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Stav (základní charakteristika) oblasti  

Školská zařízení 

Mateřské školy 

V regionu je 16 mateřských škol. 

V souvislosti s demografickým vývojem se zvyšují v posledních letech počty tříd, takže některé MŠ mají 
tzv.výjimku z maximálního počtu žáků na jednu třídu1. Tento stav je ale přechodný a nevyžádá si 
v budoucnosti nové investice do rozšiřování kapacit MŠ. 

V Petrovicích je otevřena od roku 2014 soukromá MŠ s alternativním vzdělávacím programem zaměřeným na 
zdravý životní styl.  Nově byla otevřena v roce 2014 MŠ v Prosenické Lhotě. 

 

Základní školy 

Na území MAS je 15 základních škol, z toho 6 škol prvostupňových. Při všech školách fungují školní družiny 

a školní jídelny. Hustota sítě základních škol je jedna z nejvyšších v republice. Rozmístění škol a školských 

zařízení je dáno historickým vývojem. Počet základních škol se od roku 2005 nemění. 

                                                           
1
Dle ustanovení § 23 odst. 5 školského zákona může zřizovatel školy povolit výjimku i z nejvyššího počtu dětí, žáků 

a studentů stanoveného prováděcím právním předpisem do počtu 4 dětí, žáků a studentů za předpokladu, že toto 
zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 



 

Střední školy 

Na území MAS jsou 3 střední školy: Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Střední odborné učiliště 
Sedlčany, Střední odborné učiliště Sedlčany, o.p.s. 

  

Základní umělecké školy 

Na území MAS se nachází 1 ZUŠ v Sedlčanech s pobočkou v Petrovicích. V Kamýku nad Vltavou působí 
odloučené pracoviště ZUŠ Dobříš.  

 

Základní školy samostatně zřízené (školy pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) 

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Sedlec – Prčice, Luční 330, příspěvková organizace 

Základní škola a Dětský domov Sedlec – Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace  

Základní škola, Sedlčany, Konečná 1090 

Při Základní škole v Kamýku nad Vltavou je zřízena základní škola speciální se třemi třídami 

 

Mapa: Školy a školská zařízení v MAS Sedlčansko  (Zdroj ČSÚ, MAS k 31.12.2014) 

 

 

Pedagogičtí pracovníci a žáci 

V souvislosti s aktuálním demografickým vývojem zaznamenává proměnu (nárůst a pokles) počet 

pedagogických pracovníků a žáků v základních a mateřských školách. V současné době jsou naplněny (až 

přeplněny) školy mateřské, přechodný nárůst počtu dětí se očekává v základních školách. Z dat uvedených 

v tabulkách dlouhodobých údajů o počtu narozených dětí lze ale vyvodit trvalý úbytek počtu nově narozených 

dětí a s ním související i mírný pokles počtu pedagogických pracovníků. 

Průměrný počet žáků základních škol přepočtených na jednoho pracovníka nedosahuje stanoveného průměru 

MŠMT, některé školy žádají o výjimku a spojují ročníky. 



Graf: Počet živě narozených v MAS v letech 2008 – 2014 (Zdroj ČSÚ k 31.12.2014) 

 

Financování 

Ustanovení školského zákona vymezuje povinnost obce zajišťovat ty výdaje škol a školských zařízení (zejména 

investiční a údržbu budov), které nejsou hrazeny ze státního rozpočtu (platy pedagogických a 

nepedagogických pracovníků, částečně školní pomůcky, vzdělávání pedgogických pracovníků.) Obce jsou často 

nuceny podporovat školy nad rámec svých povinností a přispívat na fungování školy ze svých „napjatých“ 

rozpočtů, aby udržely úroveň vybavenosti školy a tím pádem i její konkurenceschopnost. 

Úroveň vzdělanosti  

Občané regionu MAS vykazují nižší podíl vyššího typu ukončeného vzdělání. Podle ukazatele dosažení 

nejvyššího stupně vzdělání je úroveň vzdělanosti v regionu nižší nežli republikový průměr. 

Graf: Poměr vzdělanostní struktury obyvatelstva v MAS, ve Středočeském kraji a v ČR k 31.12.2014 (Zdroj ČSÚ SLBD 
2001, 2011) 

 

Podle šetření v terénu pokrývá síť školních a předškolních zařízení území MAS dostatečně. Nabídka škol 

i mateřských školek je postačující.  

Následující graf znázorňuje počty škol vzhledem k počtu obyvatel – srovnání MAS se Středočeským krajem a 

ČR. Situace v MAS je podobná jako ve Středočeském kraji. SŠ jsou, jak lze předpokládat, jen v Sedlčanech, ale 

část středoškoláků jezdí za vzděláním mimo MAS. 

Graf: Srovnání počtu školních zařízení v MAS, ve Středočeském kraji a v ČR k 31.12.2014 (Zdroj ČSÚ k 31.12.2014) 



 

 

CHARAKTERISTIKA OBLASTI  NA ZÁKLADĚ VYHODNOCENÍ MÍSTNÍCH PRŮZKUMŮ A DAT  

Vzdělávací programy  

V období let 2008-2014 se jak žáci základních škol, tak i pedagogové v rámci svého dalšího vzdělávání zapojili 
do řady vzdělávacích projektů a programů zaměřených na různá témata základního vzdělávání:  
 

 Podpora výuky rozvoje gramotností a klíčových dovedností: čtenářská gramotnost, komunikační 
dovednosti, dovednost uvažovat a kriticky myslet, aktivní výuka dějepisu na prvním a druhém 
stupni ZŠ a další 

 Ověřování různých forem vzdělávání učitelů: didaktické dílny, osobní konzultace (mentoring), 
ukázkové hodiny, párové učení 

 Projekty zaměřené na vytváření dobrého klimatu ve škole a na rozvoj spolupráce učitelů v rámci 
jedné školy 

 Ověřování nových forem zájmové činnosti školních družin: fotografické vycházky, vycházky 
s prvky zážitkové pedagogiky, vycházky a činnosti ve družinách, které navazovaly na probíraná 
témata v rámci povinné výuky; vycházky a činnosti, při nichž děti vytvářely pomůcky do výuky pro 
právě probíraná témata (např. fotografie objektů ve školní budově začínající písmeny abecedy 
jako pomůcka pro výuku abecedy ve druhé třídě) 

 



       

 

 Šest škol využilo příležitost zkvalitnit práci žákovských parlamentů 

 Pro školy regionu byly vypracovány ve spolupráci se z. ú. Místo pro život, Muzeem Sedlčany a 
místními pamětníky historické textové a obrazové pomůcky do výuky na podporu místně 
zakotveného učení (pomůcky jsou učitelům k dispozici na portálu Místo pro život) 

 

 

 

 V deseti obcích ředitelé škol a starostové ověřovali po dobu dvou let nové formy spolupráce – 
výstupem se stala studie Spoluprací k udržitelnému rozvoji základních škol na Sedlčansku 

 Byl proveden průzkum aktivit spolupráce škol s rodiči a navrženy k ověření nové formy 
spolupráce. V Petrovicích brzy poté vznikla tzv. Školní kavárna, ve které se scházejí cca jednou za 
dva měsíce zástupci rodičů, pedagogů, zastupitelů a pracovníků školy nad aktuálními školními 
tématy.  

