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Úvod
Moravskoslezský kraj (dále také MSK) je počtem 1 207 tis. obyvatel (k 31. 12. 2017) třetí nejlidnatější
v ČR. Na jeho území se však rozkládá pouze 300 obcí a řadí se tak k regionům s nejmenším počtem
sídel. Hustota osídlení je 222 obyvatel na km2. Největší koncentrace obyvatel (téměř 59 %) je
ve městech s více než 20 tisíci obyvateli. V krajské metropoli Ostravě žije přes 290 tis. obyvatel, tj.
zhruba čtvrtina obyvatel kraje. Dalšími velkými městy s počtem obyvatel nad 50 tisíc jsou Havířov,
Opava, Frýdek-Místek a Karviná.
Od 19. století kraj patřil, a také v současnosti stále patří, mezi nejdůležitější průmyslové regiony střední
Evropy. Velkým zdrojem nerostného bohatství byla již za dob Rakouska-Uherska ostravsko-karvinská
uhelná pánev, kde se těžilo převážně kvalitní koksovatelné černé uhlí a v současné době je zde
soustředěna těžba téměř celé produkce černého uhlí v ČR, i když dochází k poklesu vytěženého
množství. Kraj je celostátním centrem těžkého průmyslu a hutnictví, mimo to se zde daří také průmyslu
chemickému a farmaceutickému, vyrábí se zde dopravní prostředky, nezaostává ani výroba a rozvod
elektřiny, plynu a vody. Od počátku 90. let dochází k postupnému zlepšování životního prostředí, které
bylo zasaženo právě průmyslovou výrobou. K podstatnému zlepšení stavu přispívá zejména používání
šetrnějších technologií a investice do ekologických opatření, nicméně ani toto zatím nestačí k tomu, aby
se Moravskoslezský kraj přestal řadit mezi nejzatíženější oblasti v ČR. Vlivem těžkého průmyslu došlo
totiž ke znečištění všech složek životního prostředí včetně kontaminace půdy a spodních vod.
Kraj dlouhodobě sužuje problematika nezaměstnaných osob. Nejhůře se hledá zaměstnání v Karviné
a Bruntálu, nejnižší nezaměstnanost vykazuje Frýdek-Místek a Nový Jičín. Co však i nadále zůstává
velkým problémem je počet dlouhodobě nezaměstnaných (déle než 12 měsíců), který převyšuje
celorepublikový průměr. Neustále také roste počet obyvatel, jejichž příjmy se pohybují pod hranicí
životního minima. Dalším fenoménem, který ovlivňuje podobu Moravskoslezského kraje i celé ČR, je
nízká porodnost, která přispívá k pozvolnému stárnutí populace. Vedle pokračujícího přirozeného úbytku
obyvatel dochází navíc v kraji, na rozdíl od zbytku republiky, od roku 1993 k nepřetržitému poklesu
obyvatelstva migrací.
Moravskoslezský kraj je však kraj s bohatými tradicemi a velkým potenciálem a vzhledem ke svému
umístění (příhraniční oblast Slovenska a Polska) je ideální lokalitou k investování. Silniční i železniční
dopravní síť umožňuje přepravu v rámci celé republiky i sousedících zemí. Zaměstnání lze najít
v automobilovém průmyslu, tradičních i nejmodernějších průmyslových odvětvích.
Potenciál kraje spočívá rovněž v oblasti vzdělávání, neboť MSK je zřizovatelem většiny středních
a vyšších odborných škol v lokalitě, ve kterých dbá na zvyšování kvality, efektivity a materiálního zázemí
škol tak, aby nabízené vzdělání korespondovalo s vývojovými trendy a budoucí uplatnitelností v MSK.
Na to je také navázána spolupráce s klíčovými partnery a zaměstnavateli v území.
Analýza potřeb v území byla zpracována v souladu s podmínkami výzvy Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy (dále také MŠMT) č. 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání (prioritní osa 3
OP VVV), zejména přílohou č. 2 Postupy KAP; zabývá se vývojem trhu práce a vzdělávacím systémem
v území kraje, klíčovými otázkami stanovenými pro analytickou část KAP, povinnými a nepovinnými
tématy, definuje problémové oblasti. Při zpracování analýzy byly využity vlastní a také veřejně dostupné
informační zdroje: např. DZ MSK 2016, VZ MSK, analýzy a doporučení RIS3 Strategie, Statistická ročenka
Moravskoslezského kraje 2018 vydaná Českým statistickým úřadem, analýzy a prognózy
Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, analýzy a šetření NÚV. Analýza potřeb v území v první kapitole
mapuje výchozí stav vzdělávacího systému a trhu práce v Moravskoslezském kraji. Druhá kapitola uvádí
popis a analýzu klíčových oblastí vzdělávání, na které bude kladen důraz v rámci daného období včetně
detekování problémových oblastí, které žádají řešení1.

1

Zdroj: Krajská správa Českého statistického úřadu v Ostravě. (2018). Statistická ročenka Moravskoslezského
kraje. Ostrava: Český statistický úřad.
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1 Analýza výchozího stavu vzdělávací soustavy a trhu práce
v Moravskoslezském kraji
1.1 Demografický vývoj v Moravskoslezském kraji
Region Moravskoslezského kraje je vybaven kvalitním systém školního vzdělávání. Ve školním roce
2017/2018 na 441 základních školách plnilo povinnou školní docházku 104 247 žáků. Oborově širokou
škálu 136 středních škol (z toho 40 vyučujících v oboru gymnázií) a 2 konzervatoří doplňuje 13 vyšších
odborných škol a 4 vysoké školy (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostravská
univerzita, Slezská univerzita v Opavě a Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání
Havířov), které svými 16 fakultami zabezpečují výuku pro více než 25 tis. studentů2.
Graf 1: Podíl jednotlivých zřizovatelů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských
zařízení v MSK ve školním roce 2017/2018
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Zdroj: OŠMS KÚ MSK

Výše uvedený graf demonstruje, že nejvíce právnických osob vykonávajících činnost škol a školských
zařízení zřizovaly obce (66,9 %), následovány krajem (19,9 %), soukromými zřizovateli (10,6 %),
církvemi (1,7 %) a zbylý celek doplňují zařízení zřizovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
(0,8 %) a Ministerstvem vnitra (0,1 %).
Pro odhad budoucího vývoje počtu dětí, žáků a studentů v jednotlivých oblastech vzdělávací soustavy
a tedy odhad potřebný pro plánování kapacit v oblasti vzdělávání je nezbytná znalost demografického
vývoje v příslušných věkových skupinách. V roce 2008 kulminoval počet živě narozených dětí, který
postupně vzrůstal od roku 2000. Od roku 2009 je naopak porodnost klesající s mírnými plusovými výkyvy
od roku 2013. Poslední sledované období 2016 až 2017 vykazuje mírný nárůst počtu živě narozených
dětí v MSK vyjma Ostravy a Opavy, kde opět dochází k mírnému poklesu – změny v porodnosti však
nejsou nikterak dramatické.
V období let 2007 – 2012 lze sledovat příznivý demografický vývoj ve věkové skupině 3-5letých. Od roku
2013 byl zaznamenán v této věkové skupině mírný pokles, avšak v meziročním srovnání mezi lety 2016
a 2017 došlo k nárůstu o 396 dětí (1,1 %). Ve skupině 6-14letých lze sledovat pozitivní trend, od roku
2012 je patrný každoroční nárůst v této kategorii. Poslední vykázaný meziroční přírůstek (mezi lety 2016
a 2017) činil 425 žáků (0,4 %), přírůstek je znatelně menší než v předchozím sledovaném období, kdy
dosahoval hodnoty 2 090 žáků (1,9 %). Dlouhodobě pokračuje pokles v kategorii 15-18letých
s meziročním úbytkem o 95 žáků (0,2 %) za poslední uváděné období, což je ovšem zhruba 4x méně
než mezi lety 2015 a 2016. Věková skupina 19-21letých vykazuje od roku 2010 klesající trend. Meziroční
úbytek mezi lety 2016 a 2017 vykazoval hodnotu 1 069 (3,1 %).
2

Zdroj: Krajská správa Českého statistického úřadu v Ostravě. (2018). Statistická ročenka Moravskoslezského
kraje. Ostrava: Český statistický úřad.
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Graf 2: Demografický vývoj v MSK dle věkových skupin

Zdroj: ČSÚ

Demografický vývoj v MSK dle věkových skupin obvyklého nástupu dětí, žáků a studentů do jednotlivých
stupňů vzdělání:


Oblast předškolního vzdělávání (věková skupina 3-5 let): Nejvyšší počet dětí spadajících
do věkové kategorie 3-5 let byl zaznamenán v roce 2012. Od roku 2013 do roku 2016 počet
dětí v této věkové skupině klesal. V posledním meziročním srovnávání byl však opět vykázán
mírný nárůst celkového počtu 3-5letých dětí v MSK, a to o 396 dětí. Záporný meziroční rozdíl je
patrný pouze v okrese Karviná, nejvyšší absolutní nárůst zaznamenal okres Ostrava-město.

Graf 3: Demografický vývoj 3-5letých dětí V MSK
41 000

40 432
39 595

40 000

39 937

Počet obyvatel

39 000
38 000

37 964

37 451

37 000

35 000

36 238

35 830

36 000
34 971

34 687

34 196

35 083

34 000
33 000
32 000
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Rok
Zdroj: ČSÚ



Oblast základního vzdělávání (věková skupina 6-14 let): Od roku 2012 dochází
k pravidelnému meziročnímu nárůstu počtu dětí ve skupině 6–14letých. Mezi lety 2016 a 2017
byl vykázán nárůst o 425 dětí (0,4 %). Nárůst počtu dětí této věkové skupiny na rozdíl
od předchozích let již nevykazovaly všechny okresy MSK, pokles byl zaznamenán v okresech
Bruntál a Karviná. Největší absolutní nárůst byl stejně jako ve dvou předchozích letech
zaznamenán v okresech Ostrava a Frýdek-Místek.
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Graf 4: Demografický vývoj 6-14letých dětí v MSK
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oblast středního vzdělávání (věková skupina 15-18 let): Od roku 2007 až do roku 2017
prodělávala populace této věkové skupiny setrvalý pokles. Propad během 10 let je více
než 23 000 osob. V posledních dvou letech se počet této věkové skupiny začíná stabilizovat.

Graf 5: Demografický vývoj 15-18letých v MSK
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oblast vyššího odborného vzdělávání/vysokoškolského bakalářského vzdělávání
(věková skupina 19-21 let): Stejně jako u věkové kategorie 15-18 let, i v této věkové kategorii
docházelo od roku 2007 až po rok 2017 k setrvalému poklesu, poslední meziroční pokles však
již neznamenal takový propad jako v předchozích letech.
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Graf 6: Demografický vývoj 19-21letých v MSK
52 248

51 701

51 917

51 000

50 969
49 099
47 091

Počet obyvatel

48 000

43 987

45 000
42 000

40 519

39 000

37 032

36 000

34 832

33 763

33 000
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Rok
Zdroj: ČSÚ

1.2 Rozvojové priority kraje
S ohledem na skutečnost, že níže uvedené strategické dokumenty jsou nadále platné a nebyly
aktualizovány, je následující kapitola převzata z Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání
Moravskoslezského kraje 2016.
Integrovaná teritoriální investice ostravské aglomerace, tedy Investiční plán pro udržitelný rozvoj měst
v území ostravské aglomerace na období 2014 – 2020 ve své návrhové části formuluje strategický cíl
„Zvýšit zaměstnanost a uplatnitelnost obyvatel na trhu práce“. Jako výchozí stav pro návrh konkrétních
opatření byla formulována tato zjištění3:
 málo využívaný potenciál lidských zdrojů;
 nadprůměrná míra nezaměstnanosti, vysoký podíl dlouhodobě nezaměstnaných;
 nízká úroveň vzdělanosti;
 nedostatek kvalitních informací o trhu práce – nedostatek analýz a prognóz o poptávce
po lidských zdrojích na regionální úrovni jako podklad pro inteligentní rozhodování;
 stárnoucí populace a odchod talentovaných mladých lidí z kraje;
 vysoká nezaměstnanost lidí ve věku nad 50 let;
 nedostatek absolventů některých technických a řemeslných profesí související s průmyslovou
tradicí regionu a vysokou poptávkou ze strany zaměstnavatelů po kvalitně připravených
absolventech škol;
 nedostatečná praxe absolventů škol, jazyková vybavenost a měkké kompetence;
 malá popularita technických oborů;
 neschopnost dostatečně si udržet a přilákat mladé talenty;
 nedostatečná spolupráce škol se zaměstnavateli.
V návaznosti na tato zjištění jsou formulována opatření a aktivity, členěné do dvou prioritních oblastí:
 zvýšení uplatnitelnosti obyvatel na trhu práce;
 zapojení znevýhodněných skupin obyvatel na trh práce.

3

ITI ostravské aglomerace. Integrovaná teritoriální investice. Investiční plán pro udržitelný rozvoj měst v území
ostravské aglomerace na období 2014-2020.
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Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 2014-2020 se problematikou vzdělávání
a rozvojem lidských zdrojů zabývá v Horizontální prioritní oblasti B - LIDSKÉ ZDROJE. Tato oblast je
zaměřena na naplnění strategického cíle Zvýšení technických a netechnických kompetencí výzkumných
pracovníků znalostních institucí a firem pro potřeby aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.
Pro zajištění dostatečného počtu kvalifikovaných výzkumných pracovníků je zejména zapotřebí
podporovat nárůst absolventů technických oborů např. formou cílené kampaně a konkrétních akcí
na podporu popularizace technických oborů a zároveň pomocí systémových opatření umožňujících stáže
studentů technických oborů ve firmách, upravujících studijní programy technických oborů dle potřeb
zaměstnavatelů a v neposlední řadě identifikujících a rozvíjejících technické talenty u žáků ZŠ a SŠ.
Cílená podpora technického vzdělávání a popularizace technických oborů povede ke zvýšení nabídky
technické pracovní síly na trhu práce, což následně podpoří vytváření nových pracovních míst vzhledem
k nedostatkovosti pracovníků technických profesí ve firmách.
Uvedená horizontální oblast se pak dále dělí na jednotlivé specifické cíle:
Specifický cíl B1 – Zvýšení odborných kompetencí lidských zdrojů o znalostní ekonomice;
Specifický cíl B2 – Zvýšení odborné kvalifikace a dalších dovedností lidských zdrojů ve výzkumu
a vývoji;
Specifický cíl B3 – Zvýšení mobility lidských zdrojů ze zahraničních znalostních institucí a firem
do MSK;
Specifický cíl B4 – Zvýšení počtu absolventů technických oborů a identifikace technických talentů.
Dále pak Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje na léta 2014 – 2020 (RIS MSK) definuje
tzv. technologické domény, tedy odvětví či pododvětví, která mají potenciál stát se obory, na nichž bude
založena konkurenceschopnost krajské ekonomiky. „Tyto domény byly projednány a odsouhlaseny
Radou pro inovace Moravskoslezského kraje. Jedná se o následující odvětví4:
 pokročilé materiály a materiály s nízkou energetickou náročností, jejich vývoj, výroba
a technologie zpracování (vč. využití nanotechnologií) a vzájemného spojování (slitiny,
ušlechtilé oceli, kompozity, hliník, plasty, přírodní materiály);
 speciální stroje, zařízení a technologické postupy průmyslové automatizace pro výrobu
a zkušebnictví;
 mechatronické systémy a zařízení (vč. souvisejícího modelování a simulací);
 regenerativní medicína, genomika a nové přístupy při analýze dat;
 zpracování a využití druhotných surovin a odpadů v podmínkách ostravské aglomerace
(s využitím infrastruktury původních těžebních zařízení, bývalých průmyslových objektů –
brownfields, aj.), vývoj bezodpadových výrobních technologií;
 smart grids a smart cities s využitím specifik MSK v procesu změn jeho technologického profilu
– geotermální energie, metan, kogenerace a akumulace, podzemní infrastruktura;
 integrované bezpečnostní systémy (vývoj komplexních bezpečnostních systémů pro soukromý
i veřejný sektor) se zahrnutím prvků environmentální prevence a ochrany (škodliviny,
epidemiologické jevy);
 superpočítačové metody pro řešení inženýrských úloh, aplikace v přírodních a technických
vědách, modelování a simulace jevů a situací s dopadem na lidskou činnost.“
V rámci tematické oblasti „Strategie rozvoje vzdělávání a sítě škol v kraji“, uvedené v Dlouhodobém
záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2016 (dále také „DZ MSK“)
jsou vymezeny také prioritní oblasti – průřezová témata, kterým bude věnována zvýšená pozornost.
Tato témata reflektují strategické směry vzdělávací politiky určené Dlouhodobým záměrem vzdělávání
a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 (dále také „DZ ČR“), a reagují
na specifické potřeby v kraji. Zásadní je zejména zajišťování a zvyšování kvality ve vzdělávání, adekvátní
reakce na potřeby trhu práce a orientace na takové kompetence a kvalifikace, které přispívají
4

Krajská příloha k Národní RIS3 za Moravskoslezský kraj.
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k celoživotní uplatnitelnosti absolventů škol a jejich schopnosti flexibilně reagovat na změny ve světě
práce.
Prioritními oblastmi definovanými v DZ MSK 2016 jsou5:
 Rovné příležitosti ve vzdělávání – podpora inkluzívního vzdělávání; podpora dětí, žáků
a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně mimořádně nadaných; podpora
národnostního školství; rozvoj pedagogicko-psychologického a kariérového poradenství;
prevence sociálně-patologických jevů dětí a mládeže
 Zvyšování kvality vzdělávání s akcentem na připravenost absolventů pro vstup
na trh práce a život v moderní společnosti – podpora technického a přírodovědného
vzdělávání; rozvoj kariérového poradenství; rozvoj klíčových gramotností – zejména
matematické, jazykové, digitální a čtenářské; monitorování výsledků vzdělávání jako nástroj
zlepšení kvality vzdělávání
Dále je věnována pozornost problematice dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, dalšího
vzdělávání v rámci celoživotního učení a vzdělávání pro trvale udržitelný rozvoj.

1.3 Poptávka po oborech vzdělání
Ukazatelem vývojového trendu v rámci poptávaných oborů jsou podané přihlášky potenciálních žáků.
Data jsou poněkud zkreslena tím, že v současné době mohou uchazeči o studium podat do prvního kola
přijímacího řízení dvě přihlášky, nicméně ne všichni této možnosti využijí. V posledních 5 letech počet
podaných přihlášek mírně stoupal, což souvisí s demografickým vývojem v Moravskoslezském kraji
a skutečností, že se mezi lety 2000 až 2008 zvýšila porodnost dětí, která právě v roce 2008 kulminovala,
na střední školy se tedy začali hlásit uchazeči narození právě v tomto období. Pro školní rok 2014/2015
bylo řádně podáno 20 512 přihlášek, v roce 2018/2019 to bylo 21 775, tedy o necelých 1 300 přihlášek
více.
Graf 3: Vývoj celkového počtu podaných přihlášek
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Počet přihlášek za školní rok
Zdroj: OŠMS KÚ MSK

5

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2016.
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Které obory vzdělání byly pro rok 2018/2019 nejvíce poptávané a které naopak opomíjené?
Tabulka 1: Nejvíce poptávané skupiny oborů vzdělání pro školní rok 2018/2019
Skupina

Název

79
23
65
78
63

Obecná příprava (gymnaziální obory vzdělávání)
Strojírenství a strojírenská výroba
Gastronomie, hotelnictví a turismus
Obecně odborná příprava
Ekonomika a administrativa

Počet podaných přihlášek
(2018/2019)
5 926
2 266
1 585
1 313
1 309

Zdroj: OŠMS KÚ MSK

Tabulka 2: Nejméně poptávané skupiny oborů vzdělání pro školní rok 2018/2019
Skupina

Název

31
21
16
28
34

Textilní výroba a oděvnictví
Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Ekologie a ochrana životního prostředí
Technická chemie a chemie silikátů
Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

Počet podaných přihlášek
(2018/2019)
15
33
34
167
195

Zdroj: OŠMS KÚ MSK

Z tabulkového přehledu vyplývá, že největší zájem mají uchazeči o studium na gymnáziích, školách
zaměřených na strojírenství, gastronomii a ekonomické obory. Počet přihlášek podaných do skupiny
oboru vzdělání 79 Obecná příprava, je standardně vysoký; přijato bývá kolem 60 % uchazečů, nicméně
praxe je taková, že ve výsledku zápisový lístek odevzdá a ke studiu skutečně nastoupí jen necelá
polovina z původního počtu přihlášených (např. ve školním roce 2018/2019: počet přihlášených 5 926,
přijato 3 665, zápisový list odevzdalo jen 2 446 uchazečů). Pozornost je třeba věnovat zejména oborům,
které se takovému zájmu netěší, a to s ohledem na charakteristiku regionu, který, jak už jsme uvedli
v předchozí části textu, je centrem zejména těžkého průmyslu, hutnictví, ale rovněž chemického
průmyslu. O tyto obory přitom nejeví uchazeči takový zájem, zaměstnavatelům pak schází mladá
generace absolventů, která by byla kvalifikována pro vykonávání dané profese v budoucnosti.

