a propojený s centrálním 

emailem MAP-II mapkrnovsko@gmail.com., FB profil www.facebook.com/mapkrnovsko, který 

slouží ke sdílení aktualit v oblasti vzdělávání na Krnovsku. V místním periodiku Krnovské listy jsou 

pravidelně uveřejňovány články o projektu, pozvánky na veřejné akce, na veřejné workshopy apod. 

 

3.3 Výstupy pro strategickou část 

3.3.1 SWOT3 analýza a vazba na Strategický rámec (Priority) 

Na základě vyhodnocení dotazníkového šetření realizačního týmu, vypracované reflexe škol a 

zohlednění regionálních výsledků šetření MŠMT (dotazník k šablonám) byla zpracována SWOT3 

analýza rozčleněná podle témat pracovních skupin. Výsledky SWOT3 analýzy ukazují na silnou 

kontinuitu s projektem MAP-I, takže priority a cíle zůstávají nezměněny, pouze někde dochází 

k sloučení či rozpadu stávajících cílů na více/méně odpovídajících opatření.  

V současné aktualizaci dokumentu MAP nedošlo ke změně priorit. Výsledky SWOT3 analýzy lze 

s prioritami propojit pomocí vyznačení síly tematické vazby, kterou daná položka SWOT3 má s danou 

prioritou. Přehled všech vazeb je v tabulce níže. Počet znaků „x“ vyznačuje sílu vazby ve smyslu čím 

více „x“, tím silnější vazba (nožné jsou 4 úrovně od žádného po 3 „x“).  

Pojmenování priorit je v tabulce znázorněno pouze zkratkou a barvou a reprezentuje plný název:  

PRIORITA 1: Otevřený a efektivní vzdělávací systém, který rozvíjí jedinečnost i všestrannost,  
jehož výsledkem je žák připravený do života, přirozeně zvídavý a se smyslem pro zodpovědnost. 

PRIORITA 2: Pedagog je profesionál, který kombinuje flexibilitu s životní moudrostí 

PRIORITA 3: Rodič jako podporující partner a škola jako místo, které spojuje lidi, myšlenky a zdroje místní komunity 

PRIORITA 4: Příjemné prostředí, kvalitní vybavení a dostatečná kapacita hmotného a personálního zázemí 

 

http://www.krnov.info/
mailto:mapkrnovsko@gmail.com


 

 

Tab. 23  SWOT3 vazba na Priority 

Rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka 

SWOT3 žá
k 

uč
ite

l 

ro
di

č 

pr
os

tř
. 

SWOT3 žá
k 

uč
ite

l 

ro
di

č 

pr
os

tř
. 

SILNÉ STRÁNKY         SLABÉ STRÁNKY 

Chápeme a podporujeme čtení s porozuměním 
jako základní strategický prvek výuky.  xx

x 

xx
x 

xx
  

x 

Máme dost metod ČG ale chybí nám cíl: 
podpora ČG v jiných předmětech (porozumění 
tématu, prezentace apod.) a tak propojení 
ostatních předmětů do logického celku a pak 
do života žáků. 

xx
x 

xx
x 

xx
  

x 

Mnohé naše aktivity podporují přímo činnost čtení.  xx
x 

xx
x 

xx
 

x Chybí propojení stupňů vzdělávání v oblasti 
ČG.  xx

x 

xx
x x 
 

  

Chápeme potřebu mít k rozvoji ČG systémový 
přístup: Vidíme hierarchii FILOZOFIE-METODA-
PRAXE.   

xx
x 

xx
 

x 
 

  Málo podporujeme aktivity vedoucí k přímé 
realizaci čtení (dílny, kluby, čtení s dětmi…).  xx

x 

xx
x x xx
x 

PŘÍLEŽITOSTI         HROZBY         

Máme rezervy ve sdílení dobré praxe ve 
čtenářské gramotnosti.  

xx
  

xx
x   x Chybí nám strategie ČG, která vede k životním 

kompetencím (nikoliv jen k dovednosti čtení). xx
x 

xx
x 

xx
 

x 

CKP čtenářská gramotnost je příležitostí k růstu a 
sdílení.  

xx
  

xx
x     Rodiče přestávají dětem číst, chybí čtení v 

rodině.  xx
x x 
 

xx
x   

Opravdové porozumění jazyku je velkou 
příležitostí pro propojení jednotlivých předmětů. xx

x 

xx
x 

xx
 

x Chybí nám pochopení možností, cílů a rozdílů 
konstruktivistického a klasického pojetí ČG.  

xx
  

xx
x x   

 

    

 

 

   

Rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka 

SWOT 3 žá
k 

uč
ite

l 

ro
di

č 

pr
os

tř
. 

SWOT 3 žá
k 

uč
ite

l 

ro
di

č 

pr
os

tř
. 

SILNÉ STRÁNKY         SLABÉ STRÁNKY         

Máme řadu technik na rozvoj dílčích mat. 
dovedností.  

xx
 

xx
 

x 
 

x trvalé porozumění u žáků xx
x 

xx
x 

xx
 

  

Máme řadu praktických metod a aktivizačních 
činností na rozvoj MG, zvláště v MŠ.  

xx
  

xx
 

x x rozšíření matematiky jako základu pro výuku 
ostatních předmětů.  

xx
 

xx
 

xx
 

  
Máme hodně inkluzivních opatření (talent i SVP) xx

x 

xx
 

x xx
 

Přechod mezi MŠ a ZŠ není plynulý. xx
  

xx
x     

PŘÍLEŽITOSTI         HROZBY         

Možnosti sdílení dobré praxe v CKP xx
 

xx
x   x prudký pokles motivace a porozumění žáků.  xx
x 

xx
x 

xx
x x 

Je zde šance k propojení stupňů vzdělávání v MG.  x xx
 

xx
x   Chybí CKP a kvalitní sdílení pedagogů.  xx
 

xx
x   x 

Drtivá většina ZŠ a část MŠ vyučuje finanční 
gramotnost 

xx
 

xx
 

xx
  

x Velká polarizace mezi Hejného a klasickou M.  xx
x 

xx
x 

xx
x   

 

    

 

 

   

Rozvoj měkkých dovedností aktérů MAP 

SWOT 3 žá
k 

uč
ite

l 

ro
di

č 

pr
os

tř
. 

SWOT 3 žá
k 

uč
ite

l 

ro
di

č 

pr
os

tř
. 

SILNÉ STRÁNKY         SLABÉ STRÁNKY         

Klima školy je důležité, protože zajišťuje bezpečí. xx
x 

xx
x 

xx
x 

xx
x Chybí větší podíl formativního přístupu k 

žákům.  xx
x 

xx
x 

xx
 

x 

CKP a sdílení dobré praxe je viděno pozitivně.  xx
  

xx
x x 
 

xx
  

Komunikace s rodiči x xx
 

xx
x x 

Týmová spolupráce je nejčastěji uváděnou 
kvalitou v MD 

x 
 

xx
x x x odpovědnost, činorodost a kreativita žáků xx
x 

xx
 

xx
 

  



 

 

PŘÍLEŽITOSTI         HROZBY         

Většina škol vidí své rezervy v rozvoji 
komunikace, především umění dávat zpětnou 
vazbu.  

xx
  

xx
x x 
 

x 
 Žáci jsou nejhůře hodnoceni za oblasti: dávání 

zpětné vazby, sebereflexe a sebekritika xx
x 

xx
 

xx
 

  

Mezi vedoucími a pedagogickými pracovníky 
převládají tvrdé metody práce s lidmi: kolegiální 
podpora a mentorink, méně koučink a mediace.  

xx
 

xx
x x xx
 Největší potřebu vnímají školy v oblasti 

osobnostního rozvoje pedagogů. Zde 
přiznávají vysokou frustraci.  

xx
  

xx
x x xx
 

Pedagogové jsou nejlépe hodnoceni za oblasti: 
etika, nadhled a smysl pro humor, kreativita a 
týmová spolupráce  

xx
 

xx
x x x 

Pedagogové jsou nejhůře hodnoceni za 
oblasti: dávání zpětné vazby, sebereflexe a 
sebekritika 

xx
 

xx
x 

xx
 

xx
 

 

    

 

 

   

Financování 

SWOT 3 žá
k 

uč
ite

l 

ro
di

č 

pr
os

tř
. 

SWOT 3 žá
k 

uč
ite

l 

ro
di

č 

pr
os

tř
. 

SILNÉ STRÁNKY         SLABÉ STRÁNKY         

vydatné zdroje na vybavení (pomůcky, tablety, 
PC, přírodovědná učebna…)  xx

x 

xx
 

xx
  

xx
x 

využití EU dotací (zdrojově bohaté, ale 
administrativně náročné - chybí projektoví 
manažeři)  

x xx
 

  xx
 

možnost zaplatit různá DVPP x xx
x     náročnost projektů je velká, proto o ně 

přicházíme 

x xx
  

  xx
 

finance na pomáhající profese (sociální pedagog, 
psycholog, speciální pedagog) xx

x 

xx
x 

xx
x x 
 špatná koncepce šablon, nepokrývá, co 

potřebujeme xx
x 

xx
x x xx
 

PŘÍLEŽITOSTI         HROZBY         

příležitost zajistit kvalitní vzdělávání pro AP,PP, 
DVPP xx

x 

xx
x 

xx
x x 

riziko špatné strategie státu - personální 
šablony by měly být součástí běžného 
rozpočtu, nikoliv navíc 

  

xx
x   

xx
x 

využívat více zdrojů financování než jen rozpočty 
a šablony (např. rozvojové programy MŠMT)  

x x x x 

riziko nedostatku zdrojů na pomocné profese 

xx
x 

xx
x 

xx
x x 

možnost uhradit rodičům akce (např. setkání s 
odborníkem)  

x x xx
 

x riziko pro podlimitní školy (nutná změna 
systému) 

xx
 

xx
 

x xx
 

 

    

 

 

   

Inovace, reformy a modernizace ve školství 

SWOT 3 žá
k 

uč
ite

l 

ro
di

č 

pr
os

tř
. 

SWOT 3 žá
k 

uč
ite

l 

ro
di

č 

pr
os

tř
. 

SILNÉ STRÁNKY         SLABÉ STRÁNKY         

rozvíjíme spolupráci různých pracovníků: AP, 
pedagogové, podpůrné profese 

xx
  

xx
x x 
 

  velké rozdíly v úrovni měkkých dovedností u 
jednotlivých pedagogů (např. komunikace) xx

x 

xx
x 

xx
 

xx
x 

intenzivní systematická vzájemná podpora 
pedagogů 

xx
  

xx
x x xx
 materiální nouze (např. není tělocvična, 

sborovna…) 

x xx
x   

xx
x 

umíme rozvíjet měkké dovednosti (sk. práce, 
koučink) 

xx
  

xx
x x 
 

xx
 

nedostatek mentoringu xx
  

xx
  

  x 

PŘÍLEŽITOSTI         HROZBY         

hledáme vhodnou revizi ŠVP - redukce učiva, 
systém a provázanost předmětů xx

x 

xx
x 

xx
x 

xx
 zoufalý nedostatek kvalitních podpůrných 

profesí: psycholog, spec.ped, chůva… xx
x 

xx
x 

xx
 

xx
x 

hledáme způsoby sdílení dobré praxe mezi 
školami (např. formou CKP) 

xx
 

xx
x x xx
 učitelé se nedokáží identifikovat se ŠVP, 

protože neodpovídá  současným potřebám 
dětí a žáků 

xx
x 

xx
x 

xx
x 

xx
x 

hledáme nový způsob hodnocení 
(individualizované, formativní, hodnotí se posun 
dítěte) 

xx
x 

xx
x 

xx
 

xx
 inovace se těžko zavádějí do praxe mezi 

pedagogy (např. formativní hodnocení, 
individualizace výuky…)  

xx
x 

xx
x 

xx
 

xx
  

 

    

 

    



 

 

Rozvoj ICT a polytechniky 

SWOT 3 žá
k 

uč
ite

l 

ro
di

č 

pr
os

tř
. 

