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1 Základní informace o Uešeném území 

1.1 Charakteristika území správního obvodu ORP Vodňany 
 

Sprá┗ﾐí oH┗od ORP Vodňaﾐ┞ se od roku ヲヰヰヱ ┗ adﾏiﾐistrati┗ﾐíﾏ čleﾐěﾐí ﾐeﾏěﾐí. Zahrﾐuje ヱΑ oHIí, 
ヴヴ částí oHIí, ンヶ katastrálﾐíIh úzeﾏí, ヲ oHIe se statuteﾏ ﾏěsta. Většiﾐa populaIe je soustředěﾐa do 
d┗ou ﾏěst ┗ úzeﾏí: ﾏěsta Vodňaﾐ┞ s cca Α tis. oH┞┗ateli a ﾏěsta Bavorov s cca 1,6 tis. obyvateli. 

Ostatﾐí oHIe ┗ úzeﾏí ﾏají do ヵヰヰ oH┞┗atel ふヱヵ ze ヱΑ Ielkeﾏぶ, z toho ヶ oHIí ふンヵ,ン % z Ielko┗ého počtu 
oHIíぶ ﾏá do 99 oH┞┗atel ふBud┞ﾐě, Hájek, Krajﾐíčko, Měk┞ﾐeI, Pi┗ko┗ice, Pohorovice), 2 obce 100 – 

ヱΓΓ oH┞┗atel ふKrašlo┗iIe, Trusko┗iIeぶ, ヲ oHIe ヲヰヰ-ヲΓΓ oH┞┗atel ふBílsko, SkočiIeぶ, ン oHIe ンヰヰ-399 

ふDrahoﾐiIe, ChelčiIe, StožiIeぶ, ヲ oHIe ヴヰヰ-499 oH┞┗atel ふČíčeﾐiIe, LiHějo┗iIeぶ.  
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Ukazatel 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Počet oHIí  17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

Počet částí oHIí 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

Počet oHIí se statuteﾏ ﾏěsta 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Počet oHIí se statuteﾏ ﾏěst┞se x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/xc/orp_vodnany 

 

SO ORP 

Počet 
oHIí 

Výﾏěra 
v ha 

Počet 
obyvatel 

Hustota 

obyvatelstva 

ﾐa ヱ kﾏ² 

Počet oHIí s počteﾏ oH┞vatel ヰ-499 
Počet oHIí se 
statutem 

ﾏěsta 

Podíl 
ﾏěstského 
obyvatelstva v 

% do 99 100-199 200-299 300-399 400-499 

Vodňaﾐ┞ 17 17920 11625 64,9 6 2 2 3 2 2 72,7 

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/xc/orp_vodnany 

 

 

 

https://www.czso.cz/csu/xc/orp_vodnany
https://www.czso.cz/csu/xc/orp_vodnany
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Sprá┗ﾐí oH┗od oHIe s rozšířeﾐou půsoHﾐostí Vodňaﾐ┞ se rozkládá na rozloze 17 920 ha, z toho 11 393 

ha zaujíﾏá zeﾏědělská půda, ヴ ヱヵヴ lesﾐí pozeﾏk┞, ヲΑヰ ha zasta┗ěﾐá ploIha. V úzeﾏí doIhází 
k úH┞tku zeﾏědělské půd┞, za posledﾐíIh ヱヰ let Ielkeﾏ o ヱヰヴ ha. Naproti toﾏu přiHý┗á lesﾐíIh 
pozeﾏků a to o ヲヲ ha od roku ヲヰヰヵ. )asta┗ěﾐa ploIha se z┗ýšila od roku ヲヰヰヵ o ン ha. 
V sou┗islosti se z┗┞šo┗áﾐíﾏ počtu oH┞┗atel od roku ヲヰヰヱ a staHilﾐí rozloze úzeﾏí doIhází také ke 
z┗┞šo┗áﾐí hustot┞ zalidﾐěﾐí ふr. ヲヰヰヱ- 61,3, r. 2015 - 64,9 osob/1 km

2ぶ. Nej┗┞šší zalidﾐěﾐost byla v roce 

2010 a to 66,0 osob/1 km
2
. 

 

Pozemky 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

┗ýﾏěra ┗ ha 17921 17919 17919 17919 17919 17919 17921 17921 17921 17920 17920 

zeﾏědělská půda 11497 11477 11464 11461 11460 11443 11431 11427 11407 11406 11393 

lesﾐí pozeﾏk┞  4132 4132 4138 4140 4141 4145 4150 4153 4154 4154 4154 

zasta┗ěﾐá ploIha 267 267 268 268 268 270 271 271 271 270 270 

Hustota zalidﾐěﾐí ふosoH┞/kﾏ²ぶ 62,2 63,4 64,8 65,3 65,4 66,0 65,3 65,1 64,7 64,7 64,9 

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/xc/orp_vodnany 

 

1.2 Obyvatelstvo území správního obvodu ORP Vodňany  
 

Počet oH┞┗atel přesáhl jedeﾐáItitisíIo┗ou hraﾐiIi ┗ roIe ヲヰヰヲ ふヱヱヰヱヰぶ, od té doH┞ se stále počet 
obyvatel z┗┞šo┗al až do roku ヲヰヱヰ ふヱヱΒヱΒぶ. Od tohoto roku se počet oH┞┗atel ┗e SO ORP Vodňaﾐ┞ 
opět sﾐižuje ふr. ヲヰヱヵ ヱヱヶヲヵ oH┞┗atelぶ. Přirozeﾐý přírůstek oH┞┗atelst┗a je ┗ průHěhu let ┗ětšiﾐou 
záporﾐý, tj. je ┗íIe zeﾏřelýIh ﾐež ﾐarozeﾐýIh. Naopak je toﾏu u přírůstku oH┞┗atel stěho┗áﾐíﾏ. 
)┗┞šo┗áﾐí počtu oH┞┗atel H┞lo způsoHeﾐo přede┗šíﾏ ﾏigraIí. )┗┞šuje se průﾏěrﾐý ┗ěk ﾏužů i žeﾐ, 
podíl oH┞┗atel ┗e ┗ěku ヶヵ let a ┗íIe a iﾐde┝ stáří1. Od roku ヲヰヱヱ připadá ┗íIe ﾐež ヱヰヰ osoH ┗e ┗ěku ヶヵ 
a ┗íIe let ﾐa ヱヰヰ dětí ┗e ┗ěku ヰ-14 let.  

 

Obyvatelstvo 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Počet oH┞vatel 11154 11366 11603 11695 11722 11818 11706 11670 11599 11601 11625 

Hustota zalidﾐěﾐí ふosoH┞/kﾏ²ぶ 62,2 63,4 64,8 65,3 65,4 66 65,3 65,1 64,7 64,7 64,9 

Živě ﾐarozeﾐí 123 121 128 134 148 111 105 113 86 96 119 

Přirozeﾐý úH┞tek oH┞vatel 1 -8 -8 7 34 -4 -12 -32 -40 -14 -23 

Živě ﾐarozeﾐí ﾐa ヱヰヰヰ oH┞vatel2
 x 10,8 11,2 11,5 12,7 9,4 9,0 9,7 7,4 8,3 10,2 

Přírůstek oH┞vatel stěhováﾐíﾏ 100 220 245 85 -7 100 -30 -4 -31 16 47 

Celkový přírůstek 101 212 237 92 27 96 -42 -36 -71 2 24 

Podíl oH┞vatel ve věku ヶヵ let a víIe 14,2 14,3 14,2 14,5 14,8 15,1 15,8 16,3 16,9 17,4 17,6 

Iﾐde┝ stáří 90,6 92,1 92,9 95,1 96,8 99,9 103,8 108,3 112,3 115,5 116,8 

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/xc/orp_vodnany 

                                                           
1
 Iﾐde┝ stáří = počet osoH ┗e ┗ěku ヶヵ a ┗íIe let ﾐa ヱヰヰ dětí ┗e ┗ěku ヰ-14 let 

2
 počet ži┗ě ﾐarozeﾐýIh dětí ﾐa ヱヰヰヰ oH┞┗atel středﾐího sta┗u ふk ヱ.Α.ぶ 

https://www.czso.cz/csu/xc/orp_vodnany
https://www.czso.cz/csu/xc/orp_vodnany
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Porovﾐáﾐí ORP dle iﾐde┝u stáří – rok 2015 

ORP 
Průﾏěrﾐý věk - 

ﾏuži 
Průﾏěrﾐý věk - 

žeﾐ┞ 

Podíl oH┞vatel ve 
věku ヶヵ let a víIe 

Iﾐde┝ stáří 

Kaplice 39,3 41,6 15,3 94,3 

Český Kruﾏlo┗ 40 41,9 16,8 102,5 

Trho┗é S┗iﾐ┞ 40,1 42,4 16,8 106,2 

Týﾐ ﾐad Vlta┗ou 39,9 42,1 16,5 107,5 

Prachatice 40,2 42,5 17,1 110 

České Budějo┗iIe 40,4 42,9 18 113,4 

Vodňaﾐy 40,3 43 17,6 116,8 

Vimperk 40,9 43,6 18,3 120,7 

Strakonice 41 43,7 18,8 122,2 

JiﾐdřiIhů┗ HradeI 41 43,5 18,9 126 

DačiIe 41,1 43,8 18,8 128,4 

TáHor 41,3 43,9 19,4 128,8 

Písek 41,1 44 19,6 129 

SoHěsla┗ 41,8 44,5 20,2 137,9 

TřeHoň 41,6 44,3 20,2 140,1 

Blatﾐá 41,3 44,7 20,2 140,5 

Milevsko 42,7 45,4 21,8 161,6 

Jihočeský kraj 40,8 43,3 18,5 120,4 

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/xc/casove-rady-za-jednotlive-spravni-obvody-orp 

 

)┗┞šuje se průﾏěrﾐý ┗ěk ﾏatk┞ při ﾐarozeﾐí dítěte z ヲΑ,Γ let ┗ěku ┗ roce 2006 na 30,7 let v roce 2015, 

stejﾐě tak se z┗┞šuje i průﾏěrﾐý ┗ěk ﾏatk┞ při ﾐarozeﾐí pr┗ﾐího dítěte z ヲヵ,ヲ let ┗ěku ﾐa ヲΒ,Α let. 
Toﾏuto treﾐdu odpo┗ídá i z┗┞šujíIí se podíl dětí ﾐarozeﾐýIh ﾏatkáﾏ ┗e ┗ěko┗é kategorii ンヰ-34 let, 

kdy v roIe ヲヰヰヶ čiﾐil podíl dětí ﾐarozeﾐýIh ﾏatkáﾏ ┗e ┗ěko┗é kategorii ンヰ-ンヴ let IIa ヱΓ % a ﾏatkáﾏ 
┗e ┗ěko┗é kategorii ヲヵ-29 let 50,41 %, v roIe ヲヰヱヰ čiﾐil podíl dětí ﾐarozeﾐýIh ﾏatkáﾏ ┗e ┗ěko┗é 
kategorii 30-34 let IIa ンヲ,ンヴ % a ﾏatkáﾏ ┗e ┗ěko┗é kategorii ヲヵ-29 let 29,73 % a v roIe ヲヰヱヵ čiﾐil 
podíl dětí ﾐarozeﾐýIh ﾏatkáﾏ ┗e ┗ěko┗é kategorii ンヰ-ンヴ let IIa ヲΑ,Αン % a ﾏatkáﾏ ┗e ┗ěko┗é 
kategorii 25-ヲΓ let ヲヶ,ΒΓ %. )┗ýšil se také podíl dětí ﾐarozeﾐýIh ﾏatkáﾏ ┗e ┗ěko┗é kategorii 35-39 let 

a to ze 6,61 % v roce 2006 na 19,33 % v roce 2015.  

 

 

 

 

 

https://www.czso.cz/csu/xc/casove-rady-za-jednotlive-spravni-obvody-orp
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Ži┗ě ﾐarozeﾐí dle ┗ěku ﾏatk┞ ┗ SO ORP Vodňaﾐ┞ 

věk ﾏatk┞ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

-19 5 4 1 1 5 0 3 2 4 3 

20-24 23 20 22 17 24 7 12 10 12 21 

25-29 61 51 41 60 33 36 43 29 28 32 

30-34 23 42 55 53 36 42 37 32 35 33 

35-39 8 9 13 15 12 16 16 11 14 23 

40+ 1 2 2 2 1 4 2 2 3 7 

celkem 121 128 134 148 111 105 113 86 96 119 

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/so-orp-jihocesky-kraj-t8hqh1p2px 

 

1.3 Zaměstnanost v území správního obvodu ORP Vodňany 
 

Od roku 2006 došlo ﾐa úzeﾏí sprá┗ﾐího oH┗odu ORP Vodňaﾐ┞ k ﾐárůstu ekoﾐoﾏiIkýIh suHjektů        

o 360 suHjektů. Nárůst H┞l zazﾐaﾏeﾐáﾐ u f┞ziIkýIh osoH. Naopak počet prá┗ﾐiIkýIh osoH poklesl. 
Podíl f┞ziIkýIh osoH z Ielko┗ého počtu ekoﾐoﾏiIkýIh suHjektů předsta┗uje Β4,65 % v roce 2015. 

Z Ielko┗ého počtu ekoﾐoﾏiIkýIh suHjektů předsta┗ují suHjekt┞ Hez zaﾏěstﾐaﾐIů ヱヰヱヰ suHjektů tj.  
33,77 %, mikropodniky (1-Γ zaﾏěstﾐaﾐIůぶ ヱヶヰ suHjektů tj. ヵ,ンヵ %, ﾏalé podﾐik┞ ふヱヰ-ヴΓ zaﾏěstﾐaﾐIůぶ 
ヴヲ suHjektů tj. ヱ,ヴヰ %, středﾐí podﾐik┞ ふヵヰ-ヲヴΓ zaﾏěstﾐaﾐIůぶヱヴ suHjektů tj. ヰ,ヴΑ %, ┗elké podﾐik┞ 
ふヲヵヰ a ┗íIe zaﾏěstﾐaﾐIůぶ ヲ suHjekt┞ tj. ヰ,ヰΑ %.  
 

EkoﾐoﾏiIké suHjekt┞ podle počtu zaﾏěstﾐaﾐIů 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Hez zaﾏěstﾐaﾐIů  851 747 913 966 1040 1068 1024 975 994 1010 

mikropodniky (1-Γ zaﾏěstﾐaﾐIůぶ 174 168 178 168 180 185 169 165 163 160 

ﾏalé podﾐik┞ ふヱヰ-49 zaﾏěstﾐaﾐIůぶ 61 67 55 60 49 44 49 46 45 42 

středﾐí podﾐik┞ ふヵヰ-ヲヴΓ zaﾏěstﾐaﾐIůぶ 9 11 16 13 13 14 13 11 10 14 

┗elké podﾐik┞ ふヲヵヰ a ┗íIe zaﾏěstﾐaﾐIůぶ 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

ﾐezjištěﾐo 1535 1684 1580 1531 1593 1602 1715 1754 1736 1763 

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/so-orp-jihocesky-kraj-t8hqh1p2px 

 

Nej┗íIe ekoﾐoﾏiIkýIh suHjektů v roce 2015 podﾐiká ┗ oHIhodu, uH┞to┗áﾐí, stra┗o┗áﾐí a pohostiﾐst┗í 
a to 25,5 %, ve sta┗eHﾐiIt┗í ヱヴ,ン %, ┗ průﾏ┞slu ヱヲ,Β %, ┗ zeﾏědělst┗í, lesﾐiIt┗í a r┞Hářst┗í ヱヰ,9 %. 

Z taHulk┞ ┗┞plý┗á, že od roku ヲヰヰΓ se sﾐižuje podíl ekoﾐoﾏiIkýIh suHjektů ┗ zeﾏědělst┗í, lesﾐiIt┗í      
a r┞Hářst┗í. Nej┗ětšíﾏi zaﾏěstﾐa┗ateli ┗ úzeﾏí SO ORP Vodňaﾐ┞ je Vodňaﾐská drůHež, a.s. a A. 
Pöttiﾐger, spol. s r.o. 

 

 

 

https://www.czso.cz/csu/czso/so-orp-jihocesky-kraj-t8hqh1p2px
https://www.czso.cz/csu/czso/so-orp-jihocesky-kraj-t8hqh1p2px
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Podíl ekoﾐoﾏiIkýIh suHjektů podle ┗┞HraﾐýIh od┗ět┗í ekoﾐoﾏiIké čiﾐﾐosti ┗ % 

odvětví ekoﾐoﾏiIké čiﾐﾐosti 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

zeﾏědělst┗í, lesﾐiIt┗í, r┞Hářst┗í 15,1 14,7 14,7 11,5 11,2 10,4 10,5 10,7 10,6 10,9 

průﾏ┞sl Ielkeﾏ 13,9 13,7 13,3 13,3 13,1 13,0 13,0 12,7 12,8 12,8 

sta┗eHﾐiIt┗í 13,5 13,6 13,7 14,3 14,8 14,6 14,2 14,0 14,3 14,3 

oHIhod, uH┞to┗áﾐí, stra┗o┗áﾐí a pohostiﾐst┗í 32,6 33,0 31,9 30,1 29,3 28,9 28,0 25,3 25,6 25,5 

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/so-orp-jihocesky-kraj-t8hqh1p2px 

 

Z hlediska ﾐezaﾏěstﾐaﾐosti je situaIe ┗ ORP Vodňaﾐ┞ již dlouhodoHě ﾐepřízﾐi┗á. V roce 2015 se sice 

podíl ﾐezaﾏěstﾐaﾐýIh osoH sﾐížil, ale je stále ヴ. ﾐej┗┞šší ┗ Jihočeskéﾏ kraji. Podíl oHčaﾐů se 
zdra┗otﾐíﾏ postižeﾐíﾏ předsta┗o┗al ┗ roce 2015 21,2 % z Ielko┗ého počtu e┗ido┗aﾐýIh uIhazečů o 
zaﾏěstﾐáﾐí, Iož H┞l druhý ﾐej┗┞šší ┗ Jihočeskéﾏ kraji, podíl osoH s délkou e┗ideﾐIe ﾐad ヱヲ ﾏěsíIů H┞l 
ンΒ,ヱ %, Iož H┞l čt┗rtý ﾐej┗┞šší ┗ Jihočeskéﾏ kraji. Přízﾐi┗ější situaIe je u podílu aHsol┗eﾐtů 
z Ielko┗ého počtu e┗ido┗aﾐýIh uIhazečů o zaﾏěstﾐáﾐí, který čiﾐil ヴ,ヰ % a ┗ ráﾏIi Jihočeského kraje. 
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Blatﾐá 476 96,40 18,90 4,80 27,50 10,60 5,04 

České Budějo┗iIe 4476 91,20 14,30 5,00 21,80 1,90 3,90 

Český Kruﾏlo┗ 2182 96,90 13,80 2,50 36,00 4,90 7,52 

DačiIe 800 95,80 12,10 4,30 26,30 8,00 5,88 

JiﾐdřiIhů┗ HradeI 1491 91,50 15,90 4,30 21,00 3,70 4,29 

Kaplice 943 97,90 16,90 3,00 42,90 1,70 6,86 

Milevsko 552 97,80 9,60 4,70 15,80 6,30 4,47 

Písek 1604 88,90 12,50 3,60 22,10 2,30 4,15 

Prachatice 1094 91,40 14,30 4,00 20,80 1,77 4,41 

SoHěsla┗ 988 98,80 14,20 3,50 41,90 7,20 6,75 

Strakonice 1711 98,50 21,30 3,00 36,80 6,90 5,58 

TáHor 3183 99,20 15,20 4,20 38,30 7,10 5,93 

Trho┗é S┗iﾐ┞ 508 92,70 16,30 5,70 16,50 6,10 3,68 

TřeHoň 761 92,60 10,60 3,70 28,50 5,80 4,31 

Týﾐ ﾐad Vlta┗ou 481 91,70 19,50 4,20 35,60 4,50 4,56 

Vimperk 542 90,00 16,20 4,60 24,20 2,00 4,15 

Vodňaﾐ┞ 528 98,30 21,20 4,00 38,10 3,10 6,63 

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/xc/casove-rady-za-jednotlive-spravni-obvody-orp údaje k 31.12.2015 

https://www.czso.cz/csu/czso/so-orp-jihocesky-kraj-t8hqh1p2px
https://www.czso.cz/csu/xc/casove-rady-za-jednotlive-spravni-obvody-orp
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1.4 Místní partnerství na území správního obvodu ORP Vodňany 
 

Regioﾐálﾐí roz┗oj úzeﾏí o┗li┗ňují ﾏěsta, oHIe SO ORP, zaﾏěstﾐa┗atelé ┗ regioﾐu, škol┞, spolk┞, 

akti┗ﾐí oHčaﾐé, ﾏístﾐí akčﾐí skupiﾐ┞, doHro┗olﾐé s┗azk┞ oHIí. 

Z ﾏístﾐíIh akčﾐíIh skupiﾐ půsoHí ┗ úzeﾏí MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z. s. a MAS Rozk┗ět, z. s.. 

 MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z. s., pokrý┗á ┗ětšiﾐu úzeﾏí SO ORP Vodňaﾐ┞ a zasahuje také do úzeﾏí 

SO ORP Písek ふAlbrechtice nad Vltavou, Bavorov, Bílsko, Bud┞ﾐě, ČíčeﾐiIe, Dolﾐí No┗osedl┞, 

Drahonice, Heřﾏaň, Kluk┞, Krajﾐíčko, KrašloviIe, Křeﾐo┗iIe, Měk┞ﾐeI, Olešﾐá, Oslo┗, 

Paseky, Pivkovice, Podolí I, Pohorovice, Proti┗íﾐ, Putiﾏ, RažiIe, Skál┞, SkočiIe, SlaHčiIe, 

StožiIe, Tálíﾐ, Teﾏeš┗ár, VlasteI, Vodňaﾐ┞, Vojﾐíko┗, VrIo┗iIe, )áhoří, )┗íko┗ské Podhradí, 

Žďár ふIelkeﾏ ンヵ oHIíぶ).  

 MAS Rozk┗ět, z. s., pokrý┗á úzeﾏí ンヰ oHIí, z toho prá┗ě ン oHIe spadají do úzeﾏí SO ORP 

Vodňaﾐ┞ ふChelčiIe, LiHějo┗iIe, Trusko┗iIe jako součást Mikroregioﾐu ChelčiIko-LheﾐiIkéhoぶ. 

Z doHro┗olﾐýIh s┗azků oHIí půsoHí ┗ úzeﾏí DoHro┗olﾐý s┗azek oHIí BlaﾐiIko-ota┗ský regioﾐ; 

Mikroregioﾐ ChelčiIko-LheﾐiIký, s┗azek oHIí; DoHro┗olﾐý s┗azek oHIí Mikroregioﾐ VlaIho┗o Březí; 

DoHro┗olﾐý s┗azek oHIí „)latý ┗rIh“; S┗azek ﾏěst a oHIí okresu StrakoﾐiIe 

 DoHro┗olﾐý s┗azek oHIí BlaﾐiIko-ota┗ský regioﾐ ふčleﾐské oHIe Albrechtice, Bavorov, Bílsko, 

ČíčeﾐiIe, Dolﾐí No┗osedl┞, Drahonice, Heřﾏaň, Krajﾐíčko, KrašloviIe, Měk┞ﾐeI, Paseky, 

Pivkovice, Proti┗íﾐ, Putiﾏ, RažiIe, Skál┞, SkočiIe, Tálíﾐ, Vodňaﾐ┞, Žďár ふ2ヰ oHIíぶぶ 

 Mikroregioﾐ ChelčiIko - LheﾐiIký, s┗azek oHIí ふčleﾐské oHIe: ChelčiIe, LheﾐiIe, Mičo┗iIe, 

Truskovice, Malovice, LiHějoviIe (6 obcí)) 

 DoHro┗olﾐý s┗azek oHIí Mikroregioﾐ VlaIho┗o Březí ふčleﾐské oHIe Malenice, Šumavské 

Hoštice, Žárovná, Kratušín, Budkov, Krajníčko, Vlachovo Březí, Hoštice, Lipovice, 

Bušanovice, Chlumany, Strunkovice nad Blanicí, Dvory, Dub, Čepřovice, Tvrzice, Předslavice, 

Lažiště, Litochovice (19 obcí)). 

 DoHro┗olﾐý s┗azek oHIí „)latý ┗rIh“ ふčleﾐské oHIe Drahonice, Heřﾏaň, Kestřaﾐ┞, Putiﾏ, 

RažiIe, Skál┞ ふヶ oHIíぶぶ. 

 S┗azek ﾏěst a oHIí okresu StrakoﾐiIe ふčleﾐské oHIe Vodňaﾐsko: Ba┗oro┗, Bílsko, Bud┞ﾐě, 

DrahoﾐiIe, ChelčiIe, Krajﾐíčko, Krašlo┗iIe, LiHějo┗iIe, Měk┞ﾐeI, Pi┗ko┗iIe, Pohoro┗iIe, 

StožiIe, Vodňaﾐ┞ ふIelkeﾏ ヱヰヶ oHIíぶぶ 
zdroj: http://www.kraj-jihocesky.cz/1936/registr_dobrovolnych_svazku_obci.htm-aktualizace k 8. 12. 2015 

http://www.kraj-jihocesky.cz/1936/registr_dobrovolnych_svazku_obci.htm-aktualizace%20k 8.%2012.%202015
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2 Analýza strategických dokumentů v oblasti vzdělávání  
 

2.1 Strategie na národní úrovni 
 

Dokumenty IelorepuHliko┗é úro┗ﾐě, které jsou ┗┞užit┞ pro ﾏetaaﾐalýzu MAP ORP Vodňaﾐ┞:  

 Strategie ┗zdělá┗aIí politik┞ České repuHlik┞ do roku ヲヰヲヰ ふsIh┗áleﾐa 
usﾐeseﾐíﾏ ┗lád┞ ČR  č. ヵンΒ ze dﾐe Γ. čer┗eﾐIe ヲヰヱヴぶ  

 DlouhodoHý záﾏěr ┗zdělá┗áﾐí a roz┗oje ┗zdělá┗aIí sousta┗┞ ČR ﾐa oHdoHí 
2015-ヲヰヲヰ ふpřijat ┗ládou ヱヵ. ヴ. ヲヰヱヵ jako usﾐeseﾐí ┗lád┞ ČR č. ヲΑΑ/ヲヰヱヵぶ 

 Akčﾐí pláﾐ iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí ﾐa oHdoHí ヲヰ16-ヲヰヱΒ ふ┗zat ﾐa ┗ědoﾏí ┗ládou 
ČR ヲΓ. čer┗eﾐIe ヲヰヱヵぶ 

 Strategie digitálﾐího ┗zdělá┗áﾐí ふpřijata ┗ládou ヱヲ. ヱヱ. ヲヰヱヴ usﾐeseﾐíﾏ ┗lád┞ ČR 
č. ΓヲΑ/ヲヰヱヴぶ 

 

 

Strategie vzdělávaIí politiky České repuHliky do roku ヲヰヲヰ  

 

Strategie ┗zdělá┗aIí politik┞ České repuHlik┞ do roku ヲヰヲヰ je základﾐíﾏ koﾐIepčﾐíﾏ dokuﾏeﾐteﾏ 
české ┗zdělá┗aIí politik┞, který ﾐa základě zhodﾐoIeﾐí aktuálﾐího sta┗u ┗zdělá┗aIího s┞stéﾏu 
staﾐo┗uje základﾐí ráﾏeI dalšího roz┗oje ┗zdělá┗aIího s┞stéﾏu a ┗┞Iházet H┞ z něj ﾏěli ┗šiIhﾐi 
t┗ůrIi ┗zdělá┗aIí politik┞ ふMŠMT, kraje, ÚSCぶ. Teﾐto dokuﾏeﾐt staﾐo┗uje ﾐa IelorepuHliko┗é 
úro┗ﾐi tři průřezo┗é priorit┞ dalšího roz┗oje ┗zdělá┗aIí  
 sﾐižováﾐí ﾐerovﾐosti ve vzděláváﾐí 
 podpora kvalitﾐí výuk┞ a učitele jako její klíčový předpoklad 

 odpovědﾐé a efektivﾐí řízeﾐí vzdělávaIího s┞stéﾏu 

 

a ráﾏIo┗ě určuje sﾏěr┞ iﾐter┗eﾐIe ┗edouIí k jejiIh dosažeﾐí. Z hlediska MAPu jsou pro ﾐás 
klíčo┗é iﾐter┗eﾐIe ﾐíže pojﾏeﾐo┗aﾐé:  
 

Sﾐižováﾐí ﾐerovﾐosti ve vzděláváﾐí 
 )výšit dostupﾐost a kvalitu předškolﾐího vzděláváﾐí a raﾐé péče ふza┗ést posledﾐí rok 

předškolﾐího ┗zdělá┗áﾐí jako po┗iﾐﾐý, ┗časﾐou diagﾐostikou potíží dítěte ┗ průHěhu 
předškolﾐího oHdoHí eliﾏiﾐo┗at odklad┞ školﾐí doIházk┞ ふﾐa Házi spolupráIe ﾏezi rodiči, 
předškolﾐíﾏi pedagog┞ a poradeﾐskýﾏi iﾐstituIeﾏi, zdra┗otﾐík┞ a orgáﾐ┞ soIiálﾐěprá┗ﾐí 
oIhraﾐ┞ dětí, případﾐě posk┞to┗ateli služeH soIiálﾐí pre┗eﾐIeぶ, s┞steﾏatiIkýﾏ posilo┗áﾐíﾏ 
sítě ﾏateřskýIh škol a jejiIh kapaIit ┗┞t┗ářet podﾏíﾐk┞ pro to, aH┞ každé dítě, jehož zákoﾐﾐí 
zástupIi o to požádají, ﾏohlo Hýt přijato do předškolﾐího ┗zdělá┗áﾐí, posilo┗at ┗ýIho┗ﾐou a 
┗zdělá┗aIí fuﾐkIi předškolﾐí ﾐerodičo┗ské péče o děti; alterﾐati┗ﾐí forﾏ┞ péče o děti ┗e ┗ěku 
do zahájeﾐí po┗iﾐﾐé školﾐí doIházk┞, které ﾐeﾏají silﾐé ┗ýIho┗ﾐé a ┗zdělá┗aIí posláﾐí ふﾐapř. 
dětská skupiﾐaぶ, podporo┗at jeﾐ jako dočasﾐou alterﾐati┗u do doH┞ dostatečﾐého ﾐa┗ýšeﾐí 
kapaIit ﾏateřskýIh škol, popř. jiﾐýIh ┗zdělá┗aIíIh iﾐstituIí, posilo┗at spolupráIi ﾏezi rodiﾐou 
a školﾐíﾏ prostředíﾏ, Iíleﾐě z┗┞šo┗at účast ﾐa předškolﾐíﾏ ┗zdělá┗áﾐí dětí ze skupiﾐ a lokalit 
ohrožeﾐýIh soIiálﾐíﾏ ┗┞loučeﾐíﾏ, zahájit diskuzi o oHsahu ┗zdělá┗áﾐí učitelů ﾏateřskýIh 



 
 

11 

 

škol a ﾏožﾐéﾏ požada┗ku ﾐa jejiIh ┗┞šší k┗alifikaIi, ┗e spolupráIi s ostatﾐíﾏi ┗ěIﾐě 
příslušﾐýﾏi resort┞ ﾐa┗rhﾐout s┞stéﾏo┗é řešeﾐí ┗ oHlasti ┗zdělá┗áﾐí a péče o děti do ン let). 

 

 oﾏezovat vﾐější difereﾐIiaIi v základﾐíﾏ vzděláváﾐí a efektivﾐě začleňovat žák┞ do 
hlavﾐího vzdělávaIího proudu ふeliﾏiﾐo┗at odklad┞ školﾐí doIházk┞, resp. je po┗olo┗at pouze 
┗e ┗ýjiﾏečﾐýIh případeIh a pro┗ázat je se s┞stéﾏeﾏ přípra┗ﾐýIh tříd, ┗ ﾐá┗azﾐosti ﾐa 
deﾏografiIké treﾐd┞ ┗┞t┗ářet podﾏíﾐk┞ pro průHěžﾐé posilo┗áﾐí kapaIit základﾐíIh škol, 
speIifiIk┞ zlepšo┗at k┗alitu ┗zdělá┗aﾐí ﾐa druhéﾏ stupﾐi základﾐí škol┞ jako hla┗ﾐího 
┗zdělá┗aIího proudu, pro┗ést koﾏple┝ﾐí re┗izi ﾏeIhaﾐisﾏů podporujíIíIh ┗ﾐější difereﾐIiaIi 
┗zdělá┗aIíIh Iest ﾏezi předškolﾐíﾏ ┗zdělá┗áﾐíﾏ, pr┗ﾐíﾏ a druhýﾏ stupﾐěﾏ základﾐího 
┗zdělá┗áﾐí, jakýﾏi jsou zejﾏéﾐa diagﾐostiIké ﾐástroje ふa přijíﾏaIí řízeﾐí ┗ případě ┗íIeletýIh 
g┞ﾏﾐáziíぶ s Iíleﾏ eliﾏiﾐo┗at ﾐedů┗odﾐě ┗┞sokou ﾏíru ┗┞čleňo┗áﾐí dětí ﾏiﾏo hla┗ﾐí 
┗zdělá┗aIí proud, přesﾐěji ┗┞ﾏezit t┞p┞ a stupﾐě zﾐe┗ýhodﾐěﾐí a ﾐadáﾐí dětí a žáků a jiﾏ 
odpo┗ídajíIí podpůrﾐá opatřeﾐí ┗četﾐě fiﾐaﾐIo┗áﾐí, podporo┗at koﾏpeﾐzaIi ┗šeIh t┞pů 
zﾐe┗ýhodﾐěﾐí a roz┗oj ┗šeIh t┞pů ﾐadáﾐí, a to ﾐa priﾐIipu iﾐdi┗idualizaIe podpor┞, za┗ést 
s┞stéﾏ diagﾐostik┞ speIiálﾐíIh ┗zdělá┗aIíIh potřeH pro děti a žák┞ ze soIiálﾐě 
zﾐe┗ýhodﾐěﾐého prostředí tak, aH┞ H┞lo ﾏožﾐo ┗┞hodﾐoIo┗at úspěšﾐost opatřeﾐí ﾐa 
podporu jejiIh ┗zdělá┗áﾐí, státeﾏ orgaﾐizo┗aﾐé ┗ýHěro┗é testo┗áﾐí žáků základﾐího 
┗zdělá┗áﾐí zaIílit ┗ýlučﾐě ﾐa posk┞to┗áﾐí zpětﾐé ┗azH┞ ふžákůﾏ, jejiIh rodičůﾏ, učitelůﾏ, 
školáﾏ a t┗ůrIůﾏ ┗zdělá┗aIí politik┞ぶ a zajistit, aH┞ testo┗aIí platforﾏu ﾏohli škol┞, učitelé a 
žáIi ┗┞uží┗at i ﾐa doHro┗olﾐé Házi, podporo┗at zájﾏo┗é ┗zdělá┗áﾐí a jeho ┗azH┞ ﾐa forﾏálﾐí 
┗zdělá┗áﾐí pro skupiﾐu dětí a žáků od ヶ do ヱヵ let, podporo┗at efekti┗ﾐí a Iíleﾐé priﾏárﾐě 
pre┗eﾐti┗ﾐí akti┗it┞ určeﾐé žákůﾏ i pedagogůﾏ s Iíleﾏ ﾏiﾐiﾏalizaIe či oddáleﾐí rizika 
spojeﾐého s ┗ýsk┞teﾏ riziko┗ého Iho┗áﾐí, roz┗íjet a účiﾐﾐě do ┗zdělá┗aIího proIesu 
zapojo┗at akti┗it┞ ┗edouIí ke zdra┗éﾏu ži┗otﾐíﾏu st┞lu, podporo┗at propojo┗áﾐí školﾐího a 
ﾏiﾏoškolﾐího ┗zdělá┗áﾐí, ┗┞ro┗ﾐá┗at podﾏíﾐk┞ ┗ přístupu k ﾏiﾏoškolﾐíﾏ ┗zdělá┗aIíﾏ 
příležitosteﾏ, zdrojůﾏ a služHáﾏ a speIifiIk┞ se přitoﾏ zaﾏěřit ﾐa lokalit┞ a skupiﾐ┞ 
ohrožeﾐé soIiálﾐíﾏ, kulturﾐíﾏ ﾐeHo jaz┞ko┗ýﾏ ┗┞loučeﾐíﾏ). 

 

 podporovat dostupﾐost a kvalitu dalšího vzděláváﾐí ふ┗┞t┗ářet podﾏíﾐk┞ pro roz┗oj 
dostatečﾐě pestré ﾐaHídk┞ dalšího ┗zdělá┗áﾐí, ┗┞t┗ářet iﾐforﾏo┗aﾐé prostředí stiﾏulujíIí 
poptá┗ku po dalšíﾏ ┗zdělá┗áﾐí přede┗šíﾏ s ohledeﾏ ﾐa ﾐízko k┗alifiko┗aﾐé a soIiálﾐě 
zﾐe┗ýhodﾐěﾐé oHčaﾐ┞, podporo┗at a roz┗íjet práIi škol, školskýIh zařízeﾐí a kﾐiho┗eﾐ jako 
Ieﾐter Ieloži┗otﾐího učeﾐí, která posk┞tují ﾐejeﾐ počátečﾐí ┗zdělá┗áﾐí pro žák┞ a studeﾐt┞, 
ale i širokou ﾐaHídku dalšího ┗zdělá┗áﾐí ふprofesﾐího, zájﾏo┗ého, oHčaﾐského, rek┗alifikaIíぶ 
zaﾏěřeﾐého ﾐa dospělou populaIi, ┗četﾐě seﾐiorů, a podílejí se ﾐa s┞stéﾏu uzﾐá┗áﾐí 
založeﾐéﾏ ﾐa Národﾐí sousta┗ě k┗alifikaIí pro ﾐejrůzﾐější skupiﾐ┞ dospělýIh, 
prostředﾐiIt┗íﾏ Národﾐí sousta┗┞ k┗alifikaIí usﾏěrňo┗at roz┗oj ﾐaHídk┞ dalšího ┗zdělá┗áﾐí 
úzIe pro┗ázaﾐého s potřeHaﾏi trhu práIe a uﾏožňo┗at její propojo┗áﾐí s ﾐástroji akti┗ﾐí 
politik┞ zaﾏěstﾐaﾐosti ふﾐapř. rek┗alifikaIeぶ). 
 

 iﾐdividualizovat ﾐaHídku poradeﾐskýIh služeH ふ┗┞t┗ářet podﾏíﾐk┞ pro to, aH┞ poradeﾐské 
služH┞ ┗┞Iházel┞ ┗íIe ┗stříI iﾐdi┗iduálﾐíﾏ potřeHáﾏ dětí, žáků a studeﾐtů s Iíleﾏ posk┞tﾐout 
dostatečﾐě s┞steﾏatiIkou podporu dítěti, rodiﾐě i škole, ┗ zájﾏu ┗časﾐé a efekti┗ﾐí 
iﾐter┗eﾐIe dostupﾐé ┗šeﾏ děteﾏ, žákůﾏ a studeﾐtůﾏ zajistit dostatečﾐou dostupﾐost 
poradeﾐst┗í příﾏo ┗e školáIh a průHěžﾐě zlepšo┗at k┗alitu poradeﾐst┗í ﾐa ┗šeIh úro┗ﾐíIh 
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školského s┞stéﾏu, ted┞ od ┗zdělá┗áﾐí předškolﾐího až po ┗┞sokoškolské, podpořit služH┞ 
školﾐíIh ps┞Ihologů a školﾐíIh speIiálﾐíIh pedagogů ┗ HěžﾐýIh školáIh hla┗ﾐího 
┗zdělá┗aIího proudu, roz┗íjet a podporo┗at efekti┗ﾐí poradeﾐskou čiﾐﾐost ┗ oHlasti priﾏárﾐí 
pre┗eﾐIe riziko┗ého Iho┗áﾐí u dětí, žáků a studeﾐtů, zpřístupﾐit iﾐforﾏaIe o Iharakteru a 
zaﾏěřeﾐí škol způsoHeﾏ uﾏožňujíIíﾏ dálko┗ý přístup a rozšiřo┗at ﾐaHídku ┗zdělá┗aIího 
poradeﾐst┗í, které Hude žákůﾏ, ┗četﾐě žáků ﾐadaﾐýIh, poﾏáhat ﾐejeﾐ s ┗olHou škol┞, ale 
ro┗ﾐěž s ┗olHou ┗zdělá┗aIíIh ﾏožﾐostí ┗ ráﾏIi školﾐího a zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí, s orieﾐtaIí ┗ 
ﾏiﾏoškolﾐíIh ┗zdělá┗aIíIh příležitosteIh, zdrojíIh a služHáIh, zlepšit ﾏetodiIké ┗edeﾐí 
školskýIh poradeﾐskýIh zařízeﾐí ﾐa s┞stéﾏo┗é úro┗ﾐi, ﾐasta┗it efekti┗ﾐí a traﾐspareﾐtﾐí 
s┞stéﾏ fiﾐaﾐIo┗áﾐí podpůrﾐýIh opatřeﾐí staﾐo┗eﾐýIh ﾐa základě spolehli┗é pedagogiIko-

ps┞IhologiIké diagﾐostik┞ a zajistit jeho staHilﾐí fiﾐaﾐIo┗áﾐí z prostředků státﾐího rozpočtu, 
┗┞t┗ářet podﾏíﾐk┞ pro lepší spolupráIi ﾏezi růzﾐýﾏi druh┞ poradeﾐskýIh služeH, zejﾏéﾐa 
lépe pro┗ázat služH┞ pedagogiIko-ps┞IhologiIké se služHaﾏi pre┗eﾐti┗ﾐíﾏi, soIiálﾐíﾏi a 
zdra┗otﾐiIkýﾏi, jakož i se s┞stéﾏeﾏ služeH zaﾏěstﾐaﾐosti, zlepšo┗at dostupﾐost a k┗alitu 
kariéro┗ého poradeﾐst┗í zaﾏěřeﾐého ﾐa roz┗oj do┗edﾐostí potřeHﾐýIh pro řízeﾐí ┗lastﾐí 
profesﾐí dráh┞, roz┗íjet iﾐforﾏačﾐí, ┗zdělá┗aIí a ﾏetodiIkou podporu služeH poradeﾐst┗í ┗ 
Ieloži┗otﾐí perspekti┗ě ┗četﾐě dostupﾐé a k┗alitﾐí poradeﾐské služH┞ pro dospělé zájeﾏIe o 
ﾐá┗rat do forﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí ﾐeHo o další ┗zdělá┗áﾐí). 

Podpora kvalitﾐí výuk┞ a učitele jako její klíčový předpoklad  

 Dokoﾐčit a zavést kariérﾐí s┞stéﾏ pro učitele a zlepšovat podﾏíﾐk┞ pro jejiIh práIi 
(dokoﾐčit staﾐdard profese učitele, který popíše ﾐejdůležitější aspekt┞ k┗alitﾐí práIe 
pedagogiIkého praIo┗ﾐíka, a pro┗ázat jej s průHěžﾐýﾏ forﾏati┗ﾐíﾏ hodﾐoIeﾐíﾏ učitelů s 
Iíleﾏ poﾏáhat jiﾏ zlepšo┗at jejiIh pedagogiIkou čiﾐﾐost, dokoﾐčit ﾐá┗rh kariérﾐího s┞stéﾏu 
pro učitele a pilotﾐě o┗ěřit ┗šeIhﾐ┞ jeho pr┗k┞ ふpráIe s profesﾐíﾏi portfolii učitele, 
hodﾐoIeﾐí, ┗zdělá┗áﾐíぶ, zpraIo┗at ﾐá┗rh postupﾐé plošﾐé iﾏpleﾏeﾐtaIe kariérﾐího s┞stéﾏu 
ﾐa základě zkušeﾐostí z pilotﾐího o┗ěřeﾐí a dalšíIh rele┗aﾐtﾐíIh ┗stupů a podﾐětů a zajistit 
prostředk┞ ﾐa jeho uskutečﾐěﾐí, pro┗ázat kariérﾐí s┞stéﾏ pro učitele se s┞stéﾏeﾏ 
počátečﾐího i dalšího ┗zdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků, ┗┞t┗ořit staﾐdard profese 
ředitele, který popíše ﾐejdůležitější požado┗aﾐé do┗edﾐosti a dispoziIe pro k┗alitﾐí práIi 
ředitele s důrazeﾏ ﾐa pedagogiIké ┗edeﾐí a ﾐa zlepšo┗áﾐí ┗zdělá┗aIího s┞stéﾏu roz┗íjeﾐíﾏ 
spolupráIe ﾏezi školaﾏi, pro┗ázat staﾐdard profese ředitele s ┗ýHěreﾏ a hodﾐoIeﾐíﾏ 
čiﾐﾐosti ředitele ze straﾐ┞ zřizo┗atele, resp. České školﾐí iﾐspekIe, přičeﾏž hla┗ﾐíﾏ sﾏ┞sleﾏ 
je posk┞to┗at ředitelůﾏ průHěžﾐě podﾐět┞ pro zlepšo┗áﾐí jejiIh práIe, zlepšit oIhraﾐu učitele 
s ﾏožﾐýﾏ ┗┞užitíﾏ iﾐstitutu Ihráﾐěﾐé osoH┞, ┗ zá┗islosti ﾐa ekoﾐoﾏiIkéﾏ ┗ý┗oji usilo┗at o 
posilo┗áﾐí fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků ﾐa ﾏzd┞ pedagogiIkýIh i ﾐepedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ┗e 
školst┗í. 
 

 Moderﾐizovat počátečﾐí vzděláváﾐí učitelů a vstupﾐí vzděláváﾐí ředitelů ふz┗┞šo┗at 
atrakti┗itu profese učitele a studijﾐíIh prograﾏů připra┗ujíIíIh učitele pro ﾐejﾐadaﾐější 
uIhazeče o studiuﾏ, ┗ ráﾏIi studijﾐíIh prograﾏů připra┗ujíIíIh učitele ┗┞t┗ořit dostatečﾐý 
prostor pro roz┗oj pedagogiIkýIh do┗edﾐostí ﾐezH┞tﾐýIh pro práIi ┗e školﾐí třídě ふﾐapř. 
┗┞uží┗at diagﾐostiIké postup┞, uﾏět praIo┗at s kliﾏateﾏ tříd┞, přizpůsoHo┗at ┗ýuku 
iﾐdi┗iduálﾐíﾏ potřeHáﾏ jedﾐotli┗ýIh žáků, sledo┗at pokrok každého žáka, posk┞to┗at 
suﾏati┗ﾐí i forﾏati┗ﾐí hodﾐoIeﾐí, ┗┞učo┗at heterogeﾐﾐí kolekti┗┞, ┗┞uží┗at ┗e ┗ýuIe 
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efekti┗ﾐě iﾐforﾏačﾐí a koﾏuﾐikačﾐí teIhﾐologie, ote┗řeﾐé ┗zdělá┗aIí zdroje atd.ぶ, ┗ýrazﾐě 
z┗ýšit podíl a k┗alitu reflekto┗aﾐé praktiIké přípra┗┞ studeﾐtů jako ﾐedílﾐé součásti studijﾐíIh 
prograﾏů připra┗ujíIíIh učitele, ziﾐteﾐzi┗ﾐit spolupráIi ﾏezi fakultaﾏi připra┗ujíIíﾏi učitele 
a školaﾏi, ┗ ﾐiIhž studeﾐti ┗┞koﾐá┗ají s┗é pra┝e ﾐeHo do ﾐiIhž jako aHsol┗eﾐti učitelskýIh 
oHorů po aHsol┗o┗áﾐí ﾐastupují, re┗ido┗at ┗stupﾐí ┗zdělá┗áﾐí ředitelů s důrazeﾏ ﾐa roz┗oj 
do┗edﾐostí ┗ oHlasti pedagogiIkého ┗edeﾐí. 
 

 Posílit další vzděláváﾐí a ﾏetodiIkou podporu učitelů a ředitelů předevšíﾏ těﾏito 
opatřeﾐíﾏi ふzajistit, aH┞ každý učitel ﾏohl ┗┞uží┗at prograﾏ┞ dalšího ┗zdělá┗áﾐí a aH┞ ﾏěl k 
dispoziIi iﾐdi┗iduálﾐí podporu založeﾐou ﾐa refle┝i ┗lastﾐí pedagogiIké čiﾐﾐosti pod 
odHorﾐýﾏ ┗edeﾐíﾏ kd┞koli ┗ průHěhu s┗é profesﾐí dráh┞, oﾏezo┗at příčiﾐ┞ ﾐedostupﾐosti 
ﾐaHídk┞ dalšího ┗zdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků, podporo┗at efekti┗ﾐí forﾏ┞ 
┗zájeﾏﾐého sdíleﾐí zkušeﾐostí ﾏezi pedagog┞; zﾏapo┗at a z┗eřejňo┗at pro iﾐspiraci 

zkušeﾐosti českýIh škol s touto forﾏou zlepšo┗áﾐí, ﾐa ┗┞ššíIh stupﾐíIh kariérﾐího s┞stéﾏu 
┗┞ﾏezit poziIi ﾏeﾐtora pro učitele, kteří dosáhli zdatﾐosti ┗ ﾐěkteré profesﾐí oHlasti ふHez 
ohledu ﾐa ┗ěk ﾐeHo délku pra┝eぶ a ﾏají předpoklad┞ k pedagogiIkéﾏu ┗edeﾐí, a ┗┞t┗ořit 
s┞stéﾏ roz┗oje ﾏeﾐtorskýIh do┗edﾐostí pro pedagog┞, zajistit, aH┞ každý začíﾐajíIí učitel 
ﾏohl spolupraIo┗at s u┗ádějíIíﾏ učiteleﾏ, který ﾏá ﾏeﾐtorské do┗edﾐosti, s┞stéﾏo┗ě 
zajistit podporu pedagogiIkýﾏ lídrůﾏ, ┗četﾐě adek┗átﾐího ohodﾐoIeﾐí a ﾏožﾐosti sﾐížit 
příﾏou ┗┞učo┗aIí po┗iﾐﾐost tak, aH┞ ﾏohli ┗┞koﾐá┗at ﾏeﾐtorskou roli ┗e s┗é ﾐeHo i jiﾐé 
škole, ┗┞t┗ořit koﾏple┝ﾐí s┞stéﾏ profesﾐího roz┗oje ředitelů škol respektujíIí růzﾐé potřeH┞ ┗ 
jedﾐotli┗ýIh fázíIh jejiIh kariér┞ぶ. 
 

