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Agregovaný seznam potřeb a údajů – základní školy v SO ORP Slavkov u Brna 

Sumarizace výsledků a hodnocení změn 

 

Šetření aktualizuje jednotlivé údaje o základních školách a jejich potřeby k období školního 

roku 2021/2022. Výstupy se vztahují k území SO ORP Slavkov u Brna a jsou jako celek zpracovány 

anonymně. Podklady ke zpracování dodali vedoucí pracovníci jednotlivých škol. 

Do šetření se zapojilo 100 % základních škol, tj. 15:  

• 5 úplných základních škol,  

• 10 škol neúplných, malotřídních.  

K 1. lednu 2022 žilo v SO ORP Slavkov u Brna, tj. v 18 obcích 

24 284 obyvatel. Ve školním roce 2021/2022 navštěvovalo 

základních školy v SO ORP celkem 2 472 žáků.  

 

 

Zpracovávány jsou údaje a potřeby v několika oblastech: 

A) Technický stav a kapacita základních škol 

B) Rovné příležitosti ve vzdělávání, společné vzdělávání 

C) Škola, rodina a další spolupracující subjekty 

D) Gramotnosti a rozvoj kompetencí žáků  

E) Závěrečné zhodnocení  

Témata v jednotlivých oblastech navazovala na šetření, které proběhlo ve školním roce 

2018/2019 – většina témat se neměnila, některá byla aktualizována; objevily se však otázky zcela nové, 

věnující se aktuálně vzniklým problémům škol, dětí, rodin.  

Nová data byla shromažďována v období duben, květen 2022.  
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A) Technický stav a kapacita základních škol 

Šetření zjišťovalo stav 15 základních škol ve 14 obcích; ve 4 obcích základní školy nejsou zřizovány 

(Vážany nad Litavou, Lovčičky, Hostěrádky – Rešov, Zbýšov).  

• Prostory 3 škol slouží pouze základním školám (mateřské školy nejsou jejich součástí) – jedná se 

o ZŠ Komenského Slavkov, ZŠ Tyršova Slavkov, ZŠ Hodějice. 

• Ve 12 obcích SO ORP Slavkov u Brna působí dle IČO 12 vzdělávacích subjektů – spojených 

základních a mateřských škol: 

o mateřské školy v těchto obcích mají vlastní prostory (Křenovice, Hrušky, Otnice, Nížkovice, 

Šaratice, Holubice, Velešovice, Bošovice), 

o v některých obcích jsou obě školy v jedné budově; jedná se především o školy malotřídní 

(Němčany, Heršpice, Kobeřice).  

• Výborný technický stav budov uvádějí tři základní školy; ve dvou z nich byla v posledních třech 

letech provedena rekonstrukce celé budovy, případně rekonstrukce s nadstavbou a úpravou 

dalších školních prostor.   

• Vedení 11 škol (73 %) hodnotí stav budov jako dobrý; 6 z nich provedlo v tomto období na svých 

budovách opravy – jednalo se především o výměnu střešního pláště, přístavby odborných učeben 

a kabinetů, vybudování venkovní učebny.  

• Rekonstrukce a opravy byly prováděny dle potřeb škol a záměrů obcí; byly financovány 

z mimořádných dotací Jihomoravského kraje, z dotací IROP, případně z rozpočtu zřizovatele.   

V současné době je jako nevyhovující uváděn technický stav jedné z budov základních škol; v této 

obci je plánována dostavba mateřské školy a celková rekonstrukce školy základní, která tak zlepší 

stávající stav.  

Téměř polovina škol / obcí plánuje v následujícím pětiletém období rekonstrukci objektu různého 

rozsahu. V seznamu oprav se objevují: 

• oprava omítky budovy školy (1×) 

• přístavba odborných učeben různého typu (3×), 

• rekonstrukce zakoupeného objektu na oddělení ŠD, kmenové třídy a zázemí pro pedagogy (1×), 

• přístavba školy s navýšením počtu učeben (1×), 

• výstavba víceúčelového hřiště (1×). 

Všechny uvedené rekonstrukce, opravy i přístavby jsou uvedeny ve Strategickém rámci MAP II pro 

SO ORP Slavkov u Brna. Obce / zřizovatelé plánují využít na tyto akce své vlastní zdroje, případně zjišťují 

možnosti dotací na jednotlivé akce (IROP, JmK).   

Osm obcí / škol v současné době (s výhledem pěti let) neplánuje žádné rekonstrukce a větší opravy 

na budovách základních škol.  

Ve školním roce 2021/2022 navštěvovalo základní školy v SO ORP celkem 2 472 žáků, z toho třídy 

na I. stupni 1 485 žáků. Velká část škol, tj. 67 %, vnímá již nyní problém budoucího nedostatku volných 

míst pro žáky II. stupně na úplných základních školách v SO ORP. Vedení těchto škol řeší problém se 
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svými zřizovateli. Jedná se především o slavkovské školy a některé jejich „spádové“ malotřídní školy. 

Ale také o dvě z dalších tří úplných škol v obcích.  