SWOT 3 žá
k 

uč
ite

l 

ro
di

č 

pr
os

tř
. 

SILNÉ STRÁNKY         SLABÉ STRÁNKY         

daří se spolupráce mezi ZŠ a SŠ a firmami 
(exkurze, společné projekty se SŠ) 

xx
  

xx
x x 
  

x chybí silná koncepce Polytechniky navázaná 
na IT xx

x 

xx
x x xx
x 

daří se mnohé dílčí IT-POLYTECH 
techniky/metody (psaní 10ti, Merkur, Terasoft, 
další apps) 

xx
  

xx
x   x chybí kapacity na výuku programování a 

robotizace xx
x 

xx
x 

xx
 

xx
x 

daří se preventivní práce v oblasti dig.technologií 
(bezpečný internet, zkreslení informací apod.) xx

x 

xx
 

xx
x x chybí systematické sdílení IT pedagogů xx
 

xx
x x xx
  

PŘÍLEŽITOSTI         HROZBY         

příležitost pro pedagogy mít své PC a využít jej 
pro výuku i ke svému růstu 

x xx
x   

xx
x chybí odborníci na IT, kteří by pomohli nastavit 

aktuální trendy xx
x 

xx
x 

xx
x 

xx
x 

příležitost postavit na digitální gramotnosti velmi 
účinné výukové metody (názornost, efektní i 
efektivní, tříbí logiku) 

xx
x 

xx
x 

xx
  

xx
x 

chybí pojetí IT jako práce s informacemi, jehož 
výsledkem má být kritické myšlení a nejen 
zvládnutí jednotlivých aplikací  

xx
 

xx
 

  x 

příležitost začlenit ICT chytře do výuky přírodních 
předmětů 

xx
  

xx
x x 
  

xx
  malá digitální gram. pedagogů je limit pro 

výuku  

xx
  

xx
x x x 

 

    

 

 

   

Rovné příležitosti 

SWOT 3 žá
k 

uč
ite

l 

ro
di

č 

pr
os

tř
. 

SWOT 3 žá
k 

uč
ite

l 

ro
di

č 

pr
os

tř
. 

SILNÉ STRÁNKY         SLABÉ STRÁNKY         

nabídka doučování xx
x 

xx
  

xx
x 

xx
 rodiče neumí využít potenciál školy 

(doučování, IS) xx
x x xx
x x 

při setkání tváří v tvář se soc. znevýhodněním (v 
praxi, v terénu) mizí předsudky a vystupují fakta xx

x 

xx
x 

xx
x 

xx
 chybí metodika a vůbec systém práce s 

nadanými  xx
x 

xx
x 

xx
x x 

využití nástrojů:  
pedagogické intervence  
a předmět speciální pedagogické péče 

xx
x 

xx
 

xx
x 

xx
 v českém prostředí existuje silná tendence 

zneužívat jakýkoliv systém až do maxima. to 
produkuje kulturu nedůvěry, kontroly a závisti 

xx
x 

xx
x 

xx
x 

xx
x 

PŘÍLEŽITOSTI         HROZBY         

využití školních prostor pro volnočasové aktivity - 
výhoda "vše na jednom místě" - ped. volného 
času mohou docházet za dětmi a ne děti za nimi 

xx
x 

xx
  

xx
x 

xx
 nedostatek odborníků na podpůrné profese 

(školní psycholog, speciální pedagog, sociální 
pedagog) 

xx
x 

xx
x 

xx
x 

xx
 

možnost doučování dětí ze  soc. slabé rodiny v 
rámci odpoledních doučovacích klubů přímo v 
lokalitě či ve škole 

xx
x 

xx
 

xx
x 

xx
 

nespolupracující rodiče xx
x 

xx
x 

xx
x x 

práce s kulturními hodnotami odlišných skupin - 
vyzdvižení často zapomenutého kulturního 
dědictví 

xx
  

x x 
 

xx
 chybí systém, který by účinně zamezil 

zneužívání podpory pro soc. znev. žáky (např. 
obědy zdarma) 

x 
 

xx
x x 
 

xx
x 

 

  



 

 

4. Strategická část – Strategický rámec priorit MAP do roku 2023 

4.1 Vize 

Vize MAP vyjadřuje hlavní směr vzdělávání v regionu ORP Krnov, má však charakter spíše obrazný 

a metaforický, než popisný nebo technicky přesný. Její funkce je pro nás motivační (energetizuje 

k akci) a korekční (udržuje směr). 

 

Vizí společenstva MAP Krnovsko je pomocí společného dialogu hledat a realizovat takový 

model vzdělávání, který ve svém výsledku přinese: Dětem a žákům radost z poznávání a 

připravenost do života. Rodičům pocit bezpečí, možnost angažovat se v procesu vzdělávání a 

identifikovat se s jeho hodnotami. Pedagogům hrdost a možnost vykonávat svou profesi dlouhodobě 

v plném zdraví a síle. Společnosti místo, které bude spojovat lidi, myšlenky a zdroje. 

 

4.1.1 VLAK: Obrazná metafora pro pochopení strategického plánování 

 

 



 

 

4.2 Priority a cíle MAP 

Priority jsou odvozeny od slova „prior“ což znamená „první – ve smyslu přednější“. Jejich smyslem je udržet stálý trend 

vývoje navzdory aktuálním výkyvům. Označují témata, která prostě nesmíme minout na cestě k cíli.   

PRIORITA 1: Otevřený a efektivní vzdělávací systém, který rozvíjí jedinečnost i všestrannost, 

jehož výsledkem je žák připravený do života, přirozeně zvídavý a se smyslem pro zodpovědnost. 

 

PRIORITA 2: Pedagog je profesionál, který kombinuje flexibilitu s životní moudrostí 

Cíl 2.1: Profesní rozvoj a růst pedagogů              

Opatření 2.1.1: Efektivní formy vzdělávání pedagogů založené na principech: sdílení, spolupráce, kvality, udržitelnosti a inovace   

Cíl 2.2: Zlepšení motivace pedagogů pro vstup do školství a kvalitní výkon profese 

Opatření 2.2.1: Sdílení a budování zkušeností v oblasti hodnocení, motivace a náboru zaměstnanců    

Cíl 2.3: Vytvořit systém podpory osobnostního rozvoje pedagogů a zdravého životního stylu   

Opatření 2.3.1: Cíleně rozvíjet měkké dovednosti pedagogů  

Opatření 2.3.2: Podpořit zdraví a duševní hygienu pedagogů, budovat zdravé klima školy   

 

PRIORITA 3: Rodič jako podporující partner a škola jako místo, které spojuje lidi, myšlenky 

a zdroje místní komunity 

Cíl 3.1: Atraktivní PR a efektivní práce s informacemi             

Opatření 3.1.1: Podpora vnitřních a vnějších informačních systémů (web, soc. sítě, DB)           

Cíl 3.2: Hledání nových způsobů aktivního zapojení rodičů     

Opatření 3.2.1: Hledání nových způsobů aktivního zapojení rodičů a veřejnosti do vzdělávání   

Cíl 3.3: Škola jako centrum kulturního a sportovního dění        

Opatření 3.3.1: Škola se přirozeně stává místem setkávání při řadě kulturních, sportovních a společenských akcí 

Opatření 3.3.2: Podpora komunitního rozměru ve vzdělávání       

 

PRIORITA 4: Příjemné prostředí, kvalitní vybavení a dostatečná kapacita hmotného  

a personálního zázemí 

Cíl 4.1: Rozvoj podpůrných opatření a profesí 

Opatření 4.1.1: Podpora vzniku a kvality podpůrných profesí a školních poradenských center 

 

  

Cíl 1.1: Otevřený a efektivní vzdělávací systém 

Opatření 1.1.1: Podpora škol v kontinuální revizi školních vzdělávacích plánů 

Opatření 1.1.2: Inovativní a integrující metody výuky 

Cíl 1.2: Všestranný rozvoj žáka 

Opatření 1.2.1: Rozvoj žáka v oblasti primárních gramotností a klíčových kompetencí 

Cíl 1.3: Podpora osobnosti, individuality a zdraví žáka 

Opatření 1.3.1: Rozvoj osobitosti žáka – talent, nadání, SVP, jinak „jiné“ děti 

Opatření 1.3 2: Rozvoj sociální a spirituální dimenze (etika, empatie, hodnoty, vztahy)     

Opatření 1.3 3: Rozvoj podnikavosti, kreativity a uměleckého vyjádření žáka 

Cíl 1.4: Propojenost stupňů a oblastí vzdělávání         

Opatření 1.4.1: Rozvoj komunikace a spolupráce mezi subjekty (MŠ, ZŠ, SŠ, SVČ a jiné)    

Cíl 1.5: Propojení teorie a praxe                           

Opatření 1.5. 1: Profese, praxe a zážitek, kariérní poradenství 



 

 

5. Akční plán 

Akční plán obsahuje aktivity, které by měly vést k naplnění priorit a cílů stanovených v předchozích 

fázích projektu. Pořadí těchto cílů není náhodné. Školství, stejně jako jiné resorty, není nijak 

jednoduchým systémem a jeho úspěšnost závisí do velké míry na tom, jak hluboce a detailně se 

rozhodneme tento systém prozkoumat a pochopit. Teprve pak budeme schopni provádět změny, které 

nepovedou k dalšímu zesložiťování a znehybnění systému, ale k jeho zjednodušení a oživení. 

SYSTÉMOVÁ ŠESTKA 

V každém lidském systému vystupuje do 

popředí šest spolu navzájem provázaných 

proměnných: Myšlenky, lidé, výkony, týmy, 

cíle a čas. Pořadí, ve kterém byly 

vyjmenovány, se řídí množstvím vazeb, 

kterým jsou navzájem spojeny (šipky). 

Nejvíce spojení vede k myšlenkám (5), pak 

k lidem (4) a nakonec k výkonům (3). Ostatní 

prvky systému mají shodně po dvou vazbách 

(týmy, cíle a čas).   

Podle tohoto klíče máme řazeny i naše cíle a 

s nimi související opatření.  

To znamená, že nejdříve uvádíme základní opatření týkající se „myšlenek“ - tedy naprostého základu 

školství, kterým je celkový systém. Systémové chyby totiž těžko lze napravovat - leží hluboko 

v koncepci školství, na kterou žádný místní akční plán nedosáhne. 