 Posílit výzﾐaﾏ kvalitﾐí výuk┞ ve v┞sokoškolskéﾏ vzděláváﾐí ふzajistit oHlasti ┗ýuk┞ 
┗ýzﾐaﾏﾐější ﾏísto ┗ ﾐástrojíIh ┗┞sokoškolské politik┞ ふzejﾏ. fiﾐaﾐIo┗áﾐí ┗eřejﾐýIh ┗┞sokýIh 
škol a akreditaIeぶ, ┗┞t┗ářet podﾏíﾐk┞ pro s┞steﾏatiIkou podporu pedagogiIké čiﾐﾐosti 
akadeﾏiIkýIh praIo┗ﾐíků, oHohaIo┗at studijﾐí prograﾏ┞ ┗┞sokýIh škol roz┗íjeﾐíﾏ složek 
┗ýuk┞ založeﾐýIh ﾐa profesﾐí ﾐeHo ┗ýzkuﾏﾐé pra┝i studeﾐtů, resp. akadeﾏiIkýIh 
praIo┗ﾐíků, prohluHo┗at ┗šeﾏi dostupﾐýﾏi ﾐástroji iﾐterﾐaIioﾐalizaIi studia jako 
ﾐezastupitelﾐý pr┗ek ┗┞sokoškolského ┗zdělá┗áﾐíぶ. 
 

 Srozuﾏitelﾐěji popsat Iíle vzděláváﾐí ふjasﾐěji ┗┞ﾏezit očeká┗aﾐé Iíle ┗zdělá┗áﾐí jako 
refereﾐčﾐí Hod┞ srozuﾏitelﾐé pro učitele, žák┞ a studeﾐt┞, rodiče, zaﾏěstﾐa┗atele i 
┗eřejﾐost; Iíle ┗zdělá┗áﾐí se o┗šeﾏ ﾐesﾏí oﾏezit ﾐa zﾐalosti, ale ﾏusí zahrﾐout i popis 
očeká┗aﾐé úro┗ﾐě širšíIh do┗edﾐostí a postojů ┗┞t┗ářejíIíIh předpoklad┞ pro akti┗ﾐí 
oHčaﾐst┗í, udržitelﾐý roz┗oj a deﾏokratiIké ┗ládﾐutí, ┗┞t┗ořit zastřešujíIí kurikulárﾐí 
dokuﾏeﾐt pro oHlast předškolﾐího až ┗┞sokoškolského ┗zdělá┗áﾐí, který forﾏou ┗ýstupů z 
učeﾐí popíše podstatu a Iíle ┗zdělá┗áﾐí ┗ jedﾐotli┗ýIh částeIh ┗zdělá┗aIí sousta┗┞, s ┗┞užitíﾏ 
ﾐástrojů a ﾏetod pedagogiIkého ┗ýzkuﾏu ┗┞hodﾐotit praktiIké zkušeﾐosti s kurikulárﾐí 
reforﾏou ┗ oHlasti předškolﾐího, základﾐího a středﾐího ┗zdělá┗áﾐí, ┗┞t┗ořit ﾏeIhaﾐisﾏus 
pro shroﾏažďo┗áﾐí ┗šeIh podﾐětů k úpra┗ě kurikulárﾐíIh dokuﾏeﾐtů a staHilﾐí odHorﾐou 
platforﾏu pro jejiIh ┗┞hodﾐoIo┗áﾐí, prostředﾐiIt┗íﾏ postupﾐé iﾏpleﾏeﾐtaIe ﾐárodﾐího 
k┗alifikačﾐího ráﾏIe ┗┞sokoškolského ┗zdělá┗áﾐí podporo┗at s┞steﾏatiIkou práIi s Iíli 
┗zdělá┗áﾐí ┗e studijﾐíIh prograﾏeIh a oHoreIh ┗┞sokýIh škol, roz┗íjet ﾐa ┗šeIh úro┗ﾐíIh 
┗zdělá┗aIí sousta┗┞ ﾏeIhaﾐisﾏ┞ traﾐspareﾐtﾐího uzﾐá┗áﾐí předIhozího forﾏálﾐího i 
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ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí ふ┗četﾐě zahraﾐičﾐíhoぶ a iﾐforﾏálﾐího učeﾐí pro účel┞ dalšího studia, 
a to ﾐa základě práIe s ┗ýstup┞ z učeﾐíぶ. 
 

 Moderﾐizovat s┞stéﾏ hodﾐoIeﾐí ﾐa úrovﾐi dítěte, žáka a studeﾐta ふ┗┞t┗ořit platforﾏu pro 
podporu forﾏati┗ﾐího hodﾐoIeﾐí dětí, žáků a studeﾐtů, roz┗íjet e┗aluačﾐí ﾐástroje k 
ﾏoﾐitoriﾐgu ┗šeIh ふted┞ i jiﾐýIh ﾐež ┗ědoﾏostﾐíIhぶ aspektů žáko┗a ┗ýkoﾐu spolu s detailﾐí 
speIifikaIí do┗edﾐostí potřeHﾐýIh k podáﾐí žádouIího ┗ýkoﾐu a s ukázkaﾏi ┗┞hodﾐoIeﾐýIh 
žáko┗skýIh praIí – ﾏezi e┗aluačﾐí ﾐástroje je přitoﾏ třeHa zahrﾐout ﾐejeﾐ ﾐástroje testo┗ého 
Iharakteru, ale i pozoro┗áﾐí a oHsaho┗ou aﾐalýzu žáko┗┞ práIe a žáko┗skýIh ┗ýstupů, zajistit 
┗ětší sro┗ﾐatelﾐost suﾏati┗ﾐího hodﾐoIeﾐí žáků, koﾐIipo┗at úpra┗u stá┗ajíIího ﾏodelu 
ﾏaturitﾐí zkoušk┞ tak, aH┞ uﾏožňo┗al lépe postihﾐout speIifika jedﾐotli┗ýIh t┞pů 
┗zdělá┗aIíIh prograﾏů s ﾏaturitﾐí zkouškou, a zahájit přeIhod ﾐa elektroﾐizaIi společﾐé 
části ﾏaturitﾐí zkoušk┞, podporo┗at ┗┞soké a ┗┞šší odHorﾐé škol┞ ┗ ﾏoderﾐizaIi ﾏetod 
hodﾐoIeﾐí studeﾐtů tak, aH┞ H┞l┞ ┗ souladu s Iíli a ﾏetodaﾏi ┗zdělá┗áﾐí, ┗┞hodﾐoIo┗at ┗li┗ 
testo┗áﾐí žáků ﾐa ┗zdělá┗aIí s┞stéﾏ a předIházet případﾐýﾏ ﾐegati┗ﾐíﾏ dopadůﾏ testo┗ýIh 
ﾐástrojů ﾐa ┗ýuku a učeﾐíぶ. 
 

 Moderﾐizovat hodﾐoIeﾐí ﾐa úrovﾐi škol┞ ふ┗┞t┗ořit a z┗eřejﾐit kritéria k┗alitﾐí škol┞ a dHát o 
jejich koﾐsisteﾐIi, ﾐa tato kritéria ﾐa┗ázat i hodﾐotiIí kritéria České školﾐí iﾐspekIe s jasﾐě 
popsaﾐou ﾏetodikou a také jejiIh uží┗áﾐí při iﾐspekčﾐí čiﾐﾐosti a hodﾐoIeﾐí škol┞ z poziIe 
zřizo┗atele, z┗ýrazﾐit forﾏati┗ﾐí aspekt┞ ┗ hodﾐoIeﾐí škol┞ Českou školﾐí iﾐspekIí s Iíleﾏ 
podporo┗at zlepšo┗áﾐí, tj. posk┞to┗at školáﾏ ﾏetodiIkou podporu ﾐezH┞tﾐou jak pro 
sﾏěřo┗áﾐí k defiﾐo┗aﾐé k┗alitě, tak pro autoe┗aluačﾐí proIes┞, staﾐo┗it přesﾐější pra┗idla 
pro hodﾐoIeﾐí škol zřizo┗ateleﾏ, oﾏezo┗at akti┗it┞, jejiIhž ┗ýstupeﾏ ﾏohou Hýt žeHříčk┞ 
škol Hez koﾐte┝to┗ýIh iﾐforﾏaIí, podporo┗at proIes┞ zajišťo┗áﾐí k┗alit┞ ふ┗ﾐějšího i ┗ﾐitřﾐíhoぶ 
jako s┗orﾐíku ﾏezi autoﾐoﾏií a odpo┗ědﾐostí ┗┞sokýIh škol – posílit ┗ýzﾐaﾏ ﾏeIhaﾐisﾏů 
┗ﾐitřﾐího zajišťo┗áﾐí k┗alit┞ ┗┞sokýIh škol a jejiIh lepší propojeﾐí s ┗ﾐějšíﾏ hodﾐoIeﾐíﾏ 
┗┞sokýIh škol a akreditačﾐíﾏ proIeseﾏぶ. 

 

Odpovědﾐé a efektivﾐí řízeﾐí vzdělávaIího s┞stéﾏu  
 

 Posilováﾐíﾏ prvků strategiIkého řízeﾐí ve vzdělávaIí politiIe ふzajistit lepší před┗ídatelﾐost 
roz┗oje ┗zdělá┗aIího s┞stéﾏu a zlepšit úro┗eň strategiIkého a ﾏetodiIkého ┗edeﾐí ze straﾐ┞ 
státu, zejﾏéﾐa ﾏiﾐisterst┗a školst┗í, zjedﾐodušit sousta┗u strategiIkýIh dokuﾏeﾐtů a za┗ést 
jejiIh jasﾐou hierarIhii, položit důraz ﾐa dlouhodoHé záﾏěr┞, jejiIhž platﾐost H┞ ﾏěla Hýt ┗ 
ﾐásledujíIíﾏ oHdoHí sjedﾐoIeﾐa ﾐa ヵ let tak, aH┞ H┞lo ﾏožﾐé dále s┞ﾐIhroﾐizo┗at jejiIh 
přípra┗u, ┗žd┞ e┝pliIitﾐě speIifiko┗at Iíle ┗zdělá┗aIí politik┞ pro daﾐé oHdoHí, způsoH 
┗┞hodﾐoIeﾐí jejiIh ﾐaplﾐěﾐí, a t┞to Iíle ┗žd┞ ┗┞hodﾐoIo┗at, každé opatřeﾐí ┗zdělá┗aIí politik┞ 
důsledﾐě pro┗ázet e┗aluaIí průHěhu za┗áděﾐí a dopadů a zaﾏěřit pozorﾐost ﾐa to, aH┞ 
e┗aluaIe ﾐeproHíhala forﾏálﾐě, ale aH┞ přiﾐesla faktiIké iﾐforﾏaIe, ﾐa základě kterýIh Hude 
ﾏožﾐo iﾏpleﾏeﾐtaIi ﾏodifiko┗at, ┗┞t┗ořit ﾐárodﾐí s┞stéﾏ ﾏoﾐitoro┗áﾐí ﾏír┞ dosaho┗áﾐí 
┗šeIh důležitýIh ┗ýsledků ┗zdělá┗áﾐí prostředﾐiIt┗íﾏ ┗ýHěro┗ýIh šetřeﾐí a dalšíIh ﾐástrojů, 
připra┗it profesﾐí ráﾏIe a ┗zdělá┗aIí prograﾏ┞ pro ┗edouIí praIo┗ﾐík┞ ┗e školst┗í ふzejﾏ. 
úředﾐík┞ ﾏiﾐisterst┗a, praIo┗ﾐík┞ příﾏo řízeﾐýIh orgaﾐizaIí, České školﾐí iﾐspekIe, zástupIe 
zřizo┗atelů atd.ぶ, usta┗it Národﾐí radu pro ┗zdělá┗áﾐí jako odHorﾐý poradﾐí orgáﾐ ﾏiﾐistra 
školst┗í, ﾏládeže a tělo┗ýIho┗┞ podporujíIí koﾐtiﾐuitu ┗zdělá┗aIí politik┞ぶ. 
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 )lepšeﾐíﾏ iﾐforﾏačﾐí a pozﾐatkové základﾐ┞ a rozvíjeﾐíﾏ výzkuﾏu v oHlasti vzděláváﾐí 
(zajistit lepší dostupﾐost dato┗é základﾐ┞ pro ┗šeIhﾐ┞ aktér┞ ┗e ┗šeIh t┞peIh a forﾏáIh 
┗zdělá┗áﾐí, doHudo┗at s┞stéﾏ získá┗áﾐí dat o podﾏíﾐkáIh, průIhodu dětí, žáků a studeﾐtů 
předškolﾐíﾏ, základﾐíﾏ, středﾐíﾏ, ┗┞ššíﾏ odHorﾐýﾏ a ┗┞sokoškolskýﾏ ┗zdělá┗áﾐíﾏi, 
zejﾏéﾐa pro účel┞ ﾏoﾐitoro┗áﾐí s┞stéﾏu, lépe koordiﾐo┗at s┞stéﾏ ┗ýzkuﾏu a ┗ý┗oje ┗ 
oHlasti ┗zdělá┗áﾐí a zřetelﾐě ┗┞ﾏezit jeho priorit┞ tak, aH┞ ﾏohl┞ Hýt s┞steﾏatiIk┞ zkouﾏáﾐ┞ 
klíčo┗é aspekt┞ ┗zdělá┗aIího s┞stéﾏu, popř. ┗┞┗íjeﾐ┞ ﾐástroje potřeHﾐé k jeho dalšíﾏu 
roz┗oji, lépe iﾐtegro┗at pozﾐatk┞ pedagogiIkého ┗ýzkuﾏu pro┗áděﾐého ┗┞sokýﾏi školaﾏi a 
dalšíﾏi ┗ýzkuﾏﾐýﾏi orgaﾐizaIeﾏiぶ. 
 

 Posíleﾐíﾏ hodﾐoIeﾐí vzdělávaIího s┞stéﾏu ふdot┗ořit uIeleﾐý s┞stéﾏ iﾐdikátorů pro 
hodﾐoIeﾐí ┗zdělá┗aIího s┞stéﾏu ﾐa základě staﾐo┗eﾐýIh kritérií, ┗e ┗azHě ﾐa I┞klus 
dlouhodoHýIh záﾏěrů periodiIk┞ ┗┞hodﾐoIo┗at ﾐaplňo┗áﾐí priorit a Iílů ┗zdělá┗aIí politik┞ a 
toto hodﾐoIeﾐí z┗eřejňo┗at, ﾐa ﾐárodﾐí úro┗ﾐi ┗┞┗iﾐout a za┗ést ﾏeIhaﾐisﾏ┞ pro pra┗idelﾐý 
sHěr reprezeﾐtati┗ﾐíIh dat o ┗ýsledIíIh žáků ┗četﾐě koﾐte┝to┗ýIh údajů, s┞steﾏatiIk┞ 
┗┞uží┗at ┗ýsledk┞ ┗ýHěro┗ého testo┗áﾐí ┗ýsledků žáků jako zpětﾐou ┗azHu pro ┗zdělá┗aIí 
s┞stéﾏ, pro úkol┞ spojeﾐé s hodﾐoIeﾐíﾏ ┗zdělá┗aIího s┞stéﾏu dále Iíleﾐě ┗┞uží┗at kapaIit┞ 
České školﾐí iﾐspekIe i ┗ýstup┞ z ﾏeziﾐárodﾐíIh teﾏatiIkýIh šetřeﾐí a usilo┗at o posilo┗áﾐí 
e┝pertﾐího zázeﾏí ┗ této oHlastiぶ. 
 

 )lepšeﾐíﾏ koﾏuﾐikaIe ﾏezi aktér┞ ve vzděláváﾐí včetﾐě široké veřejﾐosti ふz┗ýrazﾐit úlohu 
MŠMT a jíﾏ zřizo┗aﾐýIh orgaﾐizaIí jako akti┗ﾐího ﾏetodiIkého a koordiﾐačﾐího Ieﾐtra 
┗zdělá┗aIí politik┞, ziﾐteﾐzi┗ﾐit spolupráIi ﾏezi MŠMT a ostatﾐíﾏi ústředﾐíﾏi orgáﾐ┞ státﾐí 
sprá┗┞ spoluzodpo┗ědﾐýﾏi za oHlast ┗zdělá┗áﾐí, zejﾏéﾐa s MPSV, MPO, MMR a MK, ┗┞t┗ořit 
podﾏíﾐk┞ pro ┗zﾐik regioﾐálﾐíIh sítí či sdružeﾐí škol a zřizo┗atelů škol, přičeﾏž t┞to sítě H┞ 
ﾏěl┞ ┗zﾐikat „zdola“ ﾐa základě s┗oHodﾐého rozhodﾐutí zúčastﾐěﾐýIh aktérů, ┗┞jasﾐit ┗ztah┞ 
ﾏezi školaﾏi a jejiIh zřizo┗ateli, ┗┞t┗ářet platforﾏ┞ pro koﾏuﾐikaIi ﾏezi školaﾏi a 
zaﾏěstﾐa┗ateli, ┗ěﾐo┗at ┗ýrazﾐější pozorﾐost s┞steﾏatiIké, ote┗řeﾐé a srozuﾏitelﾐé 
prezeﾐtaIi připra┗o┗aﾐýIh a pro┗áděﾐýIh opatřeﾐí ┗zdělá┗aIí politik┞ rodičo┗ské i širší 
┗eřejﾐostiぶ. 

Zdroj: http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/strategie-2020_web.pdf 
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DlouhodoHý záﾏěr vzděláváﾐí a rozvoje vzdělávaIí soustavy ČR ﾐa oHdoHí ヲヰヱヵ-2020 

DlouhodoHý záﾏěr ČR je zpraIo┗áﾐ ┗ souladu s ustaﾐo┗eﾐíﾏ § Γ odst. ヱ zákoﾐa č. ヵヶヱ/ヲヰヰヴ SH., o 

předškolﾐíﾏ, základﾐíﾏ, středﾐíﾏ, ┗┞ššíﾏ odHorﾐéﾏ a jiﾐéﾏ ┗zdělá┗áﾐí ふškolský zákoﾐぶ, ┗e zﾐěﾐí 
pozdějšíIh předpisů a oHsah ﾏateriálu a jeho čleﾐěﾐí odpo┗ídá požada┗kůﾏ ┗┞hlášk┞ č. ヱヵ/ヲヰヰヵ SH., 
kterou se staﾐo┗í ﾐáležitosti dlouhodoHýIh záﾏěrů a ┗ýročﾐíIh zprá┗, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů. 

DlouhodoHý záﾏěr ┗zdělá┗áﾐí a roz┗oje ┗zdělá┗aIí sousta┗┞ České repuHlik┞ ﾐa oHdoHí ヲヰヱヵ-2020  je 

jedﾐíﾏ z iﾏpleﾏeﾐtačﾐíIh dokuﾏeﾐtů Strategie ┗zdělá┗aIí politik┞ České repuHlik┞ do roku ヲヰヲヰ a 

v souladu s touto Strategii staﾐo┗uje hla┗ﾐí Iíle regioﾐálﾐího ┗zdělá┗áﾐí.  

Z hlediska MAPu jsou pro ﾐás rele┗aﾐtﾐí ﾐásledujíIí téﾏata:  

v oHlasti předškolﾐího vzděláváﾐí 

 z┗ýšeﾐí dostupﾐosti a k┗alit┞ předškolﾐího ┗zdělá┗áﾐí, za┗edeﾐí povinného posledﾐího 

ročﾐíku předškolﾐího ┗zdělá┗áﾐí, podpora ﾏateřskýIh škol při začleňo┗áﾐí dětí ze 
zﾐe┗ýhodﾐěﾐýIh skupiﾐ  

v oHlasti základﾐího vzděláváﾐí 

 sﾐížit ﾏﾐožst┗í odkladů po┗iﾐﾐé školﾐí doIházk┞, kapaIitﾐě zajistit plﾐěﾐí po┗iﾐﾐé školﾐí 
doIházk┞ zejﾏéﾐa žákůﾏ ヱ. stupﾐě při zaIho┗áﾐí k┗alit┞ ┗zdělá┗áﾐí, současﾐé podporo┗at 
k┗alitu ┗zdělá┗áﾐí ヲ. stupﾐě )Š a ﾐez┗┞šo┗at podíl žáků odIházejíIí do ┗íIeletýIh g┞ﾏﾐázií, 
z┗┞šo┗áﾐí k┗alit┞ ┗zdělá┗áﾐí je úzIe pro┗ázáﾐo se z┗┞šo┗áﾐíﾏ k┗alit┞ počátečﾐího a dalšího 
┗zdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ヲ. stupﾐě )Š, podporo┗at spolupráIi škol a školskýIh 
zařízeﾐí zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí a dalšíIh ﾏiﾏoškolﾐíIh akti┗it, z┗┞šo┗at přístupﾐost 
zájﾏo┗ého a ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí žákůﾏ s potřeHou podpůrﾐýIh opatřeﾐí   

v oHlasti dalšího rozvoje sítě škol a školskýIh zařízeﾐí 
 

 v oblasti předškolﾐího vzděláváﾐí Hude podporo┗áﾐo ﾐa┗┞šo┗áﾐí ﾐej┗┞ššíIh po┗oleﾐýIh 
počtů ふdále jeﾐ „kapaIit┞“ぶ dětí ﾏateřskýIh škol zřizo┗aﾐýIh oHIí ﾐeHo s┗azkeﾏ oHIí a 
dalšíﾏi zřizo┗ateli ┗ ﾏísteIh s ﾐedostatečﾐýﾏi kapaIitaﾏi postupﾐě do roku ヲヰヱΒ tak, aH┞ 
H┞lo zajištěﾐo přijetí ┗šeIh dětí ┗e ┗ěku ン až ヵ let,  

 v oblasti základﾐího vzděláváﾐí bude podporováﾐo ﾐa┗┞šo┗áﾐí kapaIit základﾐíIh škol tak, 
aH┞ H┞l┞ do školﾐího roku ヲヰヱヶ/ヱΑ zajištěﾐ┞ kapaIit┞ pro přijetí Ielého populačﾐího ročﾐíku ┗ 
ráﾏIi spádo┗ého oH┗odu každé základﾐí škol┞,  

 v oblasti základﾐího uﾏěleIkého vzděláváﾐí ﾏohou Hýt kapaIit┞ základﾐíIh uﾏěleIkýIh škol 
ﾐa┗┞šo┗áﾐ┞ ┗ souladu s deﾏografiIkýﾏ ┗ý┗ojeﾏ, stá┗ajíIíﾏi kapaIitaﾏi základﾐíIh 
uﾏěleIkýIh škol ┗ jedﾐotli┗ýIh krajíIh a jejiIh ﾐaplﾐěﾐostí  

 ve školﾐíIh družiﾐáIh, školﾐíIh kluHeIh Hude uﾏožﾐěﾐo ﾐa┗┞šo┗áﾐí počtu žáků ┗ těIhto 
zařízeﾐíIh podle potřeH┞ s ohledeﾏ ﾐa kapaIit┞ základﾐíIh škol ┗ oHlasti, dále Hudou ﾏoIi 
Hýt podpořeﾐa školská zařízeﾐí pro zájﾏo┗é ┗zdělá┗áﾐí ふSVČ a DDM, které se podílejí ﾐa 
roz┗oji ﾐadáﾐí žáků, popř. ┗ )Š speIiálﾐí pro čiﾐﾐosti Akti┗ačﾐíIh Ieﾐter apod.ぶ. Případﾐé 
ﾐa┗┞šo┗áﾐí počtu žáků ┗e školﾐíIh družiﾐáIh a školﾐíIh kluHeIh H┞ ﾏělo odpo┗ídat ﾏíře 
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přiﾏěřeﾐé ﾐárůstu počtu dětí a žáků. )ohledﾐěﾐa H┞ ﾏěla Hýt také stá┗ajíIí ﾐaplﾐěﾐost škol┞, 
stá┗ajíIí síť školﾐíIh družiﾐ a školﾐíIh kluHů a jejiIh ﾐaplﾐěﾐost a síť středisek ┗olﾐého času,  

 v oblasti pedagogicko-ps┞IhologiIkého poradeﾐství Hude zhodﾐoIeﾐ dosa┗adﾐí ┗ý┗oj 
zejﾏéﾐa ┗ krajíIh ÚsteIkéﾏ, Králo┗éhradeIkéﾏ, ParduHiIkéﾏ, Jihoﾏora┗skéﾏ, 
Karlo┗arskéﾏ, OloﾏouIkéﾏ, ┗ Kraji V┞sočiﾐa a ┗ Praze, kde podíl klieﾐtů PPP, SPC a SVP ﾐa 
┗ěko┗é skupiﾐě žáků )Š a SŠ přesahuje ヲヰ proIeﾐt, s ohledeﾏ ﾐa ﾏístﾐí podﾏíﾐk┞ ﾐeHude 
z┗┞šo┗áﾐ počet školskýIh poradeﾐskýIh zařízeﾐí ┗ krajíIh.  

 

v oHlasti s┞stéﾏu hodﾐoIeﾐí žáků, škol a školského s┞stéﾏu 

 

  zefekti┗ﾐit s┞stéﾏ hodﾐoIeﾐí žáků, posíleﾐí forﾏati┗ﾐího hodﾐoIeﾐí a zajištěﾐí 
sro┗ﾐatelﾐosti hodﾐoIeﾐí ┗ ráﾏIi )Š, ┗┞t┗ořeﾐí kritérií k┗alitﾐí škol┞, pro┗ázat je s kritérii 
hodﾐoIeﾐí škol ČŠI, lepší propojeﾐí e┝terﾐího hodﾐoIeﾐí škol┞ s ┗lastﾐíﾏ hodﾐoIeﾐíﾏ škol┞, 
posk┞tﾐout prostředﾐiIt┗íﾏ ┗ýsledků z testo┗áﾐí iﾐforﾏaIi každé škole o její práIi, škol┞ 
Hudou ﾏít přístup k Iertifiko┗aﾐéﾏu testo┗áﾐí Hez oﾏezeﾐí každoročﾐě ふi t┞ škol┞, které 
ﾐeHudou zařazeﾐé do ┗zorku testo┗aﾐýIh školぶ  

 

v oHlasti rovﾐýIh příležitostí ve vzděláváﾐí 
 

 zaﾏěřit se ﾐa zk┗alitﾐěﾐí ┗zdělá┗áﾐí dětí a žáků s proHléﾏo┗ýﾏ soIioekoﾐoﾏiIkýﾏ a 
kulturﾐíﾏ zázeﾏíﾏ, zpřesňo┗áﾐí diagﾐostik┞ a ﾐásledﾐýIh iﾐter┗eﾐIí ┗e forﾏě podpůrﾐýIh 
opatřeﾐí, zk┗alitﾐěﾐí ┗zdělá┗áﾐí dětí a žáků ﾐadaﾐýIh, pre┗eﾐIe riziko┗ého Iho┗áﾐí, Hude 
podporo┗áﾐo posíleﾐí školﾐíIh poradeﾐskýIh praIo┗išť 

 

v oHlasti kariérového poradeﾐství 
 

 roz┗íjeﾐí iﾐforﾏačﾐího s┞stéﾏu ﾐa podporu k┗alifiko┗aﾐého rozhodo┗áﾐí o ┗olHě profese,  
  podpora ﾏetodiIkého ┗edeﾐí školskýIh a školﾐíIh poradeﾐskýIh služeH ┗četﾐě ┗┞t┗ořeﾐí 

ﾏetodiIkého portálu pro poradeﾐské praIo┗ﾐík┞ škol a školskýIh poradeﾐskýIh zařízeﾐí,  
 zajištěﾐí lepší dostupﾐosti ┗zdělá┗áﾐí ┗ oHlasti kariéro┗ého poradeﾐst┗í pro stá┗ajíIí 

praIo┗ﾐík┞,  
 pro┗ázáﾐí kariéro┗ého poradeﾐst┗í s potřeHaﾏi trhu práIe ふﾐapř. zajištěﾐí ┗zdělá┗áﾐí 

kariéro┗ýIh poradIů ヲ. stupﾐě )Š a SŠ ke zﾐalosteﾏ reálﾐého praIo┗ﾐího prostředíぶ,  
 propojo┗áﾐí a posilo┗áﾐí spolupráIe a koordiﾐaIe posk┞to┗atelů kariéro┗ého poradeﾐst┗í z 

růzﾐýIh sektorů a oHlastí kariéro┗ého poradeﾐst┗í,  
 za┗edeﾐí IíleﾐýIh prograﾏů zaﾏěřeﾐýIh ﾐa základﾐí a středﾐíIh škol┞, které Hudou 

prohluHo┗at jejiIh iﾐdi┗iduálﾐí sIhopﾐosti a zájﾏ┞ s Iíleﾏ podporo┗at jejiIh studiuﾏ a 
zaﾏěstﾐá┗áﾐí ┗ oHoreIh, které jsou z hlediska pohla┗í po┗ažo┗áﾐ┞ za ﾐet┞piIké,  

 za┗edeﾐí ┗zdělá┗aIíIh akti┗it pro pedagogiIké praIo┗ﾐík┞ s důrazeﾏ ﾐa ﾐestereot┞pﾐí pří-
stup k žákůﾏ.  
 

zlepšeﾐí podﾏíﾐek pedagogiIkýIh praIovﾐíků 

 podpora pedagogiIkýﾏ praIo┗ﾐíkůﾏ Hude ┗ ﾐásledﾐéﾏ oHdoHí zaﾏěřeﾐa přede┗šíﾏ ﾐa 
dokoﾐčeﾐí a realizaIi kariérﾐího s┞stéﾏu učitelů a ředitelů, ﾐa zlepšeﾐí odﾏěňo┗áﾐí 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků. Současﾐě Hude pozorﾐost zaﾏěřeﾐa ﾐa ﾏoderﾐizaIi počátečﾐího 
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┗zdělá┗áﾐí učitelů a posíleﾐí jejiIh dalšího ┗zdělá┗áﾐí. Důraz Hude také kladeﾐ ﾐa podporu a 
zlepšeﾐí posta┗eﾐí a ┗zdělá┗áﾐí ředitelů škol.  

DlouhodoHý záﾏěr ČR zakot┗uje záﾏěr┞, Iíle a kritéria ┗zdělá┗aIí politik┞ ┗┞IházejíIí ze Strategie 
ヲヰヲヰ, určuje ráﾏeI dlouhodoHýIh záﾏěrů krajů a sjedﾐoIuje přístup státu a jedﾐotli┗ýIh krajů ┗ 
oHlasti ﾐasta┗eﾐí paraﾏetrů ┗zdělá┗aIí sousta┗┞ regioﾐálﾐího školst┗í. Vzdělá┗aIí sousta┗ou se 
zaHý┗á Hez rozdílu jedﾐotli┗ýIh zřizo┗atelů.  

Treﾐd┞ a Iíle staﾐo┗eﾐé ﾐa úro┗ﾐi ČR krajské úřad┞ rozpraIo┗á┗ají pro speIifiIké podﾏíﾐk┞ a potřeH┞ 
s┗ého kraje, ﾐa┗rhují a zdů┗odňují s┗á koﾐkrétﾐí řešeﾐí. 

Zdroj: http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/strategie/dz-rgs-2015-2020.pdf 

 

Akčﾐí pláﾐ iﾐkluzivﾐího vzděláváﾐí ﾐa oHdoHí ヲヰヱヶ -ヲヰヱ8 ふ dále jeﾐ APIVぶ  

APIV je jedﾐíﾏ z dalšíIh iﾏpleﾏeﾐtačﾐíIh dokuﾏeﾐtů Strategie ┗zdělá┗aIí politik┞ České repuHlik┞ do 
roku ヲヰヲヰ. Akčﾐí pláﾐ je rozděleﾐ do ン částí: část A je ┗ěﾐo┗áﾐa zá┗azﾐýﾏ úkolůﾏ MŠMT ┗ůči 
E┗ropské koﾏisi, část B staﾐo┗í ヵ strategiIkýIh Iest, které ┗edou k ﾐaplﾐěﾐí ┗ize iﾐkluzi┗ﾐího a 
k┗alitﾐího ┗zdělá┗aIího s┞stéﾏu, část C oHsahuje souHor opatřeﾐí a akti┗it, které ┗edou k lepšíﾏu 

přístupu k zaﾏěstﾐáﾐí a Ieloži┗otﾐíﾏu učeﾐí u Iílo┗é skupiﾐ┞ aHsol┗eﾐtů škol ohrožeﾐýIh ﾐa trhu 
práIe.  
Akčﾐí pláﾐ oHsahuje opatřeﾐí ﾐa podporu 

 ﾐasta┗eﾐí podﾏíﾐek ro┗ﾐýIh příležitostí ┗e ┗zdělá┗áﾐí pro ┗šeIhﾐ┞ 

 ﾐasta┗eﾐí diagﾐostiIkýIh ﾐástrojů ふzpřesﾐěﾐí, sjedﾐoIeﾐí diagﾐostik┞ぶ 
 za┗edeﾐí přesﾐé e┗ideﾐIe a statistik┞ žáků ┗zdělá┗aﾐýIh ┗ iﾐkluzi┗ﾐíﾏ prostředí 
 ﾐasta┗eﾐí podﾏíﾐek pro iﾐkluzi ┗ předškolﾐíﾏ ┗zdělá┗áﾐí 
 ﾐasta┗eﾐí ﾐástrojů pro ﾐápra┗u předčasﾐýIh odIhodů ze ┗zdělá┗áﾐí 
 

Jedﾐíﾏ z ﾏilﾐíků APIV z hlediska ┗azH┞ ﾐa MAP je realizaIe ﾏístﾐíIh uIeleﾐýIh strategií pro iﾐkluzi┗ﾐí 
a k┗alitﾐí ┗zdělá┗áﾐí ﾐa úzeﾏí SO ORP. Tíﾏ jsou prá┗ě ﾏístﾐí akčﾐí pláﾐ┞, které jsou priﾏárﾐě 
zaﾏěřeﾐ┞ ﾐa roz┗oj k┗alitﾐího a iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí dětí a žáků do ヱヵ let.   
Očeká┗aﾐé příﾐos┞:  

 s┞stéﾏo┗é zlepšeﾐí řízeﾐí ﾏateřskýIh a základﾐíIh škol prostředﾐiIt┗íﾏ začleňo┗áﾐí 
dlouhodoHého pláﾐo┗áﾐí jako ﾐástroje k┗alitﾐího řízeﾐí škol 

 sdíleﾐé porozuﾏěﾐí Iíli – orieﾐtaIe ﾐa k┗alitﾐí a iﾐkluzi┗ﾐí ┗zdělá┗áﾐí 
 podpora škol se slaHšíﾏi ┗ýsledk┞ 

 dostupﾐost k┗alitﾐího ┗zdělá┗áﾐí každého dítěte/žáka ┗ iﾐkluzi┗ﾐí škole 

 zlepšeﾐí spolupráIe ┗ úzeﾏí a ┗┞uží┗áﾐí ﾏístﾐíIh ﾏiﾏoškolﾐíIh zdrojů pro roz┗oj ┗zdělá┗áﾐí 
žáků a spolupráIe s rodiči 

 zahájeﾐí diskuse a sezﾐáﾏeﾐí s ﾏožﾐostﾏi pre┗eﾐIe a řešeﾐí škol ohrožeﾐýIh úzeﾏﾐí 
segregaIí a ┗┞t┗ořeﾐí ﾐá┗rhů ﾏístﾐíIh řešeﾐí 

Zdroj: http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/apiv_2016_2018.pdf 

 

http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/strategie/dz-rgs-2015-2020.pdf
http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/apiv_2016_2018.pdf
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Strategie digitálﾐího vzděláváﾐí 

Strategie digitálﾐího ┗zdělá┗áﾐí forﾏuluje tři prioritﾐí Iíle: 
 ote┗řít ┗zdělá┗áﾐí ﾐo┗ýﾏ ﾏetodáﾏ a způsoHůﾏ učeﾐí prostředﾐiIt┗íﾏ digitálﾐíIh teIhﾐologií 
 zlepšit koﾏpeteﾐIe žáků ┗ oHlasti práIe s iﾐforﾏaIeﾏi a digitálﾐíﾏi teIhﾐologieﾏi 
 roz┗íjet iﾐforﾏatiIké ﾏ┞šleﾐí žáků. 
 AH┞ ﾏohlo Hýt těIhto Iílů dosažeﾐo je potřeHa: 
 zajistit ﾐediskriﾏiﾐačﾐí přístup k digitálﾐíﾏ ┗zdělá┗aIíﾏ zdrojůﾏ, 
 zajistit podﾏíﾐk┞ pro roz┗oj digitálﾐí graﾏotﾐosti a iﾐforﾏatiIkého ﾏ┞šleﾐí žáků,  
 zajistit podﾏíﾐk┞ pro roz┗oj digitálﾐí graﾏotﾐosti a iﾐforﾏatiIkého ﾏ┞šleﾐí učitelů, 
 zajistit Hudo┗áﾐí a oHﾐo┗u ┗zdělá┗aIí iﾐfrastruktur┞, 
 podpořit iﾐo┗ačﾐí postup┞, sledo┗áﾐí, hodﾐoIeﾐí a šířeﾐí jejiIh ┗ýsledků, 
 zajistit s┞stéﾏ podporujíIí roz┗oj škol ┗ oHlasti iﾐtegraIe digitálﾐíIh teIhﾐologií do ┗ýuk┞ a do 

ži┗ota škol┞,  
 z┗ýšit porozuﾏěﾐí ┗eřejﾐosti Iílůﾏ a proIesůﾏ iﾐtegraIe teIhﾐologií do ┗zdělá┗áﾐí. 

Pro┗azHa ﾐa MAP: roz┗oj digitálﾐíIh koﾏpeteﾐIí dětí a žáků, roz┗oj digitálﾐíIh koﾏpeteﾐIí 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků. 

Zdroj: http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/strategie/digistrategie.pdf 

 

2.2 Strategie na krajské úrovni 
 

Na krajské úro┗ﾐi byl ┗ýIhodiskeﾏ pro aﾐalýzu DlouhodoHý záﾏěr ┗zdělá┗áﾐí a roz┗oje ┗zdělá┗aIí 
soustavy v Jihočeskéﾏ kraji sIh┗áleﾐý usﾐeseﾐíﾏ )astupitelst┗eﾏ Jihočeského kraje č. ンヶ/ヲヰヱヶ/)K-

ヲヱ ze dﾐe ヲヵ. ヲ. ヲヰヱヶ ふdále jeﾐ D) ヲヰヱヶ-2020). Jsou zde ﾐastíﾐěﾐ┞ i priorit┞ Jihočeského kraje 
v oHlasti středﾐího školst┗í, ┗zhledeﾏ k propojeﾐosti ﾐa doporučeﾐá téﾏata MAP Roz┗oj 
podnika┗osti a iﾐiIiati┗┞ dětí a žáků, Roz┗oj koﾏpeteﾐIí dětí a žáků ┗ pol┞teIhﾐiIkéﾏ ┗zdělá┗áﾐí a 
Kariéro┗é poradeﾐst┗í ┗ základﾐíIh školáIh. 
 

DlouhodoHý záﾏěr vzděláváﾐí a rozvoje vzdělávaIí soustavy v Jihočeskéﾏ kraji 
 

Krajský úřad zpraIo┗á┗á ┗ souladu s dlouhodoHýﾏ záﾏěreﾏ ┗zdělá┗áﾐí a roz┗oje ┗zdělá┗aIí sousta┗┞ 
České repuHlik┞ dlouhodoHý záﾏěr ┗zdělá┗áﾐí a roz┗oje ┗zdělá┗aIí sousta┗┞ ┗ kraji a předkládá jej 
ﾏiﾐisterst┗u k ┗┞jádřeﾐí. Část dlouhodoHého záﾏěru ┗zdělá┗áﾐí a roz┗oje ┗zdělá┗aIí sousta┗┞ ┗ kraji, 

týkajíIí se ┗zdělá┗áﾐí ┗e školáIh a školskýIh zařízeﾐíIh zřizo┗aﾐýIh krajeﾏ, předkládá rada kraje 
zastupitelst┗u kraje ke sIh┗áleﾐí. DlouhodoHý záﾏěr ┗zdělá┗áﾐí a roz┗oje ┗zdělá┗aIí sousta┗┞ ┗ kraji 
je ┗žd┞ z┗eřejňo┗áﾐ způsoHeﾏ uﾏožňujíIíﾏ dálko┗ý přístup.  

StrategiIké sﾏěr┞ roz┗oje ┗zdělá┗áﾐí a ┗zdělá┗aIí sousta┗┞ ┗┞plý┗ajíIí s DZ 2016-2020 jsou pro 

jedﾐotli┗é oHlasti t┞to:  

Síť ﾏateřskýIh škol se stá┗ajíIí kapaIitou je dostačujíIí a Jihočeský kraj Hude doporučo┗at další 
z┗ýšeﾐí kapaIit┞  jeﾐ ┗e ┗ýjiﾏečﾐýIh a odů┗odﾐěﾐýIh případeIh  - zřizo┗atel MŠ ﾏusí doložit 
aﾐalýzou deﾏografiIkého ┗ý┗oje  a potřeHﾐosti z┗ýšeﾐí kapaIit ┗ daﾐé lokalitě.    
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Cíle předškolﾐího ┗zdělá┗áﾐí ┗┞plý┗ajíIí z DZ 2016-2020: 

 ﾐa┗┞šo┗áﾐí kapaIit ﾏateřskýIh škol jeﾐ ┗ těIh lokalitáIh, kde deﾏografiIký ﾐárůst 
pře┗┞šuje staﾐo┗eﾐou kapaIitu MŠ s přihlédﾐutíﾏ k připra┗o┗aﾐéﾏu za┗edeﾐí 
po┗iﾐﾐého posledﾐího ročﾐíku předškolﾐího ┗zdělá┗áﾐí 

 z┗┞šo┗áﾐí k┗alit┞ předškolﾐího ┗zdělá┗áﾐí podporou dalšího ┗zdělá┗áﾐí 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ┗e spolupráIi se ┗zdělá┗aIíﾏi iﾐstituIeﾏi 

 podpořit roz┗oj pol┞teIhﾐiIké ┗ýIho┗┞ i ┗ ﾏateřskýIh školáIh 

Na┗rho┗aﾐá opatřeﾐí:  
 podporo┗at ﾐa┗┞šo┗áﾐí kapaIit ﾏateřskýIh škol jeﾐ ┗ těIh lokalitáIh, kde 

deﾏografiIký ﾐárůst pře┗┞šuje staﾐo┗eﾐou kapaIitu zapsaﾐou ┗ rejstříku škol a Š), a 
to ﾐa základě doložeﾐé aﾐalýz┞ deﾏografiIkého ┗ý┗oje a potřeHﾐosti ┗ daﾐé lokalitě 
s přihlédﾐutíﾏ k připra┗o┗aﾐéﾏu za┗edeﾐí po┗iﾐﾐého posledﾐího ročﾐíku 
předškolﾐího ┗zdělá┗áﾐí 

 pokračo┗at s dotačﾐíﾏ prograﾏeﾏ JčK Podpora školst┗í pro zřizo┗atele ﾏateřskýIh 
škol. )aIho┗at ┗ prograﾏu podporu ┗zﾐiku tz┗. fireﾏﾐíIh ﾏateřskýIh škol ふdo roku 
2018) 

 V┞užít dotačﾐí prograﾏ JčK Podpora školst┗í k podpoře ﾏaﾐuálﾐí zručﾐosti dětí a 
pr┗ků pol┞teIhﾐiIké ┗ýIho┗┞ ┗e ┗zdělá┗áﾐí ┗ ﾏateřskýIh školáIh ┗ ráﾏIi Opatřeﾐí č. 
3 – ┗┞Ha┗eﾐí MŠ teIhﾐiIkýﾏi hračkaﾏi a sta┗eHﾐiIeﾏi 

 DVPP zaﾏěřit ﾐa proHleﾏatiku ┗zdělá┗áﾐí dětí ze skupiﾐ ohrožeﾐýIh soIiálﾐíﾏ 
┗┞loučeﾐíﾏ, dětí s potřeHou podpůrﾐýIh opatřeﾐí, proHleﾏatiku pol┞teIhﾐiIké 
┗ýIho┗┞ a ﾐa roz┗oj řečo┗ýIh a koﾏuﾐikačﾐíIh sIhopﾐostí ふOP VVVぶ 

 podporo┗at přeshraﾐičﾐí spolupráIi MŠ ┗četﾐě ┗zájeﾏﾐé jaz┞ko┗é přípra┗┞ dětí 
v ráﾏIi ERDV 

 

Síť základﾐí škol je v Jihočeskéﾏ kraji také dostatečﾐá a Jihočeský kraj ﾐeHude podporo┗at z┗┞šo┗áﾐí 
kapaIit. Výjiﾏkou ﾏohou Hýt pouze odlišﾐé ŠVP se zIela jediﾐečﾐýﾏ zaﾏěřeﾐíﾏ. Jihočeský kraj 
podpoří z┗ýšeﾐí kapaIit┞, popřípadě ┗zﾐik ﾐo┗ýIh )Š ┗ lokalitáIh, kde zřizo┗atel ﾐedostatek ﾏíst 
podloží podroHﾐou aﾐalýzou deﾏografiIkého ┗ý┗oje spojeﾐou s další zásta┗Hou oH┞tﾐýIh doﾏů … 

Cíle základﾐího ┗zdělá┗áﾐí ┗┞plý┗ajíIí z DZ 2016-2020:  

 zaIho┗áﾐí stá┗ajíIí kapaIit┞ základﾐíIh škol, případﾐá podpora rozšířeﾐí stá┗ajíIí 
kapacity jen v ﾏísteIh s rozsáhlou H┞to┗ou ┗ýsta┗Hou 

 podpora teIhﾐiIkého a přírodo┗ědﾐého ┗zdělá┗áﾐí ┗četﾐě ┗┞Ha┗eﾐí díleﾐ za účeleﾏ 
z┗ýšeﾐí ﾏaﾐuálﾐí zručﾐosti žáků 

 podpora zřizo┗áﾐí přípra┗ﾐýIh tříd ┗ souvislosti s ﾏístﾐí potřeHou předškolﾐího 
┗zdělá┗áﾐí 

 podpora pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí ┗ )Š 

 

Na┗rho┗aﾐá opatřeﾐí:  
 spolupracovat s obcemi v případě zřizo┗aﾐí speIiálﾐíIh tříd v HěžﾐýIh )Š taﾏ, kde 

dojde k poklesu žáků ┗ )Š praktiIkýIh ふヲヰヱヵ-2020) 

 podporo┗at )Š při čerpáﾐí prostředků z OP VVV a RP MŠMT z┗láště pro zaHezpečeﾐí 
společﾐého ┗zdělá┗áﾐí ふヲヰヱヵ-2020) 

 ﾏoti┗o┗at žák┞ ke studiu teIhﾐiIkýIh oHorů středﾐíIh škol ┗četﾐě podpor┞ )Š při 
spolupráIi se SŠ a firﾏaﾏi prostředﾐiIt┗íﾏ projektů OP VVV. 
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Síť středﾐíIh škol a jejich kapacity jsou v Jihočeskéﾏ kraji dostatečﾐé a ﾐeHudou ﾐa┗┞šo┗áﾐ┞ 
ふﾐaplﾐěﾐost ヶΑ %ぶ. V oHlasti oHorů ┗zděláﾐí s ﾏaturitﾐí zkouškou ┗šeoHeIﾐého zaﾏěřeﾐí ﾐeHude JčK 
ﾐa┗┞šo┗at kapaIit┞ ヶ a ΒletýIh g┞ﾏﾐázií a l┞Ieí. V oHlasti oHorů ┗zděláﾐí s ┗ýučﾐíﾏ listeﾏ ﾐeHude JčK 
ﾐa┗┞šo┗at kapaIit┞ oHorů ┗┞kazujíIí dlouhodoHě ﾐezaﾏěstﾐaﾐost aHsol┗eﾐtů ┗┞šší ﾐež je průﾏěr 
ﾐezaﾏěstﾐaﾐýIh aHsol┗eﾐtů JčK. 
 

