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Seznam pouţitých zkratek 

 

A3V Akademie třetího věku - vzdělávání seniorů 

BIOCEV Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci 

CPTO Cestou přírodovědných a technických oborů  

CZ-NACE Czech Nomenclature of Economic Activities - klasifikace ekonomických činností v České republice 

ČR Česká republika 

ČSÚ Český statistický úřad 

ČŠI Česká školní inspekce ČR 

DDM domov dětí a mládeţe 

DVPP další vzdělávání pedagogických pracovníků 

DVSS další vzdělávání pracovníků v sociálních sluţbách 

DVVS další vzdělávání pracovníků ve veřejné správě 

DZ Dlouhodobý záměr 

ECVET Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu 

EHP Evropský hospodářský fond 

ELI Extreme light infrastructure - centrum pro výzkumné a aplikační projekty interakce světla s hmotou 

ESF Evropský sociální fond 

EU Evropská unie 

ICT informační a komunikační technologie 

IVP individuální vzdělávací plán 

KAP Krajský akční plán 

KHK Krajská hospodářská komora 

KKOV Klasifikace kmenových oborů vzdělání 

MAP Místní akční plán 

MŠ mateřská škola 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky 

MZ maturitní zkouška 
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NIDV Národní institut pro další vzdělávání 

NÚV Národní ústav vzdělávání 

OP operační program 

OPVK Operační program vzdělání pro konkrucenceschopnost 

OŠMS Odbor školství, mládeţe a sportu 

POSPOLU Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi 

PPP pedagogicko- psychologické poradny  

PTO přírodovědné a technické obory 

RAMPS Rozvoj a metodická podpora poradenských sluţeb 

RD rodičovská dovolená 

RVP Rámcový vzdělávací program 

SIC Středočeské inovační centrum 

SK Středočeský kraj 

SOŠ střední odborná škola 

SOU střední odborné učiliště 

SPC speciálně pedagogická  

SPIV Systémová podpora inkluzivního vzdělávání 

SŠ střední škola 

SVČ středisko volného času 

ŠVP Školní vzdělávací program 

ÚP úřad práce 

VISK Vzdělávácí institut Středočeského kraje 

VŠ vysoká škola 

VZV vysokozdviţné vozíky 

ZŠ základní škola 

  

1  Úvod do problematiky 

 

1.1 Úvod 
Analýza potřeb území je výstupem pracovního týmu projektu Krajský akční plán vzdělávání 

Středočeského kraje. Popisuje regionální situaci demografického vývoje, vývoje trhu práce a situaci ve 
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vzdělávání. Na základě popsaných skutečností jsou pak určeny klíčové oblasti podpory, konkrétní 

problémy, základní návrhy řešení a poţadovaného stavu. 

 

Analýza je rozdělena do čtyř logických celků. První část je věnována úvodu do problematiky, kde jsou 

popsány základní východiska analýzy, důvody její tvorby a další uplatnění v rámci KAP. Součásti této 

části je také popis metodiky při tvorbě analýzy včetně výchozích postupů a pouţitých dokumentů. 

Druhá část popisuje vstupní analýzu a širší kontext problematiky, pojednává o demografickém vývoji, 

odvětvové struktuře hospodářství, vzdělávacím systému a trhu práce. Jedná se popis stávajícího stavu 

v regionu, včetně uvedení relevantních dat a dostupných údajů. Třetí a nejobsáhlejší část analýzy tvoří 

zhodnocení aktuálních potřeb území na základě klíčových témat KAP. Kapitola je rozdělena na 

jednotlivá klíčová témata. V rámci kaţdé oblasti bude provedena SWOT analýza a následně bude 

zpracovaná tabulka s vyuţitím základní logiky analýzy: problém, příčina, ţádoucí změna/cíl, kroky ke 

změně. 

 

1.2 Metodika 
 

Základními dokumenty, z nichţ Analýza potřeb v území vychází (dále jen Analýza), jsou Dlouhodobý 

záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji z roku 2016 (Dlouhodobý 

záměr SK), Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji za rok 2015 

(Výroční zpráva) a Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje 2014 – 2020.  

 

Dále vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na 

období 2005 – 2020, Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávání v České republice v roce 2014, 

Výroční zprávy o činnosti Vzdělávacího institutu Středočeského kraje za rok 2014/2015, Plánu 

primární prevence rizikového chování dětí a mládeţe ve Středočeském kraji 2016 – 2018, Krajské 

přílohy k národní RIS 3 - Středočeský kraj, Souhrnné závěrečné zprávy projektu POSPOLU a 

Metodického portálu www.rvp.cz a www.nuv.cz. 

 

Při zpracování tezí jsme dále vycházeli z řízených rozhovorů s představiteli škol, s pracovníky Odboru 

školství, mládeţe a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje, pracovníky Odboru regionálního 

rozvoje, představiteli úřadů práce, Hospodářské a Agrární komory.  

 

Částečně jsme vycházeli z Výroční zprávy České školní inspekce za rok 2014/2015. Data za jednotlivé 

kraje však ČŠI nezpracovává. 

 

Teze analýzy byly diskutovány na workshopech se všemi řediteli dotčených škol v kraji, byly 

poskytnuty k připomínkování členům pracovní skupiny vzdělávání i dalším aktérům a na základě 

těchto připomínek byla vypracována vlastní analýza, která byla projednána na pracovních minitýmech 

podle jednotlivých klíčových témat.  

 

Analýza je výchozím materiálem pro krajské akční plánování, bude součástí Krajského akčního plánu 

vzdělávání (KAP). Tento se soustředí primárně na střední a vyšší odborné školy a organizace 

zájmového a neformálního vzdělávání mládeţe. Průřezová témata Podpora k podnikavosti, iniciativě a 

kreativitě, Podpora polytechnického vzdělávání a Rozvoj karieérového poradenství jsou řešeny i na 

http://www.rvp.cz/
http://www.nuv.cz/
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úrovni ZŠ a MŠ.  Po třech letech v rámci realizace druhého akčního plánu bude analýza vyhodnocena 

a přepracována jako podklad pro zpracování dalšího krajského akčního plánu. 

 

 

 

2 Vstupní analýza a širší kontext problematiky 

 

2.1 Demografický vývoj  

 

Území kraje se dělí na 12 okresů s 10 okresními městy. V roce 2015 bylo na území kraje 1 145 obcí. 

Největší počet obcí je soustředěn v okrese Příbram (121 obcí) a nejmenší počet obcí má okres Mělník 

(69 obcí). Kraj je charakteristický vysokým zastoupením obcí s počtem obyvatel do dvou tisíc (1 039 

obcí), ve kterých ţije 42 % obyvatel. Statut města je přidělen 83 obcím, Kladno a Mladá Boleslav jsou 

navíc statutárními městy.  

 

 

K 31. 12. 2014 měl Středočeský kraj 1 315 299 obyvatel a byl nejlidnatějším regionem České 

republiky. Nejvíce lidnatým okresem Středočeského kraje byl okres Kladno (160 767 obyvatel), přes 

100 000 obyvatel ţilo také v okrese Praha-východ, Praha-západ, Mladá Boleslav, Příbram a Mělník. 

Naopak populačně nejmenším byl okres Rakovník s 55 329 obyvatel  

Demografický vývoj kraje se začal výrazně měnit ve druhé polovině devadesátých let minulého století 



Pracovní verze analýzy potřeb v území Středočeského kraje 

pro potřeby Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání 

7 

 

a to hlavně díky výstavbě satelitních obytných celků v okolí Prahy. Počet obyvatel přibývá pravidelně 

jiţ sedmnáctým rokem a na přírůstku se podílí především stěhování. Do kraje se vzhledem k dobré 

poloze přistěhovalo velké mnoţství mladých lidí, kteří zde zakládají své rodiny. Díky tomu došlo k 

postupnému sníţení přirozeného úbytku a počínaje rokem 2006 se v kraji rodí více dětí, neţ kolik 

umírá osob. Kraj byl s průměrným věkem 40,6 let v roce 2013 nejmladším krajem České republiky.  

Demografický vývoj populace ve věkových skupinách odpovídajících jednotlivým stupňům 

vzdělávání v České republice a ve Středočeském kraji v letech 2012 a 2013 zachycuje následující 

tabulka. 

Tabulka č. 1: 

 
 

V roce 2013 pokračoval ve Středočeském kraji růst populace 3-5letých, typické pro předškolní 

vzdělávání, jejich podíl v porovnání s počtem obyvatel Středočeského kraje se mírně zvýšil o 0,1 %. 

Nárůst pokračoval i ve věkové skupině 6-10letých odpovídající vzdělávání na prvním stupni 

základních škol. Podíl dětí v uvedené věkové skupině se meziročně ve Středočeském kraji zvýšil o 0,3 

% oproti předchozímu roku. U věkové skupiny 11-14letých, odpovídající vzdělávání na druhém stupni 

základních škol, došlo ke změně podílového zastoupení o 0,1 %, přičemţ došlo k nárůstu o 1 408 dětí. 

Oproti tomu u věkové skupiny 15-18letých, typické pro vzdělávání na středních školách a učilištích 

došlo k poklesu o 0,1 % v podílovém zastoupení a u skupiny 19-21letých o 0,2 %, coţ je o 0,1 % více 

neţ v předchozím roce.  

 

Meziroční nárůst ve Středočeském kraji ve věkové skupině 3-5letých činil 849 osob (+1,7 %) a ve 

skupině 6-10letých 4 394 osob (+ 6,6 %). Meziročním úbytkem je nejvíce zasaţena skupina 19-

21letých tzn. skupina ţáků vyšších odborných škol, ve které je oproti předcházejícímu roku o 2 294 

osob méně (-5,5 %). 

 

2.2 Odvětvová struktura hospodářství 
 

2.2.1 Odvětvová struktura ekonomických subjektů podle klasifikace CZ-NACE 

 

Tabulka č. 2 zobrazuje zaměstnanost ve vybraných odvětvích podle NACE-CZ ve Středočeském kraji 

v %. 

Tabulka č. 2: 

Odvětví 
Středočeský kraj 

Celkem Muţi Ţeny 

Zemědělství, lesnictví a rybářství (A) 2,5 3,3 1,4 

Těţba a dobývání (B) 0,4 0,5 0,2 
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Zpracovatelský průmysl (C) 23,4 27,4 18,1 

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla (D) 0,8 1,3 0,2 

Zásob. vodou; činnosti souvis. s odpady (E) 1,1 1,5 0,6 

Stavebnictví (F) 8,5 14,3 1,0 

Průmysl (vč. stavebnictví) (B aţ F) 34,2 44,9 20,1 

Velkoobchod a maloob.; opr. mot. vozidel (G) 13,1 10,9 16,0 

Doprava a skladování (H) 7,6 9,8 4,8 

Ubytování, stravování a pohostinství (I) 4,2 3,4 5,1 

Informační a komunikační činnosti (J) 3,1 4,2 1,6 

Peněţnictví a pojišťovnictví (K) 2,6 2,0 3,3 

Činnosti v oblasti nemovitostí (L) 1,0 1,0 0,9 

Profesní, vědecké a technické činnosti (M) 5,4 4,8 6,2 

Administrativní a podpůrné činnosti (N) 2,9 2,9 2,8 

Veřejná správa a obrana; pov. soc. zabezp. (O) 6,9 6,1 8,0 

Vzdělávání (P) 6,5 2,2 12,3 

Zdravotní a sociální péče (Q) 6,6 2,5 12,0 

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti (R) 1,2 0,9 1,6 

Ostatní činnosti (S) 2,0 0,9 3,5 

Sluţby (G aţ U) 63,3 51,8 78,5 

 

2.2.2 Klíčoví zaměstnavatelé ve Středočeském kraji 

Ve Středočeském kraji hraje největší roli jako zaměstnavatel společnost ŠKODA AUTO a.s. v Mladé 

Boleslavi. Ostatní firmy zaměstnávají podstatné méně zaměstnanců. V přiloţené tabulce jsou 

zobrazeny ty, které zaměstnávají v průměru více neţ 800 osob. 

Tabulka č. 3: 

Zaměstnavatel 

Průměrný počet 

zaměstnanců k 

31.12.2014 

ŠKODA AUTO a.s. 25202 

BILLA, spol. s r. o. 5686 

Penny Market s.r.o. 5532 

Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o. 2722 

AERO Vodochody AEROSPACE a.s. 1957 

LEGO Production s.r.o. 1727 

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje 1446 

Sellier & Bellot a.s. 1428 

Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje 1407 

Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje 1236 

Mountfield a.s. 1206 

TRW-Carr s.r.o. 1174 

Oblastní nemocnice Příbram, a.s. 1143 

GZ Media, a.s. 1143 

KOSTAL CR, spol. s r.o. 1084 
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Philip Morris ČR a.s. 1043 

MAHLE Behr Mnichovo Hradiště s.r.o. 943 

Carrier Refrigeration Operation Czech Republic s.r.o. 927 

nkt cables s.r.o. 903 

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) 898 

VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s. 851 

REHAU Automotive, s.r.o. 850 

Bidvest Czech Republic s.r.o. 837 

 

2.3 Trh práce 

2.3.1 Regionální statistika trhu práce 

 

Celkový počet uchazečů o zaměstnání k datu 31. 3. 2015 byl 55 149 osob, počet hlášených volných 

pracovních míst 9 858 (o 4 755 více neţ v březnu 2014) a podíl nezaměstnaných osob 6,1 %. 

Konkrétně bylo evidováno na ÚP ČR - Krajské pobočce v Příbrami 28 175 ţen. V evidenci bylo 6 382 

osob se zdravotním postiţením, coţ představovalo 11,6 % z celkového počtu nezaměstnaných. Ke 

konci tohoto měsíce bylo evidováno 2 524 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. 

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 13 252 uchazečů o zaměstnání, tj. 24,0 % všech uchazečů 

vedených v evidenci.   

Dle Krajské hospodářské komory (KHK) jsou nejlépe uplatnitelné profese na trhu práce následující: 

strojírenské profese - strojní konstruktér, zámečník, nástrojař, stavební profese, elektro obory 

(slaboproud), odborník výpočetní techniky, odborníci z autooborů (autoelektrikář, autolakýrník, 

autoklempíř, automechanik), truhlář. 

V poslední době je také patrný výrazný nárůst poptávky po oborech zdravotní sestra, lékař, pracovník 

v sociálních sluţbách, řidič nákladního auta, řidič autobusu, stráţný, prodavač, skladník-logistik. 

Podle Regionální agrární komory jsou a budou ve výhledu do r. 2022 nejvíce ţádané pracovní pozice 

v zemědělství: traktorista, agronom a opravář zemědělských strojů. 

Mezi nejţádanější profese dle Úřadu práce Středočeského kraje patří pracovníci strojírenských oborů 

(soustruţníci, obráběči, kovodělníci a strojní technici - všichni ovšem s praxí), dále pak svářeči, 

elektrikáři, operátoři call center, číšníci a servírky, kuchaři, prodavači, řidiči nákladních a speciálních 

automobilů, stráţní, skladníci a ostraha objektu. 

Jako příklad uvádíme problematiku nedostatku řidičů z povolání pro autobusovou a nákladní dopravu, 

kterou Středočeský kraj řeší ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy, Svazem 

průmyslu a dopravy, Krajskou pobočkou úřadu práce a se zaměstnavateli a připravuje řešení od 

školního roku 2016/2017. 
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Tabulka č. 4 zobrazuje procentuální podíl zaměstnaných dle stupně dokončeného vzdělání. Nejvíce 

zaměstnaných lidí má ukončené střední vzdělání s maturitou. 

Tabulka č. 4: 

Dokončené vzdělání 
Středočeský kraj 

Celkem Muţi Ţeny 

Základní 3,4 2,6 4,4 

Střední bez maturity 34,5 41,2 25,8 

Střední s maturitou 39,2 34,1 45,8 

Vysokoškolské 22,9 22,0 24,0 

 

Níţe najdeme přehled nezaměstnanosti v letech 2011 – 2015 v jednotlivých oborech vzdělávání 

s výučním listem. Je patrné, ţe nejniţší nezaměstnanost vykazují obory zdravotnictví a strojírenství. 

Naopak největší nezaměstnanost je evidována u absolventů oborů spojených s uměním a pedagogikou. 

Tabulka č. 5: 

 

  

Graf č. 1 zobrazuje vývoj počtu absolventů a nezaměstnaných absolventů ve Středočeském kraji dle 

jednotlivých oborů vzdělávání. Vidíme, ţe nejniţší podíl nezaměstnaných mají gymnázia, absolventi 
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vzdělávání mezi roky 2011 a 2015 

 

 

 

Graf č. 1: 

 

 

 

2.3.2 Absolventi a trh práce  

 

Úřad práce Kutná Hora, který má zkušenosti s absolventy škol v evidenci ÚP, zaznamenal určitou 

deziluzi u absolventů VŠ  humanitních oborů, např. kulturní antropologie, politologie, kulturologie 

apod., kterým se dlouhodobě nedaří najít uplatnění v oboru (naštěstí jich není mnoho), a začínají 

zjišťovat, co vlastně trh práce potřebuje.  

U vyučených ţáků se setkávají s tím, ţe rozhodně nechtějí vykonávat práci v oboru kterému se vyučili, 

neboť se prostě zmýlili nebo „je rodiče donutili“ a oni tuto práci vykonávat nebudou – např. kuchař, 

řezník.  

Rekvalifikace napravuje tuto chybnou volbu povolání, pochopitelně za cenu dalších nákladů na 

vzdělávání. 