  



 

 

5.1  Priorita 1   

Otevřený a efektivní vzdělávací systém, který rozvíjí jedinečnost i všestrannost, jehož 

výsledkem je žák připravený do života, přirozeně zvídavý a se smyslem pro zodpovědnost 

 

5.1.1 Cíl:  Otevřený a efektivní vzdělávací systém 

5.1.1.1  Opatření: Podpora škol v kontinuální revizi školních vzdělávacích plánů 

Současný stav revizí školních vzdělávacích plánů (ŠVP) je značně statický. Úpravy ŠVP se často 

nedějí z důvodu zvýšení jeho efektivity, ale pouze jako reakce na formální požadavky případné 

kontroly ze strany ČŠI. ŠVP tak přestává reflektovat potřeby současné generace žáků a udržuje při 

životě neproduktivní formy výuky. Výsledkem je demotivace žáků, ztráta radosti z poznávání a 

druhotně také ztráta motivace u pedagogů. Kořenů problému je několik:  

1. absence hlubšího a širšího filozofického rámce ŠVP, který by poskytoval oporu na základě 

společně zastávaných hodnot a názorů na aktuální stav vědeckého poznání v otázkách 

procesu učení a specifik současné generace žáků (spojení filozofických, sociologických, 

antropologických, psychologických, didaktických a dalších pohledů) 

2. neochota přijmout princip otevřenosti vzdělávacího systému, která nutně vede k myšlence 

kontinuální reformy – otevřenost znamená nedokončenost, pouze dočasnou uspokojivost, 

nutnost neustále změny a revize 

3. neochota brát vážně princip efektivity vzdělávání, který nekompromisně praví, že není-li 

efektivní vzdělávací systém, nemůže být efektivní ani stát a společnost, které takový systém 

pěstují (jednak co se týče „tvrdých resortů“ ekonomiky a konkurenceschopnosti, ale i „měkkých 

aspektů“ kulturního rozvoje a duchovních hodnot…)  

POPIS CÍLE OPATŘENÍ:  

Opatření má pomoci školám provádět takovou trvalou revizi ŠVP, která bude zohledňovat jak 

obecné principy Otevřenosti, Kontinuální reformy a Efektivity, tak specifické zaměření, 

potřeby a klima každé školy. ŠVP je páteří, na kterou navazují všechny ostatní cíle. 

Postup trvalé revize ŠVP by měl obsahovat následující kroky (ne nutně všechny a v daném pořadí): 

Filozofický rámec ŠVP 

 - jde o položení základní filozofie ŠVP, sestává ze tří složek: 

1) hodnotový rámec ŠVP – zachycuje hodnotová přesvědčení všech zapojených skupin (žák, 

rodič, pedagog, společnost) 

2) odborný rámec ŠVP - zachycuje názorová přesvědčení pedagogů o procesu vzdělávání 



 

 

3) symbolický rámec ŠVP - zachycuje myšlenkový směr ŠVP, dává jí „jméno a příchuť“, může 

mít jednoduchou podobu vize nebo sloganu (např. „Škola pro život“), ale nosnější je rozpracování do 

roviny metaforických systémů (např. symbol kruhu, fázové postupy typu čtvero ročních dob, nebo i 

obsáhlejší struktury typu „tematická páteř dle kapitol předmětu Občanská a rodinná výchova“ apod.), 

které propojují tři roviny:  

1) jednoduchou symbolickou metaforu 

2) postup žáka v daném vyučovacím stupni (většinou I. a II. Stupeň) 

3) souvislosti učiva ve smyslu prohlubování známých témat (např. navracení se k tématu „voda“ 

v jednotlivých ročnících na nové úrovni složitosti a z pohledu více předmětů). Zde navazuje obsahový 

rámec, který definuje samotné tematické okruhy výuky. 

Obsahový rámec ŠVP 

jde o stanovení tematických okruhů a vazeb na klíčové kompetence a výstupy, tedy samotné 

„osnovy“. Obsahový rámec by měl vyplývat z rámce hodnotového, odborného a symbolického. 

Revize forem výuky a hodnocení 

jde o volbu metodických postupů výuky a celkové organizace výuky, které nejlépe vyhovují 

předcházejícím rámcům. Metody výuky se pohybují na osách: tradice-inovace, částečný - komplexní 

záběr. Hodnocení musí respektovat metodu výuky a pohybuje se na osách: formativní - informativní, 

kvalitativní - kvantitativní.   

Pilotní provoz ŠVP: Cílem je vysledovat funkčnost celého ŠVP a navrhnout změny pro poslední 

krok: Stabilní verze ŠVP: Finální dokument, který je však předmětem trvalého ověřování v praxi. 

POPIS PLÁNOVANÝCH AKTIVIT VEDOUCÍCH K NAPLNĚNÍ CÍLE: 

AKTIVITY ŠKOL: otázkou je, kterou část tohoto náročného procesu zvládnou školy samy, 

pravděpodobně pouze finální fázi zaznamenávání výsledků revize do znění ŠVP a jeho následnou 

realizaci. Další kroky již musí doprovázet odborná supervizní práce. Důležitý je také prvek 

sounáležitosti – vědět o dalších školách, které procházejí stejným procesem („sdílený osud“) znamená 

mít oporu, to vše vede k aktivitám spolupráce. Tento cíl má nakonec spíše podobu projektového 

záměru (realizovaného ideálně v návazném projektu MAP II), avšak v pilotní formě (na 2 či 3 

školách), jej chceme začít realizovat již v rámci projektu MAP I.  

AKTIVITY SPOLUPRÁCE: podpora procesu zavádění trvalé revize ŠVP dle potřeb jednotlivých škol  

MOŽNÉ FORMY REALIZACE AKTIVIT SPOLUPRÁCE: aktivity umožňující pravidelný a systematický 

rozvoj žáka, pedagoga, rodiče nebo komunity: lektorská činnost, supervize, kurzy, výcviky, 



 

 

koučování, centra kolegiální podpory, pravidelná setkání k přenosu zkušeností a inspirace dobrou 

praxí, mezioborové kulaté stoly, tematické konference, konzultace s akademickými pracovníky apod.  

Jednorázové akce: školení, mimořádná setkání pracovních skupin MAP, jednoúčelové akce.  

Dále různé formy přímé práce s žákem, ať edukativní, diagnostické, terapeutické či jiné povahy. 

V případě potřeby i jiné formy aktivit, které dopředu schválí realizační tým. 

Aktivity budou probíhat dle možností na úrovni ZŠ i MŠ s důrazem na možná propojení a spolupráci.  

 

5.1.1.2 Opatření: Inovativní a integrující metody výuky 

ZDŮVODNĚNÍ VÝBĚRU NA ZÁKLADĚ PROVEDENÉ ANALÝZY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ:  

Snaha o všestrannost vzdělání naráží v praxi na nedostatečné znalosti a zkušenosti s novými 

vzdělávacími metodami a integrativním stylem výuky (taková, která integruje složky cíle „Všestranný 

rozvoj žáka“ a zároveň předměty mezi sebou).  

POPIS CÍLE OPATŘENÍ: Cílem opatření je zavádění nových vyučovacích metod do vzdělávání a 

podpora integrativního stylu výuky, který posílí jednak svázanost nových metod se stávajícím 

prostředím výuky a dále schopnost pedagogů integrovat výuku více předmětů do srozumitelných 

celků. Navrhujeme následující postup pro zavádění nových vyučovacích metod:  

1. Vyhledávání nových metod: jde o systematickou práci, pro kterou není v současném systému 

vyčleněno příliš místa (časově ani z hlediska strategie řízení škol), přitom jde o klíčový, protože 

rozhodnutí pro konkrétní inovaci s sebou přináší v budoucnu nutnost poměrně velkého přidělení 

zdrojů (čas, finance, lidé). Tento krok ideálně doprovázejí pilotní ověřovací projekty a spolupráce 

s odbornými pracovišti (akademickými i profesními).  

2. Pilotní provoz nové metody: má podobu časově omezeného ověřování efektivity a přínosů  

3. Evaluace nové metody: je nutným krokem pro následné korekce, popř. úplné opuštění metody 

4. Dlouhodobá stabilizace metody: znamená přehodnocení přínosů s odstupem doby a pro všechny 

cílové skupiny (žák, rodič, pedagog, komunita). Nevyhne se obvykle jistému stupni obhajoby před 

laickou i odbornou veřejností, je součástí veřejných diskuzí. Na tomto stupni je také nejvyšší riziko 

z hlediska propojenosti stupňů vzdělávání (návaznost a udržitelnost metody).  

POPIS PLÁNOVANÝCH AKTIVIT VEDOUCÍCH K NAPLNĚNÍ CÍLE: 

Podpora škol v zavádění inovativních vyučovacích metod. Kromě podpory procesu bude podpořen 

i vznik výstupů, např. „Manuál zavádění nových vyučovacích metod – rizika a příležitosti“. Volba 

nejvhodnějších aktivit se bude lišit dle konkrétně zvolené inovativní vyučovací metody. Příkladem 

uvádíme typické aktivity jako: zavádění konstruktivistických vyučovacích metod, rozvoj 



 

 

formativního hodnocení, změny v organizaci výuky, zavádění strategického řízení do provozu školy 

apod. 

AKTIVITY ŠKOL: bude se lišit dle možností a zapojení jednotlivých škol do konkrétních inovací 

AKTIVITY SPOLUPRÁCE: podpora procesu zavádění inovativních vyučovacích metod dle potřeb  

a možností jednotlivých škol 

MOŽNÉ FORMY REALIZACE AKTIVIT SPOLUPRÁCE: aktivity umožňující pravidelný a systematický 

rozvoj žáka, pedagoga, rodiče nebo komunity: lektorská činnost, supervize, kurzy, výcviky, 

koučování, centra kolegiální podpory, pravidelná setkání k přenosu zkušeností a inspirace dobrou 

praxí, mezioborové kulaté stoly, tematické konference, konzultace s akademickými pracovníky apod.  

Jednorázové akce: školení, mimořádná setkání pracovních skupin MAP, jednoúčelové akce.  

Dále různé formy přímé práce s žákem, ať edukativní, diagnostické, terapeutické či jiné povahy. 

V případě potřeby i jiné formy aktivit, které dopředu schválí realizační tým. 

Aktivity budou probíhat dle možností na úrovni ZŠ i MŠ s důrazem na možná propojení a spolupráci.  

 

5.1.2 Cíl: Všestranný rozvoj žáka 

Často zmiňovaným problémem v území byla izolovanost primární gramotnosti, klíčových kompetencí 

a zdraví (respektive kvality života). Jde o logický postup: učení by mělo vést ke zvýšení kvality života.  

Posun zde vidíme hlavně v důrazu na rozvoj kompetencí, a nejen samotných znalostí (učivo). Pro 

přehlednost ponecháváme v jednom opatření gramotnost a kompetence a téma zdraví žáka 

ponecháváme až do dalšího cíle.  

 

5.1.2.1 Opatření: Rozvoj žáka v oblasti primární gramotnosti a klíčových kompetencí 

POPIS CÍLE OPATŘENÍ:  

Cílem opatření je dosáhnout všestranného rozvoje žáka, který povede ke zlepšení kvality jeho 

života. Všestranný rozvoj žáka je logickým vyústěním předcházejícího cíle: dobře postaveného ŠVP. 

Všeobecnost nechápeme jen jako vzdělání žáka ve všech relevantních oblastech, ale jako 

vzdělání, které je:  

1.  V souvislostech: žák neovládá jen jednotlivé znalosti z různých předmětů, ale dokáže si je 

navzájem propojit a rozumí takto vzniklým souvislostem, dokáže nalézat nové souvislosti. 