1.4 Naplněnost škol a počty žáků a studentů ve skupinách oborů
vzdělání
Naplněnost škol je uváděna pouze pro orientační představu o využití kapacit škol uvedených v rejstříku
škol a školských zařízení. Tyto kapacity jsou – s ohledem na neexistující metodiku – nastaveny historicky
a v mnoha případech neodpovídají skutečnosti. Obdobně je tomu rovněž u kapacit jednotlivých oborů
vzdělání6.
Kromě otevírání nových oborů, které odpovídají aktuálním požadavkům trhu práce, dochází také
k průběžné redukci kapacit nebo celkovému výmazu, oborů, do kterých se nepřihlásili během 3 po sobě
jdoucích let žádní žáci, ze školského rejstříku.

6

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje, Analýza potřeb v území, (2016). Ostrava:
Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu
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Tabulka 3: Naplněnost středních škol v MSK v letech 2014/2015 - 2018/2019
SŠ dle zřizovatele

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

SŠ zřizované MSK

63,8 %

63,0 %

61,4 %

61,1 %

61,6 %

SŠ zřizované obcemi

35,8 %

34,4 %

37,5 %

40,0 %

40,6 %

SŠ zřizované soukromými
subjekty

45,6 %

47,3 %

47,3 %

45,5 %

43,9 %

SŠ zřizované církvemi

81,0 %

79,4 %

75,7 %

74,5 %

75,3 %

Naplněnost všech SŠ v
MSK

59,8 %

59,6 %

58,5 %

57,8 %

57,7 %

Zdroj: OŠMS KÚ MSK

Graf 4: Vývoj počtu žáků SŠ, jejich kapacit a naplněností v MSK

Zdroj: OŠMS KÚ MSK

V průběhu posledních pěti let klesla naplněnost všech středních škol o 2,1 %. Jak můžeme vidět
v přehledové tabulce, nedocházelo během sledovaného období k nikterak výrazným výkyvům. Během
uplynulých 10 let docházelo ke kontinuálnímu poklesu naplněnosti SŠ. Ve školním roce 2007/2008 byly
SŠ naplněny ze 73,8 %, o 5 let později ve školním roce 2012/2013 byl zaznamenán více než 10%
propad, a statistiky udávaly jen 63,4 % naplněnost, v roce 2018/2019 je to pak 57,7 % s celkovým
počtem 47 122 žáků při kapacitě škol 81 655 žáků. Pokles naplněnosti SŠ je následkem demografického
vývoje v uplynulých letech.

Graf 5: Vývoj počtu studentů VOŠ, jejich kapacit a naplněností v MSK

Zdroj: OŠMS KÚ MSK
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Vyšší odborné školy byly kapacitně nejvíce naplněny ve školním roce 2010/2011, a to z 52,1 %, následně
docházelo k postupnému poklesu až do školního roku 2017/2018, kdy tyto školy zaznamenávaly pouze
36,1% naplněnost, počet studentů se snížil o 16 %. Ve školním roce 2018/2019 byl zaznamenán 0,6%
nárůst, na školách v něm studovalo celkem 2 129 studentů. Obdobné počty lze vzhledem
k demografickému vývoji predikovat i v následujících letech.

1.5 Uplatnitelnost absolventů
Celkový počet volných pracovních míst měl v uplynulém roce vzrůstající tendenci, přičemž na konci roku
2018 se zastavil nad hranicí 17 tisíc. Nejméně volných pracovních míst bylo evidováno v lednu 2018,
a to 14 606, nejvíce naopak v září 2018, a to 18 220 míst, jednalo se přitom o nejvyšší počet volných
pracovních míst nejen v daném roce, ale za celou dobu sledování tohoto ukazatele, tj. od roku 1995.
Krajská pobočka v Ostravě evidovala k 31. 12. 2018 celkem 17 227 volných pracovních míst, tento stav
byl o 3 254 (+23,3 %) vyšší než v závěru roku 2017. Všechny okresy MSK zaznamenaly absolutní
meziroční navýšení počtu volných pracovních míst, nejvíce okresy Ostrava (+1 148), Opava (+670),
Nový Jičín (+536) a Karviná (+524).
Průměrný počet volných pracovních míst, z nichž mohli klienti úřadu práce na konci každého měsíce
uplynulého roku vybírat, se zvýšil na 16 847, v roce 2017 to bylo o 4 010 méně; byl tedy zaznamenán
31, 2 % nárůst.
Počet nezaměstnaných absolventů je každoročně nejvyšší v září a nejnižší v dubnu, což je dáno
harmonogramem školního roku. I z toho důvodu se statistické rozbory této skupiny uchazečů
o zaměstnání celostátně realizují vždy k 30. dubnu a k 30. září daného roku.
K 30. září 2018 bylo v MSK registrováno celkem 2 012 nezaměstnaných absolventů škol a mladistvých,
tj. o 454 (-18,4 %) méně než v září roku 2017. Zlepšená situace na trhu práce vedla k tomu, že koncem
roku 2018 jich registrovala Krajská pobočka v Ostravě „jen“ 1 461 a na celkové nezaměstnanosti v MSK
se tito mladí lidé podíleli 3,7 %, což je v meziročním srovnání o 0,1 procentního bodu více.
Souhrnně za všechny vzdělanostní kategorie s vyšším než základním vzděláním byli v MSK k 30. září
2018 nejvíce evidováni absolventi gymnázií a informačních technologií, dále z oborů kadeřník,
ekonomika a management, ale také z obchodních akademií, podnikání a oborů mechanik opravář
motorových vozidel, kuchař-číšník, bezpečnostně právní činnost, truhlář, sociální činnost, prodavač,
hotelnictví, stravovací a ubytovací služby a veřejnosprávní činnost.7

7

Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Ostravě: Zpráva o situaci na trhu práce v Moravskoslezském
kraji, o realizaci APZ v roce 2018 a strategie APZ pro rok 2019
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Tabulka 4: Vývoj počtu evidovaných absolventů škol a mladistvých po splnění povinné školní
docházky podle stupně vzdělání

Zdroj: ÚP ČR

1.6 Nejvýznamnější odvětví v Moravskoslezském kraji
Zaměstnanost ve vybraných odvětvích podle NACE-CZ v MSK udává, že nejvíce osob (56,8 %) působí
v oblasti služeb. Vzhledem k rázovitosti regionu není velkým překvapením, že 41,1 % osob je
zaměstnáno v oblasti průmyslu včetně stavebnictví, 30,7 % osob ve zpracovatelském průmyslu. Mezi
další frekventovaná odvětví v Moravskoslezském kraji patří velkoobchod a maloobchod a oprava
motorových vozidel (11, 1 %), zdravotní a sociální péče (8,4 %), doprava a skladování (6,7 %) či
vzdělávání (6,6 %). Více informací o zastoupení jednotlivých odvětví uvádíme v tabulce č. 4.
Tabulka 5: Zaměstnanost ve vybraných odvětvích podle NACE-CZ v Moravskoslezském kraji v %
(průměr roku 2017)

Odvětví
Zemědělství, lesnictví a rybářství (A)
Těžba a dobývání (B)
Zpracovatelský průmysl (C)
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla (D)
Zásob. vodou; činnosti souvis. s odpady (E)
Stavebnictví (F)
Průmysl (vč. stavebnictví) (B až F)
Velkoobchod a maloob.; opr. mot. vozidel (G)
Doprava a skladování (H)
Ubytování, stravování a pohostinství (I)
Informační a komunikační činnosti (J)
Peněžnictví a pojišťovnictví (K)
Činnosti v oblasti nemovitostí (L)
Profesní, vědecké a technické činnosti (M)
Administrativní a podpůrné činnosti (N)
Veřejná správa a obrana; pov. soc. zabezp. (O)
Vzdělávání (P)
Zdravotní a sociální péče (Q)
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti (R)
Ostatní činnosti (S)
Služby (G až U)

Moravskoslezský kraj
Celkem
Muži
Ženy
2,1
2,7
1,3
2,0
3,2
0,4
30,7
39,3
20,0
1,2
1,6
0,8
1,2
1,8
0,4
6,0
9,5
1,6
41,1
55,4
23,2
11,1
7,6
15,5
6,7
8,2
4,9
2,3
1,3
3,6
2,8
4,0
1,2
1,7
1,3
2,3
0,7
0,6
0,8
4,0
3,6
4,4
2,6
2,2
3,0
5,3
4,4
6,5
6,6
3,2
10,8
8,4
2,8
15,3
1,8
1,3
2,3
1,7
1,2
2,4
56,8
41,8
75,5

Celkem
2,8
0,6
27,9
1,0
1,1
7,5
38,1
11,5
6,3
3,3
2,9
2,2
0,8
5,1
2,5
6,5
6,6
7,2
1,8
1,7
59,1

ČR
Muži
3,6
1,0
33,0
1,3
1,4
12,3
49,0
9,5
8,3
2,7
3,9
1,6
0,7
4,6
2,4
5,9
2,7
2,5
1,5
0,9
47,4

Ženy
1,8
0,1
21,4
0,6
0,6
1,5
24,2
14,0
3,8
4,1
1,6
2,9
1,0
5,8
2,6
7,4
11,5
13,1
2,2
2,7
74,0

Zdroj: Úřad práce ČR
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Graf 60: Zastoupení profesních tříd podle NACE-CZ

Zdroj: Úřad práce ČR

1.7 Nejlépe uplatnitelné profese
Ačkoli je Moravskoslezský kraj, co do počtu nezaměstnaných osob, druhým nejhůře postiženým
regionem v ČR, společnosti, které zde sídlí, mají mnohdy problém obsadit volná pracovní místa
kvalifikovanými pracovníky. Velká poptávka je poptávka je po profesi svářeče, elektrikáře, zámečníka,
strojního montéra, mechanika, ale společnosti často také hledají do svých výrobních provozů montážní
dělníky nebo skladníky.
Statistiky hodnotící nezaměstnanost v kraji za duben 2017 zpracovány NÚV na základě dat poskytnutých
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociální věcí ČR udávají nejnižší
nezaměstnanost na trhu práce absolventů středních škol s maturitní zkouškou (kategorie M)
u následujících oborů:
 16 Ekologie a ochrana životního prostředí
0,0 %
 29 Potravinářství a potravinářská chemie
0,0 %
 78 Obecně odborná příprava
3,1 %
 75 Pedagogika, učitelství a sociální péče
3,4 %
 28 Technická chemie a chemie silikátů
3,5 %
U absolventů oborů kategorie L/0 či L/5; tzn. absolventů mající střední odborné vzdělání s maturitní
zkouškou a odborným výcvikem a absolventi nástavbového vzdělání byla nejnižší nezaměstnanost
v oborech:
 21 Hornictví, hutnictví a slévárenství
0,0 %
 28 Technická chemie a chemie silikátů
0,0 %
 33 Zprac. dřeva a výroba hudeb. Nástrojů
0,0 %
 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
0,0 %
 39 Speciální a interdisciplinár. tech. obory
1,4 %
Z výše uvedených údajů je patrné, že největší poptávka je stále pro zástupcích průmyslových oborů8.

8

Moravskoslezský kraj: Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji. (2018). NÚV.
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2 Analýza jednotlivých oblastí vzdělávání
V následující kapitole jsou zpracovány analýzy jednotlivých povinných a nepovinných témat, kterým
se bude věnovat Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje II (v návaznosti
na výzvu MŠMT č. 02_15_002 pro Krajské akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV a její
přílohu č. 2 Postupy KAP).

2.1 Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
Iniciativou a podnikavostí se rozumí schopnost jedince převádět myšlenky do praxe, která předpokládá
tvořivost, schopnost zavádět novinky a nést rizika i plánovat a řídit projekty s cílem dosáhnout určitých
cílů. Tato schopnost je přínosná pro jednotlivce nejen v jeho každodenním životě doma a ve společnosti,
ale i na pracovišti, pomáhá pochopit souvislosti jeho práce a umožňuje mu chopit se příležitostí. Výchova
k podnikavosti pak zahrnuje všechny výukové metody směřující k posílení podnikatelských přístupů
a postupů, znalostí a dovedností. Podnikavý člověk aktivně hledá příležitosti a umí je využít. Pro
začlenění podnikavosti do výuky je potřeba vzdělávání pedagogů, jejich pozitivní motivace a samotný
přístup ke studentům. Pedagog rozvíjející podnikavost je sám aktivní, iniciativní a zdůrazňuje ve výuce
ekonomické aspekty probírané látky a inspiruje tak svým osobním příkladem své žáky k proaktivnímu
přístupu nejen ve výuce.
Střední a vyšší odborné školy v Moravskoslezském kraji podporují v rámci rozvoje kompetencí
k podnikavosti, iniciativě a kreativitě praktické aktivity žáků a studentů zaměřené na rozvíjení
podnikavosti, tvořivosti a samostatnosti. Školy realizují činnosti, které učí žáky myslet kriticky, vnímat
problémy ve svém okolí a nacházet inovativní podnikatelská řešení (70 %). Školy rozvíjejí výchovu
k podnikavosti v rámci odborného vzdělávání (57 %) i všeobecného vzdělávání (53 %) a kladou důraz
na realizaci projektového vyučování podněcujícího kreativní uvažování a motivující k novým nápadům
(58 %). Prostředky na rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity mohou školy čerpat i v rámci
vyhlášených výzev z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování (tzv. Šablony).
Graf 11: Činnosti, na kterých se školy aktivně podílí v rámci rozvoje kompetencí k podnikavosti,
iniciativě a kreativitě

Zdroj: Dotazníkové setření II (NÚV)
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Z výsledků dotazníkového šetření II, které realizoval Národní ústav pro vzdělávání (dále také NÚV)
v závěru roku 2018, vyplývá, že SŠ a VOŠ se v rámci rozvoje kompetencí k podnikavosti, iniciativě
a kreativitě nejčastěji potýkají s překážkami v podobě nedostatku finančních prostředků pro realizaci
vzdělávání mimo vlastní výuku (64 %), malého zájmu žáků o ekonomické aktivity, cvičení, projekty
(57 %) a nedostatku výukových materiálů, pomůcek a metodik (42 %).
Graf 12: Na jaké překážky školy v rámci rozvoje kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
naráží
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Zdroj: Dotazníkové setření II (NÚV)

Školám by v rámci dalšího rozvoje podnikavosti, iniciativy a kreativity ve škole pomohla opatření
ve formě přednášek a jiných forem účasti odborníka z praxe (úspěšného mladého podnikatele) ve výuce
(78 %), podpora školních projektů jako např. dny otevřených dveří pro děti z MŠ a žáky ZŠ, školní plesy
apod. (71 %), kvalitativní či kvantitativní zlepšení ICT vybavení školy (63 %). Velký význam vidí
i v opatření v podobě metodických materiálů a kurzů pro pedagogy na téma kreativity a podnikavosti
(63 %), včetně rozvoje didaktických dovedností vyučujících potřebných pro výuku podnikavosti (46 %).
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Graf 13: Jaká opatření by školám v rozvoji kompetencí k podnikavosti, iniciativy a kreativity pomohla.
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Zdroj: Dotazníkové setření II (NÚV)

SWOT analýza
Silné stránky
 potenciál aktivních, kreativních a podnikavých SŠ a VOŠ v území;
 spolupráce škol s aktéry v území (zapojení podnikatelů do výuky, spolupráce s organizacemi,
které mají na sebe navázanou síť úspěšných podnikatelů).
Slabé stránky:
 nedostatečné materiální zázemí škol (nevhodné či zastaralé vybavení odborných učeben);
 zastaralé vybavení IT pro výuku (IT sítě, ICT vybavení, SW);
 nedostatečné vazby na odborníky z praxe (např. úspěšní, mladí podnikatelé);
 propojování prvků podnikavosti, iniciativy a kreativity napříč vyučovacími předměty ve škole
(včetně předmětů neekonomických).
Příležitosti:
 zapojení se do projektů financovaných z Evropských strukturálních fondů;
 zakládání školních firem;
 podpora školních projektů (dny otevřených dveří pro děti z MŠ a žáky ZŠ, školní ples apod.).
Hrozby:
 nedostatek finančních prostředků pro realizaci vzdělávání mimo výuku;
 nedostatečný zájem žáků o ekonomické aktivity;
 nedostatek konkrétních výukových pomůcek, metodik, které by pedagogům pomohly aplikovat
prvky podnikavosti, iniciativy a kreativity do výuky;
 pedagogičtí pracovníci nemají aktuální znalosti z problematiky, nezájem pedagogů se vzdělávat
a rozvíjet své kompetence v této oblasti a umění motivovat své studenty.
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Komentář ke SWOT analýze
Z výsledků dotazníkového šetření II a agregovaných dat ze Školních akčních plánů (dále také ŠAP)
za MSK vyplývá, že SŠ a VOŠ považují oblast výchovy k podnikavosti, iniciativě a kreativitě za jednu
ze svých priorit. Jak školy uvedly, při realizaci výchovy k podnikavosti nejvíce narážejí na nedostatek
finančních prostředků pro realizaci aktivit mimo vlastní výuku, na malý zájem žáků o ekonomické aktivity
a nedostatek výukových materiálů a metodik. Z navržených opatření by školy nejvíce ocenily podporu
školních projektů (např. dny otevřených dveří, školní ples, sportovní dny, akademie školy apod.)
a přednášky či jiné formy účasti odborníka z praxe (úspěšného mladého podnikatele) ve výuce. Je
potřeba nadále využívat potenciálu v území, který představuje především zapojení škol do projektů
financovaných z Evropských strukturálních fondů, a to jak v oblasti investičních, tak neinvestičních.
Důležitou roli sehrávají organizace, které mají na sebe navázanou síť úspěšných, popř. mladých,
ambiciózních podnikatelů, kteří působí přímo v MSK a využití potenciálu těchto organizací, které usilují
o rozvoj podnikavosti s dopadem a podílejí se na realizaci řady zajímavých rozvojových akcí pro žáky
(např. Impact Hub, MSIC). Důležitou roli sehrává i zapojení vysokých škol v území - Slezská univerzita,
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné (realizace Týdne podnikání), VŠB-TUO se dlouhodobě podílí
na vzdělávání a osvětě žáků na středních, základních i mateřských školách u nás i v zahraničí. Nadále
vzrůstá potřeba vytvořit efektivní vzdělávací programy, které by pomohly pedagogům aplikovat prvky
podnikavosti, iniciativy a kreativity do výuky (zejména prakticky orientované vzdělávací semináře).

Tabulka 6: Definice problémů, příčin a cílů za oblast Podpory kompetencí k podnikavosti, iniciativě
a kreativitě

Problém

Příčina

Cíl

Nedostatečné materiální
zázemí škol

 Finanční náklady spojené
s modernizací vybavení škol.

 Modernizace výukových
prostor (finanční prostředky
EU, spolufinancování
ze strany MSK).

Zastaralé vybavení IT
pro výuku (IT sítě, ICT
vybavení, SW)

 Rychlý rozvoj informačních
a komunikačních technologií.

 Modernizace IT (finanční
prostředky EU,
spolufinancování ze
strany MSK).

Nedostatek možností pro
vzdělávání mimo výuku

 Nedostatek finančních
prostředků na realizaci
vzdělávání mimo výuku.

 Využití finančních prostředků
EU (v závislosti na vyhlášení
potřebných výzev).

Pedagogičtí pracovníci nemají
aktuální znalosti
z problematiky

 Nízká motivace k dalšímu
vzdělávání.
 Nedostatečná nabídka
prakticky orientovaných
vzdělávacích seminářů
pro začleňování prvků
podnikavosti a rozvoje
kreativity a iniciativy u žáků.
 Školy (převážně
s ekonomickými obory
vzdělání) zařazují do výuky
metodicky a didakticky ucelené
aktivity typu JA firma, fiktivní
firma.

 Zvýšení zájmu pedagogů
o zařazení prvků podnikavosti,
iniciativy a kreativity do výuky
prostřednictvím zajímavých,
prakticky orientovaných
vzdělávacích seminářů.

Nedostatek konkrétních
výukových pomůcek, metodik,
které by pedagogům pomohly
aplikovat prvky podnikavosti,
iniciativy a kreativity
do výuky.

