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rámci projektu MAP vzdělávání na území ORP Hradec Králové ................................................................................................. 9
3.1.5

Charakteristika školství v řešeném území .................................................................................................................. 21

3.1.6

Sociálně vyloučené lokality na území ......................................................................................................................... 40

3.1.7

Sociálně patologické jevy v prostředí škol .................................................................................................................. 43

3.1.8

Návaznost na dokončené základní vzdělávání (úzká provázanost s KAPEM) ............................................................ 46

3.2

4

SPECIFICKÁ ČÁST ANALÝZY ...................................................................................................................................................... 52

3.2.1

Opatření MAP v řešeném území................................................................................................................................. 52

3.2.2

Analýza dotčených skupin v oblasti vzdělávání v řešeném území.............................................................................. 53

3.2.3

Analýza rizik v oblasti vzdělávání v řešeném území ................................................................................................... 54

3.2.4

Komunitní zapojení cílových skupin ............................................................................................................................. 1

AGREGOVANÉ POPISY POTŘEB ŠKOL ............................................................................................................................ 2
4.1

PROCES ZPRACOVÁNÍ .............................................................................................................................................................. 2

4.2

SOUHRNNÉ ZÁVĚRY Z JEDNOTLIVÝCH SLEDOVANÝCH OBLASTÍ .......................................................................................................... 3

4.2.1

Čtenářská gramotnost.................................................................................................................................................. 3

4.2.2

Matematická gramotnost ............................................................................................................................................ 3

4.2.3

Oblast rozvoje potenciálu každého dítěte/žáka ........................................................................................................... 4

4.2.4

Oblast rozvoje školy...................................................................................................................................................... 5

4.3

ZÁVĚR A ČINNOST NAVAZUJÍCÍ PO SBĚRU DAT............................................................................................................................... 5

2 Úvod
2.1 Pojem MAP
MAP (Místní akční plán) je akční plán pro území obce s rozšířenou působností Hradec Králové,
který je zaměřený na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje
oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového neformálního
vzdělávání.
MAP je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v prioritní ose 3
Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. Tato
prioritní osa je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality škol jsou motivovaní a
kompetentní učitelé a ředitelé (Strategie 2020).

2.2 Účel MAP
MAP stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na
základě znalosti situace v regionu, vyhodnocení potřebnosti a naléhavosti opatření podložených
reálnými daty a analýzami z území.
Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude
podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, tj. vybudováním
udržitelného systému komunikace. Plán bude sestaven za spolupráce zřizovatelů základních a
mateřských škol, včetně škol poskytujících speciální péči, za účasti ředitelů škol, učitelů a
dalších sociálních partnerů, jako jsou rodiče, neziskové organizace a ostatní vzdělávací
instituce.
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3 Analytická část
3.1 Obecná část analýzy
3.1.1

Základní informace o řešeném území, jeho vymezení

Území ORP Hradec Králové
Správní obvod ORP Hradec Králové se rozkládá v jižní části Královéhradeckého kraje a je
rozlohou a počtem obyvatel největším správním obvodem kraje. Zahrnuje 81 obcí, z nichž má
5 statut města. ORP Hradec Králové zaujímá plochu 67 744 ha, což tvoří 14,2 % rozlohy
Královéhradeckého kraje. Region se rozkládá v úrodné nížinné oblasti Východolabské tabule
a je charakteristický kvalitním životním prostředím bez výrazného ovlivňování velkými
znečišťovateli či dálkovým přenosem škodlivin. Je jádrovou hospodářskou oblastí kraje se
širokým zemědělským zázemím.
Přirozeným centrem ORP i celého kraje je město Hradec Králové, které je také největším
dopravním uzlem pro všechny druhy dopravy. Vzhledem k vysoké kvalitě života je v regionu
zájem o bydlení. Ve městě samotném probíhá bytová výstavba a v okolních obcích dochází k
nárůstu výstavby individuálního bydlení. V ORP Hradec Králové žije čtvrtina obyvatel kraje.
Demograficky je region ovlivněn stárnutím populace, vzhledem k nízkému přirozenému
přírůstku obyvatelstva je růst počtu obyvatel způsoben migračními faktory. V regionu roste
počet vysokoškolsky vzdělaných obyvatel.1

Území MAP
Území pro realizaci MAP II na území ORP Hradec Králové odpovídá řešenému území v rámci
přecházejícího projektu MAP I a bylo opětovně potvrzeno dohodou zpracovatelů MAP v území
ORP Hradec Králové. Toto rozdělení bylo schváleno Stanoviskem Regionální stálé konference
k vymezení území a realizace Místních akčních plánů vzdělávání II ze dne 18. 12. 2017.
Území MAP II pro ORP Hradec Králové: Benátky, Boharyně, Černožice, Čistěves, Divec,
Dobřenice, Dohalice, Dolní Přím, Habřina, Hněvčeves, Holohlavy, Hořiněves, Hradec Králové,
Hrádek, Hvozdnice, Kratonohy, Kunčice, Lhota pod Libčany, Libčany, Lodín, Lochenice,

1

https://drive.google.com/folderview?id=0BySbpfMYsim_fl9QaDVSLU85cFo3LUt3cTlRcUNEc1pqRncxRjJPc
DZoU
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Lužany, Máslojedy, Mokrovousy, Mžany, Neděliště, Nechanice, Obědovice, Osice, Osičky,
Praskačka, Předměřice, Pšánky, Puchlovice, Račice nad Trotinou, Radíkovice, Radostov,
Roudnice, Sadová, Sendražice, Skalice, Smiřice, Smržov, Sovětice, Stěžery, Stračov, Střezetice,
Světí, Syrovátka, Těchlovice, Třesovice, Urbanice, Vrchovnice, Všestary, Vysoká nad Labem.
Obce a města z území ORP Hradec Králové, které budou řešeny v rámci MAP II v ORP Nový
Bydžov (Chlumec nad Cidlinou, Chudeřice, Káranice, Klamoš, Kosice, Kosičky, Lišice,
Lovčice, Nové Město, Olešnice, Písek, Stará Voda, Převýšov) a dále vyjma obcí a měst, které
budou řešeny v rámci MAP II ORP Kostelec nad Orlicí (Běleč nad Orlicí, Blešno, Černilov,
Jeníkovice, Jílovice, Ledce, Lejšovka, Libníkovice, Librantice, Libřice, Třebechovice pod
Orebem, Výrava, Vysoký Újezd.

3.1.2

Rozdělení správního obvodu ORP HK pro tvorbu Místního akčního plánu rozvoje
vzdělávání

Obrázek č. 12

2Zdroj

informací: Centrum investic, rozvoje a inovací, Hradec Králové
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Na území MAP vzdělávání v ORP Hradec Králové je 57 mateřských škol, 42 základních škol, 5
základních uměleckých škol. Střední školství je zastoupeno 21 školami, z nichž je naprostá
většina v Hradci Králové. Zařízení vyššího školství jsou pouze v Hradci Králové a to 2 VOŠ a 3
vysoké školy. Vybavenost školskými zařízeními na území ORP Hradec Králové je dostačující.
Níže zpracovaná data jsou rozdělena na základní školy, mateřské školy, základní umělecké školy,
které se nacházejí na území ORP Hradec Králové.
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3.1.3

Analýza existujících strategických záměrů a dokumentů v území MAP majících
souvislost s oblastí vzdělávání

Strategie na národní úrovni:
Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje
vzdělávací soustavy ČR na období 2015–2020, Národní akční plán inkluzivního vzdělávání ČR
do roku 2020, Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2019–2020, více sociálních
pedagogů ve školách, trvalý profesní rozvoj učitelů nebo lepší identifikace překážek v přístupu
ke vzdělávání a učení, to jsou hlavní priority Akčního plánu inkluzivního vzdělávání (APIV) na
následující dva roky. Dokument, který schválila porada vedení Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy (MŠMT), představuje tzv. ex ante kondicionalitu, tedy základní podmínku pro
čerpání evropských prostředků z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
v následujícím programovém období a přináší kromě prioritizace témat a jednotlivých oblastí i
doporučení konkrétních kroků pro implementaci inkluzivního vzdělávání jako jedné z priorit
státní vzdělávací politiky České republiky.
RIS 3 strategie národní, Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, Koncepce podpory
mládeže 2014 – 2020, Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020, Strategie sociálního
začleňování 2014 – 2020, Dohoda o partnerství pro programové období 2014 – 2020, Evropa
2020, Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR, Záměr rozvoje čtenářské a matematické
gramotnosti v základním vzdělávání, národní plán výuky cizích jazyků, PPUČ – gramotnosti,
Strategie romské integrace do roku 2020, Strategie celoživotního učení ČR, Strategie prevence
kriminality v ČR na léta 2016 – 2020, Národní strategie primární prevence rizikového chování
dětí a mládeže na období 2019 – 2027, byla schválena 8. března 2019 na období 2019 – 2027,
strategie je základním strategickým dokumentem MŠMT, který tvoří základní rámec politiky
primární prevence rizikového chování v České republice, jejímž prováděcím dokumentem je
Akční plán realizace Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na
období 2019-2021, Podpora rozvoje informatického myšlení, Podpora rozvoje digitální
gramotnosti.
Strategie na národních úrovních, které jsou v připomínkovém řízení:
Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, SRR 21+, Evropa 2030, Strategický rámec ČR
2030
S končící účinností Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 se připravuje MŠMT nový
dokument kontinuální dokument Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+ (“Strategie
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2030+”). V současné chvíli externí expertní skupina vymezila dva strategické cíle (čeho chceme
dosáhnout?) a čtyři strategické linie (jak toho chceme dosáhnout?). Cíle jsou definovány
následovně: 1) Zaměřit vzdělávání více na získání kompetencí potřebných pro aktivní občanský,
profesní i osobní život; 2) Snížit vzdělanostní nerovnosti a zvýšit spravedlnost v přístupu ke
vzdělání. Zatímco čtyři základní strategické linie představují následující prvky: 1) proměna
obsahu a způsobu vzdělávání; 2) podpora učitelů, ředitelů a dalších pracovníků ve vzdělávání; 3)
zvýšení odborných kapacit, důvěry a vzájemné spolupráce; 4) zvýšení financování a zajištění jeho
stability.3