Současný průměrný žák tyto souvislosti nemá, jeho poznání je atomizované a tím ztrácí pro něj 

smysl. Bez pocitu smyslu není schopen najít motivaci. Výsledkem je nechuť se učit, memorovací 



 

 

učební styl a nepochopení podstaty a účelu získaných informací. Dítě potom oprávněně protestuje: 

„K čemu mi to bude? Proč se tohle učíme? Proč musím chodit do školy?“  

2. Prakticky použitelné: žák má naději, že získané vědomosti a dovednosti mu v životě k něčemu 

budou, samozřejmě i jako součást všeobecného přehledu, ale hlavně v praktické rovině. 

3. Odpovídající realitě: struktura a obsah kurikula odpovídá současnému stavu vědeckého a 

technického rozvoje. Jen takový obsah vzdělávání dává jistotu konkurenceschopnosti a tudíž 

úspěchu žáka v budoucím životě. 

4. Vedoucí ke kvalitě života: Cílem vzdělávání je kvalitní život po stránce fyzické, psychické, 

sociální a spirituální. Není lhostejné, jak se vzdělání prakticky podepíše na kvalitě žákova denního 

života a vyvážení všech těchto složek. 

POPIS PLÁNOVANÝCH AKTIVIT VEDOUCÍCH K NAPLNĚNÍ CÍLE: 

Aktivity zahrnují vše, co vede rozvoji všestrannosti žáka, a to jednak v návaznosti na Cíl 5.1.1. 

(Revize ŠVP, logická návaznost na všechny rámce ŠVP apod.), ale hlavně jde o aktivity zaměřené 

na propojení primární gramotnosti, klíčových kompetencí a rozvoje kvality života.  

Jde například o aktivity zaměřené na: pochopení zdraví jako vyjádření celkové kvality života, 

pochopení pohybu a sportu jako součásti celé osobnosti a životního stylu – ne jen jednotlivých výkonů, 

aktivní a praktické zapojení žáka do pochopení principů zdravé výživy a toků energie, rozvoj 

environmentálních souvislostí, podpora dostupnosti sportovních a zájmových aktivit a jejich 

decentralizace (vzájemné prorůstaní škol a sportovních organizací), společné akce více škol (např. 

olympijský běh), rozvoj klíčových kompetencí jako výsledek zdravé rovnováhy složek všestrannosti 

(fyzické, psychické, sociální a spirituální), rozvoj takových metod přímé práce s žákem, které vedou 

k posílení zdraví a kvality života (individualizace výuky, formativní hodnocení apod.) 

AKTIVITY ŠKOL: školy většinou pokračují ve svých aktivitách zaměřených tímto směrem, a také každá 

aplikují tu část společných aktivit, na kterou má dostatek zdrojů (finančních, personálních, odborných) 

AKTIVITY SPOLUPRÁCE: společné formy práce vedoucí k všestrannému rozvoji žáka  

MOŽNÉ FORMY REALIZACE AKTIVIT SPOLUPRÁCE: aktivity umožňující pravidelný a systematický 

rozvoj žáka, pedagoga, rodiče nebo komunity: lektorská činnost, supervize, kurzy, výcviky, 

koučování, centra kolegiální podpory, pravidelná setkání k přenosu zkušeností a inspirace dobrou 

praxí, mezioborové kulaté stoly, tematické konference, konzultace s akademickými pracovníky apod.  

Jednorázové akce: školení, mimořádná setkání pracovních skupin MAP, jednoúčelové akce.  

Dále různé formy přímé práce s žákem, ať edukativní, diagnostické, terapeutické či jiné povahy. 

V případě potřeby i jiné formy aktivit, které dopředu schválí realizační tým. 



 

 

Aktivity budou probíhat dle možností na úrovni ZŠ i MŠ s důrazem na možná propojení a spolupráci.  

 

5.1.3 Cíl: Podpora osobnosti, individuality a zdraví žáka 

Jde o cíl těžko měřitelný a uchopitelný, protože měkké dovednosti jsou spíše „vedlejším 

produktem“ dobře nastaveného vzdělávacího systému (tedy také ŠVP) než výsledkem přímo 

mířených opatření. Tento cíl je tedy závislý na úspěšné realizaci předešlých cílů. Zároveň je výrazně 

určen osobnostní výbavou učitele. To je již předmětem Priority č.2 - učitel profesionál - jde tedy o 

velmi komplexní cíl.  

 

5.1.3.1 Opatření: Rozvoj osobitosti žáka – talent, nadání, děti se SVP, jinak „jiné“ děti 

POPIS CÍLE OPATŘENÍ: Cílem opatření je podpora dětí, které vybočují ze statistického průměru 

v jakémkoliv směru, ať k pásmu toho, čemu jsme si zvykli říkat „patologie/postižení/znevýhodnění“ 

nebo směrem k tomu, čemu jsme si zvykli říkat „nadání/talent/genialita“. Jsme přesvědčeni, že 

definice těchto pojmů je teprve v počátcích odhalování příčin této „jinakosti“ a ve skutečnosti každé 

dítě má své přednosti a slabé stránky. Spíše se na dítě díváme jako na osobitého jedince, který 

potřebuje pomoct zvládnout svou „jinakost“ tak, aby se na své cestě dokázal ubránit neúspěchu, pocitu 

méněcennosti a stigmatizace a naopak dokázal využít svou „jinakost“ k rozvoji takových 

dovedností, které mu dají zažít pocit jedinečnosti, hodnoty a úspěchu. Tento přístup by měl 

přirozeně přinášet žákovi vyrovnanost a zdraví na rovině fyzické, psychické i sociální (tělo, duše, 

vztahy…).  

POPIS PLÁNOVANÝCH AKTIVIT VEDOUCÍCH K NAPLNĚNÍ CÍLE: 

Aktivity budou směřovat k rozvoji měkkých dovedností, které pomáhají dítěti zvládnout jeho 

„jinakost“. Nejde ani tolik o aktivity, které by měly „vyrovnat“ výkonové odchylky od běžného 

průměru, čili cesta „kompenzace“, ale o aktivity, které naučí dítě pracovat se svou „jinakostí“ tak, aby 

ji dokázalo využít, tedy cesta „utilitarizace“.   

Ke slovu tak přijde celá řada aktivit, jako například: rozvoj sebepoznání, sebepojetí, práce s emocemi, 

osobnostní diagnostika, práce s klimatem rodiny, práce s klimatem třídy, rozpoznání a rozvoj talentu 

a nadání včetně důrazu na zjednodušení diagnostiky (screening místo náročných testů, rozvoj 

pedagogické diagnostiky talentu a nadání), rozšíření definice talentu od výhradně inteligenčního pojetí 

směrem k emočním a sociálním kompetencím (každý žák je na něco nadaný), rozrůznění výuky dle 

nadání žáka bez ztráty společného cíle, ve třídě, obohacování výuky, gradované úlohy, koedukace – 

vrstevnické učení, rozšíření volitelnosti aktivit a činností v rámci výuky (možnost volby podle vlastní 



 

 

silné stránky), práce s VPU, SPU, LMD, poruchami chování aj., podpora dětí ohrožených školním 

neúspěchem, rozvoj předmětů jako je „Osobnostní a sociální výchova“ apod., reedukace, badatelsky 

orientovaná výuka, činnost poradenského centra, zavádění formativního hodnocení aj. 

AKTIVITY ŠKOL: školy mohou podpořit aktivity spolupráce svou účastí a také dále pokračovat ve svém 

vlastním programu, který mají zaveden.  

AKTIVITY SPOLUPRÁCE: aktivity pro rozvoj osobitosti žáka (talent, nadání, děti se SVP, jinak 

„jiné“ děti) 

MOŽNÉ FORMY REALIZACE AKTIVIT SPOLUPRÁCE: aktivity umožňující pravidelný a systematický 

rozvoj žáka, pedagoga, rodiče nebo komunity: lektorská činnost, supervize, kurzy, výcviky, 

koučování, centra kolegiální podpory, pravidelná setkání k přenosu zkušeností a inspirace dobrou 

praxí, mezioborové kulaté stoly, tematické konference, konzultace s akademickými pracovníky apod.  

Jednorázové akce: školení, mimořádná setkání pracovních skupin MAP, jednoúčelové akce.  

Dále různé formy přímé práce s žákem, ať edukativní, diagnostické, terapeutické či jiné povahy. 

V případě potřeby i jiné formy aktivit, které dopředu schválí realizační tým. 

Aktivity budou probíhat dle možností na úrovni ZŠ i MŠ s důrazem na možná propojení a spolupráci.  

 

5.1.3.2 Opatření: Rozvoj sociální a spirituální dimenze (etika, empatie, hodnoty, vztahy) 

POPIS CÍLE OPATŘENÍ: Cílem opatření je rozvoj etiky, hodnotové orientace, sociálního a 

spirituálního zapojení žáka. Jde o nejvyšší nástavbu osobnostního rozvoje žáka, která nebyla 

v nedávné minulosti nijak zvlášť pěstována, a tudíž tento rozměr žákům často úplně chybí. Problém 

není ohraničen jen na mladou generaci, ale je pokračováním problematické minulosti celého národa 

(totalitní režim, historické křivdy typu nacismu, antisemitismu, odsunu sudetských Němců, 

znárodnění a vyvlastnění majetku apod.), která výrazně narušila kontinuitu procesu předávání 

hodnot z generace na generaci včetně vtahu k blízkým lidem (rodina, sousedé, komunita), k majetku 

(odpovědná péče o vlastnictví) a ke zdraví (ekologická problematika, životní styl). Dalším problémem 

je prostředí politické korektnosti, které v evropském měřítku komplikuje přiznání se k jakémukoliv 

systému hodnot, pokud jde o veřejný sektor (školství, zdravotnictví, politika atd.). Výsledkem je 

hodnotově velmi plochá a co do životní odolnosti velmi oslabená kultura, která nemá jasně 

stanovené společenské (natož osobní) cíle, a tudíž ani nemůže zažít pocit opravdového smyslu života 

natož ocenění práce a námahy. V tomto ohledu je role vzdělávacího systému naprosto zásadní, 

respektive role učitele jako hodnotového vzoru pro žáka. Nejslabším článkem je přenos hodnot 

z učitele na žáka. Učitel sám totiž často neví, jaké hodnoty se ve školství mají zastávat, popřípadě 



 

 

zda a jak si může dovolit je na žáka přenášet. Chybí mu opora ze strany filozofického a 

hodnotového rámce školy, který by proponoval jasný soubor hodnot. Dále mu chybí opora 

tematického rámce, ve kterém by proces přenosu hodnot měl fungovat. Částečně je tento problém 

pokryt výukou předmětů jako je např. Osobnostní a sociální výchova, ale jde pouze o dílčí řešení 

odtržené právě od hodnotového rámce celé školy, a navíc komplikované tím, že jako samostatný 

předmět nikdy nebude odpovídat výskytu jednotlivých témat, která prorůstají doslova všechny ostatní 

oblasti vzdělávaní (matematikou počínaje, přes literaturu, dějiny až po aplikované disciplíny jako je 

ekonomie apod.). Vidíme zde, že jde opravdu o „královskou disciplínu“, která v podmínkách 

současného školství může jen stěží existovat bez výraznějších reforem na více úrovních.  

