
 

  

 

Místní akční plán vzdělávání pro 

region Sedlčanska 
Analytická část 

 
29. 1. 2018 
 



 

Místní akční plán vzdělávání pro region Sedlčansko reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000992 

  

Obsah  

Úvod  ..................................................................................................................................... 2 

2. Analytická část  ................................................................................................................ 2 

2.1 Obecná část analýzy .................................................................................................... 2 

2.1.1 Základní informace o řešeném území .................................................................... 2 

2.1.2 Analýza existujících strategických záměrů a dokumentů v území majících 
souvislost s oblastí vzdělávání ......................................................................................25 

2.1.3 Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT .........................................................31 

MATEŘSKÉ ŠKOLY ......................................................................................................31 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY ........................................................................................................41 

2.1.4 Charakteristika školství v řešeném území .............................................................51 

Předškolní vzdělávání ...................................................................................................59 

Základní vzdělávání ......................................................................................................70 

Základní Umělecké Školy ..............................................................................................84 

Neformální a zájmové vzdělávání ..................................................................................88 

Zajištění dopravní dostupnosti škol v území ..................................................................91 

Sociální situace .............................................................................................................91 

3.1 Specifická část analýzy ...............................................................................................93 

3.1.1 Témata MAP v řešeném území ............................................................................93 

3.1.2 Analýza dotčených skupin v oblasti vzdělávání v řešeném území – jejich zapojení, 
způsob spolupráce a komunikace, apod. .......................................................................95 

3.2 Východiska pro strategickou část ................................................................................98 

3.2.1 Vymezení problémových oblasti ...........................................................................98 

3.2.2 Vymezení prioritních oblastí rozvoje v řešeném území .........................................99 

3.2.3 SWOT-3 analýza prioritních oblastí rozvoje v řešeném území ............................ 101 

Seznam graf ů .................................................................................................................... 103 

Seznam tabulek  ................................................................................................................ 105 

Seznam map  ..................................................................................................................... 105 

 

  



 

Místní akční plán vzdělávání pro region Sedlčansko reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000992 

Úvod 
 

Nositelem projektu MAP regionu Sedlčanska je MAS Sedlčansko o.p.s. ve spolupráci se 

Sdružením Obcí Sedlčanska a obcí Kamýk nad Vltavou, kteří hrají roli partnerů s finančním 

příspěvkem. MAP regionu Sedlčanska je zpracováván pro oblast ORP Sedlčany plus obce 

Kamýk nad Vltavou a Solenice. V rámci projektu vznikne dokument Místní akční plán 

rozvoje vzdělávání dle příslušné metodiky MŠMT. MAP bude vytvářen prostřednictvím 

metody komunitního plánování a budou do něj zapojeni všichni relevantní aktéři z území, 

kteří se zabývají rozvojem vzdělávání. Do projektu MAP je zapojeno 19 škol z ORP Sedlčany 

plus školy z obce Kamýk nad Vltavou a Solenice. MAP je však otevřen i dalším organizacím, 

které mají chuť s námi tuto oblast rozvíjet. Do MAP bude zahrnuta oblast předškolního a 

základního vzdělávání s přímou vazbou na neformální a zájmové vzdělávání. Bude využit 

potenciál regionu pro rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání s vazbou na místní trh 

práce. MAP je tedy domluva aktérů z území, kteří se zabývají prací s dětmi a žáky, o 

směřování rozvoje této oblasti. Zpracování MAP je podporováno z Operačního programu 

Výzkum, vývoj, vzdělávání a státního rozpočtu.  

2. Analytická část 
 

2.1 Obecná část analýzy 

2.1.1 Základní informace o řešeném území 
 

Vymezení území MAP 

Území MAP regionu Sedlčansko zahrnuje území obce s rozšířenou působností Sedlčany a 

území dvou dalších obcí, a to Kamýk nad Vltavou a Solenice, které náleží do území obce s 

rozšířenou působností Příbram. Území MAP se rozkládá na ploše 468,2 km2 a k 1. 1. 2016 

zde žilo 23 373 obyvatel, průměrná hustota zalidnění tak činila 49.9 obyvatel na km2. 

Území MAP regionu Sedlčansko je součástí Středočeského kraje, přesněji okresu Příbram a 

leží na okraji Pražské – středočeské aglomerace, cca 50 km vzdušnou čarou vzdálena od 

hlavního města ČR a zahrnuje 24 obcí. Z hlediska nadřazené sídelní struktury se Sedlčansko 

nachází v jistém ,,vakuu“, které je způsobeno relativně vyšší vzdáleností svého území od 



 

Místní akční plán vzdělávání pro region Sedlčansko reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000992 

vyšších center osídlení. Z tohoto důvodu se o nadregionální vliv na tomto území dělí Praha 

s Příbramí, čímž se současně zvýrazňuje centrální úloha Sedlčan. 

Hustota obyvatel odpovídá venkovskému charakteru území. Přitom ve Středočeském kraji je 

hustota 119 obyvatel na kilometr čtvereční. Tuto hodnotu překračují v MAS pouze Sedlčany 

(201 ob/km2 ). Obecně tedy platí, že území MAS je méně zalidněné než Středočeský kraj.  

 

Mapa 1 – Vymezení území MAP regionu Sedlčansko v rámci ČR 
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Mapa 2 – Vymezení území MAP regionu Sedlčansko v rámci ČR 
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Mapa 3 – Území MAP regionu Sedlčansko k 1. 1. 2017 

 

Přírodní bohatost tohoto regionu vyniká zejména v propojení krajiny s vodními prvky v 

krajině a fenoménem řeky Vltavy, která tvoří jeho západní hranici. Region díky tomu leží v 

bezprostředním dosahu vltavských údolních nádrží a rekreačních středisek Orlík, Kamýk a 

Slapy. Oblasti přiléhající k vodní hladině jsou však, na úkor přírodního prostředí, zastavovány 

chatovými koloniemi. 

Celé území regionu je charakteristické vysokým počtem vodních prvků, jež slouží k 

zadržování povrchové vody i k rybochovným účelům. Do jisté míry je zde patrný odkaz 

Jakuba Krčína. V poslední dekádě bylo mnoho vodních ploch rekonstruováno nebo jsou 

plochy nově zbudovávány.  Řešené území vyplňuje pahorkatina s bohatě tvarovaným 

reliéfem. V krajině se často vyskytují menhiry, viklany, kamenná moře, kamenné řady nebo 

kamenné valy kolem cest. 

Území je relativně řídce osídleno, převažují menší sídla s nízkým počtem obyvatel. Území je 

pokryto loukami a pastvinami, spíše než souvislými zoranými plochami. 



 

Místní akční plán vzdělávání pro region Sedlčansko reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000992 

 V nejvyšších partiích regionu Sedlčanska se nacházejí souvislejší lesní porosty.  Území je 

charakteristické formou architektury – kulaté otvory na obytných i hospodářských objektech, 

dlouhé dispozice s řazením jednotlivých pořadí - pro bydlení a pro hospodářské účely. V 

poslední době je prostředí narušováno vybíráním původních objektů z přirozeného prostředí 

do skanzenu ve Vysokém Chlumci. 

Přirozeným centrem regionu jsou Sedlčany se 7 700 obyvateli. Jsou centrem obchodních, 

sportovních i pracovních aktivit. Významná je vybavenost a školství. 

 

A. Obyvatelstvo a obce 

Území MAP Sedlčany je územím stabilním a to, jak z pohledu administrativního, tak 

územního. V posledních letech došlo pouze u dvou obcí ke změně statusu. V jednom případě 

se jednalo o změnu statusu z obce na městys (Vysoký Chlumec) a v druhém z obce na město 

(Krásná Hora). 

Počet obyvatel v území MAP rostl do roku 2011 a poté začal vykazovat celkově mírně 

klesající tendenci. Příčinou navýšení počtu obyvatel byla migrace obyvatelstva, což dokládá 

Graf 7, na kterém je porovnán přirozený přírůstek s přírůstkem obyvatelstva stěhováním. 

Z grafu je patrné, že dlouhodobě je přirozený přírůstek v záporných hodnotách. Dalším 

negativním trendem je stárnutí populace. Konkrétně se jedná o zvyšování počtu obyvatel ve 

veku 65 +, což se názorně ukazuje Graf 3. 

Celkový přírůstek na území MAP bude pravděpodobně i nadále dotován především 

migračním saldem – tedy nově přistěhovanými. Trend zhruba odpovídá situaci v ČR, avšak 

oproti ČR od roku 2013 na území MAP zaznamenáváme celkový úbytek obyvatel. 

  

Tabulka 1 – Základní údaje o území MAP Sedlčansko 

OBCE 2016 POZEMKY 2016 

Počet obcí 24 Výměra km2 468,2 

Počet částí obcí 185 zemědělská půda km2 270 

Počet katastrálních území 110 lesní pozemky km2 133 

Počet obcí se statutem města 3 zastavěné plochy km2 576 

Počet obcí se statutem městyse 1 Hustota zalidnění (osoby/ km2) 49,9 

Počet obyvatel 23 373   
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Graf 1 – Vývoj počtu obyvatel 

 

 

 

Graf 2 – Vývoj počtu obyvatel 0-14 let 
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Graf 3  – Vývoj počtu obyvatel 65+ let 

 

Graf 4 – Vývoj počtu narozených dětí 
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Graf 5 – Vývoj indexu stáří 

 

 

 

 

Graf 6 – Přirozená obnova a migrace obyvatel 
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Graf 7 – Vývoj přirozeného přírůstku a migračního salda 

 

Graf 8 – Vývoj míry celkového přírůstku v letech 2008 - 2014 

 

Graf 9 – Rozdělení obyvatel dle věkových kategorií 
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Graf 10 - Věková pyramida, území MAP Sedlčansko, 2003,2013, dokončené věkové skupiny 

 

Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty 

 

Graf 11 - Věková pyramida, území MAP Sedlčansko, 2003,2013, dokončené věkové skupiny 

 

Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty 
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rizikem. Stárnutí populace samozřejmě nemusíme vždy chápat jen jako negativní jev (např. 

prodlužování střední délky života nemůže být považováno za negativní jev), nicméně je nutné 

s tímto trendem počítat a dostatečně se na něj zaměřit.  

Území MAP vykazuje rozdrobenou sídelní strukturu. Počet obyvatel je v současnosti v 

podstatě konstantní. 

Periferní poloha území vůči Praze nezaručuje do budoucna přírůstek obyvatelstva migrací, 

celospolečenský trend poklesu plodnosti a porodnosti se již plně projevuje a v budoucnosti 

bude následován snížením absolutního počtu obyvatel, a to i přes stárnutí populace. 

Stárnutí venkovské populace je přirozeným jevem. Zvýšené hodnoty indexu stáří v 

Sedlčanech a Sedlci-Prčici jsou dány přítomností služeb sociální péče a péče o seniory. 

 

B. Zaměstnanost 

Situace v území MAP se podobá výrazně situaci za celou ČR, na rozdíl od Středočeského 

kraje, kde jsou ukazatele obecně příznivější.  

Uchazeči zařazení v evidenci více než 2 roky jsou v MAP relativně stejně zastoupeni jako ve 

Středočeském kraji, v celé ČR je jejich poměrné zastoupení vyšší, protože zjednodušeně platí, 

že se vzdáleností od Prahy klesají pracovní příležitosti.  

Průměrný věk uchazečů o zaměstnání je v MAP 39,6 let. V porovnání se Středočeským 

krajem (38,4) a s ČR (38,7) lze tento výsledek vnímat jako výhodu, protože značí, že mladí 

lidé jsou schopni sehnat v území MAP práci. Do určité míry je to také nevýhoda, protože větší 

množství starších uchazečů je hůře uplatnitelné na trhu práce. 

V oblasti věkové struktury můžeme předpokládat, že se situace v území MAP bude i nadále 

podobat celorepublikovému zastoupení věkových kategorií. 

V odvětví průmysl je zaměstnáno nejvíce obyvatel, následují odvětví stavebnictví a 

zemědělství. 

Nejčastějším typem dokončeného vzdělání zaměstnaných je střední s vyučením ukončené 

výučním listem. 

V území MAP je evidováno zhruba 3500 subjektů se zjištěnou aktivitou. Drtivá většina 

subjektů patří do kategorie mikropodniky. 
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Nejvíce aktivních ekonomických subjektů náleží do odvětví stavebnictví, zemědělství a 

potravinářství. Pozitivně lze hodnotit zvýšení počtu organizací sdružující osoby a subjekty 

zabývající se sociální oblastí a péčí o seniory. Překvapivý je pak pokles počtu subjektů v 

oblasti stravování a pohostinství a ve dřevozpracujícím odvětví. 

Struktura ekonomických subjektů odpovídá přechodu mezi semiperiferií a periferií. Vyšší 

podíl živnostníků poukazuje na vyšší aktivitu obyvatelstva. Nejrychleji rostoucími 

kategoriemi jsou fyzické osoby podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o 

zemědělství a právnické osoby a obchodní společnosti. 

 

Graf 12 - Struktura uchazečů o zaměstnání dle věku v MAP a Středočeském kraji v roce 2016 
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Graf 13 - Struktura uchazečů o zaměstnání dle vzdělání v MAP a Středočeském kraji v roce 2016 

Graf 14 - Struktura zaměstnaných podle odvětví ekonomické činnosti v MAP a 
Středočeském kraji v roce 2011, [%]
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Graf 15 - Struktura uchazečů o zaměstnání dle délky nezaměstnanosti v MAP a Středočeském kraji 
v roce 2016 

 

Pozn.: Údaje jsou počítány jako tříleté průměry (20011-2014), zdroj: ČSÚ 

 

C. Doprava 

Silniční síť je tvořena silnicemi I., II, III. třídy a místními komunikacemi, z toho samotné 

silnice III. třídy představují téměř 50 % z celkové délky silniční sítě. Nejdůležitější dopravní 

osou je silnice I /18.  Silnice I. třídy  - I/18 - je jedinou vyšší dopravní tepnou v relaci 

Rožmitál pod Třemšínem (I/19) - Příbram (I/66) - Dubenec (I/4) - Olbramovice (I/3). Na 

území MAPP tvoří východozápadní osu Příbram (Vltava) – Sedlčany – Votice. Tato silnice, 

modernizovaná těsně před rokem 1939, slouží v nových úsecích dodnes bezproblémově. V 

úsecích, které nebyly rekonstruovány, je třeba změnit směrové i výškové uspořádání. 

Silnice II. třídy jsou zastoupeny silnicemi II/102, II/118, II/105, II/119, II/120, II/121. Ostatní 

silnice jsou zastoupeny silnicemi III. třídy a místními komunikacemi. Silnice III. třídy jsou 

zastoupeny následovně – 1192,1191, 10520, 10521, 0184, 0185, 10233, 10229, 1028, 10230, 

10232, 10526, 10528, 1203, 1202, 10235, 10524, 10525, 11825, 10523, 10529, 10530, 12138, 

12147, 12133, 12135, 12137, 1221, 1205, 1204, 10532.  

Průběžně dochází ke zvyšování intenzit silničního provozu na celém území, zejména pak ve 

vazbě na Prahu. V širších vztazích je citelná absence vyšší sítě – trasy D3. Tato je plánována 

těsně u hranice území. V záměrech VÚC je jako veřejně prospěšná stavba vymezena přeložka 
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silnice  II/105 (Sedlčany) a také obchvat Sedlce-Prčice – koridor silnice II/121 severozápadní 

obchvat. 

Nákladní a osobní doprava po železnici je základní součástí dopravního systému kraje, který 

významně ovlivňuje rozvoj území. Územím MAP prochází jediná regionální trať č. 223 

Sedlčany – Olbramovice. Tato trať navazuje na hlavní trať Praha – České Budějovice. U 

železniční dopravy dochází ke klesající tendenci, jak v osobní, tak v nákladové dopravě (pila 

Sedlčany, Kosova Hora).  Železnici nahrazují autobusové spoje a individuální automobilová 

doprava.  

Hromadnou dopravu zajišťuje autobusové spojení. V severní části území je centrem město 

Sedlčany, v jižní části území Sedlec-Prčice. Přímé spoje jsou směrovány do Prahy, Příbrami a 

Českých Budějovic a Tábora, ostatní jsou místní nebo přestupové linky, které provádějí 

dopravní obsluhu území.  

Nemotorová doprava je soustředěna na cyklotrasy, pěší turistické trasy a naučné stezky, 

kterými je území hustě protkáno. Veškeré trasy jsou dobře značené, a v rámci mikroregionu 

vznikají i odpočinková a pikniková místa. Mezi hlavní trasy patří cyklotrasy 

východozápadním směrem, tedy od vltavského kaňonu do Sedlčan, Sedlce-Prčice a na 

Benešovsko. Přes území prochází také trasa Greeneway Praha – Vídeň, která je však často 

vedena v nevyhovující trase po silnici II. třídy. 

 

D. Těžba nerostných surovin, průmyslová výroba a stavebnictví, řemesla a jiné drobné 

podnikatelské aktivity, komerční služby a maloobchodní sféra, inovace 

Těžba nerostných surovin v území není dominantní činností. Těží se granodiority, vápenec a 

cihlářské hlíny. Určité nebezpečí představují záměry na těžbu zlatonosných rud. V historii 

byla těžba v území impulsem pro rozvoj sídel. Nejmarkantnější je to u Krásné Hory nad 

Vltavou, kde jsou hojně zastoupena stará důlní díla, výsypky, šachty.  

Těžba nerostného bohatství nepřinášela nikdy předpokládanou ziskovost. Těžily se 

antimonové rudy, zlatonosné rudy apod. Chráněné ložiskové území (CHLÚ) zahrnuje území, 

na kterém by stavby a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, mohly 

znemožnit, nebo ztížit dobývání výhradního ložiska. Stanovením CHLÚ rovněž nedochází k 

narušení ochrany přírody a krajiny, vodních zdrojů, zásahu do krajiny či do zájmů chráněných 

zvláštními předpisy. Poddolovaná území a stará důlní díla jsou zastoupena v oblasti Krásná 
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Hora nad Vltavou a v lokalitě Proudkovice, Voltýřov a Zhoř nad Vltavou. V rámci regionu se 

vyskytují 2 bodová sesuvná území v lokalitě Nalžovické Podhájí. Při využívání ložisek 

nerostných surovin dochází ke střetům s ochranou přírody a narušením krajinného rázu.  

V území nejsou ložiska takovým problémem, protože počet ložisek ani jejich rentabilita 

nejsou vysoké. U Osady Skoupý se nachází Přírodní park Petrovicko. Na jeho vápencovém 

podloží se vyskytují chráněné rostliny a živočichové. Připravuje se proto vyhlášení Natura 

2000. 

Průmysl si udržuje postavení rozhodujícího činitele ekonomické základny a zaměstnanosti na 

území regionu – převaha je však již jen relativní, nikoli v absolutních počtech: počet 

zaměstnanců zde lze v současnosti odhadnout na cca 32% úhrnu celkové zaměstnanosti v 

regionu. Pro průmysl Sedlčanska je příznačná oborová specializace v odvětví strojírenství (s 

některými tradičními programy – např. nožířská výroba) a dále široce koncipovaný 

potravinářský průmysl, který zachycuje převážnou část škály potravinářských oborů (s 

výrazným zastoupením mlékárenské a pivovarské výroby).  

Výrazněji zůstávají zastoupeny těžba a další zpracování kamene. Rozhodující podíl v tomto 

odvětví zaujímají malé a střední podniky. Pokud jde o stavebnictví, poznamenala jeho podobu 

i postavení v regionu transformace velmi silně: z dříve v regionu relativně silného odvětví se 

stal již jen doplněk odvětvové struktury Sedlčanska: počet pracovních příležitostí v 

organizacích tohoto odvětví se sídlem na Sedlčansku je odhadován na cca 350 osob, což jsou 

cca 3 % zaměstnanosti regionu. Tento vývoj byl provázen jak vznikem velkého počtu malých 

firem, tak také v růstu jejich flexibility a také ve zvýšení produktivity práce.  

Kolem 60% zaměstnanosti je v regionu v současné době již koncentrováno do nevýrobních 

odvětví. Cca 1/3 z toho připadá na odvětví veřejných služeb (školství, zdravotnictví, sociální 

péče), relativně silně je zastoupen obchod, doprava a veřejná správa. Dosud slabě – zejména 

ve vztahu k potenciálu regionu – se uplatňují služby v cestovním ruchu a také služby pro 

podniky.  

K důležitým aspektům celkového rozvoje každé obce patří i úroveň její vybavenosti základní 

sítí zařízení veřejných a komerčních (tržních) služeb, zvyšujících standard života obyvatelstva 

dané obce přímo v místě. Tato síť zařízení především zahrnuje: 

• veřejné služby, zejména v oblasti mateřského a základního školství (MŠ, ZŠ, jídelna), 

zdravotnických služeb (státní nebo privátní lékařská ambulance, event. lékárna apod.), 
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• komerční služby, jako je pošta (event. spořitelna a banka), základní obchodní síť, opravny 

(autoopravny), drobné provozovny řemeslných služeb (zejména hygienické služby - 

holičství, kadeřnictví, event. kosmetika, výrobní služby, restaurační a ubytovací kapacity 

(celoroční a sezónní).  

• k občanské vybavenosti bezpochyby patří i síť zařízení zabezpečujících oblast kultury a 

mimoškolního vzdělávání (knihovna, kulturní centrum s kinem, víceúčelovým sálem atd.). 

Vcelku disponuje region v základním školství více než dostatečnými kapacitami (v 

současnosti naplněna v souhrnu za celé Sedlčansko žáky jen něco málo přes 80 % 

projektované kapacity škol). Z dalších zařízení občanské vybavenosti je třeba uvést 

střediska ambulantní lékařské péče. Praktičtí lékaři a základní specialisté (se stálou praxí), 

jsou podobně - jako lékárny - jen v největších obcích regionu (kromě Sedlčan a Sedlce-

Prčice jde o Petrovice, Kosovu Horu, Krásnou Horu).  

 

Při zajišťování lékařských a lékárenských služeb, do těchto obcí přirozeně spádují všechny 

ostatní obce regionu, v řadě případů je naopak zajištěna alespoň krátká přítomnost lékaře v 

dané obci. Jediná nemocnice regionu je v Sedlčanech, která v současné době má pouze 

omezený provoz. Pošty jsou vedle Sedlčan dosud lokalizovány ve většině obcí regionu, 

vzhledem k jejich nízké rentabilitě však existuje nebezpečí rušení četných poboček.  

V průběhu 90. let se významně zlepšila obsluha území telefonními službami, a to jak v oblasti 

pevných, tak mobilních linek. Z hlediska kvantitativního je vcelku uspokojivá síť bank a 

pojišťoven. Relativně stále málo rozvinutá je zde sféra soukromého podnikání v oblasti 

řemeslných služeb. Určitý propad těchto služeb v 90. letech se především v některých druzích 

nepodařilo nahradit. Z vlastního šetření v obcích však vyplývá, že ve většině zdejších 

především nejmenších venkovských obcích se obyvatelé spoléhají na tradiční "sousedskou 

výpomoc". Naopak v obcích často vznikly provozovny resp. malé firmy, zaměřené na zcela 

nové druhy komerčních služeb. I zde je ovšem hlavním omezením místní nedostatečná 

koupěschopná poptávka. 