Cíle středﾐího ┗zdělá┗áﾐí ┗┞plý┗ajíIí z DZ 2016-2020:  

 podpora treﾐdu dalšího roz┗oje odHorﾐého ┗zdělá┗áﾐí při zaIho┗áﾐí IIa. ヲヵ % podílu 
ﾐa ┗stupu u ┗šeoHeIﾐého ┗zdělá┗áﾐí ふoHor┞ g┞ﾏﾐázií a l┞Ieíぶ 

 podpora roz┗oje počtu žáků učeHﾐíIh oHorů ┗ ﾏa┝iﾏálﾐí ﾏožﾐé ﾏíře, sﾐaha o 
ﾏiﾐiﾏálﾐí úH┞tek těIhto žáků a zaIho┗áﾐí poﾏěru počtu žáků studijﾐíIh a učeHﾐíIh 
oHorů ﾐa současﾐé hodﾐotě ヶΑ : ンン % žáků ﾐa ┗stupu do středﾐíIh škol ふﾏaturitﾐí : 
učeHﾐí oHor┞ぶ 

 spolupráIe středﾐíIh škol s firﾏaﾏi forﾏou pra┝í žáků a stáží pedagogů a roz┗oj 
┗zdělá┗áﾐí dospělýIh ┗ ráﾏIi s┞stéﾏu Ieloži┗otﾐího ┗zdělá┗áﾐí 

 zlepšeﾐí ┗┞Ha┗eﾐí škol, podpora a roz┗oj teIhﾐiIkého, přírodo┗ědﾐého a jaz┞ko┗ého 
┗zdělá┗áﾐí SŠ 

Na┗rho┗aﾐá opatřeﾐí:  
 pro┗ádět každoročﾐě aﾐalýzu ┗┞učo┗aﾐýIh oHorů středﾐího ┗zdělá┗áﾐí ┗ kraji jako 

zásadﾐí podklad pro zﾏěﾐ┞ ┗ rejstříku oHorů ┗zdělá┗áﾐí; podkladeﾏ pro t┞to zﾏěﾐ┞ 
jsou zpraIo┗aﾐé aﾐalýz┞ ┗e ┗ýročﾐíIh zprá┗áIh JčK a zá┗ěr┞ pro zﾏěﾐ┞ ┗ síti škol 
u┗edeﾐé ┗e Strategii 

 podpořit roz┗oj ﾐo┗ýIh teIhﾐologií a ┗┞Ha┗eﾐosti škol a školskýIh zařízeﾐí a podpořit 
z┗ýšeﾐí zájﾏu o studiuﾏ teIhﾐiIk┞ a přírodo┗ědﾐě zaﾏěřeﾐýIh oHorů s důrazeﾏ ﾐa 
speIifika JčK ふOP VVV, IROP, krajské dotačﾐí prograﾏ┞ぶ 

 podporo┗at další ┗zdělá┗áﾐí dospělýIh ┗ ráﾏIi Ieﾐter ┗zdělá┗áﾐí při školáIh ふOP VVV, 
KAP) 

 podpořit ┗┞užití ┗ýuk┞ t┞pu CLIL ふ ┗ýuka ﾐěkterýIh předﾏětů ┗ Iizíﾏ jaz┞Ieぶ ﾐa SŠ a 
postupﾐě tak ┗e ┗┞HraﾐýIh SŠ dosáhﾐout ﾏožﾐosti ┗zdělá┗at i zahraﾐičﾐí žák┞ ふOP 
VVV) 

 podporo┗at oHor┞ ┗zděláﾐí, které jsou poptá┗áﾐ┞ trheﾏ práIe ﾐapř. forﾏou 
stipeﾐdijﾐíIh prograﾏů 

 akčﾐí pláﾐ ﾐa podporu teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí 
 

 

Soukroﾏé a Iírkevﾐí školství 
Cíle pro soukroﾏé a Iírke┗ﾐí školst┗í:  

ﾐeﾐa┗┞šo┗áﾐí kapaIit škol a školskýIh zařízeﾐí    
ostatﾐíIh zřizo┗atelů 

Na┗rho┗aﾐá opatřeﾐí:  
JčK ﾐeHude, s ohledeﾏ ﾐa deﾏografiIkou situaIi a kapaIitﾐí ﾏožﾐosti stá┗ajíIíIh škol 
doporučo┗at další ote┗íráﾐí soukroﾏýIh a Iírke┗ﾐíIh škol a školskýIh zařízeﾐí a 
z┗┞šo┗áﾐí jejiIh kapaIit, stejﾐě tak ﾐeHude po┗olo┗at z┗┞šo┗áﾐí kapaIit ﾏaturitﾐíIh 
oHorů jak ┗ deﾐﾐí forﾏě, tak ┗ ostatﾐíIh forﾏáIh studia ふヲヰヱヶ-2020). 
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Vzděláváﾐí dětí, žáků se speIiálﾐíﾏi vzdělávaIíﾏi potřeHaﾏi a ﾐadaﾐýIh žáků 

 

Síť škol pro děti a žák┞ se speIiálﾐíﾏi vzdělávaIíﾏi potřeHaﾏi zaIho┗á Jihočeský kraj s kapacitami, 

které Hudou odpo┗ídat potřeHě. Škol┞, ┗ ﾐiIhž se počet žáků ┗ýrazﾐě sﾐíží, Hudou reduko┗áﾐ┞, 
případﾐě po dohodě s příslušﾐou oHIí Hude JčK ﾐa┗rho┗at ┗zﾐik speIiálﾐíIh tříd při základﾐíIh školáIh 
Hěžﾐého t┞pu či jiﾐý způsoH realizaIe podpůrﾐýIh opatřeﾐí. JčK respektuje ﾐutﾐost dostupﾐosti 
těIhto speIiálﾐíIh škol ┗zhledeﾏ k oHtížﾐějšíﾏ dopra┗ﾐíﾏ ﾏožﾐosteﾏ zdra┗otﾐě postižeﾐýIh dětí a 
žáků jak z hlediska fiﾐaﾐčﾐího tak i teIhﾐiIkého.  
Cíle pro oHlast společﾐého ┗zdělá┗áﾐí:  

 zk┗alitňo┗áﾐí podﾏíﾐek ┗zdělá┗áﾐí dětí, žáků, studeﾐtů se SVP ┗e ┗šeIh druzíIh škol 
 podpora rozvoje taleﾐto┗aﾐýIh a ﾐadaﾐýIh žáků ┗e spolupráIi s PPP 

 z┗┞šo┗áﾐí odHorﾐé úro┗ﾐě a další průHěžﾐé ┗zdělá┗áﾐí ﾏetodiků pre┗eﾐIe, 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků a posk┞to┗atelů služeH ┗ oHlasti pre┗eﾐIe riziko┗ého 
Iho┗áﾐí, pedagogů ﾐa základﾐíIh a středﾐíIh školáIh při práIi se žák┞ se SVP a 
praIo┗ﾐíků školskýIh poradeﾐskýIh zařízeﾐí ┗ posk┞to┗áﾐí poradeﾐskýIh služeH 

Na┗rho┗aﾐá opatřeﾐí:  
 zlepšit podﾏíﾐk┞ ┗zdělá┗áﾐí dětí, žáků a studeﾐtů se SVP – zaIho┗at dotačﾐí prograﾏ 

JčK ﾐa ┗┞Hudo┗áﾐí HezHariéro┗ého přístupu do Hudo┗ škol, ┗┞užít RP MŠMT a dotačﾐí 
prostředk┞ OP VVV 

 podporo┗at ┗zdělá┗áﾐí žáků ┗e třídáIh pro ﾐadaﾐé žák┞ ┗ )Š Máj II, České Budějo┗iIe 
ﾐa úro┗ﾐi pr┗ﾐího stupﾐě )Š  

 podporo┗at ┗zdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků škol a školskýIh poradeﾐskýIh 
zařízeﾐí ┗ oblasteIh zaﾏěřeﾐýIh ﾐa porozuﾏěﾐí podpůrﾐýﾏ opatřeﾐíﾏ a jejiIh 
za┗áděﾐí do pra┝e – ┗┞užít ┗zdělá┗aIí ﾐaHídk┞ NÚV a NIDV, dotačﾐíIh prostředků OP 
VVV 

 zlepšit stá┗ajíIí s┞stéﾏ koordiﾐaIe pre┗eﾐIe riziko┗ého Iho┗áﾐí propojo┗áﾐí 
horizoﾐtálﾐí a ┗ertikálﾐí úro┗ﾐě – státﾐí sprá┗u, státﾐí i ﾐestátﾐí orgaﾐizaIe, které 
realizují služH┞ ┗ oHlasti pre┗eﾐIe riziko┗ého Iho┗áﾐí 

 zlepšit podﾏíﾐk┞ pro posk┞to┗áﾐí služeH školskýﾏi poradeﾐskýﾏi zařízeﾐíﾏi, 
┗┞Ha┗eﾐíﾏ diagﾐostiIkýﾏi ﾐástroji, ┗┞užít roz┗ojo┗ý prograﾏ MŠMT 

 persoﾐálﾐě posílit školská poradeﾐská zařízeﾐí – ┗┞užít dotačﾐí prostředk┞ MŠMT a 
OP VVV. 

 

 

)ákladﾐí uﾏěleIké vzděláváﾐí 
Síť ostatﾐíIh škol a školskýIh zařízeﾐí – počet základﾐíIh uﾏěleIkýIh škol je v Jihočeskéﾏ kraji 
dostatečﾐý. KapaIit┞ )UŠ ﾏohou Hýt ﾐa┗┞šo┗áﾐ┞ pouze ┗ souladu s deﾏografiIkýﾏ ┗ý┗ojeﾏ při 
zohledﾐěﾐí jejiIh kapaIit a aktuálﾐí ﾐaplﾐěﾐosti jejiIh oHorů )UŠ a to pouze ┗e ┗ýjiﾏečﾐýIh a 
odů┗odﾐěﾐýIh případeIh.  JčK Hude podporo┗at ┗┞užití ┗lastﾐíIh ﾏajetko┗ýIh kapaIit. 
Cíle pro oHlast základﾐího uﾏěleIkého ┗zdělá┗áﾐí:  

 zaIho┗áﾐí stá┗ajíIí sítě )UŠ, z┗láště pak sítě )UŠ ┗ zřizo┗atelské gesIi JčK 

 zaIho┗áﾐí ﾐaHídk┞ ┗šeIh uﾏěleIkýIh oHorů ┗┞učo┗aﾐýIh ﾐa )UŠ 
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Na┗rho┗aﾐá opatřeﾐí:  
 pře┗is poptá┗k┞ pro ┗zdělá┗áﾐí ┗ )UŠ řešit přesuﾐeﾏ ┗olﾐýIh kapaIit ┗ ráﾏIi 

stá┗ajíIí sítě )UŠ ふzřizo┗áﾐí ﾐo┗ýIh ﾏíst posk┞to┗aﾐého ┗zdělá┗áﾐí pouze 

v odů┗odﾐěﾐýIh případeIhぶ, případﾐě ﾐa┗ýšeﾐíﾏ kapaIit┞ )UŠ ┗ souladu 

s deﾏografiIkýﾏ ┗ý┗ojeﾏ 

 zajistit modernizaci ┗┞Ha┗eﾐí )UŠ a orgaﾐizaIi soutěží a přehlídek forﾏou 
dotačﾐíIh projektů kraje 

 podporo┗at oHsaho┗é zk┗alitňo┗áﾐí základﾐího uﾏěleIkého ┗zdělá┗áﾐí 
s ┗┞užitíﾏ projektů ┗ ráﾏIi OP VVV a dalšíIh dotačﾐíIh prograﾏů 

 

Jazykové vzděláváﾐí 
Jaz┞ko┗é ┗zdělá┗áﾐí ﾐa základﾐíIh a středﾐíIh školáIh proHíhá ┗ souladu se sIh┗áleﾐýﾏi RVP. V řadě 
)Š proHíhá ┗ýuka Iizího jaz┞ka jako ┗olitelﾐý předﾏět při zájﾏu žáků a souhlasu rodičů. Vzdělá┗áﾐí 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků proHíhá ┗e ┗zdělá┗aIíIh iﾐstituIíIh zřizo┗aﾐýIh JčK ふ)ařízeﾐí pro další 
┗zdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků a Středisko služeH školáﾏ, MŠMT ふNárodﾐí iﾐstitut pro další 
┗zdělá┗áﾐíぶ, ﾐa ┗┞sokýIh školáIh ┗ ráﾏIi Ieloži┗otﾐího učeﾐí a ┗ dalšíIh iﾐstituIíIh, které ﾏají 
akredito┗aﾐé prograﾏ┞. 
Cíl v oHlasti jaz┞ko┗ého ┗zdělá┗áﾐí:  

 zk┗alitﾐěﾐí jaz┞ko┗ého ┗zdělá┗áﾐí již od předškolﾐího ┗ěku pro odstraﾐěﾐí 
jaz┞ko┗ýIh Hariér ┗ ráﾏIi přeshraﾐičﾐího st┞ku 

Na┗rho┗aﾐá opatřeﾐí:  
 v ráﾏIi přeshraﾐičﾐího jaz┞ko┗ého ┗zdělá┗áﾐí ふtz┗. jaz┞ko┗é ofeﾐzí┗┞ぶ 

podporo┗at příhraﾐičﾐí spolupráIi MŠ, ┗četﾐě jaz┞ko┗é přípra┗┞ dětí ┗ ráﾏIi 
ERDV ふOP Přeshraﾐičﾐí spolupráIeぶ 

 podporo┗at roz┗oj jaz┞ko┗ého ┗zdělá┗áﾐí s ┗┞užitíﾏ ┗ýuk┞ t┞pu CLIL ふ┗ýuka 
ﾐěkterýIh předﾏětů ┗ Iizíﾏ jaz┞Ieぶ ┗ )Š, SŠ ふOP VVVぶ 

 podporo┗at reIipročﾐí ┗ýﾏěﾐ┞ dětí a žáků a učitelů v ráﾏIi přeshraﾐičﾐí 
spolupráIe přede┗šíﾏ s Dolﾐíﾏ Ba┗orskeﾏ, Dolﾐíﾏ Rakouskeﾏ a Horﾐíﾏ 
Rakouskeﾏ ふOP Přeshraﾐičﾐí spolupráIeぶ 

 

 

)ájﾏové vzděláváﾐí 
)ájﾏo┗é ┗zdělá┗áﾐí se ┗ JčK uskutečňuje přede┗šíﾏ ┗ doﾏeIh dětí a ﾏládeže, školﾐíIh družiﾐáIh a 
školﾐíIh klubech. 

Na úzeﾏí JčK je ヱヱ DDM, z toho Β zřizo┗aﾐýIh krajeﾏ, ヱ zřizo┗aﾐý Iírk┗í ふSalesiáﾐské středisko 
ﾏládeže ┗ ČeskýIh Budějo┗iIíIhぶ, ヱ soukroﾏý ふDětské Ieﾐtruﾏ Arpida České Budějo┗iIe) a 1 

zřizo┗aﾐý oHIí ふTýﾐ ﾐad Vlta┗ouぶ. 
 

DDM, ŠD, ŠK – ﾐa┗┞šo┗áﾐí kapaIit Hude JčK podporo┗at pouze s ohledeﾏ ﾐa deﾏografiIký ┗ý┗oj a 
ﾐa┗┞šo┗áﾐí kapaIit )Š. U DDM Hude JčK podporo┗at ┗┞užití ┗lastﾐíIh ﾏajetko┗ýIh kapaIit. 
Cíle v oHlasti zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí:  
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Doﾏ┞ dětí a ﾏládeže  
 zaIho┗at a podporo┗at stá┗ajíIí síť DDM zřizo┗aﾐýIh JčK s důrazeﾏ ﾐa 

saﾏostatﾐost suHjektů ┗ okresﾐíIh ﾏěsteIh 

 podporo┗at stá┗ajíIí e┝isteﾐIi a zřizo┗áﾐí ﾐo┗ýIh detašo┗aﾐýIh praIo┗išť 
DDM, zřizo┗aﾐýIh krajeﾏ ┗ ORP a v dalšíIh oHIíIh JčK s počteﾏ oH┞┗atel ﾐad 
5 tis. 

 iﾐiIio┗at zﾏěﾐ┞ ┗ prostoro┗éﾏ ┗┞Ha┗eﾐí DDM z Iíleﾏ pře┗edeﾐí z ﾐájﾏů do 
budov v ﾏajetku JčK, podporo┗at rekoﾐstrukIi a ﾏoderﾐizaIi stá┗ajíIího 
majetku 

 ﾏetodiIk┞ řídit čiﾐﾐost DDM s Iíleﾏ, aH┞ zk┗alitňo┗al┞ ﾐaHídku ┗šeIh foreﾏ 
zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí, které jsou u┗edeﾐ┞ ┗ § ヲ ┗┞hlášk┞ č. Α4/2005 Sb. o 

zájﾏo┗éﾏ ┗zdělá┗áﾐí 
 zaHezpečit staHilﾐí průHěh okresﾐíIh i krajskýIh kol postupo┗ýIh soutěží 

┗┞hlašo┗aﾐýIh MŠMT ﾐa základě po┗ěřeﾐí DDM zřizo┗aﾐýIh JčK 

Školﾐí kluH┞ 

 doporučo┗at zařazo┗áﾐí ﾐo┗ýIh ŠK do rejstříku škol a Š) pouze jako součásti 
)Š ふﾐe jako saﾏostatﾐé prá┗ﾐí suHjekt┞ぶ a ┗žd┞ s přihlédﾐutíﾏ 
k iﾐdi┗iduálﾐíﾏu zdů┗odﾐěﾐí zřizo┗atele škol┞. Jako základﾐí kritériuﾏ pro 
zřízeﾐí ﾐo┗ého školﾐího kluHu po┗ažo┗at dostatečﾐou a reálﾐě zaHezpečeﾐou 
ﾐaHídku pra┗idelﾐé zájﾏo┗é čiﾐﾐosti 

 povolovat na┗ýšeﾐí Iílo┗é kapaIit┞ ŠK do ヵヰ % z Ielko┗ého počtu dětí ﾐa ヲ. 
stupﾐi )Š u plﾐě orgaﾐizo┗aﾐýIh škol 

 ┗ýjiﾏk┞ z Iílo┗ýIh kapaIit udělo┗at po předložeﾐí koﾐkrétﾐího a 
koﾐtrolo┗atelﾐého zdů┗odﾐěﾐí a po projedﾐáﾐí s KÚ a statutárﾐíﾏi zástupIi 
zřizo┗atele, a sice jen v ﾐásledujíIíIh případeIh:  

 ŠK ┗ daﾐéﾏ regioﾐu plﾐohodﾐotﾐě ﾐahrazuje ﾐaHídku zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí, 
které ┗e sro┗ﾐatelﾐýIh podﾏíﾐkáIh jiﾐde ﾐaHízí DDM 

 ŠK ﾐaHízí zájﾏo┗é ┗zdělá┗áﾐí žákůﾏ z druhého stupﾐě pro ┗íIe )Š 

Školﾐí družiﾐ┞ 

 doporučo┗at zařazo┗áﾐí ﾐo┗ýIh ŠD do rejstříku škol a Š) pouze jako součást 
)Š ふﾐe jako saﾏostatﾐé prá┗ﾐí suHjekt┞ぶ a ┗žd┞ s přihlédﾐutíﾏ 
k iﾐdi┗iduálﾐíﾏu zdů┗odﾐěﾐí zřizo┗atele škol┞ 

 po┗olo┗at ﾐa┗ýšeﾐí Iílo┗ýIh kapaIit u ŠD do Αヰ  % z Ielko┗ého počtu dětí ﾐa 
pr┗ﾐíﾏ stupﾐi )Š u plﾐě orgaﾐizo┗aﾐýIh škol, ┗ ostatﾐíIh t┞peIh škol až do 
ヱヰヰ % žáků ヱ. stupﾐě 

 ┗ýjiﾏk┞ z Iílo┗ýIh kapaIit udělo┗at po předložeﾐí koﾐkrétﾐího a 
koﾐtrolo┗atelﾐého zdů┗odﾐěﾐí a po projedﾐáﾐí s KÚ a statutárﾐíﾏi zástupIi 
zřizo┗atele 

Postupové soutěže 

 zaHezpečo┗at přeﾐeseﾐou půsoHﾐost MŠMT ┗ oblasti organizace 

postupo┗ýIh soutěží prostředﾐiIt┗íﾏ suHjektů zřizo┗aﾐýIh JčK ふDDM, )UŠ, )Š 
a SŠぶ 

 podporo┗at a akti┗ﾐě se podílet ﾐa zdokoﾐalo┗áﾐí s┞stéﾏu MŠMT ┗ oblasti 

odﾏěňo┗áﾐí učitelů za přípra┗u žáků ﾐa soutěže 
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 podporo┗at stá┗ajíIí s┞stéﾏ přijíﾏaIího řízeﾐí ﾐa SŠ, kd┞ jedﾐíﾏ z kritérií 
přijíﾏaIího řízeﾐí je účast žáků )Š ﾐa ol┞ﾏpiádáIh a předﾏěto┗ýIh soutěžíIh 
regioﾐálﾐího či Ielostátﾐího Iharakteru 

 podporo┗at a ﾏoti┗o┗at taleﾐto┗aﾐou ﾏládež pro akti┗ﾐí účast v soutěžíIh 

Na┗rho┗aﾐá opatřeﾐí:  
 zaIho┗at stá┗ajíIí síť DDM ┗e zřizo┗atelské gesIi JčK 

 za účeleﾏ fiﾐaﾐčﾐí podpor┞ DDM, ŠD, ŠK a ﾐestátﾐíIh ﾐezisko┗ýIh orgaﾐizaIí 
praIujíIíIh s dětﾏi a ﾏládeží ┗┞hlašo┗at každoročﾐě dotačﾐí prograﾏ 
Podpora práIe s dětﾏi a ﾏládeží a dotačﾐí prograﾏ┞ pro fiﾐaﾐčﾐí podporu 
orgaﾐizaIe soutěží 

 pokračo┗at ┗ rekoﾐstrukIi a ﾏoderﾐizaIi ┗┞Ha┗eﾐí DDM a jejiIh letﾐíIh 
základeﾐ 

 prostředﾐiIt┗íﾏ DDM, )UŠ, ŠD a ŠK i ﾐadále zaHezpečo┗at přeﾐeseﾐou 
půsoHﾐost MŠMT ┗ orgaﾐizaIi postupo┗ýIh soutěží 

 

SpolupráIe soIiálﾐíIh partﾐerů při plﾐěﾐí úkolů vzděláváﾐí 
JčK spolupraIuje s JHK, regioﾐálﾐí AK ČR, Úřadeﾏ práIe ﾐa ┗┞t┗ářeﾐí a zlepšo┗áﾐí podﾏíﾐek 
spolupráIe škol a fireﾏ. AH┞ žáIi získá┗ali požado┗aﾐé praIo┗ﾐí koﾏpeteﾐIe je ﾐutﾐé proﾏítﾐutí 
požada┗ků ﾏožﾐýIh HudouIíIh zaﾏěstﾐa┗atelů do ┗zdělá┗aIíIh prograﾏů. 
Koﾐkrétﾐíﾏ ﾐástrojeﾏ ┗ Jihočeskéﾏ kraji jsou sektoro┗é dohod┞, které forﾏulují požada┗k┞ ﾐa 
profesﾐí k┗alifikaIe NSK. 
V JčK H┞l┞ podepsáﾐ┞ ン sektoro┗é dohod┞ 

 sektoro┗á dohoda pro oHor strojíreﾐst┗í ﾐa oHdoHí ヲヰヱヱ-2020 

 sektoro┗á dohoda pro oHor keraﾏika ﾐa oHdoHí ヲヰヱヱ-ヲヰヲヰ se zaﾏěřeﾐíﾏ ﾐa 
ン kraje ふJihočeský, Plzeňský, Karlo┗arskýぶ 

 regioﾐálﾐí sektoro┗á dohoda pro Jihočeský kraj ┗ oboru v oblasti 

elektrotechniky a energetiky 

Kroﾏě sektoro┗ýIh dohod realizuje JčK ﾐapř. projekt Pospolu ふpodpora spolupráIe škol a fireﾏ se 
zaﾏěřeﾐíﾏ ﾐa odHorﾐé ┗zdělá┗áﾐí ┗ praxi), Iﾏpuls pro kariéru ふzatrakti┗ﾐěﾐí teIhﾐiIkýIh oHorů a 
ﾏoti┗aIe žáků ke studiu ﾐa teIhﾐiIkýIh školáIhぶ, Roz┗oj teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí ┗ Jihočeskéﾏ kraji 
ふiﾐ┗estičﾐí a ﾏetodiIká podpora pro zajištěﾐí ┗zdělá┗áﾐí ┗ teIhﾐiIkýIh oHoreIhぶ. OŠMT spolupraIuje 
s JHK ﾐa zajištěﾐí akIe Vzděláﾐí a řeﾏeslo 

V ﾐásledujíIíIh ヶ leteIh Hude Jihočeskýﾏ krajeﾏ realizo┗áﾐ projekt Krajský akčﾐí pláﾐ roz┗oje 
┗zdělá┗áﾐí v Jihočeskéﾏ kraji, který zajistí koordiﾐaIi ┗zdělá┗aIí politik┞ ﾐa úro┗ﾐi Ielého kraje a 
defiﾐuje společﾐé priorit┞ ┗e ┗zdělá┗áﾐí 
 

Meziﾐárodﾐí spolupráIe 

Na úro┗ﾐi kraje zajišťují plﾐěﾐí akti┗it ┗┞plý┗ajíIíIh s dohod o spolupráIi praIo┗ﾐí skupiﾐ┞. )a resort 

školst┗í jsou to t┞to skupiﾐ┞: 
 praIo┗ﾐí skupiﾐa SpolupráIe škol ┗ ráﾏIi kooperaIe s Dolﾐíﾏ Ba┗orskeﾏ 

 praIo┗ﾐí skupiﾐa Mládež a sport – zaﾏěřuje se ﾐa spolupráIi s Horﾐíﾏ 
Rakouskem 

 praIo┗ﾐí skupiﾐa Vzdělá┗áﾐí, ┗ýIho┗a, ﾏládež a sport – zaﾏěřuje se ﾐa 
spolupráIi s Dolﾐíﾏ Rakouskeﾏ 

 praIo┗ﾐí skupiﾐa Školst┗í – zaﾏěřuje se ﾐa spolupráIi se Š┗ýIarskeﾏ 



 
 

26 

 

 praIo┗ﾐí skupiﾐa Jaz┞ko┗á ofeﾐzí┗a – OŠMT ﾐaHídﾐuta účast ┗ ráﾏIi ERDV 

Úkol┞ těIhto praIo┗ﾐíIh skupiﾐ:  
 každoročﾐě zajišťo┗at účast dolﾐorakouskýIh rodilýIh ﾏlu┗čí ﾐa krajskýIh 

koleIh jaz┞ko┗ýIh ol┞ﾏpiád ┗ ﾐěﾏeIkéﾏ jaz┞Ie 

 koordiﾐo┗at četﾐé ﾏládežﾐiIké a sporto┗ﾐí projekt┞ 

 v ráﾏIi PS Jaz┞ko┗á ofeﾐzí┗a sledo┗at aktuálﾐí ┗ýz┗┞ ┗ ráﾏIi e┗ropského 
regionu Dunaj-Vltava 

Cíle pro oHlast ﾏeziﾐárodﾐí spolupráIe:  

 roz┗íjet spolupráIi ┗ ráﾏIi praIo┗ﾐíIh skupiﾐ se sousedﾐíﾏi regioﾐu Dolﾐíﾏ 
Ba┗orskeﾏ, Horﾐíﾏ Rakouskeﾏ, Dolﾐíﾏ Rakouskeﾏ 

 v souladu se Strategií E┗ropa ヲヰヲヰ a ostatﾐíﾏi strategieﾏi roz┗íjet spolupráIi 
škol se zahraﾐičíﾏ za podpor┞ prograﾏů EU 

 Podporovat vyt┗ářeﾐí strategiIkýIh partﾐertst┗í podporou roz┗oje, přeﾐosu, 
iﾏpleﾏeﾐtaIe iﾐo┗ati┗ﾐí pra┝e ﾐa ﾏístﾐí, regioﾐálﾐí, ﾐárodﾐí a e┗ropské 
úro┗ﾐi 

 podporo┗at zapojeﾐí žáků, ped. praIo┗ﾐíků do prograﾏů ﾏoHilit a 
spolupráIe iﾐstituIí ┗ ráﾏIi prograﾏu Erasﾏus+ ヲヰヱ-2020 

Na┗rho┗aﾐá opatřeﾐí:  
 zajišťo┗at ┗časﾐý přísuﾐ iﾐforﾏaIí z oHlasti ﾏeziﾐárodﾐí spolupráIe sﾏěreﾏ 

ke školáﾏ 

 posk┞to┗at školáﾏ ﾏetodiIké koﾐzultaIe týkajíIí se ┗hodﾐé ┗olH┞ dotačﾐího 
titulu pro projekto┗ý záﾏěr 

 ┗┞uží┗at fiﾐaﾐčﾐí ﾏožﾐosti prograﾏu Erasﾏus+ 

 efekti┗ﾐě a účelﾐě čerpat fiﾐaﾐčﾐí prostředk┞ z prograﾏů přeshraﾐičﾐí 
spolupráIe a dalšíIh dotačﾐíIh titulů 

 

Podpora pedagogiIkýIh praIovﾐíků 

Cíl pro oHlast podpor┞ pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků:  

v ﾐadIházejíIím oHdoHí usilo┗at o z┗ýšeﾐí k┗alit┞ ┗zdělá┗aIího s┞stéﾏu, z┗┞šo┗áﾐíﾏ 
k┗alit┞ učitelů, jejiIh k┗alifikaIe, profesﾐí zdatﾐosti a jejiIh erudiIe 

Na┗rho┗aﾐá opatřeﾐí:  
v těsﾐé ﾐá┗azﾐosti ﾐa postup┞ MŠMT, u┗edeﾐé ┗e Strategii ヲヰヲヰ, podporo┗at 
za┗edeﾐí kariérﾐího s┞stéﾏu pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků a postupo┗at způsoHeﾏ, 
který H┞ uﾏožňo┗al pedagogůﾏ z┗┞šo┗áﾐí k┗alit┞ jejiIh práIe s ﾐá┗azﾐostí ﾐa s┞stéﾏ 
odﾏěňo┗áﾐí ふOP VVVぶ 

Zdroj: file:///C:/Users/Uzivatel/Downloads/DZ%202016-2020%20(7).pdf 

 
 

 

 

file:///C:/Users/Uzivatel/Downloads/DZ%202016-2020%20(7).pdf
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2.3 Strategie na území správního obvodu ORP Vodňany 
Pro ﾏetaaﾐalýzu MAP ORP Vodňaﾐ┞ jsou ┗┞užit┞ t┞to koﾐIepčﾐíIh dokuﾏeﾐt┞ týkajíIí se školst┗í:  
 

 Strategie úzeﾏí sprá┗ﾐího oH┗odu ORP Vodňaﾐ┞ ┗ oHlasti předškolﾐí ┗ýIho┗┞ a základﾐího 
školst┗í, soIiálﾐíIh služeH, odpado┗ého hospodářst┗í a protipo┗odňo┗ýIh opatřeﾐí   

 Strategie koﾏuﾐitﾐě ┗edeﾐého ﾏístﾐího roz┗oje úzeﾏí MAS Vodňaﾐská r┞Ha ﾐa oHdoHí 
2014-ヲヰヲヰ „Lidé ┗eﾐko┗u, ┗eﾐko┗ lideﾏ“.  

 

Strategie úzeﾏí správﾐího oHvodu ORP Vodňaﾐy v oHlasti předškolﾐí výIhovy a základﾐího školství, 
soIiálﾐíIh služeH, odpadového hospodářství a protipovodňovýIh opatřeﾐí 
 

Strategie H┞la zpraIo┗áﾐa ﾐa oHdoHí ヲヰヱヵ – 2024 v ráﾏIi projektu S┞stéﾏo┗á podpora roz┗oje 
ﾏezioHeIﾐí spolupráIe ┗ ČR ┗ ráﾏIi úzeﾏí sprá┗ﾐíIh oH┗odů oHIí s rozšířeﾐou půsoHﾐostí ふčíslo 
projektu: C).ヱ.ヰヴ/ヴ.ヱ.ヰヰ/ΒΒ.ヰヰヰヰヱぶ. Řeší úzeﾏí SO ORP Vodňaﾐ┞. 

 

V ráﾏIi tohoto projektu H┞l┞ staﾐo┗eﾐ┞ ﾐásledujíIí proHléﾏo┗é okruh┞:  
 AHseﾐIe ps┞IhologiIkýIh a logopediIkýIh služeH ┗ ORP 

 Nedostatek fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků ﾐa iﾐ┗estičﾐí ┗ýdaje škol 
 Rezervy v koordiﾐaIi spolupráIe aktérů ┗e školst┗í 

 

V ráﾏIi proHléﾏo┗ého okruhu AHseﾐIe ps┞IhologiIkýIh a logopediIkýIh služeH ┗ ORP Vodňaﾐ┞ H┞l┞ 
z┗oleﾐ┞ t┞to Iíle:  

 )řídit detašo┗aﾐé praIo┗iště PPP ┗e VodňaﾐeIh s ﾐaHídkou logopediIkýIh služeH 

 )ajistit školﾐího ps┞Ihologa a speIiálﾐího pedagoga do základﾐíIh škol 
 

V ráﾏIi proHléﾏo┗ého okruhu Nedostatek fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků ┗e školst┗í H┞l┞ z┗oleﾐ┞ t┞to Iíle:  
 )ajistit persoﾐálﾐí kapaIit┞ pro získá┗áﾐí e┝terﾐíIh fiﾐaﾐčﾐíIh zdrojů 

 DHát ﾐa koﾐIepčﾐí přístup k iﾐ┗estiIíﾏ ┗ oHlasti školst┗í 
 )ajistit ┗e stá┗ajíIíIh MŠ podﾏíﾐk┞ pro přijíﾏáﾐí dětí ﾏladšíIh ン let 

 

 V ráﾏIi proHléﾏo┗ého okruhu Rezer┗┞ ┗ koordiﾐaIi spolupráIe aktérů ┗e  školst┗í  H┞l┞ z┗oleﾐ┞ t┞to 
Iíle:  

 Podpořit koﾏuﾐikaIi ﾏezi ┗ýkoﾐﾐýﾏi orgáﾐ┞ oHIí a školaﾏi 
 Podpořit spolupráIi škol při zápisu dětí do )Š 

 Podpořit koﾏuﾐikaIe ﾏezi školaﾏi a rodiči 
 Vzájeﾏﾐě sdílet zkušeﾐosti a příklad┞ doHré pra┝e 

 )praIo┗at společﾐou koﾐIepIi školst┗í ┗ ORP 
Zdroj: 

https://drive.google.com/drive/folders/0BySbpfMYsim_fl9QaDVSLU85cFo3LUt3cTlRcUNEc1pqRncxRjJPcDZoUTU5TnI1RzhVV

W8 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0BySbpfMYsim_fl9QaDVSLU85cFo3LUt3cTlRcUNEc1pqRncxRjJPcDZoUTU5TnI1RzhVVW8
https://drive.google.com/drive/folders/0BySbpfMYsim_fl9QaDVSLU85cFo3LUt3cTlRcUNEc1pqRncxRjJPcDZoUTU5TnI1RzhVVW8
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Strategie koﾏuﾐitﾐě vedeﾐého ﾏístﾐího rozvoje úzeﾏí MAS Vodňaﾐská ryHa ﾐa oHdoHí ヲヰヱヴ-2020 

„Lidé veﾐkovu, veﾐkov lideﾏ“ 

 

Strategie H┞la zpraIo┗aﾐá ﾐa oHdoHí ヲヰヱヴ – ヲヰヲヰ  a řeší úzeﾏí MAS Vodňaﾐská r┞Ha tj. Ielé úzeﾏí SO 
ORP Vodňaﾐ┞ týkajíIí se školst┗í a část úzeﾏí SO ORP Písek.  
 

V ráﾏIi šetřeﾐí v oHlasti podﾏíﾐek pro předškolﾐí vzděláváﾐí v úzeﾏí MAS H┞l┞ zjištěﾐ┞ t┞to 
proHléﾏ┞ a z ﾐiIh v┞plývajíIí potřeH┞ ふ┗┞Hráﾐ┞ pouze proHléﾏo┗é okruh┞ týkajíIí se úzeﾏí ORP 
Vodňaﾐ┞ぶ:  

V současﾐé doHě je kapaIita ﾏateřskýIh škol ┗ úzeﾏí dostačujíIí. Požada┗k┞ ﾐa iﾐ┗estiIe do 
škol jsou sﾏěřo┗áﾐ┞ ﾐa rekoﾐstrukIe a sta┗eHﾐí úpra┗┞ stá┗ajíIíIh budov – zatepleﾐí Hudo┗┞, 
opra┗a střeIh┞, ┗ýﾏěﾐa okeﾐ, rekoﾐstrukIe školﾐí kuIh┞ﾐě, rekoﾐstrukIe školﾐíIh zahrad 
┗četﾐě herﾐíIh pr┗ků, pořízeﾐí ┗┞Ha┗eﾐí Hudo┗ ┗četﾐě učeHeﾐ, ┗┞Ha┗eﾐí ﾐáH┞tkeﾏ, učeHﾐíﾏi 
poﾏůIkaﾏi ﾐapř. pro pol┞teIhﾐiIké ┗zdělá┗áﾐí, ┗ souvislosti s požada┗k┞ ﾐa společﾐé 
┗zdělá┗áﾐí ふiﾐkluziぶ jsou požada┗k┞ ﾐa sta┗eHﾐí úpra┗┞ ふHezHariéro┗ostぶ, prostoro┗é úpra┗┞, 
┗┞Ha┗eﾐí škol koﾏpeﾐzačﾐíﾏi a jiﾐýﾏi speIiálﾐíﾏi poﾏůIkaﾏi  
 

V ráﾏIi šetřeﾐí v oHlasti podﾏíﾐek pro základﾐí vzděláváﾐí v úzeﾏí MAS H┞l┞ defiﾐováﾐ┞ t┞to 
proHléﾏ┞ a z ﾐiIh v┞plývajíIí potřeH┞:  

V současﾐé doHě je kapaIita základﾐíIh škol ┗ úzeﾏí dostačujíIí. ) ﾏístﾐího šetřeﾐí ┗┞pl┞ﾐulo, 
že školáﾏ ┗ sou┗islosti se z┗┞šujíIíﾏ se počteﾏ žáků ﾐa ヱ. stupﾐi Ih┞Hí saﾏostatﾐé prostor┞ 
pro školﾐí družiﾐ┞ ふřeší škol┞ uﾏístěﾐíﾏ ┗ kﾏeﾐo┗ýIh třídáIhぶ, pro speIiálﾐí učeHﾐ┞ ふﾐapř. 
dílﾐ┞, učeHﾐ┞ pro ┗ýt┗arﾐou ┗ýIho┗u, hudeHﾐí ┗ýIho┗uぶ ┗ souladu s ﾏateriálﾐíﾏi, 
prostoro┗ýﾏi, h┞gieﾐiIkýﾏi, orgaﾐizačﾐíﾏi a jiﾐýﾏi podﾏíﾐkaﾏi pro uskutečňo┗áﾐí 
ráﾏIo┗ého ┗zdělá┗aIího prograﾏu pro základﾐí škol┞ ふRVP )Vぶ, prostor┞ pro školﾐí 
poradeﾐské praIo┗iště. SpeIiálﾐí učeHﾐ┞ a prostor┞ ふjaz┞ko┗é, ICT, f┞zikálﾐí, IheﾏiIké, pro 
hudeHﾐí a ┗ýt┗arﾐou ┗ýIho┗uぶ jsou ﾐedostatečﾐě ┗┞Ha┗eﾐé speIiálﾐíﾏ ﾐáH┞tkeﾏ, přístroji, 
audio┗izuálﾐí teIhﾐikou, iﾐforﾏačﾐí a koﾏuﾐikačﾐí teIhﾐikou uﾏožňujíIí efekti┗ﾐí ┗┞učo┗áﾐí 
a podporujíIí akti┗itu a t┗oři┗ost žáků. Jsou ﾐutﾐé rekoﾐstrukIe a sta┗eHﾐí úpra┗┞ stá┗ajíIí 
iﾐfrastruktur┞ ┗četﾐě zaHezpečeﾐí HezHariéro┗osti, pořízeﾐí ┗┞Ha┗eﾐí Hudo┗ a učeHeﾐ, 
pořízeﾐí koﾏpeﾐzačﾐíIh poﾏůIek, zajištěﾐí ┗ﾐitřﾐí koﾐekti┗it┞ škol a připojeﾐí k internetu. 

 

V ráﾏIi šetřeﾐí v oHlasti podﾏíﾐek pro zájﾏové vzděláváﾐí a ﾐeforﾏálﾐí vzděláváﾐí v úzeﾏí MAS 
ukázalo ﾐa t┞to proHléﾏ┞ a potřeH┞:  

Z ﾏístﾐího šetřeﾐí ┗┞pl┞ﾐul┞ ﾐedostatečﾐé prostoro┗é i ﾏateriálﾐí podﾏíﾐk┞ pro zájﾏo┗é 
┗zdělá┗áﾐí, Ih┞HějíIí lidské zdroje, ﾐutﾐost rekoﾐstrukIe a sta┗eHﾐí úpra┗┞ stá┗ajíIí 
iﾐfrastruktur┞ ┗četﾐě zaHezpečeﾐí HezHariéro┗osti. 
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V ráﾏIi šetřeﾐí v oHlasti podﾏíﾐek pro středﾐí vzděláváﾐí v úzeﾏí MAS ukázalo ﾐa t┞to proHléﾏ┞ a 
z ﾐiIh v┞plývajíIí potřeH┞:  

rekonstrukce a sta┗eHﾐí úpra┗y stá┗ajíIí iﾐfrastruktur┞ ┗četﾐě zaHezpečeﾐí HezHariéro┗osti, 
pořízeﾐí ┗┞Ha┗eﾐí Hudo┗ a učeHeﾐ, pořízeﾐí koﾏpeﾐzačﾐíIh poﾏůIek a zajištěﾐí ┗ﾐitřﾐí 
koﾐekti┗it┞ škol a připojeﾐí k internetu.  

 

V ráﾏIi šetřeﾐí v oHlasti podﾏíﾐek pro Ieloživotﾐí vzděláváﾐí v úzeﾏí MAS ukázalo ﾐa t┞to 
proHléﾏ┞ a potřeH┞:  

posk┞to┗atelé ﾐeﾏají k dispoziIi dostatečﾐé ┗┞Ha┗eﾐí a zařízeﾐí pro realizaIi těIhto 
┗zdělá┗aIíIh prograﾏů.  

 

Na úzeﾏí ﾐejsou zřízeﾐ┞ aﾐi jesle aﾐi registro┗aﾐé dětské skupiﾐ┞ či lesﾐí školka. Pro rodiče ﾐa 
ﾏateřské a rodičo┗ské do┗oleﾐé fuﾐgují ┗e VodňaﾐeIh a ┗ Proti┗íﾐě Mateřská Ieﾐtra. Vedle setká┗áﾐí 
rodičů s dětﾏi a uﾏožňo┗áﾐí ﾐeforﾏálﾐí sdíleﾐé péče, ﾐaHízejí i růzﾐé ┗zdělá┗aIí prograﾏ┞ pro 
rodiče ﾐa MD pro usﾐadﾐěﾐá ﾐá┗ratu ﾐa trh práIe ふﾐapř. jaz┞ko┗é ┗┞učo┗áﾐí, ┗ýuka práIe ﾐa PC atd.ぶ 
 

T┞to předložeﾐé Iíle, opatřeﾐí, zjištěﾐé proHleﾏatiIké okruh┞ jedﾐotli┗ýIh koﾐIepčﾐíIh dokuﾏeﾐtů 
byly podkladem pro zpraIo┗áﾐí ┗ýIhozího strategiIkého ráﾏIe spolu s ┗┞hodﾐoIeﾐíﾏ dotazﾐíko┗ého 
šetřeﾐí. 
Zdroj: http://www.vodnanskaryba.eu/sclld 
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2.4 Strategie obcí na území správního obvodu ORP Vodňany 
 

Město Vodňaﾐ┞ 

Město Vodňaﾐ┞ aktualizo┗alo ┗ roce 2016 Prograﾏ roz┗oje Města Vodňaﾐ┞ o oHlast školst┗í. Tento 

dokuﾏeﾐt se zaﾏěřil přede┗šíﾏ ﾐa roz┗oj a zk┗alitﾐěﾐí ﾏateriálﾐě–teIhﾐiIkého zázeﾏí předškolﾐího, 
základﾐího a středﾐího ┗zdělá┗áﾐí. V ráﾏIi ┗ýIho┗ﾐě-vzdělá┗aIího proIesu Hude postupo┗áﾐo dle 
┗ýstupů Místﾐího akčﾐího pláﾐu ┗zdělá┗áﾐí realizo┗aﾐého MAS Vodňaﾐská r┞Ha. Pro MAP je důležitá 
kapitola, která řeší předškolﾐí a základﾐí ┗zdělá┗áﾐí:  
Mateřská škola: 

 oHﾐo┗a a rekoﾐstrukIe Mateřské škol┞ Vodňaﾐ┞, Sﾏetanova 204 

 zatepleﾐí Hudo┗┞ Mateřské škol┞ Vodňaﾐ┞, Sﾏetaﾐo┗a ヲヰヴ, praIo┗iště Sﾏetaﾐo┗a 

 re┗italizaIe koﾏuﾐikaIe a zeleﾐě Mateřské škol┞ Vodňaﾐ┞, Sﾏetaﾐo┗a ヲヰヴ, praIo┗iště 
Smetanova 

 re┗italizaIe školﾐí zahrad┞ Mateřské škol┞ Vodňaﾐ┞, Sﾏetaﾐo┗a ヲヰヴ, praIo┗iště Výsta┗ﾐí  
 ┗ýsta┗Ha pa┗iloﾐu pro ヲ až ン tříd┞ ┗ ráﾏIi jedﾐoho ﾐadzeﾏﾐího podlaží ┗ Mateřské škole 

Vodňaﾐ┞, Sﾏetaﾐo┗a ヲヰヴ, praIo┗iště Sﾏetaﾐo┗a 

)ákladﾐí škola:  
 ┗ýsta┗Ha pa┗iloﾐu pro jaz┞ko┗ou, pol┞teIhﾐiIkou a přírodo┗ědﾐou ┗ýuku pro potřeH┞ 

)ákladﾐí škol┞ a G┞ﾏﾐázia Vodňaﾐ┞ 

 oHﾐo┗a a rekoﾐstrukIe zázeﾏí )ákladﾐí škol┞ a G┞ﾏﾐázia Vodňaﾐ┞ ふrekoﾐstrukIe 
sklepﾐíIh prostor, ┗ýﾏěﾐa okeﾐ ┗ Alešo┗ě uliIi, ┗ýﾏěﾐa elektroiﾐstalaIe a roz┗odů ┗od┞ 
a odpadů, odstraňo┗áﾐí Hariér, ┗ýﾏěﾐa ┗zduIhoteIhﾐik┞ ┗e školﾐí kuIhyni v Ba┗oro┗ské 
uliIi, rozšířeﾐí a doplﾐěﾐí sporto┗ﾐího areálu ┗ Ba┗oro┗ské uliIi, ┗┞Hudo┗áﾐí hřiště 
s uﾏělýﾏ po┗rIheﾏ a doskočiště ﾏísto stá┗ajíIího písko┗ého hřiště ┗e Výsta┗ﾐí uliIi, 
re┗italizaIe koﾏuﾐikaIe a zeleﾐě ┗ Ba┗oro┗ské uliIi, rekoﾐstrukIe Hudovy v Huso┗ě ul.ぶ. 

 Z tohoto strategiIkého dokuﾏeﾐtu dále ┗┞pl┞ﾐulo, že je ﾐutﾐé ┗┞Hudo┗áﾐí ┗íIeúčelo┗é 
sporto┗ﾐí hal┞.  

 

ﾏěsto Bavorov 

Místﾐí prograﾏ oHﾐo┗┞ ┗esﾐiIe Ba┗oro┗ pro roky 2014 - 2020 - Aktualizace prosinec 2015 -  sIh┗áleﾐ 
ZM dne: 10. prosince 2015 

Město pláﾐuje oHﾐo┗u dětského školﾐího hřiště jako součást rekoﾐstrukIe sporto┗ﾐího zázeﾏí škol┞, 
zatepleﾐí Hudo┗┞ ﾏateřské i základﾐí škol┞, dokoﾐčeﾐí ┗ýﾏěﾐ┞ okeﾐ ┗ ostatﾐíIh Hudo┗áIh areálu )Š, 
┗┞Ha┗eﾐí hřiště u školk┞, ┗ﾐitřﾐí rekoﾐstrukIe ┗┞Ha┗eﾐí – WC, uﾏý┗árﾐ┞, kuIh┞ňk┞ apod. 
 

oHeI ČíčeﾐiIe  
OHeI ﾏá zpraIo┗áﾐ Místﾐí prograﾏ oHﾐo┗┞ ┗eﾐko┗a ČíčeﾐiIe. OHeI ČíčeﾐiIe ﾐeﾏá ┗ tomto 

dokuﾏeﾐtu žádﾐé projekt┞ zaﾏěřeﾐé ﾐa předškolﾐí ┗zdělá┗áﾐí.  
 

obec Drahonice 

Místﾐí prograﾏ oHﾐo┗┞ ┗eﾐko┗a oHIe DrahoﾐiIe pro roky 2014 - ヲヰヱΓ Hezprostředﾐě ┗┞Ihází z 
Programu rozvoje obce Drahonice pro roky 2014 - ヲヰヱΓ, sIh┗áleﾐého zastupitelst┗eﾏ oHIe 
DrahoﾐiIe ﾐa XI. ┗eřejﾐéﾏ zasedáﾐí dﾐe ヲヵ. listopadu ヲヰヱン usﾐeseﾐíﾏ č. ヴ/XI/ヲヰヱン. 
V ráﾏIi údržH┞ a oHﾐo┗┞ oHčaﾐské ┗┞Ha┗eﾐosti je zde pláﾐo┗aﾐá pra┗idelﾐá údržHa a potřeHﾐé 
opra┗┞ dle aktuálﾐí potřeH┞ v ﾏateřské škole.  
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oHeI ChelčiIe 

 Místﾐí prograﾏ oHﾐo┗┞ ┗eﾐko┗a pro sídelﾐí út┗ar ChelčiIe H┞l sIh┗áleﾐ ﾐa zasedáﾐí zastupitelst┗a 
oHIe ChelčiIe usﾐeseﾐíﾏ č.ヱ/ヲヰヱヱ/Α dﾐe Α. ヲ. ヲヰヱヱ s platﾐostí do ンヱ. ヱヲ. ヲヰヱヵ. Pra┗idelﾐá 
aktualizaIe pro┗edeﾐa a sIh┗áleﾐa ﾐa zasedáﾐí zastupitelst┗a oHIe ChelčiIe usﾐeseﾐíﾏ 
č.ヱヰ/ヲヰヱヱ/ヱヴ/H ze dﾐe ヱン. ヱヰ. ヲヰヱヱ. 
Strategie roz┗oje ﾏikroregioﾐu ChelčiIko-LheﾐiIkého ヲヰヱヵ – 2020 sIh┗áleﾐá ヱヶ. ヱヲ. ヲヰヱヵ čleﾐskou 
sIhůzí DSO č. usﾐeseﾐí Β/ヲヰヱヵ/Α.  
OHa t┞to dokuﾏeﾐt┞ řeší oHlast školst┗í ﾐa úzeﾏí oHIe ChelčiIe 

)áﾏěreﾏ oHIe je postupﾐá rekoﾐstrukIe a eﾐergetiIk┞ optiﾏálﾐí zajištěﾐí oHjektů ┗e ┗lastﾐiIt┗í oHIe 
ふﾐapř. sﾐižo┗áﾐí eﾐergetiIkýIh ztrát a eﾐergetiIkýIh potřeH ﾐa základě eﾐergetiIkého auditu 
Mateřské škol┞ ChelčiIeぶ, prosazo┗at při ┗šeIh sta┗eHﾐíIh úpra┗áIh oHeIﾐího ﾏajetku respekto┗áﾐí 
úpra┗, uﾏožňujíIíIh poh┞H a poH┞t osoH se sﾐížeﾐou sIhopﾐostí orieﾐtaIe a poh┞Hu.  Podpora 
┗olﾐočaso┗ýIh akti┗it pro děti i dospělé ふpodpora zájﾏo┗ýIh akti┗it spolků a zájﾏo┗ýIh skupiﾐ – 

ﾏateřské kluHíčko, keraﾏiIký kroužek, di┗adelﾐí kroužek pro děti…ぶ. Podpora za┗edeﾐí a pro┗ozu 
soIiálﾐíIh služeH a služeH sou┗isejíIíIh. V ráﾏIi FK ChelčiIe Hude oHeI ﾏateriálﾐě podporo┗at 
zejﾏéﾐa ﾏládežﾐiIkou kopaﾐou jako ┗ýzﾐaﾏﾐý pr┗ek HudouIí čleﾐské základﾐ┞ kluHu. )áﾏěreﾏ je i 
┗┞Hudo┗áﾐí ┗olﾐočaso┗ého prostraﾐst┗í s parkeﾏ ┗ ﾏístě rekulti┗o┗aﾐé skládk┞ – Písečﾐá. 
 

oHeI KrašloviIe 

OHeI Krašlo┗iIe ﾏá zpraIo┗aﾐý dokuﾏeﾐt „Program obnovy venkova 2015 – 2020“. V tomto 

dokuﾏeﾐtu ﾐejsou řešeﾐ┞ otázk┞ školst┗í, aﾐi zájﾏo┗é a ﾐeforﾏálﾐí ┗zdělá┗áﾐí dětí do ヱヵ let. 
 