POPIS PLÁNOVANÝCH AKTIVIT VEDOUCÍCH K NAPLNĚNÍ CÍLE: 

Aktivity budou směřovat k rozvoji sociální a spirituální roviny: etiky, empatie, hodnotové 

orientace a sociálních vazeb žáka. Měly by respektovat výše popsanou šíři a komplexnost tohoto 

opatření. Patří sem například: hledání hodnotové roviny v ŠVP, práce s mezipředmětovými 

souvislostmi, tvorba kurikulárních materiálů, podpora individuální práce s žákem v oblasti 

osobnostního růstu (hodnoty, vize, cíle, plánování, sebeřízení, sebereflexe apod.), podpora sociálně 

zaměřených aktivit, budování mezigeneračních vazeb, podpora vzniku hodnotových systémů (na 

úrovni školy i jednotlivců), podpora vzniku systémového řešení této problematiky na úrovni ŠVP – 

například zavedením „páteřního“ předmětu (tematického oblouku) typu Osobnostní a sociální (nebo 

environmentální) výchova, apod. 

AKTIVITY ŠKOL: školy mohou podpořit aktivity spolupráce svou účastí a také dále pokračovat ve svém 

vlastním programu, který mají zaveden.  

AKTIVITY SPOLUPRÁCE: aktivity podporující rozvoj sociální a spirituální dimenze: etiky, empatie, 

hodnotové orientace a sociálních vazeb žáka.  

MOŽNÉ FORMY REALIZACE AKTIVIT SPOLUPRÁCE: aktivity umožňující pravidelný a systematický 

rozvoj žáka, pedagoga, rodiče nebo komunity: lektorská činnost, supervize, kurzy, výcviky, 

koučování, centra kolegiální podpory, pravidelná setkání k přenosu zkušeností a inspirace dobrou 

praxí, mezioborové kulaté stoly, tematické konference, konzultace s akademickými pracovníky apod.  

Jednorázové akce: školení, mimořádná setkání pracovních skupin MAP, jednoúčelové akce.  

Dále různé formy přímé práce s žákem, ať edukativní, diagnostické, terapeutické či jiné povahy. 

V případě potřeby i jiné formy aktivit, které dopředu schválí realizační tým. 

Aktivity budou probíhat dle možností na úrovni ZŠ i MŠ s důrazem na možná propojení a spolupráci.  



 

 

5.1.3.3 Opatření: Rozvoj podnikavosti, kreativity a uměleckého vyjádření žáka 

POPIS CÍLE OPATŘENÍ: Rozvoj podnikavosti a kreativity žáka patří ještě do oblasti rozvoje osobnosti, 

ale je zároveň přestupním můstkem k poslednímu z cílů priority č.1 „Propojení teorie a praxe“, který 

je jakýmsi „aplikačním hrotem“ celé priority. Kreativita a podnikavost jsou sice většinou dány jako 

pevná součást zděděného osobnostního nastavení, ale dají se poměrně výrazně ovlivnit impulzy 

z prostředí.  

Cílem opatření je rozvinout kreativní složku osobnosti žáka tak, aby mu přinesla co nejvíce 

vnitřního (radost, energie, chápání krásy tvořivosti) i vnějšího (konkurenceschopnost daná tvořivostí 

- pružnost myšlení, rychlá schopnost kombinatoriky, divergentní myšlení) užitku. Kreativita je také 

základem pro rozvoj podnikavosti, která je již více spjata s praktickým využitím tvořivé složky 

osobnosti pro cíle spojené s obživou, konkurenceschopností a technologickým pokrokem. Nedílnou 

součástí kreativity je také umělecká tvořivost, která není výsadou jen umělecky nadaných lidí ale 

svým způsobem je (aktivně či pasivně) přítomna v životě každého člověka (obecný smysl pro krásno 

a estetiku, umění vyjádřit skutečnost uměleckými prostředky, třeba jen laicky a po svém). 

V současném školství je tento rozměr uměle odtržen od každodenní reality a omezen na výuku 

„výtvarné a hudební“ výchovy. Také ve společnosti převládá konzervativní pojetí umění, které je 

odtrženo od běžného života povýšeno kamsi do uměleckých, abstraktních, takzvaně „duchovních“ 

sfér. Přitom se jedná o základní energetizující prvek v lidském životě, který je úzce spojen 

s prožíváním pozitivních emocí a napomáhá člověku objevovat a na druhé straně pak i vyjadřovat 

smysl života. Vidíme opět, že ani tady se neobejdeme bez zásadnější revize pojetí kreativity a umění 

a následného přenesení do repertoáru učitele, potažmo až do osobnostního rozvoje žáka. To je 

vzhledem k současnému stavu poměrně náročná cesta s mnoha překážkami ve formě vžitých 

stereotypů. 

POPIS PLÁNOVANÝCH AKTIVIT VEDOUCÍCH K NAPLNĚNÍ CÍLE: 

Aktivity povedou k rozvoji podnikavosti, kreativity a uměleckého vyjádření žáka. Patří sem 

například: revize ŠVP z hlediska podpory kreativity a podnikavosti (systémově a s vazbou na užití 

v praxi), práce s mezipředmětovými souvislostmi (propojení prvků kreativity), tvorba kurikulárních 

materiálů, podpora individuální práce s žákem na rovině technik rozvíjejících tvořivost a podnikavost, 

rozvoj uměleckého vyjadřování (odvaha být svůj a tvořit, nalézání estetiky v každodenním životě), 

podpora podnikavosti a projektů zaměřených na využití kreativity v praxi, rozvoj participativních 

modelů podnikání (rozpočet školního parlamentu, ucelené projekty typu čajovna – děti zrealizují od 



 

 

A do Z) s ohledem na environmentální principy (ekonomika + ekologie), výuka spontánních a 

improvizačních vyjádření apod. 

AKTIVITY ŠKOL: školy mohou podpořit aktivity spolupráce svou účastí a také dále pokračovat ve svém 

vlastním programu, který mají zaveden.  

AKTIVITY SPOLUPRÁCE: aktivity podporující rozvoj sociální a spirituální dimenze: etiky, empatie, 

hodnotové orientace a sociálních vazeb žáka.  

MOŽNÉ FORMY REALIZACE AKTIVIT SPOLUPRÁCE: aktivity umožňující pravidelný a systematický 

rozvoj žáka, pedagoga, rodiče nebo komunity: lektorská činnost, supervize, kurzy, výcviky, 

koučování, centra kolegiální podpory, pravidelná setkání k přenosu zkušeností a inspirace dobrou 

praxí, mezioborové kulaté stoly, tematické konference, konzultace s akademickými pracovníky apod.  

Jednorázové akce: školení, mimořádná setkání pracovních skupin MAP, jednoúčelové akce.  

Dále různé formy přímé práce s žákem, ať edukativní, diagnostické, terapeutické či jiné povahy. 

V případě potřeby i jiné formy aktivit, které dopředu schválí realizační tým. 

Aktivity budou probíhat dle možností na úrovni ZŠ i MŠ s důrazem na možná propojení a spolupráci.  

 

5.1.4 Cíl: Propojenost stupňů a oblastí vzdělávání 

Jednou z největších bolestí současného školství je nedostatečná komunikace mezi jednotlivými 

stupni vzdělávání, potažmo nejednotná úroveň očekávání a vědomostí žáků při vstupu/výstupu. 

 

5.1.4.1 Opatření: Rozvoj komunikace a spolupráce mezi subjekty (MŠ, ZŠ, SŠ) 

POPIS PLÁNOVANÝCH AKTIVIT VEDOUCÍCH K NAPLNĚNÍ CÍLE: 

Aktivity budou zaměřeny na vytváření příležitostí ke komunikaci a sdílení potřebných informací 

mezi stupni vzdělávání. Patří sem například: komunikace o očekávané úrovni na vstupu/výstupu 

z daného stupně, vzájemné snaha o hladký přechod mezi stupni co se týče náročnosti a výstupů 

ŠVP, zavedení pravidelného setkávání za účelem vypracování plánu spolupráce, vzájemné naplňování 

potřeb jednotlivých stupňů (praxe, exkurze, společné akce).  

AKTIVITY ŠKOL: školy mohou podpořit aktivity spolupráce svou účastí a také dále pokračovat ve svém 

vlastním programu, který mají zaveden.  

AKTIVITY SPOLUPRÁCE: aktivity podporující propojení mezi stupni vzdělávání.  

MOŽNÉ FORMY REALIZACE AKTIVIT SPOLUPRÁCE: aktivity umožňující pravidelný a systematický 

rozvoj žáka, pedagoga, rodiče nebo komunity: lektorská činnost, supervize, kurzy, výcviky, 



 

 

koučování, centra kolegiální podpory, pravidelná setkání k přenosu zkušeností a inspirace dobrou 

praxí, mezioborové kulaté stoly, tematické konference, konzultace s akademickými pracovníky apod.  

Jednorázové akce: školení, mimořádná setkání pracovních skupin MAP, jednoúčelové akce.  

Dále různé formy přímé práce s žákem, ať edukativní, diagnostické, terapeutické či jiné povahy. 

V případě potřeby i jiné formy aktivit, které dopředu schválí realizační tým. 

Aktivity budou probíhat dle možností na úrovni ZŠ i MŠ s důrazem na možná propojení a spolupráci.  

 

5.1.5 Cíl: Propojení teorie a praxe 

Tento cíl je svým způsobem završením celé priority č.1 zaměřené na žáka, protože směřuje k jeho 

uplatnění v praxi. Také v celém průběhu společného plánování MAP se ukázalo toto téma jako 

zdaleka nejobsáhlejší, tedy alespoň ve fázi návrhů určených k implementaci.  

 

5.1.5.1   Opatření: Profese, praxe a zážitek, kariérní poradenství 

POPIS CÍLE OPATŘENÍ:  

Cílem opatření je propojit teorii a praxi, vystavit žáka přímé zkušenosti a zážitku (např. konkrétní 

profesního uplatnění, prožitkové vyučování) a rozvinout kariérní poradenství na školách. Dále 

dosáhnout větší spolupráce mezi školami (žáci, rodiče, pedagogové) a odbornou veřejností (firmy, 

instituce trhu práce) v oblasti profesního uplatnění, pracovní praxe a kariérního poradenství; 

dosáhnout zavedení nových způsobů práce s žáky v této oblasti (s ohledem na specifika regionu).  

POPIS PLÁNOVANÝCH AKTIVIT VEDOUCÍCH K NAPLNĚNÍ CÍLE: 

Aktivity budou zaměřeny na podporu aktivit vedoucích k seznámení žáků s různými profesemi a 

jejich budoucímu úspěšnému zapojení na trhu práce, jako jsou například: stínování v podnicích, 

praktická ukázka oborů, exkurze na vybrané střední škole, diagnostické testy volby povolání, Veletrh 

středních škol, spolupráce s hospodářskou komorou – vznik centrálně dostupné databáze profesí 

(mapa profesí a středních škol), rozvoj místně dostupných (i malých) center vědy a techniky, podpora 

předmětů z oblasti digitálních technologií (3D pero, 3D tisk, animace apod.), zapojení odborníků do 

výuky, podpora programování a algoritmizace, příprava na profese 21. století (zohlednění prognóz 

vývoje trhu práce), spolupráce s Úřadem práce. Dále půjde o aktivity zaměřené na podporu 

kariérního poradenství jako je například: výměna zkušeností výchovných a kariérových poradců, 

spolupráce subjektů zapojených do kariérního poradenství (trojúhelník rodič-zaměstnavatel-žák), 

spolupráce se SŠ, zohlednění možností pracovního uplatnění v regionu.  



 

 

AKTIVITY ŠKOL: školy mohou podpořit aktivity spolupráce svou účastí a také dále pokračovat ve svém 

vlastním programu, který mají zaveden.  