 

E. Ekologická situace a ochrana životního prostředí, zemědělství a lesnictví 

Do řešeného území zasahují následující regionální až nadregionální prvky ÚSES: NRBC č. 54 

- Cunkovský hřbet,  NRBK mezofilní bučinný K120 a RBK č. 294 – les (Cunkovský hřbet) – 



 

Místní akční plán vzdělávání pro region Sedlčansko reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000992 

niva (Novodvorský potok) – les (Zvěřinec). Závazným podkladem pro zpracování ÚP měst a 

obcí v MAP Sedlčany bude N-R ÚSES, který bude součástí vydané ZÚR Středočeského 

kraje. Po nabytí platnosti Opatření obecné povahy ZÚR Středočeského kraje bude třeba 

dopracovat do lokální podoby ÚSES na území celého kraje, tedy i v MAP Sedlčany. V části 

katastrálního území Města Sedlec-Prčice je vyhlášen přírodní park – Jistebnická vrchovina. 

Plošně největší zastoupení typů půd dosahují v řešeném území hnědé půdy a hnědé půdy 

kyselé a jejich oglejené formy. V údolích a nivách vodních toků jsou zastoupeny převážně 

nivní půdy glejové a oglejené půdy. Poměrně častým typem je rovněž pseudoglej. Na svazích 

se vyskytují mělké hnědé půdy a nevyvinuté půdy. Z hlediska zrnitosti půd převládají 

hlinitopísčité půdy. Ochrana ZPF vychází ze zařazení do tříd. V řešeném území se vyskytují 

nejvíce třídy III, IV a V ochrany zemědělského půdního fondu. Do III. třídy ochrany jsou 

sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a 

středním stupněm ochrany. Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně 

podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických regionů s jen 

omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu. Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající 

bonitované půdně ekonomické jednotky, které představují zejména půdy s velmi nízkou 

produkční schopností včetně mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až 

kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské 

účely postradatelné.  

Lesy se člení podle převažujících funkcí do tří kategorií, a to na lesy ochranné, lesy zvláštního 

určení a lesy hospodářské. Do kategorie lesů ochranných se zařazují lesy na mimořádně 

nepříznivých stanovištích (sutě, kamenné moře, prudké svahy, strže, nestabilizované náplavy 

a písky, rašeliniště, odvaly a výsypky apod.), vysokohorské lesy pod hranicí stromové 

vegetace chránící níže položené lesy a lesy na exponovaných hřebenech a lesy v klečovém 

lesním vegetačním stupni. U lesů ochranných dominují mimoprodukční funkce s vyloučením 

intenzivních zásahů. Zásahy jsou omezeny. Produkce dřevní hmoty je podružná. O zařazení 

lesů do kategorie lesů ochranných rozhoduje orgán státní správy lesů na návrh vlastníka nebo 

z vlastního podnětu. Lesy zvláštního určení jsou lesy, které nejsou lesy ochrannými a 

nacházejí se v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně, v ochranných pásmech 

zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod a na území národních parků a národních 

přírodních rezervací.  

Do kategorie lesů zvláštního určení lze dále zařadit lesy, u kterých veřejný zájem na zlepšení 

a ochraně životního prostředí nebo jiný oprávnění zájem na plnění mimoprodukčních funkcí 
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lesa je nadřazen funkcím produkčním. Jde o lesy v prvních zónách krajinných oblastí a lesy v 

přírodních rezervacích a přírodních památkách, lesy lázeňské, příměstské a další lesy se 

zvýšenou rekreační funkcí, lesy sloužící lesnickému výzkumu a lesnické výuce, lesy se 

zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou, lesy 

potřebné pro zachování biologické různorodosti, lesy v uznaných oborách a v samostatných 

bažantnicích a lesy v nichž jiný důležitý veřejný zájem vyžaduje odlišný způsob hospodaření.  

Lesy zvláštního určení jsou významné svou mimoprodukční funkcí, vyžadující upravený 

způsob hospodaření s ohledem na subkategorii, ale též celkově na životní prostředí; dochází 

zde ke zdůraznění vztahů lesa k celospolečenským zájmům a jejich obhospodařování musí být 

zaměřeno k uchování mimoprodukčních funkcí lesa, i když není vyloučena produkce dřevní 

hmoty. O zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení rozhoduje OSSL na návrh 

vlastníka nebo z vlastního podnětu. Lesy hospodářské jsou lesy, které nejsou zařazeny v 

kategorii lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení. Mají funkci produkční a při 

hospodaření je dodržován princip trvale obnovitelného zdroje dřevní hmoty. Druhová 

struktura a cíle. Na území převažují jehličnaté lesy (78,2 %), podíl listnatých lesů (21,8%). Z 

jehličnatých dřevin je nejvíce zastoupený smrk ztepilý a borovice lesní, z listnatých dřevin je 

nejvíce zastoupený buk lesní.  

Problémem je pokles biodiverzity některých skupin druhů, zejména půdních organizmů, 

hmyzu a hub. Cílem je přednostní uplatňování přirozené obnovy u všech geneticky vhodných 

dřevin s cílem maximálního využití přirozené sukcese, druhově, věkově i geneticky vhodných 

porostů k přirozené obnově, přiblížit se k přirozené skladbě lesů přiměřeným uplatňováním 

produkčně vhodných druhů s využitím co nejširšího spektra jak přimíšených, tak i 

melioračních a zpevňujících dřevin.  

 

F. Technická infrastruktura (elektroenergetika, plynárenství, teplárenství, dálkovody, 

telekomunikace, vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu, odpadové 

hospodářství, vodní hospodářství, ochrana před povodněmi a živelními pohromami) 

Rozvoj technické infrastruktury sledovaných obcí byl v minulosti v mnoha ohledech 

zanedbáván. Kromě subjektivních faktorů byl tento stav podmíněn i relativně nízkou hustotou 

osídlení Sedlčanska a jeho rozptýlenou sídelní strukturou. Z hlediska podmínek pro 

zásobování obyvatelstva pitnou vodou je Sedlčansko vodohospodářsky pasivní oblastí, tj. jeho 

zdroje jsou jen podmínečně dostatečné ke krytí místní potřeby. Tato skutečnost vyplývá z 

geologických a hydrogeologických poměrů, podmiňujících výskyt nevelkých zdrojů 
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podzemních vod (viz výše). Kvalita zejména mělkých podzemních vod byla navíc v 

uplynulém období narušena zemědělskou činností, především v souvislosti s nadměrnými 

dávkami průmyslových hnojiv (dusičnany a dusitany).  

Vodovody jsou zpravidla ve vlastnictví obcí, největším správcem je firma 1. SčV a.s. 

Vzhledem k celkově problematické návratnosti investic vložených do rozvoje vodovodní sítě 

(protichůdný interakční vývoj spotřeby vody a cen dodávané vody limituje odpovídající zájem 

venkovského obyvatelstva, disponujícího vlastními zdroji pitné vody) nelze očekávat, že obce 

s částečně vybudovanou vodovodní sítí budou investice do jejich rozšíření považovat za 

prioritní. 

Vzhledem k vodohospodářské a ekologické citlivosti krajiny Sedlčanska a dále i k 

intenzívnímu rekreačnímu potenciálu využívání krajiny v letním období je problematika 

čištění odpadních vod mimořádně významná. Přímé čištění odpadních vod založené na 

speciálních technologiích ČOV má smysl využívat u tzv. bodových zdrojů znečištění, za které 

jsou pokládána především sídla a dále výrobní jednotky produkující odpadní vody. Z tohoto 

hlediska je alarmující, že většina ze sledovaných 22 obcí Sedlčanska nemá zatím problém 

čištění odpadních vod uspokojivě vyřešeno. Zásadnější řešení situace naráží a bude narážet na 

neúměrné investiční náklady spojené s odkanalizováním malých a rozptýlených obcí.  

V zásobování obyvatelstva zkoumaných obcí energií má rozhodující význam její individuální 

spotřeba na vytápění bytů, ve které má dominantní či významné postavení dřevo a uhlí. 

Zřetelnou výjimku představují v tomto ohledu pouze Sedlčany (lokální systém CZT). 

Pokud jde o zásobování elektřinou, regionem prochází 4 nadřazené sítě (vedení 110 kV), a to 

Milín - Sedlčany, Sedlčany - Mirovice, Kamýk n. Vlt. - Slapy a Kamýk n. Vlt. - Mirovice. 

Většina obcí je uspokojivě vybavena trafostanicemi i místními rozvody. Potíže se ovšem 

přesto vyskytují - zejména v menších místních částech. Zásobování regionu elektřinou je 

nicméně v zásadě vyřešeno uspokojivě a barierou by se mohlo stát pouze v případě lokalizace 

nových energeticky náročných výrob v regionu.  

U iformačních a telekomunikačních technologii dochází nejen ke zvyšování četnosti, ale i ke 

zvýšení rozsahu jejich využívání, u některých stávajících informačních a telekomunikačních 

technologií však současně dochází k jejich postupnému útlumu v důsledku jejich zastarávání a 

v důsledku opadávání zájmu lidí o jejich širší využívání. Vzhledem k neustále narůstajícímu 

využívání mobilních technologií si jednotliví mobilní operátoři kladou v rámci správního 
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území stále vyšší nároky a požadavky na zajištění podmínek pro rozšiřování pokrytí mobilním 

signálem. Proto byly do krajiny umístěny základnové stanice, které jsou většinou technického 

charakteru bez druhého účelu. Pouze u některých staveb se podařilo realizovat spojení s jinou 

funkcí, nejčastěji s posílením turistického potenciálu (rozhledny). 

Na správním území obcí Sedlčanska je uskutečňován systém nakládání s komunálním 

odpadem prostřednictvím firem: Sedlčanské technické služby, s.r.o., a Služby Sedlec–Prčice, 

s.r.o. Na území Města Sedlec-Prčice sváží komunální odpad firma Compag Votice. Služby 

Sedlec-Prčice, s.r.o. se zabývají svozem tříděných složek KO a provozem sběrného dvora a 

malé obecní kompostárny. Tyto firmy uskutečňují ve svých svozových územích také 

separovaný sběr a odvoz vytříděných složek (převážně obalů) do míst jejich dalšího nakládání 

– oprávněným osobám – tj. firmám, které zajistí jejich recyklaci. Zbytkový odpad zneškodňují 

firmy Sedlčanské technické služby, s.r.o. a Služby Sedlec–Prčice, s.r.o. uložením na 

regionální skládku Votice v okrese Benešov. Obec Dublovice sváží firma TS Příbram na 

skládku firmy Rumpold (Chrást), obce Klučenice a Milešov jsou částečně obsluhovány 

firmou Služby města Milevska, s.r.o. s odvozem zbytkového odpadu na skládku Votice. Za 

účelem odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu jsou ve městech 

Sedlčany, Sedlec–Prčice a v obci Petrovice k dispozici sběrné dvory.  Ostatní obce sběrnými 

dvory nedisponují. Svoz nebezpečných součástí komunálního odpadu je zajištěn 2x ročně 

mobilními svozy, nakládání s objemnými odpady a elektrozařízeními je zajišťováno 

periodickým přistavením velkoobjemových kontejnerů nebo odvozem do sběrných dvorů 

Sedlčany a Petrovice.  

Podstatou vodního hospodářství řešeného území je řeka Vltava, která tímto územím protéká a 

do níž se vlévají významné vodohospodářské toky – Mastník, s přítokem Sedleckého a 

Křečovického potoka,  Brzina s přítokem Počepického potoka, Mlýnský potok a další menší 

toky. Celé území vytváří oblast jednoho povodí. 

Rozvodí tvoří nejvyšší hřbety na jihu území. Z hlediska hydrologického náleží území do 

povodí Vltavy, číslo hydrologického pořadí 1-08-05. V území se vyskytuje velmi hustá síť 

malých i větších vodních nádrží. Nejvýznamnější rybníky (rozlohou největší) jsou Musík, 

Vrbsko , Solopyský, Sedlčanský, Jelito, Políčí,  Rovinský, Plužinec, Dlouhý, Kamenný, 

Olšánek, Beránek, Stráň, Jezerský, Velký Vrchotický, Bratřejovský, Obděnický. Jsou to 

plochy, které zadržují vodu v krajině a zároveň slouží pro účely rybochovné nebo rekreační. 
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Zátopová území byla vymezena na řece Vltavě a na tocích Mastníku, Brziny a na Sedleckém 

a Prčickém potoce. V území nebyla vymezena aktivní zóna. Menší vodní toky jsou po dobu 

roku rozkolísané, problematická je výstavba čistíren odpadních vod v menších sídlech na 

horních tocích těchto potoků. Při tvorbě ÚPD  je třeba dodržovat vyhlášená zátopová území a 

nenavrhovat další výstavbu v těchto územích. 

 

G. Rekreace, památky a cestovní ruch 

Cestovní ruch a zejména rekreace mají na Sedlčansku výrazně sezónní charakter. Této 

skutečnosti odpovídá převládající typ rekreace u vody a také rychle se rozvíjející zimní 

rekreace v areálu Relax Monínec. Z uvedené charakteristiky se vymyká (částečně) pouze 

město Sedlčany. Ke koupání jsou využívány zvláště rekreační lokality na východním břehu 

Vltavy (od Klučenic po Radíč).  

Dalším problémem cestovního ruchu na Sedlčansku jsou relativně velmi krátké pobyty hostů. 

Intenzita rekreačního využívání krajiny je kromě přírodních faktorů podmíněna i existencí 

příslušné infrastruktury. Sezónnímu charakteru rekreace u vody v daném území v tomto 

směru odpovídá především síť kempů a veřejných tábořišť v blízkosti vodních ploch. To samé 

platí i pro zimní rekreace na Monínci. 

Největším rekreačním centrem celého Sedlčanska je Milešov (špičková kapacita cca 1200 

hostů), následován Klučenicemi (cca 1000) a Nalžovicemi (600). Hotely jsou pouze 

v Sedlčanech, Petrovicích a osadách Monínec (Sedlec-Prčice) a Hrazany (Radíč), penzióny na 

Sedlčansku jsou téměř v každé obci.  

Na území se nachází řada zajímavých památek. Mezi nejvýznamnější patří hrad Vysoký 

Chlumec a skanzen – Muzeum vesnických staveb středního Povltaví ve Vysokém Chlumci, 

Tvrz Jakuba Krčína v Křepenicích, zámek Červený Hrádek u Sedlčan, areál vodního mlýnu 

v Bláhově Lhotě, kamenný větrný mlýn v Příčovech, Zřícenina hradu Vrškamýk v Kamýku 

atd. Také se dá říci, že téměř v každé obcí se nachází nějaký zámek nebo tvrz.  

Rozvoj ubytovacích kapacit po r. 2000 na území stále probíhá. Nadále se daří také zvyšovat 

úroveň a kvalitu, jak ubytovacích tak stravovacích kapacit. Potřebný je zejména rozvoj 

speciální rekreační infrastruktury volného času. Kromě koupání, vodáckých a lyžařských 

aktivit lze pro rekreační vyžití využívat existující hřiště, vybudovaná ve většině rekreačních 

středisek.  
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Jak již bylo výše naznačeno, nejzávažnějším ekonomickým problémem spojeným s 

provozováním rekreační infrastruktury je její výrazné sezónní omezení, a to jak u letních, tak 

u zimních rekreací. Určité prodloužení rekreační sezóny naráží především na nedostatek 

doprovodné infrastruktury, včetně infrastruktury volného času, která by umožnila překonat 

jak přírodní determinovanost, tak jednostrannou specializaci rekreačních pobytů. V tomto 

ohledu lze za určitý handicap považovat i výše zmíněný nedostatek hotelových ubytovacích 

kapacit. 

Krajinářsky a ekologicky zřejmě nejvíce diskutovanou formou rekreace jsou privátní chatové 

objekty využívané pro individuální rekreaci. Celkový počet chat lokalizovaných na území 

zkoumaných obcí se pohybuje okolo 700 jednotek. Podstatně nižší je oficiální počet 

rekreačních chalup (chalupy vyčleněné z obytného fondu) - 80 až 90 objektů. Chatová 

zástavba je většinou soustředěna v koloniích, nacházejících se zejména při březích Vltavy.  

Rekreační využívání lze logicky předpokládat i u značné části tzv. nevyčleněných chalup. 

Řada vlastníků těchto objektů ovšem usiluje o jejich prodej (limitováno nízkou likviditou 

nemovitostí v lokalitách vzdálených od největších městských center). Určitá část těchto 

objektů je svými majiteli ponechána osudu a chátrá. 

Sedlčansko je především oblastí s konzervativním obyvatelstvem. Rozvinuto je zemědělství a 

nově rekreace. Obce v území jsou dostatečně občansky vybaveny. Rekreační potenciál pro 

cestovní ruch je vysoký a je postupně využíván i díky zpracovaným strategiím využití 

jednotlivých částí mikroregionu Sedlčanska. Nejvýznamnějším a nejatraktivnějším sídlem 

regionu jsou Sedlčany. Nabídka služeb spolu s historickou strukturou města dává do 

budoucna záruku stability. Dalšími významnými centry jsou Sedlec–Prčice, Petrovice, 

Dublovice, Kosova Hora, Krásná Hora a Kamýk.  Všechna sídla mají historickou stopu a mají 

své památky. Slabou stránkou území je existence mnoha obcí a osad, které nedosahují 500 ani 

200 obyvatel. Oblast má malou hustotu osídlení. Tento fakt je příčinou malé hustoty 

inženýrských sítí. Charakteristická pro tyto malé obce a osady je nižší vzdělanost obyvatel. 

Typická je také vyšší vyjížďka za prací a místně také vyšší sezonní nezaměstnanost. 

Příležitostí regionu je podpora a rozvoj rekreace, jak místní každodenní, tak víkendové. Je 

třeba využít přírodní prostředí k nabídce rekreačního využití, k podpoře turistiky a 

cykloturistiky. Sedlčansko má také potenciál k využití vhodných ploch pro koupání v 

nádržích Orlík a Slapy. Podporovat a rozvíjet lze víkendovou rekreaci ze širšího zázemí 
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Prahy. Jednou z podmínek rozvoje rekreace je udržení velmi dobré kvality ovzduší a kvality 

vody ve Vltavských kaskádách. Další příležitostí regionu je podpora regionálních výrobků a 

rozvoj tradičních řemesel. Mezi největší hrozby regionu patří stárnutí populace a odliv 

mladých lidí mimo region. 

 

2.1.2 Analýza existujících strategických zám ěrů a dokument ů 
v území majících souvislost s oblastí vzd ělávání 
 

Výchozími dokumenty při zpracování obecné části analýzy území MAP jsou:  

 

Strategie na národní úrovni: 

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy ČR na období 2015 -2020, Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 

2016 – 2018, RIS 3 strategie národní, Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, Koncepce 

podpory mládeže 2014 – 2020, Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020, Strategie 

sociálního začleňování 2014 – 2020, Dohoda o partnerství pro programové období 2014 – 2020, 

Evropa 2020, Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR, Záměr rozvoje čtenářské a matematické 

gramotnosti v základním vzdělávání, národní plán výuky cizích jazyků, Strategie romské 

integrace do roku 2020, Strategie celoživotního učení ČR, Strategie prevence kriminality v ČR na 

léta 2016 – 2020, Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na 

období 2013 – 2018, Národní strategie bezpečnosti silničního provozu  

Stručný popis nejdůležitějších dokumentů z této oblasti:  

 

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020  

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 obsahuje 3 klíčové priority a to:  

• 1. Snižování nerovnosti ve vzdělávání  

• 2. Podpora kvalitní výuky a učitele  

• 3. Odpovědné a efektivní řízení vzdělávacího systému  

 

Tyto priority jsou dále definovány ve zdrojovém dokumentu a přehledně popsány.  

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015–2020  



 

Místní akční plán vzdělávání pro region Sedlčansko reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000992 

Jedná se o zastřešující dokument v oblasti vzdělávání České republiky. Definuje cíle 

regionálního vzdělávání, a to zejména:  

• zvýšení dostupnosti předškolního vzdělávání a povinný poslední ročník předškolního 

vzdělávání  

• zkvalitnění 2. stupně základního vzdělávání  

• podpora středního odborného školství  

• přiměřený rozvoj sítě škol a školských zařízení vzhledem k dlouhodobé uplatnitelnosti 

absolventů ve společnosti a na trhu práce  

•  kariérní systém a standard profese učitele  

 

Na základě jednotlivých oblastí vzdělávání pak definuje Opatření dlouhodobého záměru ČR 

(opatření jsou přehledně dohledatelné ve zdrojovém dokumentu).  

 

Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016–2018  

Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016-2018 vychází z priori stanovených ve 

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

Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015  

-2020. Jeho cílem je podpora a příprava vzdělávacího systému na změny, které od 1. 9. 2016 

přináší novela zákona č. 561/2004 Sb.  

Koncepce podpory mládeže ČR na období 2014-2020  

Koncepce určuje strategické cíle státní politiky ve vztahu k mládeži. Definuje strategické cíle, 

kterými jsou:  

• SC 1: Usnadňovat rovný přístup dětí a mládeže k právům  

• SC 2: Usnadňovat rovný přístup dětí a mládeže k informacím  

• SC 3: Vytvářet příznivé a udržitelné podmínky pro účast dětí a mládeže v zájmovém a 

neformálním vzdělávání  

• SC 4: Rozšiřovat a zatraktivnit nabídku činností ve volném čase a motivovat děti a 

mládež k jejímu aktivnímu využití  

• SC 5: Podporovat zvyšování přeshraniční mobility mládeže  

• SC 6: Zlepšovat podmínky pro zaměstnanost a zaměstnatelnost mládeže  

• SC 7: Podporovat všestranný a harmonický rozvoj dětí a mládeže s důrazem na jejich 

fyzické a duševní zdraví a morální odpovědnost  
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• SC 8: Podporovat aktivní zapojení dětí a mládeže do rozhodovacích procesů a do 

ovlivňování společenského a demokratického života  

• SC 9: Vytvářet příznivé podmínky pro dobrovolnictví mladých lidí včetně oceňování a 

uznávání dobrovolných činností  

• SC 10: Usnadňovat začlenění dětí a mládeže s omezenými příležitostmi  

• SC 11: Motivovat děti a mládež k životu s principy udržitelného rozvoje a rozvíjet 

jejich environmentální gramotnost  

• SC 12: Podporovat rozvoj kompetencí dětí a mládeže pro bezpečné a tvořivé užívání 

médií  

• SC 13: Nabízet dětem a mládeži rozmanité cesty ke kultuře, umění a tradicím  

Ve zdrojovém dokumentu jsou strategické cíle rozpracovány na dílčí cíle a opatření k jejich 

naplňování.  