 Propojování prvků
podnikavosti, iniciativy
a kreativity napříč vyučovacími
předměty ve škole (včetně
předmětů neekonomických).
 Metodická podpora pedagogů
(zpracování metodických
materiálů) pro začleňování
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prvků podnikavosti, iniciativy
a kreativity napříč vyučovacími
předměty ve škole.
Nedostatečné vazby
na odborníky z praxe.

 Neexistuje seznam
podnikatelů, které by bylo
možné oslovit ke spolupráci.

 Spolupráce s organizacemi,
které mají na sebe navázanou
síť úspěšných podnikatelů
(např. Impact Hub, MSIC).

Zdroj: OŠMS KÚ MSK
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2.2 Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a
environmentální vzdělávání)
Polytechnické vzdělávání je nutno chápat jako vzdělávání integrující přírodovědné, technické
a environmentální vzdělávání. Polytechnické vzdělávání je v současné době jedním z akcentovaných
témat Evropské unie, vlády ČR a je jednou z podporovaných priorit Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy. Stanovení polytechnického vzdělávání jako priority je reakcí na nedostatek pracovních
sil, zejména v technických povoláních. Polytechnické vzdělávání má připravit kvalitně vzdělané, flexibilní
a odborně připravené pracovní síly, jejichž vzdělávání odpovídá struktuře a požadavkům trhu práce.
Moravskoslezský kraj soustavně usiluje o podporu a zatraktivnění polytechnického vzdělávání, a to jak
v oblasti investiční, tak neinvestiční. Z pohledu rozvoje materiálně technického zázemí škol probíhala
řada investičních projektů MSK spolufinancovaných z prostředků EU, které přispěly ke zkvalitnění
materiálních podmínek pro výuku přírodovědných a technických oborů ve středních školách. Ve školním
roce 2017/2018 byla zahájena příprava 4 investičních projektů v celkovém objemu cca 60 mil. Kč:
Podpora technických a řemeslných oborů v MSK, Moderní metody pěstování rostlin, Přírodní vědy
v technických oborech, Specializované laboratoře na SPŠ chemické akademika Heyrovského v Ostravě.
Kromě podpory směřované do rozvoje materiálně technického zázemí škol byla od 1. září 2017 počínaje
1. ročníkem nově zahájena přímá finanční podpora žáků studujících řemeslné a technické obory, jejichž
absolventi v regionu chybí nejvíce, tzv. krajská stipendia. Obory vzdělání vybranými k podpoře jsou:
Pokrývač, Klempíř, Kominík, Řezník-uzenář, Malíř a lakýrník, Montér suchých staveb, Nástrojař,
Elektrikář, Tesař, Zedník, Pekař, Elektromechanik pro zařízení a přístroje, Výrobce textilií, Mechanik
strojů a zařízení, Mechanik seřizovač, Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, Operátor
dřevařské a nábytkářské výroby. Krajské stipendium má dvě na sobě nezávislé části. Motivační složku,
díky které mohou žáci měsíčně získat 500 nebo 1 000 Kč, a prospěchovou složku. Ta se vyplácí pololetně
ve výši 3 000, 2 000 nebo 1 000 Kč podle dosažených studijních výsledků. Žáci podporovaných oborů
vzdělání tak mohou ročně získat až 16 000 Kč. Současně se zavedením krajských stipendií byla MSK
zahájena propagační kampaň Řemeslo má respekt, jejímž primárním cílem je podpora technických
a řemeslných oborů vzdělání a podpora motivace žáků přihlásit se po ukončení základní školy
na řemeslné obory a celkově zvýšit prestiž řemesla.
Možností, jak na regionální úrovni podpořit technické a přírodovědní vzdělávání a jeho kvalitu, je
zejména využívání projektů financovaných ze strukturálních fondů EU. V současné době realizuje
Moravskoslezský kraj v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání projekt Odborné, kariérové
a polytechnické vzdělávání v MSK (dále OKAP), který vychází ze schváleného KAP MSK I. Partnery
projektu je 13 středních škol (na ně napojených téměř 70 MŠ a ZŠ v MSK), 1 příspěvková organizace
kraje (Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín,
příspěvková organizace) a 6 neškolských partnerů (Dolní oblast Vítkovice - Svět techniky, Mensa České
republiky, Ostravská univerzita, Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, Moravskoslezský šachový svaz,
ZOO Ostrava). Jednou z klíčových aktivit projektu je podpora polytechnického vzdělávání na základních
a středních školách. Realizace aktivity povede ke zkvalitnění polytechnického vzdělávání, zvýšení kvality
výuky a odborné způsobilosti pedagogických pracovníků a k motivaci žáků ke studiu technických
a přírodovědných oborů, podpoře manuální zručnosti a prvků polytechnické výchovy ve vzdělávání
v mateřských a základních školách a k podpoře vzájemné spolupráce mezi MŠ, ZŠ, SŠ a zaměstnavateli.
Z dotazníkového šetření II, které realizoval Národní ústav pro vzdělávání (NÚV), vyplývá a potvrzuje se,
že školy se nejčastěji potýkají s překážkami v podobě nedostatečné motivace žáků ze ZŠ a nezájmem
žáků ZŠ o polytechnické vzdělávání.
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Graf 14: Překážky, na které školy při realizaci činností v rámci podpory polytechnického vzdělávání
narážejí.

Zdroj: Dotazníkové setření II (NÚV)

Pro školy je oblast polytechnického vzdělávání jednou z dílčích oblastí, kterou dlouhodobě
a systematicky rozvíjejí a podporují. Školy se v této oblasti zaměřují především na začleňování
laboratorních cvičení, pokusů nebo exkurzí do výuky polytechnických předmětů, zapojení žáků
do soutěží/olympiád atd. a realizací motivačních akcí pro žáky ZŠ.
Graf 15: Činnosti, na kterých se školy v rámci rozvoje polytechnického vzdělávání aktivně podílí.

Zdroj: Dotazníkové setření II (NÚV)

Opatření, která by školám pomohla k dosažení zvolených cílů v oblasti podpory polytechnického
vzdělávání je zvýšení počtu a kvality PC/notebooků/tabletů (68 %), zvýšení kvality softwarového
vybavení školy a nákup softwarového vybavení do škol pro podporu polytechnického vzdělávání (65 %)
a možnost nákupu učebnic, pomůcek, výukových materiálů (68 %).
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Graf 16: Jaká opatření by školám v rozvoji polytechnického vzdělávání pomohla.

Zdroj: Dotazníkové setření II (NÚV)

Potřeba zkvalitnění a zlepšení materiálně technického vybavení škol pro polytechnické vzdělávání
vyplývá i z agregovaných dat z výstupů hodnocení Školních akčních plánů, které si školy ve spolupráci
s NÚV vytvářejí v rámci procesu strategického plánování ve školách.
Graf 17: Aktivity související s podporou modernizace zázemí a vybavení škol.

Aktivity související s podporou modernizace zázemí a vybavení škol | Moravskoslezský kraj | N=45
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Spotřební materiál pro PTV
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Vybudování a vybavení odborných učeben
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Vybavení strojírenských dílen CNC stroji
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Zdroj: Agregované výstupy Školních akčních plánů (NÚV)
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Vedle modernizace zázemí škol a vybavení je pro školy důležitá podpora v oblasti rozvoje a školení
pedagogických pracovníků. V rámci zvyšování kvality výuky a odborných kompetencí v oblasti rozvoje
polytechnického vzdělávání se pedagogičtí pracovníci účastní vzdělávacích kurzů a seminářů. Největším
a nejvýznamnějším poskytovatelem DVPP v MSK je organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace (dále také KVIC),
kterou zřizuje Moravskoslezský kraj. Tato organizace svou územní strukturou a nabídkou širokého
spektra aktivit, školení a kurzů v závislosti na aktuální poptávce škol a školských zařízení zajišťuje velmi
dobrou dostupnost DVPP v celém Moravskoslezském kraji. Dalším aktérem v území, který poskytuje
DVPP v oblasti polytechnického vzdělávání, je Národní institut pro vzdělávání (NIDV). Vzdělávání
pedagogických pracovníků se zaměřením na polytechnické vzdělávání probíhá taktéž v rámci aktivit
projektu OKAP. V období 2016 až 2018 bylo pro ředitele a zástupce škol v rámci Krajského akčního plánu
rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje (dále KAP MSK) realizováno několik tematických setkávání
se zaměřením na Podporu polytechnického vzdělávání, jejichž náplní bylo předávání zkušeností
a příkladů dobré praxe pro oblast rozvoje a zkvalitnění polytechnického vzdělávání. KAP MSK nadále
usiluje o další podporu polytechnického vzdělávání v území a pro období KAP MSK II připravuje řadu
tematických setkávání. Primárním principem setkávání bude motivace účastníků ke zkvalitnění svého
profesního působení na školách. Pokračující tematická setkání směřují k podpoře environmentální složky
chápání polytechnického vzdělávání, se zaměřením na získávání a prohlubování informací v této oblasti
a jeho praktické využití ve výuce.
Graf 18: Důležitost jednotlivých oblastí pro rozvoj polytechnického vzdělávání.

Důležitost podpory sledovaných oblastí | Moravskoslezský kraj | N=66
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Zdroj: Agregované výstupy Školních akčních plánů (NÚV)

SWOT analýza:
Silné stránky
 podpora a zkvalitňování polytechnického vzdělávání v území (MSK soustavně usiluje o podporu
a zatraktivnění polytechnického vzdělávání, a to jak v oblasti investiční, tak neinvestiční);
 realizace krajského projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK.
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Slabé stránky:
 nedostatečné materiální zázemí škol (nevhodné či zastaralé vybavení laboratoří, odborných
učeben, dílen apod.);
 zastaralé vybavení IT pro výuku (IT sítě, ICT vybavení, SW).
Příležitosti:
 zapojení se do projektů financovaných z Evropských strukturálních fondů;
 spolupráce škol s aktéry v území (zaměstnavatelé, VŠB-TUO);
 přímá finanční podpora žákům studujícím řemeslné a technické obory (tzv. krajská stipendia);
 zvýšení informovanosti o polytechnickém vzdělávání mezi žáky ZŠ a jejich rodiči.
Hrozby:
 nedostatek financí na úhradu vedení nepovinných předmětů;
 nedostatečná motivace žáků ze ZŠ a nezájem žáků ZŠ o polytechnické vzdělávání;
 nedostatečná podpora žáků se zájmem o polytechnické vzdělávání ze strany jejich rodičů;
 pedagogičtí pracovníci nemají aktuální znalosti z problematiky, nezájem pedagogů se vzdělávat;
 učitelé polytechnických předmětů nejsou jazykově vybaveni pro výuku v cizích jazycích.

Komentář ke SWOT analýze
Je potřeba nadále využívat potenciálu v území, který představuje především zapojení škol do projektů
financovaných z Evropských strukturálních fondů, a to jak v oblasti investiční, tak neinvestiční. Důležitou
roli sehrává dlouhodobý zájem MSK v oblasti podpory a zkvalitnění polytechnického vzdělávání v území.
Nadále bude potřeba zabývat se problémem nedostatečného zájmu žáků ZŠ a SŠ o polytechnické
vzdělávání (krajská stipendia, kampaně na podporu řemesel, zkvalitnění marketingu SŠ) a upevnit
vzájemnou spolupráci ZŠ a SŠ ve formě sdílení učeben, dílen a laboratoří, které povedou ke zkvalitnění
polytechnického vzdělávání, zvýšení kvality výuky a odborné způsobilosti pedagogických pracovníků
a k motivaci žáků ke studiu technických a přírodovědných oborů.
Tabulka 7: Definice problémů, příčin a cílů za oblast Podpory polytechnického vzdělávání

Problém

Příčina

Nedostatečné materiální
zázemí škol

 Finanční náklady spojené
s modernizací vybavení škol.

Zastaralé vybavení IT
pro výuku (IT sítě, ICT
vybavení, SW)

 Rychlý rozvoj informačních
a komunikačních technologií.

Nedostatek možností pro
vzdělávání mimo výuku

 Nedostatek finančních
prostředků na realizaci
vzdělávání mimo výuku.
 Nedostatečná informovanost
žáků, rodičů o polytechnickém
vzdělávání.
 Slabá motivace žáků ke studiu
technických a řemeslných
oborů vzdělávání.

Nedostatečná motivace žáků
ze ZŠ a nezájem žáků ZŠ
o polytechnické vzdělávání.
Nedostatečná podpora žáků
se zájmem o polytechnické
vzdělávání ze strany jejich
rodičů.

Cíl
 Modernizace výukových
prostor (finanční prostředky
EU, spolufinancování
ze strany MSK).
 Modernizace IT (finanční
prostředky EU,
spolufinancování
ze strany MSK).
 Využití finančních prostředků
EU (v závislosti na vyhlášení
potřebných výzev).
 Zvýšení informovanosti
veřejnosti o technických
a řemeslných oborech
vzdělání.
 Rozvíjení spolupráce mezi
školami (vzájemné sdílení
učeben, dílen laboratoří SŠ
se ZŠ.
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Nezájem žáků škol
o polytechnické vzdělávání

 Slabá motivace žáků ke studiu
technických a řemeslných
oborů vzdělávání.
 Nedostatečná motivace žáků
k úspěšnému ukončení studia.

Pedagogičtí pracovníci nemají
aktuální znalosti
z problematiky, nezájem
pedagogů se vzdělávat

 Nízká motivace k dalšímu
vzdělávání.
 Problematika finančního
zajištění přespočetných hodin.

Učitelé polytechnických
předmětů nejsou jazykově
vybaveni pro výuku v cizích
jazycích.

 Nedostatečná úroveň znalosti
cizího jazyka.

 Zkvalitnění marketingových
aktivit škol v oblasti propagace
technických a řemeslných
oborů.
 Zvýšení zájmu žáků o studium
technických a řemeslných
oborů např. prostřednictvím
přímé finanční podpory žáků,
prostřednictvím realizace
odborných technických a
řemeslných kroužků, výjezdy
žáků do firem, exkurze apod.
 Zvýšení zájmu PP o další
rozvoj a vzdělávání v oblasti
polytechniky (v pravomoci
ředitele SŠ).

 Podpoření výuky
přírodovědných předmětů
v cizím jazyce prostřednictvím
šablony CLIL ve výuce, v rámci
realizace krajského projektu
OKAP.

Zdroj: OŠMS KÚ MSK
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2.3 Podpora odborného vzdělávání a spolupráce škol se
zaměstnavateli
Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol se zaměstnavateli je povinnou oblastí intervence,
která propojuje dvě důležitá témata, a to odborné vzdělávání na středních a vyšších odborných školách
s nastavením funkční participace zaměstnavatelů a firem na směřování a působnost těchto škol.
Ve středních školách se prolíná do všech úrovní učebních (obory vzdělání kategorie H, E s výučním
listem) i studijních oborů (obory vzdělání M, L0 s maturitní zkouškou), včetně nástavbového studia
(obory vzdělání kategorie L5 s maturitní zkouškou). Odborné vzdělávání je poskytováno rovněž obory
vyššího odborného vzdělávání.
Kraj má dlouholetou tradici odborného vzdělávání a široká oborová skladba odpovídá regionální
poptávce trhu práce. Odborné vzdělávání je poskytováno na celkem 94 středních školách, z toho je
62 zřizovaných Moravskoslezským krajem a 32 středních škol jiným subjektem.
Rozhodující část středního odborného vzdělávání se uskutečňuje v denní formě vzdělávání a studuje
v ní 70 % všech žáků středních škol (45 589 žáků k 31. 12. 2018), absolutní hodnoty jsou uvedeny
v tabulce:
Tabulka 8: Vývoj počtů žáků ve středních školách všech zřizovatelů v Moravskoslezském kraji (bez

oborů K – gymnázium a C – praktická škola jednoletá nebo dvouletá) z v letech 2014/15-2018/19
2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

Celkem žáků

37 691

35 858

34 697

33 921

33 438

z toho DFV

34 813

33 257

32 444

31 997

31 944

z toho OFV

2 878

2 601

2 253

1 924

1 494

Zdroj: Statistiky MŠMT k 30. 9. příslušného školního roku

Odborné vzdělávání je poskytováno rovněž v oborech vyššího odborného vzdělávání, v MSK poskytuje
tento stupeň vzdělání 12 vyšších odborných škol, z toho je 5 škol zřizovaných krajem.
Tabulka 9: Vývoj počtů žáků ve vyšších odborných všech zřizovatelů v Moravskoslezském
kraji v letech 2014/15-2018/19
2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

Celkem studentů

2 629

2 362

2 236

2 095

2 129

z toho DFV

1 774

1 637

1 569

1 431

1 423

z toho OFV

855

725

667

664

706

Zdroj: Statistiky MŠMT k 30. 9. příslušného školního roku

Z dotazníkového šetření II ve školách (na SŠ a VOŠ), které realizoval Národní ústav pro vzdělávání
v období září-říjen 2018, vyplývá, že podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol
se zaměstnavateli je pro školy nejdůležitější intervencí. Z celkem 145 dotazovaných středních a vyšších
odborných škol jich 85 (tj. 58 %) uvedlo podporu odborného vzdělávání na 1. nebo 2. místě. Potvrzuje
se, že většina odborných škol této problematice dlouhodobě věnuje velké úsilí a přikládá intervenci
velkou míru důležitosti.
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Graf 19: Důležitost odborného vzdělávání pro školy

Zdroj: Dotazníkové setření II (NÚV)

Nejčastějšími činnostmi, které školy v této oblasti realizují, jsou zapojení odborníka z praxe ve výuce
(115 škol) a odborný výcvik nebo praxe žáků na pracovištích zaměstnavatelů (103 škol). Pro školy v MSK
je specifické, že vyšší podíl škol, než je republiková úroveň, analyzuje stávající a potenciální partnery
v regionu a možnosti spolupráce a komunikace s nimi.
Významný je podíl škol, které spolupracují s reprezentací zaměstnavatelů v oborech, které škola vyučuje,
na základě regionálních sektorových dohod.
Graf 20: Na kterých činnostech se škola v rámci spolupráce se zaměstnavateli aktivně podílí

Zdroj: Dotazníkové setření II (NÚV)

Nejčastějšími překážkami při realizaci spolupráce školy se zaměstnavateli jsou finanční náročnost
zdravotních prohlídek a pojištění žáků školy před vstupem na pracoviště zaměstnavatele
a nepřizpůsobení se firem potřebám žáků. Velké procento škol uvádí, že firmy nemají o spolupráci zájem
nebo kladou na žáky příliš vysoké požadavky na zručnost a dovednosti, kterých na SŠ ještě nedosahují.
Je potěšující, že 12 škol v této oblasti nenaráží na žádné překážky.
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Graf 21: Na jaké překážky školy při realizaci spolupráce se zaměstnavateli naráží

Zdroj: Dotazníkové setření II (NÚV)

Možnost podpořit rozvoj spolupráce se zaměstnavateli a zkvalitnit odborné vzdělávání využily školy
rovněž při realizaci projektů zjednodušeného vykazování (tzv. šablon), z podkladů dodaných projektem
P-KAP v roce 2018 bylo zjištěno, že většina odborných škola využila některou ze šablon, které přímo
tuto oblast rozvíjejí.
Tabulka 10: Počet žadatelů realizujících vybrané aktivity v projektech zjednodušeného vykazování
Název aktivity
Počet žadatelů
Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele - personální podpora SŠ/VOŠ
Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ a VOŠ)
Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ/VOŠ

45
57
58

Zdroj: NÚV

SWOT analýza
Silné stránky:
 rozvoj systematické spolupráce škol a firem;
 rostoucí zájem žáků o technické vzdělávání;
 kvalitní spolupráce kraje se školami v projektové oblasti;
 rozvinutá a optimalizovaná síť odborných škol s relativně dobrým materiálním vybavením;
 dlouhodobá podpora technického vzdělávání Moravskoslezským krajem;
 schopnost škol prezentovat se kvalitně na veřejnosti.
Slabé stránky:
 kompetence a znalosti žáků přicházejících ze ZŠ jsou na různé úrovni;
 rostoucí zastoupení žáků přicházejících do oborů kategorie H ze 7. a 8. ročníků ZŠ;
 pedagogický sbor stárne, malá ochota pedagogů měnit přístup k novým metodám;
 málo iniciativních mladých učitelů odborného výcviku a praxe;
 žáci jsou nedostatečně motivovaní a použitelní pro práci v reálném prostředí;
 nízká společenská odpovědnost firem v oblasti personální politiky a systematické spolupráce
se středními školami.
Příležitosti:
 tradice technického vzdělávání v kraji;
 zájem firem o spolupráci;
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prostupnost oborů;
stabilní demografický vývoj kohorty 15-19 let – umožní dlouhodobé plánování;
možnost využití podpory z OP VVV, IROP, ITI, Erasmus+

Hrozby:
 roste podíl sociálně slabých obyvatel;
 rychlé zastarávání vybavení v oblasti IT;
 obsah JZZ se odklání od praktických činností k teorii;
 nejistota v politickém přístupu k MZ;
 systém financování škol a ohodnocení pedagogů (výše nenárokové složky platů);
 obtížná udržitelnost personálních šablon.
Komentář ke SWOT analýze
Je potřeba navázat na již rozvíjející se spolupráci škol a firem, protože dynamické změny potřeb
zaměstnavatelů vytvářejí trvalý tlak na změnu v odborných kompetencích absolventů odborných škol.
Propojení škola-firma umožní žákům vidět realitu ve firmě, umožní propojení na kariérové poradenství
a posune spolupráci se zaměstnavateli do dlouhodobější a systematičtější roviny – omezí se slabá
stránka nedostatečné motivace žáků a jejich použitelnosti v reálném prostředí.
Spolupráce s firmami a personalisty umožní zreálnit představy personalistů o absolventech.
Využití podpory z OPVVV, IROP, ITI, Erasmus+ spolu s kvalitní spoluprací kraje se školami v projektové
oblasti by zajistilo další posun v této oblasti.
Slabé stránky, které se týkají pedagogických pracovníků, ukazují, že je třeba hledat způsob, jak ovlivnit
a změnit postoje PP k moderním a efektivním metodám.
Tabulka 11: Definice problémů, příčin a cílů za oblast Podpory odborného vzdělávání

PROBLÉM
Nevyhovující kvalita
odborných kompetencí
absolventů

PŘÍČINA

CÍL/POTŘEBA

 Nepříznivý demografický vývoj
vůči potřebám trhu práce.