OHeI LiHějoviIe 

OHeI LiHějo┗iIe ﾏá zpraIo┗aﾐý strategiIký dokuﾏeﾐt Místﾐí prograﾏ oHﾐo┗┞ ┗eﾐko┗a oHIe 
LiHějo┗iIe ﾐa oHdoHí ヲヰヱヶ-2023. V toﾏto dokuﾏeﾐtu proHleﾏatiku školst┗í, zájﾏo┗ého či 
ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí ﾐeřeší.  
 

oHeI SkočiIe 

OHeI SkočiIe ﾏá zpraIo┗áﾐ strategiIký dokuﾏeﾐt Místﾐí prograﾏ oHﾐo┗┞ ┗eﾐko┗a. V tomto 

dokuﾏeﾐtu ﾐejsou řešeﾐ┞ otázk┞ školst┗í, aﾐi zájﾏo┗é a ﾐeforﾏálﾐí ┗zdělá┗áﾐí dětí do ヱヵ let. 
 

StrategiIké dokuﾏeﾐt┞ ostatﾐíIh obcí ﾐeH┞l┞ pro MAP k dispozici. 
Zdroj: čerpáﾐo z iﾐforﾏaIí starostů oHIí a ┘eHo┗ýIh stráﾐek oHIí 
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3 Vyhodnocení dotazníkového šetUení MŠMT  
 

 

V prosinci 2015 MŠMT zrealizovalo šetřeﾐí potřeH ﾐa ﾏateřskýIh a základﾐíIh školáIh za účeleﾏ 
efektivﾐího ﾐasﾏěrováﾐí iﾐterveﾐIí z Prioritﾐí os┞ ン OP VVV ふRo┗ﾐý přístup ke k┗alitﾐíﾏu 
předškolﾐíﾏu, priﾏárﾐíﾏu a sekuﾐdárﾐíﾏu ┗zdělá┗áﾐíぶ.  
 

Obsahem ┗ýstupů tohoto šetřeﾐí H┞la: 
 Agrego┗aﾐá data o potřeHáIh MŠ z úzeﾏí ORP, iﾐdi┗iduálﾐí data o iﾐfrastruktuře MŠ  
 Agrego┗aﾐá data o potřeHáIh )Š z úzeﾏí ORP, iﾐdi┗iduálﾐí data o iﾐfrastruktuře )Š  

 

3.1 Výsledky dotazníkového šetUení potUeb mateUských škol   
 

Souhrﾐﾐé ┗ýsledk┞ dotazﾐíko┗ého šetřeﾐí potřeH ﾏateřskýIh škol ┗ ráﾏIi projektu MAP OP VVV 
v ORP Vodňaﾐ┞. V┞hodﾐoIeﾐí pořadí potřeH ┗ jedﾐotli┗ýIh oHlasteIh podpor┞, které H┞ se ﾏohl┞ 
roz┗íjet operačﾐíﾏ prograﾏeﾏ IROP ﾐeHo OP VVV. 
 

Počet ﾏateřskýIh škol┞ ┗ úzeﾏí: ヶ 

Počet ┗┞plﾐěﾐýIh dotazﾐíků: ヶ, tj. ヱヰヰ% 

 

V dotazﾐíko┗éﾏ šetřeﾐí H┞lo řešeﾐo ヶ hlavﾐíIh oHlastí podpor┞ z OP: 

 Podpora iﾐkluzi┗ﾐího/společﾐého ┗zdělá┗áﾐí 
 Podpora roz┗oje čteﾐářské pregraﾏotﾐosti 
 Podpora roz┗oje ﾏateﾏatiIké pregraﾏotﾐosti 
 Podpora koﾏpeteﾐIí k iﾐiIiati┗ě a kreati┗itě dětí 
 Podpora pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí 
 Roz┗oj iﾐfrastruktur┞ škol┞, ┗č. rekoﾐstrukIí a ┗┞Ha┗eﾐí 

Nej┗ětší potřeHa roz┗íjet daﾐou oHlast ┗ ráﾏIi podpor┞ z E┗ropské uﾐie je ﾏateřskýﾏi školaﾏi 
spatřo┗áﾐa ┗ roz┗oji iﾐfrastruktur┞ škol┞, ┗č. rekoﾐstrukIe a ┗┞Ha┗eﾐí, ﾐásleduje podpora roz┗oje 
čteﾐářské, ﾏateﾏatiIké pregraﾏotﾐosti a podpora pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí. T┞to ン oHlasti ﾏěl┞ 
shodﾐé pořadí. Pátá ┗ pořadí je podpora iﾐkluzi┗ﾐího/společﾐého ┗zdělá┗áﾐí a ﾐa posledﾐíﾏ ﾏístě 
H┞la ┗┞hodﾐoIeﾐa podpora koﾏpeteﾐIí k iﾐiIiati┗ě a kreati┗itě dětí.  

Průﾏěrﾐé hodﾐoIeﾐí aktuálﾐího sta┗u hla┗ﾐíIh oHlastí podporo┗aﾐýIh z EU je v rozsahu rozvíjejíIí 
oblast ふtzﾐ. proﾏ┞šleﾐé části, počátečﾐí realizaIeぶ a realizovaﾐá oHlast ふtzﾐ. fuﾐkčﾐí části s┞téﾏu 
realizo┗áﾐ┞ ﾐa základﾐí úro┗ﾐi, je prostor pro zlepšeﾐíぶ. Nejlépe je ﾐa toﾏ dle hodﾐoIeﾐí škol oHlast 
Podpora kompetencí k iﾐiIiati┗ě a kreati┗itě dětí ふン,ヰヲぶ, ﾐejhůře oHlast Podpora pol┞teIhﾐiIkého 
┗zdělá┗áﾐí ふヲ,ヲヱぶ. OHlasti Podpora pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí a podpora roz┗oje ﾏateﾏatiIké 
pregraﾏotﾐosti jsou hodﾐoIeﾐ┞ ﾐa úzeﾏí ORP Vodňaﾐ┞ hůře ﾐež ┗ ráﾏIi kraje a Ielé ČR.  
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V dotazﾐíko┗éﾏ šetřeﾐí H┞l┞ řešeﾐ┞ další oHlasti podpor┞ z OP:  

 Jaz┞ko┗é ┗zdělá┗áﾐí 
 ICT ┗četﾐě potřeH iﾐfrastruktur┞ ふpodpora digitálﾐíIh koﾏpeteﾐIí – týká se 

pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků, koﾐekti┗ita školぶ 
 SoIiálﾐí a oHčaﾐské do┗edﾐosti a další klíčo┗é kompetence 

Nej┗ětší potřeHu u těIhto dalšíIh oHlastí podpor┞ z OP spatřují ﾏateřské škol┞ ┗ podpoře ICT, 
ﾐásledﾐě jaz┞ko┗ého ┗zdělá┗áﾐí a ﾐa posledﾐíﾏ ﾏístě je podpora soIiálﾐíIh  a oHčaﾐskýIh 
do┗edﾐostí a dalšíIh klíčo┗ýIh koﾏpeteﾐIí.   

Průﾏěrﾐé hodﾐoIeﾐí aktuálﾐího sta┗u je ﾐa škále od roz┗íjejíIí se oHlasti ふICTぶ po realizo┗aﾐou oHlast 
ふSoIiálﾐí a oHčaﾐské do┗edﾐosti a další klíčo┗é koﾏpeteﾐIeぶ. ICT je hodﾐoIeﾐo hůře ┗ ráﾏIi ORP 
ふヲ,ヵΒぶ ﾐež ┗ ráﾏIi kraje ふヲ,Βヲぶ a ČR ふヲ,ΒΓぶ. Hodﾐota ヴ H┞ H┞la ideálﾐí sta┗. Jaz┞ko┗é ┗zdělá┗áﾐí ﾐeH┞lo 
hodnoceno. 

Rozvoj iﾐfrastruktur┞ ﾏateřskýIh škol 

Dle dotazﾐíko┗ého šetřeﾐí ヵヰ % škol tj. ン ﾏateřské škol┞ ┗ úzeﾏí za posledﾐíIh ヵ let ふヲヰヱヰ-2015) 

iﾐ┗esto┗al┞ do iﾐfrastruktur┞ škol┞ z prostředků EU ふMŠ Ba┗oro┗, ČíčeﾐiIe, DrahoﾐiIeぶ, stejﾐě tak ン 
ﾏateřské škol┞ iﾐ┗esto┗al┞ do ┗ﾐitřﾐího ┗┞Ha┗eﾐí škol┞ ふMŠ ČíčeﾐiIe, DrahoﾐiIe, Sluﾐíčkoぶ. 

Koﾐkrétﾐě ヲ škol┞ iﾐ┗esto┗al┞ do ostatﾐí rekoﾐstrukIe, udržo┗aIí práIe a ﾏoderﾐizaIe pláště Hudo┗┞; 
zatepleﾐí Hudo┗; ふprojekt┞ eﾐergetiIk┞ udržitelﾐé škol┞ apod.ぶ ふMŠ Ba┗oro┗, MŠ DrahoﾐiIeぶ, ヲ škol┞ 
do sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe tříd ふMŠ DrahoﾐiIe, MŠ ČíčeﾐiIeぶ, ヲ škol┞ iﾐ┗esto┗al┞ do úpra┗┞ a 
rekoﾐstrukIe těloI┗ičﾐ┞ ふMŠ Ba┗oro┗, MŠ DrahoﾐiIeぶ, ヲ škol┞ do úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe školﾐí jídelﾐ┞ 
ふMŠ DrahoﾐiIe, MŠ ČíčeﾐiIeぶ, ヱ škola ふヱヶ,Α%ぶ řešila sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekoﾐstrukIi herﾐ┞ ふMŠ 
DrahoﾐiIeぶ a ヱ škola řešila sta┗eHﾐí úpra┗┞ a ┗┞Ha┗eﾐí ﾐa podporu podﾐětﾐého ┗eﾐko┗ﾐího prostředí 
škol┞ ﾐapř. hřiště, zahrad┞ apod ふMŠ DrahoﾐiIeぶ. 

Pláﾐ┞ rok┞ ヲヰヱヶ-2018 

V těIhto leteIh předpokládají škol┞ iﾐ┗estiIe do ﾐo┗é ┗ýsta┗H┞ ﾐeHo přísta┗H┞ Hudo┗ ふヲ škol┞ ンン,ン% 
MŠ Sﾏetaﾐo┗a, MŠ Sluﾐíčkoぶ, do ostatﾐíIh rekoﾐstrukIí, udržo┗aIíIh praIí a ﾏoderﾐizaIí pláště 
Hudo┗┞, zatepleﾐí Hudo┗ ふprojekt┞ eﾐergetiIk┞ udržitelﾐé škol┞..ぶ  ふヲ škol┞, ンン,ン% MŠ Sﾏetaﾐo┗a, MŠ 
Sluﾐíčkoぶ a do sta┗eHﾐíIh úpra┗ a rekoﾐstrukIe tříd ふヲ škol┞, ンン,ン% MŠ DrahoﾐiIe, MŠ Sﾏetaﾐo┗aぶ, 
další ヲ škol┞ pláﾐují iﾐ┗estiIe do sta┗eHﾐíIh úpra┗ a rekoﾐstrukIe prostor ﾐa podporu 
pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí ふMŠ DrahoﾐiIe, MŠ Sﾏetaﾐo┗aぶ, ン škol┞ ふヵヰ%ぶ pláﾐují sta┗eHﾐí úpra┗┞ a 
┗┞Ha┗eﾐí ﾐa podporu podﾐětﾐého ┗eﾐko┗ﾐího prostředí škol┞ ﾐapř. hřiště, zahrad┞ apod. ふMŠ 
DrahoﾐiIe, Sluﾐíčko, Sﾏetaﾐo┗aぶ, po jedﾐé škole pláﾐují rekoﾐstrukIe herﾐ┞ ふMŠ DrahoﾐiIeぶ, 
těloI┗ičﾐ┞ ふMŠ DrahoﾐiIeぶ a školﾐí jídelﾐ┞ ふMŠ DrahoﾐiIeぶ.  

Pláﾐ┞ rok┞ ヲヰヱ9-2020 

Nej┗íIe tj. ヴ škol┞ ふヶヶ,ヶ%ぶ pláﾐují iﾐ┗estiIe do sta┗eHﾐíIh úpra┗ a rekoﾐstrukIe prostor ﾐa podporu 
pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí ふMŠ Ba┗oro┗, DrahoﾐiIe, Sﾏetaﾐo┗a, Sluﾐíčkoぶ, ン škol┞ sta┗eHﾐí úpra┗┞ a 
rekoﾐstrukIe tříd ふMŠ DrahoﾐiIe, Sﾏetaﾐo┗a, Ba┗oro┗ぶ, ン škol┞ sta┗eHﾐí úpra┗┞ a ┗┞Ha┗eﾐí ﾐa 
podporu podﾐětﾐého ┗eﾐko┗ﾐího prostředí škol┞ ふhřiště, zahrad┞..ぶ ふMŠ Ba┗oro┗, DrahoﾐiIe, 
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Sﾏetaﾐo┗aぶ, ヲ škol┞ pláﾐují ﾐo┗ou ┗ýsta┗Hu ﾐeHo přísta┗Hu Hudo┗┞ ふMŠ Sluﾐíčko, Sﾏetaﾐo┗aぶ, ヲ 
škol┞ pláﾐují ostatﾐí rekoﾐstrukIe, udržo┗aIí práIe a ﾏoderﾐizaIe pláště Hudo┗┞; zatepleﾐí Hudo┗; 
ふprojekt┞ eﾐergetiIk┞ udržitelﾐé škol┞ apod.ぶ ふMŠ Sluﾐíčko, Sﾏetaﾐo┗aぶ, ヲ škol┞ pláﾐují sta┗eHﾐí 
úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe herﾐ┞ ふMŠ DrahoﾐiIe, MŠ Ba┗oro┗ぶ. 

Pouze ヱ škola pláﾐuje řešeﾐí HezHariéro┗osti a to HezHariéro┗osti škol┞ a záro┗eň také 
HezHariéro┗osti školﾐí jídelﾐ┞ ふMŠ DrahoﾐiIeぶ.   

V┞Haveﾐí škol 

Mateřské škol┞ z EU za posledﾐíIh ヵ let ﾐej┗íIe iﾐ┗esto┗al┞ do ┗┞Ha┗eﾐí tříd ふヵヰ % škol tj. ン škol┞ぶ a 
ﾐo┗ýIh didaktiIkýIh poﾏůIek ふンン,ン % tj. ヲ škol┞ぶ. Dále iﾐ┗esto┗al┞ do ┗┞Ha┗eﾐí herﾐ┞, těloI┗ičﾐ┞, 
školﾐí jídelﾐ┞, soft┘are pro ICT teIhﾐiku, iﾐterakti┗ﾐí taHule ふ┗žd┞ ヱ školaぶ. 

 Pláﾐ┞ MŠ - roky 2016-2018 

- ┗┞Ha┗eﾐí kﾏeﾐo┗ýIh tříd  - ン MŠ ふMŠ DrahoﾐiIe, MŠ Vodňaﾐ┞, Sﾏetaﾐo┗a, MŠ ČíčeﾐiIeぶ 
- ┗┞Ha┗eﾐí prostorů škol┞ pro roz┗oj pol┞teIhﾐiIkýIh do┗edﾐostí – ヴ MŠ ふMŠ ChelčiIe, MŠ 

DrahoﾐiIe, MŠ Vodňaﾐ┞, Sﾏetaﾐo┗a, MŠ „Sluﾐíčko“ Vodňaﾐ┞ぶ 
- ┗┞Ha┗eﾐí kﾐiho┗ﾐ┞ – ヲ MŠ ふMŠ ChelčiIe, MŠ Vodňaﾐ┞, Sﾏetaﾐo┗aぶ 
- ┗┞Ha┗eﾐí herﾐ┞ – ン MŠ ふMŠ DrahoﾐiIe, MŠ Vodňaﾐ┞, Sﾏetaﾐo┗a, MŠ Ba┗oro┗ぶ 
- ┗┞Ha┗eﾐí těloI┗ičﾐ┞ – ン MŠ ふMŠ DrahoﾐiIe, MŠ Vodňaﾐ┞, Sﾏetaﾐo┗a, MŠ „Sluﾐíčko“ 

Vodňaﾐ┞ぶ 
- ┗┞Ha┗eﾐí školﾐí jídelﾐ┞ – ン MŠ ふMŠ DrahoﾐiIe, MŠ Vodňaﾐ┞, Sﾏetaﾐo┗a, MŠ „Sluﾐíčko“ 

Vodňaﾐ┞ぶ 
- ┗┞Ha┗eﾐí ┗ýpočetﾐí teIhﾐikou pro potřeH┞ pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků – ヴ MŠ ふMŠ ChelčiIe, 

MŠ DrahoﾐiIe, MŠ Vodňaﾐ┞, Sﾏetaﾐo┗a, MŠ „Sluﾐíčko“ Vodňaﾐ┞ぶ 
- software pro ICT techniku – ヵ MŠ ふMŠ ChelčiIe, MŠ DrahoﾐiIe, MŠ Vodňaﾐ┞, Sﾏetaﾐo┗a, MŠ 

„Sluﾐíčko“ Vodňaﾐ┞, MŠ ČíčeﾐiIeぶ 
- ﾐo┗é didaktiIké poﾏůIk┞ – ヵ MŠ ふMŠ ChelčiIe, MŠ DrahoﾐiIe, MŠ Vodňaﾐ┞, Sﾏetaﾐo┗a, MŠ 

Ba┗oro┗, MŠ ČíčeﾐiIeぶ 
- připojeﾐí k internetu v herﾐáIh, ┗e škole – ヱ MŠ ふMŠ Vodňaﾐ┞, Sﾏetaﾐo┗aぶ 
- Iﾐterakti┗ﾐí taHule – ヴ MŠ ふMŠ DrahoﾐiIe, MŠ Vodňaﾐ┞, Sﾏetaﾐo┗a, MŠ „Sluﾐíčko“ Vodňaﾐ┞, 

MŠ ČíčeﾐiIeぶ 
- audio┗izuálﾐí teIhﾐika ふtele┗ize, projektor┞ぶ – ン MŠ ふMŠ ChelčiIe, MŠ DrahoﾐiIe, MŠ 

Vodňaﾐ┞, Sﾏetaﾐo┗aぶ 
- ┗┞Ha┗eﾐí HezHariéro┗ýﾏ ﾐáH┞tkeﾏ pro děti se SVP – ヱ MŠ ふMŠ Vodňaﾐ┞, Sﾏetaﾐo┗aぶ 
- didaktiIké a koﾏpeﾐzačﾐí poﾏůIk┞ pro děti se SVP – ヱ MŠ ふMŠ Vodňaﾐ┞, Sﾏetaﾐo┗aぶ 
- ┗┞Ha┗eﾐí ﾐa podporu podﾐětﾐého ┗ﾐitřﾐího prostředí škol┞ ﾐapř. čteﾐářské koutk┞, prostor 

pro sdíleﾐí zkušeﾐostí z ┗ýuk┞, ﾐa roz┗oj jedﾐotli┗ýIh pregraﾏotﾐostí, pol┞teIhﾐiIkýIh 
do┗edﾐostí apod.  – ン MŠ ふMŠ ChelčiIe, MŠ Vodňaﾐ┞, Sﾏetaﾐo┗a, MŠ „Sluﾐíčko“ Vodňaﾐ┞ぶ 

Pláﾐ┞ MŠ - roky 2019-2020 

- ┗┞Ha┗eﾐí kﾏeﾐo┗ýIh tříd  - ヵ MŠ ふMŠ ChelčiIe, MŠ DrahoﾐiIe, MŠ Vodňaﾐ┞, Sﾏetaﾐo┗a, MŠ 
„Sluﾐíčko“ Vodňaﾐ┞, MŠ Ba┗oro┗ぶ 

- ┗┞Ha┗eﾐí prostorů škol┞ pro roz┗oj pol┞teIhﾐiIkýIh do┗edﾐostí – ン MŠ ふMŠ DrahoﾐiIe, MŠ 
Vodňaﾐ┞, Sﾏetaﾐo┗a, MŠ Ba┗oro┗ぶ 
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- ┗┞Ha┗eﾐí kﾐiho┗ﾐ┞ – ヲ MŠ ふMŠ „Sluﾐíčko“ Vodňaﾐ┞, MŠ Vodňaﾐ┞, Sﾏetaﾐo┗aぶ 
- ┗┞Ha┗eﾐí herﾐ┞ – ン MŠ ふMŠ ChelčiIe, MŠ DrahoﾐiIe, MŠ Vodňaﾐ┞, Sﾏetaﾐo┗aぶ 
- ┗┞Ha┗eﾐí těloI┗ičﾐ┞ – ヲ MŠ ふMŠ DrahoﾐiIe, MŠ Vodňaﾐ┞, Sﾏetanova) 

- ┗┞Ha┗eﾐí školﾐí jídelﾐ┞ – ン MŠ ふMŠ ChelčiIe, MŠ DrahoﾐiIe, MŠ Vodňaﾐ┞, Sﾏetaﾐo┗aぶ 
- ┗┞Ha┗eﾐí ┗ýpočetﾐí teIhﾐikou pro potřeH┞ pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků – ン MŠ ふMŠ DrahoﾐiIe, 

MŠ Vodňaﾐ┞, Sﾏetaﾐo┗a, MŠ „Sluﾐíčko“ Vodňaﾐ┞ぶ 
- software pro ICT techniku –ン MŠ ふMŠ DrahoﾐiIe, MŠ Vodňaﾐ┞, Sﾏetaﾐo┗a, MŠ „Sluﾐíčko“ 

Vodňaﾐ┞ぶ 
- ﾐo┗é didaktiIké poﾏůIk┞ – ヲ MŠ ふMŠ DrahoﾐiIe, MŠ Vodňaﾐ┞, Sﾏetaﾐo┗aぶ 
- připojeﾐí k internetu v herﾐáIh, ┗e škole – ヰ MŠ 

- Iﾐterakti┗ﾐí taHule – ヲ MŠ ふMŠ ChelčiIe, MŠ DrahoﾐiIeぶ 
- audio┗izuálﾐí teIhﾐika (televize, projektory) – ヲ MŠ ふMŠ DrahoﾐiIe, MŠ „Sluﾐíčko“ Vodňaﾐ┞ぶ 
- ┗┞Ha┗eﾐí HezHariéro┗ýﾏ ﾐáH┞tkeﾏ pro děti se SVP – ヱ MŠ ふMŠ DrahoﾐiIeぶ 
- didaktiIké a koﾏpeﾐzačﾐí poﾏůIk┞ pro děti se SVP – ヲ MŠ ふMŠ ChelčiIe, MŠ DrahoﾐiIeぶ 
- ┗┞Ha┗eﾐí ﾐa podporu podﾐětﾐého ┗ﾐitřﾐího prostředí škol┞ ﾐapř. čteﾐářské koutk┞, prostor 

pro sdíleﾐí zkušeﾐostí z ┗ýuk┞, ﾐa roz┗oj jedﾐotli┗ýIh pregraﾏotﾐostí, pol┞teIhﾐiIkýIh 
do┗edﾐostí apod.  –  ヴ MŠ ふMŠ DrahoﾐiIe, MŠ Vodňaﾐ┞, Sﾏetaﾐo┗a, MŠ „Sluﾐíčko“ Vodňaﾐ┞, 
MŠ Ba┗oro┗ぶ 

 

3.2 Výsledky dotazníkového šetUení potUeb základních škol   
 

Souhrﾐﾐé ┗ýsledk┞ dotazﾐíko┗ého šetřeﾐí potřeH základﾐíIh škol ┗ ráﾏIi projektu MAP OP VVV ┗ ORP 

Vodňaﾐ┞. V┞hodﾐoIeﾐí pořadí potřeH ┗ jedﾐotli┗ýIh oHlasteIh podpor┞, které H┞ se ﾏohl┞ roz┗íjet 
operačﾐíﾏ programem IROP nebo OP VVV. 

 

Počet základﾐíIh škol ┗ úzeﾏí: ヴ, od ヱ.ヱ.ヲヰヱヶ ン škol┞ ふ)Š Ba┗oro┗, )Š Vodňaﾐ┞, Alešo┗a ヵヰ, okr. 
StrakoﾐiIe, )Š Vodňaﾐ┞, ﾐáﾏ. ヵ. k┗ětﾐa ヱヰヴぶ 

Počet ┗┞plﾐěﾐýIh dotazﾐíků: ヴ, tj. ヱヰヰ% 

V dotazﾐíko┗éﾏ šetřeﾐí H┞lo řešeﾐo ヶ hlavﾐíIh oHlastí podpor┞ z OP: 

 Podpora iﾐkluzi┗ﾐího/společﾐého ┗zdělá┗áﾐí 
 Podpora roz┗oje čteﾐářské graﾏotﾐosti 
 Podpora roz┗oje ﾏateﾏatiIké graﾏotﾐosti 
 Podpora koﾏpeteﾐIí k podﾐika┗osti, iﾐiIiati┗ě a kreati┗itě žáků 

 Podpora pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí 
 Rozvoj iﾐfrastruktur┞ škol┞, ┗č. rekoﾐstrukIí a ┗┞Ha┗eﾐí 

Nej┗ětší potřeHa roz┗íjet daﾐou oHlast ┗ ráﾏIi podpor┞ z E┗ropské uﾐie je základﾐíﾏi školaﾏi 
spatřo┗áﾐa ┗ podpoře roz┗oje čteﾐářské graﾏotﾐosti, ﾐásleduje podpora roz┗oje ﾏateﾏatiIké 
gramotnosti a polytechniIkého ┗zdělá┗áﾐí ふshodﾐé pořadíぶ, čt┗rtá ┗ pořadí je podpora 
iﾐkluzi┗ﾐího/společﾐého ┗zdělá┗áﾐí, ﾐásleduje podpora koﾏpeteﾐIí k podﾐika┗osti, kreati┗itě a 
iﾐiIiati┗ě žáků. Na posledﾐíﾏ ﾏístě je podpora roz┗oje iﾐfrastruktur┞ škol┞, ┗č. rekoﾐstrukIí a 
vyba┗eﾐí.  
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V dotazﾐíko┗éﾏ šetřeﾐí H┞l┞ řešeﾐ┞ další oHlasti podporo┗aﾐé z OP:  

 Jaz┞ko┗é ┗zdělá┗áﾐí 
 ICT ┗četﾐě potřeH iﾐfrastruktur┞ ふpodpora digitálﾐíIh koﾏpeteﾐIí – týká se 

pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků, koﾐekti┗ita školぶ 
 SoIiálﾐí a oHčaﾐské do┗edﾐosti a další klíčo┗é koﾏpeteﾐIe 

 

Nej┗ětší potřeHu u těIhto dalšíIh oHlastí podpor┞ z OP spatřují základﾐí škol┞ ┗ podpoře jaz┞ko┗ého 
┗zdělá┗áﾐí, ﾐásleduje podpora ICT ┗četﾐě potřeH iﾐfrastruktur┞ ふpodpora digitálﾐíIh koﾏpeteﾐIí – 

týká se pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků, koﾐekti┗ita školぶ shodﾐě s podporou soIiálﾐí a oHčaﾐské 
do┗edﾐosti a dalšíIh klíčo┗ýIh koﾏpeteﾐIí. 

Rozvoj infrastruktury základﾐíIh škol 

Stavby a rekonstrukce 

Dle dotazﾐíko┗ého šetřeﾐí ヵヰ % základﾐíIh škol ﾐa úzeﾏí ORP Vodňaﾐ┞ ┗ posledﾐíIh ヵ leteIh tj. 
(2010-2015) iﾐ┗esto┗al┞ z EU do iﾐfrastruktur┞ škol┞ ふ┗ ČR to čiﾐí ヵヲ,Α %, ┗ kraji ヵン,ヲ %ぶ. Jedﾐa )Š 
iﾐ┗esto┗ala do HezHariéro┗é sta┗eHﾐí úpra┗┞ i ﾏoderﾐizaIe pláště Hudo┗┞  ふ)Š Ba┗oro┗skáぶ ┗ letech 

2010 - 2015 z prostředků EU, jedﾐa škola pro┗edla sta┗eHﾐí úpra┗┞ učeHﾐ┞ iﾐforﾏatik┞ ふ)Š Vodňaﾐ┞, 
ﾐáﾏ. ヵ. k┗ětﾐaぶ  

Pláﾐ┞ )Š - roky 2016-2018 

- iﾐ┗estiIe do přísta┗H┞ Hudo┗┞  - ヲ škol┞ ふ)Š Vodňaﾐ┞, Ba┗oro┗ská, )Š Ba┗oro┗ぶ 
- HezHariéro┗é sta┗eHﾐí úpra┗┞  - ヱ škola ふ)Š Vodňaﾐ┞, Ba┗oro┗skáぶ 
- ostatﾐí rekoﾐstrukIe, udržo┗aIí práIe a ﾏoderﾐizaIe plášťů Hudo┗, zatepleﾐí Hudo┗ – ヲ škol┞ 

ふ)Š Vodňaﾐ┞, Alešo┗a, )Š Ba┗oro┗ぶ 
- sta┗eHﾐí rekoﾐstrukIe kﾏeﾐo┗ýIh tříd – ﾐepláﾐuje žádﾐá škola 

- sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe kﾐiho┗ﾐ┞, iﾐforﾏačﾐího Ieﾐtra škol┞ – ヱ škola ふ)Š Vodňaﾐ┞, 
Alešo┗aぶ 

- sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe učeHﾐ┞ IizíIh jaz┞ků -ヱ )Š ふ )Š Vodňaﾐ┞, Ba┗oro┗skáぶ 
- sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe učeHﾐ┞ f┞zik┞ – ヱ )Š ふ)Š Vodňaﾐ┞, Ba┗oro┗skáぶ 
- sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe učeHﾐ┞ Iheﾏie – ヱ )Š ふ)Š Vodňaﾐ┞, Ba┗oro┗skáぶ 
- sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe učeHﾐ┞ přírodopisu – ヱ )Š ふ)Š Vodňaﾐ┞, Ba┗oro┗skáぶ 
- sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe učeHﾐ┞ iﾐforﾏatik┞ – ヱ )Š ふ)Š Vodňaﾐ┞, Alešo┗aぶ 
- sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe těloI┗ičﾐ┞ – ﾐepláﾐuje žádﾐá škola 

- sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe učeHﾐ┞ uﾏěleIkýIh předﾏětů ふﾐapř. hudeHﾐ┞ぶ – ﾐepláﾐuje 
žádﾐá škola  

- sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe dílﾐ┞/I┗ičﾐá kuIh┞ňka – ヱ )Š ふ)Š Vodňaﾐ┞, Ba┗oro┗skáぶ 
- sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe školﾐí jídelﾐ┞, družiﾐ┞, kluHu – ヲ )Š ふ)Š Vodňaﾐ┞, Ba┗oro┗ská, 

Alešo┗aぶ 
- sta┗eHﾐí úpra┗┞ a ┗┞Ha┗eﾐí ﾐa podporu podﾐětﾐého ┗eﾐko┗ﾐího prostředí škol┞ ﾐapř. hřiště, 

školﾐí zahrad┞, učeHﾐ┞  ┗ přírodě … – ヲ )Š ふ)Š Vodňaﾐ┞, Ba┗oro┗ská, )Š Ba┗oro┗ぶ 

 

 



 
 

37 

 

Pláﾐ┞ )Š - roky 2019-2020 

- iﾐ┗estiIe do přísta┗H┞ Hudo┗┞  - ﾐepláﾐuje žádﾐá škola 

- HezHariéro┗é sta┗eHﾐí úpra┗┞  - ヲ škol┞ ふ)Š Vodňaﾐ┞, ﾐáﾏ. ヵ.k┗ětﾐa, )Š Vodňaﾐ┞, Alešo┗aぶ 
- ostatﾐí rekoﾐstrukIe, udržo┗aIí práIe a ﾏoderﾐizaIe plášťů Hudo┗, zatepleﾐí Hudo┗ – ヱ škola 

ふ)Š Vodňaﾐ┞, ﾐáﾏ. ヵ. k┗ětﾐaぶ 
- sta┗eHﾐí rekoﾐstrukIe kﾏeﾐo┗ýIh tříd – ﾐepláﾐuje žádﾐá škola 

- staveHﾐí úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe kﾐiho┗ﾐ┞, iﾐforﾏačﾐího Ieﾐtra škol┞ – ﾐepláﾐuje žádﾐá škola 

- sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe učeHﾐ┞ IizíIh jaz┞ků -ヱ )Š ふ )Š Vodňaﾐ┞, Ba┗oro┗skáぶ 
- sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe učeHﾐ┞ f┞zik┞ – ヲ )Š ふ)Š Vodňaﾐ┞, Ba┗oro┗ská, )Š Ba┗orov) 

- sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe učeHﾐ┞ Iheﾏie – ヲ )Š ふ)Š Vodňaﾐ┞, Ba┗oro┗ská, )Š Ba┗oro┗ぶ 
- sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe učeHﾐ┞ přírodopisu – ヲ )Š ふ)Š Vodňaﾐ┞, Ba┗oro┗ská, )Š 

Bavorov) 

- sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe učeHﾐ┞ iﾐforﾏatik┞ – ヱ )Š ふ)Š Ba┗oro┗ぶ 
- sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe těloI┗ičﾐ┞ – ﾐepláﾐuje žádﾐá škola 

- sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe učeHﾐ┞ uﾏěleIkýIh předﾏětů ふﾐapř. hudeHﾐ┞ぶ – ﾐepláﾐuje 
žádﾐá škola  

- sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe dílﾐ┞/I┗ičﾐá kuIh┞ňka – ヱ )Š ふ)Š Vodňaﾐ┞, Ba┗oro┗skáぶ 
- sta┗eHﾐí úpra┗┞ a rekoﾐstrukIe školﾐí jídelﾐ┞, družiﾐ┞, kluHu – ヲ )Š ふ)Š Vodňaﾐ┞, Ba┗oro┗ská, 

)Š Ba┗oro┗ぶ 
- sta┗eHﾐí úpra┗┞ a ┗┞Ha┗eﾐí ﾐa podporu podﾐětﾐého ┗eﾐko┗ﾐího prostředí škol┞ ﾐapř. hřiště, 

školﾐí zahrad┞, učeHﾐ┞  ┗ přírodě … – ヲ )Š ふ)Š Vodňaﾐ┞, Ba┗oro┗ská, )Š Ba┗oro┗ぶ 

 

V┞Haveﾐí škol 

Celko┗ý podíl )Š ﾐa úzeﾏí ORP Vodňaﾐ┞, které ┗ posledﾐíIh ヵ leteIh iﾐ┗esto┗al┞ z EU do ┗ﾐitřﾐího 
┗┞Ha┗eﾐí škol┞ čiﾐí Αヵ % ふ┗ ČR Γヰ %, ┗ ráﾏIi kraje Γン,ヶ %ぶ. Nej┗íIe škol┞ iﾐ┗esto┗al┞ do ┗┞Ha┗eﾐí 
iﾐterakti┗ﾐíﾏi taHuleﾏi, soft┘areﾏ pro ┗ýpočetﾐí teIhﾐiku a ﾐákupeﾏ počítačů. Dále iﾐ┗esto┗al┞ do 
┗┞Ha┗eﾐí pol┞teIhﾐiIkýIh učeHeﾐ, jaz┞ko┗é učeHﾐ┞, školﾐí kﾐiho┗ﾐ┞, ﾏoHilﾐí počítačo┗é učeHﾐ┞, 
ﾐákupu audio┗izuálﾐí teIhﾐik┞ a ﾐo┗ýIh didaktiIkýIh poﾏůIek.  

Pláﾐ┞ )Š - roky 2016-2018 

- ┗┞Ha┗eﾐí kﾏeﾐo┗ýIh tříd  - ヱ )Š ふ)Š Vodňaﾐ┞, Alešo┗aぶ 
- ┗┞Ha┗eﾐí pol┞teIhﾐiIkýIh učeHeﾐ ふf┞zika, Iheﾏie, přírodopis, dílﾐ┞, kuIh┞ňka ..ぶ – ヲ )Š ふ)Š 

Vodňaﾐ┞, Ba┗oro┗ská, )Š Ba┗oro┗ぶ 
- ┗┞Ha┗eﾐí jaz┞ko┗é učeHﾐ┞ – ヱ )Š ふ)Š Ba┗oro┗skáぶ 
- ┗┞Ha┗eﾐí kﾐiho┗ﾐ┞ – ヲ )Š ふ)Š Vodňaﾐ┞, Ba┗oro┗ská, Alešo┗aぶ 
- vybavení počítačo┗é učeHﾐ┞ - ヲ )Š ふ)Š Vodňaﾐ┞, Ba┗oro┗ská, Alešo┗aぶ 
- ┗┞Ha┗eﾐí ﾏoHilﾐí počítačo┗é učeHﾐ┞ – ヱ )Š ふ)Š Vodňaﾐ┞, Ba┗oro┗skáぶ 
- ┗┞Ha┗eﾐí těloI┗ičﾐ┞ – ヲ )Š ふ)Š Vodňaﾐ┞, Ba┗oro┗ská, )Š Ba┗oro┗ぶ 
- ┗┞Ha┗eﾐí uﾏěleIké učeHﾐ┞ – ヲ )Š ふ)Š Vodňaﾐ┞, Ba┗oro┗ská, Alešo┗a) 

- ┗┞Ha┗eﾐí dílﾐ┞/I┗ičﾐé kuIh┞ňk┞ – ン )Š ふ)Š Vodňaﾐ┞, Ba┗oro┗ská, Alešo┗a, )Š Ba┗oro┗ぶ 
- ┗┞Ha┗eﾐí školﾐí jídelﾐ┞, družiﾐ┞, kluHu – ヲ )Š ふ)Š Vodňaﾐ┞, Ba┗oro┗ská, Alešo┗aぶ 
- software pro ICT techniku – ヱ )Š ふ)Š Vodňaﾐ┞, Alešo┗aぶ 
- ﾐo┗é didaktiIké poﾏůIk┞ – ヲ )Š ふ)Š Vodňaﾐ┞, Ba┗oro┗ská, Alešo┗aぶ 
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- připojeﾐí k iﾐterﾐetu ┗e třídáIh, ┗e škole a ┗e školskýIh zařízeﾐíIh – ヱ )Š ふ)Š Vodňaﾐ┞, 
Alešo┗aぶ 

- Iﾐterakti┗ﾐí taHule – ヱ )Š ふ)Š Vodňaﾐ┞, Alešo┗aぶ 
- audio┗izuálﾐí teIhﾐika ふtele┗ize, projektor┞ぶ – ﾐepláﾐuje žádﾐá )Š 

- stroje či jiﾐé ┗┞Ha┗eﾐí ﾐad ヴヰ tis. Kč – ﾐepláﾐuje žádﾐá )Š 

- ┗┞Ha┗eﾐí HezHariéro┗ýﾏ ﾐáH┞tkeﾏ, přístroji, elektroﾐikou pro žák┞ se SVP – ヲ )Š ふ)Š 
Vodňaﾐ┞, Ba┗oro┗ská, Alešo┗aぶ 

- koﾏpeﾐzačﾐí/speIiálﾐí poﾏůIk┞ pro žák┞ se SVP – ン )Š ふ)Š Vodňaﾐ┞, Ba┗oro┗ská, Alešo┗a, )Š 
Bavorov) 

- ┗┞Ha┗eﾐí ﾐa podporu podﾐětﾐého ┗ﾐitřﾐího prostředí škol┞ ﾐapř. čteﾐářské koutk┞, prostor 
pro sdíleﾐí zkušeﾐostí z ┗ýuk┞, ﾐa roz┗oj jedﾐotli┗ýIh graﾏotﾐostí apod.  – ン )Š ふ)Š Vodňaﾐ┞, 
ﾐáﾏ. ヵ. k┗ětﾐa, )Š Vodňaﾐ┞, Ba┗oro┗ská, Alešo┗aぶ 

Pláﾐ┞ )Š - roky 2019-2020 

- ┗┞Ha┗eﾐí kﾏeﾐo┗ýIh tříd  - ヱ )Š ふ)Š Vodňaﾐ┞, Alešo┗aぶ 
- ┗┞Ha┗eﾐí pol┞teIhﾐiIkýIh učeHeﾐ ふf┞zika, Iheﾏie, přírodopis, dílﾐ┞, kuIh┞ňka ..ぶ – ヱ )Š ふ)Š 

Vodňaﾐ┞, Ba┗oro┗skáぶ 
- ┗┞Ha┗eﾐí jaz┞ko┗é učeHﾐ┞ – ヱ )Š ふ)Š Ba┗oro┗skáぶ 
- ┗┞Ha┗eﾐí kﾐiho┗ﾐ┞ – ン )Š ふ)Š Vodňaﾐ┞, Ba┗oro┗ská, Alešo┗a, )Š Ba┗oro┗ぶ 
- ┗┞Ha┗eﾐí počítačo┗é učeHﾐ┞ - ヱ )Š ふ)Š Vodňaﾐ┞, Ba┗oro┗skáぶ 
- ┗┞Ha┗eﾐí ﾏoHilﾐí počítačo┗é učeHﾐ┞ – ヲ )Š ふ)Š Vodňaﾐ┞, Ba┗oro┗ská, Alešo┗aぶ 
- ┗┞Ha┗eﾐí těloI┗ičﾐ┞ – ヱ )Š ふ)Š Vodňaﾐ┞, Ba┗oro┗skáぶ 
- ┗┞Ha┗eﾐí uﾏěleIké učeHﾐ┞ – 1 )Š ふ)Š Vodňaﾐ┞, Ba┗oro┗skáぶ 
- ┗┞Ha┗eﾐí dílﾐ┞/I┗ičﾐé kuIh┞ňk┞ – ヱ )Š ふ)Š Vodňaﾐ┞, Ba┗oro┗skáぶ 
- ┗┞Ha┗eﾐí školﾐí jídelﾐ┞, družiﾐ┞, kluHu .. – ヱ )Š ふ)Š Vodňaﾐ┞, Ba┗oro┗skáぶ 
- software pro ICT techniku – ン )Š ふ)Š Vodňaﾐ┞, Ba┗oro┗ská, Alešo┗a, )Š Ba┗oro┗ぶ 
- ﾐo┗é didaktiIké poﾏůIk┞ – ヱ )Š ふ)Š Vodňaﾐ┞, Alešo┗aぶ 
- připojeﾐí k iﾐterﾐetu ┗e třídáIh, ┗e škole a ┗e školskýIh zařízeﾐíIh – ヱ )Š ふ)Š Vodňaﾐ┞, ﾐáﾏ. 

ヵ. k┗ětﾐaぶ 
- Iﾐterakti┗ﾐí taHule – ヱ )Š ふ)Š Vodňaﾐ┞, Alešo┗aぶ 
- audio┗izuálﾐí teIhﾐika ふtele┗ize, projektor┞ぶ – ヱ )Š ふ)Š Vodňaﾐ┞, Ba┗oro┗skáぶ 
- stroje či jiﾐé ┗┞Ha┗eﾐí ﾐad ヴヰ tis. Kč – ﾐepláﾐuje žádﾐá )Š 

- ┗┞Ha┗eﾐí HezHariéro┗ýﾏ ﾐáH┞tkeﾏ, přístroji, elektroﾐikou pro žák┞ se SVP – ヲ )Š ふ)Š 
Vodňaﾐ┞, Ba┗oro┗ská, Alešo┗aぶ 

- koﾏpeﾐzačﾐí/speIiálﾐí poﾏůIk┞ pro žák┞ se SVP – ヲ )Š ふ)Š Vodňaﾐ┞, Ba┗oro┗ská, Alešo┗aぶ 
- ┗┞Ha┗eﾐí ﾐa podporu podﾐětﾐého ┗ﾐitřﾐího prostředí škol┞ ﾐapř. čteﾐářské koutk┞, prostor 

pro sdíleﾐí zkušeﾐostí z ┗ýuk┞, ﾐa roz┗oj jedﾐotli┗ýIh graﾏotﾐostí apod.  – ヲ )Š ふ)Š Vodňaﾐ┞, 
Ba┗oro┗ská, Alešo┗aぶ 
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4 Charakteristika školství v Uešeném území 
 

4.1 PUedškolní vzdělávání 
 

Na úzeﾏí sprá┗ﾐího oH┗odu ORP Vodňaﾐ┞ se ﾐaIhází šest ﾏateřskýIh škol, z toho pět ﾏateřskýIh 
škol je zřizo┗áﾐo oHIeﾏi a jedﾐa ﾏateřská škola je soukroﾏá. Neﾐí zde žádﾐá ﾏateřská škola 
speIiálﾐí aﾐi stá┗ajíIí ﾏateřské škol┞ ﾐeﾏají zřízeﾐ┞ saﾏostatﾐé speIiálﾐí tříd┞ dle § ヱヶ odst. Γ zákoﾐa 
č. ヵヶヱ/ヲヰヰヴ SH. o předškolﾐíﾏ, základﾐíﾏ, středﾐíﾏ, ┗┞ššíﾏ odHorﾐéﾏ a jiﾐéﾏ ┗zdělá┗áﾐí ふškolský 
zákoﾐぶ ふdále jeﾐ Školský zákoﾐぶ. Teﾐto počet ﾏateřskýIh škol je ﾐeﾏěﾐﾐý od roku ヲヰヰΑ. V tomto roce 

došlo ke sﾐížeﾐí počtu ﾏateřskýIh škol o ヱ. Dů┗odeﾏ tohoto sﾐížeﾐí ﾐeH┞lo zrušeﾐí ﾏateřské škol┞, 
ale sloučeﾐí d┗ou ﾏateřskýIh škol pod jedﾐo ředitelst┗í. Do tohoto roku H┞lo ﾐa úzeﾏí SO ORP 

Vodňaﾐ┞ Ielkeﾏ Α ﾏateřskýIh škol, z toho ヱ ﾏateřská škola soukroﾏá.  

Rozﾏístěﾐí ﾏateřskýIh škol dle úzeﾏí 

Školﾐí rok 

2005/

2006 

2006/

2007 

2007/

2008 

2008/

2009 

2009/

2010 

2010/

2011 

2011/

2012 

2012/

2013 

2013/

2014 

2014/

2015 

2015/

2016 

2016/

2017 

Město Bavorov 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

OHeI ČíčeﾐiIe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Obec Drahonice 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

OHeI ChelčiIe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Město Vodňaﾐ┞ 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

Počt┞ ﾏateřskýIh škol dle zřizovatele 

Školﾐí rok 

2005/

2006 

2006/

2007 

2007/

2008 

2008/

2009 

2009/

2010 

2010/

2011 

2011/

2012 

2012/

2013 

2013/

2014 

2014/

2015 

2015/

2016 

2016/

2017 

 

OHeI, ﾏěsto 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

Jihočeský kraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Soukroﾏý 
zřizovatel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

KapaIit┞ ﾏateřskýIh škol jsou ┗ současﾐé doHě dostačujíIí. S┗ědčí o toﾏ i to, že se z┗┞šuje podíl dětí 
ﾏladšíIh ン let přijíﾏaﾐýIh do ﾏateřskýIh škol, tak aH┞ ﾐedoIházelo k poklesu Ielko┗ého počtu dětí 
v ﾏateřské škole. Ojediﾐěle se ┗┞sk┞tuje i přijíﾏáﾐí dětí ﾏladšíIh d┗ou let – ┗iz taHulk┞ Věko┗é 
složeﾐí dětí ┗ ﾏateřskýIh školáIh.  

V souvislosti s ﾐo┗elou Školského zákoﾐa a pro┗áděIíIh předpisů H┞ ﾏělo doIházet ke sﾐižo┗áﾐí 
počtu dětí ┗e třídáIh, Iož Hude při stá┗ajíIíIh kapaIitáIh škol klást z┗ýšeﾐé ﾐárok┞ ﾐa ┗olﾐé prostor┞ 
┗e školáIh z dů┗odu z┗┞šo┗áﾐí počtu tříd. V současﾐé doHě je dle V┞hlášk┞ č. ヱヴ/ヲヰヰヵ SH. o 
předškolﾐíﾏ ┗zdělá┗áﾐí ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů ﾏa┝iﾏálﾐí počet dětí ┗e třídě ヲヴ, s tíﾏ že 
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zřizo┗atel ﾏůže po┗olit ┗ýjiﾏku o další ヴ děti. Ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヱヶ/ヲヰヱΑ je průﾏěrﾐý počet dětí ﾐa 
třídu ┗ ráﾏIi SO ORP Vodňaﾐ┞ 25,2 dětí, v soukroﾏé ﾏateřské škole je ﾐižší ヲヲ,ヵ dětí ﾐa třídu.  