U oborů sluţeb však na nezájmu o zaměstnání ve vyučeném oboru mají vliv i zaměstnavatelé – v 

oboru Kuchař – číšník dostávají absolventi většinou pouze minimální mzdu oficiálně, zbylou část 

odměny v hotovosti, dalším negativním vlivem je nepříznivě stanovená pracovní doba, absolventky 

oboru Kadeřník jsou nuceny pronajmout si tzv. křeslo a pracovat bez zkušeností a klientely jako 

OSVČ. 

Ve spolupráci s hospodářskou komorou a úřady práce jsme přesto sestavili následující přehled  
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nejdůleţitějších problémů, které absolventi škol mají se získáváním zaměstnání: 

• nulová praxe, 

• nízká zodpovědnost, nepříliš kladný přístup k práci, špatné návyky ze škol, 

• zkreslené představy o mzdách, s tím související i špatná motivace, 

• neochota dojíţdět za prací, 

• nesoulad mezi kvalifikací absolventů a poptávkou na trhu práce, 

• nemotivující rodinné zázemí 

• slabá cílevědomost a houţevnatost, nepřipravenost na konkurenční prostředí vlivem 

situace ve středním školství, způsobené systémem financováním škol na ţáka 

 

Podle názoru jednotlivých úřadů práce je základní poţadavek zaměstnavatele zájem o práci a chuť 

pracovat. 

Kromě opravdu specializovaných pracovníků s nutnou konkrétní kvalifikací (učitelé, lékaři) je většina 

zaměstnavatelů  ochotna si své zaměstnance vychovat a dovzdělat (i s pomocí ÚP). 

V současné době není skupina absolventů evidovaná na ÚP nijak rozsáhlá, důraz na to, ţe ?jsou 

podporovaná skupina? ?nedává smyslje spíše z důvodu významu této skupiny? – je nutné co 

nejrychleji začlenit tyto lidi do pracovního procesu, aby si osvojili pracovní návyky a zorientovali se 

v nabídce a poptávce na trhu práce a ?v cenách práce. Dlouhodobá nezaměstnanost u těchto uchazečů 

způsobuje větší škody neţ u jiných skupin uchazečů. 

2.4 Vzdělávací systém 

2.4.1 Síť škol a školských zařízení  

 

Základní údaje o síti škol a školských zařízení jsou převzaty z Výroční zprávy rozvoje vzdělávání ve 

Středočeském kraji za rok 2015.  

 

K datu 30. 9. 2014 zahrnovala regionální vzdělávací soustava ve Středočeském kraji podle statistik 

Odboru školství, mládeţe a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje celkem 1 345 právních 

subjektů vykonávajících činnost školy a školského zařízení, které ve školním roce 2014/15 vykazovaly 

činnost.  

 

Ve školním roce 2013/2014, tedy o rok dříve, fungovalo ve Středočeském kraji 1 315 právních 

subjektů vykonávajících činnost školy a školského zařízení. Středočeský kraj byl ke stejnému datu 

zřizovatelem 187 příspěvkových organizací (škol a školských zařízení). Z tohoto počtu bylo 108 

středních škol, 4 mateřské školy, 31 základních škol, 2 školní statky, 11 dětských domovů, 11 

středisek volného času, 18 základních uměleckých škol, Pedagogicko-psychologická poradna 

Středočeského kraje a Vzdělávací institut Středočeského kraje – zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků. Kaţdá vyšší odborná škola zřizovaná Středočeským krajem (celkem 15) 

měla společné ředitelství se střední školou.  

 

Dále ve školním roce 2013/14 působilo ve Středočeském kraji – při sledování počtu školských 

právnických osob 7 školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy zřizovaných MŠMT 

(dětské domovy se školou, výchovné ústavy, dětský domov a středisko výchovné péče).  
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Obcemi, církvemi a soukromými subjekty bylo v kraji celkem zřizováno 1151 škol a školských 

zařízení, z toho nově bylo do rejstříku škol a školských zařízení zapsáno obcemi 13 samostatných 

příspěvkových organizací.  

 

Umělecké vzdělávání zajišťovalo 32 samostatných základních uměleckých škol. Sledování škol a 

školských zařízení podle počtu právních subjektů vykonávajících činnost školy a školského zařízení 

(ředitelství) a současně podle činností vykonávaných školami či školskými zařízeními je statisticky 

velmi obtíţné vzhledem k tomu, ţe ve většině případů spadají pod jedno ředitelství různé druhy škol a 

školských zařízení, včetně škol samostatně zřízených pro ţáky se zdravotním postiţením. Školy je 

proto problematické zařadit pouze podle jednoho druhu školy či zařízení. Výše uvedené počty podle 

zřizovatelů odpovídají vydaným rozhodnutím v rejstříku škol a školských zařízení.  

 

 

2.4.2 Struktura a poptávka po oborech vzdělání  

 

Následující tabulka nabízí pohled na vývoj vzdělanostní a oborové struktury středních a vyšších 

odborných škol zřizovaných Středočeským krajem, který zabezpečuje více neţ ze tří čtvrtin střední 

vzdělávání ve středočeském regionu. Údaje jsou prezentovány za všechny ročníky a bez rozlišení 

forem vzdělávání. 

 
Oborová struktura středních a vyšších odborných škol zřizovaných Středočeským krajem (všechny 

formy vzdělávání) – počty ţáků ve skupinách oborů vzdělání a podíly z celkového počtu ţáků – ve 

školním roce 2012/2013 aţ 2014/2015 

Tabulka č. 6: 

Skupina příbuzných oborů 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Počet 

ţáků a 

studentů 

Podíl 

v % 

Počet 

ţáků a 

studentů 

Podíl 

v % 

Počet 

ţáků a 

studentů 

Podíl v 

% 

Ekologie a ochrana ţivotního prostředí  283 0,72 243 0,64 229 0,66 

Informatické obory    707 1,80 886 2,32 901 2,58 

Hornictví a hornická geologie, hutnictví a 

slévárenství 
41 0,10 31 0,08 0 0,00 

Strojírenství a strojírenská výroba 3001 7,63 2771 7,25 2607 7,47 

Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní 

technika  
2020 5,14 1934 5,06 1874 5,37 

Technická chemie a chemie silikátů  35 0,09 33 0,09 16 0,05 

Potravinářství a potravinářská chemie  707 1,80 718 1,88 740 2,12 

Textilní výroba a oděvnictví 32 0,08 13 0,03 5 0,01 

Koţedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů 0 0 0 0,00 0 0,00 

Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů 662 1,68 558 1,46 508 1,46 

Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie 0 0 0 0,00 0 0,00 

Stavebnictví, geodézie a kartografie  1787 4,54 1586 4,15 1377 3,95 

Doprava a spoje    180 0,46 169 0,44 144 0,41 
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Speciální a interdisciplinární obory  698 1,77 723 1,89 626 1,79 

Zemědělství a lesnictví    2156 5,48 2218 5,80 1960 5,62 

Veterinářství a veterinární prevence  127 0,32 160 0,42 192 0,55 

Zdravotnictví    1536 3,91 1462 3,82 1284 3,68 

Filozofie a teologie   0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Ekonomika a administrativa  3041 7,73 2702 7,07 2433 6,98 

Podnikání v oborech, odvětví  2043 5,19 2008 5,25 848 2,43 

Gastronomie, hotelnictví a turismus  3155 8,02 2958 7,73 2801 8,03 

Obchod      859 2,18 785 2,05 722 2,07 

Právo, právní a veřejnosprávní činnost  817 2,08 765 2,00 589 1,69 

Osobní a provozní sluţby  653 1,66 628 1,64 597 1,71 

Publicistika, knihovnictví a informatika  38 0,10 51 0,13 54 0,15 

Pedagogika, učitelství a sociální péče  1437 3,65 1561 4,08 1044 2,99 

Obecně odborná příprava  1815 4,61 1768 4,62 1710 4,90 

Obecná příprava    11262 28,63 11278 29,49 11365 32,58 

Umění a uţité umění  
 

241 0,61 233 0,61 254 0,73 

Celkem     39333 100,0 38242 100,0 34880 100,0 

 

Níţe uvedená tabulka zobrazuje počty ţáků studujících v nejčetnějších oborech ve školním roce 

2015/2016. Nejvíce ţáků studuje na gymnáziích. Následují ekonomicky zaměřené školy, obory 

gastronomie a hotelnictví, dále strojírenství, stavebnictví a elektro obory. 

 

Ţáci studující v denní formě vzdělávání podle oborů  

Tabulka č. 7: 

Gymnázia 12 044  

Obchodní akademie a ekonomické školy 4 083  

Hotelnictví, Kuchař - číšník, cukráři 2 708  

Mechanici, opraváři, elektromechanici 1 478  

Strojírenství, stavebnictví 1 431  

Elektro 1 640  

Veřejné a sociální sluţby 1 196  

Ostatní sluţby 1 172  

Informatika 1 075  

Pedagogika 1 040  

Instalatéři, tesaři, truhláři 790  

Zemědělství, květinářství 659  

Zdravotnictví 573  

 

Obory vzdělání jsou nejvíce poptávány dětmi/rodiči 

Dle informací Úřadu práce v Kutné Hoře vyplynulo na základě dlouholetých zkušeností, ţe rodiče i 

děti preferují krátkodobý pohled na středoškolské vzdělávání – škola je zajímá z hlediska praktické 
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situace – dostupnost školy, finanční náročnost, výstup – maturita nebo výuční list (většina 

pochopitelně preferuje maturitu), zaměření studia ve smyslu, aby se dítě na školu dostalo a aby ji 

zvládlo. 

 

Pouze naprosté minimum dětí je rozhodnuto pro konkrétní obor s přihlédnutím na situaci na trhu práce 

a budoucí uplatnitelnost v oboru. 

Z poznatků Hospodářské komory i statistických dat vyplývá, ţe nejvíce jsou poptávány obory 

s maturitou, gymnázium, ekonomická škola, obchodní škola, průmyslové školy se zaměřením na 

počítače.  

 

Zájem ţáků o technické a přírodovědné obory a odborné vzdělávání obecně 

Zájem o technické a přírodovědné obory není velký. Jedním z důvodů je nedostatečný přístup 

k získání manuální zručnosti ve školách i v rodině.  

Technické a přírodovědné obory jsou ţáky ve srovnání s obory humanitními a ekonomickými 

povaţovány za perspektivnější, uţitečnější a praktičtější, na druhou stranu však také za obtíţnější, 

časově náročnější, vyţadující vrozené schopnosti. Od dalšího studia PTO však studenty odrazuje jimi 

vnímaná vysoká obtíţnost těchto oborů, nezáţivnost výuky (náročná příprava v teoretických 

předmětech), horší průměrné známky neţ v humanitních předmětech, snaha ţáků získat certifikát o 

ukončení studia jednodušším způsobem. 

Mnoho ţáků se rozhoduje pro své budoucí vzdělávání na základě vlivu některých faktorů, kterými 

jsou například jejich dosavadní prospěch v daném oboru, zájem o tento obor a zejména vliv rodičů a 

kamarádů. 

Poptávka a naplněnost spolu úzce souvisejí. Školy ale i kraj podle poptávky upravují nabídku oborů. 

V oblasti technických, přírodovědných a řemeslných oborů se kraj snaţí například formou stipendií o 

podporu méně poptávaných, ale důleţitých oborů. Na výběru takto podporovaných oborů se podílí 

úřad práce a hospodářská komora. 

Přehled naplněnosti je vypracován na základě údajů pořízených Odborem školství, mládeţe a sportu 

Krajského úřadu Středočeského kraje v prosinci 2015. 

Ve školním roce 2015/2016 působí ve Středočeském kraji celkem 152 středních škol zřizovaných jak 

krajem, tak ostatními zřizovateli.  
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Graf č. 2: 

2.4.3 Další vzdělávání 

 

Středočeský kraj podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků jako klíčové systémové a 

efektivní opatření ke zvýšení kvality vzdělávání a vzdělávací soustavy kraje a další vzdělávání 

pracovníků ve veřejné správě, které vede ke kvalitnímu a efektivnímu výkonu veřejné správy jako 

sluţby obyvatelům kraje. 

 

V rámci podpory odborného vzdělávání Středočeský kraj dále usiluje o vytvoření podmínek pro 

koordinovanou spolupráci škol, školských zařízení a dalších institucí, které zřizuje, v oblasti 

poskytování rekvalifikací pro široké spektrum cílových skupin. 

 

Středočeský kraj, vědom si důleţitosti zapojení seniorů do ţivota společnosti a prospěšnosti jejich 

dalšího vzdělávání jak pro ně samotné, tak pro společnost,? které má významný dopad do ekonomické 

a sociální oblasti?, podporuje všechny aktivity, které jsou školami a školskými zařízeními včetně 

dalších  institucí, které zřizuje, v této oblasti realizovány. 

 

Dále rozvíjí podporu dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního vzdělávání přímo prostřednictvím jím 

zřízeného vzdělávacího institutu pro vzdělávání dospělých a dále prostřednictvím středních a vyšších 

odborných škol případně dalších zařízení, které zřizuje. 

 

Vzdělávací institut Středočeského kraje  

Vzdělávaci institut Středočeského kraje (VISK) je zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků. Provozuje celkem deset hlavních (kmenových) pracovišť, čtyři doplňková pracoviště, 

která nejsou přímo personálně obsazena, a dále celkem osm pracovišť A3V. Operativně jsou některé 

vybrané vzdělávací aktivity realizované přímo v sídlech klientů případně v objektech třetích subjektů. 

Síť pracovišť byla dobudována z důvodu postupného náběhu hlavní činnosti VISK kromě DVPP i na 

další cílové skupiny a oblasti dalšího vzdělávání, které jsou pro kraj prioritní, a to zejména další 

vzdělávání pracovníků ve veřejné správě (DVVS), další vzdělávání pracovníků v sociálních sluţbách 

(DVSS) a vzdělávání seniorů (A3V). Doplňkově byly pracovníky škol a školských zařízení v oblasti 

DVPP vyuţívány i vzdělávací sluţby dalších organizací (komerční instituce, NIDV apod.), z části 

financované zejména z ESF. 

 

Přehled vzdělávacích středisek VISK k 31. 08. 2014 

 

Hlavní pracoviště (kmenová) vzdělávacích středisek VISK k 31. 08. 2014 

• Vzdělávací středisko VISK, Nymburk, V Kolonii 1804 

• Vzdělávací středisko VISK, Kutná Hora, Barborská 51 

• Vzdělávací středisko VISK, Benešov, Černoleská 1997 

• Vzdělávací středisko VISK, Příbram, Třída Osvobození 387 

• Vzdělávací středisko VISK, Kladno, Cyrila Boudy 2954 

• Vzdělávací středisko VISK, Rakovník, Praţská 1222 

• Vzdělávací středisko VISK, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 

• Vzdělávací středisko VISK, Praha, Zborovská 11 
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• Vzdělávací středisko VISK, Praha, Kořenského 10 

• Vzdělávací středisko VISK, Praha, Pštrossova 15 

Doplňková pracoviště vzdělávacích středisek VISK k 31. 08. 2014 

• Vzdělávací středisko VISK, Mělník, Na Polabí 411 

• Vzdělávací středisko VISK, Kolín, Lipanská 420 

• Vzdělávací středisko VISK, Beroun, Talichova 824 

• Vzdělávací středisko VISK, Praha, Husova 21 

Centra Akademie 3. věku 

• Rakovník 

• Příbram 

• Nymburk 

• Kutná Hora 

• Zruč nad Sázavou 

• Neratovice 

• Mělník 

• Mnichovo Hradiště 

 

3 Zhodnocení aktuálních potřeb území a stanovení rozvojových priorit na 

základě Klíčových témat KAP  

 

3.1 Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 
V minulém období se Středočeský kraj (Kraj) touto problematikou systematicky nezabýval. Ve 

školách se oblast uplatňovala podle rámcového vzdělávacího plánu a školního vzdělávacího plánu.  

Byla ustavena pracovní skupina (tzv. minitým), který bude tuto problematiku řešit. Poţádali jsme 

školy o sdílení zkušeností v této oblasti. 

V Kraji je rozvinuta aktivita fiktivních firem, pořádají se pravidelné přehlídky a setkávání. systém 

fiktivních firem je vynikající pro přípravu studentů pro reálné podnikání - fiktivní firmy pracují pod 

záštitou CEFIF při VŠE, mohou spolupracovat i se zahraničními fiktivními firmami (existuje 

celosvětová síť), vhodné i pro propojení se základními školami (v posledních letech v rámci projektu 

pracují firmy i na některých ZŠ, účast na veletrzích FIF apod.) V roce 2016 je na území Kraje 23 

aktivních Fiktivních firem. 

Jedná se o projektovou výuku, posilování mezipředmětových vazeb (praktické procvičení předmětů: 

personalistika, management, marketing, ekonomika, finance, účetnictví, logistika, řízení výroby, cizí 

jazyk) a spolupráce s reálnou firmou (vybraného předmětu podnikání), se kterou fiktivní firmy 

konzultují. Důleţitými milníky jsou Veletrh fiktivních firem (ve spolupráci s reálnými firmami) a  

závěrečné prezentace, kterých se zúčastňují také zástupci reálných firem. 