Některé z výše uvedených oprav mají v průběhu dalších několika let řešit situaci 

s nedostatečným počtem kmenových tříd. Vedení 10 škol (tj. 67 %) uvádí, že eviduje v posledních třech 

letech zvýšení počtu dětí, které přichází do 1. ročníků. Nedostatek kmenových tříd tak řeší 5 základních 

škol (3 z 5 úplných, tj. 60 % z nich, a 2 z 10 malotřídních, tj. 20 % z nich). Průměrná obsazenost tříd je u 

úplných základních škol 23 žáků, u škol malotřídních 17 žáků. Situace s nedostatečným počtem 

kmenových tříd je řešena jak 

na úrovni obcí, tak na úrovni 

SO ORP.  

Jednotlivé ukazatele stavu 

škol představuje graf. Byly 

hodnoceny stupnicí:  

1 – výborný  

2 – dobrý 

3 – nevyhovující 

Do grafu byly zaneseny 

průměrné údaje. Hodnoty 

vyšší než 2 představují 

alarmující stav dané položky.    

K celkově nejhůře hodnoceným položkám se dá řadit vybavení škol pro polytechnickou výuku, 

stav a počet odborných učeben a bezbariérovost. Bezbariérovost budov je u 60 % škol vedena jako 

nevyhovující. V současnosti ale základní školy neplánují stavební úpravy v této oblasti.   

Plánované stavební úpravy by také měly u některých škol řešit nedostatek odborných učeben. 

Jedná se především o ICT pracovny, učebny pro polytechnickou výuku (dílny), cvičné kuchyně, jazykové 

učebny, multifunkční učebnu i prostory pro výuku různých předmětů (výtvarnou výchovu, přírodopis, 

chemii, aj.). Jedna ze škol potřebuje také prostory pro výuku tělesné výchovy.  

 Školy bojují také s nedostatkem místa pro školní družiny. Vyhovující prostory má pouze 47 % 

škol. Hlavním důvodem je nedostatek učeben; oddělení školních družin jsou umístěna v kmenových 

třídách, v jedné ze škol je družina ve stejných prostorách jako obecní knihovna.  
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Ve tříletém sledovaném období dochází k nárůstu počtu žáků ve školách SO ORP Slavkov 

u Brna přibližně o 200. Evidujeme tedy nárůst dětí celkem; ten se v dalším období projeví 

především na II. stupni. Již nyní školy řeší situaci s nedostatkem kmenových tříd a také odborných 

pracoven (jedná se především o školy městské a školy v obcích s masivní výstavbou). 

Na zřizovatelích v některých obcích je také řešení nevyhovujícího stavu budov škol. Ve 

sledovaném tříletém období proběhlo na budovách škol několik větších i menších rekonstrukcí, 

další jsou plánovány.   



MAP II rozvoje vzdělávání v ORP Slavkov u Brna 
  CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008843 

4 
 

B) Rovné příležitosti ve vzdělávání, společné vzdělávání 

Vedení 10 škol (tj. 67 %) uvádí, že eviduje v posledních třech letech spíše zvýšení počtu dětí, 

které přichází do 1. ročníků. Podle 6 vedoucích pracovníků dochází v posledních třech letech k navýšení 

počtu odkladů před nástupem dětí do školy / do 1. ročníku. Přibližný průměrný poměr odkladů je 9 %. 

Aktivity pro děti předškolního oddělení mateřské školy před jejich vstupem do školy základní pořádá 

14 škol.  

 Koncept rovných příležitostí ve vzdělávání poukazuje na zajištění spravedlivého a rovného 

přístupu ke kvalitnímu vzdělávání bez ohledu na socioekonomické zázemí rodiny, národnost, ale také 

speciální vzdělávací potřeby jednotlivých dětí a žáků. Ke zjištění stavu tohoto konceptu v SO ORP 

Slavkov u Brna sloužily také následující otázky, jejichž konkrétní odpovědi zaznamenává následující 

tabulka. (Celkový počet základních škol v ORP je 15.) 

Otázka 
Odpověď ANO Odpověď NE 

počet  procenta počet  procenta 

Vzdělává vaše škola v posledních 3 letech větší počet dětí ze 
sociálně znevýhodněného prostředí? 

1 7 % 14 93 % 

Vzdělává vaše škola v posledních 3 letech mimořádně nadané 
děti? 

4 27 % 11 73 % 

Vzdělává vaše škola v tomto školním roce děti se zdravotním 
handicapem? 

5 33 % 10 67 % 

Přijali jste od března 2022 do výuky děti ukrajinské 
národnosti? 

4 27 % 11 73 % 

Vzděláváte ve škole další děti jiné národnosti než české? 6 40 % 9 60 % 

Umožňuje vaše škola domácí vzdělávání? 7 47 % 8 53 % 

 

          Školní rok 2021/2022 přinesl novou situaci ve vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem. 

Od března 2022 bylo na školách v naší republice přijímáno větší množství dětí ukrajinské národnosti. 