Vývoj počtu tříd a dětí v MŠ zřizovaﾐýIh oHIeﾏi dle stavu k 30. 9. daﾐého školﾐího roku 

Školﾐí rok 
2005/ 

2006 

2006/ 

2007 

2007/ 

2008 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

Počet MŠ 6  6  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  

Počet tříd 14  13  14  14  15  15  15  15  15  15  15  15  

Počet dětí 339  340  342  342  370  370  378  386  364  383  381  378  

Průﾏěrﾐý počet dětí ﾐa třídu 24,21  26,15  24,43  24,43  24,67  24,67  25,20  25,73  24,27  25,53  25,40  25,20  

Zdroj: ┗ýkaz Sヱ-ヰヱ o ﾏateřské škole k ンヰ. 9. a ┗lastﾐí ┗ýpočt┞ 

 

 

 

Vývoj počtu tříd a dětí v soukroﾏé ﾏateřské škole dle stavu k 30. 9. daﾐého školﾐího roku 

Školﾐí rok 
2005/ 

2006 

2006/2

007 

2007/ 

2008 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

Počet MŠ 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

Počet tříd 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  

Počet dětí 41  39  41  41  44  44  45  45  45  45  46  45  

Průﾏěrﾐý počet 
dětí ﾐa třídu 20,50  19,50  20,50  20,50  22,00  22,00  22,50  22,50  22,50  22,50  23,00  22,50  

Zdroj: ┗ýkaz Sヱ-ヰヱ o ﾏateřské škole k ンヰ. 9.a ┗lastﾐí ┗ýpočt┞ 
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V┞užití kapaIit┞ MŠ k 30. 9. 2015 

Náze┗ MŠ KapaIita MŠ Počet dětí k 30. 9. 2015 Obsazenost v % 

MŠ Ba┗oro┗ 80 80 100 % 

MŠ ČíčeﾐiIe 30 19 63,3% 

MŠ DrahoﾐiIe 32 28 87,5% 

MŠ ChelčiIe 40 40 100% 

MŠ Vodňaﾐ┞, Sﾏetaﾐo┗a 214 214 100% 

MŠ Vodňaﾐ┞, Sluﾐíčko 50 46 92 % 
)droj: výkaz Sヱ-ヰヱ o ﾏateřské škole k 30. 9. 2015 

 

V┞užití kapaIit┞ MŠ k 30. 9. 2016 

Náze┗ MŠ KapaIita MŠ Počet dětí k 30. 9. 2016 Obsazenost v % 

MŠ Ba┗oro┗ 80 77 96,25 % 

MŠ ČíčeﾐiIe 30 22 73,33 % 

MŠ DrahoﾐiIe 32 27 84,375 % 

MŠ ChelčiIe 40 38 95 % 

MŠ Vodňaﾐ┞, Sﾏetaﾐo┗a 214 Výstavﾐí ヵヶ 

Smetanova 158 

100 % 

MŠ Vodňaﾐ┞, Sluﾐíčko 50 45 90 % 
)droj: výkaz Sヱ-ヰヱ o ﾏateřské škole k 30. 9. 2016 
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Věkové složeﾐí dětí v ﾏateřskýIh školáIh zřizovaﾐýIh oHIeﾏi 
 

Věko┗é složeﾐí dětí 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

děti ﾏladší ヲ let x x x x x x 3 0,78% 0 0,00% 5 1,32% 

děti ﾏladší ン let 44 11,64% 43 11,14% 48 12,47% 73 19,06% 64 16,80% 76 20,11% 

tříleté děti  105 27,78% 117 30,31% 106 27,53% 84 21,93% 82 21,52% 96 25,40% 

čt┞řleté děti 110 29,10% 99 25,65% 103 26,75% 110 28,72% 85 22,31% 91 24,07% 

pětileté děti 95 25,13% 113 29,27% 101 26,23% 101 26,37% 121 31,76% 84 22,22% 

šestileté děti 24 6,35% 10 2,59% 26 6,75% 12 3,13% 29 7,61% 26 6,88% 

děti starší ヶ let 0 0,00% 4 1,04% 1 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

celkem 378 100,00% 386 100,00% 385 100,00% 383 100,00% 381 100,00% 378 100,00% 

x – údaj se ┗ ráﾏIi statistiIkého zjišťo┗áﾐí ﾐezjišťo┗al 
zdroj: ┗ýkaz┞ Sヱ-01 

 
OHrázek 1 Věkové složeﾐí dětí v ﾏateřské škole – škol┞ zřizovaﾐé oHIeﾏi – rok 2016 
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Věkové složeﾐí dětí v soukroﾏé ﾏateřské škole 

 

Věkové složení dětí 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

děti mladší 2 let x x x x x x 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

děti mladší 3 let 2 4,44% 2 4,44% 12 26,67% 6 13,33% 6 13,04% 3 6,67% 

tříleté děti  8 17,78% 10 22,22% 6 13,33% 15 33,33% 11 23,91% 12 26,67% 

čtyřleté děti 21 46,67% 8 17,78% 15 33,33% 8 17,78% 18 39,13% 11 24,44% 

pětileté děti 12 26,67% 23 51,11% 9 20,00% 15 33,33% 7 15,22% 18 40,00% 

šestileté děti 2 4,44% 2 4,44% 3 6,67% 1 2,22% 4 8,70% 1 2,22% 

Děti starší 6 let 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

celkem 45 100,00% 45 100,00% 45 100,00% 45 100,00% 46 100,00% 45 100,00% 

 x – údaj se v ráﾏIi statistiIkého zjišťo┗áﾐí ﾐezjišťo┗al 
zdroj: ┗ýkaz┞ Sヱ-01 

 
OHrázek 2 Věkové složeﾐí dětí v ﾏateřské škole – soukroﾏá ﾏateřská škola 
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MŠMT pláﾐuje sﾐižo┗áﾐí počtu dětí ﾐa ヲヰ ﾐa třídu, pokud to kapaIita škol do┗olí, již od roku ヲヰヱΒ. Od 
ヱ. Γ. ヲヰヲヰ ┗e třídě, ┗e které se ┗zdělá┗ají pouze děti od ヲ do ン let, ﾏůže Hýt dle ┗┞hlášk┞ č. ヱヴ/ヲヰヰヵ 
SH. o předškolﾐíﾏ ┗zdělá┗áﾐí ﾐejﾏéﾐě ヱヲ dětí a ﾐej┗íIe ヱヶ dětí. ) taHulek ┗ýše je zřejﾏé, že kapacity 

škol jsou dostačujíIí, ale zřizo┗atelé H┞ se ﾏěli zaﾏýšlet ﾐad tíﾏ, zda Hude ﾏožﾐé ┗ ráﾏIi stá┗ajíIích 

prostoro┗ýIh ﾏožﾐostí Hudo┗ zřízeﾐí další tříd. 
Při současﾐéﾏ počtu dětí ┗ ﾏateřskýIh školáIh H┞ ﾏohlo dojít k ﾐa┗ýšeﾐí počtu tříd u ﾏalýIh 
ﾏateřskýIh škol o ヱ třídu, u ┗elké ﾏateřské škol┞ o ヲ tříd┞.  
 

Mateřská škola Počet tříd Počet dětí  Průﾏěrﾐý počet dětí ﾐa třídu 

Předpokládaﾐý počet tříd  
ふヲヰ dětí ﾐa tříduぶ 

MŠ Bavorov 3  77  25,67  3,9  

MŠ ČíčeﾐiIe 1  22  22,00  1,1  

MŠ DrahoﾐiIe 1  27  27,00  1,4  

MŠ ChelčiIe 2  38  19,00  1,9  

MŠ Vodňaﾐ┞, Sﾏetaﾐova 6  158  26,33  7,9  

MŠ Vodňaﾐ┞, Výstavﾐí 2  56  28,00  2,8  

MŠ "Sluﾐíčko" Vodňaﾐ┞ 2  45  22,50  2,3  

ORP Vodňaﾐ┞ 17  423  24,88  21,2  

zdroj: ┗ýkaz┞ Sヱ-01 k 30.9.2016 

 

Počt┞ dětí se zdravotﾐíﾏ postižeﾐíﾏ, které se ┗zdělá┗al┞ ┗ HěžﾐýIh třídáIh ﾏateřskýIh škol, jsou 
ﾐízké i přesto, že ┗ úzeﾏí ORP ﾐeﾐí žádﾐá speIiálﾐí ﾏateřská škola. ) ﾏateřskýIh škol ┗ průHěhu 
posledﾐíIh ヱヰ let dle ┗ýkoﾐo┗ýIh ┗ýkazů ﾐeﾏěl┞ zkušeﾐost s dítěteﾏ se zdra┗otﾐíﾏ postižeﾐíﾏ ヲ 
mateřské škol┞, ヱ ﾏateřská škola pouze jedeﾐ školﾐí rok. Otázkou zůstá┗á, zda t┞to děti ┗e školáIh 
skutečﾐě ﾐeH┞l┞ ﾐeHo H┞l┞, ale ﾐeH┞l┞ diagﾐostiko┗aﾐé. Pokud H┞Ihoﾏ ﾏohli z těIhto ┗ýkazů 
┗┞Iházet, pak se ﾐaHízí t┗rzeﾐí, že ﾐej┗ětší zkušeﾐosti s iﾐtegraIí zdra┗otﾐě postižeﾐýIh dětí ﾏá 
soukroﾏá ﾏateřská škola.  

)dra┗otﾐí postižeﾐí 

Mateřské škol┞ zřizo┗aﾐé oHIeﾏi 

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

Meﾐtálﾐí postižeﾐí                1         

z toho  
středﾐě těžIe postižeﾐé               1         

těžIe postižeﾐé                         

SluIho┗ě postižeﾐé                         

z toho  těžIe postižeﾐé                         

)rako┗ě postižeﾐé                       2 

z toho  těžIe postižeﾐé                       1 

S ┗adaﾏi řeči                         

z toho  těžIe postižeﾐé                         

Tělesﾐě postižeﾐé           1 1 1         

z toho  těžIe postižeﾐé           1 1 1         

S ┗íIe ┗adaﾏi                         

z toho  hluIhoslepé                         

S ┗ý┗ojo┗ýﾏi poruIhaﾏi     1 2 2         1 1 1 

Autisté                 1 1 1   

Celkem 0 0 1 2 2 1 1 2 1 2 2 3 

Zdroj: ┗ýkazy S1-01 
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)dra┗otﾐí postižeﾐí 

Mateřské škol┞ soukroﾏé 

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

Meﾐtálﾐí postižeﾐí      1 1 1 1             

z toho  

středﾐě těžIe 
postižeﾐé                         

těžIe postižeﾐé     1 1 1 1             

SluIho┗ě postižeﾐé       1                 

z toho  těžIe postižeﾐé                         

)rako┗ě postižeﾐé 1 1                     

z toho  těžIe postižeﾐé x 1                     

S ┗adaﾏi řeči                         

z toho  těžIe postižeﾐé                         

Tělesﾐě postižeﾐé 

                  1       

z toho  těžIe postižeﾐé                 1       

S ┗íIe ┗adaﾏi 1 1 1 1     1 2 1 1     

z toho  hluIhoslepé x x x x                 

S ┗ý┗ojo┗ýﾏi poruIhaﾏi 
                          

Autisté                         

Celkem 2 2 2 3 1 1 1 2 2 1 0 0 

Zdroj: ┗ýkazy S1-01 

 

)hodﾐoIeﾐí teIhﾐiIkého stavu a stavu vyHaveﾐosti ﾏateřskýIh škol  
(zdroj: iﾐforﾏaIe od ředitelek škol a z ┘eHo┗ýIh stráﾐek školぶ 
 

MŠ Bavorov 

Mateřská škola ┗ Ba┗oro┗ě H┞la posta┗eﾐa ┗ roIe ヱΓンヶ jako jedﾐopatro┗á Hudo┗a. Pro ﾐedostačujíIí 
kapacitu byla v 80 leteIh rozšířeﾐa o přísta┗Hu. V současﾐé doHě jsou zde tři sﾏíšeﾐá odděleﾐí. Každé 
z ﾐiIh ﾏá k dispoziIi třídu, herﾐu, soIiálﾐí zařízeﾐí a šatﾐu. Velkýﾏ příﾐoseﾏ je saﾏostatﾐá ložﾐiIe, 
těloI┗ičﾐa a prostorﾐá zahrada.  
V posledﾐíIh leteIh se průHěžﾐě podařilo opra┗it ┗šeIhﾐa soIiálﾐí zařízeﾐí a šatﾐ┞. Doplňují se hračk┞ 
a ┗┞Ha┗eﾐí ┗ jedﾐotli┗ýIh třídáIh. Školﾐí zahrada je ┗┞Ha┗eﾐa ﾐo┗ýﾏi herﾐíﾏi pr┗k┞. 
Je potřeHa ┗ýﾏěﾐa IeloplošﾐýIh koHerIů, postupﾐá ┗ýﾏěﾐa stá┗ajíIího dětského ﾐáH┞tku a ┗┞Ha┗eﾐí 
┗e třídáIh, ┗ýﾏěﾐa dlažH┞ ﾐa IhodHáIh, opra┗a soIiálﾐího zařízeﾐí pro zaﾏěstﾐaﾐIe, potřeHa 
zatepleﾐí a pro┗edeﾐí fasád┞ „ﾐo┗é Hudo┗┞“ 

 

MŠ ČíčeﾐiIe 

Mateřská škola je uﾏístěﾐa ┗ Hudo┗ě Hý┗alé základﾐí škol┞. Jedﾐá se o jedﾐopatro┗ou Hudo┗u. Jedﾐa 
třída ┗ horﾐíﾏ posIhodí je ┗┞Ha┗eﾐa ┗ýško┗ě sta┗itelﾐýﾏ ﾐáH┞tkeﾏ, ┗ přízeﾏí je třída, která slouží 
jako těloI┗ičﾐa a herﾐa. Děti ﾏají k dispoziIi šatﾐu. V přízeﾏí je ro┗ﾐěž uﾏístěﾐa kuIh┞ň a školﾐí 
jídelﾐa a soIiálﾐí zařízeﾐí.  Součástí ﾏateřské škol┞ je také školﾐí zahrada ┗┞Ha┗eﾐa herﾐíﾏi pr┗k┞ a 
písko┗ištěﾏ.  
V průHěhu posledﾐíIh let H┞la opra┗eﾐa fasáda Hudo┗┞, opra┗a oHkladů, dlažH┞, ┗┞ﾏalo┗áﾐí, 
rekonstrukIe kuIh┞ﾐě, pl┞ﾐo┗ého ┗┞tápěﾐí, ┗ýﾏěﾐa okeﾐ, opra┗a střeIh┞ a půdﾐíIh prostor, 
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do┗┞Ha┗eﾐí školﾐí zahrad┞ a tříd. Škola předpokládá realizaIi počítačo┗ýIh koutků, osázeﾐí zahrad┞ 
zeleﾐou stěﾐou, která H┞ zaIh┞Io┗ala praIh z příjezdo┗é koﾏuﾐikaIe, ┗┞t┗ořeﾐí o┗álu pro koloHěžk┞.  
 

MŠ DrahoﾐiIe 

Mateřská škola DrahoﾐiIe ┗┞uží┗á saﾏostatﾐou Hudo┗u, která H┞la posta┗eﾐa ┗ roce 1933. Tomu 

odpo┗ídá teIhﾐiIký sta┗ Hudo┗┞. Výhodou je dostatek prostoru pro potřeH┞ jedﾐotřídﾐí ﾏateřské 
škol┞. V ヱ. patře je saﾏostatﾐá ložﾐiIe a d┗ě herﾐ┞, z ﾐiIh jedﾐa je ┗┞uží┗áﾐa jako ﾏeﾐší těloI┗ičﾐa. 
V posledﾐíIh ヱヰ leteIh H┞lo realizo┗áﾐo ﾐěkolik projektů, při kterýIh H┞lo ┗┞užito dotaIí přede┗šíﾏ 
z MMR. Jedﾐá se zejﾏéﾐa o iﾐstalaIi ekologiIkýIh kotlů ﾐa ┗┞tápěﾐí dře┗ěﾐýﾏi peletaﾏi, ┗ýﾏěﾐu 
střešﾐí kr┞tiﾐ┞ a iﾐstalaIi solárﾐíIh kolektorů ﾐa ohře┗ ┗od┞, ┗ýﾏěﾐu okeﾐ a ┗stupﾐíIh d┗eří, 
zatepleﾐí Hudo┗┞ a ﾐo┗á fasáda.  
Dále H┞lo zﾏoderﾐizo┗áﾐo dětské dopra┗ﾐí hřiště, oHﾐo┗a ┗odoro┗ﾐého zﾐačeﾐí ﾐa DDH, ┗┞Ha┗eﾐí 
DDH helﾏaﾏi, tříkolkaﾏi a koloHěžkaﾏi. B┞lo ┗┞Hudo┗áﾐo parko┗iště před Hudo┗ou MŠ, doplﾐěﾐí 
zahrad┞ herﾐíﾏi pr┗k┞ ふskluza┗ka, houpadla, průlezkaぶ, zakoupeﾐí ﾐo┗ýIh la┗iI ﾐa sezeﾐí, ┗ýsadHa 
okrasﾐýIh dře┗iﾐ a úpra┗a teréﾐu.  
Iﾐteriér┞ MŠ H┞l┞ zﾏoderﾐizo┗áﾐ┞ ふ┗ýﾏalHa, zakoupeﾐí ﾐo┗ého ┗┞Ha┗eﾐí, ﾐáH┞tku, lůžko┗iﾐ, 
rekoﾐstrukIe soIiálﾐího zařízeﾐíぶ. 
MŠ ┗┞uží┗á dostatečﾐě prostorﾐou zahradu, kde děti ﾏají k dispoziIi ヲ písko┗iště, dětské dopra┗ﾐí 
hřiště, průlezk┞, zahradﾐí doﾏk┞, záhoﾐek se zeleﾐiﾐou a H┞liﾐkaﾏi a ﾏﾐoho prostoru pro sporto┗ﾐí 
čiﾐﾐosti. Na školﾐí zahradě je zřízeﾐa ┗eﾐko┗ﾐí učeHﾐa. V Hezprostředﾐí Hlízkosti MŠ je k dispozici 

dětské hřiště s průlezkaﾏi a ﾏultifuﾐkčﾐí hřiště pro ﾏíčo┗é hr┞. OHě hřiště ﾏůže MŠ kd┞koli┗ 
┗┞uží┗at. 
Součástí MŠ je ┗lastﾐí školﾐí jídelﾐa, která je průHěžﾐě ﾏoderﾐizo┗áﾐa a doplňo┗áﾐa ﾐo┗ýﾏ 
┗┞Ha┗eﾐíﾏ.  
Nej┗ětší ﾐedostatek stá┗ajíIího sta┗u Hudo┗┞ je Ielko┗ý sta┗ elektro, ┗od┞ a odpadů. 
 

MŠ ChelčiIe 

Mateřská škola ┗┞uží┗á saﾏostatﾐou Hudo┗u, která H┞la přesta┗ěﾐa z pů┗odﾐí dře┗ěﾐé ﾐa zděﾐou 
v roce 1882. V posIhodí Hudo┗┞ jsou d┗ě tříd┞, které slouží pro pedagogiIkou čiﾐﾐost, jsou ┗┞Ha┗eﾐ┞ 
dětskýﾏ ﾐáH┞tkeﾏ, který ┗┞t┗áří růzﾐá zázeﾏí a koutk┞ pro děti, dále je zde soIiálﾐí zařízeﾐí pro děti 
a zaﾏěstﾐaﾐIe. Po oHědě se rozkládají ﾏolitaﾐo┗á lehátka pro odpočiﾐek dětí.  
Součástí škol┞ je školﾐí kuIh┞ﾐě, která H┞la zrekoﾐstruo┗áﾐa a zﾏoderﾐizo┗áﾐa ┗ roIe ヲヰヰヲ. KuIh┞ﾐě 
spolu s jídelﾐou, šatﾐou pro děti a zaﾏěstﾐaﾐIe t┗oří přízeﾏí škol┞.  
Celá Hudo┗a je osazeﾐa plasto┗ýﾏi okﾐ┞ a d┗eřﾏi. StřeIha Hudo┗┞ H┞la koﾏpletﾐě opra┗eﾐa ┗ roce 

2013. V roIe ヲヰヱヵ prošla rozsáhlou rekoﾐstrukIí jedﾐa ze d┗ou tříd, H┞la částečﾐě zrekoﾐstruo┗aﾐá 
elektroiﾐstalaIe a podlaho┗é kr┞tiﾐ┞. Tato třída H┞la také ┗┞Ha┗eﾐa ﾐo┗ýﾏ ﾐáH┞tkeﾏ, stejﾐě tak i 
šatﾐa, jídelﾐa a IhodH┞. 
Školﾐí kuIh┞ﾐě je zařízeﾐa odpo┗ídajíIíﾏ kuIh┞ňskýﾏ ┗┞Ha┗eﾐíﾏ. Jídelﾐa je ┗┞Ha┗eﾐa ﾐo┗ýﾏ 
ﾐáH┞tkeﾏ ┗elikostﾐě odpo┗ídajíIíﾏ ┗ěku dětí.  
K ﾏateřské škole patří ┗elká školﾐí zahrada, která se rozkládá hﾐed ┗edle škol┞. Součástí zahrad┞ jsou 
d┗ě ﾐo┗ě upra┗eﾐá písko┗iště, zahrada je ┗┞Ha┗eﾐa herﾐíﾏi pr┗k┞.  
Škola pláﾐuje stále zlepšo┗at prostředí, ﾏoderﾐizo┗at, doplňo┗at hračkaﾏi, sta┗eHﾐiIeﾏi, 
sporto┗ﾐíﾏ ﾐáčiﾐíﾏ, do┗┞Ha┗o┗at tříd┞ ﾏoderﾐíﾏ ﾐáH┞tkeﾏ. V Hudo┗ě zlepšit po┗rIh podlah ┗e 
┗stupﾐí IhodHě, d┗eře ┗edouIí ﾐa půdu, zaHezpečit školu ﾐaiﾐstalo┗áﾐí kaﾏero┗ého s┞stéﾏu, 
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dokoﾐčit rekoﾐstrukIi elektroiﾐstalaIe, ┗┞ﾏěﾐit liﾐoleuﾏ ┗e třídáIh. Doplﾐit zahradu dalšíﾏi herﾐíﾏi 
prvky – kolotočeﾏ, houpačkaﾏi, Hludišti a skrýšeﾏi z přírodﾐíIh ﾏateriálů, sporto┗ﾐíﾏ ﾐáčiﾐíﾏ 
ふš┗ihadla, prolézaIí tuﾐel┞..ぶ 
 

Mateřská škola Vodňaﾐ┞, Sﾏetaﾐova  

Mateřská škola ┗┞uží┗á saﾏostatﾐou zděﾐou Hudo┗u, která H┞la posta┗eﾐa ┗ padesátýIh leteIh 
ﾏiﾐulého století. V Hudo┗ě jsou ヴ tříd┞, jejiIhž součástí jsou šatﾐ┞, soIiálﾐí zařízeﾐí a ložﾐiIe. V ヱ. 
patře je ┗elká ┗íIeúčelo┗á ﾏístﾐost, která slouží jako těloI┗ičﾐa ﾐeHo ke koﾐáﾐí společﾐýIh kulturﾐíIh 
událostí. V suteréﾐu Hudo┗┞ se ﾐaIhází školﾐí kuIh┞ﾐě, rekoﾐstruo┗aﾐá ┗ roIe ヲヰヰン. Součástí škol┞ je 
pa┗iloﾐ ﾏoﾐto┗aﾐého t┞pu, který H┞l posta┗eﾐ ┗ 70. letech ﾏiﾐulého století a ┗zﾐikl z potřeH┞ 
ﾐa┗ýšeﾐí kapaIit┞ škol┞. Jsou zde prostor┞ pro ン tříd┞, z ﾐiIhž jedﾐa ﾐ┞ﾐí slouží jako ložﾐiIe, dále se 
zde ﾐaIhází společﾐá jídelﾐa, společﾐé soIiálﾐí zařízeﾐí, které je ﾐo┗ě zrekoﾐstruo┗aﾐé, šatﾐ┞ a 
kaHiﾐet┞. Škola ﾏá k dispoziIi dostatečﾐě ┗elkou školﾐí zahradu s písko┗išti a herﾐíﾏi pr┗k┞ pro 
sporto┗ﾐí akti┗it┞ dětí. Součástí zahrad┞ je i dopra┗ﾐí hřiště. V posledﾐí doHě proHěhla ┗ýﾏěﾐa 
radiátorů ┗ hla┗ﾐí Hudo┗ě, d┗a kaHiﾐet┞ se přeﾏěﾐil┞ ﾐa sHoro┗ﾐu a kaﾐIelář ┗edouIí školﾐí jídelﾐ┞. 
V dolﾐíIh lehárﾐáIh H┞la pro┗edeﾐa opra┗a oﾏítek, osekáﾐí dlaždiI, ┗ýﾏěﾐa podlah. V dolﾐí části 
IhodH┞ se udělal┞ ﾐo┗é roz┗od┞ elektřiﾐ┞.  
K ﾏateřské škole patří odloučeﾐé praIo┗iště ┗e Výsta┗ﾐí uliIi. Jedﾐá se o ﾏateřskou školu 
panelového t┞pu, zHudo┗aﾐou ┗ roce 1972. V současﾐé doHě je pro ﾏateřskou školu ┗┞uží┗áﾐ pouze 
jedeﾐ jedﾐopatro┗ý pa┗iloﾐ se d┗ěﾏa třídaﾏi. Každá třída uží┗á Ielé podlaží, pro každou třídu je 
k dispoziIi šatﾐa, soIiálﾐí zařízeﾐí a kuIh┞ňka. Vﾐitřﾐí prostor tříd je čleﾐěﾐ ﾐa tz┗. hraIí Ieﾐtra, která 
uﾏožﾐí děteﾏ ┗ěﾐo┗at se růzﾐýﾏ akti┗itáﾏ. Součástí ﾏateřské škol┞ je také školﾐí kuIh┞ﾐě a školﾐí 
jídelﾐa a školﾐí zahrada.  
Budo┗u ┗e Sﾏetaﾐo┗ě uliIi je potřeHa zateplit ┗četﾐě ﾐo┗é fasád┞, pro┗ést ﾐo┗é izolaIe základů. 

V Hudo┗ě Ih┞Hí sprIh┞. B┞lo H┞ ┗hodﾐé proHourat zdi ┗e třídáIh ﾏezi herﾐaﾏi a lehárﾐaﾏi pro 
Ielodeﾐﾐí ┗┞užití. Vzhledeﾏ ke zﾏěﾐě pláﾐo┗aﾐého počtu dětí ┗e třídáIh od roku ヲヰヲヰ, ředitelka 
škol┞ předpokládá, že Hudou Ih┞Hět prostor┞ pro další třídu. Dále je potřeHa ┗┞Hudo┗at ﾐo┗ou Iestu 
koleﾏ Hudo┗┞ ﾏateřské škol┞. V Hudo┗ě ┗e Výsta┗ﾐí uliIi je potřeHa udělat ﾐo┗é WC a uﾏý┗árﾐ┞ pro 
děti ┗četﾐě stoupaček a oHﾐo┗it šatﾐ┞. Je ﾐutﾐá i ┗ýﾏěﾐa radiátorů ┗ Ielé Hudo┗ě. 
V┞Ha┗eﾐost škol┞ je dostačujíIí, ale Ih┞Hí úložﾐé prostor┞. B┞lo H┞ ┗hodﾐé ﾏít ﾐěkolik ﾏeﾐšíIh 
ﾏístﾐostí zařízeﾐýIh ﾐa pol┞teIhﾐiIký roz┗oj, čteﾐářskou pregraﾏotﾐost, ┗ýt┗arﾐou ┗ýIho┗u … 

Školﾐí kuIh┞ﾐě je ﾐěkolik let po rekoﾐstrukIi, proHleﾏatiIké je doﾐášeﾐí jídla do pa┗iloﾐu, dále je 
složité i roz┗ážeﾐí jídla do tříd. B┞lo H┞ ┗hodﾐé ﾏít ﾐa každéﾏ patře kuIh┞ňku.  
Ke I┗ičeﾐí ┗┞uží┗á ﾏateřská škola ┗e Sﾏetaﾐo┗ě uliIi ┗íIeúčelo┗ou ﾏístﾐost ┗ ヱ. patře a Hudou se 
┗┞uží┗at i ﾐo┗é lehárﾐ┞. Ve Výsta┗ﾐí uliIi ┗┞uží┗ají ke I┗ičeﾐí ┗elké prostor┞ ┗ lehárﾐáIh.  
Školﾐí zahrada je částečﾐě ┗┞Ha┗eﾐa ﾐo┗ýﾏi herﾐíﾏi pr┗k┞, ale je potřeHa postupﾐá rekoﾐstrukIe 
zahrad┞. Stejﾐě tak ┗e Výsta┗ﾐí uliIi je potřeHa oHﾐo┗it herﾐí pr┗k┞.  
Mateřská škola „Sluﾐíčko“ Vodňaﾐ┞ 

Mateřská škola „Sluﾐíčko“ sídlí od roku ヱΓΓン ┗ Hudo┗ě zrušeﾐýIh jeslí. Budo┗u ﾏá proﾐajatu od 
ﾏěsta Vodňaﾐ┞. Tato Hudo┗a H┞la ┗┞sta┗ěﾐa ┗ ヶヰ. leteIh ﾏiﾐulého století. VšeIhﾐ┞ prostor┞ jsou 
řešeﾐ┞ HezHariéro┗ě. U┗ﾐitř Hudo┗┞ se ﾐaIhází d┗ě heterogeﾐﾐí tříd┞. Herﾐ┞ jsou čleﾐěﾐ┞ do ﾏeﾐšíIh 
hraIíIh koutků se zaﾏěřeﾐíﾏ ﾐa určitou čiﾐﾐost. Součástí je také lehárﾐa, šatﾐ┞, školﾐí kuIh┞ňka. 
OHěd┞ do┗áží ﾏateřská škola z Hlízké ﾏateřské škol┞.  
Školﾐí zahrada je součástí Ielého areálu a je ┗┞Ha┗eﾐa ﾏoderﾐíﾏi herﾐíﾏi pr┗k┞ a d┗ěﾏa písko┗išti.  
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Vývoj počtu živě ﾐarozeﾐýIh dětí dle přirozeﾐé spádovosti oHIí pro jedﾐotlivé ﾏateřské školy  

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/data_pro_mistni_akcni_skupiny_mas 

V úzeﾏí ﾐeﾐí zpraIo┗áﾐa žádﾐá deﾏografiIká studie zaHý┗ajíIí se progﾐózou počtu dětí ┗ ﾏateřskýIh 
školáIh ┗ dalšíIh leteIh. Pro ﾐaši aﾐalýzu ┗┞Iházíﾏe z počtu ﾐarozeﾐýIh dětí v úzeﾏí pro každou 
ﾏateřskou školu dle přirozeﾐého spádo┗ého úzeﾏí.  

Mateřská škola Bavorov – ﾏěsto Ba┗oro┗, oHeI Bílsko, oHeI Bud┞ﾐě, oHeI Hájek, oHeI Krajﾐíčko, 
oHeI Měk┞ﾐeI, oHeI Pi┗ko┗iIe 

 

Počt┞ ži┗ě ﾐarozeﾐýIh dětí dle přirozeﾐé spádo┗osti oHIí ┗ letech 1991 - 2015 

Roky Bavorov Bílsko Bud┞ﾐě Hájek Krajﾐíčko Měk┞ﾐeI Pivkovice MŠ Ielkeﾏ 

1991 13 4 0 0 3 0 0 20 

1992 13 1 0 0 1 0 1 16 

1993 15 7 1 0 0 0 0 23 

1994 15 5 0 0 2 0 0 22 

1995 12 2 0 0 0 0 0 14 

1996 13 3 0 0 1 0 0 17 

1997 8 2 0 0 0 0 0 10 

1998 5 2 0 0 0 0 1 8 

1999 15 2 0 0 2 1 0 20 

2000 18 2 0 1 1 0 1 23 

2001 20 1 0 0 2 0 1 24 

2002 10 4 1 2 2 0 0 19 

2003 12 0 1 0 0 0 0 13 

2004 15 3 0 1 4 0 0 23 

2005 14 3 0 0 0 1 0 18 

2006 18 2 1 0 0 1 0 22 

2007 17 2 2 0 3 1 1 26 

2008 21 3 0 1 0 0 0 25 

2009 21 4 2 0 2 0 0 29 

2010 15 2 2 0 2 2 0 23 

2011 12 3 0 1 0 0 0 16 

2012 15 2 0 1 1 2 1 22 

2013 12 6 0 0 0 0 0 18 

2014 15 2 2 0 0 1 1 21 

2015 12 2 0 0 1 0 2 17 

 

https://www.czso.cz/csu/czso/data_pro_mistni_akcni_skupiny_mas
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Z grafu a předIhozíIh taHulek ┗┞plý┗á, že ┗rIhol počtu ži┗ě ﾐarozeﾐýIh dětí H┞l ┗ roIe ヲヰヰΓ. Od té 
doH┞ doIhází k poklesu ži┗ě ﾐarozeﾐýIh dětí.  

Mateřská škola ČíčeﾐiIe – oHeI ČíčeﾐiIe 

Počt┞ ži┗ě ﾐarozeﾐýIh dětí dle přirozeﾐé spádo┗osti oHIí ┗ letech 1991 – 2015 

Roky ČíčeﾐiIe 

1991 4 

1992 4 

1993 5 

1994 6 

1995 5 

1996 5 

1997 4 

1998 5 

1999 4 

2000 5 

2001 3 

2002 1 

2003 4 

2004 8 

2005 3 

2006 4 

2007 6 

2008 7 

2009 5 

2010 3 

2011 7 
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2012 3 

2013 3 

2014 5 

2015 4 

 

 

Z grafu a předIhozí taHulk┞ ┗┞plý┗á, že ┗rIhol počtu ži┗ě ﾐarozeﾐýIh dětí H┞l ┗ roce 2004, 2008 a 

ヲヰヱヱ, kd┞ počet ﾐarozeﾐýIh dětí ┗ oHIi H┞l Β a Α dětí. V dalšíIh leteIh došlo ke sﾐížeﾐí počtu dětí, ale 
Hez ┗ýrazﾐýIh ┗ýk┞┗ů. Rozdíl┞ jsou ┗ jedﾐotkáIh.  

 

Mateřská škola DrahoﾐiIe – oHIe DrahoﾐiIe, Krašlo┗iIe, Pohoro┗iIe, SkočiIe 

Počt┞ ži┗ě ﾐarozeﾐýIh dětí dle přirozeﾐé spádo┗osti oHIí ┗ letech 1991 - 2015 

Roky Drahonice KrašloviIe Pohorovice SkočiIe MŠ Ielkeﾏ 

1991 1 1 2 1 5 

1992 4 1 0 5 10 

1993 2 2 0 3 7 

1994 4 4 0 2 10 

1995 4 1 0 0 5 

1996 3 2 1 2 8 

1997 6 2 0 2 10 

1998 3 0 0 0 3 

1999 4 4 2 4 14 

2000 7 2 1 1 11 

2001 3 1 0 1 5 

2002 4 3 1 2 10 

2003 1 2 1 2 6 
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2004 3 0 0 1 4 

2005 5 1 3 2 11 

2006 0 0 0 3 3 

2007 1 1 1 5 8 

2008 4 3 1 0 8 

2009 4 1 2 5 12 

2010 4 3 1 3 11 

2011 1 1 0 4 6 

2012 2 2 0 6 10 

2013 1 2 0 3 6 

2014 2 0 1 4 7 

2015 4 1 0 3 8 

 

 

 

Z grafu a předIhozí taHulk┞ ┗┞plý┗á, že ┗rIhol počtu ži┗ě ﾐarozeﾐýIh dětí H┞l ┗ roIe ヱΓΓΓ ふヱヴ dětíぶ, 
ヲヰヰΓ ふヱヲ dětíぶ, ヲヰヱヰ ふヱヱ dětíぶ a ヲヰヱヲ ふヱヰ dětíぶ. V dalšíIh leteIh došlo ke sﾐížeﾐí počtu dětí, ale Hez 
┗ýrazﾐýIh ┗ýk┞┗ů. Rozdíl┞ jsou ┗ jedﾐotkáIh.  
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Mateřská škola ChelčiIe – oHIe ChelčiIe, LiHějo┗iIe 

Počt┞ ži┗ě ﾐarozeﾐýIh dětí dle přirozeﾐé spádo┗osti oHIí ┗ letech 1991 - 2015 

Roky Chelčice Libějovice 
MŠ 
celkem 

1991 2 6 8 

1992 7 3 10 

1993 5 4 9 

1994 3 12 15 

1995 5 3 8 

1996 6 8 14 

1997 1 5 6 

1998 3 3 6 

1999 0 3 3 

2000 2 6 8 

2001 3 3 6 

2002 4 3 7 

2003 5 6 11 

2004 5 6 11 

2005 4 10 14 

2006 2 3 5 

2007 6 3 9 

2008 6 2 8 

2009 6 5 11 

2010 4 3 7 

2011 2 4 6 

2012 7 1 8 

2013 3 4 7 

2014 3 1 4 

2015 3 8 11 
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Z grafu a předIhozí taHulk┞ ┗┞plý┗á, že ┗rIhol počtu ži┗ě ﾐarozeﾐýIh dětí H┞l ┗ roIe ヱΓΓヴ ふヱヵ dětíぶ, 
ヲヰヰヵ ふヱヴ dětíぶ a ┗ roIe ヲヰヱヵ ふヱヱ dětíぶ.  

Mateřská škola Vodňaﾐ┞, Sﾏetaﾐova a Mateřská škola „Sluﾐíčko“ Vodňaﾐ┞  - ﾏěsto Vodňaﾐ┞, 
StožiIe, Trusko┗iIe. 

Počt┞ ži┗ě ﾐarozeﾐýIh dětí dle přirozeﾐé spádo┗osti oHIí ┗ letech 1991 - 2015 

Roky Vodňaﾐ┞ StožiIe Truskovice MŠ celkem 

1991 87 0 4 91 

1992 89 0 1 90 

1993 77 1 3 81 

1994 74 3 3 80 

1995 76 4 1 81 

1996 56 5 1 62 

1997 58 3 2 63 

1998 58 1 6 65 

1999 63 4 1 68 

2000 59 9 1 69 

2001 53 3 0 56 

2002 64 2 3 69 

2003 51 1 2 54 

2004 61 0 3 64 

2005 68 7 2 77 

2006 78 4 5 87 

2007 73 3 3 79 

2008 82 2 2 86 

2009 84 4 3 91 

2010 63 4 0 67 
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2011 61 4 5 70 

2012 65 1 4 70 

2013 49 3 0 52 

2014 54 3 2 59 

2015 73 6 0 79 

 

 

Z grafu a předIhozí taHulk┞ ┗┞plý┗á, že ┗rIhol počtu ži┗ě ﾐarozeﾐýIh dětí H┞l ┗ roIe ヱΓΓヲ ふΓヰ dětíぶ, 
ヲヰヰΓ ふΓヱ dětíぶ. Od tohoto roku doIházelo k poklesu počtu ži┗ě ﾐarozeﾐýIh dětí. O┗šeﾏ ┗ roce 2015 je 

jasﾐě ┗iditelﾐý treﾐd z┗┞šo┗áﾐí počtu dětí ふﾏeziročﾐě z ヵΓ ﾐa ΑΓ dětíぶ.  

 

4.2 Základní vzdělávání 
 

Vzhledem k ┗elikosti oHIí ┗ daﾐéﾏ úzeﾏí je logiIké, že těﾏi, kdo zřizují základﾐí škol┞, jsou jediﾐá 
ﾏěsta ┗ úzeﾏí a to Vodňaﾐ┞ a Ba┗oro┗. Město Vodňaﾐ┞ zřizuje od ヱ. ヱ. ヲヰヱヶ jedﾐu základﾐí školu, 
která ┗zﾐikla sloučeﾐíﾏ d┗ou základﾐíIh škol a ┗íIeletého g┞ﾏﾐázia. Dále se ┗e VodňaﾐeIh ﾐaIhází 
jedﾐa základﾐí škola pro žák┞ se zdra┗otﾐíﾏ postižeﾐíﾏ, jejíﾏž zřizo┗ateleﾏ je Jihočeský kraj. Město 
Ba┗oro┗ také zřizuje jedﾐu základﾐí školu. 

Dopra┗ﾐí dostupﾐost škol je doHrá. ŽáIi k dopra┗ě do škol ┗┞uží┗ají autoHuso┗é i ┗lako┗é spojeﾐí. 
V úzeﾏí Ih┞Hí propojeﾐá síť HezpečﾐýIh I┞klostezek, které H┞ ﾏohli žáIi ┗┞uží┗at při dopra┗ě do 
škol┞ z okolﾐíIh ┗esﾐiI.  
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Rozﾏístěﾐí )Š dle úzeﾏí 

Školﾐí rok 
2005/ 

2006 

2006/ 

2007 

2007/ 

2008 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

Město Bavorov 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Město Vodňaﾐ┞ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 

 

Počt┞ základﾐíIh škol dle zřizo┗atele 

)řizovatel 2005/ 

2006 

2006/ 

2007 

2007/ 

2008 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

Město 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 

Jihočeský kraj 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

Vý┗oj počtu tříd a žáků )Š zřizo┗aﾐýIh obcemi 

Školﾐí rok 
2006/ 

2007 

2007/ 

2008 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

Počet )Š  3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 

Počet tříd 46 44 44 44 45 46 44 45 46 47 47 

Počet žáků 1047 1009 966 949 940 972 974 999 997 1010 1030 

Průﾏěrﾐý 
počet žáků 
ﾐa třídu 

22,76 22,93 21,95 21,57 20,89 21,13 22,14 22,20 21,67 21,49 21,91 

Zdroj: statistiIké ┗ýkaz┞ škol a ┗lastﾐí ┗ýpočt┞ 
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Vý┗oj počtu tříd a žáků )Š zřizo┗aﾐé Jihočeskýﾏ krajeﾏ 

Školﾐí rok 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Počet )Š  1 1 1 1 1 1 

Počet tříd pro žák┞ dle RVP )V LMP 4 3 2 2 2 2 

Počet žáků ┗zdělá┗aﾐýIh dle RVP )V LMP 34 24 19 17 17 16 

Průﾏěrﾐý počet žáků ﾐa třídu 8,5 8 9,5 8,5 8,5 8 

Počet tříd pro žák┞ dle RVP )SS 1 1 1 1 1 1 

Počet žáků ┗zdělá┗aﾐýIh dle RVP )SS 6 6 3 5 4 4 

Průﾏěrﾐý počet žáků ﾐa třídu 6 6 3 5 4 4 

Zdroj: statistiIké ┗ýkaz┞ škol 

 

 

V┞užití kapaIit┞ )Š k 30. 9. 2015 

Náze┗ )Š KapaIita )Š Počet žáků k   30. 9. 2015 Obsazenost v % 

)Š Ba┗oro┗ 200 167 84% 

)Š Vodňaﾐ┞, Alešo┗a  560 441 79% 

)Š Vodňaﾐ┞, Ba┗oro┗ská 430 402 93% 

)Š Vodňaﾐ┞, ﾐáﾏ. ヵ. k┗ětﾐa  87 21 24% 

Zdroj: statistiIké ┗ýkaz┞ škol 

V┞užití kapaIit┞ )Š k 30. 9. 2016 

Náze┗ )Š KapaIita )Š Počet žáků k   30. 9. 2016 Obsazenost v % 

)Š Ba┗oro┗ 200 173 87% 

)Š a G Vodňaﾐ┞ 990 857 87% 

)Š Vodňaﾐ┞, ﾐáﾏ. ヵ. k┗ětﾐa  87 20 23% 

Zdroj: statistiIké ┗ýkaz┞ škol 
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Z ┗ýše u┗edeﾐýIh údajů H┞ se ﾏohlo zdát, že kapaIit┞ základﾐíIh škol jsou dostačujíIí. Bohužel 
kapaIit┞ škol ﾐeH┞l┞ ┗ posledﾐíIh leteIh ┗e ┗ětšiﾐě škol aktualizo┗áﾐ┞, proto teﾐto údaje ﾐeﾐí 
┗┞po┗ídajíIí. Se z┗┞šo┗áﾐíﾏ k┗alit┞ ┗ýIho┗ﾐě ┗zdělá┗aIího proIesu ┗e školáIh se z┗┞šuje počet 
odHorﾐýIh učeHeﾐ a to ﾐa úkor počtu kﾏeﾐo┗ýIh tříd. Se současﾐýﾏ treﾐdeﾏ přiHý┗ajíIího počtu 
žáků ┗ základﾐíIh školáIh doIhází k toﾏu, že Ih┞Hí kﾏeﾐo┗é tříd┞. Škol┞ ┗zhledeﾏ k nedostatku 

prostor přeﾏěňují školﾐí družiﾐ┞ zpět ﾐa tříd┞, či odHorﾐé učeHﾐ┞ ┗┞uží┗ají jako tříd┞.  
 

Společﾐé vzděláváﾐí 
Dle § ヱヶ Školského zákoﾐa se žákeﾏ se speIiálﾐíﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi rozuﾏí osoHa, která 
k ﾐaplﾐěﾐí s┗ýIh ┗zdělá┗aIíIh ﾏožﾐostí ﾐeHo k uplatﾐěﾐí ﾐeHo uží┗áﾐí s┗ýIh prá┗ ﾐa ro┗ﾐoprá┗ﾐéﾏ 
základě s ostatﾐíﾏi potřeHuje posk┞tﾐutí podpůrﾐýIh opatřeﾐí. Podpůrﾐýﾏi opatřeﾐíﾏi se rozuﾏí 
ﾐezH┞tﾐé úpra┗┞ ┗e ┗zdělá┗áﾐí a školskýIh služHáIh odpo┗ídajíIí zdra┗otﾐíﾏu sta┗u, kulturﾐíﾏu 
prostředí ﾐeHo jiﾐýﾏ ži┗otﾐíﾏ podﾏíﾐkáﾏ dítěte, žáka ﾐeHo studeﾐta. ŽáIi se speIiálﾐíﾏi 
┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi ﾏají prá┗o ﾐa Hezplatﾐé posk┞to┗áﾐí podpůrﾐýIh opatřeﾐí školou a školskýﾏ 
zařízeﾐíﾏ. Společﾐé ┗zdělá┗áﾐí ﾏá ted┞ ┗┞t┗ořit podﾏíﾐk┞ pro ┗zdělá┗áﾐí ﾐěkterýIh žáků se 
speIiálﾐíﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi ┗ HěžﾐýIh školáIh. Současﾐě uﾏožňuje žák┞ s ﾏeﾐtálﾐíﾏ, 
tělesﾐýﾏ, zrako┗ýﾏ ﾐeHo sluIho┗ýﾏ postižeﾐíﾏ, zá┗ažﾐýﾏi ┗adaﾏi řeči, zá┗ažﾐýﾏi ┗ý┗ojo┗ýﾏi 
poruIhaﾏi učeﾐí, zá┗ažﾐýﾏi ┗ý┗ojo┗ýﾏi poruIhaﾏi Iho┗áﾐí, souHěžﾐýﾏ postižeﾐíﾏ ┗íIe ┗adaﾏi 
ﾐeHo autisﾏeﾏ ┗zdělá┗at ┗e speIiálﾐíIh školáIh. Podﾏíﾐkou pro zařazeﾐí je píseﾏﾐá žádost zletilého 
žáka ﾐeHo studeﾐta ﾐeHo zákoﾐﾐého zástupIe dítěte ﾐeHo žáka, doporučeﾐí školského poradeﾐského 
zařízeﾐí a soulad tohoto postupu se zájﾏeﾏ dítěte, žáka ﾐeHo studeﾐta.  
Na úzeﾏí SO ORP Vodňaﾐ┞ jsou žáIi se speIiálﾐíﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi zařazeﾐí jak ┗ HěžﾐýIh 
třídáIh základﾐíIh škol, tak ┗ základﾐí škole speIiálﾐí.  
 