 Zrealizované projekty ověřily spolupráci škol, obcí a externích pracovníků a přinesly řadu 
zkušeností a podnětů, o které se chceme opřít při tvorbě regionálního modelu vzdělávání, např. 



 vzdělávání pedagogů opřít zejména o individuální formy: osobní konzultace, ukázkové hodiny, 
sdílení příkladů dobré praxe  

 do dalšího vzdělávání pedagogů zapojit osvědčené externí lektory a mentory 

 rozvíjet zájmové aktivity, které byly učiteli, řediteli a starosty obcí vyhodnoceny jako 
nejpřínosnější 

 začít ověřovat nové formy spolupráce s rodiči navržené ve studii Cesta k udržitelnému rozvoji škol 

 
Neziskové vzdělávací organizace 

Rozvoji vzdělávání v regionu přispívá nezisková organizace Místo pro život, z. ú., zaměřená na tvorbu 
učebních digitálních materiálů, učebních a metodických pomůcek. Výstupem jeho mnohaleté práce je 
didaktický portál pro základní školy Místo pro život. Interaktivní výukové příspěvky (úlohy) jsou koncipovány 
tak, aby pomáhaly žákům rozvíjet některé klíčové dovednosti, zejména uvažovat, vyvozovat závěry, třídit 
informace, odlišit podstatné od okrajového apod. 

 

      

 

 

Rodinné centrum Petrklíč 

Centrum Petrklíč funguje v Sedlčanech od roku 2000.  Náplní spolku jsou programy pro rodiče a předškolní 

děti, aktivity zaměřené na řemeslné a rukodělné činnosti, vzdělávání dospělých a sociální programy. 

Rodinné centrum Petrklíč nabízí volnou hernu pro rodiče s dětmi a službu hlídání dětí. Pro rodiče a děti pořádá 

výlety a kulturní akce na podporu rodičovství, besedy a větší vzdělávací celky, např. program Dobrým a ještě 

lepším rodičem (rodinné, právní a výchovné poradenství).  

Volnočasové centrum Hnízdo nabízí kurzy a workshopy pro děti, dospělé i seniory zaměřené především na 

rukodělné a řemeslné činnosti.  

Od roku 2009 realizuje centrum vzdělávací projekty zaměřené na zvýšení zaměstnanosti žen v regionu, v nichž 

bylo proškoleno téměř 300 osob. 

Třetím rokem je organizací pověřenou k výkonu sociálně-právní ochrany.  

 



                                   

Další vzdělávání, informální učení 
 

V rámci činnosti centra Petrklíč byly organizovány i projekty na podporu zaměstnanosti žen zaměřené na 
ICT, účetnictví, administrativní práci a design. Celkem bylo proškoleno 300 osob.  
 

Tematice dalšího vzdělávání se věnoval dvouletý projekt z.ú. Místo pro život „Cesty venkova“. V rámci 
projektu vznikl nový vzdělávací portál Cesty venkova, obsahově zaměřený na venkovská území ČR – na 
architekturu, krajinu a aktivní účast veřejnosti při rozvoji venkovských sídel. Dalším výstupem projektu je 
Strategie dalšího vzdělávání k udržitelnému rozvoji venkovských sídel.  
 
Další, resp. celoživotní vzdělávání má v českých i regionálních podmínkách často nízkou úroveň, navíc 
doprovázenou malým zájmem dospělé populace vzdělávat se. Zjištěná data by mohla napomoci při hledání 
schůdnějších cest jak zájem o celoživotní vzdělávání u dospělých probudit: 
 

 Zájem o další vzdělávání klesá s nižší úrovní dosaženého vzdělání 

 Větší zájem o další vzdělávání mají většinou lidé přistěhovalí z měst a aktivisté (zastupitelé, vedoucí 
spolků, klubů a sdružení) – i oni preferují osobní formy, navíc jsou často ochotni pomoci 
s organizováním vzdělávacích akcí pro ostatní 

 Změny v postoji k celoživotnímu vzdělávání lze dosáhnout v dlouhodobém horizontu – už při 
výchově na základních a středních školách, kdy by se nutnost celoživotně se vzdělávat přirozeně 
akcentovala jako něco nezbytného a přirozeného 

 Pro skupinu lidí s nižší dosaženou úrovní vzdělání je nejméně vhodnou formou vzdělávání kurz, 
seminář, přednáška. Vhodnější je předávání informací spojené s praktickou činností, např. upravit 
místo v obci a tuto akci spojit se vzdělávacím programem, pokud je nutný výklad, tak zprostředkovaný 
formou powerpointové prezentace 

 Jednou z nejefektivnějších forem vzdělávání je zasílání místního periodika do každé domácnosti 
s rubrikami různých vzdělávacích témat, která souvisejí alespoň částečně s životem obce (historií, 
krajinou, prací zastupitelstva) a jsou zpracována jednoduchou, čtivou formou. 

 Většímu zájmu o vzdělávací akce v obcích na venkově pomáhá osobní doporučení a pozvání – 
starosty, respektovaného zastupitele, člověka s přirozenou autoritou – vyplatí se obejít sousedy; příliš 
nefunguje zvaní na akci prostřednictvím plakátu nebo letáku 

 I zde platí, že příklady táhnou, nejlépe ze sousedství, zvláště když jsou dobře prezentované 

 Lidé na venkově mají méně času, který mohou a chtěli by věnovat vzdělávání – do zaměstnání často 
dojíždějí, pracují kolem domu a na zahradě – vzdělávací akce se tedy musí organizovat večer nebo 
o víkendu, a to bývá problematické 

 



Ke konci roku 2015 MAS Sedlčansko zpracovala podklady pro získání dotace na vypracování Místního akčního 
plánu rozvoje vzdělávání v území, tzv. MAP – vznikla tak pracovní verze plánu. Ta byla oceněna metodickým 
týmem Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) a našemu regionu byla nabídnuta možnost stát se 
modelovým regionem pro ČR a zároveň členem metodického týmu NIDV. 

 

 

Analýza z pohledu aktérů, problémy a jejich příčiny 
 

Pracovní skupina 
 
Petr Halada, starosta obce, učitel, člen Komory mládeže (poradní orgán ministra školství), člen monitor. 
výboru OPVVV, místopředseda Komise pro rozvoj výukových kapacit MŠ A ZŠ při MŠMT 
Eva Zirhutová, vedoucí didaktického programu Místo pro život 
Eva Šedivá, ředitelka ZŠ Krásná Hora 
Ludmila Hegerová, předsedkyně rodinného centra Petrklíč 
Marie Pilíková, předsedkyně azylového domu Starý Knín 
Radka Veselá, vedoucí Rodičovského klubu a Školní kavárny Petroviče 
 
Expertní skupina: 

Petr Koubek, pracovník Národního ústavu pro vzdělávání 

 

Uvedení do tématu 

Hlavní problémy oblasti základního vzdělávání v regionu jsou v mnohém shodné s problémy vzdělávání na 
celostátní úrovni.  