 

Rámcový vzdělávací program pro základní/předškolní vzdělávání  

Na základě programu dochází k vymezení hlavních požadavků, podmínek a pravidel pro 

formální vzdělávání žáků. Specifikuje cíle a úkoly základního/předškolního vzdělávání a 

stanovuje vzdělávací obsah. Dále popisuje podmínky základního/předškolního vzdělávání a 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Aktuální RVP byl uveden v platnost 

od 1. 9. 2016 a na základě jeho úprav došlo ke změnám popisu podmínek vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami, které budou inkludovány do běžných 

základních/mateřských škol.  

 

Strategie na menších územích: 

Strategie SCLLD MAS Sedlčansko   

Souhrn z analytické části: Oblast rozvoje - Vzdělávání 

1. Zajištění udržitelnosti venkovských základních škol: 

• Hustá regionální síť místních škol, nepříznivý demografický vývoj, umísťování dětí 
některými rodiči do městských škol.  

• Kvalita základního vzdělávání, obtíže spojené s implementací nových trendů ve 
vzdělávání do výuky. Nové trendy ve vzdělávání kladou na pedagogy vysoké nároky, 
vyžadují změnu pedagogické práce: rovné příležitosti ve vzdělávání, diferencovaná a 
inkluzivní výuka, formativní hodnocení a další 
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• Spolupráce s rodiči. Malé povědomí a porozumění nepedagogické veřejnosti novým 
trendům ve vzdělávání, nedostatečně aktivní přístup rodičů ke vzdělávání dětí, převaha 
klasických forem spolupráce, absence možností konzultovat pedagogicko-
psychologické problémy s odborníky v místě bydliště/školy 

• Materiálně technické vybavení škol, především v oblasti ICT, dílen a laboratoří a také 
venkovních prostor okolí škol. 

• Diverzita a kvalita zájmového vzdělávání poskytovaného školami. Malá provázanost 
zájmových aktivit školních družin s výukou, nevyužitý (časový) potenciál družin k 
podpoře vzdělávání. Malá diverzita zájmových aktivit poskytovaných školami, 
neúměrně vysoké zatížení pedagogů zajišťovat zájmové vzdělávání na školách. 

• Nevyužitý potenciál spolupráce škol s různými subjekty v regionu v rámci zvýšení 
kvality základního a zájmového vzdělávání 

• Nutnost financování některých venkovských škol s malou obsazeností z rozpočtů obcí  
 

2. Kvalita p ředškolního vzdělávání v rámci školských zařízení, provázanost se základním 
vzděláváním a rozvojem regionu (místně zakotvené učení), malá diverzita nabídky 
předškolních vzdělávacích programů poskytovaných dalšími subjekty v regionu rodičům 
a předškolním dětem 

3. Kvalita středoškolského vzdělávání, provázanost se základním vzděláváním, se 
zaměstnaností a podnikáním v regionu, s hlavními problémy a potenciálem regionu, malý 
zájem žáků o studium odborných škol (technického zaměření), nízká úroveň absolventů 
vzhledem k požadavkům trhu práce 

4. Nejslabší článek vzdělávacího řetězce – další vzdělávání, malá ochota občanů 
celoživotně se vzdělávat, nízká úroveň této dovednosti  - malá připravenost absolventů 
škol celoživotně se vzdělávat 

5. Malá diverzita a částečně i kvalita neformálního a zájmového vzdělávání, špatná 
dostupnost této formy vzdělávání pro děti a žáky z venkovských obcí, malá provázanost 
se základním vzděláváním a trhem práce 

6. Nedostatečná provázanost vzdělávání s problémy a rozvojem regionu 

7. Nižší úroveň vzdělanosti v regionu v porovnání s ostatními regiony ČR (vyšší míra 
zastoupení obyvatel, kteří dosáhli jen základní nebo nedokončené vzdělání), nižší úroveň 
didaktické práce se žáky ohroženými rizikem školní neúspěšnosti 

 

Studie: Spoluprací k udržitelnému rozvoji venkovských škol SOS Sedlčany 
Výstup projektu OPVVV:  WOSA (Výchovou a Vzděláváním k Občanské 
Společnosti)  

Partnerství škol, obecních samospráv, společenských organizací v rámci obce i regionu 
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V rámci projektu se podařilo provázat aktivity mezi 23 obcemi v rámci Sdružení obcí 
Sedlčanska (92% zapojených obcí z celkového počtu obcí) v rámci „Paměti regionu“, na další 
aktivity projektu pak pozitivně reagovalo 9 školských zařízení z regionu Sedlčanska a jedno 
školské zařízení z Dobříšska (Základní a Mateřská škola Nečín), což je zapojení 50% 
školských subjektů regionu. 

V období realizace projektu se konalo 6 setkání pracovních skupin v rámci „Spolupráce obcí 
k udržitelnému rozvoji“, kterých se zúčastnili zástupci vedení obcí a vedoucí pracovníci 
školských zařízení. Na schůzkách byli účastníci informováni o administrativě projektu, 
financování projektu, výsledcích kontrol projektu. Na všech schůzkách se diskutovalo o 
jednotlivých aktivitách realizovaných v rámci projektu. U klíčové aktivity 1 se diskuze 
orientovala na využití portálu „Místo pro život“ na jednotlivých školách a o možnosti jeho 
využití i žáky a rodiči v rámci samostatné přípravy. Starosty obcí byla velmi pozitivně 
hodnocena aktivita „Paměť regionu“ s možností pomoci kvalifikovaného facilitátora. Výstupy 
z této aktivity budou využívány v regionálních časopisech obcí a ve školní výuce. Při těchto 
diskuzích si účastníci předávali náměty na využití metod a postupů pro realizaci besed 
s pamětníky, aby z účastníků „vytěžili“ co nejvíce informací. V rámci této aktivity se ve dvou 
obcích podařilo do realizace zapojit neziskové organizace (Svaz důchodců ČR). 

Pracovníci školských zařízení diskutovali s představiteli obcí nad zaváděním nových 
inspirativních metod do výuky škol, nad zapojením rodičů do aktivit škol a do případné 
přípravy vzniku komunitní a otevřené školy. Velmi otevřená diskuze se vedla nad možností 
„zasahování“ veřejnosti do přípravy a realizace rámcově vzdělávacích programů jednotlivých 
školských zařízení a na celkové klima ve školách. Živě se diskutovalo o zapojení rodičů do 
dění ve škole a o nových možnostech rozvoje školských zařízení v regionu. Pozitivně byly 
hodnoceny aktivity žákovských parlamentů na zapojených školách, starostové obcí oceňovali 
otevřenost vystupování, kvalitu formulování požadavků a schopnost žáků stanovit si reálný 
cíl. 

Slabé stránky a problémy 

• Vzhledem k velké pracovní vytíženosti účastníků setkání (vedoucí pracovníci obcí 
a školských zařízení) bylo velmi těžké nalézt vhodný termín pro schůzky. 

 
• Nevhodné pro Sdružení obcí Sedlčanska je nutnost předfinancování projektu 

z vlastních zdrojů. Sdružení obcí muselo přijmout úvěr k úspěšné realizaci 
průběžného financování projektu. 

 
• Nepodařilo se do projektu zapojit neziskové organizace působící v regionu. 

 

Silné stránky (pozitiva) – přínos pro cílovou skupinu 

• Setkání k „udržitelnému rozvoji v rámci projektu WOSA“ se konala vždy ve velmi 
dobré atmosféře a byla tvůrčí. Účastnící se pod vedením facilitátora aktivně 
vyjadřovali k diskutovaným problematikám. 
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• Projekt přinesl regionu námět na praktickou komunitní spolupráci obcí v rámci 
Sdružení obcí Sedlčanska i se zapojením obce, která není členem sdružení. 

 

• Zapojení pamětníků a občanů a Městského muzea Sedlčany do aktivity „Paměť 
regionu“. 
 

 

Závěrečná zpráva: Zkušenosti z realizace projektu OPVVV - 
Environmentální prvek 

Didaktická podpora u čitelům 

Pozitivní zkušenosti 

V projektu jsme vyzkoušeli a ověřili různé možnosti pomoci učitelům při zkvalitňování 

didaktické práce prostřednictvím podpůrného metodického týmu: konzultace, asistence při 

výuce, ukázkové hodiny. Tato podpora měla největší efekt, pomohla připravit učitele pro práci 

s novými metodami, s novou didaktickou technikou.  

V budoucnu chceme klást větší důraz na konzultace témat ve fázi přípravy, a to za spoluúčasti 

více pedagogů. Konzultace by neměly být jednostranným kanálem od metodika směrem 

k učitelům, ale dialogem, při kterém dochází k výměně zkušeností, vytvoření prostoru pro 

spolupráci mezi učiteli, vzájemnou pomoc … 

Při konzultacích dáme význam nejen obohacení práce na tématech (cestou zpracování nových 

metod aktivního učení), ale budeme se snažit pomoci učitelům porozumět důležitosti a 

přínosu zformulování výukového cíle a kritérií hodnocení. 

Osvědčily se i praktické dílny, zvláště ty, při kterých se sešli učitelé více škol a ve kterých si 

učitelé sami na sobě ověřovali aplikace předložených metod. Důležité je přitom zachovat 

menší rozsah předkládaných informací, ponechat větší prostor pro praktické ověření a 

vyhodnocení efektivity metod na rozvoj kompetencí žáků. 

Pozitivní efekt na práci učitelů i konkrétní změny ve výuce mělo i vybavení škol novou 

didaktickou technikou a zajištění didaktických pomůcek, zvláště vhodných lokálních, 

odborných a beletristických textů. 

Slabé stránky  

Podpora didaktické práce prostřednictvím metodického týmu je finančně náročná, školy si ji 

v běžném provozu nemohou dovolit. Využití této formy předpokládá finanční podporu na 

práci učitelů i konkrétní změny ve výuce, a to alespoň po určitou dobu − než se nové metody 

a způsoby práce s cíli a hodnotícími kritérii stanou na školách běžnou praxí. 
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Přibližně polovina učitelů zapojených do projektu nemá upevněny dovednosti nezbytné pro 

využívání nové didaktické techniky. Dá se předpokládat, že i výhledově bude zaostávat 

schopnost většiny z nich ovládat technické pomůcky přicházející do škol. 

Rozporuplná se ukázala být v našem projektu podpora prostřednictvím seminářů a 

metodických příruček. Metodická část webu (Metodický portál) na ověření teprve čeká. Jeho 

finální podoba byla vyhotovena až v poslední fázi projektu. 

 

 

Závěr analýzy strategických dokumentů:  

Posuzování místních specifik je nutno provádět v kontextu stávajících strategií a platných 

dokumentů na lokální/regionální/národní a mezinárodní úrovni. Je zcela zásadní, aby strategie 

jako celek, tedy především vize a priority strategického rámce, byla v souladu nejen s 

potřebami a prioritami identifikovanými v rámci strategických dokumentů města, ale rovněž s 

prioritami vyšších územních a integračních celků.  

Národní a regionální strategické dokumenty, jejich cíle a priority, tvořily základ pro prioritní 

osy OP VVV a jejich specifické cíle. Ve vztahu k projektům MAP lze v těchto dokumentech 

nalézt vazbu na všechna opatření MAP (povinná, doporučená, průřezová a volitelná).  

 

2.1.3 Vyhodnocení dotazníkového šet ření MŠMT 
 

MATEŘSKÉ ŠKOLY 
  

Počet vyplněných dotazníků v MAP regionu Sedlčansko: 16 (tj. právnických osob 

vykonávající činnost MŠ) 3 MŠ dotazníky nevyplnily.  

(vzhledem k tomu, že v MAP regionu Sedlčansko jsou navíc 2 školy z ORP Příbram, museli 

jsme data přepočítat za celý region MAP) 

  

Pořadí pot řeb v jednotlivých oblastech podpory  

Hlavní oblasti podpory  

1. Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti  

2. Podpora rozvoje matematické pregramotnosti  
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3. Rozvoj infrastruktury školy, včetně rekonstrukcí a vybavení  

4. Podpora polytechnického vzdělávání   

5. Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků 

6. Podpora inkluzivního / společného vzdělávání  

 

Další oblasti podpory  

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

2. Jazykové vzdělávání  

3. Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence  

  

Pořadí je jak mezi hlavními oblastmi podpory zcela odlišné od pořadí v rámci 

Středočeského kraje i České republiky, kde v hlavních oblastech je nejvyšší prioritou 

infrastruktura a následuje polytechnické vzdělávání. Čtenářská pregramotnost, která je 

v regionu na prvním místě, je v rámci ČR čtvrtá, v rámci středočeského dokonce až 

pátá. Zajímavé je, že podpora inkluzivního vzdělávání je v regionu na posledním místě. 

Mezi „dalšími“ oblastmi podpory jsou výsledky v rámci Středočeského kraje i ČR 

totožné. Průměrné hodnocení aktuálního stavu je v oblastech podpory rozvoje čtenářské 

a matematické pregramotnosti a inkluzivního vzdělávaní lepší než v rámci kraje i ČR. 

Rozvoj infrastruktury - stavby   

1. Rozvoj infrastruktury je vyhodnocen jako třetí nejdůležitější oblast pro požadovaný 
rozvoj kvality vzdělávání v tomto regionu. 

2. Podíl MŠ, které v posledních pěti letech investovaly z EU do infrastruktury, je v MAP 
vyšší než ve Středočeském kraji i ČR (39 %, 45 % x 55 %).  

3. Do infrastruktury investovala polovina škol. 
4. Nejvíce MŠ investovaly do Ostatní rekonstrukce, udržovací práce a modernizace 

pláště budovy; zateplení budov; (projekty energeticky udržitelné školy apod.) a do 
Stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí školy např. 
hřiště, zahrady apod. 

5. V příštích letech chce 5 MŠ v MAP regionu Sedlčansko investovat především do 
„podnětného venkovního prostředí“, například do hřišť, zahrad apod. (45 % 
mateřských škol).  

6. U 2 MŠ se investice budou týkat bezbariérových stavebních úprav a rekonstrukcí.  
7. Žádná z MŠ neplánuje novou stavbu nebo přístavbu budov, všechny MŠ mají totiž 

dostatečnou kapacitu. 
8. V rámci MŠ neplánují MŠ žádné investice do rozvoje polytechnického vzdělávání. 
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 Rozvoj infrastruktury - vybavení   

1. Do vnitřního vybavení investovalo v letech 2010-2015 asi 27 % MŠ, což odpovídá 3 
školám, a procentuálně to vychází stejně jako ve Středočeském kraji (27 %).  

2. Podíly mateřských škol v MAP regionu Sedlčansko, které v uplynulých pěti letech 
investovaly do jednotlivých druhů vybavení, jsou nízké, konkrétně se jedná o 3 MŠ. 

3. Ve výhledu do příštích tří let jsou nejčastěji plánovány v mateřských školách investice 
do nových didaktických pomůcek (52 %) a software pro ICT techniku (43 %) a dále 
pak celkově do Vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy např. 
čtenářské koutky, prostor na rozvoj jednotlivých pregramotností, polytechnických 
dovedností apod. 

4. Zajímavé je, že školy vůbec nechtějí investovat do Vybavení prostorů školy pro rozvoj 
polytechnických dovedností a 3 MŠ plánují investice do Didaktických a 
kompenzačních pomůcek pro děti se SVP. 
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Graf 16 - Podíl MŠ, které v letech 2010-2015 investovaly z EU do příslušné stavby nebo 
rekonstrukce  

 
Počet MŠ v MAP / kraji / ČR, které v posledních 5 letech investovaly v rámci evropských projektů do 

příslušných staveb a rekonstrukcí, vztažený k celkovému počtu MŠ v MAP / kraji / republice, které 

vyplnily dotazník.  
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2. Vybavení prostorů školy pro rozvoj polytechnických
dovedností

3. Vybavení knihovny

4. Vybavení herny

5. Vybavení tělocvičny

6. Vybavení školní jídelny

7. Vybavení výpočetní technikou pro potřeby
pedagogických pracovníků

8. Software pro ICT techniku

9. Nové didaktické pomůcky

Podíl MŠ, které v posledních 5 letech investovaly z EU do 
příslušné stavby / rekonstrukce školy

MAP Středočeský kraj ČR
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Graf 17 - Podíl MŠ v MAP, které v letech 2016 - 2018 a 2019 - 2020 chtějí investovat do stavby či 
rekonstrukce  

 

Počet MŠ v MAP / kraji / republice, které v posledních 5 letech investovaly v rámci evropských 

projektů  do příslušného vybavení, vztažený k celkovému počtu MŠ v MAP / kraji / republice, které 

vyplnily dotazník.  
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polytechnického vzdělávání (např. keramická dílna)

9. Stavební úpravy a rekonstrukce školní jídelny

10. Stavební úpravy a vybavení na podporu
podnětného venkovního prostředí školy např. hřiště,

zahrady apod.
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2016-2018
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Graf 18 - Podíl MŠ, které v letech 2010 - 2015 investovaly z EU do příslušného vybavení  

 

Počet MŠ v MAP / kraji / ČR, které v posledních 5 letech investovaly v rámci evropských projektů do 

příslušných staveb a rekonstrukcí, vztažený k celkovému počtu MŠ v MAP / kraji / republice, které 

vyplnily dotazník.  
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8. Software pro ICT techniku

9. Nové didaktické pomůcky

10. Připojení k internetu v hernách, ve škole

11. Interaktivní tabule

12. Audiovizuální technika (televize, projektory apod.)
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14. Didaktické a kompenzační pomůcky pro děti se SVP
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Graf 19 - Podíl MŠ v MAP, které v letech 2016 - 2018 a 2019 - 2020 chtějí investovat do vybavení  

 

Počet MŠ v MAP / kraji / ČR, které v posledních 5 letech investovaly v rámci evropských projektů do 

příslušného vybavení, vztažený k celkovému počtu MŠ v MAP / kraji / republice, které vyplnily 

dotazník.  
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Podpora rozvoje matematické pregramotnosti  

1. MŠ v území MAP „plánují zlepšení v příštích třech letech“ v mnoha oblastech, 90 % 
MŠ odpovědělo, že chtějí zlepšení v tom, že Škola podporuje rozvoj matematické 
pregramotnosti v rámci školních vzdělávacích programů (má stanoveny konkrétní 
cíle),  Učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v oblasti matematické pregramotnosti 
a využívají je ve výchově (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.), Škola 
systematicky rozvíjí matematické myšlení (využívání příkladů k řešení a pochopení 
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každodenních situací, návštěva science center apod.), Škola pravidelně nakupuje 
aktuální literaturu, multimédia pro rozvoj matematické pregramotnosti. 

2. Co se týká průměrného hodnocení aktuálního stavu, MŠ hodnotily ve většině případů 
svůj stav o něco lépe než je ve Středočeském kraji i v ČR. 

3. Dvěma nejčastěji uváděnými překážkami v rozvoji matematické gramotnosti je (stejně 
jako v rámci ČR a kraje) „nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné 
pregramotnosti (nedostatečné materiálně technické zázemí, chybějící finance na 
inovace a výměnu pomůcek k rozvoji pregramotností, nedostatečný počet pomůcek 
apod.)“, jako překážku uvedlo 73 % MŠ v MAP, a „nedostatek interaktivních metod a 
pomůcek pro rozvoj pregramotnosti“ (uvedlo 55 % MŠ v MAP). Třetí překážku 
uvedly MŠ (uvedlo 55 % MŠ v MAP). Nepravidelnost aktivit v oblasti rozvoje 
příslušné pregramotnosti, což se liší od  Středočeského kraje i ČR. 

4. 64 % škol označilo za nejvýznamnější překážku Nedostatek stabilní finanční podpory 
pro rozvoj příslušné pregramotnosti (nedostatečné materiálně technické zázemí, 
chybějící finance na inovace a výměnu pomůcek k rozvoji pregramotností, 
nedostatečný počet pomůcek apod.) 
 

Shrneme-li potřeby MŠ MAP regionu Sedlčansko v oblasti matematické pregramotnosti, 
zjistíme, že MŠ: 

• mají druhý největší zájem o rozvoj oblasti matematické pregramotnosti 
• mají největší zájem o systematické rozvíjení logického myšlení u žáků 
• potřebují zajistit dostatečné materiální a technické vybavení, na které jim chybí 

finance 
• chtějí pravidelně doplňovat aktuální literaturu, multimédia a interaktivní pomůcky 
 

 

Podpora inkluzivního / spole čného vzd ělávání  

1. Nejčastěji uváděnými oblastmi, v nichž MŠ v MAP „plánují zlepšení“ v příštích třech 
letech, je „ Škola umí komunikovat s dětmi, rodiči i pedagogy, vnímá jejich potřeby 
a systematicky rozvíjí školní kulturu, bezpečné a otevřené klima školy (73 % MŠ v 
MAP), dále Vedení školy vytváří podmínky pro realizaci inkluzivních principů ve 
vzdělávání na škole (zajišťování odborné, materiální a finanční podpory, dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného učení pedagogických pracovníků; 
pravidelná metodická setkání členů pedagogického sboru aj.) (73 % MŠ v MAP),  a 
„pedagogové školy jsou schopni vhodně přizpůsobit obsah vzdělávání, upravit formy a 
metody vzdělávání a nastavit různé úrovně obtížnosti v souladu se specifiky a 
potřebami dětí tak, aby bylo dosaženo a využito maximálních možností vzdělávaného 
dítěte“ (73 % MŠ v MAP).  

2. Jako nejčastěji uváděná překážka je pro 100 % MŠ „nedostatečné finanční zajištění 
personálních nákladů na práci s heterogenními skupinami žáků, např. asistentů 
pedagoga, pedagogické i nepedagogické pracovníky“, často jsou uváděny (přes 50 % 
MŠ) Nedostatečná kampaň/osvěta v oblasti inkluze/společného vzdělávání pro 
většinovou veřejnost, pro rodiče, pro rodiče dětí se speciálními vzdělávacími 
potřebami apod. ale i „velký počet dětí v třídách“  

3. Co se týká průměrného hodnocení aktuálního stavu, MŠ hodnotily ve většině případů 
svůj stav o něco lépe než je ve Středočeském kraji i v ČR. 
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4. 64 % MŠ škol označilo za nejvýznamnější překážku Nedostatečné finanční zajištění 
personálních nákladů na práci s heterogenními skupinami dětí (např. asistentů 
pedagoga, pedagogické i nepedagogické pracovníky) 

5. V investičních záměrech předpokládá pouze 1 MŠ v území MAP „Bezbariérové 
stavební úpravy a rekonstrukce“ pouze 3 MŠ plánují nákup kompenzačních pomůcek, 
což koresponduje s tím, že oblast Inkluze uvedly MŠ na posledním místě. 