ŽáIi se zdra┗otﾐíﾏ postižeﾐíﾏ ┗zdělá┗ajíIí se v HěžﾐýIh třídáIh )Š podle druhu postižeﾐí ふ)Š a G Vodňaﾐ┞, )Š Ba┗orov) 

)dra┗otﾐí postižeﾐí 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Meﾐtálﾐí postižeﾐí  2 4 5 5 7 8 

z toho  
středﾐě těžIe postižeﾐí 1 1 1 1 1 1 

těžIe postižeﾐí             

SluIho┗ě postižeﾐí 1 1 1 1 1 1 

z toho  těžIe postižeﾐí             

)rako┗ě postižeﾐí             

z toho  těžIe postižeﾐí             

Se zá┗ažﾐýﾏi ┗adaﾏi řeči 2 2 1 2 2 1 

Tělesﾐě postižeﾐí       1 2 3 1 

z toho  těžIe postižeﾐí     1 2 2   

S ┗íIe ┗adaﾏi 3 3 1 1 3 2 

z toho  hluIhoslepí 1 1 1 1 1   

Se zá┗ažﾐýﾏi poruIhaﾏi učeﾐí   69 58 43 40 27 37 

Se zá┗ažﾐýﾏi poruIhaﾏi Iho┗áﾐí 4 2 1 0 2 7 

Autisté 1 1 1 1 2 3 

Celkem 82 71 54 52 47 60 

Zdroj: statistiIké ┗ýkaz┞ škol 
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ŽáIi se zdra┗otﾐíﾏ postižeﾐíﾏ ┗zdělá┗ajíIí se ve speIiálﾐíIh třídáIh podle druhu postižeﾐí ふ)Š Vodňaﾐ┞, ﾐáﾏ. ヵ. k┗ětﾐaぶ 

)dra┗otﾐí postižeﾐí 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
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Meﾐtálﾐí postižeﾐí  33 0 29 6 21 2 18 2 17 1 16 1 

z toho  

středﾐě těžIe 
postižeﾐí     6 6 2 2 2 2 1 1 1 1 

těžIe postižeﾐí                         

SluIho┗ě postižeﾐí                         

z toho  těžIe postižeﾐí                         

)rako┗ě postižeﾐí                         

z toho  těžIe postižeﾐí                         

Se zá┗ažﾐýﾏi ┗adaﾏi řeči                         

Tělesﾐě postižeﾐí                           

z toho  těžIe postižeﾐí                         

S ┗íIe ┗adaﾏi 1 0 1 0 1 1 3 2 3 2 3 2 

z toho  hluIhoslepí                         

Se zá┗ažﾐýﾏi 
poruIhaﾏi učeﾐí                           

Se zá┗ažﾐýﾏi poruIhaﾏi Iho┗áﾐí                         

Autisté             1 1 1 1 1 1 

Celkem 34 0 30 6 22 3 22 5 21 4 20 4 

Zdroj: statistiIké ┗ýkaz┞ škol 

 

DoIházka do škol a iﾐforﾏaIe týkajíIí se dokoﾐčeﾐí základﾐího vzděláﾐí 

)Š zřizo┗aﾐé oHIeﾏi 

Počet žáků, kteří odešli ze )Š 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

ŽáIi, kteří ukoﾐčili PŠD 99 90 98 95 89 110 

z toho  

┗ Α. ročﾐíku 0 0 0 2 0 1 

┗ Β. ročﾐíku 2 5 8 4 8 6 

┗ Γ. ročﾐíku 97 85 90 89 81 103 

┗ ヱヰ. ročﾐíku 0 0 0 0 0 0 

ﾐezařazeﾐí do ročﾐíku 0 0 0 0 0 0 

ŽáIi, kteří odešli do SŠ 13 12 15 14 10 12 

z toho  
z ヵ. ročﾐíku 12 10 13 14 7 12 

ze Α. ročﾐíku 1 1 1 0 3 0 

ŽáIi ヱ. ročﾐíku s dodatečﾐýﾏ 
odkladem 0 1 0 1 0 2 

Zdroj: statistiIké ┗ýkaz┞ škol 
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)Š zřizo┗aﾐá Jihočeskýﾏ krajeﾏ 

Počet žáků, kteří odešli ze )Š 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

ŽáIi, kteří ukoﾐčili PŠD 5 11 8 6 2 4 

z toho  

┗ Α. ročﾐíku             

┗ Β. ročﾐíku       2   1 

┗ Γ. ročﾐíku 5 9 5 4 2 3 

┗ ヱヰ. ročﾐíku   2 3       

ﾐezařazeﾐí do ročﾐíku             

ŽáIi, kteří odešli do SŠ 0   0 0 0 0 

z toho  
z ヵ. ročﾐíku             

ze Α. ročﾐíku             

ŽáIi ヱ. ročﾐíku s dodatečﾐýﾏ odkladeﾏ 0   0 0 0 0 

Zdroj: statistiIké ┗ýkaz┞ škol 

 

Dů┗od┞, proč žáIi předčasﾐě ukoﾐčují školﾐí doIházku, jsou ┗┞soIe iﾐdi┗iduálﾐí. Přesto ﾏůžeﾏe říIi, 
že předčasﾐé ukoﾐčo┗áﾐí školﾐí doIházk┞ je u žáků ┗ýrazﾐě spjato se soIiálﾐíﾏ zﾐe┗ýhodﾐěﾐíﾏ a 
zdra┗otﾐíﾏ postižeﾐíﾏ. Sﾐížeﾐí ﾏoti┗aIe ke ┗zdělá┗áﾐí o┗li┗ňuje nejen rodiﾐﾐé zázeﾏí, ale ﾏůžeﾏe 
ﾏlu┗it i o s┞stéﾏo┗ýIh dů┗odeIh ﾐapř. sﾐadﾐý přístup ke středﾐíﾏu ┗zděláﾐí. ŽáIi jsou přijati ﾐa 
středﾐí školu ふoHor┞ H, oHor┞ Eぶ, aﾐiž H┞ ﾏěli doklad o dosažeﾐí základﾐího ┗zděláﾐí.  

Dle školského zákoﾐa ke ┗zdělá┗áﾐí ┗e středﾐí škole lze přijﾏout uIhazeče, kteří splnili povinnou 

školﾐí doIházku ﾐeHo úspěšﾐě ukoﾐčili základﾐí ┗zdělá┗áﾐí před splﾐěﾐíﾏ po┗iﾐﾐé školﾐí doIházk┞, 
pokud teﾐto zákoﾐ ﾐestaﾐo┗í jiﾐak, a kteří při přijíﾏaIíﾏ řízeﾐí splﾐili podﾏíﾐk┞ pro přijetí 
prokázáﾐíﾏ ┗hodﾐýIh sIhopﾐostí, ┗ědoﾏostí, zájﾏů a zdra┗otﾐí způsoHilosti.  Žák splﾐí poviﾐﾐou 
školﾐí doIházku upl┞ﾐutíﾏ oHdoHí školﾐího v┞učováﾐí ve školﾐíﾏ roIe, v ﾐěﾏž dokoﾐčí posledﾐí 
rok poviﾐﾐé školﾐí doIházk┞. Školﾐí doIházka je poviﾐﾐá po doHu devíti školﾐíIh roků, ﾐej┗ýše ┗šak 
do koﾐIe školﾐího roku, ┗ ﾐěﾏž žák dosáhﾐe sedﾏﾐáItého roku ┗ěku ふdále jeﾐ "po┗iﾐﾐá školﾐí 
doIházka"ぶ. Dokladeﾏ o dosažeﾐí základﾐího vzděláﾐí je ┗┞s┗ědčeﾐí o úspěšﾐéﾏ ukoﾐčeﾐí de┗átého, 
popřípadě desátého ročﾐíku základﾐího ┗zdělá┗áﾐí, ┗┞s┗ědčeﾐí o úspěšﾐéﾏ ukoﾐčeﾐí druhého 
ročﾐíku šestiletého g┞ﾏﾐázia ﾐeHo čt┗rtého ročﾐíku osﾏiletého g┞ﾏﾐázia ﾐeHo osﾏiletého 
┗zdělá┗aIího prograﾏu koﾐzer┗atoře, ﾐeHo ┗┞s┗ědčeﾐí ┗┞daﾐé po úspěšﾐéﾏ ukoﾐčeﾐí kursu pro 
získáﾐí základﾐího ┗zděláﾐí. Tato ┗┞s┗ědčeﾐí jsou opatřeﾐa doložkou o získáﾐí stupﾐě základﾐího 
┗zděláﾐí.  

Důsledkeﾏ ukoﾐčeﾐí po┗iﾐﾐé školﾐí doIházk┞ ┗ ﾐižšíIh ročﾐíIíIh je pak z┗ýšeﾐí rizika 
ﾐezaﾏěstﾐaﾐosti, IhudoH┞ a soIiálﾐího ┗┞loučeﾐí. 
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Návazﾐost ﾐa dokoﾐčeﾐé základﾐí vzděláváﾐí 

V úzeﾏí SO ORP Vodňaﾐ┞ se ┗šeIhﾐ┞ středﾐí škol┞ ﾐaIhází ┗e ﾏěstě Vodňaﾐ┞. Jsou zde středﾐí škol┞ 
zřizo┗aﾐé ﾏěsteﾏ Vodňaﾐ┞, Jihočeskýﾏ krajeﾏ i soukroﾏá středﾐí škola. ) hlediska zřizo┗atele je 
ﾏěsto Vodňaﾐ┞ ┗ýjiﾏečﾐé, protože jako jediﾐé ┗ Jihočeskéﾏ kraji zřizuje osﾏileté g┞ﾏﾐáziuﾏ, které 
je od ヱ. ヱ. ヲヰヱヶ sloučeﾐé se základﾐíﾏi školaﾏi a také středﾐí odHorﾐé učiliště služeH. Ostatﾐí středﾐí 
škol┞ ┗e VodňaﾐeIh jsou zřízeﾐé Jihočeskýﾏ krajeﾏ ふSRŠ a VOŠ ┗odﾐího hospodářst┗í a ekologieぶ a 
soukroﾏýﾏ zřizo┗atelem (TRIVIS – Středﾐí škola ┗eřejﾐoprá┗ﾐí Vodňaﾐ┞, s.r.o.ぶ. Vodňaﾐ┞ ﾏají ro┗ﾐěž 
zastoupeﾐo ┗┞šší odHorﾐé školst┗í a to již zﾏiňo┗aﾐou V┞šší odHorﾐou školou ┗odﾐího hospodářst┗í a 
ekologie. Sídlí zde také ┗┞soká škola a to Fakulta r┞Hářst┗í a oIhraﾐ┞ ┗od Jihočeské uﾐi┗erzit┞ 
v ČeskýIh Budějo┗iIíIh. ŽáIi z regioﾐu se ﾏohou hlásit i ﾐa další středﾐí škol┞ ┗ HlízkýIh okresﾐíIh 
ﾏěsteIh Písku ふG┞ﾏﾐáziuﾏ Písek, Středﾐí odHorﾐá škola a Středﾐí odHorﾐé učiliště Písek, SPŠ a VOŠ 
Písek, Středﾐí zeﾏědělská škola Písek, OHIhodﾐí akadeﾏie a Jaz┞ko┗á škola se prá┗eﾏ státﾐí jaz┞ko┗é 
zkoušk┞ Písek, V┞šší odHorﾐá škola lesﾐiIká a Středﾐí lesﾐiIká škola Písek, Středﾐí zdra┗otﾐiIká škola 
Písek, Soukroﾏá ┗ýt┗arﾐá středﾐí školaぶ, StrakoﾐiIíIh ふEuroškola StrakoﾐiIe středﾐí odHorﾐá škola, 

s.r.o; G┞ﾏﾐáziuﾏ StrakoﾐiIe; V┞šší odHorﾐá škola, Středﾐí průﾏ┞slo┗á škola a Středﾐí odHorﾐá škola 
řeﾏesel a služeH;ぶ a ┗e Vol┞ﾐi ふStředﾐí škola a Jaz┞ko┗á škola s prá┗eﾏ státﾐí jaz┞ko┗é zkoušk┞ 
Vol┞ﾐě; V┞šší odHorﾐá škola a středﾐí průﾏ┞slo┗á škola Vol┞ﾐěぶ. 

 

Možﾐosti uplatﾐěﾐí ﾐa trhu práIe 

D┗a ﾐej┗ětší podﾐik┞ jsou opět ┗e VodňaﾐeIh a to firﾏa Vodňaﾐská drůHež, a.s. a firﾏa Pöttiﾐger, 
s.r.o., které jsou také praIo┗išti odHorﾐého ┗ýI┗iku pro žák┞ Středﾐího odHorﾐého učiliště služeH 
Vodňaﾐ┞ oHorů řezﾐík – uzeﾐář a potra┗iﾐářská ┗ýroHa ふřezﾐiIko-uzeﾐářské práIeぶ ┗e firﾏě 
Vodňaﾐská drůHež, a.s. a oHorů strojﾐí ﾏeIhaﾐik, ﾐástrojař ┗e firﾏě Pöttiﾐger, s.r.o..  

Mezi další ┗ýzﾐaﾏﾐé zaﾏěstﾐa┗atele ﾐa úzeﾏí SO ORP Vodňaﾐ┞ ﾏůžeﾏe řadit firﾏu JAF HOL), s.r.o., 
poHočka Vodňaﾐ┞, která oHIhoduje se dře┗eﾏ a dře┗ěﾐýﾏi ┗ýroHk┞.  Firﾏu SedlHauer, s.r.o. 
ČíčeﾐiIe, která ┗┞ráHí elektrosoučástk┞, firﾏu DeutroﾐiI CR, s.r.o. ČíčeﾐiIe, která ┗┞ráHí, opra┗uje, 
instaluje elektriIké stroje a přístroje, elektroﾐiIké a telekoﾏuﾐikačﾐí zařízeﾐí.  

Dalšíﾏi zaﾏěstﾐa┗ateli ┗ úzeﾏí jsou zeﾏědělské podﾐik┞ )eﾏIheHa, s.r.o., ChelčiIe, ふzeﾏědělst┗í, 
o┗oIﾐářst┗íぶ, VýroHﾐě oHIhodﾐí družst┗o Lidﾏo┗iIe ふzeﾏědělst┗íぶ, AGRO Vodňaﾐ┞, a.s. ふzeﾏědělst┗íぶ.  
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)hodﾐoIeﾐí teIhﾐiIkého stavu a stavu vyHaveﾐosti základﾐíIh škol  

ふzdroj iﾐforﾏaIe od ředitelek škol a z ┘eHo┗ýIh stráﾐek školぶ 

)ákladﾐí škola Bavorov 

Škola ﾏá k dispoziIi rozsáhlý uza┗řeﾐý areál, kde stojí saﾏostatﾐé Hudo┗┞: hla┗ﾐí Hudo┗a, Hudo┗a pro 
školﾐí jídelﾐu, Hudo┗a školﾐí družiﾐ┞ a Hudo┗a pro ┗ýuku praIo┗ﾐíIh čiﾐﾐostí. V Hudo┗ě, která slouží 
školﾐí jídelﾐě, je záro┗eň uﾏístěﾐa i poHočka )UŠ Vodňaﾐ┞. V areálu je ┗┞Hudo┗áﾐo hřiště pro 
potřeH┞ školﾐí družiﾐ┞, školﾐí pozeﾏek se sadeﾏ a školﾐí hřiště. Žákůﾏ jsou k dispoziIi ﾏalá a ┗elká 
těloI┗ičﾐa, odHorﾐá učeHﾐa f┞zik┞ a Iheﾏie, počítačo┗á učeHﾐa, učeHﾐa díleﾐ a ﾐo┗ě zařízeﾐá I┗ičﾐá 
kuIh┞ňka. Škola ┗┞uží┗á počítačo┗ou síť s přístupeﾏ ﾐa iﾐterﾐet, do ﾐíž jsou připojeﾐ┞ počítače ┗e 
┗šeIh třídáIh škol┞, ┗šeIh hospodářskýIh praIo┗ﾐíků, počítače ┗e sHoro┗ﾐě a ředitelﾐě, počítače ┗e 
školﾐí družiﾐě, počítač ┗e školﾐí jídelﾐě.  

Na hla┗ﾐí Hudo┗ě H┞la ┗ ﾏiﾐulýIh leteIh pro┗edeﾐa opra┗a fasád┞, ┗ýﾏěﾐa okeﾐ a střešﾐí kr┞tiﾐ┞. Je 
zde ┗┞Hudo┗áﾐ ┗ýtah, který uﾏožňuje HezHariéro┗ý přístup do ┗šeIh pater. Kroﾏě jedﾐé tříd┞ je 
┗šeIh třídáIh k dispoziIi iﾐterakti┗ﾐí taHule s dataprojektoreﾏ a počítačeﾏ. Hla┗ﾐí ┗Ihod je opatřeﾐ 
elektroﾐiIkýﾏ ┗rátﾐýﾏ, ┗ideotelefoﾐeﾏ a kaﾏerou pro koﾐtrolu přiIházejíIíIh osoH.  

Školﾐí jídelﾐa splňuje požada┗k┞ pro stra┗o┗áﾐí. VIhod je opatřeﾐ elektroﾐiIkýﾏ ┗rátﾐýﾏ a 
audiotelefonem.  

Školﾐí družiﾐa je uﾏístěﾐa ┗ saﾏostatﾐé Hudo┗ě. Na tra┗ﾐaté ploše před školﾐí družiﾐou ﾏají žáIi k 
dispoziIi houpačk┞ a další pr┗k┞ pro ┗olﾐočaso┗é akti┗it┞ dětí. Družiﾐa ke s┗é čiﾐﾐosti ┗┞uží┗á školﾐí 
hřiště, těloI┗ičﾐu, školﾐí dílﾐ┞ a počítačo┗ou učeHﾐu. VIhod je opatřeﾐ elektroﾐiIkýﾏ ┗rátﾐýﾏ a 
videotelefonem.  

Ve školﾐíIh dílﾐáIh H┞la ┗ýﾏěﾐa okﾐa a opra┗eﾐa fasáda, dále H┞l┞ zrekoﾐstruo┗áﾐ┞ i ┗ﾐitřﾐí prostor┞ 
- vyHudo┗aﾐé soIiálﾐí zařízeﾐí, roz┗od┞ elektřiﾐ┞ a ┗od┞, os┗ětleﾐí, ﾐo┗é podlah┞ a oﾏítk┞ ﾐa IhodHě. 
Do odHorﾐé učeHﾐ┞ H┞la zakoupeﾐa ﾐo┗á I┗ičﾐá kuIh┞ﾐě ┗četﾐě ┗eškerýIh spotřeHičů. Jedﾐa z 
učeHeﾐ je zde ┗┞hrazeﾐa pro čiﾐﾐost zájﾏo┗ýIh kroužků a ﾐepo┗iﾐﾐého předﾏětu ﾐáHožeﾐst┗í.  

S hla┗ﾐí Hudo┗ou je ┗estiHuleﾏ propojeﾐa těloI┗ičﾐa. Její ┗ýsta┗Ha H┞la dokoﾐčeﾐa ┗ roIe ヱΓΓン. 
TěloI┗ičﾐa je plﾐě ┗┞ho┗ujíIí ┗elikostﾐě i ┗┞Ha┗eﾐostí těloI┗ičﾐýﾏ ﾐářadíﾏ a ﾐáčiﾐíﾏ, které je 
postupﾐě oHﾏěňo┗áﾐo a doplňo┗áﾐo. V zázeﾏí těloI┗ičﾐ┞ H┞l oHﾐo┗eﾐ pro┗oz sprIh.  

Součástí areálu škol┞ je oploIeﾐé školﾐí hřiště. Na tra┗ﾐaté ploše je uﾏístěﾐo aﾐtuko┗é hřiště pro 
ﾏíčo┗é hr┞ a doskočiště pro skok do dálk┞. 

V hla┗ﾐí Hudo┗ě je zapotřeHí opra┗┞ tříd, ┗ýﾏěﾐa d┗eří a topeﾐí. V těloI┗ičﾐě je zapotřeHí 
rekoﾐstrukIe os┗ětleﾐí, sprIh, toalet, ┗ýﾏěﾐa okeﾐ, zatepleﾐí. Dispozičﾐě ﾐe┗┞ho┗ujíIí jsou šatﾐ┞ 
ふﾏalý prostor, ﾐutﾐá přísta┗Ha pro jejiIh rozšířeﾐíぶ. Dále je ﾐutﾐé rozšířeﾐí prostor školﾐíIh družiﾐ a 
opra┗a oploIeﾐí areálu škol┞.  

Co se týká ┗┞Ha┗eﾐosti základﾐí škol┞, je zapotřeHí postupﾐá oHﾐo┗a ┗┞Ha┗eﾐí počítačo┗é učeHﾐ┞, 
učeHﾐ┞ Iheﾏie a f┞zik┞, popř. zřízeﾐí ﾐo┗é učeHﾐ┞ jaz┞ků.  



 
 

62 

 

V┞Ha┗eﾐí školﾐí jídelﾐ┞ je zastaralé, je potřeHa je oHﾏěﾐit.  

Školﾐí hřiště je ┗ současﾐé doHě ﾐefuﾐkčﾐí.   

)ákladﾐí škola a gyﾏﾐáziuﾏ Vodňaﾐy 

)ákladﾐí škola a g┞ﾏﾐáziuﾏ Vodňaﾐ┞ ┗zﾐikla sloučeﾐíﾏ d┗ou základﾐíIh škol a g┞ﾏﾐázia k 1. 1. 2016.  

Sídlí ┗e třeIh odlišﾐýIh Hudo┗áIh.  

)ákladﾐí škola v Alešo┗ě uliIi sídlí ┗ Hudo┗ě z roku 1900, k jižﾐíﾏu křídlu přiléhá přísta┗Ha, ┗e které je 
školﾐí jídelﾐa a školﾐí družiﾐa. D┗a příčﾐé trakt┞ jsou spojeﾐ┞ podélﾐýﾏ trakteﾏ a ohraﾐičují školﾐí 
d┗ůr.   

Ve škole po etapáIh proHíhá ┗ýﾏěﾐa okeﾐ, je třeHa řešit roz┗od┞ elektřiﾐ┞, které ﾐeodpo┗ídají 
současﾐýﾏ teIhﾐiIkýﾏ a Hezpečﾐostﾐíﾏ ﾐorﾏáﾏ. Ch┞Hí HezHariéro┗é řešeﾐí, které H┞ se ﾏohlo řešit 
┗┞Hudo┗áﾐíﾏ ┗ýtahu ze d┗ora. 

Pláﾐuje se ﾏoderﾐizaIe jaz┞ko┗é učeHﾐ┞. Cíleﾏ je do┗┞Ha┗eﾐí každé učeHﾐ┞ iﾐterakti┗ﾐí taHulí, 
ﾐoteHook┞ pro učitele, oHﾐo┗eﾐí počítačů ┗ kaHiﾐeteIh. V┞Ha┗eﾐí ﾐáH┞tkeﾏ ┗ učeHﾐáIh i kaHiﾐeteIh 
je ﾐa doHré úro┗ﾐi.   

Škola siIe dispoﾐuje d┗ěﾏa těloI┗ičﾐaﾏi, ale jejiIh kapaIita je ﾐedostatečﾐá. Škola ﾏusí ┗┞uží┗at 
┗íIeúčelo┗ou halu. Na atletiku ┗┞uží┗á Sokolskou louku. Toto sporto┗iště je ale ﾐedostatečﾐě 
┗┞Ha┗eﾐo, špatﾐě udržo┗áﾐo, ﾐeodpo┗ídá požada┗kůﾏ sporto┗ﾐí ┗ýIho┗┞, je zde ﾐedostatečﾐé 
h┞gieﾐiIké zázeﾏí.  

Je ﾐutﾐá úpra┗a prostor pro školﾐí družiﾐ┞, rekoﾐstrukIe Hý┗alého H┞tu školﾐíka, rozšířeﾐí prostor 
pro školﾐí družiﾐ┞. KapaIita je stále ﾐedostačujíIí. 

Škola pláﾐuje ┗┞Hudo┗áﾐí zázeﾏí pro speIiálﾐího pedagoga, popř. ┗ HudouIﾐu zřízeﾐí školﾐího 
poradeﾐského praIo┗iště.  

Školﾐí jídelﾐa ﾏá dostatečﾐou kapaIitu. Je potřeHa opra┗it ┗eškeré sklepﾐí prostor┞, ┗┞ﾏěﾐit 
kliﾏatizaIi příﾏo ┗e ┗arﾐě.  

Budova v Ba┗oro┗ské uliIi je Hudo┗a pa┗iloﾐo┗ého t┞pu z roku ヱΓΑΑ. Areál t┗oří ヵ pa┗iloﾐů, 
těloI┗ičﾐa a školﾐí hřiště. Součástí škol┞ je školﾐí jídelﾐa. Součástí škol┞ je také ┗eﾐko┗ﾐí sporto┗iště, 
které je t┗ořeﾐo ﾏultifuﾐkčﾐíﾏ sporto┗ﾐíﾏ hřištěﾏ s uﾏělýﾏ po┗rIheﾏ, tartaﾐo┗ou dráhou 
s doskočištěﾏ a hřištěﾏ ﾐa HeaIh┗olejHal. Škola je HezHariéro┗á.  

V posledﾐíIh leteIh došlo k zatepleﾐí Ielé Hudo┗┞ a ┗ýﾏěﾐě okeﾐ, rekoﾐstrukIi soIiálﾐího zařízeﾐí 
pro zaﾏěstﾐaﾐIe a HezHariéro┗ého přístupu ﾐa IhlapeIké WC. Je ﾐutﾐé řešit roz┗od┞ elektřiﾐ┞, 
roz┗od┞ ┗od┞ a odpadů. Je ﾐutﾐé dořešit ┗┞Hudo┗áﾐí HezHariéro┗ýIh WC ┗ pa┗iloﾐu ヲ. stupﾐě a s tíﾏ 
spojit rekonstrukci s ﾐa┗ýšeﾐíﾏ kapaIit┞ stá┗ajíIíIh soIiálﾐíIh zařízeﾐí, rekoﾐstrukIi žáko┗skýIh sprIh 
a ┗ýsta┗Hu pohoto┗ostﾐího žáko┗ského WC. Saﾏostatﾐě je ﾐutﾐé řešit ┗eﾐko┗ﾐí prostor┞, ﾐutﾐá 
oHﾐo┗a Hetoﾐo┗ýIh ploIh a ro┗ﾐěž i oHﾐo┗a stá┗ajíIího porostu.  

Školﾐí jídelﾐa ﾏá dostatečﾐou kapaIitu, která ﾐeﾐí zIela ┗┞užita. )de je ﾐaléha┗á potřeHa ┗ýﾏěﾐ┞ 
vzduchotechniky.  
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TěloI┗ičﾐa je po doHu ┗ýuk┞ plﾐě ┗┞užita. Vzhledeﾏ k toﾏu, že slouží také pro g┞ﾏﾐáziuﾏ, ﾐeﾐí její 
kapaIita dostatečﾐá a částečﾐě ﾏusí Hýt k ┗ýuIe ┗┞užita ┗íIeúčelo┗á hala.  Dle ﾐo┗ýIh ﾐoreﾏ je 
potřeHﾐé ﾐa┗ýšit počet s┗ítidel.   

U hřiště je ﾐutﾐé pro┗ést ┗ýﾏěﾐu a doplﾐěﾐí oploIeﾐí a opra┗it opotřeHo┗aﾐý uﾏělý po┗rIh.  

Vzhledem k ﾐedostatečﾐéﾏu prostoru ┗e škole je ┗elkýﾏ proHléﾏeﾏ zaHezpečeﾐí Ihodu školﾐí 
družiﾐ┞. Školﾐí družiﾐ┞ jsou uﾏístěﾐé ┗ kﾏeﾐo┗ýIh třídáIh, Iož ┗┞žaduje zﾐačﾐou toleraﾐIi ┗šeIh 
zúčastﾐěﾐýIh. UčeHﾐí poﾏůIk┞ pro školﾐí družiﾐu jsou uﾏístěﾐ┞ ┗e třídě, ﾐeﾐí ﾏožﾐé ┗┞Ha┗eﾐí 
ﾐáH┞tkeﾏ pro školﾐí družiﾐ┞, žáIi trá┗í ┗olﾐý čas ┗e stejﾐéﾏ prostředí jako pro ┗ýuku.  

Školﾐí kluH se ┗ posledﾐíIh leteIh ﾐeote┗íral, z dů┗odu ﾐedostatečﾐé prostoro┗é kapaIit┞ a ┗elﾏi 
ﾐízkého zájﾏu ze straﾐ┞ žáků. V současﾐé doHě je školﾐí kluH ote┗řeﾐ.  

V┞Ha┗eﾐost je ﾐa doHré úro┗ﾐi. VšeIhﾐ┞ učeHﾐ┞ jsou ┗┞Ha┗eﾐ┞ iﾐterakti┗ﾐíﾏi taHuleﾏi, každý 
kaHiﾐet počítačeﾏ, ┗šiIhﾐi učitelé ﾏají ﾐoteHook. Ro┗ﾐěž i ┗┞Ha┗eﾐí ﾐáH┞tkeﾏ ┗ učeHﾐáIh i 
kaHiﾐeteIh je ﾐa doHré úro┗ﾐi. 

Budo┗a ┗e Výsta┗ﾐí uliIi je ro┗ﾐěž pa┗iloﾐo┗ého t┞pu, zHudo┗aﾐá ┗ roce 1972. V současﾐé doHě je 
pro základﾐí školu ┗┞uží┗áﾐ jedeﾐ jedﾐopatro┗ý pa┗iloﾐ se čt┞řﾏi třídaﾏi ヱ. stupﾐě. Tato Hudo┗a H┞la 
zatepleﾐá a H┞la zde ┗┞ﾏěﾐěﾐa okﾐa. )ákladﾐí škola ┗┞uží┗á školﾐí jídelﾐu uﾏístěﾐou ┗ pavilonu 

ﾏateřské škol┞. K dispoziIi je pouze písko┗é hřiště. B┞lo H┞ ┗hodﾐé ┗┞Hudo┗áﾐí hřiště s uﾏělýﾏ 
povrchem.  

)ákladﾐí škola Vodňaﾐ┞, ﾐáﾏ. ヵ. květﾐa 

Školu t┗oří uza┗řeﾐý areál se školﾐíﾏ pozeﾏkeﾏ a atrio┗ýﾏ d┗oreﾏ. Školﾐí Hudo┗a H┞la posta┗eﾐa 
v roce 1990 a je v doHréﾏ sta┗u. V roIe ヱΓΓン H┞lo zrekoﾐstruo┗áﾐo její staré křídlo. Součástí 
pozeﾏku je skleﾐík, ┗e kteréﾏ se žáIi učí ┗ ráﾏIi praIo┗ﾐího ┗┞učo┗áﾐí pěsto┗at ┗lastﾐí sadHu 
zeleﾐiﾐ┞ a k┗ětiﾐ. Budo┗a, ┗e které škola sídlí, ﾐeﾏá ┗lastﾐí školﾐí jídelﾐu. Žákůﾏ i zaﾏěstﾐaﾐIůﾏ 
H┞lo uﾏožﾐěﾐo stra┗o┗áﾐí ┗e školﾐí jídelﾐě )Š Vodňaﾐ┞, Alešo┗a ul. Pro potřeH┞ )Š speIiálﾐí H┞la 
zrekoﾐstruo┗áﾐa učeHﾐa, ┗┞Hudo┗áﾐa herﾐa a rela┝ačﾐí ﾏístﾐost. Budo┗a ﾏá ┗lastﾐí pl┞ﾐo┗ou 
kotelﾐu s poloautoﾏatiIkýﾏ pro┗ozeﾏ. Škola ﾏá k dispoziIi ヵ stálýIh učeHeﾐ, ヵ kaHiﾐetů, sHoro┗ﾐu a 
ředitelﾐu. Vedle toho ﾏá ┗lastﾐí dře┗odílﾐu, ko┗odílﾐu, těloI┗ičﾐu a I┗ičﾐou kuIh┞ňku, počítačo┗ou 
učeHﾐu a učeHﾐu s iﾐterakti┗ﾐí taHulí. V┞Ha┗eﾐí poﾏůIkaﾏi je dostatečﾐé a průHěžﾐě je doplňo┗áﾐo 
podle fiﾐaﾐčﾐíIh ﾏožﾐostí škol┞ a požada┗ků ﾐa ﾏoderﾐizaIi ┗ýuk┞. Škola je ┗┞Ha┗eﾐa ﾐáH┞tkeﾏ a 
audio┗izuálﾐí teIhﾐikou ふ┗ideoroz┗od do jedﾐotli┗ýIh učeHeﾐぶ. V roIe ヲヰヰヱ H┞la dokoﾐčeﾐa oHﾐo┗a 
školﾐíIh la┗iI a židlí tak, aH┞ ┗┞ho┗o┗al┞ h┞gieﾐiIkýﾏ požada┗kůﾏ. V roIe ヲヰヰΒ H┞l┞ tříd┞ ヲ. st. 
┗┞Ha┗eﾐ┞ ﾐo┗ýﾏ ﾐáH┞tkeﾏ. V srpﾐu ヲヰヱヱ H┞la škola ┗┞Ha┗eﾐa ﾐo┗ou počítačo┗ou učeHﾐou. V roIe 
ヲヰヱヲ H┞la škola do┗┞Ha┗eﾐa další ﾐo┗ou ┗ýpočetﾐí teIhﾐikou. Dále je ┗e škole učeHﾐa ┗┞Ha┗eﾐá 
iﾐterakti┗ﾐí taHulí, kterou ┗┞uží┗ají žáIi ┗šeIh ročﾐíků. Škola ﾏá ┗lastﾐí dostatečﾐě ┗┞Ha┗eﾐou 
těloI┗ičﾐu, k ┗eﾐko┗ﾐíﾏ sporto┗ﾐíﾏ akti┗itáﾏ ┗┞uží┗ají park před školou ﾐeHo Sokolskou louku.  
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Vývoj počtu živě ﾐarozeﾐýIh dětí dle přirozeﾐé spádovosti oHIí pro jedﾐotlivé základﾐí školy  

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/data_pro_mistni_akcni_skupiny_mas 

V úzeﾏí ﾐeﾐí zpraIo┗áﾐa žádﾐá deﾏografiIká studie zaHý┗ajíIí se progﾐózou počtu žáků ┗ základﾐíIh 
školáIh ┗ dalšíIh leteIh. Pro ﾐaši aﾐalýzu ┗┞Iházíﾏe z počtu ﾐarozeﾐýIh dětí v úzeﾏí pro každou 
základﾐí školu dle přirozeﾐého spádo┗ého úzeﾏí.  

)ákladﾐí škola Bavorov – ﾏěsto Ba┗oro┗, oHeI Bílsko, oHeI Bud┞ﾐě, oHeI Hájek, oHeI Krajﾐíčko, 
oHeI Měk┞ﾐeI, oHeI Pi┗ko┗iIe 

Počt┞ ži┗ě ﾐarozeﾐýIh dětí dle přirozeﾐé spádo┗osti oHIí ┗ letech 1991 – 2015 

Roky Bavorov Bílsko Bud┞ﾐě Hájek Krajﾐíčko Měk┞ﾐeI Pivkovice )Š Ielkeﾏ 

1991 13 4 0 0 3 0 0 20 

1992 13 1 0 0 1 0 1 16 

1993 15 7 1 0 0 0 0 23 

1994 15 5 0 0 2 0 0 22 

1995 12 2 0 0 0 0 0 14 

1996 13 3 0 0 1 0 0 17 

1997 8 2 0 0 0 0 0 10 

1998 5 2 0 0 0 0 1 8 

1999 15 2 0 0 2 1 0 20 

2000 18 2 0 1 1 0 1 23 

2001 20 1 0 0 2 0 1 24 

2002 10 4 1 2 2 0 0 19 

2003 12 0 1 0 0 0 0 13 

2004 15 3 0 1 4 0 0 23 

2005 14 3 0 0 0 1 0 18 

2006 18 2 1 0 0 1 0 22 

2007 17 2 2 0 3 1 1 26 

2008 21 3 0 1 0 0 0 25 

2009 21 4 2 0 2 0 0 29 

2010 15 2 2 0 2 2 0 23 

2011 12 3 0 1 0 0 0 16 

2012 15 2 0 1 1 2 1 22 

2013 12 6 0 0 0 0 0 18 

2014 15 2 2 0 0 1 1 21 

2015 12 2 0 0 1 0 2 17 

https://www.czso.cz/csu/czso/data_pro_mistni_akcni_skupiny_mas
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Z předIhozího grafu a taHulk┞ ┗┞plý┗á, že ┗rIhol počtu ži┗ě ﾐarozeﾐýIh dětí H┞l ┗ roIe ヲヰヰΓ. Od té 
doH┞ doIhází k poklesu počtu ži┗ě ﾐarozeﾐýIh dětí.  

)ákladﾐí škola Vodňaﾐ┞ – ﾏěsto Vodňaﾐ┞, oHIe ČíčeﾐiIe, DrahoﾐiIe, ChelčiIe, Krašlo┗iIe, LiHějo┗iIe, 
Pohoro┗iIe, SkočiIe, StožiIe, Trusko┗iIe 

Počt┞ ži┗ě ﾐarozeﾐýIh dětí dle přirozeﾐé spádo┗osti oHIí ┗ letech 1991 – 2015 

Roky Vodňaﾐ┞ ČíčeﾐiIe Drahonice ChelčiIe KrašloviIe LiHějoviIe Pohorovice SkočiIe StožiIe Truskovice )Š Ielkeﾏ 

1991 87 4 1 2 1 6 2 1 0 4 108 

1992 89 4 4 7 1 3 0 5 0 1 114 

1993 77 5 2 5 2 4 0 3 1 3 102 

1994 74 6 4 3 4 12 0 2 3 3 111 

1995 76 5 4 5 1 3 0 0 4 1 99 

1996 56 5 3 6 2 8 1 2 5 1 89 

1997 58 4 6 1 2 5 0 2 3 2 83 

1998 58 5 3 3 0 3 0 0 1 6 79 

1999 63 4 4 0 4 3 2 4 4 1 89 

2000 59 5 7 2 2 6 1 1 9 1 93 

2001 53 3 3 3 1 3 0 1 3 0 70 

2002 64 1 4 4 3 3 1 2 2 3 87 

2003 51 4 1 5 2 6 1 2 1 2 75 

2004 61 8 3 5 0 6 0 1 0 3 87 

2005 68 3 5 4 1 10 3 2 7 2 105 

2006 78 4 0 2 0 3 0 3 4 5 99 

2007 73 6 1 6 1 3 1 5 3 3 102 

2008 82 7 4 6 3 2 1 0 2 2 109 

2009 84 5 4 6 1 5 2 5 4 3 119 

2010 63 3 4 4 3 3 1 3 4 0 88 

2011 61 7 1 2 1 4 0 4 4 5 89 



 
 

66 

 

2012 65 3 2 7 2 1 0 6 1 4 91 

2013 49 3 1 3 2 4 0 3 3 0 68 

2014 54 5 2 3 0 1 1 4 3 2 75 

2015 73 4 4 3 1 8 0 3 6 0 102 

 

 

Z předIhozího grafu a taHulk┞ ┗┞plý┗á, že ┗rIhol počtu ži┗ě ﾐarozeﾐýIh dětí H┞l ┗ roIe ヲヰヰΓ, ale už 
v roIe ヲヰヱヵ ﾏůžeﾏe opět zaIh┞tit poziti┗ﾐí treﾐd ┗ý┗oje počtu ži┗ě ﾐarozeﾐýIh dětí ふﾏeziročﾐí 
ﾐárůst o ヲΑ dětíぶ. 

 

  

 

 

 

 



 
 

67 

 

4.3 Základní umělecké vzdělávání 
 

)ákladﾐí uﾏěleIké ┗zdělá┗áﾐí defiﾐuje § ヱヰΓ )ákoﾐa č. ヵヶヱ/ヲヰヰヴ SH., o předškolﾐíﾏ, základﾐíﾏ, 
středﾐíﾏ, ┗┞ššíﾏ odHorﾐéﾏ a jiﾐéﾏ ┗zdělá┗áﾐí ふškolský zákoﾐぶ. )ákladﾐí uﾏěleIké ┗zdělá┗áﾐí 
posk┞tuje základ┞ ┗zděláﾐí ┗ jedﾐotli┗ýIh uﾏěleIkýIh oHoreIh. )ákladﾐí uﾏěleIké ┗zdělá┗áﾐí se 
uskutečňuje ┗ základﾐí uﾏěleIké škole. )ákladﾐí uﾏěleIká škola připra┗uje také pro ┗zdělá┗áﾐí ┗e 
středﾐíIh školáIh uﾏěleIkého zaﾏěřeﾐí a ┗ koﾐzer┗atoříIh, popřípadě pro studiuﾏ ﾐa ┗┞sokýIh 
školáIh s uﾏěleIkýﾏ ﾐeHo pedagogiIkýﾏ zaﾏěřeﾐíﾏ.  

)ákladﾐí uﾏěleIká škola orgaﾐizuje přípra┗ﾐé studiuﾏ, základﾐí studiuﾏ I. a II. stupﾐě, studiuﾏ 
s rozšířeﾐýﾏ počteﾏ ┗┞učo┗aIíIh hodiﾐ a studiuﾏ pro dospělé.  

Na úzeﾏí SO ORP Vodňaﾐ┞ se ﾐaIhází jedﾐa základﾐí uﾏěleIká škola a to )UŠ Vodňaﾐ┞, která ﾏá d┗ě 
odloučeﾐá praIo┗iště:  

Vodňaﾐ┞, ﾐáﾏ. S┗oHod┞ ヱヰ 

Ba┗oro┗, Chﾏeleﾐského ヱンヵ. 

Přehled ┗┞učo┗aﾐýIh uﾏěleIkýIh oHorů:  
HudeHﾐí oHor 

Taﾐečﾐí oHor 

Výt┗arﾐý oHor 

Z dů┗odu oﾏezeﾐýIh prostoro┗ýIh podﾏíﾐek zde ﾐeﾐí ┗┞učo┗áﾐ literárﾐě draﾏatiIký oHor, i kd┞ž H┞ 
škola o jeho za┗edeﾐí ﾏěla zájeﾏ.  

V hla┗ﾐí Hudo┗ě proHíhá ┗ýuka hudeHﾐího oHoru a hudeHﾐíIh ﾐauk a ┗ýt┗arﾐého oHoru. Je zde 
koﾐIertﾐí sál, ┗e kteréﾏ se pořádají ┗┞stoupeﾐí žáků.  

V odloučeﾐéﾏ praIo┗išti Vodňaﾐ┞, ﾐáﾏ. S┗oHod┞ ヱヰ proHíhá ┗ýuka taﾐečﾐího oHoru, v odloučeﾐéﾏ 
praIo┗išti ┗ Ba┗oro┗ě proHíhá část ┗ýuk┞ hudeHﾐího oHoru.  

)řizo┗ateleﾏ škol┞ je Jihočeský kraj 

Vývoj počtu žáků v )UŠ 

Školﾐí rok  2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Počet žáků Ielkeﾏ:  417 417 417 

z toho oHor: hudeHﾐí 242 232 232 

                        výtvarﾐý  99 112 112 

                         taﾐečﾐí 76 73 73 

Zdroj: Výročﾐí zprá┗┞ o čiﾐﾐosti škol┞ 

KapaIita )UŠ je ヴンヰ žáků. Celko┗é počt┞ žáků jsou ┗ posledﾐíIh leteIh staHilﾐí, došlo pouze k sﾐížeﾐí 
počtu žáků ┗ hudeHﾐíﾏ oHoru a z┗ýšeﾐí počtu žáků ┗e ┗ýt┗arﾐéﾏ oHoru.  
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)hodﾐoIeﾐí teIhﾐiIkého stavu a stavu v┞Haveﾐosti )UŠ 

Budo┗a )UŠ je ﾏajetkeﾏ ﾏěsta Vodňaﾐ┞, které zaHezpečuje opra┗┞ a údržHu Hudo┗┞. V Hudo┗ě je 
Ielkeﾏ Γ učeHeﾐ, které jsou ┗┞užit┞ pro ┗ýuku hudeHﾐího a ┗ýt┗arﾐého oHoru – ン ┗ přízeﾏí a ヶ ┗ 
patře Hudo┗┞. UčeHﾐ┞ jsou dostatečﾐě prostorﾐé a s┗ětlé, škola H┞ ┗šak ┗zhledeﾏ ke s┗é kapaIitě 
potřeHo┗ala ヲ-ン učeHﾐ┞ ﾐa┗íI. HudeHﾐí síň Váši Příhod┞ pro IIa ヱヰヰ posluIhačů je ┗┞uží┗áﾐa pro 
žáko┗ská ┗┞stoupeﾐí i pro ┗ýuku.  

Výt┗arﾐý oHor ﾏá k dispoziIi učeHﾐu a přípra┗ﾐu s uﾏý┗árﾐou ┗ přízeﾏí Hudo┗┞. Ve z┗láštﾐí ﾏístﾐosti 
je uﾏístěﾐa keraﾏiIká peI.  

Taﾐečﾐí oHor se ﾐaIhází také ﾐa ﾐáﾏěstí S┗oHod┞ a to ┗ Hudo┗ě č. p. ヱヰ ┗ ヱ. patře. )de H┞l 
zrekoﾐstruo┗áﾐ prostorﾐý taﾐečﾐí sál. Dále je zde k dispoziIi šatﾐa a sklad pro kostýﾏ┞ taﾐečﾐího 
oboru.  

Budo┗a poHočk┞ ┗ Ba┗oro┗ě je součástí areálu )ákladﾐí škol┞ Ba┗oro┗. Prostoro┗é podﾏíﾐk┞ jsou zde 
ﾐa doHré úro┗ﾐi. Jsou zde uﾏístěﾐ┞ ン učeHﾐ┞.  Ve d┗ou proHěhla ﾏalá rekoﾐstrukIe. Následﾐě Hudou 
┗┞ﾏěﾐěﾐa ┗šeIhﾐa okﾐa ┗ Hudo┗ě a také Hude ┗ dalšíﾏ školﾐíﾏ roIe pořízeﾐ ﾐo┗ý ﾐáH┞tek pro ┗ýuku 
┗e ┗šeIh prostoráIh.  

VyHa┗eﾐost škol┞: Co se týče ┗┞Ha┗eﾐosti škol┞ ﾐáH┞tkeﾏ a učeHﾐíﾏi poﾏůIkaﾏi, je ﾐa ┗elﾏi doHré 
úro┗ﾐi. UčeHﾐa hudeHﾐí ﾐauk┞ je ┗┞Ha┗eﾐa Iﾐterakti┗ﾐí taHulí. Adek┗átﾐí učeHﾐí poﾏůIk┞ jsou k 
dispoziIi i pro taﾐečﾐí oHor. Výt┗arﾐý oHor ﾏá kroﾏě staﾐdardﾐího ┗┞Ha┗eﾐí k dispoziIi tiskařský lis, 
elektriIký hrﾐčířský kruh a H┞la zakoupeﾐa ﾐo┗á keraﾏiIká peI.  

B┞la za┗edeﾐa elektroﾐiIká klasifikaIe, ┗četﾐě elektroﾐiIké třídﾐiIe. VšeIhﾐ┞ učeHﾐ┞ H┞l┞ ┗┞Ha┗eﾐ┞ 
ﾐoteHook┞ s příslušﾐýﾏ prograﾏeﾏ pro ┗edeﾐí třídﾐíIh kﾐih a Ielko┗ou e┗ideﾐIi žáků. 

Vzhledem k ﾐedostatku učeHeﾐ H┞ H┞lo potřeHa ┗┞Hudo┗at ﾐo┗é učeHﾐ┞, případﾐě ┗ýt┗arﾐý ateliér 
pro ┗ýuku ┗ýt┗arﾐého oHoru ﾐapř. realizaIí půdﾐí ┗esta┗H┞. Dále je potřeHa ┗┞Ha┗it ┗ýt┗arﾐý oHor 
ﾐoteHook┞ pro žák┞ a za┗ést ﾐo┗ý předﾏět GrafiIké úpra┗┞ a základ┞ práIe s fotografií. 
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4.4 Zájmové vzdělávání  
  

)ájﾏo┗é ┗zdělá┗áﾐí t┗oří ﾐedílﾐou součást proIesu Ieloži┗otﾐího učeﾐí. )ájﾏo┗é ┗zdělá┗áﾐí defiﾐuje 
§ ヱヱヱ )ákoﾐa č. ヵヶヱ/ヲヰヰヴ SH., o předškolﾐíﾏ, základﾐíﾏ, středﾐíﾏ, ┗┞ššíﾏ odHorﾐéﾏ a jiﾐéﾏ 
┗zdělá┗áﾐí ふškolský zákoﾐぶ jako ┗zdělá┗áﾐí, které posk┞tuje účastﾐíkůﾏ ﾐaplﾐěﾐí ┗olﾐého času 
zájﾏo┗ou čiﾐﾐostí se zaﾏěřeﾐíﾏ ﾐa růzﾐé oHlasti. Školský zákoﾐ také staﾐo┗í, ┗ jakýIh školskýIh 
zařízeﾐíIh se zájﾏo┗é ┗zdělá┗áﾐí uskutečňuje. Jedﾐá se o střediska ┗olﾐého času, školﾐí družiﾐ┞ a 
školﾐí kluH┞.  

Střediska volﾐého času 

Střediska ┗olﾐého času se podílejí ﾐa další péči o ﾐadaﾐé děti, žák┞ a studeﾐt┞ a ┗e spolupráIi se 
školaﾏi a dalšíﾏi iﾐstituIeﾏi ﾐa orgaﾐizaIi soutěží a přehlídek dětí a žáků.  
 

Na úzeﾏí SO ORP Vodňaﾐ┞ se ﾐaIhází Důﾏ dětí a ﾏládeže Vodňaﾐ┞, který je poHočkou DDM 
Strakonice. )ájﾏo┗é ┗zdělá┗áﾐí ┗ DDM ﾏá Hohatou ﾐaHídku orieﾐto┗aﾐou pře┗ážﾐě ﾐa taﾐečﾐí a 
┗ýt┗arﾐé oHor┞ ふpřizpůsoHeﾐé poptá┗Ieぶ, Ih┞Hí teIhﾐiIké, přírodo┗ědﾐé, draﾏatiIké oHor┞, záro┗eň 
Ih┞Hí skupiﾐ┞, které H┞ se ┗ěﾐo┗al┞ roz┗oji ﾐadaﾐýIh žáků ふﾏateﾏatiIké kroužk┞ ...ぶ 

 DDM Vodňaﾐ┞ ﾏá praIo┗iště ┗┞jﾏa areálu také ┗ )Š a MŠ Ba┗oro┗, SRŠ Vodňaﾐ┞ a turistiIké 
základﾐě )álesí u VaIo┗a. )řizo┗ateleﾏ je Jihočeský kraj. Důﾏ dětí a ﾏládeže sídlí ┗e VodňaﾐeIh ┗ 
Kodádko┗ě ┗ile, která H┞la ote┗řeﾐa ┗eřejﾐosti po sta┗eHﾐíIh úpra┗áIh ┗ roIe ヲヰヰヴ. NaIhází se zde 
kluHo┗ﾐ┞ pro hudeHﾐí kroužk┞, ┗ýuku jaz┞ků, ┗ýt┗arﾐou čiﾐﾐost, ﾏultifuﾐkčﾐí sál pro taﾐečﾐík┞ a 
ﾐěkteré sporto┗ﾐí kroužk┞ a přírodo┗ědﾐý pa┗iloﾐ. V areálu je hřiště s posezeﾐíﾏ.  
 

Ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヱヶ/ヲヰヱΑ DDM Vodňaﾐ┞ ﾐaHízí ヴヵ kroužků a to taﾐečﾐíIh, sporto┗ﾐíIh, hudeHﾐíIh, 
┗ýt┗arﾐýIh, t┗oři┗ýIh, jaz┞ko┗ýIh a jiﾐýIh. Ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヱヶ/ヲヰヱΑ orgaﾐizuje téﾏatiIk┞ 
zaﾏěřeﾐé příﾏěstské táHor┞ ┗e VodňaﾐeIh. Celkeﾏ ヶ Hěhů o hla┗ﾐíIh prázdﾐiﾐáIh.  Dále je ﾏožﾐé 
┗┞Hírat o hla┗ﾐíIh prázdﾐiﾐáIh z ﾐaHídk┞ poH┞to┗ýIh táHorů ﾐa turistiIké základﾐě )álesí u VaIo┗a 
nebo ozdra┗ﾐý poH┞t ┗ ŘeIku a ┗ Chor┗atsku.  