V roce 2001 byla přijata nová koncepce vzdělávání  ČR – Národní program rozvoje vzdělávání, tzv. Bílá kniha. 
Poprvé razantněji nežli dosud poukázala na to, že je třeba vedle vědomostí rozvíjet ve školách i širokou škálu 
dovedností, tzv. klíčových kompetencí (naučit žáky učit se – osvojit si osobní strategie učení využitelné po celý 
život, naučit je myslet – tvořivě, logicky a kriticky, komunikovat – otevřeně a účinně, spolupracovat, využívat 
čtenářství k osobnímu i profesnímu rozvoji, vést žáky škol k odpovědnosti, která je tak důležitá v osobním 
životě i pro fungování společnosti postavené na demokracii a svobodě). 

Při naplňování cílů měl být uplatňován základní princip – individuální přístup. Každý žák měl dostat šanci 
pracovat na své úrovni, podle svých schopností a potřeb, šanci zažívat úspěch ze zvládnutí učiva. Program 
inicioval postupný přechod od hodnocení formou známkování k slovnímu hodnocení, od hodnocení, které 
srovnává žáky mezi sebou navzájem k hodnocení, jehož prostřednictvím je žák schopen nahlížet svůj vlastní 
posun.  

Školy dostaly ve srovnání s ostatními zeměmi Evropy a světa velkou autonomii zvolit si svůj vlastní vzdělávací 
program, tzv. ŠVP,a ten v dalších letech pozměňovat a inovovat v návaznosti na změny ve společnosti, a podle 
aktuálních zkušeností učitelů z realizace programu či vzdělávacích potřeb žáků aj. relevantních odborných 
zjištění a autoevaluace školy. 

Státní vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV) sice stanovil cíle a principy, ale nedopracoval 
strategii – cestu, jak k cílům dojít, ani systém hodnocení, kterým by mohl ověřovat, nakolik se podařilo přiblížit 
se k cílům (na úrovni každého žáka, v úrovni práce každého učitele, jednotlivých škol a tudíž ani vzdělávacího 
systému jako celku). 

Programu chyběla mohutnější podpora finanční, materiální, metodická i politická, a tak postupně ztrácel 
podporu státu i důvěru pedagogické veřejnosti (srov. výzkumy Tomáše Janíka a NÚV týkající se prvních 
zkušeností s implementací kurikulární reformy, tzv. „Kvalitní škola“). 



Po cca patnácti letech stát vyhodnotil dosaženou úroveň naplňování cílů reformy a na základě zjištěných 
výsledků vypracoval novou vzdělávací strategii a dlouhodobý záměr vzdělávání, ve kterém je oproti 
předcházejícím reformním snahám kladen větší důraz na způsob, jak ke stanoveným cílům dojít nežli na jejich 
vydefinování. Vzdělávací záměry do roku 2020 budou opřeny především o vzdělávání pedagogů. Prioritně 
budou podporovány ty oblasti rozvoje, na které poukázaly místní a mezinárodní šetření a které jsou v souladu 
s evropskými i světovými vzdělávacími trendy (srov. studie a knihy autorů jako Fullan, Hargreaves, Hattie, Day 
aj.). 

Střední vzdělávání je u nás všeobecně spojeno s největšími vzdělávacími problémy a to především vzdělávání 
v oborech vzdělání neukončovaných maturitní zkouškou (v nichž žáci získají stupeň středního vzdělání nebo 
středního vzdělání s výučním listem, srov. PISA 2012). Jedná se především o pokles počtu žáků i absolventů 
těchto škol, malou atraktivitu oborů, celkově nízkou a zhoršující se úroveň základních dovedností, kterou jsou 
absolventi těchto škol vybaveni do života, menší schopnost adaptovat se na rychlé změny na trhu práce, což 
má za následek velkou nezaměstnanost této skupiny absolventů. Příčiny snižujícího se zájmu o technické 
obory bez maturitní zkoušky pravděpodobně souvisí i s genderovým problémem převažujícího počtu žen 
v základním vzdělávání. 

V oblasti předškolního vzdělávání je největším společným problémem státu, veřejné správy a samosprávy 
nedostatečná kapacita škol v některých, převážně městských oblastech. Tento problém se našeho regionu 
netýká. 

Další vzdělávání DV 

Charakteristickým rysem života v 21. století jsou rychlé společenské změny. Pro spokojený a kvalitní život 
včetně schopnosti uplatnit se profesně je důležité umět na měnící se podmínky reagovat, adaptovat se, 
případně je dokázat i aktivně ovlivňovat – být aktivní v osobním i veřejném životě. Nejvýrazněji lze tento trend 
sledovat v profesní oblasti. Stále častěji se stává, že člověk během svého života několikrát změní nejen 
pracovní zařazení, ale i obor své činnosti. Schopnost a motivaci celoživotně se učit by měli lidé získat 
především prostřednictvím základního a středního vzdělávání. Zvýšení úrovně vzdělanosti mohou napomáhat i 
různé formy dalšího vzdělávání. 

Úroveň dalšího vzdělávání, ochota lidí celoživotně se učit i celý podpůrný systém DV jsou v naší zemi ve 
srovnání s vyspělým státy Evropy a světa velmi málo rozvinuty. Příčinu lze hledat ve způsobu výuky na 
základních a středních školách, malé schopnosti motivovat a vést žáky a studenty k celoživotnímu učení, 
nedostatečném zajištění podmínek pro DV, nevhodné nabídce rekvalifikačních kurzů a jiných vzdělávacích 
forem, nízké úrovni informovanosti a stimulace poptávky po DV a to především pro nízko kvalifikované a 
sociálně znevýhodněné občany. 

Zájmové a neformální vzdělávání 

Zájmové vzdělávání, i když neposkytuje stupeň vzdělání, se zabývá aktivitami potřebnými pro rozvoj 
osobnosti, kompenzuje jednostrannou zátěž ze školy, má funkci výchovnou, vzdělávací, kulturní, preventivní 
(prevence šíření rizikového chování) a zdravotní (relaxační a regenerační). Zařízení pro zájmové vzdělávání 
(školní družina, školní klub, středisko volného času) mají velký potenciál různými formami zájmového 
vzdělávání rozvíjet a obohacovat témata školních vzdělávacích programů. Mnohde je však tento potenciál 
nevyužitý. 

 

PROBLÉMOVÉ OKRUHY 

 

Udržitelnost venkovských škol 

Škola v obci není jen centrem vzdělávání, ale je nebo se může stát centrem komunitního a kulturního života. 
Tomuto trendu je řada škol regionu nakloněna. Na společném jednání zástupců 12 škol regionu v červnu 2015 
a na návazných jednáních s řediteli škol a starosty obcí byl podpořen návrh vytvořit regionální síť komunitních 
škol. 