 

Shrneme-li potřeby MŠ MAP regionu Sedlčansko v oblasti inkluzivního / společného 

vzdělávání, zjistíme, že MŠ: 

• dává oblast inkluzivního / společného vzdělávání na poslední místo 
• chtějí naučit své pedagogy pracovat s odlišnostmi dětí, umět přizpůsobit obsah 

vzdělávání potřebám dětí a nastavit různé obtížnosti pro různé úrovně dětí 
• nechtějí nijak zvláště rozšířit materiálně technické, metodické a personální 

zabezpečení (spec. pomůcky, asistent pedagoga, bezbariérové prostředí) pro 
realizaci inkluze 

• brání velký počet žáků ve třídách a nedostatek financí 
• plánují minimálně bezbariérové stavební úpravy a rekonstrukce 

 

Podpora polytechnického vzd ělávání  

1. Pořadí oblastí, v níž školy v MAP „plánují zlepšení“ v příštích třech letech, je dosti 
vyrovnané, nejčastěji se vyskytují oblasti, které se týkají vybavení (vzdělávací 
materiály, materiální a technické zabezpečení) a sdílení dobrých příkladů mezi učiteli 
navzájem a mezi školami.  

2. Nejčastěji uváděnou „hlavní“ překážkou je „nedostatek financí na podporu 
polytechnického vzdělávání“ (uvedlo přes 64 % MŠ, podobně jako v kraji nebo v ČR) 
a v pořadí druhém Absence pozice samostatného pracovníka nebo pracovníků pro 
rozvoj polytechnického vzděláván (uvedlo přes 46 % MŠ).  

3. Co se týká průměrného hodnocení aktuálního stavu, MŠ hodnotily ve většině případů 
svůj stav o něco hůře než je ve Středočeském kraji i v ČR. 

4. V investičních záměrech nepředpokládá žádná MŠ v území MAP „stavební úpravy a 
rekonstrukce prostor na podporu polytechnického vzdělávání (např. keramická dílna)“ 
ani žádné investice do vybavení prostorů školy pro rozvoj polytechnických dovedností 

 

Shrneme-li potřeby MŠ MAP regionu Sedlčansko v oblasti polytechnického vzdělávání, 

zjistíme, že MŠ: 

• potřebují technické a materiální vybavení (odpovídá investicím od vybavení MŠ) 
• rády by zlepšily sdílení dobrých příkladů mezi učiteli navzájem a mezi školami 
• se potýkají s nedostatkem financí na podporu polytechnického vzdělávání 
• by uvítaly samostatného pracovníka pro rozvoj v dané oblasti 
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Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti  

1. Všechny školy plánují v nejbližších třech letech zlepšení v tom, že „Škola podporuje 
rozvoj čtenářské pregramotnosti a řečových aktivit v rámci školních vzdělávacích 
programů (má stanoveny konkrétní cíle)“, „učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v oblasti 
čtenářské pregramotnosti a využívají je ve výchově (kurzy dalšího vzdělávání, studium 
literatury aj.)“ a „Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním 
zabezpečením v oblasti čtenářské pregramotnosti“.  

2. Co se týká průměrného hodnocení aktuálního stavu, MŠ hodnotily ve většině případů 
svůj stav o něco hůře než je ve Středočeském kraji i v ČR. 

3. Jednoznačně nejčastěji uváděnou překážkou (uvedlo přes 75 % MŠ) v rozvoji 
čtenářské gramotnosti je (stejně jako v rámci ČR a kraje) „nedostatek stabilní finanční 
podpory pro rozvoj příslušné pregramotnosti (nedostatečné materiálně technické 
zázemí, chybějící finance na inovace a výměnu pomůcek k rozvoji pregramotností, 
nedostatečný počet pomůcek apod.)“, je to uváděno jako „hlavní příčina“ pro 64 % 
MŠ v MAP.  

4. Polovina škol uvedla jako druhou nejčastější překážku Nedostatek možností pro 
sdílení dobré praxe.  

5. V investičních záměrech 4 MŠ v MAP předpokládají investice do „podnětného 
vnitřního vybavení“ (např. čtenářských koutků) v letech 2016-2018 a třetina 
mateřských škol v území MAP v dalších dvou letech.  

6. Zajímavé je, že i když je oblast rozvoje čtenářské gramotnosti na prvním místě, žádná 
MŠ neplánuje ani v posledních 5 letech neuskutečnila stavební úpravy a rekonstrukce 
knihovny a pouze 1 MŠ v posledních 5 letech dovybavila knihovnu a 3 MŠ plánují 
v následujících letech dovybavit knihovnu. 

 

Shrneme-li potřeby MŠ MAP regionu Sedlčansko v oblasti čtenářské pregramotnosti, 

zjistíme, že MŠ: 

• podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti je v regionu MAP na prvním místě 
• chtějí všechny rozvíjet jak čtenářskou pregramotnost jako takovou, tak i znalosti svých 

pedagogů a reflektují nedostatek příležitostí ke vzdělávání a sdílení dobré praxe 
• uvítaly by možnost pro sdílení dobré praxe 
• potřebují se vybavit materiálními, technickými a interaktivními pomůckami a 

metodami a uvítaly by stabilní finanční podporu pro pravidelnou obnovu tohoto 
vybavení 

 

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativ ě a kreativit ě  

1. Podíl MŠ plánujících zlepšení v letech 2016-2018 je v několika nabízených oblastech 
zhruba stejný, kolem 60 %.  

2. Hlavními překážkami jsou pro MŠ v MAP „nedostatek finančních prostředků pro 
zajištění pomůcek, literatury apod. pro rozvoj iniciativy a kreativity“ (uvedlo 75 % 



 

Místní akční plán vzdělávání pro region Sedlčansko reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000992 

MŠ) a „nedostupnost informačních a komunikačních technologií pro rozvoj iniciativy 
a kreativity“ (36 % MŠ).  

3. 2 MŠ uvedly, že v této oblasti nejsou překážky žádné.  
4. K rozvoji kreativity a iniciativy by mělo přispět nové vybavení, které chce vysoký 

podíl MŠ v příštích letech pořídit (herny, interaktivní tabule, audiovizuální technika 
aj.).  

 

Shrneme-li potřeby MŠ MAP regionu Sedlčansko v oblasti kompetencí k iniciativě a 

kreativitě, zjistíme, že MŠ: 

• chtějí rozvíjet své znalosti, chtějí je umět více využívat v praxi 
• chtějí dávat dětem více prostoru pro seberealizaci a realizaci jejich nápadů 
• potřebují více příležitostí ke vzdělávání 
• potřebují dostatek financí a informačních a komunikačních technologií 

  

Další oblasti podpory  

Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracov níků  

1. Zlepšení pro roky 2016-2018 plánuje 100 % MŠ v území MAP.  
2. Jednoznačně nejčastěji uváděnou hlavní překážkou je „nedostatek financí na pořízení 

moderního ICT vybavení (včetně údržby stávající techniky)“, kterou jako hlavní 
příčinu jmenovalo 65 % MŠ.  

3. V investicích do příštích let jmenovalo pouze pár MŠ „vybavení výpočetní technikou 
pro potřeby pedagogických pracovníků“ a „software pro ICT techniku“ 26 % MŠ v 
území MAP pro roky 2016-2018 a 26 % MŠ pro roky 2019-2020.  

  

Podpora sociálních a ob čanských dovedností a dalších klí čových kompetencí  

1. Nejčastěji MŠ jmenovaly zlepšení v oblastech „Škola rozvíjí vztah k bezpečnému 
používání informačních, komunikačních a dalších technologií“ (82 % MŠ), „škola u 
dětí rozvíjí schopnosti sebereflexe a sebehodnocení (také 73 % MŠ). 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
  

Počet vyplněných dotazníků v MAP regionu Sedlčansko: 18 (tj. právnických osob 

vykonávajících činnost ZŠ), 1 ZŠ dotazník nevyplnila (vzhledem k tomu, že v MAP regionu 

Sedlčansko jsou navíc 2 školy z ORP Příbram, museli jsme data přepočítat za celý region 

MAP). 
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Pořadí pot řeb v jednotlivých oblastech podpory  

Hlavní oblasti podpory  

1. Rozvoj infrastruktury školy, včetně rekonstrukcí a vybavení  
2. Podpora rozvoje matematické gramotnosti  
3. Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti  
4. Podpora polytechnického vzdělávání (v kraji a v ČR je v pořadí až pátá)  
5. Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků 
6. Podpora inkluzivního / společného vzdělávání  
 

 Další oblasti podpory  

1. Jazykové vzdělávání  
2. ICT včetně potřeb infrastruktury (podpora digitálních kompetencí, konektivita škol)  
3. Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence  

 

Pořadí je mezi hlavními oblastmi podpory velmi podobné od pořadí v rámci 

Středočeského kraje i České republiky. V hlavních oblastech je nejvyšší prioritou 

infrastruktura a následuje rozvoj matematické gramotnosti před rozvojem čtenářské 

gramotnosti (V ČR a Středočeském kraji je pořadí matematické a čtenářské 

gramotnosti naopak než v MAP). Zajímavé je, že podpora inkluzivního vzdělávání je 

v regionu na posledním místě, zatímco v ČR a Středočeském kraji je na čtvrtém pořadí.  

Mezi „dalšími“ oblastmi podpory jsou výsledky v rámci Středočeského kraje i ČR 

totožné. Průměrné hodnocení aktuálního stavu je ve všech oblastech horší než v rámci 

kraje i ČR. 

Rozvoj infrastruktury – stavby 

1. Polovina škol v posledních pěti letech investovala do infrastruktury, což je zhruba 
stejně jako v ČR / Středočeském kraji. 

2. Více jak třetina škol investovala z evropských fondů v uplynulých letech do 
udržovacích prací, různých rekonstrukcí a zateplování budov škol – to odpovídá 
situaci v území, kde není nedostatek kapacit, ale řada škol sídlí ve starých nebo 
nevyhovujících budovách, s velkými tepelnými ztrátami, nevyhovujícími rozvody 
elektřiny a vody apod. Stav je podobný jako ve Středočeském kraji a ČR. 

3. Do ostatních kategorií dle dotazníku školy téměř neinvestovaly, respektive investovala 
vždy pouze 1 škola. 

4. Také v příštích třech letech chce třetina základních škol v MAP investovat do 
rekonstrukcí budov, pláště, zateplení apod. Ještě vyšší podíl (cca 50 %) základních 
škol chce však v příštích třech letech investovat do stavebních úprav a vybavení na 
podporu podnětného venkovního prostředí školy např. hřiště, školní zahrady, dopravní 
hřiště, botanické zahrady, rybníky, učebny v přírodě, naučné stezky apod. Třetina škol 
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by dále ráda investovala do stavebních úprav a rekonstrukcí školní jídelny, družiny, 
klubu apod. Za zmínku stojí, že tři školy by rády investovaly do stavebních úprav a 
rekonstrukcí knihovny, informačního centra školy. 

5. Za zmínku stojí i plánované stavební úpravy a rekonstrukce knihoven a informačních 
center školy. 

 

Rozvoj infrastruktury – vybavení 

1. Všechny školy v posledních pěti letech investovaly z EU do vybavení. 
2. V investicích do vybavení byly v uplynulých pěti letech ve školách v území MAP 

nejčastější, znatelně však více jak v ČR nebo ve Středočeském kraji, software pro ICT, 
interaktivní tabule, vybavení mobilní počítačové učebny (např. notebooky, tablety), 
audiovizuální technika (televize, projektory apod.) a v poslední řadě více jak polovina 
škol investovala i do vybavení knihoven.  

3. V příštích letech chce zhruba polovina škol investovat do vybavení na podporu 
podnětného vnitřního prostředí školy např. čtenářské koutky, prostor na sdílení 
zkušeností z výuky, na rozvoj jednotlivých gramotností apod. Dále pak chtějí školy 
dovybavovat didaktické pomůcky, dovybavovat počítačové učebny a nakupovat 
interaktivní tabule.   

4. Za zmínku stojí, že téměř polovina základních škol v MAP chce v následujících letech 
opět investovat do polytechnického vzdělávání, do vybavení dílen nebo cvičných 
kuchyní, do vybavení polytechnických učeben apod.   
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Graf 20 - Podíl ZŠ, které v letech 2010-2015 investovaly z EU do příslušné stavby nebo rekonstrukce  

 

 Počet ZŠ v MAP / kraji / ČR, které v posledních 5 letech investovaly v rámci evropských projektů do 

příslušných staveb a rekonstrukcí, vztažený k celkovému počtu ZŠ v MAP / kraji / ČR, které vyplnily 

dotazník.  

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40%

1. Nová výstavba nebo přístavba budov

2. Bezbariérové stavební úpravy a rekonstrukce

3. Ostatní rekonstrukce, udržovací práce a modernizace pláště
budov; zateplení budov (projekty energeticky udržitelné školy

apod.)

4. Stavební úpravy a rekonstrukce kmenových tříd

5. Stavební úpravy a rekonstrukce knihovny, informačního centra
školy

6. Stavební úpravy a rekonstrukce učebny cizích jazyků

7. Stavební úpravy a rekonstrukce učebny fyziky

8. Stavební úpravy a rekonstrukce učebny chemie

9. Stavební úpravy a rekonstrukce učebny přírodopisu

10. Stavební úpravy a rekonstrukce učebny informatiky

11. Stavební úpravy a rekonstrukce tělocvičny

12. Stavební úpravy a rekonstrukce učebny uměleckých předmětů
(např. hudebny apod.)

13. Stavební úpravy a rekonstrukce dílny / cvičné kuchyňky

14. Stavební úpravy a rekonstrukce školní jídelny, družiny, klubu
apod.

15. Stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného
venkovního prostředí školy např. hřiště, školní zahrady, dopravní

hřiště, botanické zahrady, rybníky, učebny v přírodě, naučné…

Podíl ZŠ, které v posledních 5 letech investovaly z EU do 
příslušné stavby / rekonstrukce školy

MAP Středočeský kraj ČR
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Graf 21 - Podíl ZŠ v MAP, které v letech 2016-2018 a 2019-2020 chtějí investovat do stavby či 
rekonstrukce  

 

Počet ZŠ v MAP / kraji / republice, které v posledních 5 letech investovaly v rámci evropských 

projektů do příslušného vybavení, vztažený k celkovému počtu ZŠ v MAP / kraji / republice, které 

vyplnily dotazník.  
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3. Ostatní rekonstrukce, udržovací práce a modernizace pláště
budov; zateplení budov (projekty energeticky udržitelné školy

apod.)

4. Stavební úpravy a rekonstrukce kmenových tříd

5. Stavební úpravy a rekonstrukce knihovny, informačního centra
školy

6. Stavební úpravy a rekonstrukce učebny cizích jazyků

7. Stavební úpravy a rekonstrukce učebny fyziky

8. Stavební úpravy a rekonstrukce učebny chemie

9. Stavební úpravy a rekonstrukce učebny přírodopisu

10. Stavební úpravy a rekonstrukce učebny informatiky

11. Stavební úpravy a rekonstrukce tělocvičny

12. Stavební úpravy a rekonstrukce učebny uměleckých předmětů
(např.hudebny apod.)

13. Stavební úpravy a rekonstrukce dílny / cvičné kuchyňky

14. Stavební úpravy a rekonstrukce školní jídelny, družiny, klubu
apod.

15. Stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního
prostředí školy např. hřiště, školní zahrady, dopravní hřiště,

botanické zahrady, rybníky, učebny v přírodě apod.

Podíl ZŠ v rámci MAP plánujících stavět / rekonstruovat 

2016-2018 2019-2020
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Graf 22 - Podíl ZŠ, které v letech 2010-2015 investovaly z EU do příslušného vybavení  

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1. Vybavení kmenových tříd

2. Vybavení polytechnických učeben (fyziky, chemie, přírodopisu, dílny,
kuchyňky apod.)

3. Vybavení jazykové učebny

4. Vybavení knihovny

5. Vybavení počítačové učebny (stolní počítače)

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

7. Vybavení tělocvičny

8. Vybavení umělecké učebny

9. Vybavení dílny / cvičné kuchyňky

10. Vybavení školní jídelny, družiny, klubu apod.

11. Software pro ICT techniku

12. Nové didaktické pomůcky

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

14. Interaktivní tabule

15. Audiovizuální technika (televize, projektory apod.)

16. Stroje či jiné vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů řízených
počítačem)

17. Vybavení bezbariérovým nábytkem, přístroji, elektronikou pro žáky
se SVP

18. Kompenzační/ speciální pomůcky pro žáky se SVP

19. Vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy např.
čtenářské koutky, prostor na sdílení zkušeností z výuky, na rozvoj…

Podíl ZŠ, které v letech 2010-2015 investovaly z EU do 
příslušného vybavení 

MAP Středočeský kraj ČR
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Graf 23 - Podíl ZŠ v MAP, které v letech 2016-2018 a 2019-2020 chtějí investovat do vybavení  

 

Počet ZŠ v MAP / kraji / republice, které v posledních 5 letech investovaly v rámci evropských 

projektů do příslušného vybavení, vztažený k celkovému počtu ZŠ v MAP / kraji / republice, které 

vyplnily dotazník.  
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1. Vybavení kmenových tříd

2. Vybavení polytechnických učeben (fyziky, chemie, přírodopisu, dílny,
kuchyňky apod.)

3. Vybavení jazykové učebny

4. Vybavení knihovny

5. Vybavení počítačové učebny (stolní počítače)

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

7. Vybavení tělocvičny

8. Vybavení umělecké učebny

9. Vybavení dílny / cvičné kuchyňky

10. Vybavení školní jídelny, družiny, klubu apod.

11. Software pro ICT techniku

12. Nové didaktické pomůcky

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

14. Interaktivní tabule

15. Audiovizuální technika (televize, projektory apod.)

16. Stroje či jiné vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů řízených počítačem)

17. Vybavení bezbariérovým nábytkem, přístroji, elektronikou pro žáky se
SVP

18. Kompenzační/ speciální pomůcky pro žáky se SVP

19. Vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy např.
čtenářské koutky, prostor na sdílení zkušeností z výuky, na rozvoj…

Podíl ZŠ v rámci MAP plánujících pořízení vybavení

2016-2018 2019-2020
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Hlavní oblasti podpory 

Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti  

1. Ve většině z nabízených oblastí plánují zlepšení v příštích třech letech dvě třetiny 
základních škol v území MAP 

2. Nejvíce by chtěly zlepšit, aby učitelé 1. i 2. stupně využívali poznatků v praxi a sdíleli 
dobrou praxi v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných 
škol a dále pak, aby učitelé 1. i 2. stupně rozvíjeli své znalosti v oblasti čtenářské 
gramotnosti a využívali je ve výuce (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) 

3. Skoro všechny školy by také chtěly zlepšit ve škole existující čtenářsky podnětné 
prostředí (čtenářské koutky, nástěnky, prostor s informacemi z oblasti čtenářské 
gramotnosti apod.) 

4. Největší překážkou v rozvoji čtenářské gramotnosti jsou v ZŠ - „nedostatek stabilní 
finanční podpory pro rozvoj příslušné gramotnosti (k personálnímu zajištění 
pedagogického dozoru koutků, volně otevřených učeben, k možnému půlení hodin, k 
inovaci a výměně učebních pomůcek k rozvoji gramotností, k zajištění dostatečného 
počtu těchto pomůcek apod.)“ Na druhém místě zhruba polovina škol uvedla „nezájem 
ze strany žáků a rodičů“. A jako třetí uvedla polovina škol absenci pozice 
samostatného pracovníka nebo pracovníků pro rozvoj příslušné gramotnosti.  

5. Za povšimnutí stojí, že školy se ohodnotily o dost horší známkou oproti ČR a Stř. kraji 
v oblasti „Ve škole jsou využívána interaktivní média, informační a komunikační 
technologie v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti“ 

6. V investičních záměrech 57 % škol v MAP předpokládá investice do „podnětného 
vnitřního vybavení“ (např. čtenářských koutků) v letech 2016-2018 a 60 % škol 
v posledních 5 letech investovalo do vybavení knihovny a třetina škol chce do 
knihoven v následujících letech investovat. 
  

Podpora polytechnického vzd ělávání  

1. Podíl škol v MAP, které „plánují zlepšení“ v příštích třech letech, je v některých 
položkách opět velký. Na prvním místě je, že Škola podporuje zájem žáků o oblast 
polytechniky propojením znalostí s každodenním životem a budoucí profesí 

2. Nejčastěji školy uvedly, že „hlavní“ překážkou je „Nedostatek financí na úhradu 
vedení volitelných předmětů a kroužků“ , dále pak, že učitelé polytechnických 
předmětů nejsou jazykově vybaveni pro výuku v CLILL a nevhodné či žádné 
vybavení laboratoří, odborných učeben, dílen apod.  

3. Co se týká označení nejvýznamnější překážky, není žádná oblast nikterak významná, 
jsou zde tři na stejném umístění a to (kolem 20 % škol), nezájem ze strany žáků a 
rodičů, nedostatek financí a nevhodné pomůcky a vybavení. 

4. V investičních záměrech v následujících letech předpokládá minimální množství škol 
výstavbu nebo rekonstrukci dílen a cvičných kuchyní.  

5. Za zmínku stojí, že téměř polovina základních škol v MAP chce v následujících letech 
opět investovat do polytechnického vzdělávání, do vybavení dílen nebo cvičných 
kuchyní, do vybavení polytechnických učeben apod.  
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Podpora rozvoje matematické gramotnosti  

1. Nejčastěji uváděnými oblastmi, v nichž školy v MAP „plánují zlepšení“ v příštích 
třech letech, jsou „Ve škole jsou realizovány mimo výukové akce pro žáky na podporu 
matematické gramotnosti a zvýšení motivace (např. projektové dny apod.)“ a „Učitelé 
1. i 2. stupně využívají poznatky v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti matematické 
gramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných škol“ (obojí uvedlo 87 % škol) 

2. Další oblasti pro zlepšení školy uvedly „Učitelé 1. i 2. stupně rozvíjejí své znalosti 
v oblasti matematické gramotnosti a využívají je ve výuce (kurzy dalšího vzdělávání, 
studium literatury aj.)“, „Škola podporuje rozvoj matematické gramotnosti v rámci 
školních vzdělávacích programů (má stanoveny konkrétní cíle)“ a „ve škole je 
podporováno matematické myšlení u žáků (příklady k řešení a pochopení 
každodenních situací, situací spojených s budoucí profesí nebo k objasnění přírodních 
zákonů, atp.)“, které bylo uvedeno 75 % základních škol.  

3. První uváděnou překážkou je „Nedostatečné materiálně technické podmínky pro 
rozvoj v příslušné oblasti gramotnosti mimo školu (exkurze, výstavy, tematické 
programy apod.)“ 

4. Druhou často jmenovanou překážkou je „nedostatek stabilní finanční podpory pro 
rozvoj příslušné gramotnosti (k personálnímu zajištění pedagogického dozoru koutků, 
volně otevřených učeben, k možnému půlení hodin, k inovaci a výměně učebních 
pomůcek k rozvoji gramotností, k zajištění dostatečného počtu těchto pomůcek 
apod.)“. Uvedlo ji 60 % škol v MAP (v kraji 74 %). Polovina ZŠ v MAP uvedla, že 
překážkou je „nízká časová dotace pro rozvoj příslušné gramotnosti mimo výuku“ (v 
kraji 35 %).  