  

Školﾐí družiﾐ┞ a školﾐí kluH┞ 

Nedílﾐou součástí zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí jsou školﾐí družiﾐ┞ a školﾐí kluH┞.  

Školﾐí družiﾐ┞ slouží ┗ýIho┗ě, ┗zdělá┗áﾐí, rekreačﾐí, sporto┗ﾐí a zájﾏo┗é čiﾐﾐosti žáků ┗ doHě ﾏiﾏo 
┗┞učo┗áﾐí. Školﾐí družiﾐa je předﾐostﾐě určeﾐa žákůﾏ prvﾐího stupﾐě základﾐí školy.  K pra┗idelﾐé 
deﾐﾐí doIházIe lze přijíﾏat i děti z přípra┗ﾐýIh tříd základﾐí škol┞ ﾐeHo přípra┗ﾐého stupﾐě základﾐí 
škol┞ speIiálﾐí, žák┞ druhého stupﾐě základﾐí škol┞, žák┞ ﾐižšího stupﾐě šestiletého ﾐeHo osﾏiletého 
g┞ﾏﾐázia ﾐeHo odpo┗ídajíIíIh ročﾐíků osﾏiletého ┗zdělá┗aIího prograﾏu koﾐzer┗atoře. K pra┗idelﾐé 
deﾐﾐí doIházIe ﾐeﾏohou Hýt přijati žáIi, kteří jsou přijati k čiﾐﾐosti kluHu.  

Školﾐí kluH je určeﾐ předﾐostﾐě pro žák┞ druhého stupﾐě základﾐí škol┞, žák┞ ﾐižšího stupﾐě 
šestiletého ﾐeHo osﾏiletého g┞ﾏﾐázia ﾐeHo odpo┗ídajíIíIh ročﾐíků osﾏiletého ┗zdělá┗aIího 
prograﾏu koﾐzer┗atoře. Účastﾐíkeﾏ ﾏůže Hýt i žák pr┗ﾐího stupﾐě základﾐí škol┞, který ﾐeﾐí přijat k 
pra┗idelﾐé deﾐﾐí doIházIe do družiﾐ┞.  
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Na úzeﾏí ORP Vodňaﾐ┞ jsou školﾐí družiﾐ┞ součástí ┗šeIh základﾐíIh škol. Školﾐí kluH je zapsáﾐ 
v rejstříku škol a školskýIh zařízeﾐí pouze u )ákladﾐí škol┞ a g┞ﾏﾐázia Vodňaﾐ┞. Pro ﾐedostatek 
prostoro┗ýIh kapaIit a ﾏalý zájeﾏ žáků ﾐeH┞l dlouhodoHě ote┗řeﾐ. No┗ě je opět ote┗řeﾐ ┗ roce 

2016/2017. K 31. 10. 20ヱヶ je zde zapsáﾐo dle zahajo┗aIího ┗ýkazu Β účastﾐíků.  

Vý┗oj počtu žáků ┗e školﾐíIh družiﾐáIh )Š zřizo┗aﾐýIh oHIeﾏi 

 Školﾐí rok  
2 006/ 

2007  

2 007/ 

2008  

2 008/ 

2009  

2 009/ 

2010  

2 010/ 

2011  

2 011/ 

2012  

2 012/ 

2013  

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

počet žáků ve ŠD 359  366  367  380  380  395  404  447 430 417 434 

počet odděleﾐí ŠD 12  12  12  12  12  12  12  13 13 15 16 

průﾏěrﾐý počet 
žáků ﾐa odděleﾐí 30  31  31  32  32  33  34  34  33  28  27  

 

S ﾐarůstajíIíﾏ počteﾏ žáků ﾐa ヱ. stupﾐi )Š se z┗┞šuje i počet žáků ┗e školﾐíIh družiﾐáIh.  

V┞užití kapaIit┞ školﾐíIh družiﾐ k 30. 9. 2015 

Škola  
kapaIita školﾐí 
družiﾐ┞ počet žáků ve ŠD oHsazeﾐost ŠD 

počet žáků ﾐa ヱ. 
stupﾐi )Š 

podíl žáků ve ŠD 
vztažeﾐý k počtu 
žáků ﾐa ヱ. stupﾐi )Š 

)Š Ba┗oro┗ 180 127 70,56% 100 100% 

)Š Alešo┗a  160 145 90,63% 252 57,54% 

)Š Ba┗oro┗ská 150 145 96,67% 264 54,92% 

 

V┞užití kapaIit┞ školﾐíIh družiﾐ k 30. 9. 2016 

Škola  
KapaIita školﾐí 
družiﾐ┞ počet žáků ve ŠD oHsazeﾐost ŠD 

počet žáků ﾐa ヱ. 
stupﾐi )Š 

podíl žáků ve ŠD 
vztažeﾐý k počtu 
žáků ﾐa ヱ. stupﾐi )Š 

)Š Bavorov 180 137 76,11% 102 100% 

)Š a G Vodňaﾐ┞ 330 297 90,00% 516 57,56% 

Zdroj: ┗ýkaz┞ Zヲ-ヰヱ o školﾐí družiﾐě, školﾐíﾏ kluHu 

Z ┗ýše u┗edeﾐýIh taHulek ┗┞plý┗á, že kapaIita školﾐí družiﾐ┞ ┗ )ákladﾐí škole Ba┗oro┗ je dostačujíIí. 
Je ﾏožﾐé přijﾏout do školﾐí družiﾐ┞ ﾐejeﾐ ┗šeIhﾐ┞ žák┞ ヱ. stupﾐě, ale ┗ případě zájﾏu i žák┞ ヲ. 
stupﾐě, Iož se tak i děje. )ákladﾐí škola Ba┗oro┗ ﾐeﾏá ┗e školskéﾏ rejstříku zapsáﾐ školﾐí kluH.  

KapaIita školﾐíIh družiﾐ )ákladﾐí škol┞ a g┞ﾏﾐázia Vodňaﾐ┞ H┞la ┗ roIe ヲヰヱヶ z┗ýšeﾐa z ンヱヰ žáků ﾐa 
ンンヰ žáků. V současﾐé doHě je ┗┞užita ﾐa Γヰ %. Nej┗ětšíﾏ proHléﾏeﾏ je ﾐedostatek prostor pro 
odděleﾐí školﾐíIh družiﾐ ┗e ┗šeIh třeIh praIo┗ištíIh základﾐí škol┞ ふAlešo┗a, Ba┗oro┗ská, Výsta┗ﾐíぶ.  
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Při školﾐíIh družiﾐáIh fuﾐgují zájﾏo┗é kroužk┞:  
 

)Š a G Vodňaﾐ┞, praIo┗iště Alešo┗a:   

 Superkroužek pro žák┞ ヵ. a ヶ. tříd 

 Kroužek při školﾐí družiﾐě pro ヱ. a ヲ. třídu 

Tyto kroužk┞ jsou koﾐIipo┗áﾐ┞ tak, že se pláﾐuje čiﾐﾐost ﾐa ﾏěsíI dopředu dle zájﾏu žáků a 
aktuálﾐíIh událostí, střídají se čiﾐﾐosti jako je ┗ařeﾐí, sport, počítače, ┗ýt┗arﾐá čiﾐﾐost. 
 

)Š a G Vodňaﾐ┞, praIo┗iště Ba┗oro┗ská:   

 sporto┗ﾐí kroužek pro ヱ. až ヲ. třídu 

 kroužek do┗edﾐé ruIe pro ヱ. – ン. třídu 

 kroužek počítače pro ン. - ヵ. třídu 

Kroužk┞ fuﾐgují při školﾐí družiﾐě, Superkroužek při školﾐíﾏ kluHu. OHeIﾐě je ┗elﾏi ﾏalý zájeﾏ o 
kroužk┞, žáIi se ﾏusí přeﾏlou┗at.   
 

)Š Ba┗oro┗:  
 dopra┗ﾐí kroužek  

 zdra┗o┗ěda  

 ┗ýt┗arﾐý kroužek  

 hrátk┞ s řečí  
 zpí┗áﾐk┞  

 sálo┗á kopaﾐá 

 šiko┗ﾐé ručičk┞ 

 poh┞Ho┗é hr┞  

ŽáIi ﾏají ﾏožﾐost ﾐa┗ště┗o┗at příﾏo ┗ areálu škol┞ kroužk┞ DDM Vodňaﾐ┞ - kytara, street dance, 

keraﾏiIká dílﾐá, aﾐgličtiﾐa a ﾏístﾐí praIo┗iště )UŠ. 
 

)Š Vodňaﾐ┞, ﾐáﾏ. ヵ. k┗ětﾐa :  
V )Š Vodňaﾐ┞, ﾐáﾏ. ヵ. k┗ětﾐa ﾐefuﾐgují žádﾐé kroužk┞ aﾐi při škole aﾐi při školﾐí družiﾐě. Většiﾐa dětí 
dojíždí a o kroužk┞ ﾐeﾐí zájeﾏ.  
 

 

Vý┗oj počtu žáků ┗e školﾐí družiﾐě )Š zřizo┗aﾐé Jihočeskýﾏ krajeﾏ 

 Školﾐí rok 2 011/2012  2 012/2013  2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

počet žáků ve ŠD 29  27  22  22  21  20  

počet odděleﾐí ŠD 2  2  2  2  2  2  

průﾏěrﾐý počet žáků 
ﾐa odděleﾐí 15  14  11  11  11  10  
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V┞užití kapaIit┞ školﾐí družiﾐ┞ k 30. 9. 2015 

Škola  KapaIita školﾐí družiﾐ┞ Počet žáků ve ŠD OHsazeﾐost ŠD 

)Š ﾐáﾏ. ヵ. květﾐa 40 21 52,50% 

 

V┞užití kapaIit┞ školﾐí družiﾐ┞ k 30. 9. 2016 

Škola  KapaIita školﾐí družiﾐ┞ Počet žáků ve ŠD OHsazeﾐost ŠD 

)Š ﾐáﾏ. ヵ. květﾐa 40 20 50,00% 

 

Na úzeﾏí SO ORP Vodňaﾐ┞ v ráﾏIi zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí Ih┞Hí ﾐaHídka teIhﾐiIk┞ zaﾏěřeﾐýIh  
kroužků ふﾏodeláři, elektro, roHotika...ぶ, přírodo┗ědﾐě zaﾏěřeﾐýIh kroužků, kroužků roz┗íjejíIíIh 
logiIké ﾏ┞šleﾐí dětí, které H┞ uﾏožﾐil┞ další roz┗oj ﾐadaﾐýIh dětí.  
 

 

 

4.5 Neformální vzdělávání  
 

)ájﾏo┗é ┗zdělá┗áﾐí doplňuje ﾐeforﾏálﾐí vzděláváﾐí. Jedﾐá se o orgaﾐizo┗aﾐé ┗ýIho┗ﾐě ┗zdělá┗aIí 
akti┗it┞ ﾏiﾏo ráﾏeI za┗edeﾐého ofiIiálﾐího školského s┞stéﾏu, které zájeﾏIůﾏ ﾐaHízí záﾏěrﾐý 
roz┗oj ži┗otﾐíIh zkušeﾐostí, do┗edﾐostí a postojů, založeﾐýIh ﾐa uIeleﾐéﾏ s┞stéﾏu hodﾐot. T┞to 
akti┗it┞ Hý┗ají zpra┗idla doHro┗olﾐé. Orgaﾐizátor┞ jsou sdružeﾐí dětí a ﾏládeže a další ﾐestátﾐí 
ﾐezisko┗é orgaﾐizaIe ふNNOぶ, ┗zdělá┗aIí ageﾐtur┞, kluH┞, kulturﾐí zařízeﾐí a další ふzdroj: MŠMTぶ. 
V ráﾏIi ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí fuﾐgují ┗ úzeﾏí růzﾐé ﾐezisko┗é orgaﾐizaIe ふspolk┞ ajぶ. V ﾏalýIh 
oHIíIh ale ﾏﾐohde Ih┞Hí ┗hodﾐé prostoro┗é a ﾏateriálﾐí podﾏíﾐk┞, ﾐa straﾐě druhé Ih┞Hí lidské 
zdroje, ted┞ ┗hodﾐý ┗edouIí pro tuto forﾏu ┗zdělá┗áﾐí. OrgaﾐizaIe ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí ┗ 
ﾏeﾐšíIh oHIíIh, ted┞ taﾏ, kde ﾐeﾐí základﾐí škola, je ┗ýzﾐaﾏﾐýﾏ pr┗keﾏ, který ﾏůže Hýt 
alterﾐati┗ou zajišťujíIí souﾐáležitost dětí se s┗ou oHIí. 
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IﾐstituIe ﾐeforﾏálﾐího vzděláváﾐí )aﾏěřeﾐí 
Bavorov 

Městská kﾐiho┗ﾐa Ba┗oro┗ 

spolupráIe se školaﾏi, hraﾐí desko┗ýIh her ┗ kﾐiho┗ﾐě, 
pro ﾐejﾏeﾐší oﾏalo┗áﾐk┞, luštěﾐí … 

SDH Bavorov  - oddíl ﾏladýIh hasičů 
Plaﾏíﾐek 

Ieloročﾐí čiﾐﾐost ﾏladýIh hasičů je zaﾏěřeﾐa 
přede┗šíﾏ ﾐa ┗ýI┗ik disIiplíﾐ podle sﾏěrﾐiI hr┞ Plaﾏeﾐ 
pro děti a dorost ふﾐapř. Hěh ﾐa  ヱヰヰﾏ s překážkaﾏi, 
štafeta požárﾐíIh d┗ojiI, test požárﾐí oIhraﾐ┞ぶ V 
podziﾏﾐíﾏ oHdoHí se tréﾐuje ﾐa )á┗od┞ požárﾐí 
┗šestraﾐﾐosti, kde se děti učí ┗ázat uzle, topografiIké 
zﾐačk┞, šplh ﾐa laﾐě, střelHa ze ┗zduIho┗k┞ a 
zdra┗o┗ěda. Přípra┗ka je od ン do ヶ let, ﾏladší žáIi ヶ-13 

let, starší ヱン-15 let  

ČíčeﾐiIe 

ČíčeﾐiIký kluH, o.s. 

┗ěﾐuje se akti┗itáﾏ zaﾏěřeﾐýﾏ ﾐa kulturu, sport, 
┗zdělá┗áﾐí a ┗┞užití ┗olﾐého času hla┗ﾐě dětí, ﾏládeže i 
dospělýIh z ČíčeﾐiI a okolí. Pořádá ﾏaškarﾐí karﾐe┗al 
pro děti, páleﾐí čarodějﾐiI, t┗oři┗é dílﾐ┞ … 

Drahonice 

SDH Drahonice -  oddíl ﾏladýIh hasičů 
SoptíIi DrahoﾐiIe 

Ieloročﾐí čiﾐﾐost ﾏladýIh hasičů je zaﾏěřeﾐa 
přede┗šíﾏ ﾐa ┗ýI┗ik disIiplíﾐ podle sﾏěrﾐiI hr┞ Plaﾏeﾐ 
pro děti a dorost ふﾐapř. Hěh ﾐa  ヱヰヰﾏ s překážkaﾏi, 
štafeta požárﾐíIh d┗ojiI, test požárﾐí oIhraﾐ┞ぶ V 
podziﾏﾐíﾏ oHdoHí se tréﾐuje ﾐa )á┗od┞ požárﾐí 
┗šestraﾐﾐosti, kde se děti učí ┗ázat uzle, topografiIké 
zﾐačk┞, šplh ﾐa laﾐě, střelHa ze ┗zduIho┗k┞ a 
zdra┗o┗ěda. Přípra┗ka je od ン do ヶ let, ﾏladší žáIi ヶ-13 

let, starší ヱン-15 let. 

ChelčiIe 

ChelčiIe 

┗ oHIi půsoHí oHčaﾐské sdružeﾐí Mája-T┗oři┗é ChelčiIe, 
┗ toﾏto sdružeﾐí půsoHí ﾐíže u┗edeﾐé saﾏostatﾐé 
spolky 

Dětský di┗adelﾐí souHor ChelčiIké 
štěstí pra┗idelﾐý draﾏatiIký kroužek 

KeraﾏiIké a soIhařské t┗ořeﾐí pro 
děti, rodiče, prarodiče  

┗ýt┗arﾐý kroužek, který je zaﾏěřeﾐ ﾐa ﾏaﾐuálﾐí a 
t┗oři┗é zručﾐosti účastﾐíků s keraﾏiIkýﾏi a soIhařskýﾏi 
ﾏateriál┞ ふkeraﾏiIká hlíﾐa, glazura, sádra …ぶ 

Mateřské kluHíčko 

prograﾏ je připra┗eﾐ pro děti ┗e ┗ěku ヱ-6 let a je 

zaﾏěřeﾐ ﾐa poh┞Ho┗é, r┞tﾏiIké a t┗oři┗é do┗edﾐosti. 
Pro starší děti je ┗┞čleﾐěﾐ prograﾏ s draﾏatiIkou 
┗ýIho┗ou, ┗ýt┗arﾐýﾏ t┗ořeﾐíﾏ a ﾏuzikoterapií.  
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Vodňaﾐy 

Městské ﾏuzeuﾏ a galerie Vodňaﾐ┞ 

spolupraIuje se školaﾏi, připra┗uje lektorské prograﾏ┞ 

pro škol┞ a to od MŠ po SŠ , ﾐapř. R┞Hářst┗í pro 
ﾐejﾏeﾐší - pro děti z MŠ, Pozﾐej s┗é ﾏěsto,  )áhadﾐé 
Vodňaﾐ┞ - oHčaﾐská ﾐauka - žáIi ヶ. až Γ.r. a NG Βletého 
g┞ﾏﾐázia, a ﾏﾐoho dalšíIh. Dále H┞la zapojena do 

projektu VýIho┗a ke ┗ztahu ke kulturﾐě historiIkéﾏu 
dědiIt┗í ┗e spolupráIi s Katedrou dějiﾐ a didaktik┞ 
dějepisu PF UK ┗ Praze a ┗odňaﾐskýﾏi školaﾏi, poﾏáhá 
ﾏladýﾏ Hadatelůﾏ při SOČ 

Městská kﾐiho┗ﾐa Vodňaﾐ┞ 

spolupráIe se školaﾏi,  )e┞ero┗┞ Vodňaﾐ┞ - v roce 2017 

již ヲヱ. setkáﾐí spiso┗atelů ┗e ┗odňaﾐské kﾐiho┗ﾐě, 
Hesed┞ ┗e školáIh, autorské čteﾐí ┗ galerii - pořádá 
Městská kﾐiho┗ﾐa Vodňaﾐ┞, MaG Vodňaﾐ┞ a Jihočeský 
kluH spiso┗atelů 

Městské kulturﾐí středisko Vodňaﾐ┞ 

ﾐaHídka filﾏů a di┗adelﾐíIh předsta┗eﾐí pro škol┞, pod 
hla┗ičkou MěKS půsoHí loutko┗é di┗adlo Piﾏprlata, 
fotokroužek při MěKS 

Meziﾐárodﾐí Eﾐ┗iroﾐﾏeﾐtálﾐí 
Vzdělá┗aIí, Poradeﾐské a Iﾐforﾏačﾐí 
středisko oIhraﾐ┞ ┗od Vodňaﾐ┞ 
(MEVPIS) 

ekologiIké středisko zaﾏěřeﾐé ﾐa ┗zdělá┗áﾐí, ┗ýIho┗u a 

os┗ětu zejﾏéﾐa ┗ oHlasti oIhraﾐ┞ ┗od, ┗odﾐíIh ži┗očiIhů 
a šetrﾐého ┗odﾐího hospodářst┗í, posk┞tuje ┗┞Iho┗ﾐě 
┗zdělá┗aIí, iﾐforaﾏčﾐí a poradeﾐské akti┗it┞ pro děti, 
žák┞ škol aj.,  projekt S┞stéﾏo┗á podpora roz┗oje 
spolupráIe FROV JU/JU s MŠ, )Š, SŠ, VOŠ – odHorﾐá 
čiﾐﾐost ┗ oHlasti ak┗akultur┞ ふヲヰヱヶ-2020  

Juﾐák - český skaut, středisko 
Vodňaﾐ┞,  z. s. 

SIhází se jedﾐou týdﾐě ┗ kluHo┗ﾐáIh ﾐa pra┗idelﾐýIh 
sIhůzkáIh. T┞ jsou ﾐejeﾐ plﾐé her, ale skautk┞ a skauti si 
také záHa┗ﾐou forﾏou proI┗ičují řadu do┗edﾐostí a 

┗ědoﾏostí, které uplatﾐí ﾐejeﾐ při skautskýIh akIíIh, ale 
přede┗šíﾏ ┗ praktiIkéﾏ ži┗otě. Čiﾐﾐost ﾐesoustředí jeﾐ 
do kluHo┗ﾐ┞, ┗ průHěhu skautského roku do ﾐí patří 
jedﾐo i ┗íIedeﾐﾐí ┗ýpra┗┞ do okolí i do ┗zdáleﾐějšíIh 
ﾏíst. V┞┗rIholeﾐíﾏ Ieloročﾐí čiﾐﾐosti je letﾐí táHor. 

KluH Pa┗učiﾐa Vodňaﾐ┞ 

kroužek pro děti, táHor┞, růzﾐé akIe ﾐapř. Vodňaské 
hrátk┞ pro ﾏalé a ┗elké  

Sokol Vodňaﾐ┞ 

pořádá pra┗idelﾐá těloI┗ičﾐá I┗ičeﾐí , sporto┗ﾐí 
tréﾐiﾐk┞, soutěže, ale i kulturﾐí a společeﾐské akIe. ) 
ﾏládeží praIují ﾐapř. : oddíl stolﾐího teﾐisu, oddíl 
Hadﾏiﾐtoﾐu, oddíl těloI┗ičﾐé ┗šestraﾐﾐosti 
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Kroužek ﾏladýIh hasičů 

Ieloročﾐí čiﾐﾐost ﾏladýIh hasičů je zaﾏěřeﾐa 
přede┗šíﾏ ﾐa ┗ýI┗ik disIiplíﾐ podle sﾏěrﾐiI hr┞ Plaﾏeﾐ 
pro děti a dorost ふﾐapř. Hěh ﾐa  ヱヰヰﾏ s překážkaﾏi, 
štafeta požárﾐíIh d┗ojiI, test požárﾐí oIhraﾐ┞ぶ V 
podziﾏﾐíﾏ oHdoHí se tréﾐuje ﾐa )á┗od┞ požárﾐí 
┗šestraﾐﾐosti, kde se děti učí ┗ázat uzle, topografiIké 
zﾐačk┞, šplh ﾐa laﾐě, střelHa ze ┗zduIho┗k┞ a 
zdra┗o┗ěda. Přípra┗ka je od ン do ヶ let, ﾏladší žáIi ヶ-13 

let, starší ヱン-15 let. 

Teﾐiso┗á školička 

záﾏěreﾏ je zaﾏěstﾐat děti poh┞Heﾏ ﾐa čerst┗éﾏ 
┗zduIhu pod ┗edeﾐíﾏ zkušeﾐého treﾐéra, Iíleﾏ je 
ﾐeﾐásilﾐě děti sezﾐáﾏit s teﾐiso┗ýﾏ sporteﾏ 

FK Vodňaﾐ┞ fotHalo┗ý kluH 

 

 

4.6 Školní jídelny 
 

Na úzeﾏí SO ORP Vodňaﾐ┞ ﾏají ┗šeIhﾐ┞ ﾏateřské škol┞ školﾐí jídelﾐu ┗┞jﾏa ﾏateřské škol┞ 
v Ba┗oro┗ě a ﾏateřské škol┞ „Sluﾐíčko“ Vodňaﾐ┞, které ﾏají pouze ┗ýdejﾐu. Mateřská škola Ba┗oro┗ 
odeHírá oHěd┞ ze )ákladﾐí škol┞ Ba┗oro┗ a Mateřská škola „Sluﾐíčko“ Vodňaﾐ┞ odeHírá oHěd┞ 
z Mateřské škol┞ Vodňaﾐ┞, Sﾏetaﾐo┗a ヲヰヴ.  

Co se týká základﾐíIh škol, je školﾐí jídelﾐa součástí )ákladﾐí škol┞ a g┞ﾏﾐázia Vodňaﾐ┞ a to ﾐa 
praIo┗išti Alešo┗a i Ba┗oro┗ská. Na praIo┗išti Výsta┗ﾐí ┗┞uží┗ají žáIi základﾐí škol┞ školﾐí jídelnu 

ﾏateřské škol┞. )ákladﾐí škola Ba┗oro┗ ﾏá také s┗ojí školﾐí jídelﾐu. )ákladﾐí škola Vodňaﾐ┞, ﾐáﾏ. ヵ. 
k┗ětﾐa ﾐeﾏá s┗oji školﾐí jídelﾐu. V┞uží┗á školﾐí jídelﾐu )ákladﾐí škol┞ a g┞ﾏﾐázia Vodňaﾐ┞ ┗ Alešo┗ě 
uliIi. Stá┗ajíIí kapaIit┞ školﾐíIh jídeleﾐ jsou dostačujíIí.  

V┞užití kapaIit školﾐíIh jídeleﾐ k 31. 10. 2015 

Školﾐí jídelﾐ┞ KapaIita ŠJ Počet strávﾐíků k   
31. 10. 2015 

Obsazenost v % Pozﾐáﾏka 

MŠ Ba┗oro┗ 80 80 100% 
pouze školﾐí jídelﾐa - ┗ýdejﾐa, do┗oz 
oHědů ze )Š Ba┗oro┗ 

MŠ ČíčeﾐiIe 50 19 38%   

MŠ Drahonice 32 28 88%   

MŠ ChelčiIe 40 40 100%   

MŠ Vodňaﾐ┞, Sﾏetaﾐo┗a 480 291 61%   

MŠ "Sluﾐíčko" Vodňaﾐ┞ 
45 45 

100% 
pouze školﾐí jídelﾐa - ┗ýdejﾐa, do┗oz 
oHědů z MŠ Sﾏetaﾐo┗a 

)Š Ba┗oro┗ 400 158 40%   

)Š Vodňaﾐ┞, Alešo┗a  500 348 70%   

)Š Vodňaﾐ┞, Ba┗oro┗ská  1000 377 38%   

)Š ﾐáﾏ. ヵ. k┗ětﾐa x x x žáIi se stra┗ují ┗ )Š Alešo┗a 
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V┞užití kapaIit školﾐíIh jídeleﾐ k 31. 10. 2016 

Školﾐí jídelﾐ┞ KapaIita ŠJ Počet strávﾐíků k   
31. 10. 2016 

Obsazenost v % Pozﾐáﾏka 

MŠ Ba┗oro┗ 80 77 96% 
pouze školﾐí jídelﾐa - ┗ýdejﾐa, do┗oz 
oHědů z )Š Ba┗oro┗ 

MŠ ČíčeﾐiIe 50 21 42%   

MŠ DrahoﾐiIe 32 27 84%   

MŠ ChelčiIe 40 38 95%   

MŠ Vodňaﾐ┞, Sﾏetaﾐo┗a 480 303 63% 

praIo┗iště Sﾏetaﾐo┗a ┗aří pro ヱヵΒ 
strá┗ﾐíků a ﾐa┗íI do┗áží oHěd┞ ┗ počtu ヴヴ 
do MŠ "Sluﾐíčko", praIo┗iště Výsta┗ﾐí ul. 
┗aří pro ヱヴヵ strá┗ﾐíků ふヵヶ MŠ a ΒΓ )Š ヱ. 
stupeňぶ 

MŠ "Sluﾐíčko" Vodňaﾐ┞ 
45 44 

98% 
pouze školﾐí jídelﾐa - ┗ýdejﾐa, do┗oz 
oHědů z MŠ Sﾏetaﾐo┗a 

)Š Ba┗oro┗ 

400 160 

40% 

)Š Ba┗oro┗ ┗aří pro ヱヶヰ strá┗ﾐíků a ﾐa┗íI 
do┗áží oHěd┞ do MŠ Ba┗oro┗ ┗ počtu ΑΑ 
oHědů 

)Š a G Vodňaﾐ┞, praIo┗iště 
Alešo┗a  500 356 

71% 
)Š Alešo┗a ┗aří pro s┗é žák┞ ンヴヴ oHědů a 
ヱヲ oHědů pro žák┞ )Š ﾐáﾏ.ヵ. k┗ětﾐa 

)Š a G Vodňaﾐ┞, praIo┗iště  
Ba┗oro┗ská  1000 367 

37% 
)Š Ba┗oro┗ská ┗aří pro ヲΑヴ žáků )Š a Γン 
žáků g┞ﾏﾐázia 

)Š ﾐáﾏ. ヵ. k┗ětﾐa x x x žáIi se stra┗ují ┗ )Š Alešo┗a 
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5 Sociální situace v Uešeném území 
 

5.1 Sociálně patologické jevy  
SoIiálﾐě patologiIké je┗┞ jsou pojﾏeﾏ soIiologiIkýﾏ, který postihuje fatálﾐí je┗┞ ┗e společﾐosti a ke 
kteréﾏu také sﾏěřují opatřeﾐí priﾏárﾐí pre┗eﾐIe. Se soIiálﾐě patologiIkýﾏi je┗┞ se setká┗áﾏe ┗e 
┗ětší či ﾏeﾐší ﾏíře ﾐa ┗šeIh t┞peIh škol i ┗e školskýIh zařízeﾐíIh. Ve školﾐíﾏ prostředí pedagogo┗é 
praIují s riziko┗ýﾏ Iho┗áﾐíﾏ.  Důležitá je proto přede┗šíﾏ oHlast priﾏárﾐí pre┗eﾐIe ﾐikoli┗ až 
saﾏotﾐé řešeﾐí proHléﾏů spojeﾐýIh s ┗ýsk┞teﾏ těIhto je┗ů.  Priﾏárﾐí pre┗eﾐIe riziko┗ého Iho┗áﾐí u 
žáků je ┗ půsoHﾐosti MŠMT zaﾏěřeﾐa ﾐa předIházeﾐí roz┗oje rizik, které sﾏěřují zejﾏéﾐa k 
ﾐásledujíIíﾏ riziko┗ýﾏ proje┗ůﾏ ┗ Iho┗áﾐí žáků:  

 agrese, šikaﾐa, k┞Heršikaﾐa a další riziko┗é forﾏ┞ koﾏuﾐikaIe prostředﾐiIt┗íﾏ ﾏultiﾏedií,  
ﾐásilí,  ┗aﾐdalisﾏus,  iﾐtoleraﾐIe,  aﾐtiseﾏitismus,  extremismus, rasismus a xenofobie, 

homofobie 

 záškoláIt┗í,  
 zá┗islostﾐí Iho┗áﾐí, uží┗áﾐí ┗šeIh ﾐá┗┞ko┗ýIh látek, ﾐetolisﾏus, gaﾏHliﾐg 

 riziko┗é sport┞ a riziko┗é Iho┗áﾐí ┗ dopra┗ě, pre┗eﾐIe úrazů 

 spektruﾏ poruIh příjﾏu potra┗┞, 
 ﾐegati┗ﾐí půsoHeﾐí sekt, 
 se┝uálﾐí riziko┗é Iho┗áﾐí. 

Pro oHlast soIiálﾐě patologiIkýIh je┗ů, škol┞ pra┗idelﾐě zpraIo┗á┗ají Miﾐiﾏálﾐí pre┗eﾐti┗ﾐí prograﾏ 
zaﾏěřeﾐý ﾐa ┗ýIho┗u a ┗zdělá┗áﾐí žáků ke zdra┗éﾏu ži┗otﾐíﾏu st┞lu, ﾐa jejiIh osoHﾐostﾐí a eﾏočﾐě 
soIiálﾐí roz┗oj a koﾏuﾐikačﾐí do┗edﾐosti. Pre┗eﾐti┗ﾐí prograﾏ ┗┞Ihází z pre┗eﾐti┗ﾐí strategie škol┞ a 
zpraIo┗á┗á ho školﾐí ﾏetodik pre┗eﾐIe ﾐa jedeﾐ školﾐí rok. Pre┗eﾐIe riziko┗ého Iho┗áﾐí Hý┗á také 
součástí školﾐíIh ┗zdělá┗aIíIh prograﾏů. Škol┞ spolupraIují s PP poradnami, SPC, OSPOD, PoliIií ČR, 
s dětskýﾏi lékaři atd.  

 

Situace v Jihočeskéﾏ kraji 

Jihočeský kraj klade důraz zejﾏéﾐa ﾐa speIifiIkou priﾏárﾐí pre┗eﾐIi. SpeIifiIká pre┗eﾐIe se zaHý┗á 
akti┗itaﾏi a prograﾏ┞, které jsou zaﾏěřeﾐ┞ speIifiIk┞ ﾐa předIházeﾐí a oﾏezo┗áﾐí ┗ýsk┞tu 
jedﾐotli┗ýIh foreﾏ riziko┗ého Iho┗áﾐí žáků aぶ ┗šeoHeIﾐou pre┗eﾐIi, která je zaﾏěřeﾐa ﾐa širší 
populaIi, aﾐiž H┞ H┞l dří┗e zjišťo┗áﾐ rozsah proHléﾏu ﾐeHo rizika, Hぶ selekti┗ﾐí pre┗eﾐIi, která je 
zaﾏěřeﾐa ﾐa žák┞, u ﾐiIhž lze předpokládat z┗ýšeﾐý ┗ýsk┞t riziko┗ého Iho┗áﾐí, Iぶ iﾐdiko┗aﾐou 
pre┗eﾐIi, která je zaﾏěřeﾐa ﾐa jedﾐotli┗Ie a skupiﾐ┞, u ﾐiIhž H┞l zazﾐaﾏeﾐáﾐ ┗┞šší ┗ýsk┞t riziko┗ýIh 
faktorů ┗ oHlasti Iho┗áﾐí, proHleﾏatiIe ┗ztahů, ┗ rodiﾐě, ┗e škole ﾐeHo s ┗rste┗ﾐík┞. 

Na krajské úro┗ﾐi se každoročﾐě ┗┞hodﾐoIuje plﾐěﾐí MiﾐiﾏálﾐíIh pre┗eﾐti┗ﾐíIh prograﾏů 
z jedﾐotli┗ýIh škol. Na úzeﾏí Jihočeského kraje půsoHí ┗elké spektruﾏ orgaﾐizaIí, které ┗zdělá┗ají 
pedagogiIké praIo┗ﾐík┞ ┗ proHleﾏatiIe pre┗eﾐIe riziko┗ého Iho┗áﾐí. Nejčastější proHléﾏ┞, se 
kterýﾏi se škol┞ v Jihočeskéﾏ kraji ┗ ﾏiﾐulosti u žáků potýkal┞, jsou: agresi┗ﾐí Iho┗áﾐí - šikaﾐa, 
k┞Heršikaﾐa, kouřeﾐí, koﾐzuﾏaIe alkoholu a drog, krádeže, ﾐekázeň ┗ýIho┗ﾐé proHléﾏ┞, lhaﾐí, 
pod┗od┞, záškoláIt┗í, ┗aﾐdalisﾏus a seHepoškozo┗áﾐí. 
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 KoordiﾐaIe riziko┗ého Iho┗áﾐí ┗e školst┗í ┗ Jihočeskéﾏ kraji: 

 

 

V Jihočeskéﾏ kraji se oHlastí pre┗eﾐIe riziko┗ého Iho┗áﾐí zaHý┗á ┗ saﾏostatﾐé půsoHﾐosti odděleﾐí 
pre┗eﾐIe a huﾏaﾐitﾐí čiﾐﾐosti, odHor soIiálﾐíIh ┗ěIí a zdra┗otﾐiIt┗í krajského úřadu. 
 

Dokuﾏeﾐt┞ a záﾏěr┞ ┗ oHlasti priﾏárﾐí pre┗eﾐIe  
 

Dokuﾏeﾐt┞ ﾐa Ielostátﾐí úro┗ﾐi: 
 Národﾐí strategie priﾏárﾐí pre┗eﾐIe riziko┗ého Iho┗áﾐí dětí a ﾏládeže ﾐa oHdoHí ヲヰヱン – 

2018 

 KoﾐIepIe podpor┞ ﾏládeže ﾐa oHdoHí ヲヰヱヴ – 2020 

KoﾐIepčﾐí dokuﾏeﾐt┞ Jihočeského kraje: 
 Strategie pre┗eﾐIe riziko┗ého Iho┗áﾐí dětí a ﾏládeže a Krajský pláﾐ priﾏárﾐí pre┗eﾐIe 

riziko┗ého Iho┗áﾐí Jihočeského kraje ﾐa oHdoHí ヲヰヱヵ – 2017 

 StředﾐědoHý pláﾐ roz┗oje soIiálﾐíIh služeH Jihočeského kraje  
ﾐa oHdoHí ヲヰヱヴ – 2016 

 DlouhodoHý záﾏěr ┗zdělá┗áﾐí a roz┗oje ┗zdělá┗aIí sousta┗┞ ┗ Jihočeskéﾏ kraji ヲヰヱヶ – 2020. 
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Opatřeﾐí a Iíle pre┗eﾐIe riziko┗ého Iho┗áﾐí u dětí a ﾏládeže ┗ Jihočeskéﾏ kraji ﾐa oHdoHí ヲヰヱヵ – 

2017 

DlouhodoHýﾏi Iíli krajské Strategie a pláﾐu pre┗eﾐIe riziko┗ého Iho┗áﾐí jsou t┞to oHlasti: 

ヱ. Efekti┗ﾐí priﾏárﾐí pre┗eﾐIe riziko┗ého Iho┗áﾐí u dětí a ﾏládeže ﾐa úzeﾏí kraje 

ヲ. )┗┞šo┗áﾐí odHorﾐé úro┗ﾐě posk┞to┗atelů služeH ┗ oHlasti priﾏárﾐí pre┗eﾐIe, podpora  
    ┗zdělá┗áﾐí a roz┗oje ┗zdělá┗aIíIh prograﾏů ┗ oHlasti pre┗eﾐIe riziko┗ého Iho┗áﾐí 
ン. Efekti┗ﾐí koordiﾐaIe akti┗it a suHjektů zapojeﾐýIh do pre┗eﾐti┗ﾐíIh akti┗it ┗ kraji 
ヴ. Iﾐforﾏo┗áﾐí ┗eřejﾐosti ┗ kraji o ┗ýsk┞tu riziko┗ého Iho┗áﾐí a o realizo┗aﾐýIh opatřeﾐíIh 

ヵ. Podpora ┗ýzkuﾏu a aktuálﾐího ﾏoﾐitoriﾐgu ┗ýsk┞tu riziko┗ého Iho┗áﾐí a ﾐásledﾐá   
    aplikaIe získaﾐýIh pozﾐatků ┗ praxi. 

 

Priority:  

Priorita ヱ.ヱ. Udržeﾐí stá┗ajíIího s┞stéﾏu koordiﾐaIe a ﾏetodiIkého ┗edeﾐí pre┗eﾐIe riziko┗ého 
Iho┗áﾐí u dětí a ﾏládeže ┗ Jihočeskéﾏ kraji.   
Priorita ヱ.ヲ. )lepšeﾐí a ┗┞t┗ořeﾐí fuﾐkčﾐího s┞stéﾏu spolupráIe kraje se saﾏosprá┗aﾏi oHIí, 
státﾐíﾏi orgáﾐ┞ a posk┞to┗ateli prograﾏů a služeH ┗ oHlasti priﾏárﾐí pre┗eﾐIe. 
Priorita ヲ.ヱ. )┗┞šo┗áﾐí odHorﾐé úro┗ﾐě posk┞to┗atelů služeH ┗ oHlasti priﾏárﾐí pre┗eﾐIe. 
Priorita ン.ヱ. )aIho┗áﾐí graﾐto┗ého prograﾏu kraje a jeho rozšířeﾐí. Další fiﾐaﾐčﾐí zdroje. 
Priorita ン.ヲ. IﾐiIiaIe ﾐa┗┞šo┗áﾐí fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků kraje za účeleﾏ zaIho┗áﾐí koﾐtiﾐuit┞ a 
staHilit┞ s┞stéﾏu speIifiIké priﾏárﾐí pre┗eﾐIe riziko┗ého Iho┗áﾐí. 
 

)apojeﾐí MěÚ Vodňaﾐ┞ do Programu prevence kriminality JčK   

V ráﾏIi Prograﾏu pre┗eﾐIe kriﾏiﾐalit┞ JčK  Hude ┗ roIe ヲヰヱΑ realizo┗áﾐ pětideﾐﾐí táHor pro děti ┗e 
┗ěku od ヶ do ヱヵ let, které Hudou aktuálﾐě ┗ péči orgáﾐu soIiálﾐě-prá┗ﾐí oIhraﾐ┞ dětí a to z dů┗odu 
uložeﾐého ┗ýIho┗ﾐého opatřeﾐí přede┗šíﾏ u dětí staršího školﾐího ┗ěku, u ﾐiIhž se oHje┗il┞ ﾐázﾐak┞ 
či již propuklo ┗ plﾐé ﾏíře jedﾐáﾐí jako záškoláIt┗í, šikaﾐa, agrese, útěk┞ z doﾏo┗a, uží┗áﾐí 
ﾐá┗┞ko┗ýIh látek, ju┗eﾐilﾐí ﾐekriﾏiﾐalita, ┗aﾐdalisﾏus.  TáHor Hude zajišťo┗áﾐ ┗edouIíﾏ odHoru 
soIiálﾐíIh ┗ěIí, zdra┗otﾐiIt┗í a školst┗í Městského úřadu Vodňaﾐ┞. Akti┗it┞ táHora Hudou priﾏárﾐě 
zaﾏěřeﾐ┞ ﾐa redukIi poteﾐIioﾐálﾐíIh rizik spojeﾐýIh u staršíIh dětí s ju┗eﾐilﾐí kriﾏiﾐalitou a u dětí 
ﾏladšího školﾐího ┗ěku rizik sou┗isejíIíIh s ﾐepodﾐětﾐýﾏ a ﾏﾐohd┞ riziko┗ýﾏ doﾏáIíﾏ prostředíﾏ. 
Priﾏárﾐíﾏ Iíleﾏ projektu je předIházeﾐí trestﾐé čiﾐﾐosti u poteﾐIioﾐálﾐíIh paIhatelů ju┗eﾐilﾐí 
kriﾏiﾐalit┞ a sﾐižo┗áﾐí ﾏožﾐé ﾏír┞ soIiálﾐí e┝kluze. K projektu H┞lo přistoupeﾐo přede┗šíﾏ z dů┗odu 
razaﾐtﾐího ﾐárůstu dětí defiﾐo┗aﾐýIh ┗ Iílo┗é skupiﾐě ráﾏIi sledo┗aﾐýIh ukazatelů OSPOD.  

Situace v oHlasti rizikového Ihováﾐí dětí a žáků v )Š a Gyﾏﾐáziuﾏ Vodňaﾐy   
 

Většiﾐa pedagogů u┗ádí jako ﾐejzá┗ažﾐější proHléﾏ kouřeﾐí dětí. Agresi┗ita žáků je také ﾐeﾏalý 
proHléﾏ. Proje┗uje se stále ┗ětší ┗ulgaritou ┗e ┗┞jadřo┗áﾐí, ┗e slo┗ﾐíIh útoIíIh a urážkáIh a ﾐěkd┞ 
přeroste až ┗e f┞ziIké ﾐapadeﾐí. OHeIﾐě pedagogičtí praIo┗ﾐíIi škol┞ ﾐe┗ﾐíﾏají Iho┗áﾐí ﾐašiIh žáků 
jako proHléﾏo┗é, spíš se oHje┗ují proHléﾏo┗í jediﾐIi. S jejiIh zákoﾐﾐýﾏi zástupIi je toto Iho┗áﾐí 
proHíráﾐo ﾐa ┗ýIho┗ﾐé koﾏisi. Pokud rodiﾐa tako┗ého žáka se školou ﾐespolupraIuje, je ┗elﾏi 
oHtížﾐé ﾐajít Iestu, která H┞ ┗edla ke zlepšeﾐí Iho┗áﾐí. V těIhto případeIh se oHraIí škola ﾐa OSPOD. 
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IﾐforﾏaIe si předá┗ají prostředﾐiIt┗íﾏ porad, pedagogiIkýIh rad, ┗ýIho┗ﾐýIh koﾏisí a pra┗idelﾐýIh 
týdeﾐﾐíIh setkaﾐí ┗ýIho┗ﾐého poradIe, školﾐího ﾏetodika a ┗edeﾐí škol┞. Ve školﾐíﾏ  roce 

ヲヰヱヵ/ヲヰヱヶ se uskutečﾐil┞ pre┗eﾐti┗ﾐí prograﾏ┞, kterýIh se zhostila společﾐost Theia o.p.s.  Cíleﾏ 
škol┞ je dosáhﾐout ještě ┗┞šší spokojeﾐosti žáků a rodičů. V ráﾏIi Miﾐiﾏálﾐího pre┗eﾐti┗ﾐího 
prograﾏu úzIe spolupraIují ┗šiIhﾐi pedagogičtí praIo┗ﾐíIi. ProHíhá spolupráIe s třídﾐíﾏ 
parlaﾏeﾐteﾏ a je ┗┞uží┗áﾐa ┗ýIho┗ﾐá koﾏise, která H┞la ustaﾐo┗eﾐa pro účiﾐﾐější řešeﾐí proHléﾏů 
┗e spolupráIi s rodiči. Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi jsou ┗ proHleﾏatiIe riziko┗ého Iho┗áﾐí u dětí a žáků 
pra┗idelﾐě proškolo┗áﾐi.  
 

Situace v oHlasti rizikového Ihováﾐí dětí a žáků v )Š Bavorov   
 

I zde základﾐí škola pro oHlast soIiálﾐě patologiIkýIh je┗ů pra┗idelﾐě zpraIo┗á┗á 
Miﾐiﾏálﾐípre┗eﾐti┗ﾐí prograﾏ, který je uplatňo┗áﾐ při Hěžﾐé ┗ýuIe a ┗ýIho┗ě i dalšíIh čiﾐﾐosteIh. 
HodﾐoIeﾐí efekti┗it┞ je pro┗áděﾐo pra┗idelﾐě při poradáIh, s učiteli. Je┗┞ se daří ﾏiﾐiﾏalizo┗at dík┞ 
plﾐěﾐí oHsahu Miﾐiﾏálﾐího pre┗eﾐti┗ﾐího prograﾏu, pre┗eﾐIi riziko┗ého Iho┗áﾐí, čiﾐﾐostí 
zaﾏěstﾐaﾐIů při zjištěﾐí SPJ, okaﾏžitýﾏ řešeﾐíﾏ situaIe a spolupraIí s rodiﾐou. Škola spolupracuje s 

PP poradﾐaﾏi, SPC, OSPOD, PoliIií ČR. ŽáIi ﾏají také dostatek iﾐforﾏaIí o účiﾐIíIh ﾐá┗┞ko┗ýIh látek 
ﾐa zdra┗í, dokážou si staﾐo┗it sprá┗ﾐý žeHříček hodﾐot, uﾏí řešit proHléﾏ┞, sprá┗ﾐě čelit tlaku 
┗rste┗ﾐíků a uﾏí zlepšo┗at ﾏezilidské ┗ztah┞ ┗e třídě i ﾏiﾏo ﾐi. Pro žák┞ se škola sﾐaží ┗┞t┗ořit 
Hezpečﾐé, respektujíIí a spolupraIujíIí prostředí. Žák┞ škola ┗ede k ┗zájeﾏﾐé spolupráIi ┗ ráﾏIi 
školﾐíIh projektů a školﾐíIh akIí. ŽáIi se ﾏohou zapojit do zřízeﾐého Školﾐího žáko┗ského 
parlamentu. Škola se zaﾏěřuje ﾐa drogo┗é zá┗islosti, alkoholisﾏus a kouřeﾐí, kriﾏiﾐalitu a delik┗eﾐIi, 
záškoláIt┗í, šikaﾐu a uHližo┗áﾐí, k┞Heršikaﾐu, ┗aﾐdalisﾏus, krádeže. 
 

   

5.2 Sociální služby v území správního obvodu ORP Vodňany  
 

SoIiálﾐí služH┞ poﾏáhají lideﾏ žít Hěžﾐýﾏ ži┗oteﾏ ﾐaší společﾐosti. )aﾏěřují se ﾐa zaIho┗áﾐí Io 
ﾐej┗┞šší k┗alit┞ a důstojﾐosti jejiIh ži┗ota. Jsou posk┞to┗áﾐ┞ jedﾐotli┗Iůﾏ, rodiﾐáﾏ i skupiﾐáﾏ 
oH┞┗atel. Mezi ﾐejpočetﾐější skupiﾐ┞ příjeﾏIů soIiálﾐíIh služeH patří zejﾏéﾐa seﾐioři, lidé se 
zdra┗otﾐíﾏ postižeﾐíﾏ, rodiﾐ┞ s dětﾏi a lidi, kteří z růzﾐýIh dů┗odů žijí ﾐa okraji společﾐosti. SoIiálﾐí 
služHou se dle zákoﾐa č. ヱヰΒ/ヲヰヰヶ SH., o soIiálﾐíIh služHáIh, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů, rozuﾏí 
čiﾐﾐost ﾐeHo souHor čiﾐﾐostí zajišťujíIíIh poﾏoI a podporu osoHáﾏ za účeleﾏ soIiálﾐího začleﾐěﾐí 
ﾐeHo pre┗eﾐIe soIiálﾐího ┗┞loučeﾐí. SoIiálﾐí služH┞ zahrﾐují soIiálﾐí poradeﾐst┗í, služH┞ soIiálﾐí péče 
a služH┞ soIiálﾐí pre┗eﾐIe. Forﾏ┞ posk┞to┗áﾐí soIiálﾐíIh služeH jsou poH┞to┗é, aﾏHulaﾐtﾐí a teréﾐﾐí. 
V roce ヲヰヱヶ OdHor soIiálﾐíIh ┗ěIí, zdra┗otﾐiIt┗í a školst┗í MěÚ Vodňaﾐ┞ zpraIo┗al Pláﾐ soIiálﾐíIh a 
dopro┗odﾐýIh služeH úzeﾏí sprá┗ﾐího oH┗odu ORP Vodňaﾐ┞ pro rok┞ ヲヰヱヶ – ヲヰヱΒ. Na t┗orHu pláﾐu 
ﾐa┗ázal projekt „Podpora pláﾐo┗áﾐí soIiálﾐíIh služeH ﾐa úzeﾏí sprá┗ﾐího oH┗odu ORP Vodňaﾐ┞ 
ヲヰヱヶ“, podpořeﾐý z graﾐto┗ého prograﾏu Jihočeského kraje. Projekt se realizoval od srpna do 

prosiﾐIe ヲヰヱヶ. Cíleﾏ H┞la podpora čiﾐﾐosti orgaﾐizačﾐí struktur┞ ふřídíIí skupiﾐa a praIo┗ﾐí skupiﾐ┞ぶ, 
podpora spolupráIe ﾏezi oHIeﾏi, monitoriﾐg plﾐěﾐí pláﾐu z roku ヲヰヱヲ, defiﾐo┗áﾐí priorit a Iílů 
roz┗oje soIiálﾐíIh služeH, zpraIo┗áﾐí strategiIké části pláﾐu pro ﾐadIházejíIí rok, propojeﾐí proIesů 
pláﾐo┗áﾐí ﾐa ﾏístﾐí a krajské úro┗ﾐi. Hla┗ﾐíﾏ ┗ýstupeﾏ z projektu je Akčﾐí pláﾐ roz┗oje soIiálﾐíIh 

služeH ORP Vodňaﾐ┞ ﾐa rok ヲヰヱΑ. 
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Celkový přehled zajištěﾐosti soIiálﾐíIh služeH ﾐa Vodňaﾐsku 

SoIiálﾐí služHa SlužHa zajištěﾐa alespoň ﾐa části 
úzeﾏí/zajišťuje posk┞tovatel 

SoIiálﾐí poradeﾐst┗í základﾐí ┗šiIhﾐi posk┞to┗atelé soIiálﾐíIh služeH 

SoIiálﾐí poradeﾐst┗í odHorﾐé Farﾐí Iharita Týﾐ ﾐad Vlta┗ou 

OsoHﾐí asisteﾐIe  

Pečo┗atelská služHa Ceﾐtruﾏ soIiálﾐí poﾏoIi Vodňaﾐ┞ ChelčiIký 
domov sv. Linharta, o.p.s. 