 Rozvoj systematické
a dlouhodobé spolupráce škol
se zaměstnavateli, vč.
kariérového poradenství.

 Rychle vyvíjející se trh práce.
 Negativní image manuální
práce a řemesel.
 Nedostatečné propojení
teoretické výuky s praxí.
 Nesoulad mezi požadavky
zaměstnavatelů a dovednostmi
absolventů v návaznosti na
technologický vývoj.

 Propojení odborné výuky
ve školách s praxí ve firmách.
 Zajištění kvalitního
personálního a materiálního
zázemí odborných škol.
 Popularizace odborného
školství ve spolupráci se
sociálními partnery.

 Nedostatečná podpora žáků
v rámci kariérového
poradenství.
 Neuspokojivá znalostní úroveň
odborných učitelů v souvislosti
s novými trendy
technologického vývoje.
 Materiální vybavení SŠ
neodpovídající novým
trendům.
Zdroj: OŠMS KÚ MSK
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2.4 Rozvoj kariérového poradenství včetně prevence předčasných
odchodů ze vzdělávání
V současnosti se mění jak společnost, tak v závislosti na tom i trh práce. Dnes je běžné, že dospělí mění
své profesní zaměření i několikrát v průběhu svého života.
Rozpadem tradiční rodiny i komunity se zvyšuje role školy při volbě profese mladých lidí. Kariérové
poradenství by mělo žáky vzdělávat, informovat, a také rozvíjet i podporovat jejich osobní potenciál.
Pokud školy funkci kariérového poradce mají, zaměřují se především na identifikaci silných a slabých
stránek jednotlivých žáků, na jejich směrování k vysněné profesní kariéře. Cílený rozvoj a podpora
reálného osobního potenciálu zatím většinou chybí. Pokud školy funkci kariérového poradce nemají,
patří tato oblast do kompetencí výchovného poradce.
Na školách většinou chybí jasně nastavený program kariérového poradenství, který by nebyl pouze
v kompetenci výchovného poradce, ale byl součástí agendy většího počtu pedagogů (školní psycholog,
třídní učitel, učitel občanské nauky apod.).
Všeobecně chybí širší praktické povědomí žáků o pracovním světě – kontakt s reálným světem práce,
zejména povědomí o profilu absolventů nabízených oborů vzdělání a následném uplatnění na trhu práce.
Ze strany žáků středních škol je výrazný zájem o praktické uchopení studovaných oborů, avšak nabídka
praxí, a rovněž jejich kvalita, se velmi různí. Na pracovištích je adaptace žáků rozdílná a často chybí
prostor pro následnou práci (reflexi) procesu učení v terénu.
SWOT analýza
Silné stránky:
 rozvíjení klíčových kompetencí, důležitých pro budoucí pracovní uplatnění a pro život;
 všechny školy mají zavedenu pozici výchovného poradce, který částí své pracovní náplně
vykonává i funkci kariérového poradce;
 kariéroví/výchovní poradci na konkrétních školách mají hlubší znalost žáků i jejich širšího zázemí;
 spolupráce škol a firem, poskytujících odborný výcvik, umožňuje cílenější výběr profesní kariéry
s následným uplatněním na trhu práce v konkrétní firmě;
 většina škol má zavedenou tradici ve využívání některých prvků kariérového poradenství
(exkurze, besedy se zaměstnavateli či zajímavými osobnostmi z praxe, odborný výcvik/praxe
ve firmách s následnou možností získání zaměstnání aj.);
 školy, které se intenzivněji věnují kariérovému poradenství, věnují svou péči také žákům
ohroženým předčasným odchodem ze školy a věnují pozornost rovněž nadaným žákům;
 většina škol pracuje s informacemi o kariérních možnostech na trhu práce (zejména SŠ, chybí
u ZŠ).
Slabé stránky:
 vedení škol často nemá dostatečnou znalost oblasti, a tudíž ani motivaci pro zavedení pozice
kariérového poradce v potřebném rozsahu a kvalitě;
 slabinou je spojení funkce kariérového poradce a výchovného poradce do jedné osoby
bez dalšího omezení přímé vyučovací povinnosti, což vede k přetěžování těchto pedagogických
pracovníků;
 většina škol nedostatečně informuje a motivuje žáky i jejich zákonné zástupce k využívání
kariérového poradenství jak v rámci vlastní nabídky, tak v rámci nabídky externích poradenských
zařízení;
 mezi slabé stránky patří omezená nabídka vzdělávání pro kariérové i výchovné poradce;
 kariérové poradenství se ve škole obvykle zaměřuje pouze na poradenství „kam po škole“ – má
ryze informační (nikoli rozvojový, inkluzivní, preventivní a motivační) charakter, popř. je vnímáno
pouze jako nástroj pro náborové aktivity (umístění žáka na trh práce);
 na většině škol, především základních, chybí propojování učiva s pracovním uplatněním, včetně
praktické zkušenosti;
 pouze malý počet základních škol má kontakt se zaměstnavateli;
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do systému kariérového poradenství nejsou zapojeny mateřské školy;
chybí relevantní zpětná vazba o úspěšnosti absolventů škol na trhu práce.

Příležitosti:










změny ve společnosti nastolily i změny pracovního trhu (nedostatek pracovníků v některých
profesích, nové profese, nutnosti rekvalifikace apod.);
v RVP existuje oblast Člověk a svět práce, čímž má škola možnost začlenit kariérové poradenství
napříč všemi předměty při zapojení celého pedagogického sboru;
vhodně vedeným kariérovým poradenstvím vzniknou úspory státních financí na vzdělávání
studentů ve školách či oborech, které neodpovídají jejich předpokladům či preferencím, a kteří
pak studium předčasně ukončí;
vhodné je vytvoření řetězce rozvoje osobnosti žáků ve struktuře MŠ-ZŠ-SŠ-VOŠ-VŠ (prevence
neúspěchu, sociálně-patologických jevů, extremismus apod.);
MŠMT prioritizuje kariérové poradenství v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy České republiky;
dlouhodobá snaha o zavedení pozice kariérového poradce na škole formou legislativního
vymezení;
posílení školního poradenského pracoviště (ŠPP) coby odborného týmu, v jehož odborné
kompetenci by kariérové poradenství mělo být;
odborné kariérové poradenství pro žáky se SVP zajišťované ŠPZ v regionu.

Hrozby:
 chybějící jednotná forma vzdělávání kariérových poradců ve škole (dotace DVPP 24 hodin je
nedostatečná, potřeba minimálně 100 hodin) a související nedostatečná nabídka dlouhodobých
a systematických tréninkových kurzů zaměřených na kariérové poradenství;
 nedostačující či chybějící výuka kariérového poradenství na VŠ připravujících pedagogické
pracovníky;
 přehlcenost pedagogů DVPP, možná i menší zájem pedagogů o výcvik v měkkých dovednostech,
např. koučování (práce s motivací) apod.;
 chybějící legislativní ukotvení pozice kariérového poradce a standard kvality profese kariérového
poradce ve škole (včetně kompetenčního a profesního profilu) a chybějící zpětné vazby
či kontroly výkonu této profese (ČŠI);
 zjednodušené uvažování o pozici kariérového poradce jako jednoho pověřeného pracovníka. KP
by měl být především koordinátorem aktivit, které zabezpečuje celý pedagogický sbor;
 chybějící standard kvality profese KP ve škole,
 není zajištěno dlouhodobé a udržitelné financování pozice KP a kariérového poradenství
ve školách (šablony a další dotační projekty jsou časově omezené).
Komentář ke SWOT analýze
Ze SWOT analýzy vyplynulo, že kariérové poradenství není legislativně ukotveno, lze ho využít jako
jeden z nástrojů inkluzivních opatření, které vedou k individualizaci práce s žáky a k jejich osobnímu
rozvoji. Chybí bohužel standard kvality, kompetenční profil školního kariérového poradce a zpracované
příklady inspirativní praxe kariérového poradenství na školách v ČR. Vymezit podmínky pro výkon
profese KP ve škole a stanovit odpovídající vzdělávací program pro KP včetně kontroly kvality jeho
poskytování (NÚV, MŠMT, ČŠI).
Dále ze SWOT analýzy vyplynula potřeba ustavit pracovní skupinu odpovědnou za zastřešení
a koordinaci kariérového poradenství ve školství, která bude současně aktivně spolupracovat s KP
v mimoškolní sféře (soukromý sektor, neziskový sektor, ÚP) tak, aby KP ve školství drželo krok s trendy
mimo školu.
Je potřeba zajistit větší propojení vzdělávání realizovaného ve školách s trhem práce, zlepšit povědomí
výchovných/kariérových poradců o potřebách trhu práce a jednotlivých profesích, zintenzivnit spolupráci
mezi jednotlivými stupni vzdělání a usilovat o komplexní pojetí kariérového poradenství ve školách.
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Tabulka 12: Definice problémů, příčin a cílů za oblast Rozvoje kariérového poradenství

Problém

Příčina

Cíl

Nízké (neaktuální) povědomí
o obsahu (nejen) technických
profesí na ZŠ a absence
kontaktu s trhem práce

 Učitelé na ZŠ nemají kontakt
s praxí a přehled o jednotlivých
profesích s (nejen) technickým
zaměřením. Převládá
stereotypní představa
o tradičních oborech a chybí
propojení s reálným světem
práce.
 Ze strany ZŠ převládá nezájem
o spolupráci z důvodu časové
zaneprázdněnosti. Ze strany SŠ
je zájem o spolupráci zacílený
zejména v období náborů
nových žáků. Zcela chybí
propojení s MŠ.
 Chybí jasně definovaný kariérní
program jak na ZŠ, tak SŠ.
Aktivity v oblasti kariérového
poradenství jsou velmi často
zúženy na jednorázovou
návštěvu burzy škol, úřadu
práce a vyplnění přihlášky
na SŠ.
 Oblast kariérového poradenství
je chápána izolovaně – brána
pouze jako kompetence KP,
často v jedné osobě s VP.

 Zvýšit povědomí o technických
oborech praktickou formou,
např. stáže ve firmách,
workshopy se zástupci firem.

Propojování vzdělávání
s pracovním uplatněním
Nízká míra odborné
spolupráce mezi ZŠ a SŠ, ZŠ
a MŠ
Chybějící strategie
kariérového poradenství ve
školách

Spolupráce týmu pedagogů
v oblasti kariérového
poradenství na škole

 Modelové nastavení dlouhodobé
a spolupráce SŠ ze ZŠ a ZŠ
s MŠ po dobu celého školního
roku.

 Nastavit srozumitelné a cílené
aktivity kariérového poradenství
tak, aby byly jasně vymezeny
kompetence na škole (do
kariérového poradenství lze
zapojit třídní učitele, školního
psychologa, učitele občanské
nauky apod.).
 Metodicky vést pedagogy školy
a ujasnit způsob spolupráce
mezi nimi v oblasti tématu
kariérového poradenství tak,
aby kariérové poradenství
na škole zajišťovalo komplexní
péči o všechny žáky školy.

Zdroj: OŠMS KÚ MSK
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2.5 Rozvoj škol jako center celoživotního učení
Celoživotní učení zahrnuje veškeré vzdělávací aktivity jedince, které si kladou za cíl rozvoj kompetencí,
které umožňují jak jeho osobnostní rozvoj a růst, tak občanské a profesní uplatnění. Další vzdělávání je
v současné době nutností vzhledem k rychlým změnám v oblastech technologických, kulturních,
sociálních a ekonomických. V důsledku zmíněných změn je potřeba posílit oblast vzdělávání dospělých,
neboť jsou patrné rozdíly mezi znalostmi, schopnostmi a dovednostmi, se kterými přicházejí absolventi
na trh práce, a těmi, které vyžadují zaměstnavatelé. Dle Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020
je ֦ …důležité podporovat a rozvíjet práci škol jako center celoživotního učení, která poskytují nejen
počáteční vzdělávání pro žáky a studenty, ale i širokou nabídku dalšího vzdělávání (profesního,
zájmového, občanského, rekvalifikací) zaměřenou na dospělou populaci, včetně seniorů”. 9 Školy vedle
počátečního vzdělávání, pro které jsou zřizovány, realizují celoživotní vzdělávání v oblasti formálního
vzdělávání, a to na základě dobrovolné volby a vlastní iniciativy, v rámci čehož poskytují další vzdělávání.
V doplňkové činnosti škol jsou tak nabízeny např. odborné kurzy, rekvalifikační kurzy, svářečské kurzy
s přezkoušením a jiné vzdělávací akce.
Jednou z motivací pro účast škol na CŽV jsou finanční prostředky, které mohou být využity
na rekonstrukci či modernizaci výukových prostor, dále možnost vzdělávání a zvyšování profesních
kompetencí pedagogických pracovníků, kteří mohou působit jako lektoři dalšího vzdělávání. Původním
důvodem aktivní účasti škol v dalším vzdělávání byla lepší perspektiva škol v situaci, kdy v návaznosti
na demografické změny do roku 2015 významně klesaly počty žáků v počátečním vzdělávání. Od roku
2016 byl poprvé za několikaleté období vykázán v MSK nárůst počtu 15letých. Tento pozitivní trend
nadále pokračoval v roce 2017 a také do budoucích let lze očekávat ve vývoji počtu 15letých mírně
stoupající trend. I přestože je prognóza ve vývoji 15letých pozitivní, je podpora oblasti dalšího vzdělávání
v MSK v budoucích letech nezbytná, jak je ostatně stanoveno ve strategickém dokumentu Dlouhodobý
záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2016. Cíle jsou orientovány
na rozvoj dalšího vzdělávání ve školách a systém uznávání výsledků dalšího vzdělávání založeného
na Národní soustavě kvalifikací. Vedle těchto cílů je dle strategického dokumentu DZ MSK 2016 také
důležité vytvořit taková opatření, která povedou k zvýšení účasti dospělé populace v dalším vzdělávání.
Co se týče účasti dospělých na celoživotním vzdělávání v České republice, naše země přijala strategický
rámec Vzdělávání a odborné přípravy 202010 (ET 2020) k dosažení evropské referenční úrovně
15 % dospělých, kteří se mají v roce 2020 účastnit dalšího vzdělávání. Následující tabulka uvádí
informace o účasti dospělé populace v dalším vzdělávání v České republice a v MSK a porovnává tyto
údaje s průměrem zemí EU-27 prostřednictvím indikátoru, který představuje podíl osob ve věku 25 až 64
let na dalším vzdělávání, tj. osoby, které se vzdělávaly v posledních čtyřech týdnech před realizací
šetření. Evropská unie stabilně vykazuje od roku 2013 v průměru 11 % dospělé populace účastnící
se dalšího vzdělávání, přičemž za poslední rok se hodnota indikátoru lehce zvýšila o 0,2 p. bodu. V rámci
ČR lze od roku 2013 sledovat stabilní účast dospělé populace na dalším vzdělávání, která se pohybuje
na hranici 10 %. V MSK můžeme účast dospělých jedinců na dalším vzdělávání v letech 2016 – 2017
hodnotit pozitivně, neboť se hodnota pohybovala nad hodnotami pro EU, ale i nad hodnotami pro ČR.
V roce 2016 byla hodnota dokonce (11,1 %) vyšší než průměr v ČR (8,8 %) a následující rok hodnota
v MSK (11,6 %) předčila evropský průměr (11 %). Z uvedené tabulky vyplývá, že hodnota v ČR však
stále nedosahuje evropské referenční úrovně, tj. 15 % dospělých účastnících se dalšího vzdělávání,
ke které se ČR s výhledem do roku 2020 přihlásila. Je potřeba zmínit, že systém celoživotního vzdělávání
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v České republice využívá především populace s vyšším vzděláním (17,6 % osob s dokončeným
vysokoškolským vzděláním) a pouze 3,1 % osob, které nedosáhly ani středního vzdělání.
Tabulka 13: Účast dospělé populace na vzdělávání (v %)
Země,
2007 2008 2009 2010
2011 2012
kraj/rok
EU-27
ČR
MSK