5. Polovina škol uvedla jako překážku v rozvoji matematické gramotnosti „nezájem ze 
strany žáků a rodičů“ (ve Středočeském kraji jen 41 % a v celé České republice 44 %).  

6. Jako nejvýznamnější překážku označilo 40 % škol nedostatek financí a 25 % škol 
označilo nezájem ze strany dětí a rodičů. 

  

Podpora inkluzivního / spole čného vzd ělávání  

1. V mnoha dotazovaných oblastech plánuje zlepšení více jak 80 % základních škol.  
2. Jako hlavní překážka je shodně v MAP, kraji i ČR uváděno „nedostatečné finanční 

zajištění personálních nákladů na práci s heterogenními skupinami žáků, např. 
asistentů pedagoga, pedagogické i nepedagogické pracovníky“ (v MAP na tuto 
překážku narazilo 93 % škol a 60 % uvedlo jako „hlavní příčinu), jako další poměrně 
četně uváděnou hlavní překážkou je „ Nedostatek finančních prostředků pro realizaci 
mimoškolního vzdělávání pro znevýhodněné žáky (např. výstavy, exkurze, kroužky 
apod.)“ (v MAP na tuto překážku narazilo 76 % škol).  

3. Méně jak třetina škol v MAP bude v budoucích létech dělat úpravy týkající se 
bezbariérovosti, avšak jen 20 % škol uvedlo, že tuto změnu plánuje. Třetina škol 
plánuje zakoupit kompenzační / speciální pomůcky pro žáky se SVP. 

4. V letech 2010-2015 se do této oblasti ani do stavebních úprav ani do vybavení z 
prostředků EU v ZŠ v území MAP takřka neinvestovalo.  
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Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativ ě a kreativit ě   

1. Ve třech nabízených oblastech předpokládá zlepšení v příštích třech letech nejméně 85 
% základních škol v území MAP a to v „Škola podporuje klíčové kompetence 
k rozvoji kreativity podle RVP ZV“, „Učitelé využívají poznatků v praxi a sdílejí 
dobrou praxi v oblasti rozvoje iniciativy a kreativity mezi sebou i s učiteli z jiných 
škol“, „Škola učí žáky myslet kriticky, vnímat problémy ve svém okolí a nacházet 
inovativní řešení, nést rizika i plánovat a řídit projekty s cílem dosáhnout určitých cílů 
(např. projektové dny; při výuce jsou zařazeny úlohy s více variantním i neexistujícím 
řešením atp.)“ 

2. 80 % škol narazilo na překážku „Nedostatek finančních prostředků pro realizaci 
vzdělávání mimo vlastní výuku“ a  na „Malý zájem zaměstnavatelů a podnikatelů o 
spolupráci se školami“ ale jako hlavní překážku je označilo jen 20 % škol. 
   

Další oblasti podpory 

Rozvoj jazykové gramotnosti  

1. Ve třech z nabízených oblastí více jak 80 % škol vyslovilo, že „plánují zlepšení“ v 
příštích třech letech: „Ve škole jsou využívány učebnice, cizojazyčná literatura, 
multimédia a další materiály pro rozvoj jazykové gramotnosti“, „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“ a „Ve škole existuje jazykově podnětné prostředí 
(koutky, nástěnky apod.)“.  

2. Nejčastěji uváděnou překážkou v rozvoji jazykové gramotnosti je (stejně jako v rámci 
ČR a kraje) „nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné gramotnosti“ 
(60 % škol v MAP a 40 % škol ji uvedlo jako „hlavní překážku“) a „Nedostatečné 
materiálně technické podmínky pro rozvoj v příslušné oblasti gramotnosti mimo školu 
(exkurze, výstavy, tematické programy apod.)“  

3. Podle vyjádření ředitelů škol v MAP však tomuto důvodu konkuruje „nezájem ze 
strany žáků a rodičů“ (50 % škol v MAP x 35 % základních škol ve Středočeském 
kraji nebo v celé České republice).  

  

Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracov níků  

1. Ve dvou oblastech (více jak 80 % škol) předpokládají v příštích třech letech zlepšení, a 
to hlavně v tom, že „Pedagogové využívají mobilní ICT vybavení a digitální 
technologie při výuce v terénu, v projektové výuce apod.“ a „Pedagogové využívají 
školní mobilní ICT vybavení ve výuce (notebooky, netbooky, tablety, chytré telefony 
apod.)“. 

2. Jednoznačně nejčastěji uváděnými překážkami v rozvoji digitálních kompetencí 
pedagogických pracovníků je (stejně jako v rámci ČR a kraje) „nedostatek financí na 
pořízení moderního ICT vybavení (včetně údržby stávající techniky)“ (75 % škol v 
MAP, přes 80 % škol v rámci kraje a ČR a 50 % škol ji uvedlo jako „hlavní 
překážku“) a „Nedostatek časových možností k dalšímu vzdělávání pedagogických 
pracovníků v oblasti digitálních kompetencí“ (60 % škol v MAP).  
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Podpora sociálních a ob čanských dovedností a dalších klí čových kompetencí  

1. 80 % škol v MAP plánuje ve 4 dotazovaných oblastech zlepšení, i když celkově 
školy zhodnotily svůj průměrný stávající stav lépe jak ve Stř. kraji a ČR 

2. Chtějí zlepšení v oblastech „Škola rozvíjí schopnost říct si o pomoc a ochotu 
nabídnout a poskytnout pomoc“, „Škola u žáků rozvíjí schopnosti sebereflexe a 
sebehodnocení“, „Uvnitř školy se pěstuje vzájemná spolupráce učitele, rodičů a 
žáků“ a „Ve škole je pěstováno kulturní povědomí a kulturní komunikace (tj. 
rozvoj tvůrčího vyjadřování myšlenek, zážitků a emocí různými formami s 
využitím hudby, divadelního umění, literatury a vizuálního umění)“. 

 

2.1.4 Charakteristika školství v řešeném území 
 

Situační analýza předškolního a základního vzdělávání v řešeném území MAP regionu 

Sedlčansko má za cíl především zmapovat všechny školy a školská zařízení a jejich 

zřizovatele. Dalším důležitým cílem analýzy je zanalyzovat vývoj počtu dětí, tříd, učitelů tak, 

aby bylo možné následně zpracovat funkční strategie, které pomohou zachovat a rozvíjet 

školství obecně. 

Vytváření podmínek pro rozvoj výchovy a vzdělávání je jednou z významných aktivit obce, 

kterou jí umožňuje zákon o obcích. Za tím účelem obec pro poskytování předškolního 

vzdělávání a plnění povinnosti zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce 

před zahájením povinné školní docházky pro děti s trvalým pobytem na území obce zřizuje 

svou mateřskou školu, nebo se za určitých smluvních podmínek dohodne s jinou obcí, 

případně se svazkem obcí. Také pro základní vzdělávání buď zřizuje svoji základní školu, 

nebo se postará o plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované jinou obcí nebo 

svazkem obcí. Oblast předškolního a základního vzdělávání se tak stává problémem, který 

nelze řešit pouze na území jedné obce. Jde o oblast, které se musí společně věnovat (např. i s 

ohledem na dojíždění za prací v celém spádovém regionu) jak malé obce, tak střední a velká 

města.  

Populační vlny se dlouhodobě promítnou do rozvoje regionálního školství a jednotlivých 

územních celků. Vzhledem k demografickému vývoji mají zejména malé obce problémy 

s udržením potřebného počtu dětí ve školách. Je zde silná tendence posílat děti do lépe 

vybavených městských škol nebo jde jenom o proces, kdy dítě jede do školy s rodičem do 

místa jeho pracoviště. Dojíždění se však stává palčivým problémem nejen pro obce, rodiče a 

děti, ale i pro nejbližší města, která nemají ve svých školách dostatečnou kapacitu. 
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Ustanovení školského zákona také vymezuje povinnost obce zajišťovat ty výdaje škol a 

školských zařízení, které nejsou hrazeny ze státního rozpočtu. Obce jsou však často nuceny 

podporovat školy nad rámec svých povinností. Ač tedy nemají přímou povinnost na některé 

oblasti přispívat (např. platy pedagogických a nepedagogických pracovníků, školní pomůcky), 

hledají finanční prostředky ve svých někdy opravdu napjatých rozpočtech, aby školám v 

jejich svízelné situaci pomohly a hlavně školy udržely. Bohužel, ani úprava v rámci zákona o 

rozpočtovém určení daní zdaleka nezohledňuje náklady potřebné na zázemí pro vzdělávání, a 

tak se čím dál častěji objevuje rozdíl mezi tím, co by škola potřebovala a tím, co si jí obec 

může dovolit poskytnout v rámci svých finančních možností.  

Pro kvalitu života obyvatel dané obce a území je důležitou oblastí také kultura a trávení 

volného času. Možnosti neformálních volnočasových aktivit a vlastní iniciativy obyvatel 

související s lokálními tradicemi se projevují spíše na venkově, než ve velkých městech. 

Škola jako komunitní centrum zde sehrává velmi významnou roli.  

MAP regionu Sedlčansko hledá odpověď na otázku, jakými cestami a prostředky lze z 

pohledu zřizovatelů nejen udržet optimálně dimenzovanou síť škol, ale především jak 

pozitivně působit na zvyšování kvality a vybavenosti škol a školských zařízení včetně 

ovlivňování a zlepšování jejich rozvoje a úrovně vzdělávání v nich. Může navíc docházet k 

přeměně škol na kulturní, společenská a komunitní centra svých lokalit, kdy škola získá 

prostor a podmínky pro svou kreativitu a jako otevřené společenské centrum naplní širší 

vzdělávací a volnočasovou nabídku nejen pro žáky školou povinné, ale také pro ostatní 

občany.  

MAP regionu Sedlčansko může přispět k hledání nových řešení v oblasti předškolního a 

základního vzdělávání s ohledem na kompetence obcí na úrovni území MAP regionu 

Sedlčansko. Jedná se o dlouhodobý proces budování důvěry a spolupráce v co nejvyšší míře 

mezi místní správou, školou, veřejností, společenskými skupinami a organizacemi o vytváření 

místního partnerství. Zapojení jednotlivců i veřejnosti do dílčích záměrů rozvoje obce nebo 

regionu, propojení jejich ekonomických, sociálních a ekologických aspektů pak otevírá další 

možnosti rozvoje plnohodnotného života ve městech i na venkově. 

 

Školská za řízení 
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Rozmístění škol a školských zařízení v území MAP regionu Sedlčany je dáno historickým 

vývojem území případně jeho rozvojem v posledních 50 letech. Školy a školská zařízení jsou 

v regionu stabilní. Ke změnám docházelo pouze sloučením organizací v rámci regionu nebo 

případně změnou zařazení v rejstříku škol a školských zařízení. Obce školy udržují, přestože 

je jejich naplněnost nízká a obcím tak stoupají náklady na provoz. Obce chtějí své školy 

udržet za každou cenu, takže budou raději více doplácet ze svých rozpočtů, než aby je zrušily. 

Hlavním důvodem je, že se školy, a obzvláště na venkově, významně podílejí na životě v obci 

a mají tak velký sociální přínos. 

Mapa 4 – Školská zařízení v MAP regionu Sedlčansko k 1.1.2017 

 

 

Tabulka 2 – Počty škol/školských zařízení v jednotlivých obcích MAP Sedlčansko k 1.9.2016 

MAP Sedlčansko 
celkem 

ředitelství 

z toho 

Název obce MŠ 
ZŠ          

I.stupeň 
ZŠ                       

I.a II.                       
ZUŠ 

ZŠ 
speciální / 

MŠ 
speciální / 

SŠ,SOŠ 
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stupeň se 
speciálními 

třídami 

se 
speciálními 

třídami 

Celkem škol 28 16 5 9 2 4 0 3 

Dublovice 1 1 1 0 0 0 0 0 

Jesenice 1 1 0 1 0 0 0 0 

Kamýk nad Vltavou 1 1 0 0 0 1 0 0 

Klučenice 1 1 0 1 0 0 0 0 

Kňovice 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kosova Hora 2 1 0 1 0 0 0 0 

Krásná Hora nad Vltavou 1 1 0 1 1* 0 0 0 

Křepenice 0 0 0 0 0 0 0 0 

Milešov 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nalžovice 1 1 0 1 0 0 0 0 

Nedrahovice 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nechvalice 1 1 1 0 0 0 0 0 

Osečany 0 0 0 0 0 0 0 0 

Petrovice 3 2 0 1 1* 0 0 0 

Počepice 1 1 1 0 0 0 0 0 

Prosenická Lhota 1 1 0 0 0 0 0 0 

Příčovy 0 0 0 0 0 0 0 0 

Radíč 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sedlčany 8 1 0 2 1 1 0 3 

Solenice 1 1 1 0 0 0 0 0 

Svatý Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 

Štětkovice 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vysoký Chlumec 1 1 1 0 0 0 0 0 

Sedlec-Prčice 4 1 0 1 1 2 0 0 

1* - pobočka ZUŠ Sedlčany 

Zdroj: Výkazy MŠMT, webové stránky obcí 

 

Mateřské školy 

V regionu je 16 mateřských škol. V souvislosti s demografickým vývojem se zvyšují 

v posledních letech počty tříd, takže některé MŠ, mají výjimku v počtu žáků na jednu třídu. 

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 programem zaměřeným 

na zdravý životní styl. Od roku 2015 byla otevřena nová mateřská škola v Prosenické Lhotě. 

 

 

Základní školy 
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Na území MAP je 16 základních škol a 2 základní školy speciální (Sedlčany, Sedlec- Prčice). 

Z celkového počtu 16 škol je 5 škol prvostupňových (Dublovice, Solenice, Vysoký Chlumec, 

Nechvalice, Počepice), 9 škol má I. a II. stupeň (Krásná Hora, Petrovice, Klučenice, Sedlčany 

2x Sedlec- Prčice, Kosova Hora, Nalžovice, Jesenice), a 2 školy k I. A II. stupni mají navíc 

speciální třidu (Kamýk nad Vltavou, Sedlec-Prčice). Na všech školách fungují školní družiny. 

Hustota sítě základních škol je jedna z nejvyšších v republice. Rozmístění školských zařízení 

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

 

Střední školy 

Na území MAP jsou 3 střední školy: Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, 

Střední odborné učiliště a Střední odborné učiliště Sedlčany o.p.s. 

Základní umělecké školy 

Na území MAP se nacházejí 2 ZUŠ a to v Sedlčanech a Sedlci-Prčici. Sedlčanská ZUŠ přitom 

provozuje pobočkou v Petrovicích a od školního roku 2017/2018 bude otevřena pobočka 

v Krásné Hoře nad Vltavou. 

Další zařízení poskytující zájmové a další vzdělávání 

• Mateřské centrum Petrklíč  -  zájmové a vzdělávací aktivity pro děti, rodiče a 

veřejnost, rekvalifikační kurzy pro dospělé 

• Zájmové kroužky na školách a aktivity spolků, sdružení a organizací v obcích  

 

Školy a školská za řízení dle z řizovatele 

Na území MAP regionu Sedlčansko ve školním roce 2016/2017 je většina škol a školských 

zařízení zřizována obcemi.  

Výjimkou jsou Základní škola, Sedlčany, Konečná 1090, Základní škola a Dětský domov 

Sedlec-Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace, Gymnázium a Střední odborná škola 

ekonomická a Střední odborné učiliště Sedlčany, jejichž zřizovatelem je Středočeský kraj, 

Zborovská 81, 150 21 Praha. 

Dále pak Dětský domov, základní škola a školní jídelna SEDLEC–PRČICE, jejímž 

zřizovatelem se MŠMT. 
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Působí zde 1 soukromá MŠ Landie v Petrovicích, 1  soukromá SŠ, a to Střední odborné 

učiliště Sedlčany o.p.s.. Církevní škola a školské zařízení se na území nenachází. 

 

Graf 24 – Školy a školská zařízení dle zřizovatele (bez SŠ) 

 

 

Pedagogi čtí 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 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. 

 

Financování 

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

zařízení, které nejsou hrazeny ze státního rozpočtu (platy pedagogických a nepedagogických 

pracovníků, školní pomůcky.) Obce jsou často nuceny podporovat školy nad rámec svých 
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4% 4%

Školy a školská zařízení dle zřizovatele (bez SŠ)

Obec Středočeský kraj Soukromý subjekt MŠMT



 

Místní akční plán vzdělávání pro region Sedlčansko reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000992 

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 MAP vykazují nižší podíl vyššího typu ukončeného vzdělání. Podle ukazatele 

dosažení nejvyššího stupně vzdělání je úroveň vzdělanosti v regionu nižší nežli republikový 

průměr. 

Graf 25 – Poměr vzdělanosti struktury obyvatelstva ve věku nad 15 let 

 

Podle šetření v terénu pokrývá síť školních a předškolních zařízení území MAP dostatečně. 

Nabídka škol i mateřských školek stačí pro počty dětí.  

Ani při rozhovorech s místními aktéry nevyplynuly nedostatky v počtu a dostupnosti škol a 

školek. Byl zaznamenán nedostatek „kluboven“, kde by mohla školní mládež trávit 

odpoledne. Problém je akutní v menších obcích, kde není škola a mládež se po vyučování 

vrací z autobusu rovnou domů a nemá možnost se scházet.  

Naopak ve větších obcích, které mají oba stupně ZŠ, je často i široká nabídka doplňkového 

programu, kroužků a volnočasových aktivit. Školy si stěžují především na nedostatek času 

aktivních pedagogů, kteří nemohou uspokojit zájem dětí o kroužky.  

Následující graf znázorňuje počty škol vzhledem k počtu obyvatel – srovnání MAP se 

Středočeským krajem a ČR. Situace v MAP je podobná jako ve Středočeském kraji. SŠ jsou, 

jak lze předpokládat, jen v Sedlčanech, ale část středoškoláků jezdí mimo MAP. 
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Graf 26 - Srovnání počtu školních zařízení v MAP, ve Středočeském kraji a v ČR k 31.12.2014 (Zdroj 
ČSÚ k 31.12.2015) 

 
 

Charakteristika oblasti na základ ě vyhodnocení místních pr ůzkumů 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) 
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• 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 
 

 

Předškolní vzd ělávání (data k 30. 9. 2016 není-li uvedeno jinak) 
 

V regionu je 16 mateřských škol. V Petrovicích je otevřena od roku 2014 soukromá MŠ 

s alternativním programem zaměřeným na zdravý životní styl. Všechny MŠ mají běžné třídy, 

v území neexistuje MŠ se speciální třídou. Od roku 2015 byla otevřena nová mateřská škola 

v Prosenické Lhotě. U většiny MŠ je zřizovatelem obec, pouze jediná MŠ v Landie 

v Petrovicích má soukromého zřizovatele. 
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Mapa 5 – Mateřské školy v MAP regionu Sedlčansko 

 

Tabulka 3 – Seznam MŠ v roce 2016 

  Seznam MŠ v roce 2016 

  Obec Adresa MŠ 

1 Dublovice Dublovice 78 

2 Kamýk nad Vltavou Solenice 37 

3 Kamýk nad Vltavou Kamýk nad Vltavou 163 

4 Kosova Hora  Kosova Hora 325 

5 Krásná Hora nad Vltavou Školská 80 

6 Krásná Hora nad Vltavou Klučenice 118 

7 Nalžovice Chlum 16 

8 Petrovice Petrovice 136 

9 Petrovice Petrovice 196 (Landie) 

10 Počepice Počepice 16 

11 Sedlčany Sokolovská 580 

12 Sedlčany Jesenice 23 

13 Sedlčany Nechvalice 25 

14 Sedlčany Prosenická Lhota 47 

15 Sedlec - Prčice Komenského 275 

16 Vysoký Chlumec Vysoký Chlumec 5 
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Z grafu Kapacita a naplněnost MŠ v roce 2016 je patrné, že celková kapacita mateřských škol 

v území je v současné době dostatečná. Ve většině školek stále mají nějaká volná místa, i 

když několik MŠ muselo žádat o výjimku pro vyšší počet žáků ve třídě a jejich kapacita není 

dostatečná. Tento stav je ale přechodný a nevyžádá si v budoucnosti nové investice do 

rozšiřování kapacit MŠ. 

Od roku 2005 přibyly v území 3 MŠ na celkový počet 16 škol, čímž dochází i ke zvýšení 

počtu tříd a zvýšení počtu úvazků pedagogů. 

Z grafu vývoje počtu dětí v letech 2005-2016 je patrný značný vzestup počtu dětí v MŠ do 

roku 2014, o od tohoto roku má počet dětí opět klesající tendenci, která bude dle grafu vývoje 

počtu narozených dětí v území nejspíše dále pokračovat. 

Nedostatek míst v některých MŠ v regionu lze označit jako dočasný a v rámci 

demografického vývoje začne počet dětí ucházejících se o místo v MŠ v dalších letech klesat 

a není proto třeba přijímat nějaká dlouhodobá opatření.  
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Mapa 6 – Kapacita, naplněnost a počet žáků v MŠ v MAP regionu Sedlčansko k 1.1.2017 

Graf 27 - Kapacita a naplněnost MŠ v roce 2016 
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Graf 28 - Vývoj počtu dětí v MŠ v letech 2005-2016 

 

Graf 29 - Vývoj počtu narozených dětí 

 

 

Tabulka 4 – Základní charakteristika MŠ  

školní rok počet MŠ samost. MŠ 
počet 

běžných tříd 
počet dětí úv. Pedag 

počet dětí 
na 1 pedag. 

úvazek 

počet dětí 
na třídu 

2015/2016 16 5 33 796 62,5 12,7 24,1 

2014/2015 16 5 33 818 63,6 12,9 24,8 

2013/2014 15 4 32 845 62,4 13,5 26,4 

2012/2013 14 3 31 786 58,3 13,5 25,4 

2011/2012 14 3 31 768 55,8 13,8 24,8 

2010/2011 14 3 30 779 56,5 13,8 26,0 

2009/2010 14 3 30 729 53,9 13,5 24,3 

2008/2009 14 3 29 713 52,1 13,7 24,6 

2007/2008 14 3 29 683 49,8 13,7 23,6 

2006/2007 13 2 28 671 49,3 13,6 24,0 

2005/2006 13 2 28 657 49,8 13,2 23,5 
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V následujících grafech můžeme také pozorovat zvyšující se počet dětí mladších 3 let v MŠ, 

nyní je to asi 16 procent z celkového počtu dětí. Tento trend bude nejspíše dále pokračovat 

Graf 30 - Vývoj počtu dětí mladších 3 let v MŠ 

 

 

Graf 31 - Rozdělení dětí dle věku v MŠ v roce 2016 

 

Vývoj počtu dětí starších 6 let v MŠ má kolísavou tendenci a nevypovídá o tom, že by se 

počet výrazně zvyšoval nebo snižoval. 
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Graf 32 - Vývoj počtu dětí starších 6 let v MŠ 

 

 

Vývoj po čtu pracovník ů v MŠ 

Celkový počet zaměstnanců v MŠ má stoupající tendenci, která je dána především založením 

nových MŠ, ale i zvyšujícím se počtem dětí. Stoupá především počet pedagogických 

pracovníků, počet nepedagogických pracovníků zůstává stejný. Co se týká poměru mužů a 

žen, 100% zaměstnanců jsou ženy.  