Ve školách ve SO ORP Slavkov u Brna bylo přijato celkem 31 dětí v různých ročnících na 3 úplných 

základních školách. Dle vedoucích pracovníků ztěžovala práci s těmito dětmi především jazyková 

bariera a nedomyšlená koncepce MŠMT. Počet ukrajinských dětí, které nastoupí na školy v novém 

školním roce nebyl v době zpracování materiálu přesně znám.  

Ve školách jsou vzdělávány také děti s dalším odlišným mateřským jazykem. Jedná se o 6 škol.  

Ne všechny školy mají pro jejich vzdělávání dostatečné podmínky a vzdělávání dětí s OMJ ztěžuje 

nedostatek učebních materiálů pro některé národnosti, nedostatek asistentů, v některých případech 

také nemožnost zajistit tlumočníka k psychologickému vyšetření (např. pro dítě z Thajska). Problémem 

bývá i nespolupracující rodina a odlišné vzdělávání a studijní návyky v původní zemi. (Jedná se o děti 

z těchto států: Slovensko, Rusko, Ukrajina, Moldávie, Thajsko, Uganda, Vietnam.    
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Děti se zdravotním handicapem se vzdělávaly ve školním roce 2021/2022 v 5 školách; jedná 

se jak o postižení tělesné, sluchové, tak o dítě s cystickou fibrózou nebo postižením kombinovaným. 

Dotčené školy mají dostatek kompenzačních pomůcek a vhodných učebnic.  

Mimořádně nadané děti jsou vzdělávány na 4 školách (jedná se o 10 žáků v různých ročnících). 

Práce s těmito dětmi není jednoduchá obzvláště na malotřídních školách, kde ztěžují práci především 

již spojené ročníky, malá možnost využití asistenta, a tedy nedostatečný prostor pro individuální práci 

s nadaným žákem.   

Domácí vzdělávání využívá ve školním roce 2021/2022 12 žáků v ročnících I. stupně na 4 

základních školách.  

Ve všech základních školách probíhá výuka žáků s podpůrnými opatřeními z důvodu 

speciálních vzdělávacích potřeb. Jejich počty uvádí tabulka.  

Podpůrná 
opatření 

Žáci I. stupně Žáci II. stupně 

Počet % Počet  % 

I. stupně 61 4,1 55 3,7 

vyšších stupňů 136 13,8 137 13,9 

 

Školy hodnotí spolupráci s rodiči těchto žáků odlišně. V některých školách převládá 

spokojenost s dobrou spoluprací, v jiných školách ztěžuje práci naopak nezájem ze strany některých 

rodičů. Celkově je možno situaci zhodnotit citací paní ředitelky z malotřídní školy: „Je to individuální, 

někteří rodiče spolupracují velmi dobře a společně tak pomáháme dětem, ale máme i takové, kteří 

nemají zájem a práci se svými dětmi berou jakou zátěž navíc.“ Některé školy omezuje nedostatek času 

na práci s těmito dětmi, spojené ročníky v malotřídních školách.  

Ve školách pracuje 34 asistentů/asistentek na I. stupni a 18 na stupni II. (celkem 52). 

Z celkového počtu se jedná z 92 % o asistenty pedagoga; 4 osoby pracují jako školní asistent (osobní 

asistenti ve školách v SO ORP nejsou). Na 8 školách pracuje 11 speciálních pedagogů a na 2 úplných 

základních školách 2 školní psychologové. Školy spolupracují s psychologickými poradnami (93 %), 

s logopedy (53 %). Pro řešení některých aktivit ve škole (doučování žáků), personálních otázek (školní 

asistent, speciální pedagog na škole) využívá 80 % škol v SO ORP projektové výzvy „Šablony“.  

Všechny úplné základní školy (5) poskytují ve svých školách pro žáky i jejich rodiče karierní 

poradenství. Tyto školy také organizují pro žáky 9. ročníků přípravu na přijímací zkoušky. Žádná ze škol 

v SO ORP nepřipravuje žáky v 7. ročníku na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. V 5. ročníku tuto 

přípravu nabízí pouze 2 školy z 15, i když se počet žáků, kteří odchází nebo mají zájem o studium na 

osmiletých gymnáziích na většině škol zvýšil (případně zůstal stejný). 

Rozložení výběru škol po ukončení základní školní docházky se liší v souvislosti se školními 

roky a jednotlivými obcemi. Například některé školy pozorují zvyšující se zájem o studium na gymnáziu, 

naopak u některých škol došlo k poklesu zájmu. Trendem je pokračující snižující se zájem o učební 

obory; v případě, že si žáci učební obor vybírají, volí si především variantu s maturitou. U středních 

odborných škol, především u chlapců, zažívají „boom“ školy pro výkon odborných technických činností 

se zaměřením na informační technologie.  
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Na úplných základních školách i většině škol malotřídních pracuje metodik prevence (na 13 

školách z 15). Školy při řešení sociálně patologických jevů využívají spolupráci s různými subjekty: 

• OSPOD – 100 % škol, 

• Policie České republiky – 67 % škol, 

• další subjekty – například se speciálními pedagogickými centry.  