9,3
5,7
4,5

9,3
7,8
5,5

9,3
6,8
6,0

9,1
7,5
5,6

8,9
11,4
12,1

9,0
10,8
11,3

2013

2014

2015

2016

2017

10,5
9,7
11,8

10,7
9,3
10,0

10,8
8,5
9,4

10,8
8,8
11,1

11,0
9,8
11,6

Zdroj: Databáze Eurostatu

Na základě výše uvedených zjištění a také z výsledků dotazníkového šetření a agregovaných výstupů
z ŠAP můžeme konstatovat, že nedosažená stanovená referenční úroveň, tj. nižší účast dospělých
v dalším vzdělávání, dlouhodobě souvisí jak s malým zájmem dospělých o další vzdělávání (53 % škol
v MSK uvedlo nezájem ze strany dospělých jako překážku při realizaci činností v rámci rozvoje školy jako
centra celoživotního učení), tak i s nedostatečnou informovaností veřejnosti o dalším vzdělávání, o jeho
možnostech a výhodách, které může dospělým jedincům nabídnout. Klíčová role dalšího vzdělávání
spočívá v tom, že umožňuje každému jedinci po dokončení počátečního vzdělávání získávat nové znalosti
a dovednosti, umožňuje mu zvýšit nebo doplnit jeho kvalifikaci, čímž se stává adaptabilním na trhu
práce. Zásadním krokem v této oblasti bylo přijetí zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání
výsledků dalšího vzdělávání, s čímž následně souviselo vybudování systému uznávání výsledků
předchozího učení založeného na Národní soustavě kvalifikací. Veřejnost však nemá dostatečné
a plnohodnotné množství informací především o systému uznávání a využití Národní soustavy kvalifikací,
nezná možnosti dalšího profesního vzdělávání a jeho podmínky pro získání výučního listu či maturity.
Jednou z priorit pro další období bude zvyšovat motivaci dospělých k účasti v celoživotních vzdělávacích
aktivitách. Za tímto účelem bude potřeba rozvíjet osvětovou roli v oblasti dalšího vzdělávání směrem
k veřejnosti a klíčovým aktérům, tj. zaměstnavatelům, paktům zaměstnanosti, a tak podnětně vytvářet
informované prostředí, které stimuluje poptávku po dalším vzdělávání.
Jako jednu z dalších příčin, která souvisí s nižší účasti dospělých v dalším vzdělávání, lze označit
nedostačující marketingové aktivity škol v oblasti propagace DPV, dále nezájem o další vzdělávání
ze strany dospělých (obvykle související s nižší úrovní dosaženého vzdělání některých jedinců nebo také
s jejich sociálním znevýhodněním), kteří by se mohli zapojit do dalšího vzdělávání. Ze souhrnných
agregovaných výstupů ze ŠAP je zřejmé, že významnou prioritou v oblasti rozvoje dalšího vzdělávání
bude podpora vnějších vztahů, a to marketing a propagace (weby, zázemí pro DV atd.) nejen ke zvýšení
osvěty široké veřejnosti, ale i k podpoře větší míry využití Národní soustavy kvalifikací.
V dokumentu DZ MSK 2016 jsou stanoveny cíle, které jsou orientovány na rozvoj dalšího vzdělávání
ve školách a na dostupnost dalšího vzdělávání, tj. využití škol jako center celoživotního učení. Dokument
Strategie ČR 2020 dále formuluje úkoly spojené s realizací center CŽU středními školami a také
stanovuje úkoly realizovat různé druhy dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. Jedním z nich je
výzva středním a vyšším odborným školám podílet se na občanském vzdělávání v rámci dalšího
vzdělávání. Koncept byl rozšířen o další typ škol, které poskytují všeobecné vzdělání (gymnázia, lycea
a konzervatoře) a které tak mohou efektivně rozvíjet oblast občanského či zájmového vzdělávání.
Využívání kapacit škol k dalšímu vzdělávání je stanoveno v DZ MSK 2016, přesto z dotazníkového šetření
vyplývá, že vzděláváním seniorů a občanským vzděláváním se v rámci rozvoje škol jako centra
celoživotního učení ve srovnání s ostatními činnostmi aktivně podílí jen malá část škol. V rámci celé ČR
se aktivně na vzdělávání seniorů podílí jen 12 % středních škol, v MSK je hodnota o 2 % vyšší,
občanským vzděláváním se aktivně zabývá 12 % středních škol jak v MSK, tak v ČR. Co se týče
důležitosti zmíněných činností pro jednotlivé školy, lze hodnotit pozitivně, že zmíněné činnosti nejsou
školami považovány za nedůležité.
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K opatřením, která by pomohla školám k dosažení zvoleného cíle v rozvoji škol jako center celoživotního
učení, 62 % škol v MSK (72 % škol v rámci ČR) uvedlo jako velmi důležité zlepšení vybavení dílen
pro odborný výcvik. Z toho dané opatření uvedlo 85 % gymnázií (např. keramické dílny), 77 % vyšších
odborných škol a po 74 % střední odborné školy a střední odborná učiliště. Opatření zlepšit vybavení
učeben teoretické výuky by přivítalo v MSK 57 % škol, nejvíce SOU po 60 %.
SWOT analýza
Silné stránky:
 informovanost veřejnosti o činnosti škol v oblasti počátečního učení;
 zájem SŠ a VOŠ poskytujících počáteční a další vzdělávání naplnit koncept CŽV;
 rozsáhlá škála možností nabídky dalšího vzdělávání na SŠ a VOŠ s využitím NSK;
 finanční přínos DV pro SŠ a VOŠ.
Slabé stránky:
 nedostatečná informovanost veřejnosti o možnostech celoživotního vzdělávání, s čímž částečně
souvisí i nízké zapojení veřejnosti do tohoto typu vzdělávání;
 nezájem části veřejnosti – účastníků, firem o další vzdělávání škol;
 nedostatečná nabídka programů CŽV, která by kryla potřeby světa práce a občanů, případně
cílila na úzkoprofilové skupiny (např. absolventi, senioři, lidé s handicapem atp.);
 nedostatečné využití zákonné možnosti škol (viz zákon č. 561/2004 Sb., kapitola Další
vzdělávání, část 9, 10,11) poskytovat vedlejší činnost za úplatu a tím přispívat i finančně
k rozvoji školy;
 nedostatečný marketing dalšího vzdělávání.
Příležitosti:
 podpora vzdělávací politiky státu deklarovaná ve Strategii 2020;
 rozšíření nabídky dalšího vzdělávání v návaznosti na počáteční vzdělávání škol;
 využití potenciálu školy – odborných pedagogů i pedagogů všeobecných předmětů ve prospěch
dalšího vzdělávání;
 zvýšení informovanosti veřejnosti o činnosti škol v oblasti dalšího vzdělávání, zlepšení
marketingu;
 možnost získat vyšší stupeň vzdělání prostřednictvím profesní kvalifikace a tím zvýšit
uplatnitelnost účastníka CŽV na trhu práce.
Hrozby:
 nezájem o další vzdělávání – neochota a nezájem občanů o sebevzdělávání;
 malá informovanost široké veřejnosti o přínosech dalšího vzdělávání a neznalost možností
dalšího vzdělávání;
 finanční náročnost pro účastníky dalšího vzdělávání;
 nezájem učitelů se vzdělávat a stát se Lektorem dalšího vzdělávání z důvodu časové náročnosti
a nedostatku personálního zastoupení na školách;
 nedostatek odborných pracovníků a pedagogů, kteří by se podíleli na realizaci CŽV.
Komentář ke SWOT analýze
Je potřeba využít potenciál škol v oblasti poskytování informací veřejnosti o činnosti škol v rámci
počátečního učení k rozvoji činností směřujících ke zvýšení informovanosti široké veřejnosti o dalším
vzdělávání realizovaném na těchto školách, zejména pak o možnostech získání profesní kvalifikace
(např. možnost absolvovat zkoušky odborné způsobilosti, které mohou absolventovi dopomoci k získání
výučního listu). V tomto směru bude nutné posílit marketing orientovaný na další vzdělávání, cíleně na
další profesní vzdělávání, formou prezentací v médiích (např. regionální televizní vysílání, deníky,
bulletiny aj.) a navázáním spolupráce s ÚP, MSK Paktem zaměstnanosti aj. Je rovněž potřebné využít
kapacity škol, které se doposud nerealizovaly jako centra celoživotního učení, a to gymnázia, lycea
a konzervatoře, a podpořit je v oblasti poskytování občanského nebo zájmového vzdělávání.
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Tabulka 14: Definice problémů, příčin a cílů za oblast Rozvoje škol jako center celoživotního učení

Problém

Příčina

Cíl

Nedostatečné využití systému
NSK veřejností

 Nevědomost veřejnosti
o systému uznávání a využití
NSK.
 Nevědomost veřejnosti
o možnostech DPV, získání
výučního listu, maturity.

 Posílení a rozšíření povědomí
veřejnosti o možnosti složit
zkoušky z profesních kvalifikací.
 Zvýšení marketingových aktivit
škol v oblasti propagace
profesní kvalifikace (weby škol,
prezentace v médiích, letáky
v MHD aj.).
 Rozvoj spolupráce mezi školami
a partnery (ÚP, zaměstnavateli)
v území v oblasti dalšího
vzdělávání a nastavení
komunikace (např. pro sdílení
zkušeností a příkladů dobré
praxe).

Nízká účast dospělých v DPV

 Nedostačující marketingové
aktivity škol v oblasti propagace
DPV.
 Nižší úroveň dosaženého
vzdělání jedinců.

 Stimulace poptávky a motivace
občanů k účasti v dalším
vzdělávání (s ohledem na nízko
kvalifikované a sociálně
znevýhodněné občany).
 Podpora informovanosti
veřejnosti o NSK a propagace
systému uznávání.

Nedostatečné využívání
kapacit škol (gymnázií a lyceí)
k dalšímu vzdělávání jako
centra celoživotního učení seniorské vzdělávání

 Nedostatečné povědomí škol
o přínosu DV pro seniory.

 Rozvoj činností škol (gymnázií
a lyceí) jako center
celoživotního učení a zajištění
DV pro seniory.
 Podpora efektivního rozvoje
kvalitního celoživotního
vzdělávání.
 Podpora mezigeneračního
učení.

Zastaralé vybavení prostor,
nedostatečné materiální
vybavení

 Současný rychlý rozvoj techniky
a technologií, elektronizace
a digitalizace.

 Modernizace výukových prostor
institucí zapojených
do celoživotního vzdělávání.
 Modernizace vybavení novou
technikou a technologiemi,
zatraktivnění a přizpůsobení
potřebám vzdělávání dospělých.

Zdroj: OŠMS KÚ MSK
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2.6 Podpora inkluze
Definice inkluzívního vzdělávání dle UNESCO: inkluzívní vzdělávání je definováno jako uspořádání běžné
školy způsobem, který může nabídnout adekvátní vyučování všem dětem bez ohledu na jejich
individuální rozdíly, přičemž nezáleží na druhu speciálních potřeb ani na úrovni výkonu žáků.
Inkluze je dlouhodobý proces, který musí mít vytvořeny podmínky k jeho realizaci. Tyto jsou průběžně
vytvářeny ve školách, s podporou dalších spolupracujících v podobě rodičů dětí/žáků a především dalších
institucí kterými jsou zejména pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra,
které provádějí diagnostiku dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Většina škol v MSK inkluzívní vzdělávání žáků postupně rozvíjí, propracovanější inkluzívní vzdělávání je
ve školách s vyšším počtem žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, tyto školy průběžně vytvářejí
či již mají vytvořen plán inkluzívního vzdělávání.
Základními strategickými dokumenty v uvedené oblasti jsou zejména:
 Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020,
 Akční plán inkluzívního vzdělávání na období 2016-2018,
 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015-2020,
 Koncepce rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014-2020,
 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2016,
 Strategie integrace romské komunity v MSK na období 2015-2020.
Problematiku společného vzdělávání výrazně ovlivnila vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění, která změnila dosavadní
způsob podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zavedením systému podpůrných opatření,
která mají přispět k integraci většího počtu žáků se SVP do běžných škol.
Nezastupitelnou roli ve vzdělávacím systému však i nadále mají rovněž školy speciální a školy zřízené
dle § 16 školského zákona, které vzdělávají děti a žáky s různými druhy postižení, které vzhledem k jejich
handicapu nelze vzdělávat v běžných školách.
Moravskoslezský kraj disponuje širokou vzdělávací nabídkou v rámci všech stupňů vzdělání. Předškolní
vzdělávání je realizováno v MSK v celkem 462 mateřských školách, z nichž 15 je určeno pro děti
se speciálními vzdělávacími potřebami. V kraji je dále celkem 437 základních škol, z toho 36 pro žáky
se speciálními vzdělávacími potřebami, 137 středních škol, dvě konzervatoře a 13 vyšších odborných
škol. V mateřských či základních školách jsou rovněž zřizovány přípravné třídy, kterých je v současné
době v MSK celkem 15.
V našem kraji již dlouhodobě existují příklady dobré praxe v oblasti podpory rozvoje inkluzívního
vzdělávání ze strany zřizovatelů základních škol, některé obce podporují rozvoj inkluzívního vzdělávání
např. prostřednictvím vybavení jednotlivých škol či poskytováním finančních prostředků na školní
asistenty nebo pomocí rozšiřování školních poradenských pracovišť.
Průběžně probíhá rovněž vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na problematiku vzdělávání
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Školy v oblasti podpory inkluze rovněž, kromě školských
poradenských zařízení, spolupracují s dalšími subjekty, např. s poskytovateli specializovaných
podpůrných služeb (logoped, psycholog), poskytovateli sociálních služeb, s neziskovými organizacemi
vyvíjejícími činnost v uvedené oblasti.
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Školy v MSK se zapojují rovněž do rozvojových a dotačních programů na podporu inkluzívního
vzdělávání. Jedná se např. o tyto programy:
 Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných
škol – finanční prostředky z tohoto rozvojového programu MŠMT jsou určeny na částečnou nebo
úplnou úhradu nákladů žáků/studentů na školné, stravné, ubytování, cestovné a školní
potřeby);
 Dotační program na podporu integrace romské komunity/menšiny - cílem dotačního programu
MSK je podpora aktivit, které pomáhají žákům při překonávání obtíží v průběhu povinné školní
docházky a vzdělávání na střední škole;
 financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů – RP
MŠMT;
 Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách
a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních – RP MŠMT.
Z Analýzy realizované v rámci projektu P-KAP v oblasti inkluzívního vzdělávání vyplývá, že většina škol
rozvíjí inkluzívní vzdělávání prostřednictvím činností spadajících do základní či mírně pokročilé úrovně
inkluze, kdy je inkluzívní vzdělávání rozvíjeno buďto prostřednictvím dílčích činností nebo školy pracují
na ucelené strategii a využívají plány pedagogické podpory.
Dále z uvedené analýzy vyplynulo, že v rámci vzdělávání jsou ve středních školách ve speciálních třídách
zastoupeni žáci se všemi druhy zdravotního postižení. Formou individuální integrace jsou ve středních
školách vzděláváni zejména žáci s poruchami učení, v menší míře pak žáci s lehkým mentálním
postižením, autismem či vadami řeči. Skupinová integrace je ve středních školách využívána zejména
při vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, středně těžkým mentálním postižením, autismem,
souběžným postižením více vadami.
Graf 22: Oblasti rozvoje inkluze

Prioritizace oblastí rozvoje inkluzivního vzdělávání | Moravskoslezský kraj | N=66
Poskytování vzdělávání v odpovídající kvalitě,
reakce na potřeby společnosti a zdravotně
postižených i komunit z odlišného kulturního a
sociálního prostředí

26%

Vzdělávání, ke kterému mají přístup všichni bez
rozdílu

9%

Vzdělávání, které je snadno a bezpečně fyzicky
přístupné

11%
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Zdroj: Agregované výstupy Školních akčních plánů (NÚV)

Střední školy v MSK si plně uvědomují potřebu společného vzdělávání, jak vyplývá z agregovaných
výstupů ŠAP u celkem 66 sledovaných subjektů. Školy tuto dílčí oblast již dlouhodobě rozvíjejí, žákům
poskytují podporu ve vzdělávání a všechny žáky zapojují do života školy bez ohledu na jejich případnou
jinakost.
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Opatření, která by v rámci zkvalitňování inkluzívního vzdělávání školám usnadnila vyučovací proces, jsou
dle pedagogických pracovníků především rozvoj a školení pedagogických pracovníků (74 %), personální
podpora (74 %) a také modernizace a vybavení škol (58 %).
Graf 23: Personální podpora inkluzívního vzdělávání

Aktivity související se zajištěním personální podpory | Moravskoslezský kraj | N=49
Sestavení týmu pro rozvoj inkluzivního vzdělávání
Školní psycholog
Školní speciální pedagog
Koordinátor rozvoje inkluzivního vzdělávání
Asistent pedagoga
Školní asistent
Výchovný poradce
Metodik primární prevence (povinné v rámci ŠVP)
Kariérový poradce
Sociální pedagog/sociální pracovník
Tandemová výuka se speciálním pedagogem
Vedoucí kroužků pro nadané nebo slabé žáky
Supervizor pro školu (pro ŠPZ, celý sbor, skupinu…
Koordinátor podpory nadání
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Zdroj: Dotazníkové setření II (NÚV)

Zlepšení personálního zázemí pro zkvalitnění společného vzdělávání je zásadním prvkem, školy považují
za nejdůležitější možnost rozšíření svých týmů o odborné pracovníky (školní psycholog, školní speciální
pedagog).
Graf 24: Zázemí a vybavení škol

Aktivity související s podporou modernizace zázemí a vybavení škol | Moravskoslezský kraj | N=38
Bezbariérový přístup v prostorách školy (úprava…

68%

Vybudování bezbariérového přístupu do školy…

37%

Kompenzační pomůcky, nábytek, stroje, ICT pro…

24%

Vybudování a vybavení místností pro žáky se SVP…

13%

Zajištění prostor pro poradenskou místnost a…
Úprava pracovního místa pro žáky

16%
11%

Zajištění vhodných materiálních pomůcek pro…
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Zdroj: Dotazníkové setření II (NÚV)

Jako nejpalčivější problém ve vybavení škol se jeví potřeba bezbariérovosti, která je však úzce spjata
nejen s potřebou vyšších finančních prostředků, ale především je odvislá od stavebně technických
možností budov, v nichž jsou školy umístěny a dále potřeba zajištění kompenzačních pomůcek, nábytku,
ICT a dalšího vybavení.
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Rozvoj inkluzívního vzdělávání ve školách jednoznačně souvisí s motivací a snahou pedagogických
pracovníků, kteří sami ve školních akčních plánech akcentují potřebu motivačních seminářů v oblasti
inkluze a širší nabídku DVPP pro společné vzdělávání učitelů.
Vedle potřeby vzdělávání se pedagogů v oblasti společného vzdělávání je pro školy důležitá podpora
pedagogů v oblasti metodického vedení a informační podpory pro metodiky primární prevence ve SŠ.
Graf 25: Aktivity související s rozvojem inkluzívního vzdělávání

Aktivity související s rozvojem inkluzivního vzdělávání ve výuce | Moravskoslezský kraj | N=22
Podpora a rozvoj vzdělávání nadaných a…

64%

Aplikace metod výuky vedoucí k individualizaci…
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Zvyšování motivace žáků k dokončení studia,…
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Rozvoj hodnotového systému žáků a…
Zohledňování obtíží žáků při přijímacích a…
Adaptační kurzy
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Zdroj: Dotazníkové setření II (NÚV)

S rozvojem inkluzívního vzdělávání souvisí také podpora a rozvoj nadaných a talentovaných dětí, nutnost
školy spatřují rovněž v potřebě zvyšování motivace žáků k dokončení studia, posilování míry identifikace
s oborem, včetně zatraktivnění výuky moderními metodami, mentoringem či tandemovou výukou.
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Graf 26: Aktivity inkluzívního vzdělávání mimo vyučovací proces

Aktivity související s rozvojem inkluzivního vzdělávání nad rámec výuky | Moravskoslezský kraj | N=16
Podpora účasti žáků se SVP na aktivitách nad rámec
školní práce, které směřují k rozvoji dovedností,…
Práce s žáky oborů s vysokým podílem předčasných
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Zdroj: Dotazníkové setření II (NÚV)

Inkluzívní vzdělávání není pouze vzdělávání v rámci školní výuky, školy spatřují výrazný potenciál
v rozvoji vzdělávání žáků také v aktivitách nad rámec výuky, např. v podpoře účasti žáků se SVP
na aktivitách nad rámec školní práce, které směřují k rozvoji dovedností, schopností a postojů žáka
(olympiády, soutěže, kroužky, projekty, specializovaná výuka). Významným prvkem vnímaným školami
v rozvoji žáků a jejich motivace ke studiu jsou rodiny žáků.
Graf 27: Spolupráce s ostatními aktéry v rámci rozvoje inkluzívního vzdělávání

Podpora vnějších vztahů (PR, spolupráce) | Moravskoslezský kraj | N=7
Zkvalitnění interních poradenských služeb
(spolupráce se ŠPZ, PPP, metodickými centry v kraji)

86%

Zkvalitnění spolupráce škol a ostatních subjektů v
oblasti vzdělávání a poradenských služeb, opatření
pro zlepšení spolupráce s rodiči žáků se SVP,
osvětová činnost
Vytvoření a rozvíjení sítě partnerů umožňující
odborný výcvik/praxi/stáž pro žáky se SVP u
zaměstnavatelů, individuální přístup pro žáky se
SVP, usnadnění volby povolání a přechodu na trh…
Spolupráce s externími odborníky v oblasti
poradenství a zajištění dostupnosti a kvality
poradenských služeb
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Zdroj: Dotazníkové setření II (NÚV)

Za důležitou potřebu v inkluzívním vzdělávání označují školy zkvalitnění interních poradenských služeb,
jakými jsou spolupráce se ŠPZ a metodickými centry v kraji. Stejně tak jako vzdělávání nad rámec výuky,
považují školy za vysoce důležitou oblast zkvalitnění spolupráce škol a ostatních subjektů v oblasti