AKTIVITY SPOLUPRÁCE: aktivity podporující spojení teorie a praxe, umožnění prožitkového učení 

a nasměrování v kariéře 

MOŽNÉ FORMY REALIZACE AKTIVIT SPOLUPRÁCE: aktivity umožňující pravidelný a systematický 

rozvoj žáka, pedagoga, rodiče nebo komunity: lektorská činnost, supervize, kurzy, výcviky, 

koučování, centra kolegiální podpory, pravidelná setkání k přenosu zkušeností a inspirace dobrou 

praxí, mezioborové kulaté stoly, tematické konference, konzultace s akademickými pracovníky apod.  

Jednorázové akce: školení, mimořádná setkání pracovních skupin MAP, jednoúčelové akce.  

Dále různé formy přímé práce s žákem, ať edukativní, diagnostické, terapeutické či jiné povahy. 

V případě potřeby i jiné formy aktivit, které dopředu schválí realizační tým. 

Aktivity budou probíhat dle možností na úrovni ZŠ i MŠ s důrazem na možná propojení a spolupráci.  

  



 

 

5.2 Priorita  2 - Pedagog jako profesionál, který kombinuje flexibilitu s životní moudrostí 

Je krásné mít řadu ušlechtilých cílů, co se týče práce s žákem. Těžko jich ovšem dosáhneme bez 

kvalitních pedagogů, kteří by měli dostatečnou odbornou i „lidskou“ výbavu na to, aby dokázali dětem 

předat nejen informace, ale hlavně vzor lidsky přiměřeného chování a jednání.  

 

5.2.1 Cíl: Vytvořit podmínky pro profesní růst pedagogů 

Role pedagoga je v celém vzdělávacím systému zcela zásadní, ne-li nejdůležitější. Má-li pedagog učit 

druhé, potřebuje sám řádné vzdělání. Situace je poněkud komplikovaná tím, že akademická půda, na 

které je pedagog vzděláván, ne vždy sleduje aktuální trendy ve světovém vzdělávacím systému, a 

hlavně, nemůže překročit určité kulturní danosti. Jinými slovy: jaká společnost, taková škola.  

A tak převažují spíše důrazy na tvrdé dovednosti (aprobace, didaktika) a tvrdé způsoby vzdělávání 

(převaha frontální výuky a memorovacího stylu i na vysokých školách) nežli na měkké dovednosti 

a měkké způsoby vzdělávání (kooperace, koučink, kolegiální vedení, reflexivní výuka), které se ve 

světle současných trendů jeví jako daleko efektivnější. Pro pedagoga je pak těžké překročit zažité 

zvyky a po vstupu do školství často ztrácí příliš ze své původní otevřenosti a chuti angažovat se 

v seberozvoji a následném předávání měkkých dovedností dětem. 

 

5.2.1.1 Opatření: Efektivní formy vzdělávání pedagogů založené na principech: sdílení, 

spolupráce, kvality, udržitelnosti a inovace 

Uvedené principy efektivního (tedy převážně měkkého stylu) vzdělávání v tomto opatření znamenají:  

1. Princip sdílení: je založen na dobrovolnosti, účastníci sami regulují obsah, který do procesu vloží. 

Výsledkem je pocit kolegiality (efekt uvolnění: „on je na tom stejně jako já“) a vysoký podíl 

vzájemné motivace 

2. Princip spolupráce: je založen na společné investici úsilí do vzdělávacího úkolu, což přináší jak 

vyšší pocit odpovědnosti („ten druhý o mně ví, nesmím zklamat“) tak vyšší úroveň aktivity. Na 

konci procesu je pak vyšší úroveň spokojenosti. 

3. Princip kvality: je založen na prioritě kvality nad kvantitou. Nejde o triviálně dětskou myšlenku, 

za tímto principem se skrývá reakce na celou filozofickou plochost konzumní kultury, která staví 

na kvantitě (jak v produkci, tak spotřebě, tak chování ke zdrojům a životnímu prostředí). Důraz 

na kvalitní a prověřený výsledek vzdělávání přináší daleko vyšší pocit spokojenosti a trvalejší 

vzdělávací efekt. 



 

 

4. Princip udržitelnosti: je požadavkem na kontinuitu ve vzdělávání. Řečeno lapidárně: „Na co mi 

je nějaké školení, když za týden si z něj nic nepamatuju, a co je horší, nenavazuje na nic z toho, 

co jsem prošel ani na nic z toho co projdu.“ Takovýto řetězec izolovaných „DVPP“ je vrcholem 

nekoncepční práce a vede k frustraci a ztrátě zájmu o vzdělávání. Princip udržitelnosti tedy volá 

po vysoké úrovni komplexnosti a smysluplnosti (koncepčnosti) v dalším vzdělávání pedagogů.  

5. Princip inovace: znamená sledovat současné trendy, zůstat vůči nim otevřený i kritický zároveň 

a nerezignovat na požadavek neustálého hledání nových způsobů vzdělávání. Kritériem zde 

zůstává efektivita, neboli „kolik toho ve mně zůstane - ve smyslu kolik z toho v praxi používám“.  

POPIS CÍLE OPATŘENÍ:  

Cílem opatření je zvýšit efektivitu vzdělávání pedagogů pomocí principů sdílení, spolupráce, 

kvality, udržitelnosti a inovace  

POPIS PLÁNOVANÝCH AKTIVIT VEDOUCÍCH K NAPLNĚNÍ CÍLE: 

Aktivity budou zaměřeny na rozvoj vzdělávacích příležitostí pro pedagogy, které jsou vedeny 

efektivním (převážně měkkým) způsobem: seberozvoj, sebezkušenostní výcvik, sociálně-

psychologický výcvik, formativní skupiny, koučink - pedagog je koučován, mezioborový mentoring, 

rozvoj komunikace a sebeprezentace.  

Zvláštní zřetel bude kladen na koncepčnost: zde je místo například pro zavádění strategického řízení 

do škol, podporu osobních kariérních plánů, vytvoření kompetenčních modelů pro jednotlivé pozice 

od provozních pracovníků přes pedagogy a asistenty až po vedoucí pracovníky.  

AKTIVITY ŠKOL: školy mohou podpořit aktivity spolupráce svou účastí a také dále pokračovat ve svém 

vlastním programu, který mají zaveden.  

AKTIVITY SPOLUPRÁCE: aktivity podporující efektivní a koncepční systém DVPP  

MOŽNÉ FORMY REALIZACE AKTIVIT SPOLUPRÁCE: aktivity umožňující pravidelný a systematický 

rozvoj žáka, pedagoga, rodiče nebo komunity: lektorská činnost, supervize, kurzy, výcviky, 

koučování, centra kolegiální podpory, pravidelná setkání k přenosu zkušeností a inspirace dobrou 

praxí, mezioborové kulaté stoly, tematické konference, konzultace s akademickými pracovníky apod.  

Jednorázové akce: školení, mimořádná setkání pracovních skupin MAP, jednoúčelové akce.  

Dále různé formy přímé práce s pedagogem, ať edukativní, diagnostické, terapeutické či jiné 

povahy. V případě potřeby i jiné formy aktivit, které dopředu schválí realizační tým. 

Aktivity budou probíhat dle možností na úrovni ZŠ i MŠ s důrazem na možná propojení a spolupráci.  



 

 

5.2.2 Cíl: Zlepšení motivace pedagogů pro vstup do školství a kvalitní výkon profese 

Jestliže předešlý cíl hovořil o tom, jak by měl vypadat kvalitně se rozvíjející pedagog, tak tento cíl se 

ptá, jak vůbec kvalitního pedagoga do školství dostat a udržet ve stavu takové spokojenosti, že ze 

školství jen tak neodejde (zvláště je-li to muž).   

Ocitáme se v oblasti notoricky známých stesků: výše (respektive níže) platů ve školství, nedostatek 

kvalitních pedagogů, nízká atraktivita povolání apod. Společným jmenovatelem je zde všeobecně 

nízká prestiž povolání pedagoga v očích veřejnosti. Rozhodující je přitom otázka, jak moc je tento 

obraz pravdivý a čím lze dosáhnout změny. Máme za to, že prvním krokem je skutečná sebereflexe: 

Opravdu si jako pedagogové nekazíme tento obraz sami? Nejsou „otřepané předsudky“ spíše 

oprávněnými námitkami? Zřejmě z části ano. Stejně tak je ale pravda, že kvalitu nelze hledat tam, kde 

ji nikdo nezaplatí – zde selhává systém. Klíčem ke změně společenského vnímání je ovšem 

sebereflexe, která se prakticky dá provést pouze zavedením profesionality do oblasti hodnocení a 

motivace zaměstnanců. 

  

5.2.2.1  Opatření: Sdílení a budování zkušeností v oblasti hodnocení, motivace a náboru 

zaměstnanců 

POPIS CÍLE OPATŘENÍ:  

Cílem opatření je zvýšit prestiž povolání (v očích pedagogů i veřejnosti), a to zavedením 

profesionality do oblasti hodnocení, motivace a náboru zaměstnanců.  

POPIS PLÁNOVANÝCH AKTIVIT VEDOUCÍCH K NAPLNĚNÍ CÍLE: 

1. Profesionalita v oblasti hodnocení zaměstnanců bude podpořena například těmito aktivitami: 

podpora sebehodnocení jako motivujícího způsobu hodnocení, podpora transparentnosti a 

vykazatelnosti (docházka, úkolování, transparentní systém hodnocení a odměňování), tvorba 

systému odměňování (kritériem by měla být motivační síla), práce s klimatem školy (eliminace 

pomluv a modelace žádoucích způsobů komunikace, rozlišování vlastních a cizích kompetencí a 

oblastí odpovědnosti – vymezení záležitostí, do kterého má zaměstnanec „právo mluvit“)  

2. Profesionalita v oblasti motivace zaměstnanců bude podpořena například těmito aktivitami: 

proškolení vedoucích zaměstnanců v oblasti pracovní motivace, vedení motivačních rozhovorů, 

péče o rozvoj potenciálu každého pracovníka (plány profesního rozvoje)  

3. Profesionalita v oblasti náboru zaměstnanců bude podpořena například těmito aktivitami: 

proškolení vedoucích zaměstnanců v oblasti HR (potažmo PR) a náboru (vedení výběrového 

řízení, prezentace volných pracovních pozic, firemní kultura…) apod. 



 

 

AKTIVITY ŠKOL: školy mohou podpořit aktivity spolupráce svou účastí a také dále pokračovat ve svém 

vlastním programu, který mají zaveden.  

AKTIVITY SPOLUPRÁCE: aktivity podporující sdílení zkušeností v oblasti hodnocení, motivace a 

náboru 

MOŽNÉ FORMY REALIZACE AKTIVIT SPOLUPRÁCE: aktivity umožňující pravidelný a systematický 

rozvoj žáka, pedagoga, rodiče nebo komunity: lektorská činnost, supervize, kurzy, výcviky, 

koučování, centra kolegiální podpory, pravidelná setkání k přenosu zkušeností a inspirace dobrou 

praxí, mezioborové kulaté stoly, tematické konference, konzultace s akademickými pracovníky apod.  

Jednorázové akce: školení, mimořádná setkání pracovních skupin MAP, jednoúčelové akce.  

Dále různé formy přímé práce s pedagogem, ať edukativní, diagnostické, terapeutické či jiné 

povahy. 