V Kraji je rozvinuta aktivita fiktivních firem, pořádají se pravidelné přehlídky a setkávání. Příkladem 

můţe být zkušenost v EKO Gymnáziu a Střední odborné škole Multimediálních studií v Poděbradech.: 

Škola zaloţila malou firmu, kde nabízí zaměstnání vybraným absolventům školy. Ti ve firmě pracují 

na konkrétních zakázkách pod dozorem učitelů odborných předmětů. Produkce firmy je v oblastech, 
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na které škola ţáky během studia připravuje. Ţáci školy jsou vedeni k podnikavosti a podnikání a mají 

moţnost získat nejenom maturitu, ale i roční praxi u školní firmy. Jde o následnou nespornou výhodu 

na trhu práce. Konkrétně se jedná o reklamní agenturu Studio M. Agentura pracuje na konkrétních 

zakázkách od různých zákazníků. U studentů se střídají během týdne učitelé odborných předmětů v 

rozsahu jednoho pracovního úvazku, aby byla postiţena problematika jednotlivých zakázek (2D a 3D 

grafika, foto, video, web aj.). Společně pracují na poţadovaných výstupech. Práci studia řídí jeden 

pověřený zaměstnanec. 

 

3.2 Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a 

environmentální vzdělávání) 
Potřebu podpory rozvoje polytechnického vzdělávání se Kraj dlouhodobě zabývá a je řešena i 

v Dlouhodobém záměru SK a Výroční zprávě SK, Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy ČR 2014-2020 a v dokumentu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020. 

Polytechnické vzdělávání (PV) je definováno jako vzdělávání poskytující vědomosti o vědeckých 

principech a odvětvích výroby, znalosti z technických a jiných oborů a všeobecně technické 

dovednosti. Přispívá nejen k rozšiřování poznatků, ale především k vytváření pracovních dovedností a 

návyků, které jsou vyuţívány v běţném a později i pracovním ţivotě. To je vázáno na technické 

myšlení jako souhrn vědomostí, dovedností a zkušeností ve členění na praktické, vizuální, intuitivní a 

koncepční myšlení. Cílem polytechnické výchovy/vzdělávání je rozvíjet znalosti o technickém 

prostředí a pomáhat vytvářet a fixovat správné pracovní postupy a návyky, rozvoj spolupráce, 

vzájemnou komunikaci a volní vlastnosti a podporovat touhu tvořit a práci zdárně dokončit. PV má 

posilovat zájem nejen o technické obory (přírodovědné, environmentální). 

Středočeský kraj se problematikou rozvoje PV dlouhodobě zabývá průřezově na všech úrovních 

vzdělávání. Kraj podporuje manuální zručnost a polytechnický rozvoj osobnosti např. prostřednictvím 

Středočeského Fondu vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence. Dále také v letech 2014 a 

2016 realizoval projekt Profesní rozvoj učitelů mateřských škol v oblasti podpory polytechnického 

vzdělávání – MALÍ ŠIKULOVÉ – OP VK – IPo reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0086. 

 

Na úrovni SŠ a ZŠ byl v letech 2013 aţ 2015 v rámci výzvy 44. OP VK realizován projekt Cestou 

přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem (CPTO) - CZ.1.07/1.1.00/44.0011 – 

s celkovou dotací 161 415 913,37 Kč. 

Cílem projektu byla investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SŠ a 

ZŠ Středočeského kraje. Jednalo se o zkvalitnění povinné výuky prostřednictvím nově pořízeného 

zařízení a vybavení (nově vybavené laboratoře a učebny technických předmětů, nové stroje a přístroje 

sledující nejnovější trendy v oboru) a badatelsky orientované vzdělávání. Byly rozšířeny nabídky 

volnočasových aktivit ţáků SŠ a ZŠ s vyuţitím nově vybavených odborných učeben SŠ a odborného 

pedagogického zázemí SŠ. Seznámení se s moderním vybavením aţ na pracovišti zaměstnavatele není 

dobré ani pro jednu stranu. Investiční i neinvestiční vybavení škol podpoří realizaci kurikulární 

reformy.  Atraktivní a zajímavá výuka doplněná kvalitní praktickou náplní s vyuţitím zapojení 

kvalifikovaných odborníků z praxe bude významným krokem pro zvýšení motivace a zájmu ţáků o 

studium v uvedených oborech.  

 

Projekt úspěšně rozvíjel spolupráci mezi SŠ a ZŠ, přilákal ke studiu právě ţáky základních škol, 

potenciální budoucí uchazeče o studium a zaměstnání v oborech, kde jich je nedostatek. Svými 

aktivitami projekt ovlivnil ţádoucím směrem rozhodování ţáků při volbě povolání a jejich snazší 

uplatnění na trhu práce 

 

Projekt řešil také spolupráci institucí počátečního vzdělávání se zaměstnavateli. Přínosem oproti jiným 
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projektům je z tohoto pohledu spolupráce středních a základních škol, která umoţnila následně 

spolupráci základních škol se zaměstnavateli. Kaţdá střední škola zapojená do projektu 

spolupracovala s více základními školami a těmto školám umoţníla mimo jiné svým prostřednictvím 

vstup do světa zaměstnavatelů. Dalším cílem je zvyšování jazykové vybavenosti ţáků, DVPP 

 

Právě úspěšné výstupy projektu CPTO naznačily kterým směrem pokračovat v rozvoji PV ale i 

spolupráce škol a zaměstnavatelů. 

 

3.3 Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a 

zaměstnavatelů 
Z diskuse s řediteli škol vyplynulo, ţe je nutné podporovat polytechnické obory – mezi něţ řadíme 

přírodovědné, technické a environmentální obory, ale i obory zemědělské a zdravotnické. 

Při této zvýšené podpoře čeho? dané především zanedbáváním této oblasti v minulých dvaceti letech, 

se však nesmí zapomenout ani na všeobecné vzdělávání, které má svou nezastupitelnou úlohu ve 

vzdělávacím systému. Podpora polytechnického vzdělávání tak neznamená útlum vzdělávání 

všeobecného ale udrţení dobré úrovně tohoto segmentu vzdělávání. 

V dokumentu Dlouhodobém záměru vzdělávání ve Středočeském kraji se uvádí: 

Podporou středního odborného školství se Středočeský kraj zabývá dlouhodobě. Rozvíjí se spolupráce 

kraje se zaměstnavateli, Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy a úřady práce. Kraj bude i 

nadále usilovat o změny v postojích a myšlení zaměstnavatelů. Učební obory se stanou mimo jiné 

atraktivnějšími, pokud se i zaměstnavatelé budou ve vlastním zájmu podílet na zvyšování společenské 

prestiţe řemesel, a to především propagací řemesel zaměřenou na ţáky základních škol a jejich rodiče 

– medializací, exkurzemi, dny otevřených dveří, přednáškami, letáky.  

 

Kraj podporuje aktivní spolupráci zaměstnavatelů se středními školami v mnoha oblastech: zajištění 

praxí ţáků, pořádání vzdělávání učitelů odborných předmětů a učitelů odborného výcviku, spoluúčast 

při tvorbě rámcových vzdělávacích programů odborných oborů, účast v komisích při závěrečných 

zkouškách, finanční podpora na modernizaci odborných učeben a dílen, prospěchová stipendia ţákům, 

úhrada ubytování, pracovních oděvů a stravného ţákům vybraných oborů, soutěţe v odborných 

dovednostech, exkurze, …). 

Firmy podporují SOŠ při propagaci oboru např. na burzách škol; při návštěvách na ZŠ; při DOD školy 

formou osobní účasti, letáku s nabídkou pracovního uplatnění, propagačních materiálů, kde je info o 

podniku a škole. Firmy poskytují školám dary (CNC stroj, materiál do dílen (dřevo, kov); zafinancují 

opravu stroje …) 

 

Firmy poptávají studenty VOŠ v rámci dlouhodobých odborných praxí (velmi dobrá zkušenost; 

mnohdy studenti zůstávají v podniku a studium dokončují neprezenční formou studia); studenti 

vyuţívají studijní praxi v ţivotopisech; podniky spolupracují na absolventských pracech (AP), které 

mnohdy řeší aktuální problematiku firmy, výsledky AP jsou potom vyuţity v praxi. 

 

Přímá finanční podpora z rozpočtu Kraje je následující:  

• pozitivní propagaci řemesel spojenou s prezentací zainteresovaných škol 

(propagace a inzerce v tisku a na internetových stránkách kraje a škol, letáky a broţury 
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pro ţáky a rodiče distribuované do ZŠ, natáčení propagačních videospotů) ve spolupráci se 

zaměstnavateli a školami, 

ve kterých budou učební obory podporovány, a dále se zřizovateli ZŠ; 

• motivační příspěvek formou stipendia a odměny za výborné studijní výsledky; příp. 

příspěvek na ubytování, pracovní oděv a obuv, nářadípro odborný výcvik či stravné u 

ohroţených oborů vzdělávání, kde je nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce 

dlouhodobý; 

• zajištění kurzů pro ţáky vytipovaných oborů vzdělávání, jejichţ absolvováním by si 

rozšířili získané kvalifikační dovednosti (autoškola – řidičská oprávnění skupiny B, 

C, T, svářečské kurzy, řízení vozíků, …); 

• vzdělávání učitelů odborných předmětů a odborného výcviku, které bude probíhat 

ve spolupráci se zaměstnavateli a povede ke zvyšování kvality odborného 

vzdělávání ve škole a kariérnímu růstu učitelů, podpora vzdělávání učitelů v akreditovaných 

kurzech a seminářích VISK, NIDV, IQ Industry apod; 

• rekonstrukce a modernizace odborných učeben a dílen ve vybraných školách 

a modernizaci jejich vybavení; 

• Krajem vyhlášené přehlídky a soutěţe v odborných dovednostech ţáků 

v podporovaných maturitních a učebních oborech (na okresní a krajské úrovni); soutěţe 

zaměřené na prezentaci škol; 

• individuální potřeby škol při zajišťování a zvyšování atraktivnosti problémových 

oborů vzdělávání (např. prezentace škol na výstavách a přehlídkách, organizování 

odborných soutěţí, mezinárodní spolupráce škol, zajištění praxí …)  

• na kofinancování a předfinancování úspěšných projektů škol při čerpání finanční 

podpory ze strukturálních fondů EU/EHP. 

 

Na základě výsledku šetření Národního ústavu vzdělávání mezi zaměstnavateli, které bylo zaměřeno 

na zjištění nedostatkových a současně perspektivních profesí na trhu práce, aktuální poptávky úřadu 

práce ve Středočeském kraji a úřadů práce v celé ČR a údajů Odboru školství, mládeţe a sportu byly 

vytipovány obory vzdělávání s výučním listem (učební obory), příp. obory vzdělávání s výučním 

listem a maturitní zkouškou, u nichţ panuje dlouhodobý nesoulad mezi nabídkou a poptávkou trhu 

práce, nebo které jsou přímo ohroţeny úplným zmizením z pracovního trhu. 

 

Hospodářská komora sestavila seznam opatření, která by měla pomoci zmíněné problémy řešit.: 

• Vědomostní úroveň ţáků a odborných pedagogů v oblasti praktických znalostí a dovedností, 

• Provázanost vzdělávacích oborů a potřeb trhu práce (formy podpor, motivací, předávání 

informací, vyhodnocování, apod.) 

• Zvýšení prestiţe práce v určitých oborech, zvýšení prestiţe určitých profesí 

• Optimalizace sítě vzdělávacích institucí (vyhodnocení uplatnitelnosti, přínosů, potřeb,..) 

• Zlepšení práce školních poradců a dalších pracovníků ve vztahu k budoucímu povolání, 

nasměrování na určité profese, lepší provázanost a spolupráce s firmami, vyhodnocení 

schopností ţáků a doporučení směru dalšího vzdělávání, apod. 

• Systém financování škol, systém příjmu ţáků dle znalostí a dovedností.  

Podstatné je zřízení či modernizace školních dílen a aktivnější přístup k vzdělání s manuální zručností, 

propagace technických oborů a dostatek informací o poptávce zaměstnavatelů po konkrétních 

profesích (příslib práce pro absolventy popř. stipendium), soutěţe škol v manuální zručnosti, nabídka 
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spolupráce s místními technickými firmami nebo školami, aby si děti mohly vyzkoušet manuální 

zručnost.  

 

 

V oblasti vzdělávání: 

• Zvýšení zájmu o technické a na trhu práce poptávané obory 

• Zvýšení potřebných znalostí a dovedností /ţáci, pedagogové, zaměstnanci, ostatní/ 

• Větší propojení vzdělávacích aktivit s trhem práce 

• Sníţení nezaměstnanosti, tvorba nových pracovních míst 

Potřeby: 

• vytvoření mechanismu pruţnějšího reagování vzdělávacího systému v návaznosti na potřeby 

trhu práce 

• technické vzdělávání na ZŠ, SŠ –  zajištění odborníků z praxe, exkurzí, správná medializace 

oborů, zajištění praktické výuky, více prakticky zaměřené aktivity v oblasti vzdělávání, event. 

odborné praxe v zahraničí u odborných subjektů či firem, atd.  

• technické vzdělávání v MŠ - zajištění odborníků z praxe, exkurze, praktická výuka 

uzpůsobená dětem; provázanost s odbornými učebnami/dílnami na SŠ, SOU (např. truhlárna, 

zámečna, kovárna) pro seznámení se základním nářadím/náčiním a základními pracovními 

úkony – řezání, zatloukání apod. 

 

V dokumentu Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje 2014-2020 je jednou z priorit 

dokumentu priorita C - Lidské zdroje a vzdělávání: 

• důraz je kladen na uplatnění absolventů na trhu práce, celoţivotní učení, vzdělávání osob se 

speciálními potřebami, podpora trávení volného času dětí a dospělých atd. 

• pro podporu absolventů se nabízejí např. dotace podnikatelským subjektům 

• propagace řemesel - prostřednictvím veletrhů a festivalů, a jiné propagační materiály  

Další prioritou A - Podnikání a zaměstnanost: 

• v této oblasti Kraj hodně podporuje rozvoj cestovního ruchu a vědu a výzkum (inovační 

aktivity, vědeckovýzkumné projekty - ELI, BIOCEV...) 

• podpora začínajících podnikatelů (podnikatelské inkubátory), např. formou poskytování 

dostatečných informací o dotačních titulech a pomoc s podnikatelskými projekty, propagace 

na výstavách, veletrzích, propagační materiály 

• podpora spolupráce podnikatelských subjektů s vysokými a středními školami 

• propagace ve školách pro získání kvalifikovaných pracovníků v nedostatkových oborech. 

Z diskuse s řediteli škol vyplynulo: 

• Potřeba podpory škol při organizaci meziškolních soutěţí ve vědomostech a dovednostech 

ţáků.(Např. Gastro festival, řemeslné soutěţe, soutěţe zemědělských škol…) soutěţe SŠ pro 

ţáky ZŠ v odbornosti dané SŠ (např. v oblasti strojírenství, elektro) 

• potřeba finanční podpory Středočeského kraje výuky autoškoly – řízení motorových vozidel 

pro ţáky, kde je to v souladu s RVP a ŠVP, 
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• Potřeba řešení nedostatku odborných učitelů (např. v oblasti mechatroniky, automatizace, 

elektro, programování, zemědělství..), pro odborné teoretické předměty, odbornou praxi i 

odborný výcvik. Tento poţadavek podpořila i Hospodářská a Agrární komora. 

Podle Asociace zdravotnických škol ČR je nutná všestranná podpora vzdělávání ošetřovatelských 

oborů (současných i plánovaných) vzdělávaných na zdravotnických školách (ošetřovatel, zdravotnický 

asistent/praktická sestra, všeobecná sestra, dětská sestra) následujícími kroky: 

• zařazením ošetřovatelských oborů do rejstříku zdravotnických škol s potřebnou kapacitou (na 

základě ţádostí těchto škol) 

• veřejnou propagací ošetřovatelských povolání (kampaň na podporu zaměstnanosti ve 

zdravotnictví, zdůraznění perspektivnosti zdravotnického povolání) 

• začleněním sociálních partnerů (zdravotnická zařízení) do propagace ošetřovatelských profesí 

uţ u ţáků základních škol  

• finanční podporou zdravotnických škol pro zvýšení atraktivity vzdělávání v ošetřovatelství 

(modernizace vybavenosti odborných učeben, zavedení nových technologií, moderních 

pomůcek i vzhledem k novým trendům ve zdravotnictví -např. jednodenní chirurgie, nové 

vyšetřovací metody, ošetřovatelské postupy). 

 

Podle zkušeností Odboru školství, mládeţe a sportu Středočeského kraje současné podmínky umoţňují 

firmám (ve spolupráci se školou) ovlivňovat obsah vzdělávání tak, aby příprava ţáků byla přiblíţena 

potřebám potencionálního zaměstnavatele ţáka. V kompetenci školy je přizpůsobit svůj školní 

vzdělávací program (ŠVP) pro příslušný obor vzdělání a připravit ţáky na budoucí zaměstnání 

optimálním způsobem. Odborná praxe realizovaná ve firmě, kde se obě strany - firma i ţák - znají, je 

pro ţáka i firmu výhoda, která přispívá ke zdárnému začlenění absolventa do pracovního procesu. 

Seznam spolupracujících organizací obsahuje hodně přes tisíc subjektů - mezi nejznámější patří:  

 Agrofert 

 Ahold 

 AUTO ŠKODA 

 Billa 

 BOSCH 

 BRAMAC 

 Česká spořitelna 

 ČEZ 

 ČSOB 

 EUREST 

 TESCO 

 TPCA 

 VZP 

 

Praxe ţáků probíhá rovněţ ve státních a veřejných institucích – obecní a městské úřady, úřady práce, 

finanční a celní úřady, banky, školská zařízení, archivy atp. 

Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci se zaměstnavatelskými svazy 

připravilo projekt „Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi“:  
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Projekt POSPOLU 

V rámci spolupráce škol se zaměstnavateli byl realizován projekt s názvem POSPOLU -  „Podpora 

spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi“ reg. č. CZ.1.07/4.1.00/33.0015, 

který byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu a trval do 31. října 2015. Projekt 

připravilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci se 

zaměstnavatelskými svazy. Realizátorem projektu bylo MŠMT, partnerem projektu byl Národní ústav 

pro vzdělávání. 

Cílem projektu byla podpora spolupráce SOŠ, SOU a firem pro vyšší kvalitu odborného vzdělávání 

včetně pilotního ověření modelů spolupráce v technických oborech s vyuţitím prvků ECVET. 

Výsledky projektu Pospolu ukazují, kudy vede cesta spolupráce škol a firem 

 

Stáţe učitelů odborných škol v délce alespoň 6 dnů ročně, minimálně 12 týdnů odborného výcviku pro 

ţáky oborů s výučním listem v reálném nebo modelovém pracovním prostředí firem, moţnost 

realizovat praktickou část závěrečných zkoušek ve firemním prostředí – to jsou jen tři příklady 

rozsáhlého souboru doporučených opatření, na nichţ se shodli odborníci a zaměstnavatelé. Během 

téměř tříletého projektu Pospolu je v praxi ověřila síť 38 škol a 115 aktivních zaměstnavatelů, firem i 

dalších subjektů. 

Spolupráce mezi školou a firmou můţe nabývat nejrůznějších podob, klíčová je vţdy podpora rozsahu 

a kvality konkrétní spolupráce. Je totiţ nutné, aby se ţáci učili v reálném pracovním prostředí a 

vykonávali tam odborné činnosti, ne nekvalifikované pomocné práce. Ze závěru projektu vyplývá, ţe 

důleţité je i navýšení počtu hodin odborného výcviku a odborné praxe maturitních oborů konané v 

reálném pracovním prostředí. 

Na potřebnosti rozšíření praktického vyučování se shodují školy i zástupci firem. „Praxe ve firmě 

vytváří sociální vazby mezi studentem a firmou, často i konkrétním pracovištěm. To sniţuje náklady 

na zapracování a zajišťuje stoprocentní kvalitu práce absolventa hned od nástupu do firmy,“ uvedl 

Pavel Pěnička, ředitel odštěpného závodu Mohelnice firmy Siemens. 

Závěry projektu Pospolu také konkrétně specifikují, jak zatraktivnit odborné vzdělávání pro mladé 

lidi. „Příkladem můţe být vstup do oboru vzdělání se širším odborným základem, coţ zvýší šanci 

absolventů na uplatnění na trhu práce a vytvoří i předpoklady pro jejich budoucí další vzdělávání,“ 

říká Helena Úlovcová, pověřená řízením Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV). 

Další moţností je oddělení stupně vzdělání a kvalifikace, tak aby ţáci, kteří například nesloţí 

společnou část maturitní zkoušky, mohli alespoň po sloţení profilové části maturitní zkoušky získat 

odpovídající kvalifikaci, coţ jim umoţní uplatnění na trhu práce. 

Podle Krajské hospodářské komory Středních Čech je nejjednodušší cestou zajistit si své budoucí 

pracovníky jiţ ve školách a poskytnout jim praxi, exkurzi apod. aby byli připraveni pro práci v jejich 

firmě. Spolupráce bývá většinou formou exkurzí, besed v ZŠ, u SŠ jsou to exkurze, besedy, odborné 

praxe.  

Firmy jsou připraveny se zapojit do různých odborných soutěţí, příp. poskytování stipendií, apod. 
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3.4 Rozvoj škol jako center dalšího profesního a odborného rozvoje 
V Dlouhodobém záměru vzdělávání ve Středočeském kraji se uvádí záměr pokračovat v dobrých 

zkušenostech projektu Cestou přírodovědných a technických oborů, kde bylo zaměření škol jako 

center dalšího profesního rozvoje ověřeno. Rovněţ se bude navazovat na zkušenosti Vzdělávacího 

institutu Středočeského kraje a jednotlivých škol. 

Vzdělávání dospělých ve školách vedoucí k dosaţení stupně vzdělání 

 

Další vzdělávání dospělých realizovaly střední i vyšší odborné školy. Vzdělávání probíhalo některou z 

forem večerního, kombinovaného, dálkového nebo distančního studia. Určitá část dospělých studovala 

i v denní formě vzdělávání. Další vzdělávání ve školách přináší dospělým, kteří vzdělávací systém 

opustili předčasně, nezískali vzdělání podle svých potřeb nebo v určitém úseku svého ţivota o 

vzdělání neměli zájem, dodatečně moţnost dosáhnout chybějícího stupně vzdělání. 

 

Vyšší odborné vzdělání si doplňují např. osoby, které pracují na pracovních pozicích, které vyţadují 

vyšší stupeň vzdělání nebo osoby, které jsou z praxe (odbornou oblast znají prakticky), ale chybí jim 

teorie (neboli znalosti, proč některé věci fungují tak, jak fungují a jak by mohli ovlivnit či zvýšit 

funkčnost procesu); osoby, které chtějí změnit své dosavadní zaměstnání; osoby, které chtějí získat 

vyšší pracovní pozici apod. 

 

Kurzy pro získání základního vzdělání a základů vzdělání 

 

Pro dospělé, kteří neukončili úspěšně základní vzdělávání, byly určeny kurzy pro získání 

základního vzdělání (realizované základními školami a středními školami) a kurzy pro získání 

základů vzdělání (realizované základními školami speciálními). 

K 30. 9. 2013 byly otevřeny kurzy pro získání základů vzdělání v osmi základních školách 

speciálních. Účastnilo se jich 32 osob. Kurz pro získání základního vzdělání byl otevřen ve dvou ZŠ, 

účastnilo se ho 7 ţáků. 

 

Ostatní formy vzdělávání na středních a vyšších odborných školách 

 

Na středních a vyšších odborných školách si mohli zájemci doplnit vzdělání v oborech KKOV 

distanční, dálkovou, večerní či kombinovanou formou vzdělávání. 

Ve školním roce 2013/14 navštěvovalo ve Středočeském kraji střední školy v ostatních formách 

vzdělávání celkem 2 911 dospělých. 

 

V dalším období jsou plánovány aktivity VISK i ostatních zařízení DVPP ve spolupráci se školami a 

úřady práce v oblasti rekvalifikací. 

Kraj zde vychází i z doporučení Hospodářské komory: 

Kromě běţné výuky studentů by mohly školy rozšířit nabídku vzdělání také o vzdělávání dospělých. 

Nedostatečná nabídka některých doškolovacích odborných kurzů, např. svářečské průkazy a strojní 

průkazy. Školy by dále mohly realizovat odborné kurzy v IT oblasti včetně certifikace ECDL. 

Počítačové kurzy jsou vhodné rovněţ pro seniory, kde minimalizují rizika spojená s uţíváním techniky 

a přispívají k začlenění starších občanů do společnosti. 

Z údajů poskytnutých Úřadem práce Příbram je velký zájem o vzdělávání dospělých ze strany matek, 

které se vracejí z RD.  Co se týče rekvalifikačních kurzů je zájem o následující profese – řidič 
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nákladních aut, obsluha vysokozdviţných vozíků, management projektu, kadeřnictví, pedikúra, 

koučink.  

 

 

 

3.5 Rozvoj kariérového poradenství 

Kariérové poradenství  

 

Kariérové poradenství je součástí systému poskytovaných kariérových sluţeb na úrovni školských 

poradenských zařízení a škol, kde je součástí úkolů výchovných poradců.  

V oblasti kariérového poradenství bude činnost směřovat především do následujících oblastí:  

• rozvíjení informačního systému na podporu kvalifikovaného rozhodování o volbě profese,  

• podpora metodického vedení školských a školních poradenských sluţeb včetně vytvoření 

metodického portálu pro poradenské pracovníky škol a školských poradenských zařízení,  

• zajištění lepší dostupnosti vzdělávání v oblasti kariérového poradenství pro stávající 

pracovníky,  

• provázání kariérového poradenství s potřebami trhu práce (např. zajištění vzdělávání 

kariérových poradců 2. stupně ZŠ a SŠ ke znalostem reálného pracovního prostředí),  

• propojování a posilování spolupráce a koordinace poskytovatelů kariérového poradenství z 

různých sektorů a oblastí kariérového poradenství,  

• zavedení cílených programů zaměřených na základní a středních školy, které budou 

prohlubovat jejich individuální schopnosti a zájmy s cílem podporovat jejich studium a 

zaměstnávání v oborech, které jsou z hlediska pohlaví povaţovány za netypické,  

• zavedení vzdělávacích aktivit pro pedagogické pracovníky s důrazem na nestereotypní pří-

stup k ţákům.  

 

Z Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávání v ČR za rok 2014 se k této otázce můţeme dočíst 

následující. 

 

Pedagogicko-psychologické poradenství ve školství a jeho změna  

 

Přibývá poţadavků na řešení problémů ve školním prostředí, zvláště pak v souvislosti s agresivním a 

nepřizpůsobivým chováním, dále přibývá také počet klientů s problematickým rodinným zázemím a s 

psychiatrickými diagnózami. Nejčastějším důvodem ţádosti o poskytnutí sluţby předškolním dětem je 

zjištění školní zralosti, u ţáků základních škol pak výukové problémy, u ţáků středních škol převaţují 

na prvním místě výukové problémy, které výrazně převaţují nad výchovnými problémy a profesní 

orientací.  

Postupně bude dopracován návrh Standardních činností a způsobů zajišťování kvality poradenských 

sluţeb (včetně kariérového poradenství) a jejich následné evaluace.  

Poradenské sluţby ve školách budou hlavně zaměřeny na:  

• prevenci školního neúspěchu,  

• práci se třídou, na prevenci rizikového chování,  

• poskytování kariérového poradenství,  

• spolupráci se zákonnými zástupci ţáků,  

• na podporu pedagogů při práci se ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami včetně 

metodické podpory.  
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Školská poradenská zařízení a školní poradenská pracoviště 

 

Pedagogicko-psychologické poradenství zahrnuje systém sluţeb poskytovaných školami a školskými 

poradenskými zařízeními dětem a ţákům ve věku zpravidla od 3 let do ukončení vzdělávání ve střední, 

resp. vyšší odborné škole, jejich zákonným zástupcům, učitelům a ostatním pedagogickým 

pracovníkům. Poradenskou pomoc poskytují ţákům samy školy (tzv. školní poradenská pracoviště) a 

školská poradenská zařízení. 

  

Školská poradenská zařízení 

• pedagogicko-psychologické poradny – řeší převáţně problematiku ţáků se specifickými 

poruchami učení, specifickými poruchami chování, zdravotním znevýhodněním, s rizikem 

školní neúspěšnosti, s rizikovým chováním; zjišťují školní zralost; poskytují metodickou 

podporu běţným ZŠ a SŠ; zajišťují prevenci rizika vzniku sociálně patologických jevů ve 

školách; 

• speciálně pedagogická centra – poskytují poradenské sluţby k problematice ţáků se 

zdravotním postiţením, případně ţáků se zdravotním znevýhodněním; poskytují metodickou 

podporu školám (především školám s integrovanými ţáky); 

• střediska výchovné péče – částečně (do 1. 5. 2015 – nabytí účinnosti zákona č. 82/2015 Sb.) 

poskytovala poradenské sluţby, primárně zajišťují preventivně výchovnou péči. 

 

Školní poradenská pracoviště 

• základní varianta: výchovný poradce, školní metodik prevence; 

• rozšířená varianta: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní speciální pedagog 

a/nebo školní psycholog.  

 

Hlavním trendem pedagogicko-psychologického poradenství byl v roce 2014 důraz na zajištění 

rovných příleţitostí ve vzdělávání cestou inkluze ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 

posílení a zkvalitnění poradenských sluţeb pro ţáky se sociálním znevýhodněním. I v tomto roce 

pokračoval trend posilování poradenských sluţeb poskytovaných ve školách i prostřednictvím 

projektu ESF RAMPS VIP III (dále jen RAMPS). Současně byla pozornost věnována diagnostickým a 

intervenčním procesům, které mají směřovat ke zkvalitnění a zpřesnění poradenské práce ve školství. 

Současně je realizován projekt SPIV (Systémová podpora inkluzivního vzdělávání). Oba projekty v 

návaznosti na připravovanou novelu školského zákona (§16) nastavují systém poskytování, přiznávání 

a doporučování podpůrných opatření – projekt RAMPS pro školská poradenská zařízení, SPIV pro 

školy. Cílem podpůrných opatření je nastavení podmínek ve školním prostředí tak, aby kaţdý ţák 

mohl být vzděláván v souladu se svými vzdělávacími potřebami za podpory opatření v běţném 

vzdělávacím proudu, případně ve speciálních školách, pokud je to nezbytné s ohledem na povahu jeho 

postiţení.  

 

Pokračují práce na revizi standardních činností pro pedagogicko- psychologické poradny (dále „PPP“), 

speciálně pedagogická centra (dále „SPC“) a pro poradenské činnosti školy. Prostřednictvím projektu 

RAMPS byly realizovány činnosti směřující k vytvoření mechanismů pro zajištění srovnatelné úrovně 

poradenských sluţeb ve všech krajích ČR. Velká pozornost se věnuje ochraně práv uţivatelů 

poradenských sluţeb, kdy formou informovaného souhlasu jsou uţivatelé sluţeb podrobně seznámeni 

s charakterem sluţby, s jejími cíli a z toho plynoucími závěry, které přinášejí klientovi řadu pozitiv, 

ale i případných změn, které mohou znamenat zvýšené nároky na klienta. Klientovi je garantována 
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ochrana osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Pokračovaly práce na Katalogu podpůrných opatření pro ţáky, u kterých charakter jejich obtíţí 

vyţaduje úpravy v procesu jejich vzdělávání a vydefinování konkrétních mechanismů podpory. 

Definování stupňů podpůrných opatření slouţí jako podklad pro legislativní změny v systému 

poskytování poradenských sluţeb. Pozornost je věnována široké skupině ţáků se specifickými 

poruchami učení a chování, faktorům školní zralosti a sociokulturního znevýhodnění, problematice 

vad řeči, specifikům poradenství pro cizince, mimořádně nadaným ţákům a ţákům se všemi typy 

zdravotního postiţení.  

 

Postupně jsou zpracovávána metodická doporučení pro psaní zpráv ze speciálně pedagogického a 

psychologického vyšetření ve školských poradenských zařízeních, pro tvorbu doporučení pro školní 

práci. Jsou zpracovávány postupy práce s dynamickou diagnostikou, byl vytvořen a ověřován Školní 

podpůrný program na podporu inkluzivního modelu vzdělávání, který předpokládá širokou podporu 

školních a školských poradenských sluţeb. 

  

Pro pomoc poradenským zařízením v oblasti pedagogicko- psychologických intervencí a postupů při 

diagnostice mimořádného nadání, ale i v dalších aspektech pedagogicko-psychologické práce s těmito 

ţáky, a pro koordinaci aktivit škol, které v rámci individuálních či skupinových integrací nabízejí 

specializované vzdělávací příleţitosti skupině mimořádně nadaných ţáků, pracuje při Národním 

ústavu pro vzdělávání (NÚV) skupina tzv. „krajských koordinátorů péče o nadané ţáky ve školských 

poradenských zařízeních“. Jejími členy jsou vybraní odborníci z PPP a SPC, kteří procházejí 

rozsáhlým systémem vzdělávání v různých aspektech problematiky péče o nadané ţáky, participují na 

standardizaci nástrojů pro diagnostiku mimořádného nadání, na výzkumných aktivitách v této oblasti 

apod. Kromě své koordinační role také působí na poli dalšího vzdělávání – své nově získané 

informace v problematice péče o nadané ţáky šíří mezi svými kolegy v poradenství a školí také učitele 

mateřských, základních a středních škol. V rámci NÚV působí oddělení diagnostických a 

intervenčních nástrojů. Oddělení se zabývá tvorbou psychologických, speciálně pedagogických i 

pedagogických nástrojů diagnostiky a intervence. Součástí práce oddělení je mapování stavu 

uţívaných nástrojů, komunikace s vydavateli testů, odbornými pracovišti a jednotlivými odborníky za 

účelem spolupráce a podpory při sběru dat. Dále se věnuje dohledávání chybějících nástrojů i 

odpovídajících postupů, zajištění standardizačních a adaptačních studií, vývoji a adaptaci nástrojů 

intervence a diagnostiky. 

 

Velká pozornost byla věnována asistenčním sluţbám ve vzdělávání, asistenti vytvářeli podporu ţákům 

se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména u ţáků s těţkým zdravotním postiţením pomáhali při 

řešení výukových a výchovných obtíţí se ţákem včetně domácí přípravy na školu. Největší počet 

asistentů pedagoga byl přidělen k ţákům s poruchami autistického spektra a s poruchami chování.  

 

Postavení asistentů pedagoga je však dosud nesystémové, protoţe jejich přítomnost ve škole je vázána 

na objem finančních prostředků kraje, které jsou na tyto sluţby k dispozici. Ukazuje se potřeba 

nastavení jednotných pravidel jak financování, tak i přidělování asistenčních sluţeb. Je potřeba posílit 

odborné kompetence asistentů a zajistit jejich metodické vedení. Problematikou se zabývá projekt ESF 

Systémová podpora inkluzívního vzdělávání v ČR.  