Vedení 73 % škol v SO ORP umožňuje svým pedagogům vzdělávání v oblasti inkluzních témat, 

20 % vzdělávání plánuje. S mentoringem mají zkušenosti pouze 2 školy v SO ORP; jedna z nich hodnotí 

své zkušenosti kladně, druhá záporně.  

Školy hodnotí současný stav společného vzdělávání na svých školách jako stabilizovaný, 

s občasnými problémy, jejichž řešení je výzvou do budoucna – například spolupráce s rodinou 

u některých dětí s SVP, začleňování žáků s poruchami chování do kolektivu. Některé malotřídní školy si 

váží svých úspěchů v začleňování žáků s SVP do běžné výuky, úspěchem je pro ně možnost získat do 

školy speciálního pedagoga na částečný úvazek (což je pro úplné školy běžná záležitost).  U některých 

škol se objevuje potřeba zajištění logopedické péče, především pro děti I. stupně.   

Výuka posledních tří školních období byla ovlivněna „covidovými“ opatřeními v naší republice. 

Dle 73 % vedoucích pracovníků škol přineslo toto období žákům základních škol přetrvávající problémy. 

V osobní rovině se jedná například o nízkou sebedůvěru, pocit zbytečnosti, u některých dětí se také 

objevuje zhoršení sociálních vazeb, objevilo se sebepoškozování. V oblasti vzdělávání se u některých 

žáků projevily následné potíže ve výuce, nedostatečná fixace probraného učiva, vliv měla také slabá 

domácí příprava, špatné pracovní návyky u žáků, občas nedostatečně probrané učivo při online výuce.  

Přinášíme zhodnocení situace z jedné malotřídní školy: „Někteří žáci se potýkají se špatnými 

návyky – držení pera, nesoustředěnost, zhoršila se správná výslovnost, prohloubily se problémy 

s četbou a psaným projevem, probrané učivo není řádně zažité a procvičené, je potřeba více opakovat 

a upevňovat učivo.“ 

„Covidové“ období přineslo také přetrvávající problémy do některých škol, které se projevují 

například vyšší nemocností dětí, únavou 

pedagogů z extrémního zatížení, 

přerušenou spoluprací s rodiči. Některé 

školy ve školním roce 2021/22 úspěšně 

dohánějí v hlavních předmětech 

zameškané učivo.  

Graf představuje průměrné 

hodnocení toho, jak jednotlivé skupiny 

dokázaly zvládnout covidové“ období. 

K hodnocení mohli vedoucí pracovníci 

škol využít „známkování“. Kladem je, že 

93 % vedoucích pracovníků předpokládá, že je jejich škola lépe připravena na případné další „covidové“ 

období, online výuku a s tím spojené problémy. Pouze polovina z těchto škol potřebuje dořešit některé 

nedostatky, například vybavenost škol notebooky, zamýšlí se nad ideálním řešením případného online 

1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1

žáci I. stupně

žáci II. stupně

pedagogičtí pracovníci

rodiče

vedení školy

Jak jsme zvládli covid?
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vzdělávání dětí na I. stupni (jeho rozsah, rozvrh hodin, množství úkolů, jejich plnění a odevzdávání, 

hodnocení).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve sledovaném tříletém období dochází k nárůstu odkladů školní docházky ve výši 2 % ve 

srovnáním s šetřením ve školním roce 2018/2019. (Jedná se o nárůst ze 7 % na 9 %.) Dle vyjádření 

vedoucích pracovníků mateřských škol je jedním z důvodů také „covidové“ období, které přineslo 

problémy u dětí předškolního věku.  

Situace se vzděláváním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, dětí se zdravotním 

handicapem, žáků s podpůrnými opatřeními z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb i nadaných 

dětí se stabilizovala (pomůcky, vzdělání pedagogů a další aspekty). Od posledního šetření se počty 

těchto žáků výrazně neměnily. Počet asistentů / asistentek na školách se zvýšil (37 v roce 2019, 

55 v roce 2022). Mění se i jejich poměr na I. a II. stupni (2019 – 30 : 7, 2022 – 34 : 18) – dochází 

tedy ke zvýšení počtu na II. stupni.   

Změny nastaly ve vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem; zvýšil se počet škol 

vzdělávající tyto děti (ze 3 na 6), zvýšil se počet těchto dětí i počet národností. S těmito zvýšenými 

počty přichází také problémy, ne všechny školy mají pro vzdělávání dětí různých národností 

dostatečné podmínky. 

Výuka posledních tří školních období byla ovlivněna „covidovými“ opatřeními v naší 

republice, online výukou. Tato situace byla pro školy novou a ty se s ní vypořádaly různým 

způsobem.   
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C) Škola, rodina a další spolupracující subjekty 

Šetření se zabývalo vztahem školy a rodiny z různých pohledů.  