V případě potřeby i jiné formy aktivit, které dopředu schválí realizační tým. 

Aktivity budou probíhat dle možností na úrovni ZŠ i MŠ s důrazem na možná propojení a spolupráci.  

 

5.2.3 Cíl: Vytvořit systém podpory osobnostního rozvoje pedagogů a zdravého životního stylu 

Jestliže předcházející cíl dával odpověď na otázku „Jak pedagoga získat a udržet“, tento odpovídá na 

otázku „Jak pedagoga vnitřně upevnit“. Práce na svých vlastních zdrojích je nepsaným zákonem všech 

profesí změřených na péči o druhé.  

 

5.2.3.1   Opatření: Cíleně rozvíjet měkké dovednosti pedagogů 

POPIS CÍLE OPATŘENÍ:  

Cílem opatření je dosáhnout zlepšení v oblasti osobnostního rozvoje pedagogů a zdravého životního 

stylu, tedy zvýšit úroveň měkkých dovedností pedagogů. Existuje zde zákonitá návaznost na stejný 

cíl v prioritě č.1 (žák), chceme-li určité dovednosti po dětech, potřebujeme v nich být sami zruční. 

Cílem bude tedy podpořit: 

1. rozvoj osobitosti pedagoga - talent, nadání, využití osobitých prvků ve výuce 

2. rozvoj sociální a spirituální dimenze: etiky, empatie, hodnotové orientace a sociálních vazeb. 

3. rozvoj podnikavosti, kreativity a uměleckého vyjádření pedagoga 

POPIS PLÁNOVANÝCH AKTIVIT VEDOUCÍCH K NAPLNĚNÍ CÍLE: 

Příkladem uvádíme plánované aktivity: Sociálně-psychologický výcvik (komunikační dovednosti, 

emoční, sociální inteligence) – ideálně nejprve pro vedoucí pracovníky a pak pro ostatní pedagogy, 

koučink a mentoring – tentokrát by měl pedagog „stát na druhé straně procesu“ – čili sám se učí 



 

 

mentorovat a koučovat (kladení otevřených otázek, zpětná vazba, popisný jazyk apod.), videotrénink, 

skupinová dynamika a práce se skupinou, vývojová psychologie, sebeřízení a seberozvoj, práce 

s osobitými prvky pedagoga (talent, nadání, rozvoj sociální a spirituální dimenze), tvorba osobních 

žebříčků hodnot, a další relevantní témata. 

AKTIVITY ŠKOL: školy mohou podpořit aktivity spolupráce svou účastí a také dále pokračovat ve svém 

vlastním programu, který mají zaveden.  

AKTIVITY SPOLUPRÁCE: aktivity podporující budování měkkých dovedností pedagogů 

MOŽNÉ FORMY REALIZACE AKTIVIT SPOLUPRÁCE: aktivity umožňující pravidelný a systematický 

rozvoj žáka, pedagoga, rodiče nebo komunity: lektorská činnost, supervize, kurzy, výcviky, 

koučování, centra kolegiální podpory, pravidelná setkání k přenosu zkušeností a inspirace dobrou 

praxí, mezioborové kulaté stoly, tematické konference, konzultace s akademickými pracovníky apod.  

Jednorázové akce: školení, mimořádná setkání pracovních skupin MAP, jednoúčelové akce.  

Dále různé formy přímé práce s pedagogem, ať edukativní, diagnostické, terapeutické či jiné 

povahy. 

V případě potřeby i jiné formy aktivit, které dopředu schválí realizační tým. 

Aktivity budou probíhat dle možností na úrovni ZŠ i MŠ s důrazem na možná propojení a spolupráci.  

 

5.2.3.2  Opatření: Podpořit zdraví a duševní hygienu pedagogů, budovat zdravé klima školy 

POPIS CÍLE OPATŘENÍ:  

Cílem opatření je podpora zdraví, duševní hygieny a pozitivního školního klimatu. Stejně jako 

v Prioritě č.1 (žák), je i zde měřítkem zdraví celková kvalita života pedagoga. Zdraví je Světovou 

zdravotnickou organizací definováno jako stav plné tělesné, duševní a sociální pohody a nikoli jen 

jako nepřítomnost nemoci či vady (WHO, 1946). K tomu je potřeba aktivní péče pedagoga (duševní 

hygiena) nasměrovaná jak dovnitř, tak ven k ostatním kolegům (tak vzniká zdraví klima školy).  

POPIS PLÁNOVANÝCH AKTIVIT VEDOUCÍCH K NAPLNĚNÍ CÍLE: 

Jde o velmi komplexní cíl. Pozitivní klima školy nelze „přikázat“. Vede k němu množství dílčích 

aktivit, jako jsou například: Posilování odpovědnosti pedagogů za vlastní zdraví (fyzický, 

psychický a vztahový stav), podpora přenosu filozofického rámce školy z úrovně vedení na úroveň 

pedagogického sboru a odtud na úroveň žáků, zavádění kompetenčních modelů ředitelů a pedagogů 

do praxe, zavádění podpůrných profesí pro cílovou skupinu pedagogů, práce se školním klimatem 

(sociometrie). 



 

 

AKTIVITY ŠKOL: školy mohou podpořit aktivity spolupráce svou účastí a také dále pokračovat ve svém 

vlastním programu, který mají zaveden.  

AKTIVITY SPOLUPRÁCE: aktivity podporující zdraví, duševní hygienu a pozitivní školní klima 

MOŽNÉ FORMY REALIZACE AKTIVIT SPOLUPRÁCE: aktivity umožňující pravidelný a systematický 

rozvoj žáka, pedagoga, rodiče nebo komunity: lektorská činnost, supervize, kurzy, výcviky, 

koučování, centra kolegiální podpory, pravidelná setkání k přenosu zkušeností a inspirace dobrou 

praxí, mezioborové kulaté stoly, tematické konference, konzultace s akademickými pracovníky apod.  

Jednorázové akce: školení, mimořádná setkání pracovních skupin MAP, jednoúčelové akce.  

Dále různé formy přímé práce s pedagogem, ať edukativní, diagnostické, terapeutické či jiné 

povahy. 

V případě potřeby i jiné formy aktivit, které dopředu schválí realizační tým. 

Aktivity budou probíhat dle možností na úrovni ZŠ i MŠ s důrazem na možná propojení a spolupráci.  

  



 

 

5.3 Priorita 3 – Rodič jako podporující partner a škola jako místo, které spojuje lidi, 

myšlenky a zdroje místní komunity 

 

5.3.1 Cíl: Atraktivní PR a efektivní práce s informacemi 

Práce s informací je oblast, se kterou stojí a padá úspěch mnohých komerčních i nekomerčních 

subjektů. Žijeme bohužel v tzv. informační době, to znamená, že zacházení s informacemi zásadním 

způsobem utváří náš každodenní život a má větší cenu než dříve typicky ceněné hodnoty (peníze, 

status, hmotné zajištění aj.). Koneckonců i samotné vzdělávání je předávání informací z generace na 

generaci…  

Je tedy logické, že kdo investuje do práce s informací, nemůže se v této době „ztratit“. Komerční 

firmy k tomu mají celá oddělení. Obrovským handicapem školství je podcenění této roviny. Mnohé 

nářky na „nekoncepčnost“ školství nespočívají v reálné neschopnosti „ministerstva“ navrhnout 

rozumnou koncepci, ale v neschopnosti tuto koncepci prosadit. Často je na vině nezvládnutí toku 

informací (práce s tvrdými daty - sběr, analýza, vyhodnocování – srozumitelné sdělení výsledků 

pedagogické obci, vyvození konkrétních opatření a jejich vymahatelnost…).  

V menším rozměru se tato slabina projevuje i v kontaktu jednotlivých škol s veřejností. Úroveň 

elektronické komunikace často končí hned na prvním kroku – u zavedení žákovské knížky. Webové 

stránky i správa vnitřního systému jsou většinou ošetřeny formou „akumulované funkce“ IT správce 

z řad pedagogů.  Výběr a provoz školního informačního systému (Edupage, Skolaonline apod.) je 

noční můrou nejednoho ředitele. Situace je opravdu urgentní a následující opatření má za cíl práci 

s informací zprofesionalizovat.  

 

5.3.1.1 Opatření: Podpora vnitřních a vnějších informačních systémů (weby, soc. sítě, 

databáze) 

POPIS CÍLE OPATŘENÍ:  

Cílem opatření je zlepšit práci s informací a podpořit zavádění vnitřních a vnějších informačních 

systémů (weby, soc. sítě, vnitřní databáze) 

POPIS PLÁNOVANÝCH AKTIVIT VEDOUCÍCH K NAPLNĚNÍ CÍLE: 

Podporovány budou všechny profesionální kroky ke zlepšení práce s informacemi, které nejsou 

hrazeny z jiných zdrojů, tedy například: vstupní analýza práce s informací, získávání nezávislých 

názorů veřejnosti (vzhled webu, efektivita komunikace se školou), návrh celkové koncepce práce 

s informací včetně problematiky ochrany osobních a citlivých údajů, podpora souladu PR obrazu 



 

 

školy s filozofickým a hodnotovým rámcem ŠVP a „firemní kulturou“ (specifickým klimatem) školy, 

podpora profesionálního a jednotného designu (od loga školy přes webové stránky až po detaily 

v budově školy…), podpora přehledných databází (databáze dobré praxe, databáze dostupných 

odborníků aj.), podpora zavádění vnitřního informačního systému na míru – včetně customizace 

velkých systémů (zatím převládá neochota a nepružnost velkých poskytovatelů IS systémů 

k jakýmkoliv individuálním úpravám), konzultace s IT experty/grafiky a dalšími profesionály, 

podpora vzniku „kodexu komunikace s veřejností“ – seznam doporučení a pravidel pro komunikaci 

s rodiči a veřejností (konzultovat s psychology a PR experty) apod. 

AKTIVITY ŠKOL: školy mohou podpořit aktivity spolupráce svou účastí a také dále pokračovat ve svém 

vlastním programu, který mají zaveden.  

AKTIVITY SPOLUPRÁCE: aktivity podporující profesionální kroky ke zlepšení práce s informacemi 

MOŽNÉ FORMY REALIZACE AKTIVIT SPOLUPRÁCE: aktivity umožňující pravidelný a systematický 

rozvoj žáka, pedagoga, rodiče nebo komunity: lektorská činnost, supervize, kurzy, výcviky, 

koučování, centra kolegiální podpory, pravidelná setkání k přenosu zkušeností a inspirace dobrou 

praxí, mezioborové kulaté stoly, tematické konference, konzultace s akademickými pracovníky apod.  

Jednorázové akce: školení, mimořádná setkání pracovních skupin MAP, jednoúčelové akce.  

Dále různé formy přímé práce s pedagogem/rodičem/veřejností. 

V případě potřeby i jiné formy aktivit, které dopředu schválí realizační tým. 

Aktivity budou probíhat dle možností na úrovni ZŠ i MŠ s důrazem na možná propojení a spolupráci.  

 

5.3.2 Cíl: Hledání nových způsobů aktivního zapojení rodičů 

5.3.2.1   Opatření: Hledání nových způsobů aktivního zapojení rodičů a veřejnosti do 

vzdělávání 

POPIS CÍLE OPATŘENÍ:  

Cílem opatření je najít nové způsoby zapojení rodičů a veřejnosti do vzdělávání.  