 

Školská poradenská zařízení zahrnovala síť pedagogicko-psychologických poraden, kterou tvořilo 

celkem 42 právních subjektů. Dostupnost PPP je v celé ČR poměrně dobrá, ve většině krajů je snaha 

přibliţovat sluţby poraden klientům také zřizováním odloučených pracovišť, jejichţ počet stoupl v 
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průběhu roku z 87 na 90. I nadále však zůstává problémem počet odborných pracovníků v 

jednotlivých poradnách, zejm. psychologů a speciálních pedagogů, který v některých PPP nedostačuje 

nárůstu poţadavků na sluţby těchto zařízení. Pokračoval také trend metodické práce poraden s učiteli, 

zejména narostl počet konzultací s pedagogy v oblasti problematiky integrací a vzdělávání ţáků ze 

sociálně znevýhodněného prostředí. Ve struktuře klientů je patrný zejména další nárůst poměrného 

zastoupení ţáků se zdravotním postiţením a dalšími speciálními vzdělávacími potřebami a 

předškolních dětí. Přibývá poţadavků na řešení problémů ve školním prostředí, zvláště pak v 

souvislosti s agresivním a nepřizpůsobivým chováním, dále přibývá také počet klientů s 

problematickým rodinným zázemím a s psychiatrickými diagnózami. Nejčastějším důvodem ţádosti o 

poskytnutí sluţby předškolním dětem bylo zjištění školní zralosti, u ţáků základních škol pak výukové 

problémy, u ţáků středních škol byly na prvním místě výukové problémy, které výrazně převaţovaly 

nad výchovnými a profesní orientací.  

 

Speciálně pedagogická centra jsou zastoupena na území ČR nerovnoměrně v počtu 101 právních 

subjektů se 37 odloučenými pracovišti. Odloučená pracoviště mají význam zejména z důvodu lepší 

dostupnosti sluţeb. Nejvíce SPC je na území hl. města Prahy (18 center), sedm center je v Brně, čtyři 

centra jsou v Plzni, Českých Budějovicích a ve Zlíně, tři jsou v Liberci, Olomouci, Ostravě a 

Valašském Meziříčí, dvě jsou v Opavě, Frýdku-Místku a Prostějově a dále jsou zastoupena obvykle po 

jednom centru, většinou zřizována při školách vzdělávajících ţáky s různými druhy zdravotního 

postiţení. Kraji je zřizováno 70 % SPC. Vzhledem k tomu, ţe se v systému vzdělávání a poradenských 

sluţeb zvyšuje počet ţáků s těţkým a kombinovaným postiţením, jsou rozšiřovány sluţby SPC pro 

děti a ţáky s kombinovaným postiţením a postupně je zajišťována i metodická podpora poradenských 

pracovníků pro práci s těmito klienty. Pokračuje trend rozšiřování kompetencí speciálně 

pedagogických center – z původně přesně vymezeného zaměření SPC na jeden druh zdravotního 

postiţení klientů rozšiřují SPC sluţby i na další druhy zdravotního postiţení. SPC jiţ tedy není moţno 

striktně členit podle druhu zdravotního postiţení klientů, kterým poskytují sluţby. SPC se specializují 

na klienty s mentálním postiţením, s tělesným postiţením, se sluchovým postiţením a s 

kombinovanými vadami, dále se zrakovým, sluchovým a řečovým postiţením, s autismem. V Praze je 

zřízeno SPC, které se specializuje na jedince s poruchami chování. Speciální pedagogové v SPC 

zajišťují diagnostiku, metodické vedení rodičů a učitelů integrovaných ţáků, a to jak na pracovišti 

SPC, tak v terénu (v rodině či ve škole). Ve školách probíhají náslechy ve třídách a následné 

konzultace IVP za účasti třídních učitelů, výchovných poradců, vedení školy a zákonných zástupců 

ţáka. Dále speciální pedagogové vypracovávají návrhy IVP, odborné podklady pro integraci, zjišťují a 

doporučují úpravu prostředí v běţných školách, či zařazení do speciálních škol. 

 

3.6 Podpora inkluze, plošná podpora inkluze na VOŠ, SŠ, 

 

Podpora inkluze by měla zahrnovat všechny oblasti vzdělávání, strategické záměry kraje jsou popsány 

v Dlouhodobém záměru rozvoje Kraje. 

Přímou souvislost s podporou inkluze mají tato opatření: 

• zvýšit metodickou a řídící činností vůči pedagogicko-psychologické poradně 

• modernizovat a zkvalitňovat poskytované sluţby pedagogicko-psychologických poraden 

včetně zřízení půjčovny kompenzačních pomůcek v rámci inkluze 

• podporovat ve spolupráci se Středočeským inovačním centrem (SIC) a dalšími subjekty 

identifikaci a další práci s talenty (nadanými) ţáky a studenty s dalším rozvojovým 

potenciálem 
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• modernizovat vybavení škol a případně podle potřeb přispívat na vybudování bezbariérových 

přístupů  

• ve spolupráci s MŠMT podporovat vznik míst pro asistenty pedagoga  

• problematikou inkluze na středních školách a podpory přechodu ţáků z marginalizovaných 

skupin (např. Romů) ze ZŠ na SŠ, setrvání na SŠ a přechod na VŠ, VOŠ či trh práce se kraj 

systematicky nezabýval. 

Přesto mají mnohé střední školy s touto problematikou mnoho zkušeností. Je tedy úkolem KAP se 

touto problematikou zabývat. Bude to rozhodně jedním z prvních témat workshopů a seminářů. 

Očekáváme i pomoc odborného garanta, MŠMT, NÚV a Agentury pro sociální začleňování, případně 

dalších aktérů. 

Z diskuse s řediteli škol vyplynulo, ţe dosud nejsou ujasněny všechny aspekty přechodu na nový 

systém podpor. Ředitelé mají obavu z nedostatku finančních i personálních zdrojů. 

Velmi negativně bylo řediteli škol hodnoceno ??plánované ??nepodporování škol (z fondů EU i jinak) 

zřízených podle par. 16 odst. 9 Školského zákona. Tato cílená nepodpora těchto škol a jejich 

označování za diskriminující povaţují ředitelé za velmi nespravedlivé a v důsledku necitlivé vůči 

dětem vyţadujícím podpůrná opatření.  

 

 

3.7 Infrastruktura a investiční vybavení 
 

V dalším textu uvádíme nejvýznamnější investiční akce v jednotlivých okresech: 

Benešov 

• Vytvoření zázemí praktické přípravy pro obory Vyšší odborné školy a Střední 

zemědělské školy Benešov bylo realizováno od dubna 2014 do února 2015. V rámci projektu 

byla vybudována krytá jezdecká hala včetně ustájení 20 koní potřebných pro výuku ţáků, 

venkovní nezastřešená jízdárna, kruhovka, zázemí u Driving range včetně učebny s nábytkem 

a  dataprojektorem, PC, šatnami a sociálním zařízením pro výuku ţáků a skladu mechanizační 

techniky se zázemím pro učitele praxe a zahradníky. Celkové náklady byly ve výši 34,3 mil. 

Kč, z toho dotace z Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Střední Čechy 

byla ve výši téměř 28,9 mil. Kč. 

• Sníţení energetické náročnosti komplexu budov ISŠT Benešov – V listopadu 2015 bylo po 

šesti měsících dokončeno sníţení energetické náročnosti komplexu budov Integrované 

střední školy technické v Benešově. Byly zatepleny obvodové pláště a střechy dvou budov, 

vyměněna okna a dveře a byla zrekonstruována kotelna. Celkové náklady byly ve výši téměř 

41,4 mil. Kč, z toho dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí činila 32,2 mil. Kč. 

• V roce 2015 byla vybudována přednášková aula na Střední průmyslové škole, Vlašim z dotace 

ROP 

• V letech 2014 a 2015 byla Střední průmyslová škola, Vlašim zapojena do projektu „Cestou 

přírodovědných a technických oborů napříč středočeským krajem. Celkem bylo díky projektu 

nakoupeno vybavení téměř za 11 milionů korun. Mezi nejnákladnější investice se řadí tři nové 

CNC stroje –CNC dřevoobráběcí centrum, 5 ose vertikální  frézovací centrum a Kompaktní 

soustruţnické 5 osé CNC centrum s dialogovým a řídícím systémem. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Bene%C5%A1ov
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Beroun 

• Projekt „Zateplení objektů SOŠ a SOU Beroun-Hlinky“ zahrnoval zateplení obvodových 

stěn a střech, zateplení podlahy 3. nadzemního podlaţí a výměnu výplní otvorů. Realizace 

probíhala od září 2014 do června 2015.  Celkové náklady byly ve výši 31 mil. Kč, z toho 

dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí činila 4,4 mil. Kč. 

• Novostavba výukového pavilonu dílen Střední odborné školy a Středního odborného 

učiliště, Hořovice, v areálu Tlustice 28 byla realizována od května 2011 února 2012. Byla 

vybudována frézárna, soustruţna, nástrojárna, svařovna, 3 malé  zámečnické dílny, 4 

instruktáţní učebny vybavené IT technologiemi, šatny, umývárny a kancelář. Rovněţ byly 

pořízeny  moderní technologie jako např. obráběcí CNC centrum, CNC soustruh, CNC frézka. 

Celkové náklady byly ve výši 44,7 mil. Kč, z toho dotace z Regionálního operačního 

programu regionu soudrţnosti Střední Čechy byla ve výši necelých 22 mil. Kč. 

 

Kladno 

• Modernizace dílen odborného výcviku Střední odborné školy a Středního odborného 

učiliště, Kladno, Dubská probíhala od června do listopadu 2013. V rámci projektu došlo 

ke stavební úpravě dvou autodílen, jedné elektrolaboratoře a šesti elektrodílen včetně zavádění 

nových moderních technologií a inovací do výuky v oborech elektro (silnoproud i slaboproud) 

a oborech automobilového průmyslu (autoelektrikář, automechanik). Celkové náklady byly ve 

výši 10,9 mil. Kč, z toho dotace z Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti 

Střední Čechy byla ve výši 9,2 mil. Kč. 

• Rekonstrukce a přestavba školní budovy Odborného učiliště a Praktické školy v Kladně 

– Vrapicích umoţnila vznik šesti nových učeben ve zrekonstruovaném půdním prostoru 

včetně vybudování přístupu (schodiště a výtah). Učebny byly vybaveny počítači, ozvučením, 

prezentační technikou a jedna učebna interaktivní tabulí včetně příslušenství a počítači pro 

ţáky. Celkové náklady byly ve výši 14,2 mil. Kč, z toho dotace z Regionálního operačního 

programu regionu soudrţnosti Střední Čechy byla ve výši 21,1 mil. Kč. Fyzická realizace 

probíhala od června do prosince 2012.  

 

Kolín 

• Střední průmyslová škola strojírenská v Kolíně má díky projektu „Učebna přípravy 

materiálu pro strojní výrobu“ novou dílnu pro odborný výcvik se zaměřením na přípravu 

materiálu pro strojírenskou výrobu s příslušným strojním vybavením a základním skladovým 

hospodářstvím. Součástí projektu bylo vedle stavebních prací i pořízení strojního vybavení 

dílny (CNC ohraňovací lis, pásová pila, nůţky profilové a pákové, pracoviště svařování s  

moderním pálícím strojem a osm pracovišť pro ruční dělení materiálu). Projekt byl realizován 

od června 2013 do listopadu 2015. Celkové náklady byly ve výši 11,1 mil. Kč, z toho dotace 

z Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Střední Čechy byla ve výši 7,9 mil. 

Kč. Fyzická realizace probíhala od června do prosince 2012.  

• Sníţení energetické náročnosti budov Střední odborné školy a Středního odborného 

učiliště stavební v Kolíně bylo realizováno od října do prosince 2015.  Úpravy se týkaly 

správní budovy a truhlárny, budovy odborného výcviku – kovo  a budovy kuchyně a jídelny. 

U všech budov byly zatepleny obvodové stěny, střechy, příp. strop a vyměněny otvorové 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Beroun
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Kladno
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Kol%C3%ADn
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výplně. Celkové náklady byly ve výši 13,7 mil. Kč, z toho dotace z Operačního programu 

Ţivotní prostředí byla ve výši 8,8 mil. Kč.  

 

 

 

 

 

Kutná Hora 

• Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 v roce 2012 a 2013 opravilo střechu 

tělocvičny v celkové výši 1,92 mil. Kč. V roce 2015 opravili střechu budovy školy za 6,5 mil. 

Kč a současně proběhla oprava strojovny a výměna topných těles za 915 tisíc Kč. Na opravy 

byly poskytnuty prostředky z rozpočtu Středočeského kraje.  

 

Mělník 

• Zateplení objektu Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Školní 664, 

Neratovice bylo realizováno od dubna do srpna 2015. Kromě zateplení obvodových stěn a 

střech byly rovněţ vyměněny výplně otvorů, bylo změněno zónování otopné soustavy a 

instalován systém IRC pro nesoučasné vytápění jednotlivých místností. Celkové náklady byly 

ve výši 9,1 mil. Kč, z toho dotace z Operačního programu Ţivotní prostředí činila 4,7 mil. Kč. 

• Významným projektem realizovaným v letech 2014 – 2015 byla modernizace budov, 

zavedení moderních technologií a dalších inovací ve výuce v Integrované střední škole 

technické Mělník. V rámci projektu byla realizována nástavba školy nad jihovýchodní částí 

stávající budovy školy, kde vznikly tři nové učebny, a přístavba u tělocvičny, kde vznikly 

nové šatny. Škola zároveň pořídila moderní technologie pro výuku. Celkové náklady byly ve 

výši 16,1 mil. Kč, z toho dotace z Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti 

Střední Čechy byla ve výši 13,2 mil. Kč. 

 

Mladá Boleslav 

• Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 se kromě 

dalších drobnějších akcí pustila do oprav domova mládeţe. V roce 2013 bylo za 1,5 mil. Kč 

opraveno sociální zařízení domova mládeţe a v roce 2015 proběhly stavební úpravy domova 

mládeţe v celkové výši 2,9 mil. Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty z rozpočtu kraje. 

• Na Středním odborném učilišti, Hubálov 17 byla v roce 2012 opravena kotelna za 800 tisíc 

Kč a v roce 2015 za 726 tisíc Kč proveden oprava vnitřní spojovací chodby rovněţ 

financovaná z rozpočtu kraje. 

• Kolem pozemku Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Mladá 

Boleslav, B. Němcové 482 bylo v roce 2015 opraveno oplocení a zpevněna opěrná zeď v 

celkové hodnotě 1,4 mil. Kč. Stavební práce byly financovány z rozpočtu kraje. 

 

Nymburk 

• Modernizace dílen odborného výcviku Střední odborné školy a Středního odborného 

učiliště Nymburk probíhala v letech 2011 – 2014. Ke stávající budově dílen odborného 

výcviku, která byla rekonstruována a modernizována, byla přistavěna nová budova, coţ 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Kutn%C3%A1_Hora
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_M%C4%9Bln%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Mlad%C3%A1_Boleslav
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Nymburk
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umoţnilo soustředit výuku odborného výcviku do jednoho místa. V rámci projektu bylo 

pořízeno vybavení dílen (vrtačky, brusky, nůţky, montáţní vozíky) a moderní technologie 

(např. CNC obráběcí centrum, CNC soustruh). Celkové náklady činily 44,6 mil. Kč, z toho 

dotace z Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Střední Čechy činila 27,6 

mil. Kč.  

• Díky projektu „Školní ekologická zahrada – ţivá laboratoř“ má od září 2015 Střední 

zemědělská škola a Střední odborná škola v Poděbradech revitalizovanou školní zahradu 

s učebnou v přírodě s naučnou stezkou a zookoutkem a vybudovanou novou moderní 

multimediální přírodovědeckou laboratoř. Celkové náklady činily 15,4 mil. Kč, z toho dotace 

z Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Střední Čechy činila 12,4 mil. Kč. 

Realizace probíhala od března 2014. 

 

Praha-východ 

• Od června do listopadu 2015 byl realizován projekt zaměřený na úspory energií v objektu 

Gymnázia Říčany. Byly zatepleny obvodové stěny a stropy a byly vyměněny výplně otvorů. 

Celkové náklady byly ve výši 18 mil. Kč, z toho dotace z Operačního programu Ţivotní 

prostředí činila 8,4 mil. Kč. 

• V roce 2012 byla v areálu Všešímy Střední školy řemesel Kunice, příspěvkové organizace 

pro zlepšení vytápění domova mládeţe a dalších objektů v areálu zrealizována kotelna 

spalující peletky za 1,7 mil. Kč. Financování akce zajistil Středočeský kraj. 

 

Praha-západ 

• Výstavba nové budovy školy Středního odborného učiliště potravinářského Jílové u 

Prahy včetně tělocvičny probíhala v letech 2013 – 2015. V  rámci projektu bylo pořízeno také 

vnitřního vybavení budovy včetně moderních technologií (interaktivní tabule, počítače). 

Celkové náklady byly 50,6 mil. Kč, z toho dotace z Regionálního operačního programu 

regionu soudrţnosti Střední Čechy činila 33,7 mil. Kč. 

• V průběhu roku 2012 byla zrekonstruována budova Gymnázia Hostivice, příspěvkové 

organizace v celkové hodnotě 38,6 mil. Kč. Byly provedeny úpravy všech prostor budovy a 

zajištěno potřebné vybavení pro zahájení výuky. Finanční prostředky poskytl krajský úřad 

Středočeského kraje. 

 

Příbram 

• Díky projektu „Zateplení budovy dílen“ má Odborné učiliště, Praktická škola, Základní 

škola a Mateřská škola Příbram dílny se zateplenými obvodovými stěnami, střešními 

konstrukcemi a novými výplněmi otvorů (okna, dveře, vrata). Realizace probíhala od března 

do srpna 2015.  Celkové náklady byly ve výši 13,6 mil. Kč, z toho dotace z Operačního 

programu Ţivotní prostředí činila necelých 9 mil. Kč. 