Strategie na vyšších územních úrovních:
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 2016–
2020: záměr popisuje stav vzdělávací soustavy, stanovuje priority, cíle a konkrétní úkoly
vzdělávací politiky v Královéhradeckém kraji a zároveň předkládá nástroje potřebné pro jejich
dosažení spojené se strategií účasti v rozvojových programech na regionální, celostátní

i

mezinárodní úrovni. Prioritním dlouhodobým cílem rozvoje vzdělávací soustavy je nadále
naplňování kurikulární reformy školství včetně stanovení objektivních nástrojů pro měření
úrovně a efektivity vzdělávacího procesu, Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020.
Dokument se zaměřuje zejména na kvalitu a efektivitu výchovně-vzdělávacího procesu,
optimální vzdělávací nabídku úzce propojenou s trhem práce, na profesionalitu pedagogů, na
nutnost celoživotního učení všech občanů, v neposlední řadě i na další zdroje financování školství
mimo státní rozpočet. Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2017–2020 představuje
programový dokument, který je nástrojem strategického plánování rozvoje našeho regionu.
Program navazuje na schválenou Strategii rozvoje Královéhradeckého kraje 2014–2020.
Koncepce školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže KHK 2018–2022, která
řeší primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže, vyhodnotí a navrhne postup, jak
rizikovému chování předcházet. Dotační strategie KHK 2017–2020, Královéhradecký kraj na
základě Strategie rozvoje kraje a Programu rozvoje kraje podporuje veřejně prospěšné projekty
formou dotací poskytnutých z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Dotace jsou poskytovány
zejména subjektům, jejichž projekty respektují mezinárodně uznávané principy trvale
udržitelného rozvoje, na projekty přispívající k rozvoji občanské společnosti v oblastech

3

Zdroj: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030
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ekonomické, sociální a životního prostředí. RIS 3 strategie krajská KHK, Strategie integrované
územní investice Hradecko-pardubické aglomerace, Strategie území správního obvodu ORP
Hradec Králové v oblasti předškolní výchovy a základního školství 2015–2024, Koncepce
rodinné politiky v Královéhradeckém kraji na léta 2017 až 2020.
Strategie na menších územích, než je správní obvod ORP:
Strategický plán rozvoje města Hradec Králové do roku 2030, Záměr rozvoje v ý c h o v y a
vzdělávání ve školách a školských zařízeních zřizovaných statutárním městem Hradec Králové
na období 2016–2020, Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční
skupiny Hradecký venkov na období 2014–2020.

Závěr analýzy strategických dokumentů:
Posuzování místních specifik je nutno provádět v kontextu stávajících strategií a platných
dokumentů na lokální/regionální/národní a mezinárodní úrovni. Je zcela zásadní, aby strategie
jako celek, tedy především vize a priority strategického rámce, byla v souladu nejen s potřebami
a prioritami identifikovanými v rámci strategických dokumentů města, ale rovněž s prioritami
vyšších územních a integračních celků.
Národní a regionální strategické dokumenty, jejich cíle a priority, tvořily základ pro prioritní osy
OP VVV a jejich specifické cíle. Ve vztahu k projektům MAP lze v těchto dokumentech nalézt
vazbu na všechna opatření MAP (povinná, doporučená, průřezová a volitelná).
Stěžejní pro tvorbu strategického rámce MAP na území ORP Hradec Králové jsou především
existující strategické dokumenty na místní úrovni, tj. Strategie integrované územní investice
Hradecko-pardubické aglomerace, Strategický plán rozvoje města Hradec Králové do roku 2030,
Strategie území správního obvodu ORP Hradec Králové v oblasti předškolní výchovy a
základního školství 2015 – 2024, Záměr rozvoje výchovy a vzdělávání ve školách a školských
zařízeních zřizovaných statutárním městem Hradec Králové na období 2016 – 2020 a Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny Hradecký venkov na
období 2014 – 2020.
Strategický rámec MAP je jednou z cest, jak podpořit rozvoj strategického řízení ve vzdělávání
s cílem zvýšit kvalitu vzdělávání dětí a žáků, minimalizovat významné slabé stránky území, a
naopak podpořit jeho potenciál. Základní klíčové potřeby a priority území jsou dány právě meta
analýzou strategických dokumentů.
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Tabulka č. 1: Tabulka syntéza existujících místních strategií a plánů s vazbou na předškolní a základní
vzdělávání:4

Prioritní oblasti vycházející z místních strategií:
•

PO 1. Technické a investiční zajištění moderní infrastruktury místních škol s dostatečnou
kapacitou v souladu s demografickým vývojem dětí a žáků v území

•

PO 2. Materiální, technické a personální zajištění polytechnického a přírodovědného
vzdělávání v MŠ, ZŠ a organizacích zájmového a neformálního vzdělávání

•

PO 3. Rozvoj a podpora vzájemné spolupráce MŠ, ZŠ a organizací zájmového a
neformální vzdělávání pro dosažení vyváženého systému vzdělávání

•

Vzájemné vymezení existujících místních strategií a plánů s vazbou na předškolní a
základní vzdělávání slouží k zajištění souladu vybraných cílů, opatření a aktivit, dále k
efektivnímu pokrytí celého území MAP ORP Hradec Králové.

4

Zdroj: vlastní zpracování
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3.1.4

Výstupy z výzkumu potřeb základních a mateřských škol/data z dotazníkového šetření
realizovaného MŠMT v rámci projektu MAP vzdělávání na území ORP Hradec Králové

Na základě celorepublikového Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, jehož
realizace probíhá v letech 2014–2020 bylo MŠMT k datu 26. 11. 2018 provedeno průběžné
dotazníkové šetření potřeb základních a mateřských škol.
Pomocí metodiky MŠMT byly výstupy prováděného šetření zpracovány a výsledkem je aktuální
stav (tedy v jaké fázi se škola nachází z hlediska rozvoje, potřeb a samotné realizace ať se již
jedná o materiální stránku či pedagogickou), rozvoje konkrétních oblastí potřeb základních a
mateřských škol v ORP Hradec Králové. Počet ředitelství/právnických osob vykonávajících
činnost MŠ je 65 a ZŠ 50 (zpracováno za celé území ORP).
Výše uvedeného šetření se zúčastnilo:

Mateřské školy

Základní školy

26

23
27

39

z toho kompletně vyplnilo dotazník:

z toho kompletně vyplnilo dotazník:

z toho nevyplnilo dotazník:

z toho nevyplnilo dotazník:

Hlavní oblasti podporované z OP VVV:
Výsledky hlavních oblastí podporovaných z OP VVV pro ORP Hradec Králové jsou uváděny
v průměrných číslech a vychází z hodnocení aktuálního stavu MŠ a ZŠ v jednotlivých oddílech
dotazníku. Grafická znázornění uvádějí míru, kterou se instituce jednotlivými tématy zabývají.
Výsledky v celém dokumentu (tj. ve všech grafech a tabulkách) jsou uváděny pomocí škály
hodnocení, která je přímo stanovena MŠMT.
Škála hodnocení:
1 – Vůbec nebo téměř se neuplatňuje (tzn. stádium prvotních úvah, jak stav řešit).
2 – Rozvíjející se oblast (tzn. promyšlené části, počáteční realizace).
3 – Realizovaná oblast (tzn. realizace na základní úrovni, jsou prostory pro zlepšení).
4 – Ideální stav (tzn. funkční systém).
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Jednotlivé dotazované oblasti pro MŠ a ZŠ:
Podpora inkluzivního/ společného vzdělávání

I.

Rozvoj čtenářské a matematické pregramotnosti

II.
III.

Podpora kompetencí k iniciativě a aktivitě

IV.

Podpora polytechnického vzdělávání
Podpora sociálních a občanských dovedností a dalších klíčových kompetencí

V.

Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků

VI.

Rozšíření pro ZŠ:
Podpora kariérového poradenství pro žáky

VII.

Hlavní oblasti rozvoje
3.5
3

2.94

2.72 2.73

3.14

2.77

2.69 2.64

2.58
2.34 2.33

2.5
2
1.5

MŠ
ZŠ

1
0.5
0
A.
Podpora
inkluzivního /
společného
vzdělávání

B.
Podpora
rozvoje čtenářské
(pre)gramotnosti

C.

Podpora
D.
Podpora
E.
Podpora
rozvoje
kompetencí k
polytechnického
matematické
iniciativě a kreativitě
vzdělávání
(pre)gramotnosti
dětí

Další oblasti rozvoje podporované z OP
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
A.

Jazykové
vzdělávání

B.
Digitální
kompetence
pedagogických
pracovníků

C.
Sociální a
D.
Kariérové
občanské dovednosti poradenství pro žáky
a další klíčové
kompetence
MŠ

ZŠ
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Podpora inkluzivního vzdělávání
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
MŠ

11

12

13

14

15

16

17

18

19

ZŠ

Průběžné výsledky potřeb MŠ a ZŠ
I.

Podpora společného/ inkluzivního vzdělávání
1. Škola dokáže přijmout ke vzdělávání všechny děti bez rozdílu (včetně dětí s kulturním
odlišením, soc. znevýhodněním a s SVP).
2. Škola je bezbariérová (vnitřní i vnější zpřístupnění).
3. Škola umí komunikovat s dětmi, rodiči i pedagogy (vnímá jejich potřeby, rozvíjí školní
kulturu).
4. Škola umožňuje pedagogům navázat vztahy s místními a regionálními školami různých
úrovní.
5. Vedení školy vytváří podmínky pro realizaci inkluzivních principů ve vzdělávání
(odborná, materiální a finanční podpora).
6. Škola upravuje organizaci a průběh vzdělávání v souladu s potřebami dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami (SVP).
7. Škola má vytvořený systém podpory pro děti se SVP (speciální/kompenzační pomůcky,
využívá služeb asistenta apod.).
8. Pedagogové umí využívat speciální pomůcky i kompenzační pomůcky.
9. Škola podporuje všechny žáky k bezproblémovému přechodu bez rozdílů na ZŠ/ na další
stupeň vzdělávání.
10. Spolupráce pedagogů při naplňování vzdělávacích potřeb dětí.
11. Pedagogové jsou schopni vhodně přizpůsobit obsah vzdělávání, upravit formy a metody
vzdělávání a nastavit různé stupně obtížnosti.
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12. Pedagogové umí spolupracovat ve výuce s dalšími pedagogickými i nepedagogickými
pracovníky (asistent pedagoga a další).
13. Škola zajišťuje dětem s SVP účast na aktivitách nad rámec školní práce, které směřují k
rozvoji a dovednostem žáka.
14. Pedagogové realizují pedagogickou diagnostiku dětí, vyhodnocují její výsledky a v
souladu s nimi volí formy a metody výuky.
15. Škola poskytuje výuku českého jazyka pro cizince.
16. Pedagogové využívají v komunikaci se žákem popisnou slovní zpětnou vazbu, vytvářejí
prostor k sebehodnocení žáka a k rozvoji jeho motivace ke vzdělávání.
17. Škola klade důraz nejen na budování vlastního úspěchu žáka, ale i na odbourávání bariér
mezi lidmi, vede k sounáležitosti se spolužáky a dalšími lidmi apod.
18. Učitelé vnímají tvořivým způsobem rozdíly mezi žáky jako zdroj zkušeností a příležitost
k vlastnímu seberozvoji

.