41

vzdělávání a poradenských služeb, opatření pro zlepšení spolupráce s rodiči žáků se SVP a osvětovou
činnost.
V rámci mapování inkluze ve středních školách a VOŠ v MSK byly zjištěny oblasti s potřebným
potenciálem, z nichž byla zpracována doporučení v uvedené oblasti pro vedení škol i pro jejich
zřizovatele. K nejdůležitějším z nich patří:
průběžně spolupracovat se zřizovatelem v oblasti financí, vzdělávání, informovanosti
a personální podpory,
v oblasti vzdělávání a zvyšování profesionality zaměstnanců průběžně vysvětlovat principy
a dopady inkluzívního vzdělávání,
v oblasti zkvalitnění poradenských služeb a rozšíření odborné podpory žáků se SVP a nadáním
zvážit možnost rozšíření týmu ŠPP o školního psychologa, resp. školního speciálního pedagoga,
čímž by mohla být částečně kompenzována vytíženost výchovných poradců,
v co nejkratším čase ujasnit role, kompetence a zodpovědnost jednotlivých členů pedagogického
sboru při zajišťování podpory žákům se SVP a nadáním, vyjasnit proces předávání informací
o doporučeních ze ŠPZ a podpůrných opatřeních konkrétnímu žákovi (nejen u žáků s IVP),
průběžně podporovat pracovníky ŠPP, zejména výchovného poradce, v apelování na nutnost
týmové spolupráce všech zainteresovaných pedagogů při tvorbě PLPP, poskytování PO atd.,
průběžně podporovat systematickou a cílenou pedagogickou práci s nadanými (rozšíření
poradenského týmu nebo vytvoření samostatného týmu zaměřeného na identifikaci,
pedagogickou diagnostiku, podporu a rozvoj žáků nadaných a mimořádně nadaných),
průběžnou a dlouhodobou podporu v personální oblasti a při zvýšení informovanosti odborné
veřejnosti o inkluzívním vzdělávání v rámci kraje, navázání užší spolupráci s VŠ a SŠ, které
poskytují vzdělávání v oborech psychologie, speciální pedagogika, popř. sociální práce,
a vytváření databází případných zájemců o práci na těchto pozicích ve školách. Zřizovatel by tak
mohl být významným mediátorem mezi zájemci z řad budoucích školních psychologů,
speciálních pedagogů, asistentů pedagoga a školami, které dané pracovníky do svého týmu
hledají.
SWOT analýza
Silné stránky:
 vytvořená síť školských poradenských zařízení;
 vytvořená školní poradenská pracoviště v ZŠ i SŠ;
 vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze dle požadavků jednotlivých škol;
 realizace krajského projektu Podpora inkluze v MSK.
Slabé stránky:
 nedostatek odborných pracovníků ve školách – psychologové, speciální pedagogové apod.;
 nízká motivace žáků ke studiu;
 vysoká naplněnost tříd.
Příležitosti:
 využívání finančních prostředků z fondů EU ke zlepšování podmínek inkluzívního vzdělávání
ve školách;
 spolupráce mezi jednotlivými školami a ŠPZ – příklady dobré praxe, zkušenosti;
 spolupráce s dalšími aktéry ve vzdělávání (např. rodiče žáků, zaměstnavatelé, neziskové
organizace).
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Hrozby:
 administrativní a časová náročnost inkluzívního vzdělávání;
 finanční náročnost zajištění inkluzívního vzdělávání ve školách;
 nezájem rodičů – zákonných zástupců žáků o vzdělávání jejich dětí.
Komentář ke SWOT analýze
V rámci území MSK je potřeba zvyšovat a využívat stávající potenciál v inkluzívním vzdělávání
ve školách, které mají vyšší počet dětí a žáků s různou odlišností a inkluzi se dlouhodobě věnují,
podporovat sdílení poznatků a dobrých zkušeností mezi jednotlivými školami a tím upevňovat spolupráci
napříč jednotlivými stupni vzdělání. Nadále je nutné zajišťovat vzdělávání pedagogů v oblasti
inkluzívního vzdělávání a především působit na rodiny dětí a žáků tak, aby si uvědomovaly důležitost
dosaženého vzdělání a vliv na budoucí profesní kariéru. Neméně důležitou v oblasti inkluze je také
projektová činnost škol a získávání finančních prostředků ke zlepšování podmínek ve školách.
V současné době je krajský projekt Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji naplněn aktivitami
ze dvou třetin. V rámci připravovaného projektu KAP MSK II bude vytvořena Inkluzívní koncepce kraje.
Tabulka 15: Definice problémů, příčin a cílů za oblast Podpory inkluze

Problém

Příčina

Cíl

Nedostatečné personální
zajištění inkluzívního
vzdělávání ve školách
(psychologové, speciální
pedagogové apod.)

 Nedostatek těchto odborností
na trhu práce, mnohdy nezájem
o práci ve školství.

Nízká motivace žáků ke studiu

 Nízká informovanost a nezájem
rodin o vzdělávání svých dětí,
malá podpora k dosažení
vyššího vzdělání.

Bezbariérovost škol
a školských zařízení

 Nedostatek finančních
prostředků, obtížná úprava
některých objektů, ve kterých
jsou školy a školská zařízení
umístěny.
 Financování škol na základě
počtu žáků.
 Zvýšená náročnost na
organizaci výuky a vyšší finanční
náklady např. z důvodu nutnosti
zajistit suplování.

 Navýšení počtu odborných
pracovníků ve školách (závisí to
mj. na atraktivitě uvedené
pracovní pozice a počtu
absolventů příslušných oborů);
 Podpora metodického vedení
začínajících učitelů (příp. dalších
pracovníků škol) zkušenými
pedagogickými pracovníky
v konkrétních školách.
 Zvýšení informovanosti rodin
žáků o možnostech studia,
spolupráce škola – rodina,
sdílení příkladů dobré praxe
mezi školami.
 Využití dostupných finančních
zdrojů (EU, rozpočty
zřizovatelů) ke zlepšení situace
v oblasti bezbariérovosti.

Vysoká naplněnost tříd žáky
Zajištění vzdělávání pedagogů
v oblasti inkluze

 Změna financování regionálního
školství.
 Přizpůsobit dostupnost
vzdělávání potřebám škol, např.
zajistit vzdělávání přímo
v prostorách jednotlivých škol
pro celé sborovny, realizovat
vzdělávací aktivity v době mimo
vyučování.

Zdroj: OŠMS KÚ MSK
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2.7 Infrastruktura SŠ a VOŠ
Modernizace vybavení škol patři mezi priority Moravskoslezského kraje. V období KAP I měly školy
i jejich zřizovatelé několik příležitostí pro zapojení do výzev financovaných z Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP).
První výzvy č. 32 a 33 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol byly vyhlášeny 19. 5. 2016
a příjem žádostí do těchto výzev byl zahájen 30. 6. 2016. Podpora z výzev byla zaměřena zejména
na stavby a stavební práce spojené s výstavbou a modernizací infrastruktury v povinné vazbě na klíčové
kompetence (cizí jazyk, přírodní vědy, technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi),
nákup potřebného vybavení a budování bezbariérovosti. Pro zapojení do výzev bylo nezbytné zařazení
investičních záměrů do Rámce pro podporu infrastruktury a investic (Rámec), který byl vytvořen a dále
aktualizován realizačním týmem KAP MSK. Původní výše alokace výzvy č. 32 byla 393 000 tis. Kč z EFRR,
která byla 12. 4. 2017 navýšena o 211 645 tis. Kč z prostředků Evropské unie. V případě výzvy č. 33
činila původní výše alokace 917 000 tis. Kč a dne 22. 6. 2017 byla rovněž navýšena na novou celkovou
částku 2 096 100 tis. Kč.
Graf 28: Počet škol zapojených do jednotlivých výzev
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Výzvy č. 56 a 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání byly Ministerstvem
pro místní rozvoj vyhlášeny 6. 10. 2016 a byly zaměřeny na podporu rozvoje infrastruktury škol
a školských zařízení, středisek volného času, domů dětí a mládeže, školních družin a školních klubů,
vzdělávacích a školících center a dalších subjektů podílejících se na realizaci zájmového, neformálního
a celoživotního vzdělávání. Celková alokace obou výzev činila 504 000 tis. Kč z fondů EFRR a počet
schválených projektů byl 61 za celou ČR.
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Graf 29: Výše schválené dotace v tis. Kč
200 000
173 425

180 000
160 000
140 000

113 398

120 000
94 018

100 000
80 000
60 000
40 000
20 000

5 277 4 248

0
32

krajské školy

13 184

4 980

0
33

soukromé školy

0

66
církevní školy

Zdroj: OŠMS KÚ MSK

Další možností bylo využití výzev v rámci Integrované teritoriální investice (ITI) vyhlašované statutárním
městem Ostrava. Tyto výzvy však nezahrnují celé území Moravskoslezského kraje, ale pouze oblast
ostravské aglomerace. Celkem byly na podporu středních a vyšších odborných škol vyhlášeny 2 výzvy
v rámci výzvy č. 66 Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI. Alokace obou výzev činila
390 000 tis. Kč z EFRR. Projekty druhé výzvy jsou nyní ve stádiu hodnocení.
Zatím poslední možností byla výzva č. 86 Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního
vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života vyhlášená dne 30. 8. 2018. Alokace výzvy je
456 000 tis. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj a je určena na podporu rozvoje infrastruktury
škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením (podle § 16 odst. 9 a § 48 zákona
č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších zákonů) a školských poradenských zařízení (pedagogickopsychologických poraden a speciálně pedagogických center). Účelem výzvy je podpořit infrastrukturu
škol a zlepšit podmínky ve výchově a vzdělávání jejich žáků.
Školy zřizované Moravskoslezským krajem mají rovněž možnost své investiční požadavky (bez ohledu
na financovatelnost z IROP) zavést do centrální databáze, která obsahuje veškeré investiční potřeby
organizací v souvislosti s hospodařením se svěřeným majetkem. Nejen ty týkající se modernizace
infrastruktury pro výuku. Zřizovatel tak má vždy přehled o investičních potřebách svých organizací.
Jako nedílná součást dokumentu KAP MSK byl vytvořen Rámec pro podporu infrastruktury a investic
(dále také Rámec). Podkladem pro vytvoření prvního Rámce byly výstupy z dotazníkového šetření
realizovaného Národním ústavem pro vzdělávání v období od listopadu 2015 do ledna 2016. Všechny
střední a vyšší odborné školy na území Moravskoslezského kraje měly možnost do dotazníku uvést své
investiční potřeby. Z původních 718 záměrů v celkové hodnotě 5 6490,4 mil. Kč, zůstalo po kontrole
ze strany zřizovatelů a následné prioritizaci 342 projektových záměrů za 1 290,05 mil. Kč. Realizační
tým KAP využíval také možnosti aktualizace Rámce.
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Graf 30: Vývoj Rámce pro podporu infrastruktury a investic
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Ve své současné podobě obsahuje Rámec pro podporu infrastruktury a investic Moravskoslezského kraje
505 investičních záměrů v celkové hodnotě 1 961,66 mil. Kč a Příloha č. 1 k Rámci, která je vyhrazena
pro potřeby výzvy č. 86, obsahuje 12 záměrů v hodnotě 76,2 mil. Kč. Součástí jsou ale také projekty,
které již byly do různých výzev podány.
SWOT analýza
Silné stránky:
 zkušenost řady škol a Moravskoslezského kraje s investičními projekty financovanými z EFRR;
 podpora ze strany zřizovatele.
Slabé stránky:
 nedostatek výzev z IROP, nedostačující finanční alokace;
 špatné rozložení výzev;
 velmi přísné a rozsáhlé podmínky konektivity, které nejsou v podmínkách mnoha škol splnitelné
a proto jsou na investice do této oblasti nuceni rezignovat;
 aktuální nastavení zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (zákon ve své podstatě
neumožňuje nakoupit technologicky nejvyspělejší produkty a technologie, pro které neexistuje
v současné chvíli na trhu alternativa, neboť je vyžadováno, aby specifikaci vyhovovaly nejméně
3 výrobky 3 různých výrobců na trhu. Žadatelé jsou tak nuceni ze svých nároků slevit, což vede
k pořízení sice levnějších, ale také méně kvalitních výrobků).
Příležitosti:
 realizace investičních záměrů, které nejsou ve finančních možnostech zřizovatele;
 podpora výuky konkrétních předmětů (dle potřeb škol) pořízením a modernizací vybavení
pro výuku.
Hrozby:
 zbytečná administrativní zátěž škol;
 podmínky výzev – nutnost spolupráce se školami, zaměstnavateli, mimoškolní činnost apod. To
vše školy zatěžuje. Navíc tyto činnosti nejsou nijak finančně podporovány (na rozdíl od projektů
z OP VVV). Povinné aktivity IROP se často dublují s aktivitami OP VVV, což vede k přetížení škol
při realizaci různých „projektových aktivit“;
 nezbytnost vyznačení „křížků“ do Rámce pro podporu infrastruktury a investic je především
prostorem pro chyby;
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přísná kontrola souladu projektového záměru s Rámcem, kdy i drobné odchylky jsou důvodem
zamítnutí projektu. Tato skutečnost vede ke dvěma přístupů: 1. dávat do Rámce jen velmi
obecný popis, který ale neposkytuje žádnou informaci o potřebách v území, nebo 2. dávat
do Rámce každý námět, aby si školy do budoucna „nezavřely cestu“.

Komentář ke SWOT analýze
Přestože se Moravskoslezský kraj, jakožto zřizovatel převážné části středních a vyšších odborných škol,
aktivně podílí na financování investičních požadavků škol, není možné zajistit financování v dostatečné
míře. Pro SŠ/VOŠ byla v období KAP I vyhlášena pouze jediná výzva a dále dvě výzvy ITI, které se ale
týkají pouze ostravské aglomerace. Z tohoto pohledu se administrativní zátěž kladená jak na realizační
tým, tak na jednotlivé školy, jeví jako neadekvátní. Především nemožnost upravovat označení
jednotlivých klíčových kompetencí, na které se projekty zaměřují, je častým zdrojem chyb. Každý
zřizovatel zná investiční potřeby svých škol a dokáže tak plánovat jejich podporu či případnou realizaci.
Jako slabou stránku rovněž vnímáme špatné rozložení výzev v čase. Pro jednotlivé žadatele by bylo
vhodnější vyhlášení více výzev v menších alokacích. Mohli by tak podávat a realizovat projekty postupně.
Z tohoto pohledu je to lepší také pro dodavatele, kteří jsou za daných okolností přehlceni prací, případně
nestíhají plnění a dostávají se do prodlení.
Silnou stránku bezesporu představují zkušenosti škol s realizací obdobných projektů, nicméně neustále
se měnící podmínky v oblasti veřejných zakázek jsou stále velkou komplikací. Především pro menší školy,
které s investičními projekty takové zkušenosti nemají. Moravskoslezský kraj se snaží školám situaci
ulehčit, ať už tím, že se sám staví do role žadatele, tak i např. tím, že realizoval seminář zaměřený
na téma veřejných zakázek v praxi škol.
Tabulka 16: Definice problémů, příčin a cílů za oblast Infrastruktury středních a vyšších odborných
škol

Problém

Příčina

Cíl

Nedostatek finančních
prostředků k uspokojení
investičních potřeb škol

 Velký převis požadavků na
investiční vybavení nad
možnostmi financování (ať už
z prostředků EU, či z rozpočtu
zřizovatele).

 Snaha využívat dostupných
výzev v maximální možné míře.
 Financování z prostředků
zřizovatelů.

Zdroj: OŠMS KÚ MSK
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2.8 Rozvoj výuky cizích jazyků
Oblast rozvoje výuky cizích jazyků je jednou z priorit Moravskoslezského kraje. Dokladem jsou projekty
realizované z rozpočtu kraje zaměřené nejen na zlepšení jazykových kompetencí žáků, ale také
pedagogů středních a vyšších odborných škol. Mezi nejvýznamnější projekty patří Podpora výuky cizích
jazyků na středních zdravotnických školách. Do projektu je zapojeno všech šest středních zdravotnických
škol zřizovaných krajem. Hlavní aktivity projektu jsou zaměřeny na posílení hodin výuky anglického
jazyka. Pro žáky prvních ročníků jsou zavedeny vyrovnávací hodiny, které jim usnadní přechod
za základní na střední školu, pro žáky třetích ročníků se jedná o konverzační hodiny a hodiny odborného
jazyka zaměřené na konverzaci. Ve čtvrtých ročnících se výuka zaměřuje na přípravu k maturitní zkoušce
a zároveň mají žáci možnost získat Osvědčení o základní znalosti anglického jazyka na úrovni B1. Hodiny
jsou vedeny lektory jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky. Výuka je doplněna konverzačními
hodinami s rodilými mluvčími. Pro pedagogy středních zdravotnických škol jsou zároveň organizovány
odborné semináře zaměřené na metodiku a užívání ICT ve výuce.
Pro pedagogy vzdělávající žáky v anglickém jazyce (tj. pro aktivně vyučující učitele angličtiny, příp.
učitele nejazykových předmětů, kteří ve své výuce angličtinu aktivně využívají) zajistil Moravskoslezský
kraj finanční podporu na dvoutýdenní jazykový kurz v zahraničí zahrnující náklady na samotný kurz
a ubytování. Aktivita je zajišťována prostřednictvím organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvkové organizace. Kurzy probíhají
v období letních prázdnin a v roce 2018 se jich zúčastnilo 31 pedagogů ze středních škol zřizovaných
krajem. V roce 2019 je připravován obdobný program a předpokládá se jeho rozšíření pro učitele
ruského jazyka.
Ve školním roce 2018/2019 byla zahájena pilotáž jazykového programu YES, I DO, do které je zapojeno
pět středních škol zřizovaných Moravskoslezským krajem, které vyučují obory vzdělání skupiny 23
Strojírenství a strojírenská výroba. Program je rozdělen do pěti modulů a cílovou skupinou jsou jak
učitelé anglického jazyka, tak učitelé odborných předmětů. Důraz je kladen především na rozšíření
všeobecné i odborné slovní zásoby a také na vzájemnou provázanost a spolupráci jednotlivých PP.
Pro školní rok 2019/2020 je plánováno rozšíření programu. Nově bylo osloveno dalších 9 středních škol
s nabídkou zapojení.
Další výrazným krokem pro zkvalitnění výuky cizího jazyka je zapojení rodilých mluvčích do hodin
angličtiny. Moravskoslezský kraj poskytl ze svého rozpočtu podporu 48 školám formou účelového
příspěvku na zajištění rodilého mluvčího.
Oblast rozvoje výuky cizích jazyků je také součástí projektu Implementace Krajských akčních plánů –
OKAP. V rámci projektu jsou na zapojených středních školách vzděláváni pedagogičtí pracovníci, kteří
své poznatky a vědomosti dále předávají žákům ať už v běžné výuce, či v rámci volnočasových kroužků.
V rámci programu ERASMUS+ byl realizován mezinárodní projekt „Spolupráce v odborném vzdělávání
pro Evropský trh práce“. Partnerskými regiony byly GrandEst z Francie a Lublinské vojvodství z Polska.
Z každého regionu pak byly vybrány 4 střední školy vyučující obory z oblastí zemědělství, doprava,
chemický průmysl a gastronomie. Ve školním roce 2017/2018 proběhla výměna pedagogů
a v následujícím roce výměna žáků. Cílem projektu bylo zmapovat prostředí partnerských SOŠ a jejich
sociálních partnerů, vzájemné porozumění fungování rozdílných trhů práce v rámci EU a výměna
zkušeností.
Dalším aspektem dokládajícím zájem škol o rozvoj v oblasti jazykové vybavenosti svých žáků
a pedagogických pracovníků je zapojení do projektů zjednodušeného vykazování tzv. „šablon“. Ze 143
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středních a vyšších odborných škol na území MSK se do uvedené výzvy v oblasti cizích jazyků zapojilo
83 z nich. Z celkem 186 vybraných šablon zaměřených na oblast cizích jazyků byl zdaleka největší zájem
(132 šablon) o další vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ a VOŠ.
Pozadu kraj nezůstává ani v oblasti zlepšení infrastruktury a vybavenosti škol. Do projektu Podpora
jazykového vzdělávání v SŠ MSK bylo zapojeno 9 příspěvkových organizací kraje. Cílem projektu byla
modernizace a rozšíření možnosti výuky cizích jazyků za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě
na budoucí uplatnění absolventů škol, a to jak v rámci dalšího studia na vysokých školách, tak
i na regionálním trhu práce.
Mezi další způsoby podpory patří programová nabídka KVIC v rámci DVPP zaměřená na zvyšování
jazykové gramotnosti pedagogických pracovníků. S ohledem na zlepšování vybavenosti škol ICT
technikou (jazykové laboratoře, počítače, tablety, interaktivní tabule, atd.) KVIC připravuje aktuální
nabídku pro učitele jazyků Moravskoslezského kraje zaměřenou na zapojení ICT do výuky cizích jazyků
(angličtina, španělština), ale také do výuky českého jazyka a literatury, kde se pedagogové seznámí
s nástroji, inovativními postupy ve výuce, příklady dobré praxe a získají přístup k cizojazyčným
materiálům.
Z agregovaných výstupů Školních akčních plánů zpracovaných školami na území Moravskoslezského
kraje vyplývá, že největší důležitost pro zlepšení výuky cizích jazyků mají řádně připravení a proškolení
pedagogové. Na dalších místech pak školy označovaly rozvoj jazykového vzdělávání v rámci výuky,
vnější vztahy a modernizaci zázemí škol.
Graf 31: Důležitost podpory sledovaných oblastí

Důležitost podpory sledovaných oblastí | Moravskoslezský kraj | N=39
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Zdroj: Agregované výstupy Školních akčních plánů (NÚV)