Tísňo┗á péče  

Prů┗odIo┗ské a předčitatelské služH┞  

Podpora saﾏostatﾐého H┞dleﾐí   

Odlehčo┗aIí služH┞  

Ceﾐtra deﾐﾐíIh služeH  

Deﾐﾐí staIioﾐář Alzheiﾏer Ieﾐtruﾏ PráIheň o.p.s. 
Týdeﾐﾐí staIioﾐář  

Doﾏo┗┞ pro osoH┞ se zdra┗otﾐíﾏ postižeﾐíﾏ  

Domovy pro seniory Ceﾐtruﾏ soIiálﾐí poﾏoIi Vodňaﾐ┞ 

Doﾏo┗┞ se z┗láštﾐíﾏ režiﾏeﾏ Alzheimer centrum PráIheň o.p.s. 
Chráﾐěﾐé H┞dleﾐí  

SoIiálﾐí služH┞ ┗e zdra┗otﾐiIkýIh zařízeﾐíIh 
ústa┗ﾐí péče 

 

Raﾐá péče I MY, o.p.s.,  

Středisko raﾐé péče SPRP České Budějo┗iIe 

TelefoﾐiIká krizo┗á poﾏoI růzﾐí posk┞to┗atelé s regioﾐálﾐí ﾐeHo Ielostátﾐí 
půsoHﾐostí 

TluﾏočﾐiIké služH┞  

Az┞lo┗é doﾏ┞  

Doﾏ┞ ﾐa půl Iest┞  

Koﾐtaktﾐí Ieﾐtra  

Krizo┗á poﾏoI  

Nízkopraho┗á deﾐﾐí Ieﾐtra  

Nízkopraho┗á zařízeﾐí pro děti a ﾏládež  

NoIlehárﾐ┞  

Iﾐter┗eﾐčﾐí Ieﾐtra  

SlužH┞ ﾐásledﾐé péče  

SoIiálﾐě akti┗izačﾐí pro rodiﾐ┞ s dětﾏi  

SoIiálﾐě akti┗izačﾐí služH┞ pro seﾐior┞ a osoH┞ se 
ZP 

Raﾐá péče APLA Jižﾐí ČeIh┞, z.ú. 

SoIiálﾐě terapeutiIké dílﾐ┞ ChelčiIký doﾏo┗ s┗. Liﾐharta, o.p.s. 
TerapeutiIké koﾏuﾐit┞  

Teréﾐﾐí prograﾏ┞ PREVENT ΓΓ, z.ú. 
SoIiálﾐí rehaHilitaIe  

 



 
 

82 

 

SoIiálﾐí služH┞ posk┞tovaﾐé v ORP Vodňaﾐ┞ se zaﾏěřeﾐíﾏ ﾐa rodiče a děti do ヱヵ let 

 
Sociální služba 
 

Služba poskytována  
v ORP Vodňany cílové skupině do 
15 let 

SoIiálﾐí poradeﾐst┗í odHorﾐé Ano
 

OsoHﾐí asisteﾐIe - 

Pečo┗atelská služHa - 

Tísňo┗á péče - 

Prů┗odIo┗ské a předčitatelské služH┞ - 

Podpora saﾏostatﾐého H┞dleﾐí - 

Odlehčo┗aIí služH┞ - 

Ceﾐtra deﾐﾐíIh služeH - 

Deﾐﾐí staIioﾐáře - 

Týdeﾐﾐí staIioﾐář - 

Doﾏo┗┞ pro osoH┞ se zdra┗otﾐíﾏ postižeﾐíﾏ - 

Domovy pro seniory - 

Doﾏo┗┞ se z┗láštﾐíﾏ režiﾏeﾏ - 

Chráﾐěﾐé H┞dleﾐí - 

SoI. služH┞ ┗e zdra┗. zařízeﾐíIh ústa┗ﾐí péče - 

Raﾐá péče Ano  

TelefoﾐiIká krizo┗á poﾏoI Ano 
 

TluﾏočﾐiIké služH┞ - 

Az┞lo┗é doﾏ┞ - 

Doﾏ┞ ﾐa půl Iest┞ - 

Koﾐtaktﾐí Ieﾐtra - 

Krizo┗á poﾏoI - 

Iﾐter┗eﾐčﾐí Ieﾐtra - 

Nízkopraho┗á deﾐﾐí centra - 

Nízkopraho┗á zařízeﾐí pro děti a ﾏládež - 

NoIlehárﾐ┞ - 

Iﾐter┗eﾐčﾐí Ieﾐtra - 

SlužH┞ ﾐásledﾐé péče - 

SoIiálﾐě akti┗izačﾐí služH┞ pro rodiﾐ┞ s dětﾏi - 

SoI. akti┗. služH┞ pro seﾐior┞ a osoH┞ se )P  Ano 

SoIiálﾐě terapeutiIké dílﾐ┞ Ano 

TerapeutiIké koﾏuﾐit┞ - 

Teréﾐﾐí prograﾏ┞ Ano
 

SoIiálﾐí rehaHilitaIe - 

 

 

 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=6bac68c52298020d&SUBSESSION_ID=1286791706855_62
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OdHorﾐé soIiálﾐí poradeﾐst┗í 

OdHorﾐé soIiálﾐí poradeﾐst┗í je posk┞to┗áﾐo se zaﾏěřeﾐíﾏ ﾐa potřeH┞ jedﾐotli┗ýIh okruhů 
soIiálﾐíIh skupiﾐ osoH ┗ oHčaﾐskýIh poradﾐáIh, ﾏaﾐželskýIh poradﾐáIh a rodiﾐﾐýIh poradﾐáIh, 
poradﾐáIh pro seﾐior┞, poradﾐáIh pro osoH┞ se zdra┗otﾐíﾏ postižeﾐíﾏ, poradﾐáIh pro oHěti 
trestﾐýIh čiﾐů a doﾏáIího ﾐásilí, zahrﾐuje též práIi s osoHaﾏi, jejiIhž způsoH ži┗ota ﾏůže ┗ést ke 
koﾐfliktu se společﾐostí. 
SlužHa oHsahuje t┞to základﾐí čiﾐﾐosti: 
aぶ zprostředko┗áﾐí koﾐtaktu se společeﾐskýﾏ prostředíﾏ, 
Hぶ soIiálﾐě terapeutiIké čiﾐﾐosti, 
Iぶ poﾏoI při uplatňo┗áﾐí prá┗, oprá┗ﾐěﾐýIh zájﾏů a při oHstará┗áﾐí osoHﾐíIh záležitostí. 
 

Název posk┞tovatele Farﾐí Iharita Týﾐ ﾐad Vltavou 

)ařízeﾐí posk┞to┗atele Farﾐí Iharita  
Dr. Hajﾐého ヲヲ, Vodňaﾐ┞ ンΒΓヰヱ 

Forﾏ┞ posk┞to┗áﾐí AﾏHulaﾐtﾐí 
Cílo┗á skupiﾐa klieﾐtů OHěti doﾏáIího ﾐásilí, oHěti trestﾐé čiﾐﾐosti, 

osoH┞ Hez přístřeší, osoH┞ ┗ krizi, rodiny 

s dítěteﾏ/dětﾏi, seﾐioři 
Věko┗á kategorie Bez oﾏezeﾐí ┗ěku 

 

Raﾐá péče 

Raﾐá péče je teréﾐﾐí služHa, popřípadě doplﾐěﾐá aﾏHulaﾐtﾐí forﾏou služH┞, posk┞to┗aﾐá dítěti a 
rodičůﾏ dítěte ┗e ┗ěku do Α let, které zdra┗otﾐě postižeﾐé, ﾐeHo jehož ┗ý┗oj je ohrožeﾐ ┗ důsledku 
ﾐepřízﾐi┗ého zdra┗otﾐího sta┗u. SlužHa je zaﾏěřeﾐa ﾐa podporu rodiﾐ┞ a podporu ┗ý┗oje dítěte 
s ohledeﾏ ﾐa jeho speIifiIké potřeH┞. 
SlužHa oHsahuje t┞to základﾐí čiﾐﾐosti: 
aぶ ┗ýIho┗ﾐé, ┗zdělá┗aIí a akti┗izačﾐí čiﾐﾐosti, 
ヱ. ZhodﾐoIeﾐí sIhopﾐostí a do┗edﾐostí dítěte i rodičů, zjišťo┗áﾐí potřeH rodiﾐ┞ a dítěte s postižeﾐíﾏ 
ﾐeHo zﾐe┗ýhodﾐěﾐíﾏ, 
ヲ.  SpeIializo┗aﾐé poradeﾐst┗í rodičůﾏ a dalšíﾏ Hlízkýﾏ osoHáﾏ,  

3. Podpora a posilo┗áﾐí rodičo┗skýIh koﾏpeteﾐIí, 
ヴ. Upe┗ňo┗áﾐí a ﾐáI┗ik do┗edﾐostí rodičů ﾐeHo jiﾐýIh pečujíIíIh osoH, které ﾐapoﾏáhají 
přiﾏěřeﾐéﾏu ┗ý┗oji dítěte a soudržﾐosti rodiﾐ┞, 
ヵ. Vzdělá┗áﾐí rodičů, ﾐapříklad forﾏou iﾐdi┗iduálﾐího a skupiﾐo┗ého posk┞to┗áﾐí iﾐforﾏaIí a zdrojů 
iﾐforﾏaIí, seﾏiﾐářů, půjčo┗áﾐí literatur┞, 
ヶ. NaHídka prograﾏů a teIhﾐik podporujíIíIh ┗ý┗oj dítěte, 
Α. IﾐstrukIe při ﾐáI┗iku a upe┗ňo┗áﾐí do┗edﾐostí dítěte s Iíleﾏ ﾏa┝iﾏálﾐího ﾏožﾐého ┗┞užití a 
roz┗oje jeho sIhopﾐostí ┗ oblasti kogniti┗ﾐí, seﾐzoriIké, ﾏotoriIké a soIiálﾐí, 
Hぶ zprostředko┗áﾐí koﾐtaktu se společeﾐskýﾏ prostředíﾏ, 
Iぶ soIiálﾐě terapeutiIké čiﾐﾐosti, 
dぶ poﾏoI při uplatňo┗áﾐí prá┗, oprá┗ﾐěﾐýIh zájﾏů a při oHstará┗áﾐí osoHﾐíIh záležitostí. 
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Název posk┞tovatele I MY, o.p.s. 

Středisko raﾐé péče SPRP České BudějoviIe 

)ařízeﾐí posk┞to┗atele I MY, o.p.s. Středisko raﾐé péče SPRP České 
Budějo┗iIe, Kﾐěžská ヴヱヰ/Β, ンΑヰヰヱ České 
Budějo┗iIe 

Forﾏ┞ posk┞to┗áﾐí Teréﾐﾐí 
Cílo┗á skupiﾐa klieﾐtů Rodiﾐ┞ dětí s ﾏeﾐtálﾐíﾏ, tělesﾐýﾏ ﾐeHo 

koﾏHiﾐo┗aﾐýﾏ postižeﾐíﾏ a rodiﾐ┞ dětí 
s opožděﾐýﾏ či ohrožeﾐýﾏ ┗ý┗ojeﾏ ふděti 
kojeﾐeIkého ┗ěku do ヱ roku, děti předškolﾐího 
┗ěku ヱ-7 let) 

Věko┗á kategorie 0 -7 let 

 

SoIiálﾐě akti┗izačﾐí služH┞ pro seﾐior┞ a osoH┞ se zdra┗otﾐíﾏ postižeﾐíﾏ 

 

SoIiálﾐě akti┗izačﾐí služH┞ jsou aﾏHulaﾐtﾐí, popřípadě teréﾐﾐí služH┞ posk┞to┗aﾐé osoHáﾏ ┗ 
důIhodo┗éﾏ ┗ěku ﾐeHo osoHáﾏ se zdra┗otﾐíﾏ postižeﾐíﾏ ohrožeﾐýﾏ soIiálﾐíﾏ ┗┞loučeﾐíﾏ. 
SlužHa oHsahuje t┞to základﾐí čiﾐﾐosti: 
a) zprostředko┗áﾐí koﾐtaktu se společeﾐskýﾏ prostředíﾏ, 
b) soIiálﾐě terapeutiIké čiﾐﾐosti, 
c) poﾏoI při uplatňo┗áﾐí prá┗, oprá┗ﾐěﾐýIh zájﾏů a při oHstará┗áﾐí osoHﾐíIh záležitostí. 
 

Název posk┞tovatele Raﾐá péče APLA Jižﾐí ČeIh┞, z.ú. 
)ařízeﾐí posk┞to┗atele Raﾐá péče APLA Jižﾐí ČeIh┞, z.ú. 

Jíro┗Io┗a ヱンンΓ/ヴン, ンΑヰヰヱ České Budějo┗iIe 

Forﾏ┞ posk┞to┗áﾐí Teréﾐﾐí  
Cílo┗á skupiﾐa uži┗atelů Lidé s poruIhou autistiIkého spektra 

Věko┗á kategorie Do 64 let 
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5.3 Další služby zaměUené na děti a rodiče v území správního obvodu ORP 
Vodňany  
 

Neziskové zaUízení MATETSKÉ CENTRUM DUHA pUi MěKS Vodňany 
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1469093893199_104&706f

=cab76422aae55578 
Adresa Středisko pro soIiálﾐí iﾐtegraIi MATEŘSKÉ CENTRUM DUHA 

Zeyerovy sady 963 

ンΒΓ ヰヱ Vodňaﾐ┞ 

VedouIí zařízeﾐí  Marie Š┗ejﾐoho┗á 

 

Stručﾐá Iharakteristika 

posk┞to┗aﾐýIh akti┗it   
  

 

Je to ﾐezisko┗é zařízeﾐí, které zajišťuje pra┗idelﾐý prograﾏ a 
akce pro matky s ﾏalýﾏi dětﾏi. V ﾐaHídIe je ﾏﾐoho zajíﾏa┗ýIh 
kroužků pro děti a také pestrá ﾐaHídka kurzů pro ﾏaﾏiﾐk┞.  

 

)hodﾐoIeﾐí soIiálﾐí situaIe v ORP Vodňaﾐ┞  

Vedle služeH soIiálﾐí péče je ﾐa Vodňaﾐsku potřeHa udržet také stá┗ajíIí služH┞ soIiálﾐí pre┗eﾐIe, 
které zajišťují čt┞ři posk┞to┗atelé. SoIiálﾐě terapeutiIké dílﾐ┞ jsou posk┞to┗áﾐ┞ aﾏHulaﾐtﾐí forﾏou ┗ 
ChelčiIíIh, další tři služH┞ ふteréﾐﾐí prograﾏ┞, soIiálﾐě akti┗izačﾐí služH┞ pro seniory a pro osoby se 

zdra┗otﾐíﾏ postižeﾐíﾏ a raﾐá péčeぶ jsou zajištěﾐ┞ teréﾐﾐí forﾏou prostředﾐiIt┗íﾏ posk┞to┗atelů, 
kteří ﾏají sídlo ﾏiﾏo ORP Vodňaﾐ┞. 

Na úzeﾏí ORP Vodňaﾐ┞ je potřeHa zajistit posk┞to┗aﾐé služH┞ ﾐízkopraho┗é zařízeﾐí pro děti a 
ﾏládež a soIiálﾐě akti┗izačﾐí služH┞ pro rodiﾐ┞ s dětﾏi. Jedﾐá se o dlouhodoHé záﾏěr┞, které H┞l┞ i 
v předIhozíIh koﾏuﾐitﾐíIh pláﾐeIh Vodňaﾐ┞ a ┗┞Ihází ze zjištěﾐýIh potřeH. 

JejiIh potřeHﾐost je stále aktuálﾐí. Dalšíﾏ záﾏěreﾏ je rozšířeﾐí aktuálﾐě ﾐedostačujíIí kapacity 

soIiálﾐě terapeutiIké dílﾐ┞. Na ChelčiIku je zajistit dostupﾐost soIiálﾐě akti┗izačﾐíIh služeH pro 
seﾐior┞ a pro osoH┞ se zdra┗otﾐíﾏ postižeﾐíﾏ. 

Dopro┗odﾐé služH┞ ┗hodﾐě doplňují soIiálﾐí služH┞ a poﾏáhají zk┗alitňo┗at ži┗ot lidí ohrožeﾐýIh 
soIiálﾐíﾏ ┗┞loučeﾐíﾏ. Akčﾐí pláﾐ roz┗oje soIiálﾐíIh služeH ORP Vodňaﾐ┞ ﾐa rok se zaﾏěřuje zejﾏéﾐa 
ﾐa pre┗eﾐIi riziko┗ého Iho┗áﾐí, které je jedﾐíﾏ ze základﾐíIh sta┗eHﾐíIh kaﾏeﾐů Hudo┗áﾐí zdra┗é 
společﾐosti.  

 

 

 

 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1469093893199_104&706f=cab76422aae55578
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1469093893199_104&706f=cab76422aae55578
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6 Specifická část analýzy a východiska 
 

V┞ﾏezeﾐí prioritﾐíIh oHlastí a Iílů rozvoje ve správﾐíﾏ oHvodu ORP Vodňaﾐ┞ 

 Priorita ヱ Udržeﾐí dostupﾐosti a zkvalitﾐěﾐí předškolﾐího vzděláváﾐí 
 Priorita ヲ Udržeﾐí dostupﾐosti a zkvalitﾐěﾐí základﾐího vzděláváﾐí 
 Priorita ン Rozvoj a zkvalitﾐěﾐí ﾐeforﾏálﾐího a zájﾏového vzděláváﾐí 

 

 

 SWOT - ン Aﾐalýza prioritﾐíIh oHlastí ve správﾐíﾏ oHvodu ORP Vodňaﾐ┞ 

 

PRIORITA ヱ UDRŽENÍ DOSTUPNOSTI A ZKVALITNĚNÍ PŘEDŠKOLNÍHO V)DĚLÁVÁNÍ 

 
S – Silﾐé stráﾐk┞ W – SlaHé stráﾐk┞ 

1. DoHrá dostupﾐost MŠ ふgeografiIk┞, 
rozﾏístěﾐíぶ, růzﾐorodost ふsoukroﾏé MŠ, 
oHeIﾐí MŠぶ, dostatečﾐá kapaIita MŠ 

2. )UŠ – ﾏožﾐost ┗zdělá┗áﾐí i dětí 
předškolﾐího ┗ěku – podIh┞Ieﾐí taleﾐtu – 

předškolﾐí kolečko 

3. Velﾏi doHrá úro┗eň předškolﾐího 
┗zdělá┗áﾐí, dostatek k┗alifiko┗aﾐýIh 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ふ┗ Hlízkosti SPgŠ 
a PF JU), flexibilita, kreativita 

pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků MŠ 

1. Velký počet dětí ┗e třídáIh 

2. MŠ – ﾐe┗┞ho┗ujíIí prostor┞ ふﾏalé ﾏístﾐostiぶ 
3. U ┗ětšiﾐ┞ MŠ Ih┞Hí HezHariéro┗ost Hudo┗ 

O – příležitosti T - hrozby 

1. Do┗┞Ha┗eﾐí MŠ dle potřeH 

2. Roz┗oj spolupráIe se )Š 

3. Rozvoj spolupráIe s organizacemi, podniky, 

institucemi 

 

1. )půsoH fiﾐaﾐIo┗áﾐí regioﾐálﾐího školst┗í 
ふ┗ýkoﾐo┗éぶ 

2. NarůstajíIí adﾏiﾐistrati┗a a H┞rokraIie 

3. Přeﾐášeﾐí koﾏpeteﾐIí rodiﾐ┞ ﾐa škol┞ a 
instituce 
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PRIORITA ヲ UDRŽENÍ DOSTUPNOSTI A ZKVALITNĚNÍ )ÁKLADNÍHO V)DĚLÁVÁNÍ 

 
S – Silﾐé stráﾐk┞ W – SlaHé stráﾐk┞ 

1. DoHrá dostupﾐost – geografiIké rozﾏístěﾐí 
2. Dostatečﾐá kapaIita pro přijetí dítěte se 

SVP 

3. SpeIiálﾐí škola – dostatečﾐá kapaIita 

 

1. Nero┗ﾐoﾏěrﾐé rozložeﾐí )Š Vodňaﾐ┞ 
ふ┗┞Ha┗eﾐost jedﾐotli┗ýIh Hudo┗ぶ 

2. Nedostatek sporto┗išť 
3. )Š Vodňaﾐ┞ – ヲ Hudo┗┞ Hariér┞ 

O – příležitosti T - hrozby 

1. )k┗alitﾐěﾐí ┗zdělá┗áﾐí )Š Vodňaﾐ┞ ふsloučeﾐí 
škol- stejﾐé podﾏíﾐk┞ぶ 

2. V┞t┗ořeﾐí školﾐího poradeﾐského 
praIo┗iště 

3. Další ┗zdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků, 
sdíleﾐí pozﾐatků doHré pra┝e, rozvoj 

spolupráIe s pedagogy z jiﾐýIh škol 

1. )půsoH fiﾐaﾐIo┗áﾐí regioﾐálﾐího školst┗í 
ふ┗ýkoﾐo┗éぶ 

2. Nedostatek pedagogů 

3. )rušeﾐí speIiálﾐí škol┞ 

 

 

PRIORITA 3 ROZVOJ A )KVALITNĚNÍ NEFORMÁLNÍHO A )ÁJMOVÉHO V)DĚLÁVÁNÍ 

 

S – Silﾐé stráﾐk┞ W – SlaHé stráﾐk┞ 

1. E┝isteﾐIe DDM a jeho poHočk┞ ┗ Ba┗oro┗ě 
– dostupnost 

2. NaHídka ┗olﾐočaso┗ýIh akti┗it – široké 
spektruﾏ orgaﾐizaIí N)V 

3. NaHídka kroužků ┗e školáIh 

1. ŠD Vodňaﾐ┞ – nedostatek prostor – žáIi ┗e 
třídáIh 

2. Ch┞Hí zázeﾏí pro ﾐeorgaﾐizo┗aﾐé 
┗olﾐočaso┗é akti┗it┞  

3. Nedostatek ┗edouIíIh ┗ DDM 

 

O – příležitosti T - hrozby 

1. Rozšířeﾐí ﾐaHídk┞ ┗olﾐočaso┗ýIh akti┗it 
2. Podpora lidí praIujíIíIh s dětﾏi ┗ jejich 

┗olﾐéﾏ čase 

3. Budo┗áﾐí a oHﾐo┗a zázeﾏí pro ┗olﾐočaso┗é 
akti┗it┞ dětí 

1. Jedﾐostraﾐﾐé do┗edﾐosti u dětí 
2. RostouIí legislati┗ﾐí zatížeﾐí¨ 

3. Nedostatečﾐé fiﾐaﾐčﾐí zdroje ﾐa 
iﾐfrastrukturu a čiﾐﾐosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

88 

 

OSTATNÍ 

 
S – Silﾐé stráﾐk┞ W – SlaHé stráﾐk┞ 

1. FuﾐgujíIí s┗azk┞ oHIí a MAS ┗ úzeﾏí 
2. FuﾐgujíIí ﾏateřská Ieﾐtra ふBa┗oro┗, 

ChelčiIe, Vodňaﾐ┞ぶ 
3. )UŠ Vodňaﾐ┞, poHočka Ba┗oro┗ – 

dostupnost 

1. Špatﾐá dostupﾐost PPP – Ih┞Hí odloučeﾐé 
praIo┗iště ┗e VodňaﾐeIh 

2. Ch┞Hí ﾐízkopraho┗é zařízeﾐí pro děti a 
ﾏládež dle zákoﾐa č. ヱヰΒ/ヲヰヰヶ SH. 

3. Nedostatečﾐá kapaIita )UŠ – ﾐe┗┞ho┗ujíIí 
prostory 

 

O – příležitosti T - hrozby 

1. )ajištěﾐí soIiálﾐíIh služeH podporujíIíIh 
rodiny s dětﾏi se SVP 

2. )UŠ – ote┗řeﾐí literárﾐě draﾏatiIkého 
oboru 

3. DVPP pro )UŠ 

1. R┞Ihle se ﾏěﾐíIí legislati┗a 

2. Nadﾏěrﾐá adﾏiﾐistrati┗a 

3. Pedagogo┗é )UŠ ﾐejsou odHorﾐě ┗zdělá┗áﾐi 
v práIi s dětﾏi se SVP 

 

 

 SWOT – ン ANALÝ)A K OPATŘENÍM MAP - Předškolﾐí vzděláváﾐí 

Čteﾐářská pregraﾏotﾐost ふČPぶ 
 

S – Silﾐé stráﾐk┞ W – SlaHé stráﾐk┞ 

1. Škol┞ podporují roz┗oj ČP a řečo┗ýIh akti┗it 
v ráﾏIi ŠVP ふﾏájí staﾐo┗eﾐ┞ koﾐkrétﾐí Iíleぶ 

2. Ve školáIh e┝istuje ﾐeHo je ┗┞uží┗áﾐa 
kﾐiho┗ﾐa ふškolﾐí, ﾏístﾐíぶ  

3. Ve školáIh e┝istuje čteﾐářsk┞ podﾐětﾐé 
prostředí ふčteﾐářské koutk┞, ﾐástěﾐk┞, 
ﾏísto pro ┗┞sta┗o┗áﾐí ..ぶ 

1. Ch┞Hí defiﾐiIe pojﾏu ČP ふIo ┗šeIhﾐo taﾏ 
patříぶ a ﾏetodiIká podpora  

2. Škol┞ ﾐedispoﾐují dostatečﾐýﾏ teIhﾐiIkýﾏ 
a ﾏateriálﾐíﾏ zaHezpečeﾐíﾏ ┗ oHlasti ČP, 
ﾐejsou ┗e školáIh dostatečﾐě ┗┞uží┗áﾐ┞ 
iﾐterakti┗ﾐí ﾏetod┞ a poﾏůIk┞ ┗ oblasti 

roz┗oje ČP  
3. Učitelé ﾐedostatečﾐě ┗┞uží┗ají pozﾐatků 

v pra┝i a sdíleﾐí doHré pra┝e ┗ oblasti 

roz┗oje ČP ﾏezi seHou a s učiteli z jiﾐýIh 
škol  

O – příležitosti T - hrozby 

1. Sdíleﾐí zkušeﾐostí a roz┗oj spolupráIe 

2. V┞uží┗áﾐí dotaIí a graﾐtů ﾐa roz┗oj ČP 

3. Sﾐižo┗áﾐí počtu dětí ┗e třídáIh 

1. Nedostatek staHilﾐí fiﾐaﾐčﾐí podpor┞ pro 
roz┗oj ČP ふﾐedostatečﾐé ﾏateriálﾐě 
teIhﾐiIké zázeﾏí, Ih┞HějíIí fiﾐaﾐIe ﾐa 
iﾐo┗aIe a ┗ýﾏěﾐu poﾏůIek k roz┗oji ČP, 
ﾐedostatečﾐý počet poﾏůIek …ぶ  

2. NadH┞tečﾐá adﾏiﾐistrati┗a ﾐa úkor 
┗zdělá┗aIího proIesu 

3. Nedostatečﾐý tlak na implementaci rozvoje 

ČP ﾐa ﾐárodﾐí úro┗ﾐi  
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MateﾏatiIká pregraﾏotﾐost ふMPぶ 
 

S – Silﾐé stráﾐk┞ W – SlaHé stráﾐk┞ 

1. Škol┞ podporují roz┗oj ﾏateﾏatiIké 
pregramotnosti v ráﾏIi ŠVP ふﾏají 
staﾐo┗eﾐ┞ koﾐkrétﾐí Iíleぶ 

2. Dostatečﾐá ┗┞Ha┗eﾐost pro ﾏateﾏatiIkou 
pregramotnost v ﾏateřskýIh školáIh 

3. Kreati┗ita pedagogů a oIhota ┗zdělá┗at se 
v oHlasti ﾏateﾏatiIké pregraﾏotﾐosti 

 

1. Nedostatečﾐá ┗zdělá┗aIí ﾐaHídka, 
ﾐedostatek ﾏetodiIkýIh ﾏateriálů a 
Ih┞HějíIí ﾏetodiIké ┗edeﾐí  

2. Učitelé MŠ ﾐedostatečﾐě ┗┞uží┗ají 
poznatky v pra┝i a sdíleﾐí doHré pra┝e 
v oHlasti roz┗oje ﾏateﾏatiIké 
pregramotnosti mezi sebou i s učiteli 
z jiﾐýIh škol 

3. Nedostatečﾐé podﾏíﾐk┞ pro iﾐdi┗iduálﾐí 
práIi s dětﾏi s ﾏiﾏořádﾐýﾏ zájﾏeﾏ o 
počítáﾐí ﾐeHo logiku 

 

O – příležitosti T - hrozby 

1. Sdíleﾐí zkušeﾐostí a roz┗oj spolupráIe 

2. V┞uží┗áﾐí dotaIí a graﾐtů ﾐa roz┗oj 
ﾏateﾏatiIké pregraﾏotﾐosti 

3. Sﾐižo┗áﾐí počtu dětí ┗e třídáIh 

 

1. Nedostatek staHilﾐí fiﾐaﾐčﾐí podpor┞ pro 
roz┗oj ﾏateﾏatiIké pregraﾏotﾐosti 
ふﾐedostatečﾐé ﾏateriálﾐě teIhﾐiIké 
zázeﾏí, Ih┞HějíIí fiﾐaﾐIe ﾐa inovace a 

┗ýﾏěﾐu poﾏůIek k rozvoji MP, 

ﾐedostatečﾐý počet poﾏůIek …ぶ  
2. Nek┗alitﾐě ﾐasta┗eﾐý s┞stéﾏ ┗zdělá┗áﾐí i 

odHorﾐé pra┝e 

3. NadH┞tečﾐá adﾏiﾐistrati┗a ﾐa úkor 
┗zdělá┗aIího proIesu 

 

 

Iﾐkluze/společﾐé vzděláváﾐí 
 

S – Silﾐé stráﾐk┞ W – SlaHé stráﾐk┞ 

1. DoHrá podpora v legislati┗ě, doHrá ﾏetodiIká 
podpora PPP a SPC 

2. Škol┞ kladou důraz ﾐejeﾐ ﾐa Hudo┗áﾐí 
┗lastﾐího úspěIhu dítěte, ale i ﾐa 
odHourá┗áﾐí Hariér ﾏezi lidﾏi, ┗edou 
k souﾐáležitosti s ostatﾐíﾏi dětﾏi a dalšíﾏi 
lidﾏi, učí ┗šeIhﾐ┞ děti u┗ědoﾏo┗at si prá┗a a 

povinnosti (vina, trest, spravedlnost) 

3. Škol┞ uﾏí koﾏuﾐiko┗at s dětﾏi, rodiči i 
pedagog┞, ┗ﾐíﾏají jejiIh potřeH┞ a 
s┞steﾏatiIk┞ roz┗íjí školﾐí kulturu, Hezpečﾐé 
a ote┗řeﾐé kliﾏa škol┞, pedagogo┗é škol┞ 

1. Dlouhé ┗┞šetřo┗aIí lhůt┞ ┗ poradeﾐskýIh 
zařízeﾐíIh 

2. Škol┞ ﾐejsou HezHariéro┗é ふjedﾐá se o 
HezHariéro┗ost jak ┗ﾐější tj. zpřístupﾐěﾐí 
škol┞ tak i ┗ﾐitřﾐí tj. přizpůsoHeﾐí a 
┗┞Ha┗eﾐí tříd a dalšíIh prostorů škol┞ぶ  

3. Velký počet dětí ┗e třídáIh 
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jsou sIhopﾐi ┗hodﾐě přizpůsoHit oHsah 
┗zdělá┗áﾐí, upravit formy a metody 

┗zdělá┗áﾐí a ﾐasta┗it růzﾐé úro┗ﾐě oHtížﾐosti 
v souladu se speIifik┞ a potřeHaﾏi dětí tak, 
aH┞ H┞lo dosažeﾐo a ┗┞užito ﾏa┝iﾏálﾐíIh 
ﾏožﾐostí ┗zdělá┗aﾐého dítěte, pedagogo┗é 
spolupraIují při ﾐaplňo┗áﾐí ┗zdělá┗aIíIh 
potřeH dětí ふﾐapř. společﾐýﾏi poradaﾏi 
týkajíIíﾏi se ┗zdělá┗áﾐí těIhto dětí 

O – příležitosti T - hrozby 

1. PřizpůsoHeﾐí prostor děteﾏ se SVP 

2. Meﾐší počet dětí ┗e třídáIh s dětﾏi se SVP 

3. )apůjčo┗áﾐí koﾏpeﾐzačﾐíIh poﾏůIek ﾏezi 
školaﾏi 

1. Nedostatečﾐé fiﾐaﾐčﾐí ohodﾐoIeﾐí 
ﾐepedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ┗e funkci 

školﾐího asisteﾐta a Ihů┗┞ 

2. ﾐeoIhota rodičů a ﾐěkd┞ i pediatrů přizﾐat 
haﾐdiIap dítěte, popíráﾐí proHléﾏů 

3. často ﾐeﾐí zajištěﾐa ┗časﾐá diagﾐostika 

 

 

 

Pol┞teIhﾐiIké vzděláváﾐí 
 

S – Silﾐé stráﾐk┞ W – SlaHé stráﾐk┞ 

1. TeIhﾐiIké, přírodo┗ědﾐé a eﾐ┗iroﾐﾏeﾐtálﾐí 
┗zdělá┗áﾐí je realizo┗áﾐo ┗ souladu s RVP 

PV 

2. Dostatek poﾏůIek i fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků 
na rozvoj polytechniky 

3. DoHrá spolupráIe s rodiči i firﾏaﾏi 
4.  

1. Ch┞Hí prostor pro pol┞teIhﾐiku ┗ﾐitřﾐí i 
┗ﾐější 

2.  Velký počet dětí ┗e třídáIh 

3. Nedostatečﾐé pedagogiIké zajištěﾐí 
s ohledeﾏ ﾐa Hezpečﾐost 

O – příležitosti T - hrozby 

1. Pokračo┗áﾐí projektů t┞pu „E┝pediIe-

S┗ětozor“ 

2. DVPP v oblasti polytechniky 

3. Sdíleﾐí doHré pra┝e a spolupráIe ﾏezi 
školaﾏi 

1. Přehﾐaﾐé požada┗k┞ ﾐa zajištěﾐí Hezpečﾐosti 
dětí Hráﾐí zdra┗éﾏu roz┗oji dítěte a odrazují 
učitele od této čiﾐﾐosti 

2. Miﾏo školu ﾏálo podﾐětů pro stiﾏulaIi 
rozvoje polytechniky 

3. Nedostatek příležitostí k DVPP v oblasti 

polytechniky 
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KoﾏpeteﾐIe ke kreativitě a iﾐiIiativě dětí 
 

S – Silﾐé stráﾐk┞ W – SlaHé stráﾐk┞ 

1. Škol┞ podporují klíčo┗é koﾏpeteﾐIe k rozvoji 

kreati┗it┞ podle RVP PV, s┞steﾏatiIk┞ učí 
pr┗kůﾏ iﾐiIiati┗┞ a kreati┗it┞, prostředí a 
přístup pedagogů podporuje faﾐtazii a 
iﾐiIiati┗u dětí  

2. Škol┞ ﾐaHízí pestré ﾏožﾐosti seHerealizaIe 
dětí, uﾏožňují děteﾏ realizo┗at ┗lastﾐí 
ﾐápad┞ ふﾐapř. draﾏatizaIe te┝tuぶ  

3. Škol┞ iﾐforﾏují a spolupraIují ┗ oblasti 

podpor┞ koﾏpeteﾐIí k iﾐiIiati┗ě a kreati┗itě 
s rodiči ふﾐapř, ukázk┞ práIe s dětﾏi pro 
rodiče, dﾐ┞ ote┗řeﾐýIh d┗eříぶ  

1. Hodﾐě dětí ┗e třídáIh, ﾏálo času ﾐa 
iﾐdi┗iduálﾐí práIi 

2. Negati┗ﾐí ┗li┗ koﾐzuﾏﾐího způsoHu ži┗ota ﾐa 
roz┗oj t┗oři┗osti a estetiIkého Iítěﾐí 

3. Děteﾏ Ih┞Hí trpěli┗ost a ┗┞tr┗alost, ﾐeuﾏí si 
užít radost z proIesu t┗ořeﾐí, touha po 
r┞Ihléﾏ ┗ýsledku 

O – příležitosti T - hrozby 

1. Na┗ázáﾐí ﾐa tradiIe, z┗┞k┞, ročﾐí I┞klus, 
tradičﾐí hodﾐot┞ 

2. Sdíleﾐí zkušeﾐostí, stáže, ┘orkshop┞ 

3. Podpora spolupráIe s rodiči ┗ oblasti 

koﾏpeteﾐIí ke kreati┗itě a iﾐiIiati┗ě dětí 

1. Velký počet dětí ┗e třídáIh 

2. Nejsou podﾏíﾐk┞ pro persoﾐálﾐí zajištěﾐí 
3. Koﾐzuﾏﾐí způsoH ži┗ota, ┗šeIhﾐo si koupí, 

ﾐeﾐutí je Iokoli┗ si udělat 
 

 

SoIiálﾐí a oHčaﾐské dovedﾐosti a další klíčové koﾏpeteﾐIe 

 

S – Silﾐé stráﾐk┞ W – SlaHé stráﾐk┞ 

1. Ve škole je pěsto┗áﾐa kultura koﾏuﾐikaIe 
ﾏezi ┗šeﾏi účastﾐík┞ ┗zdělá┗áﾐí  

2. Výuka sﾏěřuje k přípra┗ě ﾐa ┗ýuku ┗ )Š, 
k základﾐíﾏ společeﾐskýﾏ ﾐá┗┞kůﾏ a 
pra┗idlůﾏ Iho┗áﾐí ┗ růzﾐýIh prostředíIh, 
škol┞ roz┗íjí sIhopﾐosti dětí učit se  

3. Škol┞ Hudují po┗ědoﾏí o etiIkýIh hodﾐotáIh, 
ﾏají forﾏálﾐě i ﾐeforﾏálﾐě jedﾐozﾐačﾐě 
ﾐasta┗eﾐá a sdíleﾐá spra┗edli┗á pra┗idla 
společeﾐského Iho┗áﾐí a koﾏuﾐikaIe, která 
se dodržují  

1. Velký počet dětí ┗e třídáIh 

2. Negati┗ﾐí ┗li┗ ﾏédií, špatﾐé ┗zor┞ 

3. Nerespekto┗áﾐí pra┗idel MŠ ze straﾐ┞ rodičů 

 

O – příležitosti T - hrozby 

1. SpolupráIe škol, iﾐstituIí a rodiﾐ┞ 

2. VíIe ┗┞uží┗at ﾏetodiIkýIh ﾏateriálů a 
ﾐaHízet je rodičůﾏ 

3. Dodržo┗áﾐí a respekto┗áﾐí pra┗idel 

1. Příklad┞ špatﾐého Iho┗áﾐí ┗ ﾐěkterýIh 
rodiﾐáIh 

2. Negati┗ﾐí ┗li┗ společﾐosti, ﾐesprá┗ﾐé 
ﾐasta┗eﾐí hodﾐot, ztráta hodﾐot 

3. Rodiče přeﾐáší odpo┗ědﾐost ﾐa školu a 
┗ětšiﾐa rodičů ﾐeplﾐí základﾐí společeﾐskou 
fuﾐkIi, děti ﾐeﾐesou zodpo┗ědﾐost za s┗é 
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Iho┗áﾐí 
 

Digitálﾐí koﾏpeteﾐIe pedagogiIkýIh praIovﾐíků 

 

S – Silﾐé stráﾐk┞ W – SlaHé stráﾐk┞ 

1. Škol┞ jsou ┗┞Ha┗eﾐ┞ digitálﾐíﾏi 
technologiemi 

2. Pedagogo┗é ﾏají základﾐí zﾐalosti pro práIi 
s počítačeﾏ a iﾐterﾐeteﾏ 

3. Dostupﾐé ┗zdělá┗áﾐí ┗ oHlasti digitálﾐíIh 
koﾏpeteﾐIí 

 

 

1. Pedagogo┗é ﾐeuﾏí apliko┗at základﾐí 
zﾐalosti práIe s počítačeﾏ a iﾐterﾐeteﾏ 
v praxi 

2. NeoIhota ﾐěkterýIh pedagogů rozšiřo┗at 
s┗é zﾐalosti ┗ oHlasti digitálﾐíIh koﾏpeteﾐIí 

3. Nedostatečﾐý časo┗ý prostor pro 
upe┗ňo┗áﾐí digitálﾐíIh koﾏpeteﾐIí ┗ pra┝i 

O – příležitosti T - hrozby 

1. Sdíleﾐí zkušeﾐostí ﾏezi pedagog┞ ┗ ráﾏIi 
škol┞ 

2. V┞uží┗áﾐí graﾐtů a dotaIí k ﾐákupu ICT  
3. DVPP pro roz┗oj digitálﾐíIh koﾏpeteﾐIí 

1. )ahlIeﾐost iﾐforﾏačﾐíﾏi technologiemi 

2. R┞Ihlé zastará┗áﾐí ┗┞Ha┗eﾐí, teIhﾐologií 
3. Fiﾐaﾐčﾐí ﾐáročﾐost ﾐa pořízeﾐí, aktualizaIi a 

modernizaci 

 

 

SWOT – ン ANALÝ)A K OPATŘENÍM MAP - )ÁKLADNÍ vzděláváﾐí 

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST  
 

S – Silﾐé stráﾐk┞ W – SlaHé stráﾐk┞ 

1. FuﾐgujíIí čteﾐářské kluH┞ v )Š 

2. SpolupráIe s ﾏístﾐíﾏi kﾐiho┗ﾐaﾏi 
3. Kﾐižﾐí foﾐd 

1. Ch┞Hí prostor┞ pro školﾐí kﾐiho┗ﾐ┞ 

2. Ch┞Hí fiﾐaﾐčﾐí prostředk┞ ﾐa oHﾐo┗u 
kﾐižﾐího foﾐdu a ﾐákup ﾐo┗ýIh kﾐih 

3. Děti ﾐeuﾏí číst s porozuﾏěﾐíﾏ 

O – příležitosti T - hrozby 

1. Roz┗oj čteﾐářskýIh díleﾐ 

2. DVPP ke čteﾐářské graﾏotﾐosti 
3. Na┗ýšeﾐí hodiﾐ českého jaz┞ka ┗ ŠVP 

1. Nezájeﾏ ze straﾐ┞ žáků a rodičů o čteﾐí 
2. Mﾐoho adﾏiﾐistrati┗┞ zaHírá čas, který H┞ 

ﾏohli pedagogo┗é ┗ěﾐo┗at žákůﾏ  
3. Nedostatek staHilﾐí fiﾐaﾐčﾐí podpor┞ pro 

roz┗oj čteﾐářské graﾏotﾐosti 
 

MATEMATICKÁ GRAMOTNOST  
 

S – Silﾐé stráﾐk┞ W – SlaHé stráﾐk┞ 

1. Škol┞ podporují roz┗oj MG ┗ ráﾏIi ŠVP 
ふﾏají staﾐo┗eﾐ┞ koﾐkrétﾐí Iíleぶ 

2. Ve škole je podporo┗áﾐo ﾏateﾏatiIké 

1. Ve školáIh ﾐee┝istují pra┗idelﾐé 
kroužk┞/doučo┗áﾐí/ﾏiﾏoškolﾐí akti┗it┞ 
v oHlasti ﾏateﾏatiIké graﾏotﾐosti – ﾐapř. 
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ﾏ┞šleﾐí u žáků ふpříklad┞ k řešeﾐí a 
poIhopeﾐí každodeﾐﾐíIh situaIí, situaIí 
spojeﾐýIh s HudouIí profesí ﾐeHo 
k oHjasﾐěﾐí přírodﾐíIh zákoﾐů apod.ぶ  

3. Ve školáIh jsou ┗┞uží┗áﾐa iﾐterakti┗ﾐí 
ﾏédia, iﾐforﾏačﾐí a koﾏuﾐikačﾐí 
technologie v oblasti rozvoje MG 

 

kroužek záHa┗ﾐé logik┞  
2. Ve školáIh ﾐejsou dostatečﾐé podﾏíﾐk┞ pro 

iﾐdi┗iduálﾐí práIi s žák┞ s ﾏiﾏořádﾐýﾏ 
zájﾏeﾏ o matematiku  

3. Nízká ﾏoti┗aIe žáků k sousta┗ﾐé, pra┗idelﾐé 
práIi 

O – příležitosti T - hrozby 

1. Sdíleﾐí pozﾐatků doHré pra┝e, roz┗oj 
spolupráIe s pedagogy z jiﾐýIh škol 

2. DVPP k ﾏateﾏatiIké graﾏotﾐosti 
3. Možﾐost ┗┞užití alterﾐati┗ﾐíIh ﾏetod 

┗ýuk┞ 

1. Nedostatek staHilﾐí fiﾐaﾐčﾐí podpor┞ pro 
roz┗oj MG ふpůleﾐí hodiﾐ, iﾐo┗aIe a ┗ýﾏěﾐa 
učeHﾐíIh poﾏůIek k roz┗oji MG …ぶ 

2. Nedostatečﾐé ﾏateriálﾐě teIhﾐiIké 
podﾏíﾐk┞ pro roz┗oj ┗ MG ﾏiﾏo školu 
ふe┝kurze, ┗ýsta┗┞, teﾏatiIké prograﾏ┞ 
apod.)  

3. Nezájeﾏ ze straﾐ┞ žáků a rodičů  
 

INKLU)IVNÍ V)DĚLÁVÁNÍ A PODPORA ŽÁKŮ OHROŽENÝCH ŠKOLNÍM NEÚSPĚCHEM  
 

S – Silﾐé stráﾐk┞ W – SlaHé stráﾐk┞ 

1. Škol┞ uﾏí koﾏuﾐiko┗at s žák┞, rodiči i 
pedagog┞, ┗ﾐíﾏají jejiIh potřeH┞ a 
s┞steﾏatiIk┞ roz┗íjí školﾐí kulturu, 
Hezpečﾐé a ote┗řeﾐé kliﾏa škol┞  

2. Škol┞ učí ┗šeIhﾐ┞ žák┞ u┗ědoﾏo┗at si 
prá┗a a po┗iﾐﾐosti ふ┗iﾐa, trest, 
spra┗edlﾐost, Úﾏlu┗a o prá┗eIh dítěte 
apod.)  

3. Pedagogo┗é spolupraIují ┗e ┗ýuIe s dalšíﾏi 
pedagogiIkýﾏi praIo┗ﾐík┞ ふasisteﾐt 
pedagoga)  

1. Nedostatečﾐá odHorﾐá připra┗eﾐost  
pedagogů ﾐa iﾐkluzi ふﾐejsou speIiálﾐí 
pedagogo┗éぶ 

2. Na┗ýšeﾐí adﾏiﾐistrati┗ﾐí zátěže pro školu 

3. Ch┞Hí práIe ﾐezisko┗ého sektoru ┗ oblasti 

inkluze 

O – příležitosti T - hrozby 

1. Škol┞ ┗┞t┗áří s┞stéﾏ podpor┞ pro žák┞ se 
SVP 

2. Sdíleﾐí pozﾐatků doHré pra┝e, roz┗oj 
spolupráIe s pedagogy z jiﾐýIh škol 

3. DVPP v oblasti inkluze 

1. Nedostatečﾐé fiﾐaﾐčﾐí zajištěﾐí persoﾐálﾐíIh 
ﾐákladů ﾐa práIi s heterogeﾐﾐíﾏi skupiﾐaﾏi 
žáků ふﾐapř. AP, pedagogiIké i ﾐepedagogiIké 
praIo┗ﾐík┞ぶ  

2. Nedostatečﾐé z┗ládáﾐí forﾏati┗ﾐího 
hodﾐoIeﾐí heterogeﾐﾐí tříd┞ ふproHléﾏ┞ 
s ﾐasta┗eﾐíﾏ a udržeﾐíﾏ s┞stéﾏu hodﾐoIeﾐí 
žáků apod.ぶ  

3. Nepřipra┗eﾐost iﾐkluze, ﾏﾐoho za┗ádějíIíIh 
informaci 

 