 

• V roce 2015 proběhla rekonstrukce budovy Gymnázia Karla Čapka v Dobříši zaměřená 

na sníţení energetické náročnosti provozu. Bylo realizováno zateplení obvodového pláště, 

střechy a stropu pod půdou, dále byly vyměněny výplně otvorů. Realizace probíhala od dubna 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Praha-v%C3%BDchod
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Praha-z%C3%A1pad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_P%C5%99%C3%ADbram
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do prosince 2015. Celkové náklady byly ve výši 21 mil. Kč, z toho dotace z Operačního 

programu Ţivotní prostředí činila 5,6 mil. Kč. 

 

Rakovník 

• Integrovaná střední škola, Rakovník, Na Jirkově 2309 se v roce 2015 dočkala opravy 

střechy za 2,6 mil. Kč, financování akce bylo zajištěno z rozpočtu Středočeského kraje. 

• Na odborných dílnách Středního odborného učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135 byly 

v roce 2012 opraveny střechy ve výši 1,2 mil. Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty 

z rozpočtu Středočeského kraje.  

• V roce 2012 proběhlo dokončení výstavby sociálního zařízení a vybavení tělocvičny Střední 

lesnické školy a Středního odborného učiliště, Křivoklát, Písky 181 za 1,55 mil. Kč. 

V roce 2014 proběhly potřebné úpravy na domově mládeţe za 650 tisíc Kč. Finanční 

prostředky byly poskytnuty z rozpočtu Středočeského kraje. 

• V roce 2012 bylo zrekonstruováno hřiště za 2 mil. Kč Střední průmyslové školy Emila 

Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Stejně jako u předchozích akcí bylo 

financování rekonstrukce zajištěno z rozpočtu Středočeského kraje. 

 

I v dalším období bude třeba podporovat především technické a přírodovědné obory. V rámci 

krajského akčního plánování připravíme kritéria pro podporu jednotlivých akcí. Klíčovou roli bude 

mít soulad s prioritními oblastmi v rámci KAPu, připravenost akce a počet ţáků, kterých se opatření 

dotkne. 

3.8 Rozvoj výuky cizích jazyků 

 

Vycházíme kdo? z Dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávání ve Středočeském kraji: 

Jazykové vzdělávání v regionálním školství: 

 

Podpora zvyšování úrovně cizojazyčného vzdělávání ve středočeských školách je jedním ze 

strategických záměrů stanovených v DZ SK. Středočeský kraj zajišťuje prostřednictvím Vzdělávacího 

institutu Středočeského kraje, jehoţ je zřizovatelem, širokou nabídku jazykového vzdělávání pro 

pedagogické pracovníky. Pro učitele cizích jazyků jsou standardně pořádány metodické a didaktické 

kurzy a semináře, pro ostatní zájemce z řad pedagogických pracovníků jazykové kurzy. 

 

Důraz je kladen zejména na anglický jazyk, ale rozšiřuje se nabídka programů i pro německý jazyk.    

 

Vzhledem k potřebě zlepšit kvalifikační strukturu učitelů cizích jazyků v kraji VISK připravil a 

realizuje kvalifikační didakticko-metodický kurz anglického jazyka pro nekvalifikované učitele. 

Intenzivně se připravuje analogický didakticko-metodický kurz pro učitele španělského jazyka. Do 

nabídky bude zařazen od září 2016. 

 

V rámci projektové činnosti nabídl institut několik celokrajských projektů OPVK na podporu zlepšení 

výuky cizích jazyků, zejména angličtiny („Učitelská angličtina“, „Rozšíření výuky anglického jazyka 

na základních školách Středočeského kraje programem Super-Nature“, „Manaţerská angličtina“). 

Těchto projektů se ve sledovaném období zúčastnily stovky pedagogických pracovníků. Velmi 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Rakovn%C3%ADk
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úspěšně probíhala a i nadále je ve vzdělávací nabídce série e-learningových kurzů akreditovaných ve 

spolupráci s Britskou radou. 

 

V rámci podpory rozvoje výuky cizích jazyků VISK intenzivně spolupracuje s OŠMS při přípravě a 

realizaci mezinárodních seminářů v rámci regionální spolupráce zahraničních regionů se 

Středočeským krajem. Pokračuje také v distribuci elektronických newsletterů v česko-anglické mutaci 

na vybrané školy. V roce 2015  VISK získal grant State Departmentu USA v oblasti podpory výuky 

anglického jazyka a digitálního vzdělávání a zahájil jeho realizaci, která bude zakončena v roce 

2016/2017.  

 

Ve všech středních školách s maturitními obory i na některých vyšších odborných školách je zavedena 

výuka dalšího cizího jazyka, takţe ţáci studují souběţně dva cizí jazyky. V některých školách probíhá 

výuka vybraných předmětů v cizím jazyce. Kraj bude i nadále podporovat výuku vybraných předmětů 

v cizím jazyce. 

 

Ke zlepšení jazykových dovedností ţáků základních škol v anglickém jazyce by měl přispět projekt 

Eskalátor společnosti www.scio.cz, s. r. o., zaměřený na měření výsledků ţáků 4.–9. ročníků 

základních škol v anglickém jazyce a čtenářských dovednostech a následně na jejich individuální 

rozvoj prostřednictvím on-line dostupných výukových činností. Projekt je spolufinancován z ESF a 

státního rozpočtu a je realizován pouze ve Středočeském kraji. Projekt běţí v reţimu povinné 

udrţitelnosti. 

 

Ve Středočeském kraji poskytují podle školského zákona jazykové vzdělávání ve Středočeském kraji 

tři školy zřizované Středočeským krajem (Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková 

škola s právem státní jazykové zkoušky, Beroun, U Stadionu 486; Obchodní akademie, Vyšší odborná 

škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. 

Masaryka 14 a Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem 

státní jazykové zkoušky, Poděbrady, Komenského 156/III) a jedna soukromá střední škola (Vyšší 

odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola 

MILLS, s.r.o., Čelákovice, náměstí 5. května 2).  

 

Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky poskytují podle školského zákona za úplatu 

jazykové vzdělávání k osvojení základů jazyka v základních kurzech, k prohloubení a rozšíření 

znalostí jazyka ve středních kurzech a ke státním jazykovým zkouškám v přípravných kurzech. Dále 

nabízejí konverzační a speciální kurzy. Výuka probíhala v 23 kurzech (14 základních, 3 středních a 6 

přípravných ke státním jazykovým zkouškám). Celkem je navštěvovalo 184 ţáků (2012/2013 – 177 

ţáků). Státní jazykovou zkoušku v předcházejícím školním roce sloţilo 35 osob, o rok dříve 50 osob. 

Největší zájem je stále o anglický jazyk. 

 

Jazykové školy organizují pro osoby s ukončeným středním vzděláním s maturitní zkouškou nebo s 

vyšším odborným vzděláním jednoleté kurzy cizích jazyků v denním studiu. Jednoleté jazykové kurzy 

absolvovalo celkem 143 ţáků, o rok dříve 216 ţáků, všichni studovali anglický jazyk. 

 

Vzhledem k tomu, ţe jazykové vzdělávání plně zabezpečuje potřeby, nebude kraj v následujícím 

období podporovat vznik nových jazykových škol. 

 

Cíl: S ohledem k rozvoji vzdělanosti je třeba nadále podporovat výuku cizích jazyků. 
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3.9 ICT kompetence, Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost 

 

Tyto oblasti nebyly v minulosti Krajem cíleně sledovány. Jde o kompetenci České školní inspekce, 

která však nevydává data podle jednotlivých krajů. 

Je tedy úkolem krajského akčního plánování se těmto tématům věnovat a zpracovat je. 

3.10 Ostatní témata důleţitá pro kraj  

3.10.1 Prevence 

 

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji za školní rok 2013/2014:  

Primární prevence stále zůstává nejefektivnějším způsobem, jak v raném stádiu podchytit signály 

rizikového chování a předejít případným negativním důsledkům (kriminalita, závislosti apod.) a 

Středočeský kraj si plně uvědomuje svoji nezastupitelnou roli v oblasti primární prevence rizikového 

chování, a to jak metodickou, tak i koordinační. Proto od 1. března 2015 na Krajském úřadě 

Středočeského kraje vzniklo v rámci organizační změny na Odboru školství, mládeţe a sportu nové 

Oddělení koncepce a prevence. Oddělení koncepce a prevence zajištuje mimo jiné agendu: metodika 

primární prevence, koordinátora prevence kriminality a krajského protidrogového koordinátora. 

Spojením těchto agend na jednom pracovišti je moţné efektivní a komplexně řešit problematiku nejen 

rizikového chování, ale i kriminality a uţívání návykových látek. Ustavením Oddělení prevence a 

koncepce je zajištěna metodická podpora škol v oblasti prevence rizikového chování na školách.  

V této souvislosti byl zpracován Plán primární prevence rizikového chování dětí a mládeţe ve 

Středočeském kraji 2016-2018. Tento strategický dokument uvádí následující dlouhodobé hlavní 

úkoly:  

• Garance kvality poskytovaných sluţeb v primární prevenci – certifikace.  Certifikace odborné 

způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování zajišťuje 

posouzení a formální uznání, ţe poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá 

stanoveným kritériím kvality a komplexnosti 

• Mapování výskytu rizikového chování prostřednictvím hodnotícího dotazníku zaměřeného na 

výskyt rizikového chování ve školách a školských zařízeních. 

• Podporovat snahy o zajištění odpovídajících podmínek pro práci oblastních a školních 

metodiků prevence formou sníţení rozsahu přímé vyučovací povinnosti – legislativní opora.  

• Udrţení stávající rozsah a kvalitu nabízených sluţeb a případné získání dalších zdrojů pro 

jejich rozvoj. 

• Vymezení finančního podílu na primární prevenci v rámci Středočeského fondu vzdělávání, 

sportu, volného času a primární prevence na konkrétní dotační titul „Podpora primární 

prevence“. 

 

 



Pracovní verze analýzy potřeb v území Středočeského kraje 

pro potřeby Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání 

36 

 

Cíl: Podpora zlepšení činnosti oblastních metodiků prevence v Pedagogicko-psychologické 

poradně Středočeského kraje na 12 dislokovaných pracovištích 

 

 

3.10.2 Základní umělecké vzdělávání 

 

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji za školní rok 2013/2014:  

Základní umělecké školy 

Cíl: Rozšiřování kapacit bude Středočeský kraj podporovat pouze u jiţ existujících ZUŠ, neboť 

v současné době je kapacita dostačující a případné odůvodněné změny kapacit se budou 

realizovat výhradně v návaznosti a v kontextu s demografickým vývojem.  

3.10.3 Mládeţ a volný čas 

 

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji za školní rok 2013/2014:  

Proč je to psáno tučně? 

Zájmové vzdělávání se uskutečňuje převáţně ve střediscích volného času, ve školních druţinách a 

školních klubech. Tato školská zařízení poskytují účastníkům zájmového vzdělávání naplnění  

volného času zájmovými činnostmi se zaměřením na různé oblasti. Zájmové vzdělávání probíhá 

pravidelně nebo příleţitostně. Vedle výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti poskytuje osvětovou 

činnost v oblasti prevence sociálně patologických jevů, táborovou činnost, otevřenou nabídku 

spontánních činností i individuální práci s nadanými dětmi. Účastníky zájmového vzdělávání jsou 

nejen děti, ţáci a studenti, ale i dospělí (pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků 

i další osoby).  

Střediska volného času  

Významné místo mezi subjekty zabezpečujícími a rozvíjejícími zájmové aktivity dětí, ţáků a studentů 

ve volném čase zaujímají střediska volného času. Stěţejní činností středisek byla pravidelná zájmová 

činnost, která probíhala v zájmových útvarech. Do programu středisek byla zařazována vzdělávací, 

osvětová a informační činnost, metodická a odborná činnost a další volněji pojaté aktivity realizované 

formou krátkodobých kurzů či akcí příleţitostného charakteru. Střediska se zaměřovala také na 

individuální práci s nadanými dětmi, ţáky a studenty.  

Ve Středočeském kraji poskytovalo ve školním roce 2014/15 zájmové vzdělávání 10 domů dětí a 

mládeţe zřizovaných krajem a 10 středisek volného času zřizovaných obcemi. K 1. 7. 2015 bylo 

krajem zřízeno nové středisko volného času, DDM Beroun. Při soukromé střední škole ŠKODA 

AUTO a. s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod, fungovala stanice zájmových 

činností – Sportovní areál Astonka.  

 

V dlouhodobém záměru SK jsou definovány tyto úkoly: 

Hlavní úkoly v oblasti zájmového vzdělávání pro Středočeský kraj na období let 2016-2020 

• Kraj bude navyšovat kapacity školních druţin a školních klubů jen na základě odůvodněných 

potřeb v souvislosti s demografickým vývojem a s kapacitou základních škol 

• Případné volné kapacity budou vyuţívány v rámci škol a školských zařízení 

• Udrţení stávajícího počtu zařízení s podporou technicko - přírodovědných krouţků 
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• Rozšiřování nabídky příměstských a pobytových táborů v návaznosti na pracovní vytíţení 

rodičů a v rámci doplňkové činnosti 

• Vznik nových SVČ bude kraj podporovat na základě odůvodněných potřeb a zájmu o tyto 

aktivity 

 

 

4 Závěrečné shrnutí a hlavní identifikované problémy  

 

Na základě závěrečné práce s daty bylo identifikováno pět oblastí a k nim byly vytvořeny pracovní 

minitýmy, které budou dále rozpracovávat závěry analýzy a tvořit krajský akční plán vzdělávání. 

 

4.1 Rozdělení řešených problémových oblastí a vytvoření pracovních 

minitýmů. 

 

A. Spolupráce se ZŠ, MŠ, Kariérové poradenství, polytechnické vzdělávání 

• podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě, a to průřezově pro VOŠ, SŠ, ZŠ a 

pro oblast iniciativy a kreativity také pro MŠ; 

• podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání),  

• rozvoj kariérového poradenství; podpora je určena VOŠ, VŠ a ZŠ; také tato podpora je určena 

VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ;  

B. Odborné vzdělávání, spolupráce se zaměstnavateli 

• podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů; 

• řešení nedostatečného a zastaralého vybavení odborných škol stroji a přístroji, didaktickou 

technikou a pomůckami 

• rozvoj škol jako center dalšího profesního rozvoje;  

C. Inkluze, absolventi, trh práce, prevence 

• podpora inkluze – plošná podpora inkluze na VOŠ, SŠ, dále přechody ţáků ze ZŠ na SŠ, 

setrvání v SŠ, přechod na VOŠ/VŠ,  

• trh práce, a to především pro marginalizované skupiny (např. Romy);  

• další témata důleţitá pro území/školy – mohou být hrazena i z jiných OP, národních či 

vlastních zdrojů –  prevence 

D. Infrastruktura 

• infrastruktura a investiční vybavení SŠ, VOŠ (oblast podpory přírodovědného a technického 

vzdělávání, podpora cizích jazyků, konektivity škol a digitálních kompetencí, sociální inkluze, 

podpora center odborného vzdělávání, podpora celoţivotního učení, podpora neformálního a 

zájmového vzdělávání).  

E. Gramotnosti, mládeţ, sport 
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• rozvoj výuky cizích jazyků;  

• ICT kompetence; 

• čtenářská a matematická gramotnost; 

• další témata důleţitá pro území/školy – mohou být hrazena i z jiných OP, národních či 

vlastních zdrojů. – mládeţ a sport 

• další témata důleţitá pro území/školy – mohou být hrazena i z jiných OP, národních či 

vlastních zdrojů. – základní umělecké vzdělávání 

4.2 Hlavní identifikované problémy a návrhy řešení 
Na základě výsledků analýzy a s pouţitím Dlouhodobého záměru vzdělávání ve Středočeském kraji 

byly vytvořeny následující logické linky pojmenování problému – příčiny – ţádoucí změny – cílový 

stav. 

 

A. Spolupráce se ZŠ, MŠ, kariérové poradenství, polytechnické vzdělávání 

Problematika se týká VOŠ, SŠ a ZŠ; 

Tabulka č. 8: 

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě, a to průřezově pro VOŠ, SŠ, ZŠ a 

pro oblast iniciativy a kreativity také pro MŠ 

Definice problému 

• V těchto oblastech není k dispozici dostatek údajů o potřebách v území. 

Příčina 

• Kraj se tímto problémem v minulosti systematicky nezabýval. 

Ţádoucí změny 

V rámci krajského akčního plánování shromáţdíme dobré zkušenosti ze škol a od dalších 

aktérů a připravíme návrh moţných kroků a podpor. V dalším období uvedeme tyto návrhy 

do praxe. 

Cílový stav 

• Dochází k ověřování postupů a podpor 

 

Tabulka č. 9: 

 

Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání), 

rozvoj kariérového poradenství;  

Definice problému 

• Nízký zájem dětí o polytechnická témata, nedostatečná úroveň kariérového poradenství. 

Příčina 

• Ve vzdělávání - mateřském, základním středním i mimoškolním -  se tomuto tématu 

věnovala malá pozornost, zanedbáno bylo doplnění polytechnických hraček a pomůcek i 

odborných dílen, školních pozemků a laboratoří, nedostatečná byla spolupráce mezi školami 
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různých stupňů, nedostatečná podpora byla věnována nadaným ţákům. 