Jako ideální způsob rozvoje PP pak školy nejčastěji označovaly kurzy v rámci DVPP (91 % respondentů)
a výměnné pobyty a stáže (38 %). Ze zaměření kurzů DVPP dávali respondenti nejčastěji přednost
kurzům zaměřeným na metody CLIL a na nové formy a metody výuky.
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Graf 32: Opatření, která by školám pomohla v oblasti jazykového vzdělávání
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16. Zřízení funkce poradce/předsedy předmětové komise pro…
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Zdroj: Agregované výstupy Školních akčních plánů (NÚV)

Z výstupů dotazníkového šetření realizovaného Národním ústavem pro vzdělávání v období září – říjen
2018 vyplývá, že nejvíce by školám pomohly prostředky na zajištění mobility žáků a vyučujících (78 %
a 75 %), dále prostředky na výuku vedenou rodilými mluvčími (70 %) a prostředky na výukové materiály
s tematickým nebo odborným zaměřením.
Jednotlivé školy se také samy podílejí na zkvalitňování výuky a to především podporou žáků ohrožených
školním neúspěchem formou doučování a konzultací (78 %), podporou lokální mobility žáků (77 %),
podporou rozvoje jazykových znalostí PP (69 %), podporou nadaných žáků (účasti na jazykových
soutěžích a olympiádách) a využíváním autentických materiálů ve výuce (shodně 68 %).
Graf 33: Překážky při realizaci činností v oblasti jazykového vzdělávání
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Zdroj: Dotazníkové setření II (NÚV)
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Mezi překážky, na které školy nejčastěji narážejí, patří v největší míře nízká vstupní úroveň jazykových
znalostí žáků (67 %) a z toho vyplývající vysoká míra diferenciace jazykové úrovně v rámci jednotlivých
tříd (60 %). 59 % oslovených škol bojuje s nedostatkem finančních zdrojů na nákup techniky
a výukových materiálů.
SWOT analýza
Silné stránky:
 široká nabídka kurzů v rámci DVPP organizovaných KVIC zaměřených na aktuální potřeby škol
a pedagogů a možnosti organizace kurzu na kmenové škole;
 podpora ze strany zřizovatele škol, Moravskoslezského kraje (realizace projektů financovaných
z evropských fondů i z rozpočtu MSK);
 vysoký zájem ze strany škol o kurzy DVPP a spolupráci na projektech MSK – plošná potřeba
digitalizace škol a rozvoj jazykového vzdělávání v MSK se soustředěním na všechny typy
středních škol v celém MSK.
Slabé stránky:
 nedostatečná nabídka šablon zaměřených na jazykové vzdělávání v rámci projektů
zjednodušeného vykazování;
 obtížné zajišťování kvalifikovaných rodilých mluvčích;
 obtížné zajištění návaznosti při přechodu ze základní na střední školu – žáci přecházejí na střední
školy s různou úrovní jazykové připravenosti, z čehož vyplývá nutnost vyrovnávání znalostí
v prvních ročnících a vzniká potřeba zajištění podpory žákům s nižšími jazykovými dovednostmi
a naopak zajištění rozvoje žáků talentovaných a s vyššími jazykovými dovednostmi;
 nedostatek finančních zdrojů na zajištění materiálního vybavení (výukové materiály a další).
Příležitosti:
 spolupráce s dalšími subjekty (Dům zahraniční spolupráce, Fulbrightova nadace, British Council
a další);
 využívání kurzů DVPP (prezenční semináře, webináře a další);
 diferenciace tříd dle úrovně žáků;
 zapojení se do projektů financovaných z rozpočtu MSK;
 zapojení se do projektů a výzev vyhlašovaných MŠMT.
Hrozby:
 nedostatečný časový prostor pro výuku cizích jazyků, především na odborných školách;
 nízká motivace žáků (nezájem o zapojení do aktivit nad rámec povinné výuky);
 velice omezené možnosti pro uspokojení investičních potřeb škol.
Komentář ke SWOT analýze
Pro školy, které chtějí rozvíjet jazykové kompetence svých pedagogů a jejich prostřednictvím také žáků
je zásadní využívání různých možností podpory. Možnosti financování z rozpočtu Moravskoslezského
kraje jsou pochopitelně omezené a podporu není možné směřovat na všechny střední a vyšší odborné
školy. Mezi nejdostupnější možnosti patří kurzy DVPP a zapojení se do projektů zjednodušených forem
vykazování. Samozřejmostí by mělo pak být důsledné aplikovaných nových poznatků do výuky a jejich
vyhodnocování na úrovni jednotlivých škol.
Možností, jak podpořit a ozvláštnit běžnou výuku cizích jazyků je spolupráce s institucemi jako je např.
Dům zahraniční spolupráce, Fulbrightova nadace, kteří mohou pomoci se získáním rodilého mluvčího,
zajištěním zahraničních mobilit jak pro žáky, tak pro pedagogické pracovníky a jiné. Je však nezbytné
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zvážit zvýšenou míru zátěže nejen na administrativní zajištění aktivit, ale také na zapojené pedagogické
pracovníky (zapojení rodilého mluvčího do výuky musí probíhat za spolupráce pedagogů dané školy).
Tabulka 17: Definice problémů, příčin a cílů za oblast Rozvoje výuky cizích jazyků

Problém
Nedostatečné zkušenosti
absolventů škol s praktickým
využitím cizího jazyka
Zvyšující se konkurence
na trhu práce, (funkční
znalost cizího jazyka je
výhodou)

Nízká motivace žáků

Nedostatečná provázanost
při přechodu ze základní
na střední školu

Příčina

Cíl

 Neověřování úrovně CJ při
přijímacím řízení na odborných
školách.
 Neexistuje jednotná úroveň CJ,
kterou by žáci při výstupu ze ZŠ
měli zvládat.
 Zaměření výuky na teoretickou
(pasivní) znalost jazyka, ne
na aktivní znalost (nedostatek
kvalifikovaných učitelů
a rodilých mluvčích).

 Realizace projektů ke
zkvalitnění jazykového
vzdělávání.
 Podpora zahraničních mobilit
pedagogů i žáků.
 Podpora modernizace
infrastruktury a vybavení škol
pro jazykové vzdělávání.

 Žáci, příp. jejich rodiče si
dostatečně neuvědomují
nezbytnost jazykové přípravy,
a to především na odborných
školách.
 Během základního vzdělávání
neexistuje srovnávací zkouška
z cizího jazyka, není nastaven
systém certifikace a ani
přijímací zkoušky neověřují
úroveň znalosti cizího jazyka.
 Rozdílná vstupní úroveň znalosti
cizího jazyka při vstupu na SŠ.

 Realizace aktivit na podporu
výuky cizích jazyků na školách.

 Podpora vyrovnání jazykové
úrovně žáků formou
extrakurikulárních aktivit.
 Podpora motivace žáků
ke studiu cizích jazyků.

Zdroj: OŠMS KÚ MSK
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2.9 Digitální kompetence
Digitální gramotností, tedy gramotností v oblasti informačních a komunikačních technologií, rozumíme
soubor kompetencí, které jedinec potřebuje, aby byl schopen se rozhodnout jak, kdy a proč použít
dostupné ICT a poté je účelně použít při řešení různých situací při učení i v životě v měnícím se světě.
Digitální gramotnost je chápána jako soubor kompetencí nutných k identifikaci, pochopení, interpretaci,
vytváření, komunikování a účelnému a bezpečnému užití digitálních technologií (jejich technických
vlastností i obsahu) za účelem udržení či zlepšení své kvality života a kvality života svého okolí, tj. např.
za účelem pracovní i osobní seberealizace, rozvoje svého potenciálu a udržení či zvýšení participace
na společnosti. Dle Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020 je potřeba digitální
dovednost vnímat jako jednu ze základních složek funkční gramotnosti člověka.
Moravskoslezský kraj systematicky a dlouhodobě podporuje rozvoj vzdělávání a materiálně technického
zázemí škol a školských zařízení. V oblasti podpory rozvoje digitálních gramotnosti byly podpořeny
projekty v rámci výzev z Integrovaného regionálního operačního programu a z Integrované teritoriální
investice ostravské aglomerace. MSK podporuje rozvoj ICT rovněž prostřednictvím vyčleněných
prostředků z rozpočtu MSK (podpora škol a školských zařízení zřizovaných MSK v oblasti licencí
operačních systémů a kancelářského balíku, poskytnutí prostředků na oblast IT školám zřizovaným MSK
s možností využití na zajištění připojení k internetu, modernizaci výpočetní a prezentační techniky
ve školách, ke vzdělávání v oblasti ICT atd.). Podpora rozvoje digitální gramotnosti žáků a učitelů
probíhá taktéž prostřednictvím různých vzdělávacích akcí např. workshopy zaměřené na oblast ICT
a soutěže pro žáky a učitele (TOPík, ORIGIN, soutěž v Office aj.). V oblasti zvyšování digitální
gramotnosti pracovníků škol je nabízena široká škála DVPP (individuální, popř. pro celý pedagogický
sbor, tzv. forma sborovny), popř. využívání nabídek stávajících on-line kurzů (webinářů), až po tradiční
formu krajských konferencí, které dávají prostor pro předávání informací o aktuálních trendech v oblasti
ICT a sdílení zkušeností, které každoročně organizuje Krajské zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace (KVIC).
Školy v MSK se aktivně podílejí na rozvoji digitální gramotnosti a propojují oblast informačních
a komunikačních technologií napříč vyučovacími předměty. To vyplývá z výsledků dotazníkového šetření
II, které bylo realizováno Národním ústavem pro vzdělávání. 89% škol uvedlo, že škola využívá ICT
i v jiných předmětech, než jsou informatické předměty a zároveň uvádějí, že pedagogové plánují výuku
s použitím ICT a nových výukových metod (80 %) a motivují žáky i pedagogy k účelnému používání ICT
(77 %). Z agregovaných dat dotazníkového šetření vyplývá, že školy neustále hledají nové možnosti
zdokonalení stávajících postupů v oblasti výuky ICT (56 %) a aktivně hledají novinky v oblasti SW a HW
pro výuku a moderních metod výuky (55 %). S tím souvisí i potřeba dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků v oblasti informačních a komunikačních technologií. 59% škol uvedlo, že rozvíjí ICT
kompetence u svých zaměstnanců pomocí průběžného vzdělávání a podporuje své zaměstnance
v sebevzdělávání v oblasti ICT (69 %). I přesto, že školy usilují o posilování ICT kompetencí u svých
pedagogů, ve své praxi stále narážejí na pedagogy, kteří nemají dostatečné vzdělání v oblasti ICT,
příp. se setkávají s nedostatečnou motivací pedagogů k dalšímu vzdělávání v oblasti ICT. Potřebu
rozvoje a školení pedagogických pracovníků v oblasti ICT kompetencí zdůrazňují školy i ve svých
Školních akčních plánech (ŠAP).
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Graf 34: Činnosti, na kterých se školy v rámci podpory digitálních gramotností podílí

Zdroj: Dotazníkové setření II (NÚV)

Školy nejčastěji narážejí při realizaci činností v rámci oblasti ICT na překážky v podobě nedostatečných
financí či prostoru pro organizování a vedení nepovinných předmětů (49 %), nedostatečných
či neodpovídajících prostor či vybavení školy (47 %) a nedostatečné SW vybavení školy (42 %). Potřeba
modernizace zázemí a vybavení škol vychází i z agregovaných dat (ŠAP), jako důležitého faktoru
pro další rozvoj digitální gramotnosti ve školách. Jako další překážku při realizaci činností v oblasti ICT
školy uvádějí nedostatečné vzdělání pedagogů na škole v oblasti ICT (46 %) a nedostatečná motivace
pedagogů k dalšímu vzdělávání v oblasti ICT (43 %).

54

Graf 35: Překážky, na které školy při realizaci činností v rámci digitálních kompetencí naráží

Zdroj: Dotazníkové setření II (NÚV)

Jako opatření k dosažení zvoleného cíle v oblasti ICT by školám pomohlo pořizování licencí aplikací
a jejich aktualizace (73 %), vybavení běžných tříd (68 %) a specializovaných učeben (62 %) digitálními
technologiemi, multimediální technikou atp. 67% škol uvedlo, že jako opatření pro rozvoj ICT by uvítali
vysokorychlostní připojení školy k internetu (připojení všech budov školy, posílení stávajících parametrů
konektivity apod.) a podporu při budování školní počítačové sítě - kabelové a bezdrátové rozvody
po areálu školy a infrastruktura (64 %). Dalším opatřením, které by školám pomohlo k dosažení
zvoleného cíle v oblasti ICT, je vzdělávání zaměřené na práci s novými technologiemi, seznámení
s novými službami, SW a HW (61 %) a metodické materiály zaměřené na změny ve vedení výuky, nové
metody a formy výuky s digitálními technologiemi (53 %), včetně propojování výuky s odborníky z praxe
(57 %) a celkovou podporu při budování školních platforem pro šíření a sdílení informací jako např.
školní informační systém, školní web apod. (54 %).
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Graf 36: Opatření, která by školám pomohla v oblasti digitálních kompetencí

Zdroj: Dotazníkové setření II (NÚV)

SWOT analýza:
Silné stránky
 podpora a zkvalitňování ICT (MSK systematicky a dlouhodobě podporuje rozvoj vzdělávání
a materiálně technického zázemí škol a školských zařízení);
 podpora rozvoje digitální gramotnosti žáků a učitelů prostřednictvím různých vzdělávacích akcí.
Slabé stránky:
 nedostatečné materiální zázemí škol (nevhodné či zastaralé vybavení učeben);
 zastaralé vybavení IT pro výuku (IT sítě, ICT vybavení, SW);
 další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT kompetencí a celková motivace
k dalšímu vzdělávání.
Příležitosti:
 zapojení se do projektů financovaných z Evropských strukturálních fondů;
 spolupráce škol s aktéry v území (spolupráce škol se zaměstnavateli a zapojení odborníků
z praxe přímo do výuky);
 činnost příspěvkové organizace kraje - Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, v oblasti DVPP a metodické podpory rozvoje ICT
škol a školských zařízení.
Hrozby:
 nedostatek financí na úhradu vedení nepovinných předmětů;
 nedostatečné či neodpovídající prostory či vybavení školy;
 nedostatečné SW vybavení školy.
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Komentář ke SWOT analýze
Z výsledků dotazníkového šetření II a agregovaných dat ze ŠAP za MSK vyplývá, že SŠ a VOŠ v MSK
se aktivně podílejí na rozvoji digitální gramotnosti a propojují oblast informačních a komunikačních
technologií napříč vyučovacími předměty. Rychlý rozvoj informačních a komunikačních technologií však
s sebou přináší i řadu překážek, kterým musí školy v souvislosti s rozvojem digitálních kompetencí čelit.
Jedná se zejména o nedostatek finančních prostředků na modernizaci vybavení běžných i speciálních
učeben (SW, HW, IT sítě aj.), nedostatek financí na úhradu nepovinných předmětů a potřebu DVPP
v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií. Je
potřeba nadále využívat potenciálu v území, který představuje především zapojení škol do projektů
financovaných z Evropských strukturálních fondů, a to jak v oblasti investičních, tak neinvestičních.
Důležitou roli sehrává příspěvková organizace kraje, Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, které nabízí širokou škálu DVPP a obdobných způsobů
vzdělávání (např. webináře, konference) a metodickou podporu rozvoje ICT škol a školských zařízení.
Tabulka 18: Definice problémů, příčin a cílů za oblast Digitálních kompetencí

Problém

Příčina

Cíl

Nedostatečné materiální
zázemí škol

 Finanční náklady spojené
s modernizací vybavení škol.

 Modernizace výukových prostor
(finanční prostředky EU,
spolufinancování z rozpočtu
MSK).

Zastaralé vybavení IT pro
výuku (IT sítě, ICT vybavení,
SW)

 Rychlý rozvoj informačních
a komunikačních technologií.

 Modernizace IT (finanční
prostředky EU, spolufinancování
z rozpočtu MSK).

Nedostatek možností
vzdělávání mimo výuku

 Nedostatek finančních
prostředků na realizaci
vzdělávání mimo výuku.

 Využití finančních prostředků EU
(v závislosti na vyhlášení
potřebných výzev).

Rozvoj dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků
v oblasti ICT kompetencí,
motivace k dalšímu
vzdělávání.

 Nízká motivace k dalšímu
vzdělávání.
 Problematika finančního
zajištění přespočetných hodin.

 Zvýšit zájem pedagogických
pracovníků o DVPP v oblasti
využívání nových výukových
metod s využitím informačních
a komunikačních technologií.
 Financování DVPP – Dotace EU
– Šablony.

Zdroj: OŠMS KÚ MSK
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2.10 Čtenářská a matematická gramotnost
Rozvoj klíčových gramotností – zejména čtenářské a matematické gramotnosti (dále ČMG) - je v rámci
strategie rozvoje vzdělávání a sítě škol jednou z prioritních oblastí, kterým je v MSK věnována
dlouhodobě a koncepčně zvýšená pozornost. Potřebnost jejich dalšího rozvoje vychází z premisy, že
ČMG je součástí funkční gramotnosti, která je nezbytná pro úspěšné uplatnění jedinců na trhu práce
a rozvoj ČMG podporuje schopnost efektivně řešit každodenní problémové situace ve společnosti 21.
století. Proto je zahrnuta do krajského akčního plánu, i když je jednou z nepovinných oblastí intervencí.
Dotazníkové šetření II ve školách (na SŠ a VOŠ), které bylo realizováno Národním ústavem
pro vzdělávání, ukázalo, že podporu rozvoje matematické gramotnosti považuje za důležitou 74 % škol
a podporu rozvoje čtenářské gramotnosti 67 % škol v MSK.
Čtenářská gramotnost představuje porozumění, využívání, posuzování a angažování se v psaných
textech za účelem dosažení cílů jedince, rozšíření jeho znalostí a potenciálu a aktivní účasti
ve společnosti.
Z dotazníkového šetření II vyplývá, že nejfrekventovanějšími činnostmi, které školy realizují v rámci
rozvoje čtenářské gramotnosti, jsou aktivity v rámci vlastní knihovny (88 škol), aktivity vedoucí
ke zvyšování motivace žáků ke čtení (88 škol) a práce s odbornými texty ve výuce (79 škol).
Z celostátního srovnání je zřejmé, že školy v MSK ve srovnání se školami v ostatních krajích častěji
realizují aktivity vedoucí ke zvyšování motivace žáků ke čtení, vzdělávají pedagogy a realizují mimoškolní
aktivity.