19. Škola učí všechny děti uvědomovat si práva a povinnosti (vina, trest, spravedlnost,
Úmluva o právech dítěte apod.).

II.

Čtenářská a matematická (pre) gramotnost

Grafické znázornění shrnuje průměrný aktuální stav rozvoje čtenářské a matematické (pre)
gramotnosti u MŠ a ZŠ. U obou stupňů škol se pracovalo s otázkami směřujícími ke stupni
podpory školy vzhledem ke čtení a rozvoji zájmu o matematiku u žáků, spolupráce s rodiči a
vybavenost zařízení. U základních škol jsou oblasti rozšířeny o další otázky, které dále rozvíjejí
podporování žáků 1. a 2. stupně v mimoškolních aktivitách a kroužcích, vyšší stupeň
komplexního čtenářství a pořádání mimo výukových aktivit jako jsou projektové dny apod.
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Čtenářská (pre) gramotnost
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50

0.00
1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00
MŠ

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

14,00

ZŠ

1. Podpora rozvoje čtenářské (pre)gramotnosti v rámci ŠVP (má stanoveny konkrétní cíle).
2. Pedagogové rozvíjejí své znalosti a využívají je při výchově /výuce.
3. Využití a sdílení poznatků dobré praxe mezi sebou a jinými pedagogy a školami.
4. Existence a využití knihovny.
5. Akce pro děti na podporu rozvoje a zvýšení motivace ke čtení.
6. Spolupráce s rodiči a jejich informovanost.
7. Čtenářsky podnětné prostředí (nástěnky apod.).
8. Dostatečné technické a materiální zabezpečení.
9. Využití interaktivních metod a pomůcek.
10. Pravidelný nákup aktuální beletrie, literatury apod. pro rozvíjení čtenářské oblasti.
11. Škola podporuje základní práci s textem.
12. Škola podporuje vyšší stupeň komplexního čtenářství.
13. Škola podporuje individuální práci s žáky (tvůrčí psaní atp.).
14. Realizace čtenářských kroužků/pravidelné čtení, mimoškolní aktivity.
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Matematická (pre) gramotnost
3.50
3.00
2.50
2.00

1.50
1.00
0.50
0.00
1

2

3

4

5

6
MŠ

7

8

9

10

11

ZŠ

1. Podpora rozvoje matematické (pre) gramotnosti v rámci ŠVP (má stanoveny konkrétní
cíle).
2. Pedagogové rozvíjejí své znalosti a využívají je při výchově/výuce.
3. Využití a sdílení poznatků dobré praxe mezi sebou a jinými pedagogy a školami.
4. Škola systematický rozvíjí matematické myšlení u žáků ZŠ pak dále pochopení přírodních
zákonů a řešení každodenních situací.
5. Škola podporuje individuální práci s dětmi se zájmem o počítání nebo logiku.
6. Škola informuje a spolupracuje s rodiči v této oblasti.
7. Dostatečné technické a materiální zabezpečení.
8. Využití interaktivních metod a pomůcek.
9. Pravidelný nákup aktuální literatury a multimédia pro rozvoj v této oblasti.
10. Ve škole existují pravidelné kroužky/doučování (např. kroužky zábavné logiky).
11. Realizace mimo výukových akcí pro žáky (projektové dny).

V rámci rozvoje gramotností je u ZŠ rozvíjena navíc oblast jazykové gramotnosti, výsledky
shrnuje níže uvedená tabulka:
Škola podporuje rozvoj v rámci ŠVP (má stanoveny konkrétní cíle).
Učitelé 1. i 2. stupně, učitelé jazyků i ostatních předmětů rozvíjejí své znalosti v oblasti a
využívají je ve výuce.
Učitelé 1. i 2. stupně využívají poznatky v praxi a sdílejí dobrou praxi mezi sebou i s učiteli
z jiných škol.
Rozvoj jazykové gramotnosti je obsahem výuky řady předmětů (př. užívání textů,
nahrávek apod.)

3,00
3,00

2,74

2,65
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Škola u žáků rozvíjí chápání života v jiných kulturách a zprostředkovává jim ho.

2,83

Škola podporuje jazykovou rozmanitost formou nabídky cizích jazyků.

2,48

Škola vytváří dostatek příležitostí k rozvoji jazykové gramotnosti (eTwinning, výměnné
pobyty apod.).
Ve škole se využívá knihovna (školní / místní) obsahující cizojazyčnou literaturu, je
přístupná podle potřeb žáků.
Ve škole jsou využívány učebnice, cizojazyčná literatura, multimédia a další materiály pro
rozvoj jazykové gramotnosti.
Ve škole existují pravidelné jazykové kroužky /doučování/ mimoškolní aktivity.
Ve škole jsou realizovány akce pro žáky na podporu jazykové gramotnosti (např.
interaktivní výstavy knih apod.).

2,13

2,17

2,83
2,74
2,13

Škola informuje a spolupracuje s rodiči (představení cizích jazyků..)

2,43

Ve škole existuje jazykově podnětné prostředí (koutky, nástěnky apod.).

2,61

Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním zabezpečením pro výuku cizích
jazyků.
Ve škole jsou využívána interaktivní média, informační a komunikační technologie.
Škola pravidelně nakupuje aktuální učebnice, cizojazyčnou literaturu, multimédia pro
rozvoj jazykové gramotnosti.
Škola spolupracuje s rodilým mluvčím.

III.

2,83
2,91
2,91
1,96

Podnikavost, iniciativa a kreativita

U mateřských a základních škol se vzhledem k věku a vývoji dětí otázky vztahované k dané
oblasti mírně liší. V grafu je uveden aktuální stav rozvoje, k čemuž se některé otázky vztahovaly
pouze k ZŠ nebo MŠ.
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Podnikavost, iniciativa, kreativita
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50

0.00
1

2

3

4

5

6

7
MŠ

8

9

10

11

12

13

ZŠ

1. Škola podporuje klíčové kompetence k rozvoji kreativity podle RVP PV.
2. Učitelé rozvíjejí své znalosti v oblasti podpory kreativity a využívají je ve výchově (kurzy
dalšího vzdělávání, studium literatury aj.).
3. Učitelé využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti rozvoje iniciativy a
kreativity mezi sebou i s učiteli z jiných škol.
4. Škola učí děti iniciativě a kreativitě, prostředí i přístup pedagogu rozvíjí fantazii a
iniciativu dětí.
5. Pestré možnosti seberealizace dětí (realizace vlastních nápadu apod.).
6. Škola učí žáky kritickému myšlení, vnímání problémů ve svém okolí, nést rizika a řídit
projekty s cílem dosáhnout určitých cílů.
7. Škola informuje a spolupracuje v této oblasti s rodiči (ukázky prací dětí, dny otevřených
dveří apod.)
8. Žáci se aktivně podílejí na činnostech fiktivních firem či na akcích Junior Achievement
či obdobně (např. Podnikavá škola).
9. Škola disponuje dostatečným množstvím pomůcek pro rozvoj kreativity.
10. Škola organizuje konzultace, debaty a exkurze na podporu v této oblasti .
11. Ve škole je v rámci vzdělávacího procesu nastaveno bezpečné prostředí pro rozvoj
kreativity a názorů dětí.
12. Škola rozvíjí finanční gramotnost žáků (učí je znát hodnotu peněz, pracovat s úsporami,
znát rizika).
13. Ve škole existuje prostor pro pravidelné sdílené zkušeností (dílny nápadů apod.)
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Podpora polytechnického vzdělávání

IV.

Výsledky uváděné v grafu shrnují hlavní oblasti, na které se MŠMT při dotazníkovém šetření
zaměřilo, a to je oblast polytechnického materiálního zabezpečení, spolupráce školy s rodiči a
aktivní spolupráce škol s ostatními zařízeními. Otázky zabývající se vzděláváním pedagogů jsou
shrnuty do jedné otázky č. 4.

Polytechnické vzdělávání
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
1

2

3

4

5

6

7
MŠ

8

9

10

11

12

13

ZŠ

1. Technické vzdělávání je na škole realizováno v souladu s RVP ZV.
2.

Přírodovědné a environmentální vzdělávání je na naší škole realizováno v souladu
s RVP.

3. V MŠ existuje osoba zodpovědná za rozvoj polytechnického vzdělávání, schopná poradit,
doporučovat dětem nebo učitelům.
4. Příslušní učitelé rozvíjejí své znalosti v oblasti polytechnického vzdělávání a využívají je
ve výuce (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.)
5. Škola disponuje vzdělávacími materiály pro vzdělávání polytechnického charakteru.
6. MŠ aktivně spolupracují s jinými MŠ a ZŠ.
ZŠ spolupracují se SŠ a VŠ či s výzkumnými pracovišti technického zaměření.
7. Škola aktivně podporuje předškolní polytechnickou výchovu (např. spolupráce s MŠ).
8. Škola informuje o oblasti polytechnického vzdělávání rodiče (publicita akcí, kroužků,
aktivit – projektové dny, dny otevřených dveří apod.).
9. Učitelé MŠ využívají poznatky v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti rozvoje
polytechnického vzdělávání mezi sebou i s učiteli z jiných škol.
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10. Škola podporuje individuální práci s žáky s mimořádným zájmem o polytechniku.
11. Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním zabezpečením pro rozvíjení
prostorového a logického myšlení a manuálních dovedností.
12. Ve škole existuje podnětné prostředí (fyzické či virtuální místo s možností doporučovat,
sdílet, ukládat apod.).
13. Škola spolupracuje s místními firmami/podnikateli.
Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence

V.

Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
1

2

3

4

5

6
MŠ

7

8

9

10

11

12

ZŠ

1. Ve škole je pěstována kultura komunikace mezi všemi účastníky vzdělávání.
2. Ve škole je pěstováno kulturní povědomí a komunikace.
3. Uvnitř školy se pěstuje vzájemná spolupráce.
4. Škola u žáků rozvíjí schopnosti sebereflexe a sebehodnocení.
5. Škola rozvíjí schopnost říct si o pomoc a ochotu nabídnout a poskytnout pomoc.
6. Škola rozvíjí vztah k bezpečnému používání informačních, komunikačních a dalších
technologií.
7. Škola buduje povědomí o etických hodnotách, společenském chování a pravidla
komunikace.
8. MŠ rozvíjí schopnost dětí učit se a ZŠ motivuje žáky k celoživotnímu učení.
9. Výuka v MŠ směřuje k přípravě na výuku na základní škole.
10. Výuka podporuje zapojením žáku do společenského života.
11. Zároveň ZŠ podporuje aktivní zapojení do života v demokratické společnosti.
12. Žáci jsou vedeni ke konstruktivním debatám.
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VI.

Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků

Oblast digitálních kompetencí je záležitostí spíše základních škol, u mateřských škol se
odpovídalo pouze na dvě otázky zaměřené na pedagogy. Zdali mají pedagogové základní znalosti
práce s počítačem a internetem a využívají je k vlastnímu sebevzdělávání, přípravě na vzdělávání
dětí a jsou dostatečně znalí bezpečného chování na internetu. Výsledkem pro MŠ je zjištění, že
je tato oblast ve stádiu realizace a jsou prostory ke zlepšení. Výsledky základních škol shrnuje
následující tabulka.
1. Pedagogové využívají ICT učebnu nebo školní stolní počítače při výuce
(nejen informatiky)
2. Pedagogové využívají školní mobilní ICT vybavení ve výuce (notebooky,
netbooky, tablety, chytré telefony apod.)

2,96

2,48

3. Pedagogové využívají možností BYOD pro konkrétní projekty žáků
(umožnění žákům používat ve výuce jejich vlastní technická zařízení typu 1,65
ICT, tj. notebooky, netbooky, tablety, chytré telefony apod.)
4. Pedagogové využívají mobilní ICT vybavení a digitální technologie při
výuce v terénu, v projektové výuce apod.
5. Pedagogové využívají pro výuku volně dostupné, bezpečné, otevřené
internetové zdroje
6. Pedagogové se orientují v rámci svého předmětu ve volně dostupných
zdrojích na internetu

2,04

3,09

2,91

7. Pedagogové umí systematicky rozvíjet povědomí o internetové
bezpečnosti a kritický pohled na internetový obsah k rozvoji znalostí a 2,83
dovedností žáků

VII.

Karierové poradenství pro žáky

Je poslední oblastí, které se dotazníkové šetření věnovalo a zahrnuje základní školy. Vzhledem
k výsledkům, které jsou uvedeny v grafu níže, se jedná o oblast rozvíjející se a v počáteční fázi
realizace.
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Kariérové poradenství pro žáky
3.00
2.50
2.00

1.50
1.00
0.50

0.00
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Na naší škole je zaveden systém kariérového poradenství, do něhož jsou zapojeni
pedagogičtí pracovníci školy, i externí odborníci.
2. Kariérové poradenství je zařazeno v ŠVP.
3. Výuka je zaměřena i na směřování žáků k cílené volbě profese.
4. Kariérové poradenství poskytujeme žákům v celém průběhu školní docházky.
5.

Kariérové poradenství na naší škole poskytujeme zejména žákům vyšších ročníků.

6. Kariérové poradenství na naší škole je koordinováno jedním pracovníkem, který má pro
tuto činnost vytvořeny podmínky (časové, prostorové apod.).
7. Kariérové poradenství probíhá v rámci průřezových témat a rozvoje osobnosti žáků.
8. Součástí kariérového poradenství na naší škole je také spolupráce s rodiči.
9. Nabízíme individuální kariérové poradenství všem žákům včetně žáků se SVP či ze
sociálně znevýhodněného prostředí.
10. Individuální kariérové poradenství nabízíme pouze žákům se speciálními vzdělávacími
potřebami či žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí.
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3.1.5

Charakteristika školství v řešeném území

3.1.5.1 Předškolní vzdělávání
Předškolní vzdělávání je institucionálně zajišťováno mateřskými školami, popř. je realizováno v
přípravných třídách základních škol. Hlavním cílem předškolního vzdělávání je vytvářet
předpoklady pro pokračování ve vzdělávání a úspěšné ukončení školní docházky, dále maximálně
podporovat individuální rozvoj každého dítěte a usnadnit mu další profesní a životní cestu.
Statutární město Hradec Králové zajišťuje předškolní vzdělávání dětí zpravidla ve věku od 3 do
6 let. Využitím maximální kapacity mateřských škol, rekonstrukcí prostor, které v minulosti
využívaly základní školy. Dále také výstavbou 5 nových objektů
dosaženo

mateřských

škol

bylo

stavu, kdy je občanům k dispozici téměř 3 000 míst k předškolnímu vzdělávání.

Nabídku předškolního vzdělávání na území Hradce Králové zajištují také školy zřizované
soukromoprávními subjekty, církvemi a Královéhradeckým krajem.
Kromě výše zmíněných škol, evidovaných ve školském rejstříku, nabízí předškolní vzdělávání
na území města také několik jiných subjektů, založených na základě živnostenského oprávnění.

Tabulka 2

Vývoj počtu mateřských škol v území ORP Hradec Králové5
Celkový počet provozoven

Území ORP HK
Zřizované MMHK

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
31

31

32

33

33

33

33

33

Zřizované samosprávnými celky 37

38

38

38

38

38

38

38

Soukromé

3

4

5

5

5

5

6

6

Krajské

3

3

3

3

3

3

3

3

Církevní

2

2

2

2

2

2

2

2

Celkem

76

78

80

81

81

81

82

82

Nejvíce mateřských škol v území OPR HK zřizuje město Hradec Králové, kde také došlo
v průběhu posledních let k větším změnám v počtu pracovišť mateřských škol. Nově byly
otevřeny MŠ Markova (2011), nová budova MŠ Pohádka (2012), MŠ Podzámčí (2013), MŠ
Holubova (2014) a MŠ K Meteoru (2015). Ukončen byl provoz MŠ Plotiště JIH v budově ZŠ
(2013).
Počet škol zřizovanými samosprávnými celky se výrazně nezměnil, v září roku 2012 byla

5

Zdroj informací: Odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže MMHK
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otevřena nová mateřská škola v Libranticích. V roce 2018 na území OPR HK poskytuje
předškolní vzdělávání celkem šest soukromých zřizovatelů - Mateřská škola, základní škola a
střední škola Daneta, s.r.o., PROINTEPO - Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.,
Mateřská škola Sion, Hradec Králové, Safari Baby Club - mateřská škola (2012), Mateřská škola
Antonie s.r.o. (2013), Lesní mateřská škola Na Větvi (2017).

Tabulka 3 Počet mateřských škol ve školním roce 2018/2019 dle zřizovatele v rozdělení na běžné a speciální
Zřizovatel
obec

ORP HK

běžné

kraj
běžné

spec.

církev
běžné

spec.

soukromý
běžné

spec.

spec.

2017/2018

65

x

X

3

2

x

4

2

2018/2019

65

x

X

3

2

x

4

2

Statutární město Hradec Králové nezřizuje žádnou speciální školu. Na území města tento druh
škol zřizuje Královéhradecký kraj a soukromé subjekty. Obce v rámci ORP Hradec Králové
speciální školy nezřizují.
Mezi církevní mateřské školy patří MŠ Sion a ZŠ a MŠ Jana Pavla II. Od 1.1. 2019 MŠ Sion je
zřizovaná soukromým zřizovatelem Sion, z. s. Krajský úřad zřizuje tři mateřské školy - Základní
škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Hradec Králové, Sokolská 581, Mateřská škola,
Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové, Vyšší odborná škola, Střední škola,
Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549.
Tabulka 4 Vývoj počtu tříd v mateřských školách6
Počet tříd
Území ORP HK
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Zřizované MMHK

109

112

115

115

118

117

117

116

Zřizované samosprávnými celky 84

84

84

86

85

83

84

83

Soukromé

3

4

6

5

5

7

8

8

Krajské

15

15

15

17

16

14

14

14

Církevní

5

5

5

5

5

5

5

5

Zdroj informací: Odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže MMHK a Odbor školství Krajský úřad
Královéhradeckého kraje
6
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Celkem

216

220

225

228

229

226

228

226

Od roku 2011 do 2015 se na území města Hradce Králové počet tříd v mateřských školách
postupně zvyšuje. V roce 2017 a 2018 snížila počet tříd Mateřská škola Zvoneček, z důvodu
nenaplnění kapacity k 30. září. Do konce školního roku však byla volná místa částečně obsazena.
Oproti tomu na území zřizovanými samosprávnými celky a krajskými školami se počet tříd mění.
Rozdíl je však jen nepatrný. S rostoucím počtem dětí se postupně počet tříd soukromých škol
zvyšoval, a to na 6 tříd ve školním roce 2013/2014. V následujícím školním roce se počet tříd
snížil. S těmito údaji koreluje též vývoj počtu dětí (viz tabulka č. 5).
Tabulka 5 Vývoj počtu dětí v MŠ
Počet dětí
Území ORP HK

2011/2012

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

2016/2017 2017/2018 2018/2019

2731

2807

2894

2960

2965

2940

2957

2908

Zřizované samosprávnými celky 1920

1957

1985

1997

1978

1912

1911

1901

Soukromé

36

63

77

76

78

82

98

105

Krajské

171

174

169

165

146

134

130

138

Církevní

120

118

121

121

110

108

100

102

Celkem

4978

5119

5246

5319

5277

5176

5196

5154

Zřizované MMHK

Část mateřských škol zřizovaných statutárním městem Hradec Králové má zřizovatelem
povolenu výjimku z počtu dětí na třídu (z 24 na 28). V případě poklesu celkového počtu dětí a
menšího zájmu ze strany veřejnosti o místa k předškolnímu vzdělávání bude postupně maximální
počet dětí ve třídách snižován na 24 (vyhláška MŠMT 14/2005 Sb.).
Na začátku sledovaného období ve školním roce 2011/2012 chodilo do mateřské školy v OPR
Hradec Králové celkem 4978 dětí. Jejich počet se postupně zvyšoval do školního roku 2014/2015,
kdy byl evidován nižší počet dětí.
V průměru připadá na jednu třídu zřizovanou MMHK 25 dětí. Na ostatní zřizované školy v rámci
území ORP HK připadá průměrně na jednu třídu 20,4 dětí.