Ţádoucí změny 

• Podpořit kvalitu předškolního vzdělávání a zaměřit se na manuální zručnost a polytechnický 

rozvoj osobnosti, např. prostřednictvím středočeského „Fondu vzdělávání, sportu, volného 

času a primární prevence“. 

• Podpořit rozvoj polytechnického vzdělávání a manuální zručnosti (např. dílny a školní 

pozemky v ZŠ, technické hračky a stavebnice v MŠ) začleněním do připravovaných 

krajských akčních plánů – KAP na následující období roků 2016 – 2022 a v rámci toho 

spolupracovat při přípravě místních akčních plánů vzdělávání – MAP. 

• Podporovat spolupráci základních škol se středními školami k zatraktivnění výuky a 

rozšiřování technických oborů pro další rozvoj vzdělávání i v rámci udrţitelnosti projektu 

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem – výzva č. 44 

OPVK. 

• Podporovat ze  Středočeského Fondu vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence 

rozvoj manuálních dovedností formou krouţků, dílen a školních pozemků. 

• Podporovat ve spolupráci se Středočeským inovačním centrem (SIC) a dalšími subjekty 

identifikaci a další práci s talenty (nadanými) ţáky a studenty s dalším rozvojovým 

potenciálem. 

 

Cílový stav 

• Větší zájem dětí o polytechnické vzdělávání s dopadem na volbu povolání. 

 

Tabulka č. 9: 

Podpora inkluze na MŠ a ZŠ. 

 

Definice problému 

• Vysoký počet odkladů, nízká úroveň řečových schopností dětí. 

Příčina 

• Nedostatečně bylo reagováno na sniţující se úroveň řečových dovedností dětí, poradenská 

zařízení nedostatečně spolupracovala se školami a rodiči. 

Ţádoucí změny 

• Podpořit předškolní výchovu dětí, zaměřit se na rozvoj řeči a vytvářet logopedické třídy 

v organizacích, které zřizuje Středočeský kraj. 

• Zaměřit pozornost na sniţování mnoţství odkladů povinné školní docházky zvýšenou 

metodickou a řídící činností vůči poradenským zařízením. 

Cílový stav 

• Menší počet dětí s odkladem, lepší řečové schopnosti dětí. 
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Tabulka č. 10: 

Podpora inkluze na MŠ a ZŠ.  

 

Definice problému 

• Nízký počet dětí a ţáků s podpůrnými opatřeními inkludovaných do hlavního vzdělávacího 

proudu. 

Příčina 

• Problematice inkludovaných dětí se věnovala nízká podpora a to jak finanční tak metodická. 

Ţádoucí změny 

• Modernizovat vybavení mateřských škol a případně podle potřeb přispívat na vybudování 

bezbariérových přístupů v organizacích, které zřizuje Středočeský kraj. 

• Ve spolupráci s MŠMT podporovat vznik míst pro asistenty pedagoga také u dětí 

předškolního věku. 

• V rámci podpory inkluze zřídit v Pedagogicko-psychologické poradně Středočeského kraje 

půjčovnu kompenzačních pomůcek dle prováděcího předpisu MŠMT. 

• Připravit se na zavedení povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání zejména při 

začleňování dětí ze znevýhodněných skupin a etnických menšin, a tím přispět k vytvoření 

dostatečné kapacity volných míst, hlavně prostřednictvím FROMu. 

• Intenzivní úsilí věnovat přípravě poradenských pracovníků na změny v souvislosti s novelou 

a jejich zavádění do praxe. 

 

• Zvýšenou pozornost zaměřit na podporu a metodické vedení pedagogických pracovníků 

škol při realizaci společného vzdělávání. 

• Podporovat zlepšení činnosti oblastních metodiků prevence v Pedagogicko- psychologické 

poradně Středočeského kraje na 12 dislokovaných pracovištích. 

 

Cílový stav 

• Větší podíl dětí a ţáků s podpůrnými opatřeními v hlavním vzdělávacím proudu. 

 

Tabulka č. 11: 

Podpora inkluze na MŠ a ZŠ,  

 

Definice problému 

• Plánované nepodporování škol (z fondů EU i jinak) zřízených podle par. 16 odst. 9 
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Školského zákona. 

Příčina 

• Nedostatečné zdůrazňování nutnosti podpory dětí z těchto škol, chybné hodnocení těchto 

škol jako škol diskriminujících a segregačních. 

Ţádoucí změny 

• Podporovat MŠMT a další orgány ke změně tohoto nevyhovujícího stanoviska 

 

Cílový stav 

• Na podporu z fondů EU i z národních zdrojů mají nárok všechny děti a všechny školy. 

 

 Tabulka č. 12: 

Podpora inkluze na MŠ a ZŠ,  

 

Definice problému 

• Nedostatečná kapacita MŠ a ZŠ, včetně počtu a zajištění odbornosti pedagogických 

pracovníků. 

Příčina 

• Obce nedostatečně reagovaly ne měnící se demografickou strukturu obyvatel, kraj a MŠMT 

začaly obce podporovat v této věci příliš pozdě. 

Ţádoucí změny 

• Podporovat záměr MŠMT při financování zvyšování kapacit.  

• Podporovat záměr MŠMT při financování mezd učitelů a podpory jejich odborných kvalit. 

Podporovat záměr MŠMT při zavedení kariérního systému učitelů. 

• Pokračovat v podpoře VISK v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

• Navyšování kapacit z FROMU i prostřednictvím KAPu a MAPu v souvislosti 

s demografickým vývojem. 

Cílový stav 

• Kapacity MŠ a ZŠ v kraji jsou dostačené 

 

Tabulka č. 13: 

 

Podpora inkluze na MŠ a ZŠ,  

 

Definice problému 

• Udrţení a posílení kvality základních škol ohroţované nadměrným odchodem ţáků na 

víceletá gymnázia. 
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Příčina 

• Neuváţený rozvoj víceletých gymnázií v minulém období vytvořil z mnohých škol školy 

zbytkové. 

Ţádoucí změny 

• Nenavyšovat počty přijímaných ţáků do 1. ročníků na víceletá gymnázia.  

• Modernizovat a zkvalitňovat poskytované sluţby pedagogicko-psychologických poraden 

včetně zřízení půjčovny kompenzačních pomůcek v rámci inkluze. 

 

Cílový stav 

• Kvalitní základní školy hlavního proudu. 

 

B. Odborné vzdělávání, spolupráce se zaměstnavateli 

 

Tabulka č. 14: 

Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů; 

Definice problému 

• Sníţení úrovně odborných praxí a praktických dovedností absolventů. 

Příčina 

• Nízká spolupráce škol a zaměstnavatelů. 

• Přijímání ţáků na střední školy se slabým prospěchem ze ZŠ vlivem vysoké nabídky 

širokého spektra oborů vzdělávání na SŠ a nízkého počtu ţáků ze ZŠ vzhledem k poklesu 

demografické křivky. 

Ţádoucí změny 

• Zajistit udrţitelnost projektu Cestou přírodovědných a technických oborů. 

• Podporovat vyšší podíl praktického vyučování a odborné praxe na pracovištích 

zaměstnavatelů a zároveň sociální partnerství škol a zaměstnavatelů. 

• Systémově řešit problematiku nedostatku řidičů z povolání. 

• Řešit problematiku instruktorů ve firmách a koordinátorů spolupráce na školách včetně 

otázky jejich financování – např. formou zákonodárné iniciativy. 

• Zpracovat KAP a v souvislosti s tím spolupracovat se všemi zřizovateli škol, zaměstnavateli 

a dalšími aktéry ovlivňujícími vzdělávání v kraji. 

• Podporovat ve spolupráci se Středočeským inovačním centrem (SIC) a dalšími subjekty 

identifikaci a další práci s talenty (nadanými) ţáky a studenty s dalším rozvojovým 

potenciálem. 

• Společná pozitivní propagace řemesel spojená s prezentací zainteresovaných škol 

(propagace a inzerce v tisku a na internetových stránkách kraje, letáky a broţury pro ţáky a 

rodiče distribuované do ZŠ) ve kterých budou učební obory podporovány, a dále se 

zřizovateli ZŠ; 

• Řešit strukturu oborů vzdělávání na SŠ a maximální počty přijímaných ţáků v jednotlivých 

oborech a školách. 
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• Rozšířit spolupráci s Hospodářskou a Agrární komorou ČR a dalšími profesními sdruţeními 

zastupující zaměstnavatele absolventů. 

• Modernizovat vybavení odborné praxe a odborného výcviku. 

Cílový stav 

Spolupráce škol a zaměstnavatelů je na optimální úrovni. Zlepšená úroveň praktických dovedností a 

pracovních návyků ţáků škol. 

 

Tabulka č. 15: 

Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů; 

Definice problému 

• Malý zájem uchazečů o studium technických a přírodovědných oborů 

Příčina 

• Podpora odborného vzdělávání Středočeským krajem je na vysoké úrovni, ale prostředky 

stále nestačí k podpoře zájmu o tyto obory 

Ţádoucí změny 

• Měnit postoje rodičů a ţáků zveřejňováním oborů, o jejichţ absolventy je trvalý zájem a 

naopak oborů, jejichţ absolventi na trhu práce vykazují trvalou vysokou nezaměstnanost 

(dle údajů úřadu práce). 

• Podporovat význam efektivních exkurzí ţáků škol do firem. 

• Kraj bude nadále finančně podporovat: 

• Motivační příspěvek formou stipendia a odměny za výborné studijní výsledky; příp. 

příspěvek na ubytování, pracovní oděv, obuv, nářadí či stravné u ohroţených oborů 

vzdělávání, kde je nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce dlouhodobý; 

• Zajištění kurzů pro ţáky vytipovaných oboru vzdělávání, jejichţ absolvováním by si 

rozšířili získané kvalifikační dovednosti (autoškola – řidičská oprávnění skupiny B, C, T, 

svářečské kurzy, řízení vozíků, …); 

• Vzdělávání učitelů odborných předmětů a odborného výcviku, které bude probíhat ve 

spolupráci se zaměstnavateli a povede ke zvyšování kvality odborného vzdělávání ve škole 

a kariérnímu růstu učitelů; 

• Rekonstrukce a modernizace odborných učeben a dílen ve vybraných školách a modernizaci 

jejich vybavení; 

• Krajem vyhlášené přehlídky a soutěţe v odborných dovednostech ţáků v podporovaných 

učebních oborech (na okresní a krajské úrovni); soutěţe zaměřené na prezentaci škol; 

• Individuální potřeby škol při zajišťování a zvyšování atraktivnosti problémových oborů 

vzdělávání (např. prezentace škol na výstavách a přehlídkách, organizování odborných 

soutěţí, mezinárodní spolupráce škol, zajištění praxí …)  

• Kofinancování a předfinancování úspěšných projektů škol při čerpání finanční podpory ze 

strukturálních fondů EU/EHP. 

Cílový stav 

• Zájem o obory se zvýšil 
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Tabulka č. 16: 

Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů; 

Definice problému 

• Příliš velké procento dětí má zájem o studium na gymnaziích naopak o studium na SOU je 

zájem malý, na obory s maturitou jsou přijímány i děti s nízkými studijními předpoklady. 

Příčina 

• Neřízený rozvoj gymnaziálního a maturitního vzdělávání bez ohledu na potřeby 

zaměstnavatelů, kvalitu uchazečů a absolventů. 

Ţádoucí změny 

• Nenavyšovat počty ţáků v gymnáziích. 

• Podporovat zavedení povinné přijímací zkoušky pro přijímání ţáků do oborů středního 

vzdělání s maturitou. 

• Upravovat maximální počty pro přijetí ţáků pro jednotlivé školy a obory dle potřeb trhu 

práce v souladu s Dlouhodobým záměrem rozvoje vzdělávání v ČR a ve Středočeském kraji. 

 

Cílový stav 

• Procento dětí přijímaných a studujících v gymnáziích a maturitních oborech odpovídá 

potřebám zaměstnavatelů a společnosti podle Dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávání 

v ČR. 

 

Tabulka č. 17: 

Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů; 

Definice problému 

• Nedostatečný počet učitelů odborných předmětů a jejich odbornost. 

Příčina 

• Neřízený rozvoj gymnaziálního a maturitního vzdělávání bez ohledu na potřeby 

zaměstnavatelů, kvalitu uchazečů a absolventů. 

Ţádoucí změny 

• Podporovat záměr MŠMT při financování mezd učitelů a podpory jejich odborných kvalit. 

• Řešit moţnosti podpory Středočeského kraje pro získání a udrţení učitelů odborných 

předmětů (finanční příplatky, odborné stáţe, včetně zahraničních, ocenění vynikajících 

učitelů. 
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• Pokračovat v podpoře VISK v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

Cílový stav 

• Ve školách je dostatečný počet kvalitních učitelů odborných předmětů 

 

 

Tabulka č. 18: 

Rozvoj škol jako center dalšího profesního rozvoje. 

Definice problému 

• Školy jsou málo otevřené veřejnosti v oblasti dalšího vzdělávání, rekvalifikací i vůči 

základním školám 

Příčina 

• Nedostačená spolupráce mezi školami, nedostatečná spolupráce s úřady práce a veřejností. 

Ţádoucí změny 

• Podporovat spolupráci základních škol se středními školami k zatraktivnění výuky a 

rozšiřování technických oborů pro další rozvoj vzdělávání i v rámci udrţitelnosti projektu 

CPTO 

• Kraj bude podporovat vyuţití kapacit škol pro rekvalifikace a další vzdělávání dospělých ve 

spolupráci s úřady práce, hospodářskou a agrární komorou apod. 

• Podporovat zájem MŠMT na posílení financování platů ve školství ve vztahu k potřebě 

vyššího počtu managementu škol. 

 

Cílový stav 

• Zvýšení otevřenosti škol, výraznější spolupráce s veřejností 

 

Tabulka č. 19: 

Rozvoj škol jako center dalšího profesního rozvoje. 

Definice problému 

• Obory vzdělávání nejsou v souladu s potřebami zaměstnavatelů 

Příčina 

• Nedostatečná vzájemná spolupráce škol, zaměstnavatelů a Kraje. 

Ţádoucí změny 

• Kraj bude uvádět do souladu strukturu oborů vzdělání s potřebami zaměstnavatelů, 

podporovat obory vzdělání poţadované zaměstnavateli a naopak tlumit obory, o které ze 

strany zaměstnavatelů není zájem 

• Podle potřeby bude otevírat nové obory vzdělání vzhledem k dlouhodobému uplatnění na 

trhu práce 
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• Nebude podporovat zvyšování kapacit v oborech vzdělání s výjimkou oborů vzdělání 

přírodovědného a technického zaměření 

• Medializovat perspektivy technických, řemeslných a přírodovědných  oborů a velmi dobrou 

uplatnitelnost jejich absolventů na trhu práce. 

 

Cílový stav 

• Obory vzdělávání jsou v souladu s potřebami zaměstnavatelů 

 

C. Inkluze na SŠ, absolventi, trh práce, prevence 

 

Tabulka č. 20: 

Podpora inkluze – plošná podpora inkluze na VOŠ, SŠ, 

Definice problému 

• Podpora inkluze ve školách je nízká, chybí finanční i metodická podpora. 

Příčina 

• Problematice inkludovaných dětí se věnovala nízká podpora a to jak finanční tak metodická. 

Nejsou ujasněny všechny aspekty přechodu na nový systém podpor. 

Ţádoucí změny 

• Zřídit půjčovny kompenzačních pomůcek v rámci inkluze. 

• Intenzivní úsilí věnovat přípravě poradenských pracovníků na změny v souvislosti s novelou 

zákona a jejich zavádění do praxe. 

• Zvýšenou pozornost zaměřit na podporu a metodické vedení pedagogických pracovníků 

škol při realizaci společného vzdělávání. 

• V součinnosti s MŠMT posílit financování na základě novely školského zákona. 

• Podporovat infrastrukturní projekty. 

• Vyhodnocovat dopad přijatých opatření. 

Cílový stav 

• Podpora inkluze probíhá podle zákona. 

 

Tabulka č. 21: 

Podpora inkluze – plošná podpora inkluze na VOŠ, SŠ, 

Definice problému 

• plánované nepodporování škol (z fondů EU i jinak) zřízených podle par. 16 odst. 9 

Školského zákona. 

Příčina 

• nedostatečné zdůrazňování nutnosti podpory dětí z těchto škol, chybné hodnocení těchto 

škol jako škol diskriminujících a segregačních 
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Ţádoucí změny 

• Podporovat MŠMT a další orgány ke změně tohoto nespravedlivého stanoviska 

Cílový stav 

• Na podporu z fondů EU i z národních zdrojů mají nárok všechny děti a všechny školy. 

 

 

 

Tabulka č. 22: 

Podpora inkluze – plošná podpora inkluze na VOŠ, SŠ, 

Definice problému 

• V oblasti podpory inkluze není k dispozici dostatek údajů o potřebách v území.  

Příčina 

• Problematice inkludovaných dětí se věnovala nízká podpora a to jak finanční tak metodická. 

Ţádoucí změny 

• V rámci krajského akčního plánování shromáţdíme dobré zkušenosti ze škol a od dalších 

aktérů a připravíme návrh moţných kroků a podpor. V dalším období uvedeme tyto návrhy 

do praxe. 

• Zejména pro děti ze sociálně slabých rodin, udrţet podporu Kraje na příspěvek na jízdné do 

SŠ. 

 

Cílový stav 

• Dochází k ověřování postupů a podpor 

 

 

 Tabulka č. 23: 

 

Přechody ţáků ze ZŠ na SŠ, setrvání v SŠ, přechod na VOŠ/VŠ,  

trh práce, a to především pro marginalizované skupiny (např. Romy);  

 

Definice problému 

• V oblasti   přechodu ţáků ze ZŠ na SŠ, setrvání v SŠ, přechodu na VOŠ/VŠ, trhu práce, a to 

především pro marginalizované skupiny (např. Romy) není k dispozici dostatek údajů o 

potřebách v území. 