Nepříznivý demografický vývoj ukazuje, že počet dětí bude v delším časovém horizontu mírně klesat. Příčinou 
je především klesající porodnost, což nelze regionálními opatřeními ovlivnit. Obce regionu chtějí své základní 
školy udržet i při poklesu žáků pod limitní hranici a to i za cenu případných dalších finančních výdajů. 

Udržitelností venkovských škol se věnoval vzdělávací projekt WOSA, v rámci něhož byla zpracována studie 
Spoluprací k udržitelnému rozvoji venkovských škol v regionu Sedlčany. Na studii spolupracovalo20 ředitelů 
škol a starostů obcí. Výstupem byly návrhy na aktivity, které mají šanci udržitelnost venkovských škol 
pomoci: 

a) efektivní další vzdělávání učitelů  

b) obohacení práce školních družin prostřednictvím programů, které vedouexterní lektoři a studenti 
vysokých škol 

c) zkvalitnění práce Žákovských parlamentů 

d) podpora místně zakotveného učení. 

 

Kvalita výuky a podpora práce učitele 

Ministerstvo školství zatím nemá efektivní nástroje, kterými by dokázal hodnotit úroveň poskytovaného 
vzdělávání na českých školách. Je zřejmé, že důležitou roli hraje kvalita práce učitelů, jejich didaktická 
erudovanost a osobní přístup k žákům. Největší problém vidí ředitelé škol v nedostatečné přípravě 
budoucích učitelů na pedagogických školách v oblasti didaktiky, metodiky a psychologie a v nízké kvalitě 
dalšího vzdělávání pedagogů a podpory jejich dalšího osobnostního a profesního růstu.  

Požádali jsme zástupce škol, aby se vyjádřili ke kvalitě dalšího vzdělávání poskytovaného v letech 2008 – 2014 
v projektech OPVK. Šetření ukázalo, že dobrých lektorů je všeobecně v ČR velmi málo, nabídka 
akreditovaných vzdělávacích programů a projektů je nepřehledná a často má velmi nízkou profesní úroveň. 
MŠMT si je vědomo těchto problémů a do budoucna chce dát větší prostor zkušeným dobrým učitelům. Bude 
také při koncipování programů DVPP postupovat strategicky a vzdělávání orientovat podle potřeb konkrétní 
školy a místa/regionu. Chtěli bychom tohoto trendu využít i v našem připravovaném modelu regionálního 
vzdělávání. 

Příčiny problémů 

 absence nástrojů na vyhodnocování kvality výuky  

 velmi nízká úroveň vzdělávání budoucích pedagogů na VŠ v oblasti didaktiky, metodiky 
a psychologie, zejména v chybějící podpoře transferu znalostí do praxe 

 nedostatek kvalitních vzdělavatelů: lektorů, mentorů, konzultantů 

 

Spolupráce s rodiči 

Rodiče jsou – zejména v obcích na venkově – klíčovými „hráči“ vzdělávací politiky. Školu si pro své děti 
vybírají, a tak ovlivňují obsazenost škol (potažmo jejich existenci). Někteří upřednostňují umístění dětí do škol 
ve městech. Ačkoliv důvody nejsou zatím zjištěny, pravděpodobně jimi jsou zaměstnání rodičů ve městě, 
umísťování dětí do specificky zaměřených škol (např. škola se sportovním zaměřením, víceleté gymnázium) 
a občas i obava, zda má vesnická škola srovnatelnou úroveň se školou městskou. 

 
Dobrá spolupráce s rodiči je jednou z klíčových potřeb oblasti vzdělávání. Mezi rodiči a školami však nepanuje 
jednotný názor na roli a míru spolupráce. Zkušenost některých škol ukazuje, že je třeba dát rodičům větší 
prostor zapojit se do fungování školy a to až na úroveň participace na proměnách školních programů. 
Někteří rodiče se vážně zajímají o kvalitu výuky a v tomto směru jsou ochotni se i vzdělávat. Jinde jsou naopak 
rodiče pasivnější, jejich zapojení se omezuje na rodičovské schůzky a akce pořádané školou. Tito rodiče také 



většinou preferují konzervativnější způsoby výuky (výklad – učitelem řízená „diskuse“, tzv. struktura IRE/F2 – 
zkoušení). 

V Petrovicích vznikla z iniciativy rodičů aktivita Školní kavárna, na které se scházejí zástupci obce, učitelé, 
rodiče a společně řeší aktuální školní témata. S „rozjezdem“ kavárny pomáhal nezávislý facilitátor, pan Jaromír 
Boubal.  

 

Radmil Veselá, rodič, vedoucí Školní kavárny v Petrovicích 
 

V zaměření naší Školní kavárny v současnosti převažují témata věnovaná praktickému chodu školy:  stravování 

ve školní jídelně, příprava mimořádných akcí školy – školní Jarmark, ples. Někteří rodiče by uvítali i témata, 

která souvisí s novou koncepcí vzdělávání,  témata, která jim předestřela paní Eva Zirhutová na přednáčce 

zorganizované Spolkem rodičů na jaře roku 2015. 

Členky Spolku rodičů jsou i maminky, které vedou zájmový kroužek  Klubík pro  děti 1. stupně. Hlubší pohled na 

didaktiku je zajímá tudíž nejen jako rodiče, ale i vedoucí dětského kolektivu. 

 
Pro zajištění dobré spolupráce s rodiči chceme průběžně monitorovat potřeby a představy rodičů na 
vzdělávání, zároveň ale také informovat rodiče o nových trendech ve vzdělání. 

Na spolupráci s rodiči byla zaměřena dvě setkání zástupců obcí a škol v projektu WOSA. Ředitelé škol 
a starostové obcí vyhodnocovali přínos různých forem spolupráce s rodiči, vyjadřovali svou podporu formám 
spolupráce s různou mírou aktivního podílu rodičů:  

 Učitelé, děti a vedení školy organizují akce pro rodiče, rodiče jsou diváky (divadelní představení, 
besídky, akademie, trhy, den otevřených dveří, internetové stránky školy…) 

 Škola organizuje akce společně s rodiči – rodiče jsou spoluorganizátory a aktivními účastníky (brigády, 
dílny, společné výlety…) 

 Rodiče sami organizují akce pro školní děti  

 Rodiče mají možnost participovat na vyučovacím procesu: 

a) návštěvou vyučovací hodiny 

b) účastí na ukázkové hodině vedené v duchu nových trendů 

c) vytvořením pomůcek, poskytnutím informací, přímou účastí ve výuce 

 Rodiče mají možnost zapojit se do fungování školy, rozvoje a koncepce, řešení problémů, proměny 
školních vzdělávacích programů 

 Škola nabízí vzdělání a zájmové aktivity pro rodiče (pro širší veřejnost), popř. je vzdělávacím 
a kulturním centrem obce. 
 