Tabulka 6 Obsazenost MŠ ve školním roce 2017/2018 v porovnání s celkovou kapacitou MŠ

Území ORP HK

Obsazenost MŠ Kapacita MŠ Počet volných míst Využitelnost kapacity %

Zřizované MMHK

2957

2995

38

98,7

Zřizované samosprávnými celky 1911

2048

137

93,3

Soukromé

134

36

73,1

98

23

Krajské

130

206

76

63,1

Církevní

100

156

56

64,1

Celkem

5196

5539

343

93,8

Tabulka 7 Obsazenost MŠ ve školním roce 2018/2019 v porovnání s celkovou kapacitou MŠ

Území ORP HK

Obsazenost MŠ

Kapacita MŠ

Zřizované MMHK

2908

Počet

volných Využitelnost

míst

kapacity %

2972

64

97,8

1901

2048

147

92,8

Soukromé

105

134

29

78,4

Krajské

138

206

68

67

Církevní

102

156

54

65,4

Celkem

5154

5516

362

93,4

Zřizované
samosprávnými celky

Demografický vývoj celkového počtu dětí, přihlášeného k pobytu v městě Hradec Králové,
signalizuje mírný pokles, z těchto důvodů byl počet dětí ve třídách mateřských škol ve školním
roce 2017/2018 a 2018/2019 snížen. Maximální počet míst v rámci kapacity mateřských škol
zůstává beze změny. Ke stejné situaci dochází i na mateřských školách v rámci ORP HK.
Tabulka 8 Vývoj počtu úvazků pracovníků v MŠ - samostatné MŠ + pod ZŠ
Počet úvazků
Území ORP HK
Pedagogové

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/2017 2017/2018 2018/2019
329,779 349,517 360,441 369,934 378,324 383,264 386,406

393,375

402,507

Ostatní pracovníci 102,056 105,556 107,283 108,693 112,818 115,252 114,601

119,928

123,221

Celkem

513,303

525,728

431,835 455,073 467,724 478,627 491,142 498,516 501,007

Data jsou počítána z výkazu P1-04 – výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích. Data jsou
bez pracovníků školních jídelen, soukromých, krajských a církevních zřízených škol. Z tabulky
č. 8 je patrné, že vývoj počtu pracovníků v mateřských školách na sledovaném území není nijak
dramatický. Jsou-li stabilní počty škol a tříd, odpovídá tomu též i počet pracovníků. Přirozená
obměna pracovníků je daná především věkovými limity (odchody do důchodu, odchody na
mateřskou dovolenou). Vzhledem k tomu, že práce v mateřské škole přináší svým způsobem i
jistý „společenský status“, je o volná místa stabilně velký zájem a nedochází téměř k fluktuaci
pracovníků (lépe řečeno zaměstnankyň, neboť práce v MŠ je téměř čistě „ženskou doménou“).
24

V prvním i druhém kole Šablon byla možnost čerpání financí pro pracovní pozice
nepedagogického pracovníka Chůva pro MŠ, která byla podmíněna přijetím dvouletých dětí do
školky. Po úpravě vyhlášky § 5 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb.19, se pozice mění. Od 31. 8. 2020
se Chůva stává pedagogickým pracovníkem a v Šablonách III již tato šablona nebude.
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3.1.5.2 Základní vzdělávání
Současná síť základních škol je rovnoměrně rozmístěna. Některé základní školy integrují žáky
se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků s tělesným postižením. Péči věnují i žákům
nadaným. Na území MAP je velká a různorodá nabídka školních vzdělávacích programů
základních škol.
Provoz základních škol je zřizovatelem rozpočtově zajištěn, trvají však problémy s údržbou
budov, které vyžadují

stavební úpravy k udržení

standardů

ve vzdělávání, především u

technických a přírodovědných oborů (tzn. rekonstrukce učeben v souvislosti s vybudováním
chemických, fyzikálních a biologických laboratoří a také speciálních jazykových učeben). Také
se jedná o výměnu oken a zateplení budov. Kladem současného stavu je otevření řady školních
hřišť pro veřejnost a nabídka velkého množství volnočasových aktivit po skončení vyučování.
Základní školy ve venkovských obcích plní zároveň funkci komunitních a kulturních center.
Tabulka 9 Vývoj počtu základních škol na území ORP Hradec Králové
Počet základních škol
Území ORP HK
Zřizované MMHK

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
17

17

17

17

17

17

17

17

celky 9

9

9

9

9

9

9

9

celky 14

14

14

14

14

14

14

14

Zřizované
samosprávnými
(úplné)
Zřizované
samosprávnými
(malotřídní)
Soukromé

3

3

3

3

3

4

4

4

Církevní

2

2

2

2

2

2

2

2

Krajské

4

4

4

4

4

4

4

4

Celkem

49

49

49

49

49

50

50

50

Zřizované MMHK = zřizuje Statutární město HK (16 základních škol s 9 ročníky, 1 škola s 5
ročníky)
Mezi církevní školy patří Biskupské gymnázium, církevní základní škola, mateřská škola a
základní umělecká škola Hradec Králové a Základní škola Sion J. A. Komenského, Hradec
Králové. Od 1.1. 2019 ZŠ Sion je zřizovaná soukromým zřizovatelem Sion, z. s.
K roku 2018 mezi soukromé základní školy patří - První soukromá základní škola v Hradci
Králové, s.r.o., Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., PROINTEPO Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o., Základní škola Hučák (2016). V roce 2019
vznikla další soukromá základní škola Comenius.
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Krajský úřad Královehradeckého kraje zřizuje tři základní školy - Základní škola a Mateřská
škola při Fakultní nemocnici, Hradec Králové, Sokolská 581, Mateřská škola, Speciální základní
škola a Praktická škola, Hradec Králové, Základní škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1240, Vyšší
odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549.
Tabulka 10 Rozdělení pracovníků na kategorie

Pedagogové (vč.
Území ORP HK

MŠ)

celé ORP 2018/2019

Počet
pedagogických

Asistenti

úvazku (vč. MŠ)
150

146,9

Počet

úvazků

asistentů

13

10

V souvislosti s inkluzí (začlenění dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných
tříd) dochází ke zvýšení počtu asistentů na MŠ a ZŠ.

Tabulka 11 Vývoj počtu tříd v ZŠ na území ORP Hradec Králové
Počet tříd
Území OPR HK
Zřizované MMHK

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
305

303

309

315

318

331

339

343

celky 135

137

138

140

143

152

156

157

celky 35

36

38

41

41

42

41

41

Soukromé

20

24

22

23

23

26

26

31

Církevní

20

21

21

26

28

33

33

33

Krajské

61

55

53

52

52

52

49

50

Celkem

576

576

581

597

605

636

644

655

Zřizované
samosprávnými
(úplné)
Zřizované
samosprávnými
(malotřídky)

Větší počet dětí, který od roku 2010/2011 procházel předškolním vzdělávání v mateřských
školách se v současné době vzdělává v základních školách. V důsledku toho se v základních
školách zvyšuje nejen celkový počet žáků, ale také počet tříd.
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Tabulka 12 Vývoj počtu žáků v ZŠ
Počet žáků
Území ORP HK
Zřizované MMHK

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
6 999

6 815

6 980

7 204

7 484

7725

7915

8080

celky 2 908

2 964

2 989

3 091

3 132

3296

3354

3398

celky 494

523

560

623

629

663

642

603

Soukromé

203

211

222

208

220

257

285

315

Církevní

280

330

355

378

453

413

404

368

Krajské

405

414

389

394

395

388

382

399

Celkem

11 289

11 257

11 495

11 898

12 313

12742

12982

13163

Zřizované
samosprávnými
(úplné)
Zřizované
samosprávnými
(malotřídky)

Na začátku sledovaného období ve školním roce 2011/2022 chodilo na základní školy v OPR HK
celkem 11 289 žáků. V následujícím roce se počet žáků snížil o 32 žáků. Dále od roku 2013/2014
se počet žáků zvyšuje. Od začátku sledovaného období se počet žáků zvýšil o 16,6 %.
Tabulka 13 Obsazenost ZŠ (porovnání s celkovou kapacitou ZŠ) 2017/2018
Území ORP HK

Obsazenost ZŠ Kapacita ZŠ Počet volných míst Využití kapacity %

Zřizované samosprávnými celky 3996

5421

1425

73,7

Zřizované MMHK

7915

9145

1230

86,6

Soukromé

285

376

91

75,8

Církevní

404

630

226

64,1

Krajské

382

728

346

52,5

Celkem

12982

16300

663

79,6

Statutární město, jako zřizovatel ZŠ má dostatečnou kapacitu pro všechny děti, které mají trvalé
bydliště na území HK. Kapacita zázemí základních škol zřizovaných statutárním městem HK je
dostatečně veliká, že není třeba zřizovat nové, jejich výstavba je finančně velice nákladná.
Optimalizace sítí základních škol zřizovaných městem se uskutečnila naposledy v roce 2007. Od
roku 2008 zřizuje město HK stále stejný počet základních škol, tj. 17.
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Tabulka 14 Obsazenost ZŠ (porovnání s celkovou kapacitou ZŠ) 2018/2019
Území ORP HK

Obsazenost ZŠ Kapacita ZŠ Počet volných míst Využití kapacity %

Zřizované samosprávnými celky 4001

5421

1420

73,8

Zřizované MMHK

8080

9265

1185

87,2

Soukromé

315

436

121

72,2

Církevní

368

630

262

58,4

Krajské

399

728

329

54,8

Celkem

13163

16480

712

79,9

Kapacita míst k povinnému vzdělávání žáků je dle údajů uvedených v tabulce č. 13 a 14
dostatečná. Přesto došlo na některých základních školách, zřizovaných městem Hradec Králové,
ke zvýšení kapacity v souvislosti s demografickým vývojem celkového počtu žáků ve školských
obvodech spádových základních škol.
Tabulka 15 Obsazenost ZŠ 2018/2019 zřizované církví, soukromé a krajské
Církevní
Základní škola Sion J. A. Komenského, Hradec Králové
Biskupské gymnázium, církevní základní škola, mateřská škola a základní umělecká škola Hradec Králové

Počet žáků
111
257

Soukromé
První soukromá základní škola v Hradci Králové, s.r.o.

140

PROINTEPO - Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o.

40

Základní škola Hučák

72

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o.