Finanční zátěž rodiny v souvislosti se vzděláváním dětí může být sledována v několika 

oblastech, a to jsou školní pomůcky, aktivity v rámci výuky – výlety, exkurze, školy v přírodě, lyžařské 

kurzy, doprava do školy, stravování, aktivity mimo výuku (školní družiny, klub, kroužky). Odpovědi 

vedoucích pracovníků škol na otázku, zda se za poslední tři roky zvýšila finanční zátěž v souvislosti se 

školní výukou, byly následující: 

• ano – 40 % 

• ano, pro některé – 13 % 

• nedokážu posoudit – 27 % 

• ne – 20 % 

Pokud žáci využívají pro dojíždění do školy 

veřejnou dopravu, je dopravní dostupnost 

hodnocena jako dobrá.  

 

Školní družinu zřizují všechny školy v SO ORP Slavkov u Brna. Jedna úplná základní škola zřizuje 

také školní klub, který poskytuje zájmové vzdělávání žákům 2. stupně (doplněno žáky stupně I., kteří 

nebyli z kapacitních důvodů přijati do školní družiny).  

Některé ze škol nabízí svým žákům také volnočasové aktivity; jedná se o kroužky různého typu, 

které doplňují kroužky neziskových organizací v jednotlivých obcích a nabídku DDM ve Slavkově u Brna. 

Vedení většiny škol (73 %) je s nabídkou volnočasových aktivit pro žáky spokojeno. Ve třech obcích by 

mohla být nabídka rozšířena, například o kroužky pro děvčata, o kroužky sportovního zaměření, 

výtvarné nebo jazykové.  

Všechny školy v ORP pořádají pro své žáky různé aktivity během výuky, které odpovídají jejich 

věku. Organizaci některých z nich ovlivnila „covidová“ situace v předchozím období, a proto se 

pravidelné aktivity neuskutečnily (např. školy v přírodě ve školním roce 2021/2022). V místě malotřídní 

školy uskutečnila školu v přírodě jedna škola, lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7., případně 7. a 8. 

ročníků, nebo 6. a 7. ročníků, uspořádaly 4 úplné základní školy. Exkurze, školní výlety, zájezdy na 

divadelní představení zařadily do náplně pro děti všechny školy dle svých možností.  

Vzdělávání rodičů se věnuje pouze 1 základní škola, která připravuje především semináře na 

téma pobytu dětí na sociálních sítích. O workshopy na různá témata (např. slovní hodnocení, 

spolupráce rodiny se školou, domácí příprava, logopedické chvilky, hrozby internetového světa, 

fyzioterapie dětí, témata dětské psychologie) má zájem několik škol.  

Školy v SO ORP spolupracují s mateřskými školami (80 %), ze kterých přicházejí jejich budoucí 

prvňáčci. Důležitá je také spolupráce mezi úplnými základními školami a jejich „spádovými“ 

malotřídkami, především kvůli nástupu žáků do 6. (5.) ročníků.  Úplné základní školy, kterých se tento 

43 %

21 %

36 %

Uvažujete o zdražení stravování 
ve vaší škole?

ano ne již jsme zdražili
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přestup týká, většinou s malotřídními školami spolupracují. Dle potřeby školy spolupracují také 

z důvodů organizačních (školní stravování), vzdělávání dětí se SVP, volnočasové aktivity.  

Objevují se také další náměty na aktivity spolupráce škol v SO ORP Slavkov u Brna; jedná se 

především o návrhy vedoucích pracovníků malotřídních škol: 

• sportovní soutěže, turnaje pro malé školy,  

• předávání zkušeností ohledně výuky informatiky a využívání informačních technologií,  

• soutěže a aktivity zaměřené na region (historii, přírodu okolí, poznávání památek a přírodních 

úkazů). 

Školy spolupracují s různými dalšími subjekty v obcích i mimo ně a snaží se o další rozvoj 

znalostních kapacit a kompetencí svých pracovníků i žáků. Jedná se o spolupráci s: 

• místními knihovnami – 93 % škol, 

• neziskovými organizacemi – 80 % škol,  

• firmami a řemeslníky – 53 % škol, 

• rodilými mluvčími – 33 % škol,   

• sportovními trenéry – 33 % škol, 

• středními školami – 27 % škol, 

• se ZUŠ Františka France ve Slavkově u Brna – 47 %, 

• s DDM Slavkov u Brna – 40 % škol.  

Za důležitou je považována spolupráce vedoucích pracovníků škol a jejich zřizovatelů se 

zřizovateli škol z obcí, odkud jsou žáci navštěvující jejich školu. U většiny obcí tato spolupráce probíhá, 

někteří vedoucí pracovníci o ní nejsou informováni.  