Příčiny problémů 

 Malá osvěta mezi rodiči týkající se nových trendů ve vzdělávání 

 Převažující konzervativní přístup ke spolupráci rodičů se školou 

                                                           
2
Initiation – reaction – evaluation/feedback (učitelova otázka, reakce žáka a zpětná vazba učitele) – v takovém modelu 

zcela dominuje učitel, a zcela chybí přirozená interakce mezi žáky, spolupráce při řešení problémů apod., přitom je podle 
zjištění Matějíčka (1993 a 1996) a nyní také Šeďové a kol. (2012) zcela převažující v českých školách. 



 Časová vytíženost rodičů, která brání aktivnější spolupráci se školou 

 Dojíždění rodičů za prací do měst – důvod proč některé venkovské děti navštěvují městskou školu. 
 

 

Propojenost vzdělávání se stavem a rozvojem území 

Region Sedlčansko řeší specifické problémy související se zaměstnaností, stárnutím populace, odchodem 
mladých lidí z regionu, kvalitou životního prostředí atd. Školy by mohly svými vzdělávacími programy řešení 
regionálních problémů napomáhat, např. Ve spolupráci s místními subjekty realizovat kvalitní místně 
zakotvené učení.  Místně zakotvenému učení i tvorbě podpůrného materiálu pro školy se v regionu 
dlouhodobě věnuje z.ú. Místo pro život – viz www.mistoprozivot.cz 

Velmi důležitá se ukazuje provázanost vzdělávání s profesním uplatněním absolventů na trhu práce. Z 
analýzy dostupných dat a z informací získaných na pracovních schůzkách a setkáních se zaměstnavateli 
vyplynulo, že: 

 pracovní kompetence a řemeslná zručnost absolventů škol v oblasti polytechnických oborů jsou na 
výrazně nižší úrovni, než požadují zaměstnavatelé v regionu 

 velké zemědělské podniky by byly ochotné přispět i finančně na zkvalitnění výuky, která by zvýšila 
úroveň vzdělávání opravářů zemědělských strojů 

 klesá zájem mladých lidí o práci v zemědělství – bylo by třeba získat děti pro tuto oblast práce, která 
má v regionu větší zastoupení, než je republikový průměr 

 

Diverzita zájmového vzdělávání 

Malé školy a obce na venkově nemají šanci poskytnout dětem a žákům tak rozmanitou nabídku neformálního 
zájmového vzdělávání jako školy a obce městské. Školy zajišťují zájmové vzdělávání převážně prostřednictvím 
nadstavbové práce učitelů (vedoucí kroužků), obce většinou prostřednictvím členů spolků dobrovolných 
hasičů a tělovýchovných jednot a organizací pracujících s dětmi a mládeží. Některé obce a školy na činnost 
přispívají z obecního rozpočtu, jinde kroužky hradí rodiče, nebo se obě formy kombinují. Je málo 
dobrovolníků ochotných kroužky vést, svou roli hrají i velká vytíženost učitelů (učitelek), zvláště těch, které 
mají rodiny s malými dětmi, a časové omezení pro dojíždějící děti. 

Projekt WOSA ověřoval řešení zmíněných problémů využitím externích spolupracovníků, což mělo velmi 
dobrou odezvu. 

Dalším způsobem by mohlo být propojení aktivit mezi školami a obcemi v rámci Regionální sítě komunitních 
škol, spolupráce s místními podniky, studenty vysokých škol a pracovníky regionálních organizací. 

Částečně se problém dá řešit i proměnou výuky v základním vzdělávání, která by se žákům umožnila 
svobodnější volba obsahu a způsobu vzdělávání, a tak se zvýšila jejich odpovědnost za vlastní vzdělávání 
a později i společnost, ve které žijí.  

Zajímavou formou neformálního vzdělávání je propojení volnočasových aktivit školních družin s povinným 
vzděláváním na prvním stupni. S touto formou spolupráce máme v regionu bohaté zkušenost. 

Velmi málo zkušeností máme se zájmovými aktivitami mládeže. 

 

Stav budov, vybavenost, materiální zajištění výuky 

Stav budov a jejich materiální zázemí jsou ve většině škol na dobré úrovni, i když trendy vzdělávání 
předpokládají větší využívání techniky a tím i lepší vybavení pro digitální výuku. Rezervy jsou i 
v kompetencích pedagogických pracovníků škol a školních družin ovládat tuto techniku.   

http://www.mistoprozivot.cz/


S vybaveností škol souvisí i problém vyplývající z financování školních projektů ze strukturálních fondů. Aby 
z nich mohly školy získat materiální vybavení, byly často nuceny plnit neúměrné a nesmyslné požadavky 
(absolvovat vzdělávání s nekompetentními lektory, vypracovávat množství materiálů nad rámec potřeb výuky 
atd.). I proto byl leckdy vztah pedagogů ke vzdělávacím projektům oprávněně negativní, což zřejmě 
nepříznivě ovlivní nové projektové období. 

Pro udržitelnost venkovských škol má velký význam využití jejich velkého potenciálu a výhodě proti školám 
městským – přírodu a krajinu obklopující školní budovy. I šetření mezi rodiči žáků čtvrtých tříd jedné ze škol 
potvrdilo vnímání venkovské školy jednadvacátého století jako školu s úzkým propojením s přírodou. Mezi 
zástupci škol je velký zájem o vybudování venkovních učeben, přírodních dětských hřišť a naučných, přírodě 
blízkých lokalit.  

 

Další okruhy problémů 

Střední školy 

V regionu Sedlčanska je míra nezaměstnanosti vyšší nežli celorepublikový průměr, přičemž velkou roli hraje 
větší počet absolventů s nižší úrovní dosaženého vzdělání (i výsledků učení). 

Kořeny je třeba hledat již v základním vzdělávání – slabší žáci, kteří zažívají školní neúspěch, mají i menší 
motivaci celoživotně se vzdělávat (a profesní očekávání), případně si zvyšovat kvalifikaci. Problémem je i 
malý zájem o polytechnické obory. Svůj podíl na tomto stavu má i velký odliv mladých lidí s vyšším 
a vysokoškolským vzděláním, kteří na území regionu nenašli adekvátní uplatnění. 
 
Informace o středních školách budou doplněny  
 
Předškolní výchova a vzdělávání 

Mateřské školy v regionu zvládají nápor současné silnější populační vlny bez nutnosti rozšiřovat kapacity. 
Psychologické i pedagogické výzkumy ale už dávno potvrdily, že pro vytvoření a fixaci základních životních 
postojů, návyků a částečně i dovedností je klíčovým obdobím věk do zhruba 6 let. Z toho vyplývá, jak 
obrovský význam má zvyšování kvality institucionalizovaného i rodinného předškolního vzdělávání a výchovy. 