Problémem současného rodiče (potažmo společnosti) je velká časová zaneprázdněnost a tzv. 

profesionální parcelace života: lidé mají tendenci rozdělovat svůj život na „pracovní a osobní“ a 

stejně tak se staví k času, který dítě tráví ve škole. Je to čas oddělený na vzdělávání, v tu chvíli je 

odpovědností pedagogů tento čas vyplnit bez požadavku na spoluúčast rodiče, protože to prostě je 

jejich profesní povinnost. Děti si pak rodič VYZVEDÁVÁ (izolovaně bez souvislostí), nikoliv 

PŘEBÍRÁ (tzn. i s tím, co dítě zažilo přes celý den, co si o tom myslí učitel atd.). V tom je velký 

rozdíl. Jako společnost nejsme ochotni investovat čas ani energii do aktivit, které přímo nesouvisí 



 

 

s naším vlastním pracovním či osobním úkolem. To pak samozřejmě naráží na podstatu výchovného 

procesu, který je vždy nutně společným úkolem. Cestou ke změně je vytrvalé modelování vzájemné 

potřebnosti a vtahování rodičů do vzdělávacího procesu.  

POPIS PLÁNOVANÝCH AKTIVIT VEDOUCÍCH K NAPLNĚNÍ CÍLE: 

Podporovány budou například aktivity: rodičovské kavárny, účast rodičů na veřejných prezentacích 

výsledků jejich dětí (soutěže, projektové dny, prezentace, vystoupení), podpora modelu rodičovských 

schůzek ve třech (rodič, učitel, žák) – návaznost na vzdělávání pedagogů: začátek formou 

jednorázového modulu pro učitele „jak vést schůzku ve třech“ (koučovací principy, otevřené otázky, 

nekompetitivní formy vedení rozhovoru apod.) 

AKTIVITY ŠKOL: školy mohou podpořit aktivity spolupráce svou účastí a také dále pokračovat ve svém 

vlastním programu, který mají zaveden.  

AKTIVITY SPOLUPRÁCE: aktivity podporující profesionální kroky ke zlepšení práce s informacemi 

MOŽNÉ FORMY REALIZACE AKTIVIT SPOLUPRÁCE: aktivity umožňující pravidelný a systematický 

rozvoj žáka, pedagoga, rodiče nebo komunity: lektorská činnost, supervize, kurzy, výcviky, 

koučování, centra kolegiální podpory, pravidelná setkání k přenosu zkušeností a inspirace dobrou 

praxí, mezioborové kulaté stoly, tematické konference, konzultace s akademickými pracovníky apod.  

Jednorázové akce: školení, mimořádná setkání pracovních skupin MAP, jednoúčelové akce.  

Dále různé formy přímé práce s pedagogem/rodičem/veřejností. 

V případě potřeby i jiné formy aktivit, které dopředu schválí realizační tým. 

Aktivity budou probíhat dle možností na úrovni ZŠ i MŠ s důrazem na možná propojení a spolupráci.  

 

5.3.3 Cíl: Škola jako centrum kulturního a sportovního dění 

5.3.3.1   Opatření: Škola se přirozeně stává místem setkávání při řadě kulturních, sportovních 

a společenských akcí 

POPIS CÍLE OPATŘENÍ:  

Cílem opatření je učinit školu místem setkávání s rodiči a veřejností při řadě kulturních, 

sportovních a společenských akcí. Naplnění tohoto cíle závisí silně na proměně společenského 

klimatu a pochopení podstaty komunitního života místní obce.  

POPIS PLÁNOVANÝCH AKTIVIT VEDOUCÍCH K NAPLNĚNÍ CÍLE: 

Podporovány budou například aktivity: Aktivní nabídka prostor a vybavení školy pro veřejnost a 

organizace pracující s dětmi, organizace společenských akcí, identifikace se školou (rituály, hymna, 

trička, místnosti, barevné dny), přednášky na komunitní témata, prezentace školy navenek formou 



 

 

setkávání s různými kolektivy a osobnostmi při různých příležitostech, podpora dobrovolnictví, 

kontakt školních parlamentů se složkami veřejného života apod.  

AKTIVITY ŠKOL: školy mohou podpořit aktivity spolupráce svou účastí a také dále pokračovat ve svém 

vlastním programu, který mají zaveden.  

AKTIVITY SPOLUPRÁCE: aktivity vedoucí k setkávání s rodiči a veřejností při řadě kulturních, 

sportovních a společenských akcí. 

MOŽNÉ FORMY REALIZACE AKTIVIT SPOLUPRÁCE: aktivity umožňující pravidelný a systematický 

rozvoj žáka, pedagoga, rodiče nebo komunity: lektorská činnost, supervize, kurzy, výcviky, 

koučování, centra kolegiální podpory, pravidelná setkání k přenosu zkušeností a inspirace dobrou 

praxí, mezioborové kulaté stoly, tematické konference, konzultace s akademickými pracovníky apod.  

Jednorázové akce: školení, mimořádná setkání pracovních skupin MAP, jednoúčelové akce.  

Dále různé formy přímé práce s pedagogem/rodičem/veřejností. 

V případě potřeby i jiné formy aktivit, které dopředu schválí realizační tým. 

Aktivity budou probíhat dle možností na úrovni ZŠ i MŠ s důrazem na možná propojení a spolupráci.  

 

5.3.3.2   Opatření: Podpora komunitního rozměru ve vzdělávání 

POPIS CÍLE OPATŘENÍ:  

Cílem opatření je podpořit komunitní rozměr ve vzdělávání. Nejde pouze o vlastní budování 

komunity, jako v předchozích cílech, ale o pochopení podstaty komunity a její definici v našem 

kulturním prostředí. Dráždivých příkladů toho, „jak to na západě jde a u nás ne“ máme kolem sebe 

řadu. Naším cílem je ale aplikace zdravých principů komunitního života do českých kulturních 

poměrů. Nevyhneme se přitom zohlednění rázovitosti různých částí místního regionu.  

POPIS PLÁNOVANÝCH AKTIVIT VEDOUCÍCH K NAPLNĚNÍ CÍLE: 

Podporovány budou aktivity, které vedou k pochopení podstaty komunity a její definici v našem 

kulturním prostředí, patří se například: pojetí komunitního rozměru v ŠVP a patřičných 

předmětových souvislostech, modelace komunitního rozměru ve výuce (propojování souvislostí), 

přenos zahraniční zkušenosti (obousměrně) – výjezdy, korespondence, partnerství škol, síťování, 

práce školního parlamentu, dobrovolnictví 

AKTIVITY ŠKOL: školy mohou podpořit aktivity spolupráce svou účastí a také dále pokračovat ve svém 

vlastním programu, který mají zaveden.  

AKTIVITY SPOLUPRÁCE: aktivity vedoucí k pochopení podstaty komunity a její definici v našem 

kulturním prostředí včetně a následné aplikaci zdravých komunitních principů do života školy.  



 

 

MOŽNÉ FORMY REALIZACE AKTIVIT SPOLUPRÁCE: aktivity umožňující pravidelný a systematický 

rozvoj žáka, pedagoga, rodiče nebo komunity: lektorská činnost, supervize, kurzy, výcviky, 

koučování, centra kolegiální podpory, pravidelná setkání k přenosu zkušeností a inspirace dobrou 

praxí, mezioborové kulaté stoly, tematické konference, konzultace s akademickými pracovníky apod.  

Jednorázové akce: školení, mimořádná setkání pracovních skupin MAP, jednoúčelové akce.  

Dále různé formy přímé práce s pedagogem/rodičem/veřejností. 

V případě potřeby i jiné formy aktivit, které dopředu schválí realizační tým. 

Aktivity budou probíhat dle možností na úrovni ZŠ i MŠ s důrazem na možná propojení a spolupráci.  

 

  



 

 

5.4 Priorita 4 – Příjemné prostředí, kvalitní vybavení a dostatečná kapacita hmotného a 

personálního zázemí 

Cíle spojené s materiálním vybavením (4.2 a 4.3) zde nerozpracováváme, protože jsou pokryty 

v přehledu Investičních priorit.  

 

5.4.1 Cíl: Rozvoj podpůrných opatření a profesí 

5.4.1.1 Opatření: Podpora vzniku a zvyšování kvality systému podpůrných profesí a Školních 

poradenských center 

POPIS CÍLE OPATŘENÍ:  

Cílem opatření je podpořit vznik a zkvalitnění systému podpůrných profesí. Zkušenosti z provozu 

podpůrných profesí ukazují, že jde o zcela nový personální segment školství s mnoha zaváděcími 

obtížemi. Snaha o zkvalitnění tedy musí vést cestou standardizace podpůrných profesí na rovině:  

1) Legislativního vymezení pozic (tak, aby jej pochopil pracovník i vedení stejně) 

2) Kompetenčních modelů a náplně práce (ve vztahu k pedagogovi) 

3) Příkladů dobré praxe (jaké postupy jsou funkční) 

Další úrovní podpory je spojování podpůrných profesí do týmů Školních poradenských center. 

Členové týmu se navzájem inspirují, motivují a společnými silami komplexně pečují o konkrétní 

klienty daleko rychleji a efektivněji, než kdyby pracovali izolovaně.  Navíc dosáhnou snadněji pocitu 

smysluplného zapojení do provozu školy. Existence ŠPC přímo v místě školy je velmi výhodným 

nástrojem pro rozvoj podpůrných opatření 

POPIS PLÁNOVANÝCH AKTIVIT VEDOUCÍCH K NAPLNĚNÍ CÍLE: 

Podporovány budou aktivity, které vedou ke zkvalitnění systému podpůrných profesí, včetně 

podpory vzniku Školních poradenských center. 

AKTIVITY ŠKOL: školy mohou podpořit aktivity spolupráce svou účastí a také dále pokračovat ve svém 

vlastním programu, který mají zaveden.  

AKTIVITY SPOLUPRÁCE: aktivity vedoucí ke zkvalitnění systému podpůrných profesí a Školních 

poradenských center.  Patří se například: práce s asistenty pedagoga (vyjasnění kompetencí a náplně 

práce, komunikace a kooperace s pedagogem), vypracování kompetenčních modelů a detailních 

popisů práce všech pomáhajících profesí, práce s klimatem „kabinetů“, modelace žádoucích způsobů 

práce s žáky a kolegy, začlenění pozice do pracovních schémat školy (pozice nadřízenosti, 

podřízenosti, stanovení přímé odpovědnosti, model řízení a úkolování), rozvoj vztahů v ŠPC, 

spolupráce kolegů v ŠPC apod. 



 

 

MOŽNÉ FORMY REALIZACE AKTIVIT SPOLUPRÁCE: aktivity umožňující pravidelný a systematický 

rozvoj žáka, pedagoga, rodiče nebo komunity: lektorská činnost, supervize, kurzy, výcviky, 

koučování, centra kolegiální podpory, pravidelná setkání k přenosu zkušeností a inspirace dobrou 

praxí, mezioborové kulaté stoly, tematické konference, konzultace s akademickými pracovníky apod.  

Jednorázové akce: školení, mimořádná setkání pracovních skupin MAP, jednoúčelové akce.  

Dále různé formy přímé práce s pedagogem/rodičem/veřejností. 

V případě potřeby i jiné formy aktivit, které dopředu schválí realizační tým. 

Aktivity budou probíhat dle možností na úrovni ZŠ i MŠ s důrazem na možná propojení a spolupráci. 

  