63

Krajské
Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové

168

Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549

231

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Hradec Králové, Sokolská 581 je při
zdravotnickém zařízení a nesestavuje výkaz M3, žáci zůstávají žáky kmenové školy.
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Prognóza vývoje obyvatelstva Hradce Králové do roku 2040
Hodnocení současného stavu školství (kapacita škol, počty žáků) je níže spjat s demografickou
analýzou. Odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže se s dokumentem „Prognóza
vývoje obyvatelstva Hradce Králové do roku 2040 ztotožňuje.
Podíl dětí a mládeže ve věku nižším než 20 let by se měl v regionálním centru téměř po celé
období pohybovat mezi 19 % a 20 % a v celém SO ORP mezi 20 % a 21 %. V první fázi můžeme
v obou sledovaných populacích se značnou pravděpodobností očekávat mírný vzestup počtu dětí
a adolescentů mladších dvaceti let. Ten bude primárně vázán na přechod historicky nejméně
početných generací narozených ve druhé polovině 90. let 20. století a v prvních letech 21. století
do produktivního věku a jejich nahrazení nejmladším, zhruba o 20-30 % početnějšími
generacemi. Tento početní růst velikosti předproduktivní složky však někdy kolem roku 2025
pomine a následně bude počet dětí a adolescentů mladších než 20 let již jen klesat, jako v případě
města Hradec Králové, nebo po prvotním poklesu oscilovat kolem určité hodnoty, jako u jeho SO
ORP.
Pro rozhodování o kapacitě předškolních zařízení je důležité, že v celém období mezi lety 2018
a 2050 kromě krátkého úseku na jeho počátku již nelze prakticky očekávat vzestup počtu dětí ve
věku 3–5 let nad výchozí hodnotu. Jejich počty by měly oscilovat kolem současné hodnoty v
rozmezí 5-7 %.
Počet dětí ve skupině 6–10 let, která v rozhodující míře určuje velikost kontingentu dětí na prvním
stupni základních škol, bude prakticky po celé období také ve znamení celkového mírného
poklesu nebo oscilací kolem hodnoty jen o málo nižší než je hodnota současná. Maximální
odchylky od současné hodnoty by se měly pohybovat na úrovni zhruba 10 %. Naproti tomu počty
dětí ve věku docházky do druhého stupně základních škol (11–14 dokončených let věku) v
nadcházejících letech ještě významněji porostou. V příštích 3-4 letech by měly vzrůst zhruba o
čtvrtinu, načež bude velmi pravděpodobně následovat obdobně dynamický pokles, který u obou
územních celků přejde v oscilaci kolem hodnoty zhruba o 10 % vyšší, než odpovídá současnému
počtu dětí spadajících do této věkové skupiny.
Vlivem očekávaného nárůstu počtu dětí ve věku docházky na druhý stupeň základních škol a
souběžným, ale mírnějším, poklesem počtu dětí ve věku docházky na první stupeň se však
celkový počet dětí ve školním věku ve městě i SO ORP Hradec Králové zvýší v porovnání s
výchozím stavem jen mírně. V příštích 3-5 letech by jejich počet měl vzrůst zhruba o 5 %, aby v
dalších letech opět poklesl a následně mírně osciloval kolem výchozí hodnoty z konce roku 2017.
V absolutním vyjádření bude nejvyšší nárůst představovat zhruba 600 dětí ve věku školní
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docházky navíc v SO ORP, z nichž asi 400 dětí připadne na samotné město Hradec Králové.

I v případě obce s rozšířenou působností je propad značný, o celou čtvrtinu.7
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Jednou ze tří hlavních priorit Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 je snižování
nerovností ve vzdělávání. Strategie potvrzuje, že „prioritním cílem vzdělávací politiky je
dosáhnout v následujících letech výrazného snížení nerovností ve vzdělávání komplexním
posilováním kvality celé vzdělávací soustavy.“
Strategie se přitom nezaměřuje pouze na formální rovnost v přístupu ke vzdělávání, ale na
schopnost vzdělávacího systému vytvářet podmínky a uplatňovat účinné postupy pro efektivní
prevenci

a kompenzaci zdravotních, sociálních,

kulturních

a

jiných

osobnostních znevýhodnění tak, aby nerovnosti v dosahovaných výsledcích byly co nejméně
předurčovány faktory, které nemůže jedinec ovlivnit, a aby všichni žáci a studenti dosáhli alespoň
základní společné úrovně znalostí a dovedností.
S končící účinností Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 se připravuje MŠMT nový
dokument kontinuální dokument Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+ (“Strategie
2030+”).

7

Prognóza vývoje obyvatelstva Hradce Králové do roku 2040
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Tabulka 16 Vývoj počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na území ORP Hradec Králové
žáci ZŠ se speciálními vzdělávacími potřebami, dle §16, odst.9 školského zákona
z celkového počtu žáků
Školní rok
celkem

autisté

poruchy

poruchy

s více

tělesné

vady

zrakové

sluchové

mentální

chování

učení

vadami

postižení

řeči

postižení

postižení

postižení

2011/2012

747

13

57

615

5

4

3

30

6

14

2012/2013

755

16

54

635

5

3

2

29

4

7

2013/2014

730

8

40

638

2

4

2

30

2

4

2014/2015

661

13

35

554

2

3

7

34

6

7

2015/2016

664

28

53

506

1

4

13

39

7

13

2016/2017

546

20

40

433

0

0

7

36

6

4

2017/2018

601

21

65

458

8

2

14

28

3

2

2018/2019

621

21

79

441

11

2

23

38

5

1

2016/17

162

0

10

130

2

3

9

0

0

8

2017/18

286

7

35

195

7

2

31

1

1

8

2018/19

327

10

48

218

6

3

31

1

1

10

mimo HK
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Tabulka 17 Vývoj počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve zřizovaných školách
krajem, církví, soukromé a MŠMT
žáci ZŠ se speciálními vzdělávacími potřebami, dle §16, odst.9 školského zákona
z celkového počtu žáků
Školní rok

poruchy
celkem

autisté

chování

poruchy
učení

sluch ment
ové
ální
postiž postiž
ení
ení

s více
vadami

tělesné
postižení

vady
řeči

zrakové
postižení

2011/2012

1056

12

6

118

241

7

170

0

68

434

2012/2013

1095

104

8

130

175

4

166

0

72

436

2013/2014

1067

134

5

157

185

10

154

0

59

363

2014/2015

1046

142

17

129

154

12

178

2

62

350

2015/2016

1081

162

23

138

170

14

194

2

56

322

2016/2017

976

185

29

135

158

19

106

2

69

273

2017/2018

1057

101

19

110

278

20

222

2

80

225

2018/2019

1079

67

17

100

342

14

251

2

100

186

V průběhu let se v běžných třídách ZŠ vzdělává větší počet žáků s těžším postižením (autisti, žáci
s více vadami). V souvislosti se změnou systému evidence a financování žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami se statisticky snižuje celkový počet žáků s poruchami učení a chování,
přestože jejich počet na základních školách neklesá. Statisticky se vykazují pouze těžší formy
tohoto druhu postižení.
Další oblasti jsou uvedeny rámci analytického šetření v oblasti rovných příležitostí, které slouží
k zmapování, pochopení a strategickému řešení problémů nerovností, selektivity a segregace ve
vzdělání na našem území. Šetření je rozděleno do tří kapitol pro mateřské školy, základní školy
a speciální školy z území. Každá z kapitol se dotýká a mapuje situaci v oblasti přijímání dětí a
žáků ke vzdělávání, v oblasti inkluze škol a podílu žáků s potřebou podpůrných opatření ve
školách. Údaje jednotlivých škol jsou vyhodnoceny a komparovány s ostatními školami.
Výsledky šetření dále vedou k navrhování opatření vedoucích k odstranění příčin a snížení rozdílu
ukazatelů mezi školami.
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Tabulka 18 Počet základních škol ve školním roce 2017/2018 a v roce 2018/2019 dle zřizovatele v rozdělení
na běžné a speciální
Zřizovatel
ORP HK

obec

kraj

běžné spec.

běžné

církev

MŠMT

soukromý

běžné spec. běžné spec.

spec.

běžné

x

1

3

2

x

2

2

2018/2019 39

x

1

3

2

x

2

2

1

2017/2018 39

(ZŠ při Diagnostickém ústavu)
1

Statutární město Hradec Králové ani Obce v rámci ORP Hradec Králové nezřizují speciální školy.
Na území města Hradce Králové je zřizuje MŠMT, Královéhradecký kraj a soukromé subjekty.
Od 1.1. 2019 MŠ Sion je zřizovaná soukromým zřizovatelem Sion, z. s.
Tabulka 19 Počet pracovníků v ZŠ na území ORP Hradec Králové
Počet úvazků
Území ORP HK
Pedagogové

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
782,248 784,564 803,373 823,148 823,148 837,756

869,873

915,89

954,5993

Ostatní pracovníci 175,841 165,248 158,849 157,034 157,641 161,491

162,432

165,264

168,9086

Celkem

1032,305

1081,154

1123,5079

958,089 949,812 962,222 980,182 980,789 999,247

Uvedená data jsou bez pracovníků školních jídelen, z výkazu P1 04. Z tabulky č. 19 je patrné, že
vývoj počtu pracovníků ve školách na sledovaném území není nijak dramatický. Podle očekávání
samozřejmě tyto hodnoty korelují s výše uvedenými statistickými údaji ohledně počtu škol. Jsouli stabilní počty škol a tříd, odpovídá tomu též i počet pracovníků. Přirozená obměna pracovníků
je daná především věkovými limity (odchody do důchodu, odchody na mateřskou dovolenou).

Tabulka 20 Počet školních družin na území ORP Hradec Králové 2017/2018
ORP Hradec Králové

Celkový počet ŠD Celková kapacita ŠD

Zřizované MMHK

17

3059

Zřizované samosprávnými celky 23

1534

Soukromé

4

211

Krajské

3

178

34

Církevní

2

280

Tabulka 21 Počet školních družin na území ORP Hradec Králové 2018/2019
ORP Hradec Králové

Celkový počet ŠD Celková kapacita ŠD

Zřizované MMHK

17

3059

Zřizované samosprávnými celky 23

1534

Soukromé

4

211

Krajské

3

178

Církevní

2

280

Celkový počet školních družin, uvedený v tabulce č. 20 a 21, odpovídá počtu ZŠ zřizovaných
statutárním městem Hradec Králové a obcemi v rámci ORP HK. Kapacita školních družin zůstává
v posledních letech beze změny, i když se počty žáků v základních školách zvýšily. Důsledkem
je, že se snižuje věk žáků, kteří školní družinu navštěvují (žáci 1. a 2. ročníků – výjimečně žáci
3. ročníku).
Avšak v mnoha ZŠ se potýkají s problémem nestatečné kapacity školní družiny. Příčinou
nestatečné kapacity je zvýšení nároků na rodiče na trhu práce. Školy se mnohdy nemají ani
dostatečné prostory pro školní družiny.