Stejně jako v případě základních škol se i zde formují mezi rodiči a pedagogy dva přístupy: klasické pojetí 
s důrazem na maximálně možné zabezpečení bezpečnosti dětí v prostředí učeben a umělých hřišť na jedné 
straně, a alternativnější pojetí upřednostňující větší míru pobývání dětí v přirozeném prostředí okolí škol 
s důrazem na získání odolnosti vůči „nepřízni“, případně jiné alternativní programy na straně druhé. 

Speciální a praktické školy 

Informace budou doplněny 

 

Další vzdělávání 

Dalšímu vzdělávání se věnovalo v rámci projektů z ESF centrum Petrklíč. V několika bězích probíhaly 
rekvalifikační kurzy pro ženy po mateřské dovolené. Některé kurzy nabízely vzdělávání zaměřené na zvýšení 
kompetencí žen v různých oblastech (největší zájem byl o dovednost práce s PC), některé kurzy měly 
rekvalifikační charakter spojený  s finančním příspěvkem pro případného zaměstnavatele. Kurzem prošlo 40 
žen, všem se podařilo najít zaměstnání. Obsah kurzů zvolili zaměstnanci centra podle průzkumu místní 
nabídky podniků a zaměstnavatelů a na základě zájmu žen: finanční účetnictví, administrativní práce, sociální 
pečovatelství , web design, pečovatelství o děti. 
Zkušenosti z realizace tohoto programu na podporu zaměstnanosti ukázaly, že nejslabším článkem řetězce 
byla externí agentura práce. Centrum Petrklíč  by chtělo v budoucnu získání  akreditaci  k provozování 
agentury na zpsostředkování  zaměstnanosti  v regionu, provázat  rekvalifikační  programy s pomocí 
s vyhledáváním zaměstnání. 



Zkušenosti s dalším vzděláváním  Úřadu práce Sedlčany 

bude doplněno 

 

Nástin problémů, které budou řešeny prostřednictvím realizace MAP   

Viz příloha 

 
 

Hlavní problémy oblasti Vzdělávání – souhrn 

Okruh problémů shodných s problémy implementace nové koncepce vzdělávání MŠMT pro období let 2016-
2020 

 Malá pružnost vzdělávací soustavy – je třeba přizpůsobovat vzdělávání vývoji společnosti, zejména 
prudkým ekonomickým, environmentálním a společenským změnám 

 Státní vzdělávací záměry a koncepce se neustále mění – MŠMT má pak omezenou schopnost stanovit 
cíle vzdělávání, sjednotit terminologii, vymezit klíčové pojmy (gramotnost, kompetence, kvalitní škola, 
kvalitní výuka, rovné příležitosti ve vzdělávání a další), efektivně vyhodnotit úroveň vzdělávání, a to jak 
celé vzdělávací soustavy, tak na jednotlivých školách 

 Problémy související se vzděláváním pedagogů: rezervy v přípravě budoucích učitelů na vysokých 
školách, absence přehledného a dostatečně profesionálního systému dalšího vzdělávání pedagogů a 
jejich profesního růstu (je ponechán na dobrovolném rozhodnutí), nedostatek financí na podporu 
dalšího vzdělávání a růst platů pedagogických pracovníků. 

 Vzdělávací oblasti, ve kterých ČR zaostává za většinou zemí EU: nízká úroveň zajištění rovných 
příležitostí ve výuce – nadaní žáci často odcházejí na víceletá gymnázia a specificky zaměřené školy, žáci 
s různými formami znevýhodnění do škol praktických; vliv socioekonomického zázemí v rodinách na 
výsledky učení žáků: úspěch, případně neúspěch v učení závisí ve velké míře na tom, v jakém prostředí 
dítě vyrůstá. V ČR je tento faktor významnější než v ostatních zemích OECD, je zde kladen větší důraz na 
domácí přípravu, takže děti nemají srovnatelné podmínky pro vzdělávání (např. děti, jejichž rodiče 
nedosáhli vyšší stupeň vzdělávání, srov. PISA 2012). 

 MŠMT v praxi nedostatečně podporuje a objasňuje nové trendy ve vzdělávání (rovné příležitosti ve 
výuce, diferencovaná výuka, inkluze, celoživotní učení, učební strategie, hodnocení výsledků učení žáků) 

 Absence dostupné pedagogicko-psychologické podpory výuce ve školách a ve vzděl. systému 

 Nízká úroveň polytechnického vzdělávání a výuky zaměřené na badatelství a výzkum, z čehož také plyne 
klesající zájem o technické obory 

 Nesystematický přístup k dalšímu vzdělávání 

 

Okruh problémů regionálního charakteru 

 Udržitelnosti venkovských základních škol    
Hustá regionální síť základních škol, nepříznivý demografický vývoj, umísťování dětí z venkovských 
obcí některými rodiči do městských škol, pro obce finančně náročné dotování škol z obecních rozpočtů  

 Nižší úroveň vzdělanosti v regionu v porovnání s celorepublikovým průměrem (vyšší míra zastoupení 
obyvatel, kteří dosáhli jen základní nebo nedokončené vzdělání) 

 Kvalita středního odborného školství, provázanost se základním vzděláváním, se zaměstnaností 
a podnikáním, s hlavními problémy a potenciálem regionu. Klesající zájem žáků o studium odborných 



škol technického zaměření v regionu. Nízká úroveň pracovních kompetencí absolventů vzhledem 
k požadavkům podnikatelských subjektů regionu 

 Malá nabídka dalšího vzdělávání v regionu 

 Nevyužitý potenciál neformálního a zájmového vzdělávání 

 Nedostatečná provázanost vzdělávání s problémy a rozvojem regionu 

 Nevyužitý potenciál efektivní spolupráce škol s rodiči a s ostatními veřejnými, podnikatelskými 
a neziskovými subjekty regionu 

 Materiálně technické vybavení škol pro zajištění specifických oblastí základní a zájmové výuky: 
digitální technika, polytechnická a řemeslná výchova, pomůcky pro diferencovanou výuku, místně 
zakotvené učení. 

 

 

Potenciál rozvoje 
 

Využití zkušeností z realizací vzdělávacích programů a projektů OPVK. 

Ochota a vůle zástupců škol ke spolupráci, k aktivnímu zapojení do tvorby regionálního modelu vzdělávání. 

Možnost stát se modelovým regionem pro ověřování Místního akčního plánu MAP, nabídka Národního 

institutu pro další vzdělávání NIDV účastnit se jako odborní konzultanti v  metodickém týmu NIDV – garanta 

realizace MAP v ČR. 

Zkušenosti některých škol s ověřováním nových trendů ve výuce: ZŠ Višňová a ZŠ Počepice – diferencovaná 

výuka, ZŠ Krásná Hora – klima školy, ZŠ Kosova Hora – čtenářská gramotnost (čtenářské kluby), ZŠ Dublovice a 

Nechvalice – tvořivá dramatika, ZŠ Propojení – čtenářská gramotnost v rámci oborových didaktik; párové 

učení, Praktická škola Prčice – inkluzivní učení; ZŠ Chlum– podpora profesnímu růstu pedagog. sboru, ZŠ 

Jesenice – žákovský parlament – participace žáků na proměnách míst, ZŠ Vysoký Chlumec – matematika prof. 