 Od měsíce října 2018 spolupracují všechny základní školy s projektem MAP II rozvoje 

vzdělávání v ORP Slavkov u Brna. Spolupráce se týká různých oblastí, různých cílových skupin. Vedoucí 

pracovníci se vyjadřují pro zachování některých stávajících aktivit projektu, například se jedná 

o Miniveletrh povolání, Den řemesel, Setkání s rodilým mluvčím, polytechnické workshopy pro I. 

stupeň základních škol, polytechnické soutěže různého zaměření pro různé věkové skupiny, aktivity 

pro školní družiny, vzdělávání pedagogů ve Slavkově na různá témata. Objevují se také návrhy na 

aktivity pro školy i veřejnost, které by mohly připravovat případné následné projekty nově: 

• aktivity pro rozvoj digitální gramotnosti, 

• posílení lektorské činnosti v cizích jazycích, 

• více seminářů pro pedagogické pracovníky dle aktuální potřeby (např. děti s SPU, jazykové 

vzdělávání),   

• kolektivní tematické aktivity pro děti a celé rodiny,  

• besedy pro veřejnost, různé CS, pro matky na MD, 

• sdílení praxe v různých oblastech (návštěvy ZŠ, MŠ, školní zahrady). 
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 Období posledních let přináší rodinám další problémy. V letošním šetření nebyla 

zjišťována finanční zátěž rodin vzhledem ke školním výdajům; během školního roku došlo 

například k dalšímu navýšení cen zboží na trhu, došlo ke zdražování školního stravování. Je 

plánováno navýšení dalších cen, např. poplatky za kroužky. Dle názoru téměř poloviny vedoucích 

pracovníků škol mohou tyto výdaje zvýšit finanční zátěž rodin.  

 Spolupráce škol s mateřskými školami, škol se zřizovateli a s dalšími subjekty v SO ORP 

(např. s knihovnami, neziskovými organizacemi, spolky, OSPODem) je stále na velmi dobré úrovni. 

Kvalitní je také nabídka doplňkových aktivit pro žáky během výuky, výběr volnočasových aktivit 

pro žáky organizovaných v obcích i školami. Došlo ke zvýšení počtu oddělení školních družin ve 

školách SO ORP.    

 V průběhu celého sledovaného období měly školy možnost spolupracovat s Místním 

akčním plánem II rozvoje vzdělávání v ORP Slavkov u Brna a také tuto možnost pro různé cílové 

skupiny využívaly.  

 Prostor ke zlepšení vidí vedoucí pracovníci v oblasti vzdělávání rodičů. Návrhy se také 

objevují pro případnou spolupráci škol, především malotřídních, v aktivitách pro žáky.  
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D) Gramotnosti a rozvoj kompetencí žáků 

Vedení většiny škol umožňuje svým pedagogickým pracovníkům možnosti vzdělávání v různých 

oblastech, a tak napomáhá rozvoji jejich kompetencí v jednotlivých předmětech. Počty škol, které do 

vzdělávání zapojily své pedagogy, případně jejich zapojení plánují, představuje následující tabulka. 

(Celkový počet škol v ORP – 15.) 

Vzdělávání pedagogů  
Vzdělávání v 2021/22 Plán na další 2 roky 

Počet škol  Procenta Počet škol  Procenta 

čtenářská gramotnost 10 67 % 2 13 % 

matematická gramotnost 10 67 % 3 20 % 

cizí jazyky 6 40 % 2 13 % 

polytechnické vzdělávání 6 40 % 4 27 % 

inkluzivní vzdělávání 11 73 % 3 20 % 

vzdělávání asistentek, vychovatelek 10 67 % 2 13 % 

počítačová gramotnost pedagogů 8 53 % 4 27 % 

 

Pedagogové zařazují do výuky kromě již osvědčených metod také některé další výukové 

metody a prvky.  

Zařazení dalších prvků a metod do výuky počet škol procenta 

 badatelská výuka 7 47 % 

 prvky Hejného matematiky 6 40 % 

 genetická výuka čtení 2 13 % 

 prvky Montessori výuky 5 33 % 

 činnostní učení 7 47 % 

 problémové učení 7 47 % 

 outdoorová výuka 6 40 % 

 metody kritického myšlení 9 60 % 

 

 Ve SO ORP Slavkov u Brna měly ve školním roce 2021/2022 již rozpracovány nové začlenění 

informatiky do ŠVP 2 úplné základní školy a 1 škola malotřídní. Tyto školy již také informatiku podle 

nového programu vyučovaly.  

K rozvoji kompetencí a gramotností žáků různých věkových skupin napomáhají také další 

aktivity pořádané školami. Zdrojem financování u poloviny z nich jsou šablonové projekty.  

Aktivity pro rozvoj kompetencí a gramotností žáků Počet škol Procenta 

 čtenářský klub 4 27 % 

 doučování žáků 14 93 % 

 klub deskových her 3 20 % 

 počítačový klub 2 13 % 

 badatelský, vědecký klub 2 13 % 
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V posledních třech letech probíhalo na 4 úplných a 5 malotřídních školách testování České 

školní inspekce; především v 5. a 9. ročnících (M, ČJ, Aj), případně v ročníku 8. (environmentální 

testování). Dvě úplné základní školy využily možnost zapojit se do srovnávacích testů pro 9. ročníky – 

Kalibro.   

 

Postoje vedení škol k jednotlivým gramotnostem byly zpracovány ve formě SWOT analýzy a 

vztahují se především k období posledních tří let.   