Z grafů také vyplývá, že klesá počet dětí v MŠ na jednoho přepočteného pedagoga. Klesá také 

počet nekvalifikovaných pedagogů v MŠ. 

Při pohledu na vývoj mezd je patrné, že pedagogickým pracovníkům v MŠ mzdy rostou, 

zatímco nepedagogickým pracovníkům zůstávají mzdy již od roku 2005 stejné. 

 

Tabulka 5 – Průměrný přepočtený počet pracovníků 

Typ školy, 
zařízení 

Průměrný přepočtený počet pracovníků 

Celkem 
z toho 

Pedagog.prac Učitele Ostatní  Nepedagog.prac. 

2015/2016 81,6 62,5 61,8 0,7 18,8 

2014/2015 82,4 63,6 62,7 0,9 18,5 

2013/2014 80,5 62,4 61,5 0,9 17,8 

2012/2013 75,8 58,3 60,9 0,4 17,2 

2011/2012 75,5 55,8 55,7 0,1 19,4 

2010/2011 75,0 56,5 56,0 0,5 18,2 

2009/2010 72,0 53,9 53,5 0,4 17,8 

2008/2009 70,3 52,1 51,7 0,4 17,1 

2007/2008 64,9 49,8 49,7 0,1 17,8 

2006/2007 67,6 49,3 49,3 0 18,1 

2005/2006 68,7 49,8 49,8 0 18,6 
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Graf 33 - Vývoj průměrného přepočteného počtu zaměstnanců v MŠ 

 

Graf 34 - Vývoj absolutního počtu zaměstnanců (fyzických osob) v MŠ 

 

 

Graf 35 - Vývoj počtu pedagogických a nepedagogických zaměstnanců v MŠ 
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Graf 36 - Rozdělení zaměstnanců MŠ v roce 2016 

 

 

Graf 37 - Vývoj počtu pedagogických a nepedagogických zaměstnanců v MŠ 

 

 

Tabulka 6 – Podíl kvalifikovaných a nekvalifikovaných pedagogů 

školní rok 
přepočtení 

pedagogové 
celkem 

z toho 
nekvalifikovaní 

% 
nekvalifikovaných 

2015/2016 62,5 4,9 7,8 

2014/2015 63,6 2,8 4,4 

2013/2014 62,4 7,5 12,0 

2012/2013 58,3 6,2 10,6 

2011/2012 55,8 8,5 15,2 

2010/2011 56,5 9,7 17,2 

2009/2010 53,9 7,7 14,3 

2008/2009 52,1 7,3 14,0 

2007/2008 49,8 6,0 12,0 

2006/2007 49,3 6,0 12,2 

2005/2006 49,8 6,3 12,7 
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Graf 38 - Vývoj počtu nekvalifikovaných zaměstnanců v MŠ 

 

 

Graf 39 - Vývoj průměrné roční mzdy zaměstnanců MŠ 
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Graf 40 - Vývoj průměrné roční mzdy zaměstnanců MŠ 

 

Zhodnocení technického stavu a stavu vybavenosti MŠ   

Všechny MŠ mají zabezpečeno stravování ve školní jídelně, které je buď součástí MŠ nebo 

ZŠ.  

Všechny MŠ, které jsou součástí ZŠ, mohou využívat pro sportovní aktivity tělocvičnu. 

Výjimku tvoří MŠ Vysoký Chlumec, Počepice, Prosenická Lhota, Jesenice. 

Součástí každé MŠ je dětské hřiště určené výhradně pro potřeby MŠ. 

Dle výsledků dotazníkového šetření MŠMT nejvíce MŠ investovalo do rekonstrukcí, 

udržovacích prací a modernizace pláště budovy, do zateplení budov a do stavebních úprav a 

vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí školy např. hřiště, zahrady apod. 

Žádná z MŠ neplánuje novou stavbu nebo přístavbu budov, všechny MŠ mají dostatečnou 

kapacitu. 

Ve výhledu do příštích tří let jsou nejčastěji plánovány v mateřských školách investice do 

nových didaktických pomůcek a softwaru pro ICT techniku a dále pak celkově do vybavení 

na podporu podnětného vnitřního prostředí školy např. čtenářské koutky, prostor na rozvoj 

jednotlivých pregramotností, polytechnických dovedností apod. 
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Základní vzd ělávání (data k 30. 9. 2016 není-li uvedeno jinak) 
 

Na území MAP je dohromady 18 škol, z toho 16 základních škol a 2 základní školy speciální 

(Sedlčany, Sedlec- Prčice). Z celkového počtu 16 škol je 5 škol prvostupňových (Dublovice, 

Solenice, Vysoký Chlumec, Nechvalice, Počepice), 11 škol má I. a II. stupeň (Krásná Hora, 

Petrovice, Klučenice, Sedlčany 2x, Sedlec-Prčice, Kosova Hora, Nalžovice, Jesenice), a 2 

školy k I. A II. stupni mají navíc speciální třidu (Kamýk nad Vltavou, Sedlec-Prčice). Na 

všech školách fungují školní družiny. Hustota sítě základních škol je jedna z nejvyšších 

v republice. Rozmístění školských zařízení je dáno historickým vývojem. Počet základních 

škol se od roku 2005 nemění. 

Mapa 7 – Kapacita naplněnost a počet žáků v ZŠ v MAP regionu Sedlčansko k 1.1.2017 

 

 



 

Místní akční plán vzdělávání pro region Sedlčansko reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000992 

Tabulka 7 – Seznam základních škol v regionu MAP Sedlčansko 

 

Tabulka 8 – Rozdělení ZŠ dle počtu tříd 

MAP Sedlčansko počet škol 
celkem 

z toho 

Název obce jednotřídní dvoutřídní čtyřtřídní vícetřídní 

celkem škol 18 1 2 4 11 

Dublovice 1     1   

Jesenice 1       1 

Kamýk nad Vltavou 1       1 

Klučenice 1       1 

Kosova Hora 1       1 

Krásná Hora 1       1 

Nalžovice 1       1 

Nechvalice 1   1     

Petrovice 1       1 

Počepice 1 1       

Sedlčany 3     1 2 

Vysoký Chlumec 1   1     

Sedlec-Prčice 3     1 2 

Solenice 1     1   

 

Na území MAP regionu Sedlčansko ve školním roce 2016/2017 je většina ZŠ zřizována 

obcemi, celkem 15 škol.  

Název ZŠ Obec Kapacita
Počet 

žáků

Volná 

místa

Procentuální 

obsazenost

3540 1955 1585 55

Základní škola  a  Mateřská  škola , Sedlec – Prčice Sedlec-Prčice 550 233 317 42

Základní škola  a  Mateřská  škola  Chlum Nalžovice 200 89 111 45

Základní škola  a  Mateřská  škola  Jesenice u Sedlčan Jesenice 120 96 24 80

Základní škola  a  Mateřská  škola  Krás ná Hora  n. Vl t. Krásná Hora  n. VLT. 160 117 43 73

Základní škola  a  Mateřská  škola  Počepice Počepice 150 14 136 9

1. základní škola  Sedlčany, Primáře Kareše 68 Sedlčany 750 460 290 61

2. základní škola  - Škola  Propojení Sedlčany, Příkrá  67 Sedlčany 480 403 77 84

Základní škola  a  Mateřská  škola  Dublovice Dublovice 100 51 49 51

Základní škola  a  Mateřská  škola  Nechval ice Nechval ice 60 30 30 50

Základní škola , Kosova Hora, Kos ova Hora 180 128 52 71

Základní škola  a  Mateřská  škola , Klučenice Klučenice 120 70 50 58

Základní škola  Petrovice Petrovice u Sedlčan 270 116 154 43

Základní škola  a  Mateřská  škola  Vysoký Chlumec Vysoký Chlumec 100 17 83 17

Základní škola  a  Mateřská  škola  Kamýk nad Vl tavou Kamýk nad Vl tavou 250 103 147 41

Základní škola  a  Mateřská  škola  Solenice Solenice 50 28 22 56

Základní škola , Děts ký domov, Přípravný s tupeň základní 

školy s peciá lní a  Školní jídelna, Sedlec-Prčice, Přes tavlky 1
Sedlec-Prčice 84 27 57 32

Základní škola , Sedlčany, Konečná  1090 Sedlčany 70 26 44 37

Dětský domov se školou, základní škola  a  š kolní jídelna, 

Sedlec - Prčice, Luční 330
Sedlec-Prčice 56 29 27 52

Celkem za MAP v běžných třídách

Celkem za MAP ve speciálních třídách
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Výjimkou jsou Základní škola, Sedlčany, Konečná 1090, Základní škola a Dětský domov 

Sedlec-Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace, jejichž zřizovatelem je Středočeský kraj, 

Zborovská 81, 150 21 Praha. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zřizuje Dětský 

domov se školou, Základní školu a školní jídelnu Sedlec-Prčice. 

Z celkem 18 základních škol je 11 ZŠ vícetřídních. 4 ZŠ jsou čtyřtřídní, 2 ZŠ jsou dvoutřídní 

a 1 ZŠ je jednotřídní. Tato situace je způsobena vývojem počtu žáků v jednotlivých ZŠ. 

V mnoha případech je toto řešení jediným způsobem, jak školy udržet, protože přináší 

zřizovatelům úsporu nákladů. Na druhou stranu klade toto řešení větší nároky na přípravu a 

práci pedagogů.  

 

Tabulka 9 – Počet základních škol dle zřizovatele 

MAP Sedlčansko 
počet základních škol 

celkem 

2016/2017 

Obec 15 

Středočeský kraj 2 

Církev 0 

Soukromá ZŠ 0 

MŠMT 1 

Celkem 18 

Tabulka 10 – Základní charakteristika ZŠ 

MAP Sedlčany 
počet 
škol 

počet 
tříd 

počet žáků 
průměrný 

počet žáků na 
školu 

průměrný 
počet žáků na 

třídu 
Název školy 

celkem 15 111 1974 132 17,8 

Základní škola a Mateřská škola Dublovice 1 4 50 50 12,5 

Základní škola a Mateřská škola Jesenice u Sedlčan 1 7 96 96 13,7 

Základní škola a Mateřská škola Kamýk nad 
Vltavou 

1 9 103 103 11,4 

Základní škola a Mateřská škola Klučenice 1 7 69 69 9,9 

Základní škola Kosova Hora 1 9 120 120 13,3 

Základní škola a Mateřská škola Krásná Hora 1 8 109 109 13,6 

Základní škola a Mateřská škola Chlum 1 7 91 91 13,0 

Základní škola a Mateřská škola Nechvalice 1 2 37 37 18,5 

Základní škola Petrovice 1 9 116 116 12,9 

Základní škola a Mateřská škola Počepice 1 1 20 20 20,0 

1. základní škola Sedlčany a 2. základní škola 
Propojení Sedlčany 

2 35 873 437 24,9 

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Chlumec 1 1 18 18 18,0 

Základní škola a Mateřská škola Sedlec-Prčice 1 11 244 244 22,2 

Základní škola a Mateřská škola Solenice 1 1 28 28 28,0 

data k 30.9.2016 
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Tabulka 11 – Seznam speciálních a praktických škol 

MAP Sedlčany v roce 2016   
počet 
tříd 

počet 
žáků 

zřizovatel 

celkem   15-16 89-110   

Dětský domov se školou, Základní školu a školní jídelnu Sedlec-
Prčice   4-5 19-40 MŠMT 

Základní škola a Dětský domov Sedlec-Prčice, Přestavlky 1 
ZŠ praktická 3 18 Středočeský 

kraj ZŠ speciální 1 9 

Základní škola, Sedlčany, Konečná 1090 
ZŠ praktická 3 20 Středočeský 

kraj ZŠ speciální 1 6 

Kamýk nad Vltavou Speciální třídy   3 17 Obec 

 

 

Vývoj po čtu žáků v ZŠ 

Z grafu vývoje počtu žáků je patrné, že značně poklesl od roku 2005 počet žáků a tato 

tendence vzhledem ke klesajícímu počtu žáků v MŠ bude nejspíše dále pokračovat. Klesl jak 

počet žáků na třídu, tak i počet žáků na školu. 

Celková kapacita škol je více jak dostačující, zaplněno jen něco málo přes polovinu z celkové 

kapacity škol. Ani jedna škola není plně obsazena. Nejhůře jsou na tom školy v Počepicích a 

na Vysokém Chlumci, kde jejich procentuální obsazenost není ani 20 %. Naopak nejlépe jsou 

na tom školy v Sedlčanech a těsné blízkosti Sedlčan. Dobře je na tom i škola v Krásné Hoře, 

která je ze 70 procent obsazena. Ostatní školy se pohybují plus minus kolem 50 % 

obsazenosti. Tento fakt se negativně projevuje ve zvyšujících se nákladech na provoz 

jednotlivých škol. Jak je psáno již výše, obce jako zřizovatelé, se přesto budou snažit své 

základní školy udržet za každou cenu. 

Počet žáků přepočtených na jednoho pracovníka nedosahuje stanoveného průměru MŠMT, 

proto školy pracují na výjimku a spojují ročníky na prvním stupni ZŠ. Počet pracovníku v ZŠ 

je stabilizovaný.  
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Graf 41 - Vývoj počtu žáku v ZŠ 

 

 

Graf 42 - Kapacita a naplněnost ZŠ v roce 2016 

 

 

Tabulka 12 – Vývoj základních charakeristik všech ZŠ  

školní rok počet ZŠ 
počet 

běžných 
tříd 

počet žáků úv. pedag. 
počet žáků 
na 1 pedag. 

počet žáků 
na třídu 

počet žáků 
na školu 

2016/2017 15 112 1971 157,7 12,5 17,6 131,4 

2015/2016 15 112 1955 155,0 12,6 17,5 130,3 

2014/2015 15 113 1976 151,7 13,0 17,5 131,7 

2013/2014 15 112 1938 152,2 12,7 17,3 129,2 

2012/2013 15 112 1985 151,4 13,1 17,7 132,3 

2011/2012 15 116 1977 149,7 13,2 17,0 131,8 

2010/2011 15 111 1975 151,8 13,0 17,8 131,7 
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2009/2010 15 112 1995 155,4 12,8 17,8 133,0 

2008/2009 15 115 1989 161,9 12,3 17,3 132,6 

2007/2008 15 119 2115 162,5 13,0 17,8 141,0 

2006/2007 15 120 2189 165,7 13,2 18,2 145,9 

2005/2006 15 119 2265 159,8 14,2 19,0 151,0 

 

Vývoj po čtu pracovník ů v ZŠ 

Celkový počet zaměstnanců v ZŠ má opravdu nepatrně stoupající tendenci, což je dáno 

především klesajícím počtem dětí v ZŠ. Počet nepedagogických pracovníků mírně klesá. Co 

se týká poměru mužů a žen, cca 78 % zaměstnanců jsou ženy.  

Výrazně klesá také počet nekvalifikovaných pedagogů v ZŠ. 

Při pohledu na vývoj mezd je patrné, že pedagogickým pracovníkům i nepedagogickým 

pracovníkům v ZŠ mzdy nepatrně rostou. 

Počet ostatních pedagogických zaměstnanců je především závislý na finanční situaci 

základních škol. V dnešní době, kdy se školy snaží zajistit především svoji existenci, se tato 

problematika odsouvá na druhou kolej. Početní stav tedy neodpovídá reálným potřebám 

základních škol, ale ekonomické situaci.  

Tabulka 13 – Průměrný přepočtený počet pracovníků ZŠ 

Rok 

Průměrný přepočtený počet pracovníků 

Celkem 

z toho 

Pedagogičtí 
pracovníci 

Učitele Vychovatelé 
Ostatní 

pedagogičtí 
pracovníci 

Nepedagogičtí 
pracovníci 

2010 196,7 149,4 148,3 0,1 1,0 47,2 

2011 193,8 150,6 148,9 0,0 1,7 43,3 

2012 192,6 152,6 150,4 0,1 2,2 40,1 

2013 192,7 152,9 149,5 0,4 3,0 39,7 

2014 190,9 152,0 148,1 0,3 3,6 38,9 

2015 192,9 154,3 148,2 0,0 6,1 38,7 

2016 197,1 157,9 148,9 0,0 9,0 39,3 
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Graf 43 - Vývoj průměrného přepočteného počtu zaměstnanců ZŠ 

 

 

Graf 44 - Vývoj počtu nekvalifikovaných zaměstnanců ZŠ 

 

Tabulka 14 -  Vývoj počtu nekvalifikovaných pedagogů ZŠ 

Rok 
Evidenční počet 

zaměstnanců 
z toho žen 

% nekvalifikovaných 
pedagogů 

2010 215 169 13,9 

2011 214 174 18,4 

2012 216 168 12,8 

2013 223 177 11,1 

2014 220 173 10,3 

2015 223 174 6,6 

2016 219 171 4,9 
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Graf 45 - Rozdělení zaměstnanců ZŠ v roce 2016 

   

Graf 46 - Vývoj průměrné roční mzdy zaměstnanců ZŠ 
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Graf 47 - Vývoj průměrné roční mzdy zaměstnanců ZŠ 

 

 

Z hlediska ukončení školní docházky se situace ve sledovaném území nevymyká průměru. 

Drtivá většina žáků základních škol končí docházku v deváté třídě a jen výjimečně v třídě 

osmé. Poměrně velké množství žáků odchází v pátém ročníku na gymnázia v blízkém okolí 

(Sedlčany a Příbram), čímž se oslabuje pozice, především venkovských škol. 

 

 

Tabulka 15 - Vývoj počtu absolventů, kteří úspěšně dokončili ZŠ a získali základní vzdělání 
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ze 7. 
ročníku 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

žáci 1. r. 
s dodatečným 
odkladem 
PŠD 

1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 

Tabulka 16 -  Počet ZŠ a jejich součásti 

 

Dá se konstatovat, že ZŠ v území MAP Sedlčany jsou velmi slušně vybaveny sportovními a 

jinými zařízeními, které v mnoha případech dovolují sportovní a jiné vyžití i jiným 

uživatelům, než pouze žákům. 

V MAP regionu Sedlčansko úplně chybí zařízení, která by nabízela prostory pro praktické 

vyučování a výchovu mimo vyučování, nebo vytvářely podmínky pro rozvoj zájmových 

činností a vytvářela tak vhodné prostředí i pro vzdělávání dalších občanů v obci. Vzhledem 

k tomu, že většina školních budov není po skončení vyučování využívána, nabízí se možnost 

uvažovat o jejich využití pro všechny věkové skupiny obyvatel v rámci zřízení komunitní 

školy. To by vedlo k částečnému pokrytí nákladů na provoz a zároveň by došlo k podpoření 

zájmu nejen rodičů o dění ve škole.  

 

 

 

ZŠ MŠ ŠD (ŠK) ŠJ Jiné

Celkem 18 18 11 18 14 17

Dublovice 1 1 1 1 1 1

Jesenice 1 1 1 1 1 1

Kamýk 1 1 1 1 1 1

Klučenice 1 1 1 1 0 1

Kosova Hora 1 1 0 1 0 1

Krásná Hora 1 1 1 1 1 1

Nalžovice 1 1 1 1 1 1

Nechvalice 1 1 1 1 1 1

Petrovice 1 1 0 1 1 2

Počepice 1 1 1 1 1 1

Sedlčany 3 3 0 5 1 3

Solenice 1 1 1 1 1 1

Vysoký Chlumec 1 1 1 1 1 0

Sedlec-Prčice 3 3 1 1 3 2

Obec se školou
počet 

základních 

škol 

v nich součástí
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Školní družiny a školní kluby 

Při školách jsou zřizovány další zařízení nabízející možnost trávení volného času před a po 

vyučování. Školy se tak snaží vyjít vstříc potřebám pracujících rodičů. Školní družiny jsou 

určeny žákům 1. st, školní kluby pro žáky 2. st. 

Školní družiny a kluby jsou zřízeny ve všech ZŠ. V některých ZŠ je i více oddělení, resp. mají 

družinu i klub. Jejich počet je ve sledovaném období stabilní. Počet žáků, kteří družiny a 

školní kluby navštěvují, přesahuje dlouhodobě zhruba 50% z celkového počtu žáků.  

Ve školních družinách a klubech působilo ve školním roce 2015/2016 celkem 41 vychovatelů 

a 26 ostatních pedagogických pracovníků. Počet žen - vychovatelek oproti počtu mužů je 

obdobný jako v ZŠ, zhruba 75 % jsou ženy. 

 

Graf 48 - Vývoj mezd pedagogických pracovníků ve školních družinách 

 

 

Zařízení školního stravování 

Součástí každé ZŠ je školní jídelna. Samostatné MŠ mají též zajištěnou svou školní jídelnu. 

Počet strávníků ve školních jídelnách roste. 

Vývoj mezd nepedagogických zaměstnanců ve školních jídelnách nejprve klesl po finanční 

reformě v roce 2012 a od té doby opět začaly růst.  
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Graf 49 – Celkový počet stravovaných osob ve ŠJ 

  

Graf 50 – Vývoj mezd nepedagogických zaměstnanců ŠJ 

 

 

Udržitelnost venkovských škol 

Ze strany obcí a škol regionu je velký zájem udržet v obcích stávající základní školy. 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 v regionu regionální síť komunitních škol a v rámci tohoto 
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partnerství podporovat a pomáhat nejen kvalitě vzdělávání, ale i vzdělávacím záměrům 

komunitního charakteru.   

Nepříznivý demografický vývoj ukazuje, že počet dětí bude v delším časovém horizontu 

mírně klesat. Příčinou je 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 regionální vzdělávací projekt WOSA, v rámci 

něhož byla zpracována studie Spoluprací k udržitelnému rozvoji venkovských škol v regionu 

Sedlčany. Na studii spolupracovalo 20 ředitelů škol a starostů obcí. Výstupem byly návrhy na 

aktivity, které mají šanci udržitelnosti venkovských škol pomoci: 

• efektivní další vzdělávání učitelů  

• obohacení práce školních družin prostřednictvím programů, které vedou externí lektoři 

a studenti vysokých škol 

• zkvalitnění práce Žákovských parlamentů 

• podpora místně zakotveného učení 

 

Stav budov, vybavenost, materiální zajišt ění výuky  

Stav budov a jejich materiální zázemí jsou ve většině škol na průměrné úrovni. 

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. 

Dle výsledků dotazníkového šetření polovina škol v posledních pěti letech investovala do 

infrastruktury, což je zhruba stejně jako v ČR / Středočeském kraji. 