Tabulka 22 Počet školních klubů na území ORP Hradec Králové 2017/2018 a 2018/2019
ORP Hradec Králové Počet školních klubů

2017/2018
Celkový počet ŠK

8

Celková kapacita ŠK 742
2018/2019
Celkový počet ŠK

8

Celková kapacita ŠK 742

Školy zřizované městem Hradec Králové a obcemi v rámci ORP Hradec Králové školní kluby
neprovozují.
V tabulce je uvedena kapacita a počet klubů jiných zřizovatelů:
ZŠ Sion, Biskupské gymnázium, církevní ZŠ a MŠ, ZUŠ HK
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ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici a MŠ a ZŠ Daneta, Základní škola, Nový Bydžov, F. Palackého
1240, Základní škola, Nový Bydžov, Karla IV. 209, okres Hradec Králové, Základní škola, Nový
Bydžov, V. Kl. Klicpery 561, okres Hradec Králové.
V roce 2019 vznikl školní klub při Základní škole Hučák, který má kapacitu 15 žáků.

3.1.5.3 Základní umělecké vzdělávání, jeho dostupnost v řešeném území
Na území MAP působí pět základních uměleckých škol. Základní umělecká škola Habrmanova,
Hradec Králové (zřizovatel Statutární město Hradec Králové), Základní umělecká škola Střezina,
Hradec Králové (zřizovatel Statutární město Hradec Králové); Biskupské gymnázium, církevní
základní škola, mateřská škola a základní umělecká škola, Hradec Králové ( zřizovatel Biskupství
královéhradecké); Základní umělecká škola BONI PUERI, Hradec Králové (zřizovatel Pavel
Horák); Základní umělecká škola JITRO Hradec Králové (zřizovatel Nadace rozvoje dětského
sborového zpěvu, Hradec Králové); Základní umělecká škola Smiřice (zřizovatel Město Smiřice).
K ZUŠ Smiřice se vážou detašovaná pracoviště, která působí přímo v budovách základních škol
v obcích Předměřice nad Labem a Černožice. Díky odloučeným pracovištím je poskytnut většímu
počtu dětí se zájmem o umělecké vzdělávání jejich rozvoj. Základní umělecké školy fungují na
základě zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon), 563/2004 Sb. (o pedagogických pracovnících) a
dalších prováděcích vyhláškách MŠMT.
Tabulka 23 Kapacita ZUŠ na území MAP8
Území ORP HK

Kapacita ZUŠ na území MAP

ZUŠ Habrmanova, HK

1200

ZUŠ Střezina, HK

2010

ZUŠ Boni Pueri, HK

300

ZUŠ Jitro, HK

240

ZUŠ Smiřice

180

ZUŠ Církevní

236

Celkem

4166

Základní umělecké vzdělávání se v řešeném území věnuje mnoha uměleckým oborům. Příkladem
jsou obory hudební, taneční, výtvarné nebo literárně-dramatické. Hudební obory jsou zastoupeny
výukou na hudební nástroje klavír, keyboard, kytara, housle, zobcová flétna, příčná flétna,

8

Zdroj informaci: Rejstřík škol a školských zařízení
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klarinet, saxofon nebo trubka. V hudebních oborech se vyučuje zpěv, moderní, lidový a klasický
tanec a tanec s akrobacií. Výtvarné obory jsou zastoupeny výukou malby, kresby, grafiky,
keramiky či jiných dekorativních činností. Součástí ZUŠ jsou i dramatická oddělení vyučující
základy divadelní tvorby. Velmi úspěšně a s dlouholetou tradicí se rozvíjí divadlo Jesličky při
ZUŠ Na Střezině v Hradci Králové. Významný je také chlapecký sbor ze školy Boni Pueri
vystupující při významných státních příležitostech a na mezinárodních sympóziích.
Ředitelé uměleckých škol jsou zapojeni v komoře uměleckého školství v sekci základních
uměleckých škol a v Asociaci základních uměleckých škol ČR (AZUŠ ČR). Pořádají během
školního roku v regionu řadu vystoupení, koncertů a výstav pro veřejnost. Využívají kapacitu
kulturních domů či kulturních památek. Umělecké školy přijímají do vzdělávání děti od pěti let
věku a žáky z 1. a 2. stupně základních škol do přípravných ročníků, některé nabízejí i přípravu
pro dospělé.
K roku 2019 aktualizujeme seznam základních uměleckých škol v našem území ještě o Církevní
uměleckou školu při Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína. Dalším je navýšení celkové
kapacity všech uměleckých škol z 3880 na 4166 možných míst. Všechny školy se hojně prezentují
veřejně a výčet jejich akcí je obsáhlý a dostupný v programech na webových stránkách škol.

3.1.5.4 Neformální a zájmové vzdělávání, jeho dostupnost v řešeném území
Zájmové vzdělávání
Zájmové a neformální vzdělávání tvoří nedílnou součást procesu celoživotního učení. Zájmové
vzdělávání je právně ukotveno v zákoně č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zájmové vzdělávání napomáhá naplňovat
vzdělávací cíle stanovené školským zákonem. Neposkytuje certifikovaný stupeň vzdělání,
zabývá se však aktivitami potřebnými pro rozvoj osobnosti, kompenzuje jednostrannou zátěž ze
školy, zajišťuje duševní hygienu, má funkci výchovnou, vzdělávací, kulturní, preventivní,
zdravotní (relaxační a regenerační), sociální a rozvíjí schopnosti, znalosti, dovednosti i talent.
Uskutečňuje se ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, kterými jsou například střediska
volného času, školní družiny a školní kluby.
Střediska volného času se dále podílejí na další péči o nadané děti, žáky a studenty a ve spolupráci
se školami a dalšími institucemi organizují množství aktivit určených pro děti a žáky. Svými
aktivitami výrazně přispívají k prevenci sociálně patologických jevů a rizikového chování mezi
dětmi a mládeží, neboť umožňují smysluplné využití volného času. Podporují rovné příležitosti,
nejsou selektivní – přijímají zájemce bez ohledu na rasový původ, národnost, pohlaví, náboženské
37

vyznání atd.
Ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání pracují kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci dle
zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
(vychovatelé, učitelé, pedagogové volného času). Prováděcím právním předpisem MŠMT ke
školskému zákonu č. 561/2004 Sb. pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání je vyhláška č.
74/2005 sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, která stanoví podrobnosti o
obsahu a rozsahu činnosti, organizaci, podmínkách provozu a přijímání středisek, zabývajících
se zájmovým vzděláváním a o podmínkách úhrady za školské služby.
Neformální vzdělávání
Jedná se o organizované výchovně vzdělávací aktivity mimo rámec zavedeného oficiálního
školského systému. Tyto aktivity bývají dobrovolné. Organizátory jsou sdružení dětí a mládeže
a další nestátní neziskové organizace (NNO), školská zařízení pro zájmové vzdělávání –
především střediska volného času, vzdělávací agentury, kluby, kulturní zařízení a další. V této
oblasti je nezbytná spolupráce s obcemi a městy, které činnost organizací zajišťujících neformální
vzdělávání velmi významně podporují. Jednou z nejčastějších forem podpory je poskytování
prostor a vybavení pro provoz dále formou provozních dotací či jiných grantů. Pro rozvoj činnosti
zařízení neformálního vzdělávání je nutné zajistit investice pro zkvalitnění zázemí a vybavení,
ale především finanční prostředky na odměny pro lektory a provozní výdaje těchto organizací.
Na tuto potřebu reaguje MŠMT, Krajský úřad Královéhradeckého kraje i obce i města formou
různých grantových a dotačních programů.
V návaznosti na projekt Klíče pro život byl na jaře 2013 vytvořen Expertní tým pro volnočasové
aktivity v oblasti práce s dětmi a mládeží. Tento tým připravil návrhy profesních kvalifikací v
oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže, které by byly zahrnuty do státem garantovaného
systému Národní soustava kvalifikací. Po jeho ukončení navazoval projekt „K2- kvalita a
konkurence schopnost v neformální vzdělávání“ který byl ukončen v roce 2015. V letošní roce
byla vyhlášena výzva č. 02_18_071 na podporu zvyšování kvality neformálního vzdělávání,
podání žádostí je organizacím umožněno od února do ledna roku 2020.
Neformální vzdělávání ve veřejných knihovnách
Veřejné (obecní) knihovny mají ve venkovském prostoru důležitou funkci v neformálním
vzdělávání dětí z mateřských škol a žáků základních i středních škol. Zřizovateli obecních
knihoven jsou zpravidla obce. Na území Statutárního města Hradce Králové jsou veřejnosti k

38

dispozici Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové, která je příspěvkovou organizací
Královéhradeckého kraje a Knihovna města Hradce Králové (s detašovaným pracovištěm
půjčovny v Kuklenách) a ostatními pobočkami, zřizovaná Statutárním městem Hradec Králové.
Knihovny veřejnosti nabízejí kromě půjčování knih také nepřeberné množství vzdělávacích akcí
zahrnující nejenom děti, ale i celé rodiny a širokou veřejnost.
Knihovny vstupují do projektu MAP jako důležitý aktér prostřednictvím pracovních skupin pro
čtenářskou gramotnost, kde se setkávají s učiteli, rodiči, školami i zřizovatelem a v neposlední
řadě i s ostatními knihovníky. Díky projektu mohou propagovat svoje služby nebo třeba navázat
užší spolupráci se školou, rodiči či organizacemi v obcích a městech. Společně si pomáhají při
budování školních knihoven, pořádají akce zaměřené na místně zakotvené vzdělávání a
spolupracují na různých společných akcích. Pro knihovny je MAP platforma, na níž se stávají
rovnocenným partnerem školy i ostatních aktérů participujících na vzdělávání.
Čtenářská gramotnost je základním odrazovým můstkem k dalším gramotnostem – je to úplný
prazáklad gramotnosti informační, počítačové, mediální, ale i zdravotní, finanční či technické.
Existuje pro ni termín „funkční gramotnost“. Právě tomuto tématu se věnují ve své činnosti
knihovny. Důležitost podpory čtenářství je zmiňovaná i v koncepci rozvoje českých knihoven.
Neformální vzdělávání v mateřských centrech
Mateřská centra jsou subjekty, které sdružují zpravidla osoby na rodičovské dovolené, zejména
matky a jejich děti, případně další rodinné příslušníky, za účelem společného trávení volného
času. Mateřské centrum plní hlavně sociální a výchovně vzdělávací funkci. Programy mateřského
centra se zaměřují nejen na volnočasové aktivity pro děti (výlety, hry, dětská odpoledne apod.),
ale i na svépomocné vzdělávací aktivity rodinných příslušníků, především žen na mateřské
dovolené, které při pobytu s dítětem doma ztrácejí kontakt s veřejným životem. Centrum vzniká
obvykle na dobrovolnické bázi, jako neformální iniciativa, která se v případě dostatku lidského
potenciálu formalizuje v právní subjekt, nejčastěji v občanské sdružení a profesionalizuje svou
činnost. Jeho programy jsou často zaměřeny multigeneračně. Mateřská centra v České republice
nejsou dotčena Zákonem o školských zařízeních (jako např. mateřské školy) ani nespadají do
systému sociálních služeb dle Zákona o sociálních službách. Tím je dána značná programová
rozmanitost jednotlivých mateřských center. Financování je zpravidla diversifikované a pochází
nejčastěji z obecních rozpočtů, grantů různých nadací, soukromého sektoru (firem), ale i státu
(zejména prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí).
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Další subjekty neformálního vzdělávání
Vymezení NNO, zpracované RVNNO (Rada vlády pro nestátní neziskové organizace) a
používané pro účely státní politiky, vychází z právních forem typických pro NNO. Podle této
definice jsou za NNO považovány tyto právní formy soukromého práva. Na území Hradeckého
venkova se podílí na neformálním vzdělávání dětí a mládeže řada zájmových organizací a spolků
(podle NOZ zapsané spolky a pobočné spolky, dříve občanská sdružení a jejich organizační
jednotky - podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů), jako jsou např. organizace SDH,
dětské organizace (skauti, pionýr), odborné spolky (včelaři, zahrádkáři) a kluby. Tyto neziskové
organizace vyvíjejí svou aktivitu v jednotlivých venkovských obcích. V Hradci Králové funguje
nepřeberné množství NNO s různými cílovými skupinami mezi největší a nejznámější patří Skok
do života, TyfloCentrum, Laxus či Salinger.