Čtenářská gramotnost 

Silné stránky Slabé stránky 

• Průběžný rozvoj čtenářské gramotnosti 

• Nákup knih a vybavení školní knihovny, postupné 

doplňování školního fondu 

• Organizování třídních čtenářských soutěží 

• Zařazení předmětu čtenářská dílna v 5. ročníku 

• Zlepšení kvality a navýšení podpůrných pomůcek, 

programů a aktivit  

 

• Velké procento dětí, které mají problémy se 

čtením, s porozuměním textu a zpracováním 

informací z textu 

• Slabší podpora čtenářských aktivit u 

začínajících čtenářů 

Příležitosti Hrozby 

• Zájem dětí o čtenářský kroužek 

• Více dbát na práci s textem, jeho interpretaci, 

pochopení smyslu a vyjádření osobního názoru 

• Udržení zájmu o čtenářské dílny mezi dětmi 

• Vlastní výběr knih pro četbu u dětí 

• Vybavení knihoven přitažlivými tituly 

• Zajištění hlasitého čtení doma (spolupráce 

s rodiči) 

• Rozvoj mluveného projevu 

• Dětská radost z knihy 

• Podpora vzdělávání pedagogů 

• Soutěže, besedy, workshopy ze strany MAP 

• Nedostatek finančních toků pro nákup knih 

• Absence besed se spisovateli a dalších 

vzdělávacích programů 

• Ukončení podpory aktivit ze strany MAP 

• Omezená nabídka vzdělávacích aktivit pro 

pedagogy 

• Nedůslednost pedagogů při práci s textem 

• Absence přitažlivých titulů pro žáky ve 

školních knihovnách 
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Matematická gramotnost 

Silné stránky Slabé stránky 

• Průběžný rozvoj matematické gramotnosti 

• Zvládnutí základů finanční gramotnosti 

• Zvládnutí učiva v období distanční výuky 

• Zavedení netradičních matematických úloh do 

výuky, které děti baví 

• Zapojení do matematické soutěže s Papouščí 

ZOO  

• Nedostatek názorných pomůcek do výuky 

• Přístup žáků k matematice 

• Nezvládnutí základů pamětního počítání a 

matematických postupů u žáků 

• Nedostatečně kvalitní výuka geometrie 

• Větší podpora žáků s dyskalkulií, žáků, kterým 

matematika „příliš nejde“ 

Příležitosti Hrozby 

• Sjednocení výuky ve stejných ročnících na škole 

• Doučování některých žáků (nejen) po období 

distanční výuky 

• Zapojení do matematických soutěží 

• Nákup pomůcek 

• Příprava pomůcek i pro online výuku 

• Příprava pomůcek pro venkovní výuku 

• Sdílení zkušeností mezi pedagogy různých škol 

(osvědčené pomůcky, postupy, aj.) 

• Nabídka vzdělávacích akcí pro vyučující 

• Nedostatek financí na vybavení hrami pro 

rozvoj logického myšlení 

• Nezájem žáků řešit složitější logické úlohy 

• Nezájem o matematiku 

• Nezájem o vzdělávání ze strany pedagogů 

• Ukončení aktivit ze strany MAP (např. výměnný 

fond pomůcek) 

 

 

Polytechnické vzdělávání 

Silné stránky Slabé stránky 

• Vybavení učebny (dílny) 

• Nákup a využívání 3D tiskárny 

• Zavedení kroužků pro žáky I. stupně, které 

zlepšují polytechnické dovednosti 

v mimoškolním vzdělávání 

• Zapojení do aktivit MAP (Den řemesel, 

workshopy, soutěže pro I. i II. stupeň) 

• Zrušení předmětu Technické práce z důvodu 

absence prostor pro jeho výuku 

• Nedostatečné podmínky pro PV na malotřídních 

školách 

• Absence vybavení a osoby, které by se PV na 

škole věnovala 

Příležitosti Hrozby 

• Zlepšení aprobovanosti vyučujících 

• Organizace aktivit pro žáky I. stupně v rámci 

MAP  

• Propojení pracovních činností s ostatními 

předměty (Fy, ICT) 

• Pravidelné zařazování polytechnického 

vzdělávání do výuky na I. stupni 

• Nákup stavebnic polyt. charakteru do ŠD 

• Další vzdělávání pedagogů na I. stupni 

• Sdílení zkušeností – nové nápady, aktivity 

• Nedostatek finančních prostředků na zařízení, 

vybavení, stavebnice 

• Nevhodné nebo žádné prostory pro výuku 

• Absence osoby, které by se PV věnovala 

• Nemožnost zachovat stávající kroužky (finanční, 

personální, materiální problémy) 

• Ukončení aktivit ze strany MAP 
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Jazykové vzdělávání 

 

Silné stránky Slabé stránky 

• Zlepšení kvality výuky (úplná aprobovanost 

vyučujících na úplných ZŠ, vyučující se znalostmi 

na malotřídkách, nákup pomůcek) 

• Dny s rodilými mluvčími v rámci výuky 

• Úspěchy žáků v olympiádě AJ 

• Kroužky dalších jazyků, pro rozvoj jazyka, 

doučování 

• Vybudování jazykové učebny 

• Sjednocení výuky se spádovou školou (učivo, 

slovní zásoba, učebnice) 