Více jak třetina škol investovala z evropských fondů v uplynulých letech do udržovacích 

prací, různých rekonstrukcí a zateplování budov škol – to odpovídá situaci v území, kde není 

nedostatek kapacit, ale řada škol sídlí ve starých nebo nevyhovujících budovách, s velkými 

tepelnými ztrátami, nevyhovujícími rozvody elektřiny a vody apod. Stav je podobný jako ve 

Středočeském kraji a ČR 

Také v příštích třech letech chce třetina základních škol v MAP investovat do rekonstrukcí 

budov, pláště, zateplení apod. Ještě vyšší podíl (cca 50 %) základních škol chce však v 
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příštích třech letech investovat do stavebních úprav a vybavení na podporu podnětného 

venkovního prostředí školy např. hřiště, školní zahrady, dopravní hřiště, botanické zahrady, 

rybníky, učebny v přírodě, naučné stezky apod. Třetina škol by dále ráda investovala do 

stavebních úprav a rekonstrukcí školní jídelny, družiny, klubu apod. Za zmínku stojí, že tři 

školy by rády investovaly do stavebních úprav a rekonstrukcí knihovny, informačního centra 

školy. 

 

 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. 

 

Hospoda ření škol 

Vzhledem k tomu, že většina základních škol je spojena se školou mateřskou, není účelné 

posuzovat jejich hospodaření odděleně. Na rozdíl od ostatních dat jsou data za hospodaření 

zpracována vždy za kalendářní rok, nikoli za školní. Rozpočty škol jsou většinou téměř 

vyrovnané, v některých letech v souvislosti s investicemi však dochází k tvorbě úspor, nebo 

naopak k záporné bilanci, kterou školy vyrovnávají z vytvořených rezerv, dotací nebo 

mimořádným vkladem z rozpočtu zřizovatele vázaným na konkrétní investiční akci.  

Většina příjmů škol pochází ze státního rozpočtu, přes rozpočet kraje a obce. V celkovém 

objemu příjmů představují příjmy ze státního rozpočtu zhruba 70 %. Jejich výše se stanovuje 

na počet žáků ve škole a přiděluje se na kalendářní rok. Příjmy ze státního rozpočtu jsou 

účelově vázány a jsou určeny na úhradu nákladů souvisejících se vzděláváním, tedy platy 
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pedagogů (vč. příplatků, odměn, odměny za třídnictví, výchovný poradce, ŠMP), ostatní 

osobní náklady (OON – DPP a DPČ např. účetní, odstupné, zahradník, topič, ale jen to, co 

souvisí se zabezpečením vzdělávání) a ostatní neinvestiční výdaje (ONIV) - DVPP, školení, 

pomůcky, učební pomůcky, může se přelévat z pomůcek na vzdělávání a naopak. Druhým 

největším druhem příjmů (cca 20 %) jsou příjmy od zřizovatele, slouží k pokrytí provozních 

výdajů nesouvisejících přímo se vzděláváním - opravy a financování investic do 

infrastruktury a vybavení škol. Třetí největší příjem plyne z příjmů z činnosti, plní rozpočet 

škol ze cca 7%. Dotace investiční i neinvestiční jsou školami v území využívány, ale v 

relativně malé míře.  

Složení příjmů odpovídají i výdaje, které jdou zhruba z 95 % na vlastní provoz škol.  

 

Základní Um ělecké Školy 
 

Na celém území MAP regionu Sedlčansko se nacházejí 2 ZUŠ. ZUŠ v Sedlčanech a ZUŠ 

Sedlec-Prčice. ZUŠ Sedlčany má ještě pobočku v Petrovicích u Sedlčan a od školního roku 

2017 otevírá nově pobočku v Krásné Hoře nad Vltavou. 

Počet dětí, které dochází do ZUŠ od roku 2010, postupně narůstá, přičemž nepatrně roste i 

počet zaměstnanců pedagogů i jejich mezd. Počet nepedagogických zaměstnanců zůstává 

stejný a ani jejich mzdy nikterak nerostou. Průměrná mzda nepedagogických zaměstnanců je 

však vyšší než v případě MŠ a ZŠ. 

Počet pedagogů na jednoho žáka nepatrně vzrostl. 

Nejvíc žáku navštěvuje hudební obory a výtvarné obory. 
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Graf 51 - Vývoj počtu děti v ZUŠ 

  

Graf 52 - Vývoj absolutního počtu zaměstnanců v ZUŠ 

 

 

Graf 53 – Vývoj mezd pedagogických a nepedagogických zaměstnanců ZUŠ 
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Graf 54 - Vývoj pedagogických a nepedagogických zaměstnanců v ZUŠ 

 

Graf 55 - Vývoj počtu dětí na 1 pedagoga v ZUŠ 
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Graf 56 - Poměr dětí v oborech ZUŠ v roce 2016 

 

 

Graf 57 - Vývoj mezd zaměstnanců ve školských zařízeních 

 

 

 

 
 

14%

23%

3%

0%

59%

1%

60%

Poměr dětí v oborech ZUŠ v roce 2016
tanečním

výtvarném

literárně  dramat.

hudební

hudebním s výukou
individuální
skupinovou
hudebním s výukou
kolektivní

100

150

200

250

300

350

2016201520142013201220112010

P
rů

m
ěr

n
á 

ro
řn

í m
zd

a 
v 

ti
s.

K
č

Vývoj mezd zaměstnanců ve školských zařízeních

MŠ

ZŠ

ZUŠ

ŠJ

ŠD



 

Místní akční plán vzdělávání pro region Sedlčansko reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000992 

Neformální a zájmové vzd ělávání  
 

Vzhledem k povaze venkovského regionu můžeme pozorovat, že se každá obec snaží pro své 

občany a děti zajistit alespoň nějakou možnost neformálního a zájmového vzdělávání. 

V obcích se základní školou je vždy dostupná družina případně školní klub, a každá škola se 

snaží poskytnout různé kroužky v závislosti na možnostech a ochotě lidí, kteří tyto kroužky 

vedou. Škála kroužků je různorodá, především fungují různé pohybové, ICT, přírodovědné, 

taneční atd. Některé školy jsou na tom s nabídkou kroužků lépe, některé hůře.  

V rámci obcí povětšinou nejvíce fungují spolky dobrovolných hasičů, tělovýchovné jednotky, 

fotbalové kluby a myslivecká sdružení. Výjimku tvoří Sedlčany a Sedlec-Prčice, kde je 

nabídka kroužků různorodější. V území neexistuje žádné středisko volného času ani dům dětí 

a mládeže. 

 

Tabulka 17 – Seznam spolků v oblastí zájmového a neformálního vzdělávání 

Spolky 

spolky 
v oblasti 

umění – do 
pozn. názvy 

spolky v oblasti 
sportu – do pozn. 

názvy 

spolky v zájmové oblasti 
– do pozn. názvy 

spolky pro d ěti 
a rodinu – do 
pozn. názvy 

Dublovice   
Sokol, HC Dublovice, 
Lvice Dublovice, River 
Boys Zvírotice 

4x SDH, 2x myslivci   

Jesenice   TJ Sokol Jesenice Klub žen a SDH   

Kamýk n. V. 
folklor, 
divadelní 
spolek 

Sokol SDČR MO Kamýk, MS, 2x 
SDH, KADIS pionýr,akvaristika 

Klučenice   SK Klučenice 2x SDH, MS, včelaři   
Kňovice  TJ Kňovice fotbal MS, SDH  

Kosova Hora 
Loutkové 
divadlo Sokol SDH, skaut   

Kr. Hora n. V.   TJ Sokol K. H., TJ 
K.H. 

SDH K.H., Mokřice, 
Podmoky, Zhoř, Plešiště, 
Vletice, MS K.H. –
Rašovice, 
MS Jedlina 
včelaři 

SRPDŠ K.H. 

Křepenice   HC Čerti Křepenice ČHJ Křepenice   
Milešov         
Nalžovice   hasičský sport, hokej MS   
Nedrahovice Sumiko o.s.   3xSDH   
Nechvalice div. Ochotníci Mona Nechvalice     
Osečany     MS, 2x SDH   

Petrovice div. Ochotníci SK Petrovice 10xSDH, klub Ležák 
Obděnice, včelaři, myslivci 

MC Sluníčko, 
důchodci 

Počepice   Sokol Počepice     
Prosenická Lh.     2x SDH, 1x MS   
Příčovy   HC Příčovy SDH T MOM Příčovy 
Radíč         
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Sedlčany Záboj, 
Zábojáček 

TJ Tatran, TJ Sokol, 
Pegas, karate klub, 
rugby klub, střelecký 
klub 

MO Chovatelů, MO 
Rybářů, Velká K., 
Radioklub 

SRPDŠ,Svaz 
skautů, Náš les, 
Petrklíč 

Sedlec-Prčice  

TJ Sokol, TOM 
GAUDIUM, KČT, 
Včelaři, rybáři, FK 
Přestavlky 

MS,SDH(15x) 

MS kroužek pro 
děti, Dětský klub 
Puntík, klub 
důchodců 

Solenice   jachting SDH   

Svatý Jan 
dramatický 
kroužek 
Drážkov 

      

Štětkovice   SDH  

Vys. Chlumec 
Vichr z hor 
CIMRMANI Z 
LIPTÁKOVA 

SK Vys. Chlumec Včelaři, myslivci, 
zahrádkáři, rybáři 

Spolek 
Baráčníků a 
Domkařů Vys. 
Chlumec 

Legenda: TJ- tělovýchovná jednota, MS – myslivecké sdružení, SDH – Sdružení dobrovolných hasičů, SK – 

sportovní klub, SRPDŠ – sdružení rodičů a přátel dětí školy, SDČR – sdružení důchodců České republiky, KČT – 

klub českých turistů 

  

Školní družiny a školní kluby (viz výše)  

Neziskové vzd ělávací 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.       

V území funguje pouze jediné rodinné centrum Petrklíč v Sedlčanech 

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).  
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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 
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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. 

 

Zajišt ění dopravní dostupnosti škol v území 
 

Každá obec je povinna zajistit povinnou školní docházku dětem s trvalým místem pobytu na 

jejím území a s tím souvicí povinnost stanovení spádových oblastí, potažmo školských 

obvodů školy na jejím území. Počet škol se v území víceméně nemění, kapacity škol dostačují 

a jejích spádovost je dána historikým vývojem. Dopravní dostupnost mají všechny školy 

zajištěnou dostatečně. Dopravní dostupnost je v regionu řešena v rámci obecné dopravní 

obslužnosti území, které zabezpečují dobrovolné svazky obcí SO Sedlčany, DSO Příbram, 

BEN-Bus pro Sedlecko-Prčicko. 

Sociální situace 
 

Sociálně patologické jevy ve školách: 

Sociálně patologické jevy se v území vyskytují stejně jako v ostatních regionech.  
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Prakticky v každé škole se nachází několik jedinců, kteří nějak „vybočují“ z kolektivu a škola 

řeší různé problémy s tím související. Děti dost často pochází se sociálně slabších rodin a 

podpora a spolupráce na řešení problému ze strany rodičů je nedostačující. 

Tendence patřit ke skupině vrstevníků a být jimi ceněn je přirozená. Tahle potřeba bývá často 

nečekaně silná a dokáže pak prolomit i poměrně kvalitně vystavěný hodnotový systém. Tlak 

vrstevníků, módní trendy a směry působí i v oblasti postojů k sociálně patologickým jevům. 

Tlak vrstevníků, „party“, bývá velký. Nejen souhlas, ale i aktivní podpora všech způsobů 

produktivního trávení volného času je důležitá. V současné době stojí řada sportů či jiných 

hobby spoustu peněz a rodiče mají tendenci tyto věci odsouvat stranou. Je třeba si uvědomit, 

že i když je taková podpora zatěžující pro rodinný rozpočet, její preventivní účinek se vyplatí. 

Zaujetí určitým koníčkem a vazba na prostředí, které je s touto aktivitou spojené, je nejlepší 

prevencí vůči sociálně patologickým jevům. Ve školách je žákům nabídnuta řada zájmových 

kroužků, sportovních aktivit a akcí pořádaných školou, jako předcházení vzniku 

patologických jevů. Působí tu tlak vrstevníků pozitivně a soudržnost takové party vede k 

tomu, že dítě nebo žák může přijmout postoje zdánlivě neakceptovatelné, zcela přirozeně a 

samozřejmě. Podpora pozitivních aktivit nemusí být vyjádřena jen finančně. Je důležité 

ukázat i svůj zájem, třeba i na úkor svého vlastního volného času. Dítě tento postoj vnímá 

velmi intenzivně. Na druhé straně je ale třeba znát míru a ponechat dostatečný prostor pro 

projev dětské osobnosti. Nedílnou součástí prevence budou informace určené žákům i 

rodičům. Prevence na školách a v komunitě se považuje za jednu z nejefektivnějších. Děti 

jsou neobyčejně vnímavé k tomu, jsou-li či nejsou samy vnímány. Existuje řada nevhodných 

reakcí, které mohou způsobit to, že dítě původně připravené a ochotné komunikovat – se 

zabrzdí. Děti většinou dokáží rozlišit mezi dobrým a špatným lépe, než lze očekávat. Právě 

pevný hodnotový systém jim pomůže v zátěžových situacích správně jednat. 

Sociáln ě vylou čené lokality 

Sociálně vyloučená lokalita v pravém slova smyslu se v území MAP nevyskytuje. V každé 

obci se jistě setkáme s jedinci, kteří patří do kategorie popsané v Identifikaci sociálního 

vyloučení v obcích a regionech.  

V MAP existují min. 2 lokality, které lze zařadit jako sociálně vyloučené dle místních 

poměrů:  

1. Krásná Hora nad Vltavou – nově postavené 2 bytové domy 
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2. Sedlčany – více lokalit v rámci obce 

 

Sociální a další služby zaměřené na děti, mládež a rodiče poskytované v regionu mají v 

v území velmi malé zastoupení. Nízkoprahové kluby a odpolední kluby neexistují. Rodinné 

centrum Petrklíč je jediné v Sedlčanech. 

Návaznost na dokon čené základní vzd ělávání  

Na území MAP jsou 3 střední školy: Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, 

Střední odborné učiliště a Střední odborné učiliště Sedlčany o.p.s. 

Často děti odchází i do nedaleké Příbrami, kde je nabídka škol daleko pestřejší, a to 

Gymnázium pod Svatou Horou, Waldorfská škola Příbram – Základní škola, Gymnázium a 

Střední odborné učiliště, Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Obchodní 

akademie a Vyšší odborná škola, Gymnázium Příbram, Střední odborná škola a Střední 

odborné učiliště Dubno, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, 

Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, Integrovaná 

střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb. 

I když je vcelku dobře zajištěna dopravní dostupnost, jak Sedlčan, tak i Příbrami, děti začínají 

častěji volit i střední školy v jiných regionech i za cenu internátního ubytování. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.1 Specifická část analýzy 

3.1.1 Témata MAP v řešeném území 
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Téma MAP č. 1 - Zvyšování kvality předškolního vzdělávání 

 

Popis 
Zvýšení úrovně didaktické práce pedagogických pracovníků v MŠ a kvality péče o 
děti předškolního věku s prioritním zaměřením na individualizaci, matematickou a 
čtenářskou gramotnost. 

Vazba na opatření MAP Opatření 1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 
Vazba na Strategický rámec Priorita 2, Priorita 3, Priorita 4 

 

 
Téma MAP č. 2 - Integrovaný vzdělávací program P + P (inkluze, prevence školní neúspěšnosti) 

 

Popis 
Ověření didaktických přístupů, metod a forem zaměřených na prevenci školní 
neúspěšnosti, práci s heterogenní skupinou a inkluzi. 

Vazba na opatření MAP 
Opatření 3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 
neúspěchem. 

Vazba na Strategický rámec Priorita 3 

 

 
Téma MAP č. 3 - Manažerské vzdělávání pro ředitele škol se zaměřením na leadership, strategické řízení, 

plánování a rozvoj lidských zdrojů 
 

Popis 
Zvýšení úrovně managementu na školách, získání hlubšího povědomí vedoucích 
pracovníků škol o záměrech MŠMT a akci KLIMA, zvýšení připravenost ředitelů 
škol a školních kolektivů vyhotovovat plány rozvoje kvality škol. 

Vazba na opatření MAP 

Vazba na akci KLIMA: manažerské vzdělávání pro ředitele škol se zaměřením na 
leadership, strategické řízení, plánování a rozvoj lidských zdrojů. Vazba na cíle 
MAP: Systémové zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím 
začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol. 

Vazba na Strategický rámec Priorita 1 

 

 
Téma MAP č. 4 - Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti 

 

Popis 
Zvýšení úrovně práce s odbornými a narativními texty v povinném a zájmovém 
vzdělávání pro osobní i profesní rozvoj žáků. 

Vazba na opatření MAP Opatření 2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 
Vazba na Strategický rámec Priorita 2 

 

 
Téma MAP č. 5 - Podpora rozvoje matematické gramotnosti 

 

Popis 
Zvýšení kvality didaktické práce a úrovně žáků v oblasti matematické gramotnosti v 
základním vzdělávání. 

Vazba na opatření MAP Opatření 2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 
Vazba na Strategický rámec Priorita 2 

 
 

Téma MAP č. 6 - Integrovaný vzdělávací program Zelená nejen pro kluky 
 

Popis Podpora rozvoje kompetencí žáků pro profesní uplatnění a orientaci na trhu práce. 

Vazba na opatření MAP 

Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků; Rozvoj kompetencí dětí a žáků v 
polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, 
technologií, inženýringu a matematiky „STEM“, což zahrnuje i EVVO); Kariérové 
poradenství v základních školách 

Vazba na Strategický rámec Priorita 4 

 

 
Téma MAP č. 7 - Podpora rozvoje vzdělávání v oblasti společenských a přírodní věd, UR a EVVO 
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Popis 
Zvýšení kvality didaktické práce a úrovně žáků v oblasti společenských a přírodních 
věd s hlavním důrazem na individualizaci vzdělávání. 

Vazba na opatření MAP 

Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, 
motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky 
„STEM“, což zahrnuje i EVVO. Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a 
žáků; kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků. 

Vazba na Strategický rámec Priorita 4 

 

 
Téma MAP č. 8 - Ověřování inovativních přístupů v zájmovém a neformálním vzdělávání 

 

Popis 
Ověřování inovativních cest v zájmovém a neformálním vzdělávání vedoucí k 
rozvoji osobního potenciálu každého žáka a jeho maximálnímu úspěchu ve 
vzdělávání se zvláštním důrazem na žáky ohrožené školním neúspěchem. 

Vazba na opatření MAP 

Opatření 3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 
neúspěchem. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora 
zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky 
„STEM“, což zahrnuje i EVVO. Průřezová a volitelná opatření: Programy 
neformálního a zájmového vzdělávání. 

Vazba na Strategický rámec Priorita 2, Priorita 4 

 

 
Téma MAP č. 9 - Posílení komunitní funkce škol v rozvoji obcí a regionu 

 

Popis 
Provázání výchovy a vzdělávání s rozvojem regionu a prohloubení spolupráce škol s 
ostatními regionálními subjekty. 

Vazba na opatření MAP Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 
Vazba na Strategický rámec Priorita 4 

 

 
Téma MAP č. 10 - Žákovský parlament – participace žáků na tvorbě MAP, fungování a rozvoji obce /regionu 

 

Popis 
Ověření možností participace žáků na tvorbě MAP a participace na rozvojových 
regionálních programech. 

Vazba na opatření MAP Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 
Vazba na Strategický rámec Priorita 4 

 

 
Téma MAP č. 11 - Podpora osobnostnímu rozvoji žáků 

 

Popis 
Podpora klíčových kompetencí napomáhajících osobnímu rozvoji a nadání každého 
žáka a respektu k vlastní osobě. 

Vazba na opatření MAP 
Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků.  Rozvoj sociálních a občanských 
kompetencí dětí a žáků  

Vazba na Strategický rámec Priorita 3 

 

3.1.2 Analýza  dotčených skupin v oblasti vzd ělávání v řešeném 
území – jejich zapojení, zp ůsob spolupráce a komunikace, apod.   
 

Cílová skupina Zapojení CS Způsob komunikace 

Pedagogičtí 
pracovníci 

Pedagogičtí pracovníci byli do projektu zapojeni 
prostřednictvím všech deseti pracovních skupin. 
Účastnili se pracovních schůzek a vzdělávacích 
aktivit pořádaných pro členy pracovních skupin 

Nejúčinnějšími způsoby 
komunikace byla osobní setkání a 
konzultace, komunikace v rámci 
setkání pracovních skupin. 
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(semináře, dílny, individuálních formy vzdělávání: 
ukázkové hodiny, odborné konzultace, návštěvy škol 
– sdílení zkušeností mezi pedagogy). 
Pedagogové spolupracovali na analýze stavu 
řešených témat v regionu, analýze potřeb, problémů 
a SWOT analýze. Připomínkovali navrhovaná 
řešení. Někteří z nich ověřovali inovativní metody a 
didaktické programy. 

Neúčinné se ukázaly formy 
dotazníkových šetření. 

Vedoucí 
pracovníci škol a 

školských zařízení 

Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení byli do 
projektu zapojeni prostřednictvím pracovní skupiny 
Leadership a prostřednictvím schůzek Partnerství. 
Někteří z nich byli členy Řídícího výboru a členy 
Expertní skupiny. Účastnili se pracovních schůzek 
PS Leadership a vzdělávacích aktivit pořádaných 
pro členy této PS, setkání Partnerství a schůzek ŘV. 
Spolupracovali na analýze a návrhové části strategie, 
na přípravě a tvorbě „strategického rámce“ na 
schvalování dokumentů (výstupů projektu) a 
vyhotovení komunikační strategie. 

Nejúčinnějšími způsoby 
komunikace s touto cílovou 
skupinou byla osobní setkání, 
konzultace na školách a komunikace 
v rámci setkání pracovní skupiny na 
dvoudenní vzdělávací akci. 
Neúčinné se ukázaly formy 
předávání informací rozsáhlých 
formátů prostřednictvím e-mailové 
komunikace. 

Zástupci veřejné 
správy a 

samosprávy 
působící ve 

vzdělávací politice 

Zástupci veřejné správy a samosprávy působící ve 
vzdělávací politice byli do projektu zapojeni 
prostřednictvím pracovních skupin a prostřednictvím 
schůzek Partnerství. Někteří z nich byli členy 
Řídícího výboru a členy Expertní skupiny.  
Spolupracovali na analýze, členové Řídícího výboru 
na schvalování dokumentů (výstupů projektu), 
členové Expertní skupiny na tvorbě návrhové části 
strategie. 

Nejúčinnějšími způsoby 
komunikace s touto cílovou 
skupinou byla setkání členů 
realizačního týmu se starosty obcí v 
rámci jejich společných 
regionálních schůze, osobní setkání, 
dále pak komunikace s využitím 
prostředníka – starosty obce 
Počepice. 