Hejného, ZŠ Petrovice, ZŠ Kamýk nad Vltavou – nové formy spolupráce s rodiči: Školní kavárna, průzkumy a 

dotazníková šetření potřeb a názorů rodičů, další – bude doplněno 

Velmi dobrá úroveň činnosti neziskového sektoru na podporu vzdělávání: rodinné centrum Petrklíč – 

neformální vzdělávání, spolupráce s rodiči; z.ú. Místo pro život – metodická podpora profesního růstu 

pedagogů (akreditované programy), interaktivní výukový materiál, podpora místně zakotvenému učení; 

vzdělávací environmentální programy Ochrany fauny Hrachov. 

Zájem škol o vytvoření stálé regionální sítě komunitních škol. 

Možnost získat dotace z OPVVV na tvorbu a ověření modelu podpory vzdělávání v regionu MAP a následně 

MAP +. 

Možnost získat dotace z OPVVV na realizaci specifických vzdělávacích témat v rámci zjednodušeného 

financování tzv. šablon a předběžná dohoda MAS Sedlčany se školami na spolupráci s jejich přípravou, 

vedením, tvorbou výstupů a vyhodnocením. 

Možnost získat dotace z OPVVV na realizaci specifických vzdělávacích témat v rámci zjednodušeného 

financování projektů spolupráce škol v regionu. 



Možnost získat dotace z OPVVV na realizaci specifických vzdělávacích témat především komunitního zaměření 

v rámci individuálních projektů. 

Možnost získat dotace z národních a mezinárodních fondů na realizaci programů komunitního charakteru 

v rámci činnosti Sítě komunitních škol. 

 

 

Návrhy řešení 

Koncepce rozvoje vzdělávání v regionu – regionální model MAP 

aktivity 

 Vyhotovit podklady pro získání dotace na vytvoření modelu regionální podpory vzdělávání – MAP. 

 Ověřovat pracovní verzi modelu a vyhodnocovat průběh a výstupy. 

 Zakomponovat do modelu obecné i specifické potřeby škol včetně investičních záměrů, potenciál 

každé jednotlivé školy a její zaměření. 

 Vytvořit podklady pro získání dotace na realizaci projektu MAP + , připravit aktivity spolupráce škol na 

školami vybraných vzdělávacích tématech, zrealizovat je a vyhodnotit jejich přínos. 

 Podpořit zájem široké pedagogické veřejnosti podílet se na vytvoření modelu rozvoje vzdělávání 

v území prostřednictvím zapojení do pracovních skupin. Účastníkům pracovním skupin poskytovat 

nadstandardní metodickou a materiální pomoc. Návrh zaměření skupin: 

PS – Předškolní vzdělávání   
PS – Vedení školy – leaderschip 
PT – Matematická gramotnost  
PS – Prevence školní neúspěšnosti (rovné příležitosti ve vzdělávání, inkluze, diferencovaná výuka)  
PS – Čtenářská gramotnost  
PS – Kvalita výuky – profesní, i kariérní růst pedagogických pracovníků (plánování výuky, moderní 
trendy ve vzdělávání) 
PS – Komunitní škola,Zájmové vzdělávání – podpora komunitní funkce škol v obcích a regionu, 
vzdělávání  
PS k UR – výchova k demokrat. občanství, místně zakotvené učení, spolupráce subjektů napříč 
vzdělávacími tématy, spolupráce s rodiči  
PS – Osobnostní rozvoj (učitelů, žáků, rodičů) – pedagogicko-psychologické poradenství  
PS – Podpora zaměstnanosti a podnikání (kariérové poradenství, polytechnická výchova, podpora 
řemeslných dovedností, badatelství a inovace...) 
PS – Další  
 

Podpora implementace nové vzdělávací koncepce MŠMT – Dlouhodobého záměru rozvoje 

vzdělávání 2016 – 2020, pomoc školám připravit se na prioritní záměry MŠMT 

aktivity 

 Pomáhat školám s vypracováním plánů rozvoje kvality škol, případně s používáním nástrojů průběžné 

evaluace. 

 Spolupracovat se školami a externími subjekty na zajišťování profesního růstu pedagogických 

pracovníků, výhledově kariérního postupu. 



 Zvyšovat úroveň výuky v oblastech, na které bude zaměřena zvýšená pozornost MŠMT: m.j. 

matematická a čtenářská gramotnost, informatické myšlení. 

 Pomáhat implementaci programů v oblasti prevence školní neúspěšnosti, inkluzivního učení, aplikaci 

principu rovných příležitostí ve vzdělávání, diferencované výuce. 

 

Vzdělávací programy zaměřené na specifické vzdělávací oblasti  

aktivity 

 Ověřovat formativní způsoby hodnocení žáků.  

 Organizovat vzdělávací programy pro ředitele škol ve vazbě na připravované záměry MŠMT: Kvalitní 
škola, příprava implementace nového kariérního systému a další. 

 Ověřovat nové formy výuky zaměřené na učební strategie (dovednosti a schopnosti celoživotně se 

vzdělávat) – učitel učí (s) žáky učit se. 

 Zavádět pedagogicko-psychologické poradenství v mateřských školkách, na základních školách 

a v komunitních centrech obcí. 

 Podporovat zvýšení úrovně gramotností: přírodovědné, společenskovědní, polytechnické, jazykové, 

informatického myšlení (dříve „ICT gramotnosti“). 

 Podporovat zvýšení úrovně dovedností (kompetencí) na všech stupních škol: kognitivní dovednosti 

(uvažovat, kriticky myslet, řešit problémy ...); komunikačně-sociální dovednosti, občanské, pracovní. 

 Využít potenciál neformálního vzdělávání osobnímu rozvoji dětí a žáků, ověřovat nové programy 

zájmového vzdělávání. 

 Zkvalitnit provázanost výuky napříč jednotlivými stupni škol MŠ, ZŠ a SŠ. 

 

Vzdělávací programy zaměřené na provázanost výuky s rozvojem regionu a na podporu realizací 

specifických témat jednotlivých škol (obcí) 

aktivity 

 Ověřovat aktivity zvyšující šanci na udržitelnost venkovských škol. 

 Podporovat různé formy a způsoby místně zakotveného učení. 

 Zaměřit se na aktivity, které propojují výuku s hlavními problémy regionu zejména v oblasti 
zaměstnanosti a podnikání, které zvyšují zájem dětí, žáků a studentů o technické obory. 

 Zkvalitnit kariérové poradenství. 