• Nedostatečná komunikace se spádovou školou 

ohledně cílů výuky na I. stupni 

• Nedostatečná kvalita jazykových znalostí 

pedagogů 

Příležitosti Hrozby 

• Velký zájem žáků o předmět jako takový (podpora ze 

strany pedagogů) 

• Prostor pro zlepšení konverzačních schopností žáků, 

rozšíření slovní zásoby 

• Využití ICT při výuce 

• Zájem žáků i rodičů o aktivity s rodilými mluvčími (i u 

žáků I. stupně, malotřídních škol) 

• Nabídka lekcí s rodilým mluvčím pro vyučující AJ 

• Konec podpory aktivit ze strany MAP 

• Nedostatečná jazyková vybavenost 

pedagogických pracovníků 

• Nedostatek finančních prostředků pro získání 

anglického lektora do výuky 

 

 

Počítačová gramotnost žáků 

 

Silné stránky Slabé stránky 

• Zlepšení vybavenosti školy (nové PC, tablety, 

modernizace sítě, aj.) 

• Vybavení školy roboty 

• Využívání platforem Edupage a Teams pro výuku 

i komunikaci 

• Zlepšení kompetencí žáků v oblasti počítačové 

gramotnosti, schopnost využívat techniku i při 

běžné výuce na I. stupni 

• Zavedení předmětu Využití digitálních 

technologií 

• Využití přenosné techniky při výuce ve třídách 

malotřídních škol 

• Chybějící konektivita v některých částech školy 

• Nedostatečné prostory a vybavení pro výuku 

(především malotřídní školy) 
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Příležitosti Hrozby 

• Zajištění výuky informatiky na malotřídních 

školách  

• Zabezpečení vzdělávání pedagogů 

• Vybavení nových učeben informatiky a robotiky 

• Informace o novinkách, sdílení zkušeností 

• Nabídka aktivit /workshopů práce s různými 

technologiemi pro žáky (např. ve školách, které 

tyto technologie nemají – 3D tiskárny, aj.) 

• Nedostatek finančních prostředků na další 

obnovu vybavenosti 

• Chybějící prostory pro počítačové učebny na 

malotřídních ZŠ 

• Absence personálního zajištění výuky na I. 

stupni – problémy se získáním kvalifikovaného 

pedagoga 

 

 

 

Závěrečné zhodnocení 

Strategický plán rozvoje má sestaveno 73 % škol.  

Následující přehled uvádí několik závěrečných hodnocení.  

 

Co považujete ve vaší školce za stěžejní, čím se například vaše škola odlišuje od ostatních, co 

může nabídnout žákům jako nadstandard? 

• Jsme škola nabízející velmi dobrý standard základního vzdělávání.  

• Škola nabízí rodinné prostředí postavené na individuálním přístupu k žákům a v blízkém kontaktu 

s přírodou. Využíváme k práci projektové vyučování, výuka probíhá nejen teoreticky ve třídách, 

ale také prakticky v přírodě, ve venkovní učebně. 

• Jsme rodinná škola s malým počtem žáků ve třídách.  

 

Čím je naše škola zajímavá? 

• Nabídkou kroužků školního klubu, sportovními třídami.  

• Kvalitou vzdělávání a příjemným klimatem školy. 

• Rodinnou atmosférou, výbornou spoluprací a provázaností MŠ a ZŠ, skvělými vyučujícími a 

prostředím. 

• Rodinnou atmosférou, nadprůměrným vybavením, kroužky zdarma.  

• Domácím prostředím a spoluprací se ZUŠ.  

• Hejného prvky ve výuce, keramikou, doučováním, rodilým mluvčím anglického jazyka ve výuce, 

slovním hodnocením. 

• Menším počtem žáků ve třídách, větší možností pro práci ve skupinách, pro individuální práci, 

projekty a akce pro žáky napříč třídami. Okolní školy a školky jezdí na představení našeho 

dramatického kroužku.  

• Úzkým spojením s kulturní činností v obci a dobrou spoluprací s místními organizacemi a spolky. 

• Způsobem výuky, genetickou metodou, výukou venku, hodnocením a sebehodnocením, 

respektujícím přístupem, prací s žáky s podpůrnými stupni. 
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18. 8. 2022                                    Slavkov u Brna 

 

Jaké nové problémy pro děti a rodiny s dětmi přináší podle vás období uplynulých dvou let?  

Názory vedoucích pracovníků škol 

• Sociální problémy 

• Problémy v komunikaci mezi členy rodiny 

• Osamocení dětí a žáků 

• Obezita, nezájem o sport a kulturu 

• Větší nemocnost dětí po návratu do kolektivu 

• Velké množství dětí s logopedickou vadou 

• Špatná spolupráce rodiny se školou, špatně nastavené schéma komunikace se školou 

• Distanční výuka žáků I. stupně byla větší zátěží pro rodiny, obzvláště pro rodiny s více dětmi 

(dělba o počítač – špatná vybavenost některých rodin ICT technikou) 

• Děti a rodiny se setkaly s mnoha novými situacemi (nemoc, karanténa, náhlé úmrtí, omezení 

pohybu…), a s tím souvisí sociální a psychické problémy   