Pracovníci a 
dobrovolní 
pracovníci 
organizací 

působících v 
oblasti vzdělávání 
nebo asistenčních 
služeb a v oblasti 
neformálního a 

zájmového 
vzdělávání dětí a 

mládeže 

Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací 
působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních 
služeb a v oblasti neformálního a zájmového 
vzdělávání dětí a mládeže byli do projektu zapojeni 
prostřednictvím pracovních skupin: PS - Inkluze – 
prevence školní neúspěšnosti PS -  Čtenářská 
gramotnost, PS - Společenské vědy a přírodní vědy, 
UR a EVVO, PS – zelená nejen pro kluky, PS - 
Zájmové a neformální vzdělávání, Školní družiny. 
Někteří z nich byli členy Řídícího výboru a členy 
Expertní skupiny. 
Spolupracovali na tvorbě analýzy, členové Řídícího 
výboru na schvalování dokumentů (výstupů 
projektu), členové Expertní skupiny na tvorbě 
návrhové části strategie. 

Nejúčinnějšími způsoby 
komunikace s touto cílovou 
skupinou byla osobní setkání a 
komunikace v rámci setkání 
pracovních skupin. 

Rodiče dětí a žáků 

Rodiče dětí a žáků byli do projektu zapojeni 
prostřednictvím pracovních skupin: PS – Zelená 
nejen pro kluky a PS - Zájmové a neformální 
vzdělávání. Někteří z nich byli členy Řídícího 
výboru a členy Expertní skupiny. 
Spolupracovali na tvorbě analýzy, členové Řídícího 
výboru na schvalování dokumentů (výstupů 
projektu), členové Expertní skupiny na tvorbě 
návrhové části strategie. 

Nejúčinnějšími způsoby 
komunikace s touto cílovou 
skupinou byla osobní setkání a 
komunikace v rámci setkání 
pracovní skupiny. 

Děti a žáci 

Děti a žáci byli do projektu zapojeni prostřednictvím 
pedagogů v rámci pracovní skupiny Komunitní 
škola – Žákovský parlament. Na děti a žáky byla z 
projektu cílena přímá podpora z nepřímých nákladů: 
adaptační kurzy, aktivity zaměřené na klima třídy a 
aktivity na zaměřené na rozvoj logického a 
strategického myšlení, např. Odpoledne se světem 
deskových her. 

Komunikace probíhala 
prostřednictvím učitelů na 
jednotlivých školách. Při 
jednotlivých aktivitách pak 
komunikace probíhala na osobní 
bázi. 

 

3.1.3 Analýza rizik v oblasti v řešeném území 
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Riziko je nebezpečí vzniku události, která může negativně ovlivnit dosažení stanovených cílů. 
(Převzato z Metodiky přípravy veřejných strategií). 

Identifikovaná rizika, která mohou nep říznivě ovlivnit dosažení stanovených cíl ů 

Riziko č. 1 

Popis rizika 
Vyhotovení strategického plánu jako nezbytné podmínky pro zavádění modelu 
Kvalitní školy bude pro ředitele neúměrně náročné vzhledem k jejich dalšímu 
pracovnímu vytížení. 

Vazba na prioritní oblast rozvoje Prioritní oblast rozvoje 1 – Leadership 

Vazba na strategický cíl Vytvořit podmínky pro zavádění modelu Kvalitní škola do škol regionu 

Ošetření rizika 
Riziku budeme čelit regionální podporou plánování směřujícímu k modelu 
Kvalitní školy se zkušenými lektory. 

 

Riziko č. 2 

Popis rizika 
Malý zájem pedagogů o zavádění nových efektivních metod matematiky do 
výuky. 

Vazba na prioritní oblast rozvoje Prioritní oblast rozvoje 2 - Gramotnosti a klíčové kompetence ve vzdělávání 

Vazba na strategický cíl 
2.1. Vytvořit podmínky pro rozvoj matematické gramotnosti a s ní souvisejících 
klíčových kompetencí 

Ošetření rizika 
Riziku budeme čelit podporou motivace pedagogů ověřovat nové postupy – 
metodická podpora a kvalitní výukové pomůcky. 

 

Riziko č. 3 

Popis rizika 

Vzhledem k náročnosti vzdělávání pedagogů v oblasti čtenářské gramotnosti 
(časové i obsahové) se nepodaří vytvořit podmínky pro plošné zlepšení této 
kompetence. 

Vazba na prioritní oblast rozvoje Prioritní oblast rozvoje 2 - Gramotnosti a klíčové kompetence ve vzdělávání 

Vazba na strategický cíl 
2.2 Vytvořit podmínky pro rozvoj čtenářské gramotnosti a s ní souvisejících 
klíčových kompetencí 

Ošetření rizika Riziku budeme čelit zapojením velmi kvalitních lektorů.   

 

Riziko č. 4 

Popis rizika 
Velký rozsah témat inkluzivního charakteru, pro která nejsou učitelé připraveni z 
vysokých škol. 

Vazba na prioritní oblast rozvoje Prioritní oblast rozvoje 3 - PEPSI program (PEdagogika, PSychologie, Inkluze) 

Vazba na strategický cíl 

3.1. Vytvořit a ověřit v praxi systém personální podpory pedagogických a 
nepedagogických pracovníků zvyšující jejich kompetence v oblasti inkluzivního 
učení, rovných příležitostí, vytváření bezpečného klimatu školy a třídy a dalších 
oblastí naplňujících hlavní myšlenku PEPSI programu: Úspěch pro každého žáka 

Ošetření rizika 
Riziku budeme čelit strukturováním vzdělávacích aktivit na různé skupiny: 
vzdělávání pro členy školních poradenských pracovišť, vzdělávání pro třídní 
učitele, vzdělávání pro asistenty pedagoga apod. 

 

Riziko č. 5 

Popis rizika 
Nepodaří se zajistit otevření PPP v regionu z důvodů absence psychologa, jehož 
zapojení je pro fungování PPP nezbytné. 

Vazba na prioritní oblast rozvoje Prioritní oblast rozvoje 3 - PEPSI program (PEdagogika, PSychologie, Inkluze) 

Vazba na strategický cíl 
Strategický cíl 3.2. Systémová podpora PEPSI programu - vytvořit a ověřit v praxi 
regionální systém podpory vzdělávání respektující hlavní myšlenku programu: 
Úspěch pro každého žáka 

Ošetření rizika 
Riziku budeme čelit zapojením institucí do realizace PEPSI programu, ve kterých 
pracují psychologové a jejichž prostřednictvím se zvýší šance specialistu z oboru 
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psychologie nalézt. 

 

Riziko č. 6 

Popis rizika 
Malý počet pedagogických pracovníků (pedagožek), kteří jsou schopni vytvořit ve 
školách podmínky pro podporu zájmu a kompetencí k polytechnice. 

Vazba na prioritní oblast rozvoje Prioritní oblast rozvoje 4 - Zelená nejen pro kluky 

Vazba na strategický cíl 
4.1. Podpořit vzdělávání a zájem dětí a žáků z MŠ a ZŠ o polytechniku, vytvořit 
podmínky pro rozvoj potenciálu dětí a žáků k tvořivosti a vlastní iniciativě 

Ošetření rizika Riziku budeme čelit iniciací spolupráce škol s centry polytechniky. 

 

Riziko č. 7 

Popis rizika 
Časově náročná příprava výukových pomůcek místního charakteru využitelných 
ve výuce. 

Vazba na prioritní oblast rozvoje Prioritní oblast rozvoje 4 - Zelená nejen pro kluky 

Vazba na strategický cíl 
4.2. Podpora zájmu o environmentální vzdělávání a rozvoj kompetencí žáků 
vnímat a řešit environmentální problémy v blízkém okolí 

Ošetření rizika 
Riziku budeme čelit zapojením externistů (nepedagogů) do vyhotovení pomůcek 
regionálního charakteru, které školám zůstanou i po skončení projektu, případně 
umístěním výukových materiálů na regionální web.   

 

3.2 Východiska pro strategickou část 

3.2.1 Vymezení problémových oblasti 
 

1. Nejednoznačná představa pedagogické a nepedagogické veřejnosti o tom, co je 
kvalitní škola (kvalitní vzdělávání) a jak, jakou cestou k němu dojít. 

Problém je řešen v rámci Prioritní oblasti rozvoje 1 – Leadership, k řešení se vztahuje 
strategický cíl: Vytvořit podmínky pro zavádění modelu Kvalitní škola do škol regionu. 

 

2. Nižší úroveň kompetencí žáků uvažovat (matematicky uvažovat) a myslet 
(kritiky myslet) zjišt ěná v rámci šetření PISSA a definovaná jako problematická v 
národních strategických dokumentech MŠMT. 

Problém je řešen v rámci Prioritní oblasti rozvoje 2 - Gramotnosti a klíčové kompetence ve 
vzdělávání, k řešení se vztahuje strategický cíl 2.1. Vytvořit podmínky pro rozvoj 
matematické gramotnosti a s ní souvisejících klíčových kompetencí. 

 

3. Nižší úroveň kompetencí žáků v oblasti čtenářské gramotnosti zjištěná v rámci 
šetření PISSA a definovaná jako problematická v národních strategických 
dokumentech MŠMT. 

Problém je řešen v rámci Prioritní oblasti rozvoje 2 - Gramotnosti a klíčové kompetence ve 
vzdělávání, k řešení se vztahuje strategický cíl 2.2. Vytvořit podmínky pro rozvoj čtenářské 
gramotnosti a s ní souvisejících klíčových kompetencí. 
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4. Nedostatečné podmínky na školách pro zavádění inkluzivního vzdělávání a 
zajištění pojetí výuky: Úspěch pro každého žáka 

Problém je řešen v rámci Prioritní oblasti rozvoje 3 - PEPSI program (PEdagogika, 
PSychologie, Inkluze), k řešení se vztahuje strategický cíl 3.1. Vytvořit a ověřit v praxi 
systém personální podpory pedagogických a nepedagogických pracovníků zvyšující jejich 
kompetence v oblasti inkluzivního učení, rovných příležitostí, vytváření bezpečného klimatu 
školy a třídy a dalších oblastí naplňujících hlavní myšlenku PEPSI programu: Úspěch pro 
každého žáka. 

 

5. Nedostatečná systémová podpora inkluzivnímu vzdělávání v regionu, 
nedostatečná kapacita PPP v Příbrami  

Problém je řešen v rámci Prioritní oblasti rozvoje 3 - PEPSI program (PEdagogika, 
PSychologie, Inkluze), k řešení se vztahuje strategický cíl 3.2. Systémová podpora PEPSI 
programu - vytvořit a ověřit v praxi regionální systém podpory vzdělávání respektující hlavní 
myšlenku programu: Úspěch pro každého žáka. 

 

6. Klesající zájem o polytechniku a technické studijní obory 

Problém je řešen v rámci Prioritní oblasti rozvoje  4 - Zelená nejen pro kluky, k řešení se 
vztahuje strategický cíl  4.1. Podpořit vzdělávání a zájem dětí a žáků z MŠ a ZŠ o 
polytechniku, vytvořit podmínky pro rozvoj potenciálu dětí a žáků k tvořivosti a vlastní 
iniciativě. 

 

7. Malá provázanost výuky se životem obce (regionu), životu blízkými situacemi 

Problém je řešen v rámci Prioritní oblasti rozvoje   4 - Zelená nejen pro kluky, k řešení se 
vztahuje strategický cíl 4.2. Podpora zájmu o environmentální vzdělávání a rozvoj 
kompetencí žáků vnímat a řešit environmentální problémy v blízkém okolí. 

3.2.2 Vymezení prioritních oblastí rozvoje v řešeném území 
 

Prioritní oblast rozvoje 1 – Leadership 

• Zvýšení kompetencí vedoucích pracovníků škol v oblasti leadershipu   
• Vytvoření spolupracujícího partnerství škol v oblasti plánování rozvoje vzdělávání v 

regionu  
• Provázanost plánů rozvoje jednotlivých škol s konceptem rozvoje vzdělávání v 

regionu   
• Vyhotovení plánů rozvoje na jednotlivých školách regionu 
• Zvýšení úrovně povědomí široké veřejnosti o směřování vzdělávacího systému v ČR 

(nových trendech ve vzdělávání) 
 



 

Místní akční plán vzdělávání pro region Sedlčansko reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000992 

Prioritní oblast rozvoje 2 - Gramotnosti a klíčové kompetence ve vzdělávání 

• Vzdělávání pedagogických pracovníků (efektivní formy výuky s ohledem na 
individuální dispozice dětí a žáků, zavádění nových metod rozvíjejících kognitivní 
dovednosti; formativní hodnocení a další) 

• Ověřování nových programů, metod a forem matematické gramotnosti a 
pregramotnosti na školách a mateřských školách regionu  

• Sdílení dobré praxe mezi učiteli škol (prvky Hejného metody, metody Reuvena 
Feuersteina, didaktické postupy pedagogiky Montessori a další)  

• Provázanost aktivit v rámci formálního a neformálního vzdělávání (Kluby logiky a 
deskových her)  

• Iniciování spolupráce mezi školami a ostatními subjekty: Svět deskových her, 
vzdělávací ústav Místo pro život, Dílnička Montessori, Městská knihovna Sedlčany, 
ZUŠ Sedlčany  

• Efektivní pomoc dětem a žákům ohrožených neúspěchem ve výuce matematiky a 
podpora žákům nadaným 

 

Prioritní oblast rozvoje 3 - PEPSI program (PEdagogika, PSychologie, Inkluze) 

PEPSI program naplňuje jednu z hlavních myšlenek strategického rámce regionu Sedlčanska: 
Úspěch pro každého žáka. Jeho záměrem je realizovat postupné kroky, které vytvoří 
podmínky pro zavádění rovných příležitostí ve vzdělávání tak, aby každý žák začleněný do 
hlavního vzdělávacího proudu, měl šanci zažívat při vzdělávání úspěch, mohl pracovat na 
své maximální úrovni. Zvláštní důraz je kladen na děti a žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami (žáky ohrožené školním neúspěchem a žáky nadané). 

Součástí programu je i ověřování a hledání cest, jak docílit toho, aby byla inkluzivní opatření 
zaváděna postupně v souladu s podmínkami jednotlivých škol, aby bylo vytvořeno bezpečné 
prostředí jak pro žáky inkludované, tak pro žáky ostatní.  

PEPSI program naplňuje vizi Otevřené školy – školy otevřené novým trendům a metodám ve 
vzdělávání, které umožňují rozvíjet potenciál každého žáka při současném respektování jeho 
potřeb a možností. V programu je kladen velký důraz na osobnostní rozvoj učitelů a žáků, na 
klima školy a klima třídy. 

 

 

Prioritní oblast rozvoje 4 - Zelená nejen pro kluky 

Program Zelená nejen pro kluky integruje přírodovědné, technické a environmentální 
vzdělávání, propojuje společenskovědní a humanitní obory, předměty polytechnické i 
umělecké. 

Program je zaměřen na tvorbu podmínek pro rozvoj kompetencí žáků, které jim usnadní 
uplatnit se na trhu práce: tvořivost, iniciativu, schopnost plánovat a převádět myšlenky do 
praxe, realizovat malé projekty, pracovat v týmu. Program zahrnuje pomoc žákům při 
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rozhodování o volbě dalšího studia a zaměstnání. V environmentální oblasti prohlubuje u dětí 
a žáků vztah k místu školy a jeho okolí, schopnost vidět problémy a podílet se na jejich 
řešení. Program, jak už jeho název vypovídá, je zaměřen na celou populaci, chlapce i 
děvčata, ale větší důraz klade na vzdělávání směřujícím k profesím, ve kterých se častěji 
uplatňují chlapci a pro která jsou v současném českém školství horší vzdělávací podmínky. 

3.2.3 SWOT-3 analýza prioritních oblastí rozvoje v řešeném území 
 

SWOT Analýza – I. priorita – „Lesderschip“  
Silné s tránky  Slabé stránky  

Ochota vedoucích pracovníků škol v regionu 
spolupracovat, společně se vzdělávat a sdílet zkušenosti. 

Neúměrně vysoká pracovní vytíženost vedoucích 
pracovníků škol, malý časový prostor pro společné 
aktivity. 

Zajištění kvalitních vzdělavatelů pro personální podporu 
vedoucích pracovníků škol. 

Zatíženost administrativou, 

Kompetence některých ředitelů škol ke strategickému 
plánování a jejich ochota zapojit se do expertní skupiny, 
která  pomáhá strategickému plánování rozvoje kvality 
škol v regionu. 

Rozdílná úroveň kompetencí k vedení týmů i ke 
strategickému plánování. 

Příležitosti  Hrozby  
V rámci projektu MAP vytvořit a ověřit v praxi regionální 
podporu vzdělávání. 

Nestabilní, málo promyšlená a nekoncepční 
vzdělávací politika státu – ztráta důvěry vedoucích 
pracovníků v kroky MŠMT. 

Sdílet potřeby, zkušenosti a příklady dobré praxe. 
Nepříznivý demografický vývoj – úbytek dětí ve 
školách. 

Provázat projekt MAP s projekty škol – šablonami. 
Povinné přijímací zkoušky na střední školy (pokud 
nebudou zaměřeny na zjišťování úrovně obecných 
dovedností, ale primárně na rozsah vědomostí). 

 

SWOT Analýza – II. priorita – „Gramotnosti a klí čové kompetence“  
Matematická gramotnost  

Silné stránky  Slabé stránky  
Realizace inovativních programů matematiky – 
matematika podle prof. Hejného  na čtyřech školách 
regionu. 

Malá ochota zapojit se do pracovní skupiny Matem. 
gramotnost učitelů druhého stupně ZŠ, ověřovat 
inovativní programy. 

Ověřování nových metod rozvoje matem. gramotnosti 
výukového programu UBU (Učení Bez Učebnic) na osmi 
školách regionu. 

Malý časový prostor ve výuce matematiky na nácvik 
a fixaci základních matem. operací a zároveň rozvoj 
dovedností uvažovat a myslet. 

Ověřování inovativních forem podpory matem. 
gramotnosti v zájmovém vzdělávání – Kluby logiky. 

Drahé výukové pomůcky.    

Příležitosti  Hrozby  

Spoluprací škol přispět k větší provázanosti výuky 
matematiky mezi jednotlivými stupni vzdělávání. 

Větší akcent na rozvoj kompetencí uvažovat, myslet, 
řešit problémy může mít za následek nedostatečné 
procvičení a fixaci základních matem. operací a 
naopak. 

Sdílet potřeby, zkušenosti a příklady dobré praxe mezi 
učiteli matematiky. 

Výuka matematiky nerespektující učební možnosti 
dětí a žáků může vést k poruchám učení a 
výchovným problémům. 

Podporovat rozvoj matem. gramotnosti v rámci formálního 
a neformálního vzdělávání, zřizovat na školách ve větší 
míře Kluby logiky.    

Malá podpora žáků nadaných na matematiku na 
běžných školách může mít za následek odliv těchto 
dětí ze ZŠ na víceletá gymnázia. 
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SWOT Analýza – II. priorita – „Gramotnosti a klí čové kompetence“  
Čtenářská gramotnost  

Silné stránky  Slabé stránky  
Velmi dobrá spolupráce mezi školami a dalšími subjekty v 
regionu se zaměřením na  rozvoj čtenářství. 

Nedostatečná příprava budoucích pedagogů v oblasti 
čtenářské gramotnosti na vysokých školách. 

Úroveň výukových programů Městské knihovny Sedlčany. 
Malý zájem pedagogů druhého stupně o vzdělávací 
aktivity v oblasti rozvoje čtenářství. 

Možnost spolupracovat s lektorkami organizace Čtením a 
psaním ke kritickému myšlení. 

Nedostatek vhodných textů umožňujících podporu 
čtenářství v oborových didaktikách. 

Příležitosti  Hrozby  
Ochota pedagogů prvního stupně zavádět do výuky Dílny 
čtení. 

Absence koncepce (strategie) rozvoje čtenářství na 
národní úrovni. 

Ochota pedagogů v MŠ ověřovat inovativní programy na 
rozečtení nečtenářů. 

Málo srozumitelná odborná terminologie v oblasti 
čtenářství. 

Vyhotovit soubory regionálních textů využitelných v 
programu EVVO - Místně zakotvené učení (využitelné v 
oborových didaktikách). 

Časově i obsahově náročné další vzdělávání. 

 

SWOT Analýza – III. priorita – „PEPSI program“  
Silné stránky  Slabé stránky  

Ochota značné části pedagogické a nepedagogické 
veřejnosti zapojit se do řešení problematiky PEPSI 
programu. 

Překážky bránící v komunikaci inkluzivní politiky 
napříč cílovými skupinami z důvodu nejednoznačné 
odborné terminologie.   

Erudovaný tým místních i externích odborníků podílející se 
na tvorbě  a ověřování  PEPSI programu. 

Nedostatečná podpora inkluzivnímu vzdělávání ze 
strany PPP Příbram. 

Podpora PEPSI programu zřizovateli škol. 
Nemožnost zapojit do práce ŠPP školní psychology 
(finanční náročnost). 

Příležitosti  Hrozby  
Umístění PPP v regionu Sedlčanska. 

Nekoncepční politika MŠMT a státu v oblasti 
inkluzivní politiky. 

Možnost ověřit v rámci projektu MAP II inovativní 
inkluzivní programy. 

Vzrůstající počet dětí s rizikovým chováním. 

Provázat vzdělávací inkluzivní programy škol se sociální 
politikou regionu.   

Snížení položky ze státního rozpočtu na asistenty 
pedagoga. 

 

SWOT Analýza – IV. priorita – „Zelená nejen pro klu ky“  
Silné stránky  Slabé stránky  

Dobré regionální zázemí pro podporu rozvoje řemeslné a 
manuální zručnosti. 

Nízká úroveň kariérového poradenství na školách 
regionu a neprovázanost s rozvojem regionu. 

Dobré regionální zázemí pro podporu rozvoje kreativity v 
spolupráci se ZUŠ regionu. 

Nízká úroveň kompetencí pedagogů (pedagožek) 
podporovat zájem o polytechniku. 

Ochota velkého počtu aktérů z různých cílových skupin 
podílet se na realizaci programu. 

Na malých školách absence aprobovaných pedagogů 
v oborech polytechnického vzdělávání. 

Příležitosti  Hrozby  
Možnost využít regionální dřevozpracující podniky na 
zajištění „Dřevěného programu“ (rozvoj manuální a 
řemeslné zručnosti). 

Malý počet pedagogických pracovníků (pedagožek), 
které jsou schopny vytvořit ve školách podmínky pro 
podporu zájmu a kompetencí k polytechnice. 

Využití didaktických programů Ochrany fauny Hrachov. 
Časově náročná příprava výuky a výukových 
pomůcek pro oblasti zahrnuté pod souhrnný název 
zelená nejen pro kluky. 

Vytvoření podmínek pro větší propojení činnosti ZUŠ při 
rozvoji kreativity dětí a žáků v rámci formálního a 
neformálního vzdělávání. 

Časová náročnost propojení vzdělávání na ZŠ s 
činností podniků v regionu (exkurze). 
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