Graf 37: Činnosti, na kterých se školy v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti podílí

Na kterých činnostech se Vaše škola v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti aktivně podílí? |…
13. Škola má vlastní knihovnu
91%
7. Práce s odbornými texty ve výuce
81%
9. Zvyšování motivace žáků ke čtení
91%
10. Pomoc žákům s vlastním výběrem četby
79%
11. Práce s různou podobou textu - grafy, tabulky, mapy,…
78%
8. Práce s beletristickými texty ve výuce
78%
6. Práce s texty napříč předměty
65%
4. Pravidelné návštěvy knihovny
61%
12. Učitelé se vzdělávají v rozvoji čtenářské gramotnosti ve…
60%
16. Učitelé napříč předměty spolupracují na rozvoji…
42%
14. Škola systematicky spolupracuje s místní knihovnou
43%
1. Učitelé využívají formativní hodnocení ve výuce
42%
15. Škola realizuje mimoškolní aktivity na podporu…
47%
2. Dílny čtení ve výuce
38%
3. Výuka čtenářských strategií
36%
5. Propagace čtenářské gramotnosti na celoškolních akcích…
29%
17. Jiné
1%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Zdroj: Dotazníkové setření II (NÚV)
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Školy v MSK označily jako nejzásadnější překážku rozvoje čtenářské gramotnosti nedostatečnou úroveň
čtenářské gramotnosti žáků ze ZŠ (78 škol, převážně odborné školy), nedostatečnou motivaci žáků
k rozvoji čtenářské gramotnosti (78 škol), 56 školám nevyhovuje příliš nízká časová dotace na rozvoj
čtenářské gramotnosti ve výuce napříč předměty.
Graf 38: Překážky, na které školy narážejí v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti

Na jaké překážky v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti narážíte? | Moravskoslezský kraj | N=97
13. Nedostatečná motivace žáků k rozvoji čtenářské…
14. Nedostatečná úroveň čtenářské gramotnosti žáků ze ZŠ
4. Nedostatek fin. prostředků na materiální zajištění rozvoje…
3. Nedostatek finančních prostředků na realizaci mimotřídních…
6. Příliš nízká časová dotace na rozvoj čtenářské gramotnosti…
11. Velká administrativní zátěž spojená se získáváním…
2. Nedostatek učitelů proškolených k rozvoji čtenářské…
7. Chybějící strategie rozvoje čtenářské gramotnosti na…
9. Chybějící koordinace problematiky napříč školou
5. Pedagogičtí pracovníci nemají dostatek informací o…
12. Nedostatek výukových materiálů
15. Nevíme, jak vyhodnocovat žákovskou úroveň čtenářské…
10. Chybějící spolupráce mezi učiteli
1. Neochota učitelů vzdělávat se v oblasti rozvoje čtenářské…
8. Chybějící bezpečné prostředí ke sdílení a reflexi práce
16. Jiné
17. V této oblasti nenarážíme na žádné překážky

35%
34%
31%

4%
1%

43%
42%

55%
56%
58%

79%
80%

23%
28%
22%
16%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Zdroj: Dotazníkové setření II (NÚV)

Nejvíce by školám v MSK (74 škol) pomohla v dosahování jejich cílů v oblasti rozvoje čtenářské
gramotnosti podpora čtenářské gramotnosti napříč předměty – práce s texty jako součást výuky většiny
předmětů, velký význam je přisuzován prostředkům na nákup beletrie, odborných textů apod. pro školní
knihovnu (72 škol) a využití ICT a médií (63 škol).
Graf 39: Opatření, která by školám pomohla k dosažení zvolených cílů v rozvoji čtenářské gramotnosti

Jaká opatření by pomohla Vaší škole k dosažení Vámi zvoleného cíle v oblasti rozvoje čtenářské…
1. Podpora čtenářské gramotnosti napříč předměty - práce s…

76%
74%

6. Dostatečné prostředky na nákup beletrie, odborných textů…
7. Využívání ICT a interaktivních médií na podporu čtenářské…

65%
59%
54%
61%
61%
56%
49%
52%
54%
52%
45%

5. Systematická práce žáků s odbornými texty (např. pracovní…
9. Prostředky pro personální a materiální zajištění práce se…
2. Prostředky na realizaci mimotřídních aktivit podporujících…
4. Vzdělávání vyučujících k podpoře čtenářské gramotnosti
12. Zajištění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků…
11. Zajištění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků –…
14. Podpora systematické spolupráce mezi učiteli
8. Podpora projektových dnů zaměřených na rozvoj čtenářské…
10. Prostředky pro personální zajištění konzultací pro žáky se…
3. Podpora systematické spolupráce s místní knihovnou…
13. Zřídit funkci koordinátora gramotností ve škole

34%

15. Jiné

2%
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Zdroj: Dotazníkové setření II (NÚV)
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Rozvoj matematické gramotnosti jako schopnosti jedince poznat a pochopit roli, kterou hraje
matematika ve světě, dělat dobře logické, podložené úsudky, rozvíjet abstraktní, exaktní i kritické
myšlení a proniknout do matematiky tak, aby splňovala jeho životní potřeby, je bezesporu jedním
z důležitých úkolů pro počáteční vzdělávání.
Dotazníkové šetření II ve školách (na SŠ a VOŠ), které realizoval Národní ústav pro vzdělávání v období
září-říjen 2018, ukázalo, že pedagogové v rámci rozvoje matematické gramotnosti nejčastěji předkládají
žákům úlohy, které vychází ze situací reálného života (91 škol), a rozebírají a hodnotí s žáky jejich řešení
(88 škol). Odborné školy preferují aktivity, ve kterých jsou žákům předkládány úlohy, které se vztahují
k odbornému zaměření školy, a gymnázia se zapojují se žáky do soutěží a olympiád.
Graf 40: Činnosti, na kterých se školy v rámci rozvoje matematické gramotnosti podílí

Na kterých činnostech se Vaše škola v rámci rozvoje matematické gramotnosti aktivně podílí? |…
7. Žákům jsou předkládány úlohy, které vychází ze situací…

85%

5. Vyučující s žáky jejich řešení rozebírají a hodnotí

82%

12. Konzultace pro žáky

79%

3. Motivace žáků k rozvoji matematické gramotnosti

76%

8. Využití ICT při rozvoji matematické gramotnosti

68%

9. Zapojení žáků do soutěží či olympiád

71%

1. Žáci při výuce pracují s chybou jako prostředkem učení

71%

4. Učitelé zadávají žákům komplexní úlohy umožňující různé…

64%

11. Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti…

60%

6. Žákům jsou předkládány úlohy, které se vztahují k…
10. Diferenciace výuky podle úrovně znalostí žáků

57%
47%

2. Učitelé využívají formativní hodnocení ve výuce

41%

13. Jiné

0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Zdroj: Dotazníkové setření II (NÚV)

Nejzásadnějšími překážkami rozvoje matematické gramotnosti jsou nedostatečné znalosti matematiky
žáků ze ZŠ (91 škol) a nedostatečná motivace žáků k rozvoji matematické gramotnosti (84 škol).
Nastavení maturitní zkoušky z matematiky, které nesměřuje k rozvoji matematické gramotnosti, a čas
využívající pedagogové k přípravě na maturitu označily jako problém převážně odborné
školy; nedostatek finančních prostředků na materiální zajištění rozvoje matematické gramotnosti
na škole je problém, který pociťují školy v MSK více, než ostatní školy v republice.

60

Graf 41: Překážky, na které školy narážejí v rámci rozvoje matematické gramotnosti

Na jaké překážky při realizaci činností v rámci rozvoje matematické gramotnosti narážíte? |…
13. Nedostatečné znalosti matematiky žáků ze ZŠ

85%
79%

12. Nedostatečná motivace žáků k rozvoji matematické…
11. Nastavení maturitní zkoušky z matematiky nesměřuje k…

54%
53%
54%

6. Příliš nízká časová dotace na rozvoj matematické…
3. Nedostatek finančních prostředků na realizaci mimotřídních…
8. Velká administrativní zátěž spojená se získáváním…

39%
37%
35%
34%
32%

7. Chybějící strategie rozvoje matematické gramotnosti na…
4. Nedostatek finančních prostředků na materiální zajištění…
2. Nedostatek učitelů proškolených k rozvoji matematické…
5. Nedostatek finančních prostředků na další vzdělávání…
9. Nedostatek výukových materiálů

24%
19%
20%

10. Nevíme, jak vyhodnocovat žákovskou úroveň matematické…
1. Neochota učitelů vzdělávat se v oblasti matematické…
14. Jiné

2%
1%

15. V této oblasti nenarážíme na žádné překážky

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Zdroj: Dotazníkové setření II (NÚV)

V dosahování cílů v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti by školám v MSK nejvíce pomohla finanční
podpora pro možné půlení hodin matematiky (86 škol) a podpora rozvoje matematické gramotnosti
napříč všemi předměty (86 škol). Větší význam než v ostatních krajích je přisuzován v MSK prostředkům
pro personální zajištění konzultačních hodin pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Graf 42: Opatření, která by školám pomohla k dosažení zvolených cílů v rozvoji matematické
gramotnosti

Jaká opatření by pomohla Vaší škole k dosažení Vámi zvoleného cíle v oblasti rozvoje matematické…
1. Finanční podpora pro možné půlení hodin matematiky

82%

6. Podpora rozvoje matematické gramotnosti napříč všemi
předměty
4. Výukové materiály na podporu propojení matematiky s
každodenním životem a budoucí profesí
2. Prostředky pro personální zajištění konzultačních hodin pro
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
9. Nabídka dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (včetně
využití digitálních technologií)

80%
73%
68%
62%

3. Nákup učebních pomůcek a literatury podle potřeb školy

49%

8. Nabídka dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků didaktika matematiky
5. Prostředky na zajištění odborného vedení žáků zapojených do
soutěží
7. Metodická podpora výuky matematiky na úrovni kraje (např.
kabinet matematiky jako součást krajského vzdělávacího zařízení)
10. Jiné

51%
47%
26%
1%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Zdroj: Dotazníkové setření II (NÚV)

Možnost podpořit rozvoj ČMG využily školy rovněž při realizaci projektů zjednodušeného vykazování (tzv.
šablon), z podkladů dodaných projektem P-KAP v roce 2018 bylo zjištěno, že 62 středních škol využilo
některou ze šablon, které přímo tuto oblast rozvíjejí.
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Tabulka 19: Počet žadatelů realizujících vybrané aktivity v projektech zjednodušeného vykazování
Název aktivity
Počet žadatelů
Nové metody ve výuce na SŠ - Čtenářská gramotnost
Nové metody ve výuce na SŠ - Matematická gramotnost
Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ - Čtenářská gramotnost
Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ - Matematická gramotnost
Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin - Čtenářská gramotnost
Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin - Matematická gramotnost
Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 24 hodin - Čtenářská gramotnost
Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 24 hodin - Matematická gramotnost
Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - Čtenářská gramotnost
Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - Matematická gramotnost
Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 80 hodin - Čtenářská gramotnost

2
5
12
15
16
10
14
9
36
29
2

Zdroj: NÚV

SWOT analýza:
Silné stránky
 podpora pedagogů realizací projektů financovaných z Evropských strukturálních fondů;
 společenský koncensus v otázce potřebnosti rozvoje ČMG.
Slabé stránky:
 různorodá kvalita žáků odcházejících ze základních škol, a tím vysoká zátěž na pedagogické
pracovníky při snaze o rozvoj gramotností;
 neexistence tlaku na zvyšování kvality výuky a nízká motivovanost pedagogů ke změně metod
vzdělávání;
 žáci oborů vzdělání kategorie „H“ (střední vzdělání s výučním listem) jsou nedostatečně
motivovaní k rozvoji v této oblasti.
Příležitosti:
 možnost financování aktivit v rámci ČMG zapojením do projektů v rámci Evropských
strukturálních fondů;
 činnost příspěvkové organizace kraje - Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků a informační centrum, Nový Jičín - v oblasti DVPP.
Hrozby:
 další pokles gramotnostní úrovně žáků základních škol, protože především odborné školy mají
malý prostor pro řešení problémů gramotnosti s ohledem na praktickou přípravu žáků
v odborných předmětech;
 nedostatek finančních prostředků na půlení hodin matematiky a českého jazyka, které
vyplynulo z potřeb škol;
 nesystémové změny nastavení společné části maturitní zkoušky.
Komentář ke SWOT analýze
Z dlouhodobého hlediska z analýzy výsledků ČMG našich žáků vyplynula nutnost věnovat se podpoře
a rozvíjení čtenářské a matematické gramotnosti napříč předmětovým zaměřením, a to ve školním
vzdělávání, i v mimoškolním kontextu.
Slabé stránky, které se týkají pedagogických pracovníků, ukazují, že je třeba hledat způsob, jak ovlivnit
a změnit postoje PP k moderním a efektivním metodám výuky.
Ke zlepšení situace ve školství může vést zejména dlouhodobá podpora učitelů, neustálý zájem o jejich
práci i potřeby, jejich další vzdělávání, konstruktivní zpětná vazba a důraz na jejich kvalitní práci. Je
potřeba navázat na již realizované projekty a využít aktivit projektu Odborné, kariérové a polytechnické
vzdělávání v MSK (OKAP) jako jsou vzdělávání, podpora pedagogů napříč předměty, síťování a rozvoj
neformálního vzdělávání. U žáků je potřeba rozvíjet schopnost řešit problémy vycházející z reálných
životních situací, a tím jim ukázat důležitost a význam gramotností pro jejich život.
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Tabulka 20: Definice problémů, příčin a cílů za oblast Čtenářská a matematická gramotnost

Problém
Klesající úroveň čtenářské
a matematické gramotnosti
žáků

Příčina




Nízká motivace žáků ke
vzdělávání.
Nedostatečná pozornost
věnovaná gramotnostem.
Nevyhovující způsob výuky.

Cíl




Podpora čtenářské a
matematické gramotnosti
napříč vzděláváním.
Realizace vzdělávání
pedagogů v těchto oblastech.
Motivace žáků k dosahování
lepších výsledků.

Zdroj: OŠMS KÚ MSK
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2.11 Podpora vytváření komplexního systému hodnocení škol na
úrovni kraje
Možnost hodnocení škol zřizovatelem vyplývá ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který v § 12 odst. 5 stanoví, že:

„Hodnocení školy a školského zařízení může provádět také jejich zřizovatel podle kritérií, která předem
zveřejní.“ V České republice, v souladu se školským zákonem, se hodnocením škol, vzděláváním
ve školských zařízeních a hodnocením celé vzdělávací soustavy primárně zabývá Česká školní inspekce.
K této problematice ČŠI vytvořila Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání,
jejichž znění je každoročně schvalováno MŠMT. Na národní úrovni se problematikou hodnocení škol
zabýval také projekt MŠMT „Cesta ke kvalitě“, jehož realizace skončila v roce 2012. Ačkoliv se projekt
primárně věnoval všestranné podpoře škol v oblasti vlastního hodnocení, jedním ze dvou výstupů
projektu bylo i doporučení pro hodnocení škol zřizovatelem. Cílem bylo poskytnout zřizovatelům obecná
doporučení, kritéria a metodické postupy jak hodnotit školy a tím přispět ke zlepšení evaluační kultury
zřizovatelů v ČR. Moravskoslezský kraj se o problematiku hodnocení škol zřizovatelem a souvztažně
k tomu taktéž vytvořením komplexního systému hodnocení škol dlouhodobě zajímá. Svůj zájem
o problematiku má zakotven ve svých dlouhodobých záměrech vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
v kraji. Již v roce 2006 byla společností Metodické a evaluační centrum, o. p. s., ve spolupráci
s Ostravskou univerzitou, vytvořena metodika hodnocení základních a středních škol včetně souboru
kritérií hodnocení. Na začátku roku 2007 byl na 9 středních školách na území MSK pilotován projekt
„Hodnocení škol zřizovatelem“. Projekt byl poté předložen do operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost do podzimní výzvy v roce 2008. Cílem projektu bylo zabezpečit komplexní
kvalitu vzdělávání prováděním systematické externí evaluace škol. Projekt však nebyl schválen
k realizaci. Pro podporu zvyšování kvality vzdělávání kraj rovněž dlouhodobě realizuje plošné testování
žáků 1. a 3. ročníků středních škol zřizovaných krajem poskytujících vzdělání v oborech s maturitní
zkouškou v rámci rozvojového programu KVALITA. V loňském roce bylo, po více než 10 letech
realizace, rozhodnuto o ukončení tohoto projektu, a to zejména po zvážení změn v legislativním
nastavení, ke kterým došlo v průběhu realizace testování.
Vzhledem k historii, kterou dané téma v kraji má a k jeho důležitosti nejenom pro udržení, ale také
pro kontinuální zvyšování úrovně kvality poskytovaného vzdělávání v kraji, což je i jednou z priorit
Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, se MSK jako jediný kraj v ČR rozhodl dané
téma zařadit mezi dobrovolná, vlastní témata do KAP. Vzhledem k závislosti řešení problematiky
na zájmu zřizovatele, došlo k časovému posunu realizace této problematiky až do druhé fáze projektu
KAP. Na podzim roku 2018 byly iniciovány první kroky spočívající v přípravě návrhu modelu hodnocení
škol zřizovatelem. Další aktivity v této oblasti probíhají v roce 2019.
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SWOT analýza
Silné stránky:
 dlouhodobý zájem kraje o problematiku ukotvený ve všech strategických dokumentech včetně
dříve realizovaných aktivit v této oblasti;
 množství dostupných teoretických zdrojů, materiálů, podkladů a dokumentů;
 zapojení ředitelů vybraných škol do realizace tvorby komplexního systému hodnocení škol
poskytující zpětnou vazbu z praxe;
Slabé stránky:
 složitost dané problematiky při komplexním pojetí;
 možnost náhledů na problematiku z různých hledisek, která nemusejí být vždy pro všechny
zúčastněné objektivní;
 různorodost jednotlivých typů SŠ znemožňující objektivně hodnotit všechny školy jedním
nástrojem.
Příležitosti:
 spojení záměru zřizovatele a potřeby ředitelů škol, vznik společného cíle;
 prohloubení spolupráce zřizovatele s vedením škol;
 využití maxima již dostupných dokumentů pro realizaci modelu hodnocení;
 získání reálného obrazu o celkovém stavu hodnocených škol a možnost ovlivnit jejich další
nasměrování do budoucnosti;
 možnost nabídnout pomoc ze strany zřizovatele školám, které se potýkají s problémy.
Hrozby:
 nedostatek disponibilních finanční zdrojů pro realizaci modelu;
 skrytá snaha ředitelů zkreslovat výsledky ve prospěch školy;
 nevhodné načasování, periodicita hodnocení a forma sdělení ředitelům a veřejnosti;
 možné navýšení administrativní zátěže škol;
 volba nevhodné formy výstupu hodnocení škol zřizovatelem, nejasná, nesrozumitelná a v praxi
nevyužitelná.
Komentář ke SWOT analýze
Pro realizaci tématu je zásadní, aby nedošlo zejména k další administrativní zátěži škol. Je žádoucí
maximálně využit všech již dostupných dokumentů a podkladů. Velkou příležitostí se jeví definování
rozsahu a sjednocení obsahu některých strategických dokumentů či podkladů, které by byly následně
vyhodnocovány. Vzhledem k složitosti problematiky a různorodosti všech typů SŠ je nepostradatelným
prvkem zpětná vazba nejenom od odborníků z oblasti školství, ale zejména od škol samotných, tzn.
ředitelů škol a jejich osobní participace při přípravě jednotlivých materiálů. Pro realizaci hodnocení škol
zřizovatelem bude zcela zásadní nejenom definovat oblasti a kritéria hodnocení, ale také správné
načasování hodnocení, nastavení přijatelné periodicity, volba vhodné formy sdělení všem zúčastněným
a příprava jasné a srozumitelné formy výstupu, která bude zřizovateli i ředitelům škol přínosným zdrojem
informací o celkovém stavu dané školy. Hrozbu pro realizaci tohoto tématu představují zejména zdroje
dostupných finančních prostředků a jeho personální zajištění.
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Tabulka 21: Definice problémů, příčin a cílů za oblast Podpory vytváření komplexního systému
hodnocení škol na úrovni kraje

Problém

Příčina

Cíl

Složitost problematiky
hodnocení škol zřizovatelem
a chybějící praktické
zkušenosti s realizací
takovéhoto modelu

 Roztříštěnost dostupných zdrojů
informací, různorodost typů
středních škol, obtížné zajištění
objektivnosti hodnocení pro
všechny typy SŠ, nedostatek
finančních zdrojů pro realizaci.

 Připravit a zrealizovat návrh
modelu Hodnocení středních
škol jejich zřizovatelem –
Moravskoslezským krajem.

Zdroj: OŠMS KÚ MSK
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Seznam zkratek
CJ
CLIL
ČSÚ
ČŠI
CŽU
CŽV
DFV
DPV
DV
DVPP
DZ ČR

Cizí jazyk
Content and Language Integrated Learning
Český statistický úřad
Česká školní inspekce
Celoživotní učení
Celoživotní vzdělávání
Denní forma vzdělávání
Další profesní vzdělávání
Další vzdělávání
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období
2015-2020
DZ MSK
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2016
EFRR
Evropský fond pro regionální rozvoj
ET 2020
Education and Training 2020
EVVO
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
HDP
Hrubý domácí produkt
HW
Hardware
ICT
Informační a komunikační technologie
IROP
Integrovaný regionální operační program
IT
Informační technologie
ITI
Integrovaná teritoriální investice
KAP MSK I Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje I
KAP MSK II Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje II
KP
Kariérový poradce
KÚ
Krajský úřad
KVIC
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum,
Nový Jičín, příspěvková organizace
MNZ
Míra nezaměstnanosti
MSIC
Moravskoslezské inovační centrum
MSK
Moravskoslezský kraj
MŠ
Mateřská škola
MŠMT
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MV
Ministerstvo vnitra
MZ
Maturitní zkouška
NNO
Nestátní nezisková organizace
NSK
Národní soustava kvalifikací
NÚV
Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků
OFV
Ostatní formy vzdělávání
OKAP
Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK
OP VVV
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OŠMS
Odbor školství, mládeže a sportu
P-KAP
Podpora krajského akčního plánování
PA
Plán aktivit
PLPP
Plán pedagogické podpory
PO
Podpůrná opatření
PP
Pedagogický pracovník
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PPP
RAP
RIS3
RLZ
RP MŠMT
SŠ
SVP
SW
ŠAP
ŠPP
ŠPZ
ÚP
VOŠ
VP
VŠ
VŠB-TUO
VZ MSK
ZŠ

Pedagogicko-psychlogická poradna
Regionální akční plán
Regionální inovační strategie
Rozvoj lidských zdrojů
Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Střední školy
Speciální vzdělávací potřeby
Software
Školní akční plán
Školní poradenské pracoviště
Školní poradenské zařízení
Úřad práce
Vyšší odborná škola
Výchovný poradce
Vysoká škola
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní
rok 2017/2018
Základní škola
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