Příčina 

• Této problematice nebyla věnována systematická pozornost. 

Ţádoucí změny 

• V rámci krajského akčního plánování shromáţdíme dobré zkušenosti ze škol a od dalších 
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aktérů a připravíme návrh moţných kroků a podpor. V dalším období uvedeme tyto návrhy 

do praxe. 

Cílový stav 

• Ověřují se postupy a podpory v oblasti inkluze marginalizovaných skupin 

 

 

Tabulka č. 24: 

Prevence  

Definice problému 

• Preventivní aktivity jsou Krajem dlouhodobě řešeny, přesto podpora ještě není dostatečná 

Příčina 

• Podporovat zlepšení činnosti oblastních metodiků prevence v Pedagogicko- psychologické 

poradně Středočeského kraje na 12 dislokovaných pracovištích 

Ţádoucí změny 

• Garantovat kvalitu poskytovaných sluţeb v primární prevenci – certifikace.  Certifikace 

odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování 

zajišťuje posouzení a formální uznání, ţe poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá 

stanoveným kritériím kvality a komplexnosti 

• Zmapovat výskyt rizikového chování prostřednictvím hodnotícího dotazníku zaměřeného na 

výskyt rizikového chování ve školách a školských zařízeních. 

• Podporovat snahy o zajištění odpovídajících podmínek pro práci oblastních a školních 

metodiků prevence formou sníţení rozsahu přímé vyučovací povinnosti – legislativní opora.  

• Udrţet stávající rozsah a kvalitu nabízených sluţeb a případné získání dalších zdrojů pro 

jejich rozvoj. 

• Vymezit finanční podíl na primární prevenci v rámci Středočeského fondu vzdělávání, 

sportu, volného času a primární prevence na konkrétní dotační titul „Podpora primární 

prevence“. 

 

Cílový stav 

• Podpora prevence se zvýšila 

 

 

 

D. Infrastruktura 

 

Tabulka č. 25: 

Infrastruktura a investiční vybavení SŠ, VOŠ (oblast podpory přírodovědného a technického 

vzdělávání, podpora cizích jazyků, konektivity škol a digitálních kompetencí, sociální inkluze, 

podpora center odborného vzdělávání, podpora celoţivotního učení, podpora neformálního a 
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zájmového vzdělávání). 

Definice problému 

• Školy a další zařízení mají nedostatečné infrastrukturní zabezpečení své činnosti. 

Příčina 

• V minulém období, především v období krize nebyl dostatečně zafinancován infrastrukturní 

rozvoj škol a zařízení. 

Ţádoucí změny 

• V krajském akčním plánování vypracovat Rámec podpory investic do infrastruktury a jejich 

prioritizaci. 

• Realizace projektů, metodické a věcné řízení ţadatelů. 

• Kraj jako zřizovatel se bude podílet na předfinancování a spolufinancování projektů. 

Cílový stav 

• Došlo ke zlepšení infrastruktury. 

 

 

 

E. Gramotnosti, mládeţ, sport, prevence 

 

Tabulka č. 26: 

Rozvoj výuky cizích jazyků, ICT kompetence, čtenářská a matematická gramotnost. 

 

Definice problému 

• V těchto oblastech není k dispozici dostatek údajů o potřebách v území. 

Příčina 

• Této problematice nebyla věnována systematická pozornost. 

Ţádoucí změny 

• V rámci krajského akčního plánování shromáţdíme dobré zkušenosti ze škol a od dalších 

aktérů a připravíme návrh moţných kroků a podpor. V dalším období uvedeme tyto návrhy 

do praxe. 

Cílový stav 

• Dochází k ověřování postupů a podpor. 

 

Tabulka č. 27: 

Rozvoj výuky cizích jazyků, ICT kompetence, čtenářská a matematická gramotnost. 
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Definice problému 

• Malý zájem studentů o cizí jazyky kromě angličtiny 

 

Příčina 

• Nedostatečná motivace studentů, mylná představa, ţe znalost angličtiny je pro budoucí 

povolání dostačující. Omezené finanční prostředky. 

• Důleţitou se jeví spíše ochota zapojení pedagogů. Finanční náročnost – variabilní, podle 

konkrétní akce (poslech či nácvik hudební produkce je obecně méně finančně náročná akce 

neţ příprava francouzského, německého či jiného jídla). 

• Zapojení i  učitelů ostatních předmětů, zdokonalení jejich jazykových znalostí.  

 

Ţádoucí změny 

• Na počáteční úrovni: zvýšení zájmu studentů o více cizích jazyků cestou zájmu o danou 

jazykovou oblast. Zde - velká moţnost mezipředmětových vztahů, seznámení s geografií, 

dějinami, uměním, literaturou a kulturou cizích zemí, příp. gastronomií, hudbou aj. Přechod 

od seznámení s reáliemi v českém jazyce k cizímu jazyku. Motivace: vyjímečnost znalostí, 

větší hloubka. Podpora: nenucenost, trvalá pochvala, důraz na úspěch. Vyuţití moţností, 

poskytovaných vzdělávacími institucemi cizojazyčných zemí (Francouzský institut, Goethe-

Institut) – exkurze, účast na různých akcích. 

• Na vyšší úrovni: krátkodobé i delší výjezdy do dané jazykové oblasti (vţdy aţ na určité 

jazykové úrovni, není vhodné pro úplné začátečníky), nejlépe tematické – stále mít na 

paměti motivaci studentů.  Finanční náročnost výjezdů je větší, ovšem lze ji téţ upravit, 

např. recipročními výměnami, partnerstvím na úrovni regionů atd. V domácím prostředí 

zváţit pouţití metody CLIL pro výuky předmětu nebo jeho části v cizím jazyce. Zde je 

velmi nutné určit správnou míru pro zachování a zvýšení motivace studentů. 

 

Cílový stav 

• Zvýšení zájmu o cizí jazyky, výběr různých cizích jazyků, výběr druhého a třetího cizího 

jazyka. 

 

Tabulka č. 28: 

Rozvoj výuky cizích jazyků, ICT kompetence, čtenářská a matematická gramotnost. 

 

Definice problému 

• Zvýšení jazykových kompetencí v jiţ zvoleném cizím jazyce (v souč. době většinou 

angličtině) 

 

Příčina 

• Dosaţení základní komunikativní úrovně je v angličtině rychlejší neţ v jiných jazycích. 

(70% slovní zásoby všech anglických textů představuje přibliţně 700 slov. Komunikace 

v angličtině je velmi dobře moţná při zvládnutí 850 slov. 80% slovní zásoby anglických 

textů je ale jiţ 2500 slov. Zde začínají i zkoušky úrovně B2, které jiţ mají vypovídající 

hodnotu.)  Zvýšení základní komunikativní úrovně je v angličtině jiţ podstatně náročnější a 

vyţaduje více práce. 

Ţádoucí změny 

• Motivovat studenty ke zvýšení úrovně zvládnutí anglického jazyka i jiného cizího jazyka, 

případně ke sloţení jazykových zkoušek úrovně B2 (maturita je v některých materiálech 
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uváděna jako úroveň B1, v jiných jako B2, coţ ovšem není všeobecně přijímáno, 

neodpovídá to úrovním podle MŠMT). 

• Moţná opatření: krátkodobé i dlouhodobější pobyty v zemi dle zvoleného jazyka (coţ je 

ovšem finančně náročné), spolupráce se zahraničními lektory a jazykovými instituty, četba 

v cizím jazyce – populárně naučných textů i beletrie. Vzdělávání pedagogů pro udrţení a 

zvýšení jejich jazykových kompetencí a znalostí daného jazykového prostředí. 

 

Cílový stav 

• Dosaţení vyšší úrovně zvládnutí cizího jazyka. Potvrzená úroveň B2 (Státní jazyková 

zkouška základní, FCE v AJ, DELF B2 ve FJ atd.) jako výhoda pro budoucí pracovní 

uplatnění. 

 

Tabulka č. 29: 

Rozvoj výuky cizích jazyků, ICT kompetence, čtenářská a matematická gramotnost. 

 

Definice problému 

• Udrţení a zvýšení kvality výuky cizích jazyků 

 

Příčina 

• I kdyţ jsou vyučující cizích jazyků plně kvalifikovaní, uplynul jiţ nějaký čas od získání 

znalostí a univerzitního diplomu. Jazyk se ovšem vyvíjí trvale a je nutné být s ním 

v neustálém kontaktu. Učitel samozřejmě studuje dostupné materiály, odbornou literaturu, 

reálie na internetu apod., nicméně moţnosti samostudia bývají omezené. Kurzy, školení, 

pobyty v zahraničí apod. bývají pro pedagogy finančně velmi náročné. 

 

Ţádoucí změny 

• Zvýšení nabídky kurzů, seminářů, výukových pobytů, zahraniční literatury atd. zároveň 

s finančním příspěvkem. Zajištění komunikace učitelů cizích jazyků s jazykovým 

prostředím, udrţení a zvýšení jejich jazykových kompetencí, a tím vytvoření předpokladů 

k zajištění kvalitní výuky. 

 

Cílový stav 

• Učitel cizích jazyků se znalostí současných reálií i aktuálních jazykových tendencí daného 

jazyka.  

 

Tabulka č. 30: 

Rozvoj výuky cizích jazyků, ICT kompetence, čtenářská a matematická gramotnost. 

 

Definice problému 

• Zvýšení ICT kompetencí 

 

Příčina 

• Studenti umějí pracovat s počítačem i jinou elektronikou a jsou s tímto stavem spokojeni. 

Stále však vznikají nové aplikace, přechází se na nové informační systémy, stávající 
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přestávají být podporovány. Situace se neustále vyvíjí a je třeba se jí přizpůsobit. Pro 

potřeby budoucího povolání je navíc ţádoucí zvládnutí i těch programů a jejich funkcí, které 

zatím zůstávaly na okraji zájmu. 

 

Ţádoucí změny 

• Neustálé sledováni změn ve vývoji ICT a zvyšování stávající úrovně znalostí studentů i 

učitelů. Přínosnou se jeví příprava studentů k získání certifikátu ECDL (jasně daná úroveň, 

pravidla získání certifikátu, centrálně řízená zkouška, hodnocení atd.). Zde je téţ 

předpokladem odpovídající odborná úroveň učitelů a školitelů, kterým je třeba zajistit 

přístup k novinkám v oblasti ICT, proškolení atd. (kurzy, školení, mentoring aj.) 

 

Cílový stav 

• Získání certifikátu ECDL studentem – budoucím zaměstnancem. ECDL jasně určuje, z 

jakých jiţ získaných kompetencích můţe budoucí zaměstnavatel vycházet. 

 

Tabulka č. 31: 

Rozvoj výuky cizích jazyků, ICT kompetence, čtenářská a matematická gramotnost. 

 

Definice problému 

• Malý zájem studentů o četbu a literaturu 

 

Příčina 

• Nízká motivace ke čtení. Většina literárních děl, s nimiţ se studenti seznamují, byla (některá 

i vícekrát) zfilmována. Zhlédnout film je pohodlnější a rychlejší. Důsledky jsou ovšem 

alarmující: sníţená schopnost čtení, podstatné sníţení rychlosti čtení, sníţení rozlišovací a 

hodnotící schopnosti (určit hlavní myšlenku, názor, stupeň pravděpodobnosti – a poznat 

jazykové prostředky, jimiţ se uvedené jevy vyjadřují), ztráta mnoţství slovní zásoby 

(neznalost významu slov – pozn.: zpočátku se sice jedná o slova méně pouţívaná, např. 

student povaţuje slovo „skýtat“, tj. poskytovat, za chybně napsané slovo „škytat“, dochází 

však k nárůstu geometrickou řadou, studenti nerozumějí posléze ani běţným výrazům, u 

pouţívaných zaměňují význam – viz dnes hojně uţívané „určitě“ místo vhodného „jistě“ 

aj.). Sniţuje se schopnost porozumění textu, sniţuje se vyjadřovací schopnost, a to jak 

v ústním, tak v písemném projevu. Souvislost s výukou cizího jazyka: těţko je moţné 

vysvětlit v cizím jazyce pojmy, které studenti nechápou ve své mateřštině – proto je zřejmé 

propojení tématu čtenářské gramotnosti a rozvoje výuky cizích jazyků. 

 

Ţádoucí změny 

• Motivovat studenty ke čtení krásné literatury: vycházet z tématu, sloţitější díla (z hlediska 

tématu, kompozice i jazyka) nechávat na pozdější vhodnou dobu. Zde je klíčový přístup 

učitele (znalosti jsou sice důleţité, ale rozhodující je přístup ke studentům, absence příkazů, 

motivace na základě poznání studenta a jeho zájmu). 

 

Cílový stav 

• Zvýšení zájmu studentů o čtení, zlepšení čtenářských kompetencí, schopnosti pochopit 

psaný text, rozšíření slovní zásoby, zlepšení souvislého srozumitelného ústního i písemného 

projevu. 
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Tabulka č. 32: 

Rozvoj výuky cizích jazyků, ICT kompetence, čtenářská a matematická gramotnost. 

 

Definice problému 

• Zvýšení čtenářské gramotnosti z hlediska porozumění odbornému textu 

 

Příčina 

• Sníţená schopnost porozumění nejen textům beletrie, ale téţ odborným textům. 

Nedostatečná slovní zásoba a všeobecný rozhled, absence orientace v textu (a další 

nedostatky – viz předchozí problém). Povrchnost, nedostatečná soustředěnost. Prvotní 

příčina – nedostatečná motivace. Související finanční přičina – nedostatek financí na nákup 

zajímavých tištěných materiálů, přínosných pro výuku odborných předmětů. 

 

Ţádoucí změny 

• Zvýšení motivace studentů ke čtení odborných textů (výběr textů, soustředěnost na zájem 

studenta atd.), zvýšení motivace vyučujících k motivování studentů. Dosaţitelnost 

zajímavých přínosných materiálů – situaci by zlepšila finanční dotace, třeba nepřímou 

formou (např. nakladatelství Fraus spustilo projekt Fred, kde jsou a budou dostupné velmi 

zajímavé materiály. V roce 2015/16 byl projekt pro školy zdarma, protoţe se během roku 

teprve rozbíhal, některé školy byly informovány teprve nedávno. Pro příští školní rok se 

počítá s poplatkem 990 Kč na licenci pro jednoho učitele. Pro školy to bude znamenat 

obvykle 3x990 Kč pro 4 učitele, tj. 4.učitel má licenci zdarma, nicméně je to velká finanční 

zátěţ. Moţná by se to dalo řešit nikoli na úrovni „škola – nakl.Fraus“, ale „kraj – 

nakl.Fraus“, příp. „MŠMT – nakl.Fraus“, aby výsledná suma byla pro školy dostupnější.) 

 

Cílový stav 

• Vyšší úroveň čtenářské gramotnosti v odborných předmětech, lepší výsledky v odborných 

předmětech, kvalitnější příprava pro uplatnění na trhu práce. 

 

 

Tabulka č. 33: 

Mládeţ a sport. 

Definice problému 

• Kapacita DDM je dostatečná, je nutný rozvoj technických a přírodovědných krouţků 

Příčina 
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• Podobně jako v celém segmentu vzdělávání byla podceněna role polytechnického 

vzdělávání. 

Ţádoucí změny 

• Kraj bude navyšovat kapacity školních druţin a školních klubů jen na základě 

odůvodněných potřeb v souvislosti s demografickým vývojem a s kapacitou základních škol 

• Vznik nových SVČ bude kraj podporovat na základě odůvodněných potřeb a zájmu o tyto 

aktivity 

• Udrţení stávajícího počtu zařízení s podporou technicko - přírodovědných krouţků 

 

Cílový stav 

• Kapacita DDM je nadále dostatečná 

 

Tabulka č. 34: 

Mládeţ a sport. 

Definice problému 

• Nedostatečně jsou vyuţívány kapacity škol v oblasti zájmového vzdělávání 

Příčina 

• Nedostatečná spolupráce škol s veřejností. 

Ţádoucí změny 

• Případné volné kapacity budou vyuţívány v rámci škol a školských zařízení  

Cílový stav 

• Kapacity škol jsou více vyuţívány 

Mládeţ a sport 

Definice problému 

• Mnoho dětí se o prázdninách nezúčastňuje táborové činnosti 

Příčina 

• Nízký počet příměstských a pobytových táborů 

Ţádoucí změny 

• Rozšiřování nabídky příměstských a pobytových táborů v návaznosti na pracovní vytíţení 

rodičů a v rámci doplňkové činnosti 

Cílový stav 

• Zvýšení počtu pobytových a příměstských táborů 

 



Pracovní verze analýzy potřeb v území Středočeského kraje 

pro potřeby Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání 

55 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 35: 

Základní umělecké vzdělávání. 

Definice problému 

• Kvalita ZUŠ i jejich kapacita je v současné době na velmi dobré úrovni 

Příčina 

• Nízký počet příměstských a pobytových táborů 

Ţádoucí změny 

• Rozšiřování kapacit bude Středočeský kraj podporovat pouze u jiţ existujících ZUŠ, a 

případné odůvodněné změny kapacit se budou realizovat výhradně v návaznosti a v 

kontextu s demografickým vývojem. 

• Kraj bude nadále podporovat umělecké vzdělávání 

Cílový stav 

• Umělecké vzdělávání je stále na velmi dobré úrovni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