Síť komunitních škol (komunitních center) regionu   

aktivity 

Vytvořit Síť komunitních škol regionu, případně Síť komunitních center a škol regionu s prioritním zaměřením 
na: 

1) komunitní programy zaměřené na udržitelný rozvoj regionu: efektivní formy a metody vzdělávání 
k demokratickému občanství, žákovské parlamenty, participace dětí, žáků a studentů na konkrétních 
realizacích v obcích, práce s veřejností, s rodiči, s vycházejícími žáky – jejich podchycení, aby se do 
školy vraceli a podporovali jí, .... 



2) spolupráci a partnerství škol, školských zařízení, organizací pracujících s dětmi, zřizovatelů škol, 
rodičů, neziskových a podnikatelských subjektů, externích spolupracovníků, 

3) management a administrativní zajištění projektů spolupráce škol a dalších subjektů regionu v rámci 
OPVVV a případných dalších společných programů.  

Zapojit se do práce metodických týmů projektů a programů MŠMT, účastnit se panelových setkání, poskytovat 
zpětnou vazbu z realizace programů v regionu a iniciovat případné pozitivní změny. 

 

 

 

 

Příloha 

 

Nástin problémů, které budou řešeny prostřednictvím realizace MAP   

Jsme na počátku implementace nové vzdělávací politiky definované v dokumentech MŠMT. Za námi je patnáctiletá zkušenost 
z realizace Národního programu rozvoje vzdělávání, tzv. Bílé knihy. Nezávislá evaluace doložila, že: Navzdory pokrokům v některých 
oblastech nebyly mnohé cíle deklarované Bílou knihou prakticky naplněny, řada zamýšlených opatření byla uskutečněna v jiné podobě, 
než jak bylo původně předpokládáno, nebo vůbec. 
Hlavní problém, na který se chceme prostřednictvím tvorby MAP soustředit, bude proto souviset s vytvořením takového prostředí 
(zázemí, podpory), ve kterém bude mít nová koncepce vzdělávání a její prioritní oblasti šanci promítnout se v terénu, ve výuce na 
jednotlivých školách. 
Lze očekávat, že vytvoření tohoto středního článku mezi „nahoře a dole“ bude spojeno s řadou překážek. Nejzávažnější problémy, 
budou pravděpodobně shodné s těmi, se kterými jsme se setkali již při realizaci čtyř projektů spolupráce škol a obcí v regionu a jež jsou 
zpracovány ve výstupních analýzách těchto projektů. 
Další okruh problémů je místního charakteru. Podrobně rozpracovány jsou ve Strategii místní akční skupiny MAS Sedlčansko: 
udržitelnost venkovských škol, odchod mladých lidí za vzděláním a prací z venkova do měst, nižší úroveň vzdělávání oproti 
republikovému průměru, malá provázanost výuky s hlavními problémy regionu zejména v oblasti zaměstnanosti a podnikání, malá 
provázanost výuky napříč jednotlivými stupni vzdělávání především ZŠ a SŠ, nedostatečně využitý potenciál neformálního vzdělávání 
pro osobní rozvoj dětí a žáků; nevyužitý potenciál spolupráce vzdělávacích a ostatních subjektů v regionu. 
 

Příčiny problémů   

Problémy spojené se zaváděním nových národních vzdělávacích záměrů do škol jsou obecného charakteru. Jejich analýzy jsou popsány 
v analytických částech národních strategických dokumentů. Jsou to především: malá míra porozumění nové národní vzdělávací politice 
u široké pedagogické veřejnosti, nesdílení základních východisek, nejistota a nedůvěra ke krokům MŠMT a novým vzdělávacím 
záměrům.  

Vzdělávací problémy regionálního charakteru jsou důkladně rozpracovány ve strategii MAS Sedlčansko a ve studii Spoluprací obcí a 
škol k UR venkovských škol (výstupu projektu WOSA realizovaném v deseti obcích a školách regionu). 

Hlavní problémy a jejich příčiny: 

1) Udržitelnost venkovských základních škol. Příčinou je stárnutí populace, nepříznivé migrační saldo – vylidňování regionu, odchod 
mladých lidí za prací do měst. 

2) Malá provázanost výuky s hlavními problémy regionu, zejména v oblasti zaměstnanosti a podnikání, nízká úroveň pracovních 
kompetencí absolventů, klesající zájem o technické obory. Příčinou je malá spolupráce škol s podniky, nedostatečný rozvoj pracovních 
kompetencí již od útlého věku, nedostatečná úroveň rozvoje některých gramotností zvyšující konkurenceschopnost regionu (ICT), 
nedostatečné materiální zázemí progresivním formám podpory technických oborů. 

3) Nedostatečná spolupráce různých subjektů v regionu, spolupráce a provázanost vzdělávání napříč stupni vzdělávání, především ZŠ a 
SŠ. Příčinou je nedostatečná spolupráce mezi subjekty, chybějící iniciační skupina. 

4) Nedostatečně využitý potenciál neformálního zájmového vzdělávání k osobnímu rozvoji dětí a žáků. Příčinou je prioritní zaměření 
zájmových aktivit na klasické formy trávení volného času (sportovní kroužky, výtvarné a hudební kroužky), nízké povědomí o 
možnostech nových forem neformálního vzdělávání a jejich přínosu rozvoji širšího potenciálu dětí a žáků. 



 

Cíle MAP 

Vytvořit koncepci vzdělávání v regionu, a tak podpořit rozvoj kvality škol a napomoci dosahovat hlavní cíl vzdělávání: rozvinutí 
potenciálu každého žáka, jenž mu umožní obstát v osobním, společenském a pracovním životě 
 
Dílčí cíle: 
 

1. Vytvořit partnerství a ověřit jeho přínos vzdělávání regionu, nastavit principy a komunikační strategii. 

2. Vyhotovit analýzu území, která vydefinuje výchozí stav kvality vzdělávání: silné a slabé stránky, problémy a potenciál.  

3. Vytvořit Strategii vzdělávání v regionu do roku 2023 a její zjednodušenou verzi: Strategický rámec. Vydefinovat prioritní oblasti, 
investičních priority. Zakomponovat do strategie hlavní záměry národní vzdělávací politiky i záměry a problémy regionálního 
rozvoje. Navrhnout kroky k dosahování cílů jednotlivých oblastí. 

4. Vytvořit krátkodobý akční plán rozvoje vzdělávání pro následnou realizaci. 

5. Zvýšit úroveň vzdělanosti pedagogické a nepedagogické veřejnosti v oblastech plánování a v prioritních oblastech národní 
vzdělávací politiky, a tak zvýšit připravenost regionu vytvořit efektivní model regionální podpory vzdělávání – MAP. Vytvořit a 
realizovat soubor vzdělávacích programů pro všechny cílové skupiny projektu. 

6. Evaluovat proces partnerství, proces strategického plánování a vzdělávací aktivity a výstupy evaluace zapracovávat do hlavních 
výstupů projektu. 

7. Úzce spolupracovat s realizačními týmy systémových projektů, účastnit se panelů, poskytovat zpětnou vazbu (přínos a 
problémy) z oblasti komunitního plánování a spolupráce, partnerského regionálního vzdělávání. 

 

 

 

 