3.1.6

Sociálně vyloučené lokality na území

Za sociálně vyloučenou nebo sociálním vyloučením ohroženou lokalitu lze dle metodiky MPSV
považovat takovou lokalitu, kde dochází ke koncentraci více než 20 osob žijících v
nevyhovujících podmínkách (indikováno počtem příjemců příspěvku na živobytí), které obývají
fyzicky či symbolicky ohraničený prostor. Jako SVL lze též označit explicitně či implicitně
prostor (dům, ulici, čtvrť), kde se koncentrují lidé, u nichž lze identifikovat znaky spojené se
sociálním vyloučením. Obecně lze říci, že sociální vyloučení nastává v okamžiku, kdy člověk čelí
komplexu problémů, jako jsou nezaměstnanost, diskriminace, nízká kvalifikace, nízké příjmy,
špatná kvalita bydlení, špatný zdravotní stav či rozpad rodiny.
Vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách
Většina dospělých obyvatel SVL dosáhne nanejvýše základního vzdělání. Přitom základní školy,
respektive školský systém, jsou významným hybatelem mezigeneračního přenosu sociálního
vyloučení. Pouze základní vzdělání má zhruba 7,5 z deseti obyvatel SVL v produktivním věku,
existují dokonce důkazy o poklesu dosažené úrovně vzdělanosti. Obecně platí, že čím je daná
lokalita více etnicky homogenní, tím nižší úroveň vzdělání, zde obyvatelé mají. Zatímco lidí se
základním vzděláním v lokalitách, kde Romové tvoří menšinu, žije kolem 70 procent, v čistě
romských lokalitách je to o deset procent více. Nejvíce osob s pouze základním vzděláním pak
žije v sociálně vyloučených lokalitách velkých měst. V delším časovém horizontu je zřejmé, že
se vzdělanostní úroveň romských obyvatel sociálně vyloučených lokalit nelepší. Školní nezdary
dětí lze vysvětlovat celou řadou faktorů. Domácnosti jsou hůře vybaveny pro přípravu dětí na
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školu a rodiče nejsou připraveni na to, aby své děti při studiu podporovali. Děti v porovnání se
svými vrstevníky například nemají dostatečnou slovní zásobu, nenaučily se základům čtení a
počítání, dále zde může působit odlišný vztah ke škole v důsledku opakovaného zažívání
neúspěchů.
Sociálně vyloučené lokality na území MAP ORP Hradec Králové
Na území města Hradec Králové byly identifikovány tyto lokality: Pražská ulice, Okružní ulice,
ubytovna Brněnská a Kydlinovská ulice. Jako „nejhorší“ byla z hlediska kvality bydlení označena
ubytovna v Kydlinovské ulici. Komplex ubytovny, který se nachází v průmyslové periferii města,
je tvořen jedním jednopatrovým domem o 10 místnostech a 3 k němu přistavěnými obytnými
buňkami a garážemi, které jsou přestavěné na ubytovací prostory. Většina obyvatel lokality
pobírá sociální dávky. Někteří příležitostně pracují. V lokalitě žije hodně rodin s malými dětmi,
jejichž matky jsou na mateřské dovolené. Další problémovou lokalitou v Hradci Králové jsou
obecní domy s byty první a druhé kategorie v Okružní ulici. Lokalita je součástí běžné zástavby
a nachází se nedaleko centra města. Obyvatelé jsou Romové i neromští nájemníci. Ubytovna
Brněnská, bývalá ubytovna firmy Petrof, nyní ve vlastnictví města, je primárně určena pro
sociálně slabší rodiny s dětmi. Nachází se v místě s dobrou dostupností MHD. Vzhledem k tomu,
že zařízení je ve vlastnictví města, řídí se domovním řádem a obyvatelé musí splňovat stanovené
podmínky. Nejedná se tudíž o sociálně vyloučenou lokalitu, přestože je předmětem péče
poskytovatelů sociálních služeb. V ubytovně žijí romské i neromské rodiny zhruba ve stejném
poměru. Bytový dům druhé kategorie ve vlastnictví města stojí v Pražské ulici, je součástí běžné
uliční zástavby. Působí zde komunitní centrum ZIP, které nabízí podporu a pomoc rodinám z
romských komunit i dalším ohroženým sociálním vyloučením. Obyvateli lokality jsou pouze
Romové, většinou rodiny s dětmi. Na území města Hradec Králové je zajištěna dostatečná
nabídka předškolního, základního i speciálního vzdělávání. Cílem Záměru rozvoje výchovy a
vzdělávání ve školách a školských zařízeních zřizovaných statutárním městem Hradec Králové
na období 2016 – 2020 je především zajištění dostatečné kapacity školských zařízení pro všechny
děti dle prioritní osy 3 OP VVV (Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a
sekundárnímu vzdělávání) a v souladu se vzdělávací politikou státu. Magistrát města Hradec
Králové ve spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a dalšími odborníky v této
oblasti dále podporují začlenění dětí ze skupin a lokalit ohrožených sociálním vyloučením. Ve
všech hradeckých lokalitách působí Občanské sdružení Salinger, resp. jejich komunitní centrum
ZIP, dále Občanské sdružení Nevo Dživipen, Romodrom a Úřad práce.
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Dříve vyskytované lokality mimo Hradec Králové neudržované objekty ve Smiřicích a
Holohlavech byly srovnány se zemí. Romské obyvatelstvo bylo umístěno do nájemních bytů po
celých Smiřicích. V obci Dohalice byl identifikován dvoupatrový cihlový dům a přilehlý malý
domek v areálu bývalého cukrovaru. Tato sociálně vyloučená lokalita navazuje na běžnou
zástavbu. Žijí zde Romové a 60 % obyvatel jsou děti do 15 let. Odhad míry nezaměstnanosti
obyvatel lokality je 70 %. Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Odhad míry
zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním je 51 – 60 %.
V rámci tvorby Místního akčního plánu vzdělávání na území ORP Hradec Králové (sestavování
řídicího výboru MAP) bylo třeba zmapovat sociálně vyloučené lokality v řešeném území. Dle
Postupů MAP je lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování (ASZ) povinným členem
Řídicího výboru MAP v případě, kdy je některá z lokalit zařazená do Koordinovaného přístupu
k sociálně vyloučeným lokalitám. Na území MAP se nachází celkem 5 sociálně vyloučených
lokalit (Pražská ulice, Okružní ulice, ubytovna Brněnská, Kydlinovská ulice a Dohalice). Žádná
z nich v současnosti není zařazena do Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.
Zástupce ASZ je tak pouze dobrovolným členem ŘV MAP, protože v době realizace projektu
MAP může dojít k zařazení některé z lokalit do Koordinovaného přístupu.
Doporučení9
Sociální vyloučení postihuje všechny věkové kategorie a stejnou měrou muže i ženy, úzce souvisí
s funkční gramotnosti a nízkým vzděláním, což vede k neschopnosti řešit samostatně složité
životní situace. Účinnou prevencí je především zvyšováním funkční gramotnosti. Problematika
se netýká pouze měst, ale v posledních letech se setkáváme s obdobnou problematikou sociálně
vyloučených i na venkově, ovšem není zde takový dosah sociálních pracovníků. Je potřeba
věnovat jim stejnou pozornost, přestože jsou méně početné a hůře dostupné. Prvořadým úkolem
je eliminovat způsob sjednocování rodin sociálně slabších do SV lokalit. Hlavním důvodem je
horší asimilace s majoritním obyvatelstvem. Stejně tak je větší pravděpodobnost eliminace
výskytu vyloučeného obyvatelstva a zmenšení sociální izolace lidí v SV, jakékoliv jiné pokusy
zmenšují a ztěžují proces inkluze a obrací veškerá opatření proti jejich tvůrcům. Vzhledem
k tomu, že při práci s osobami SV se pracuje s cílovou skupinou širokého spektra ve všech
věkových kategoriích, je důležité si uvědomit, že by s nimi měli stejně tak komunikovat lidé

9

Zdroj informací: Průzkum potřeb v sociálně vyloučených lokalitách Královéhradeckého kraje
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různých věkových kategorií a zástupci obou pohlaví. Rodiny sociálně vyloučených pro své děti
chtějí lepší život, bohužel vzniká komunikační bariéra mezi rodiči a školami. Rodiče si často
problémy svých děti neuvědomují, velice frekventovaně však vítají nabídky pomoci
s doučováním, přípravou dětí a celkově při vzdělávání.

3.1.7

Sociálně patologické jevy v prostředí škol

Sociálně patologické jevy jsou pojmem převážně užívaným v sociologii. Definuje negativní jevy
ve společnosti, projevující se v neadekvátních sociálních reakcích, nezdravé, nenormální a
obecně nežádoucí společenské chování, které se vymyká normám uznávaným v dané společnosti.
Mezi patologické jevy patří alkoholismus, krádeže, prostituce, násilí (v krajních případech
vraždy). Sociologie se zabývá formou těchto jevů, prevalencí a důsledky výskytu pro společnost.
V neposlední řadě také nejdůležitějším prvkem, a to prevencí sociálně patologických jevů. V
prevenci mluvíme o několika stupních, a to primární, sekundární a terciární. Primární prevence
je předcházení těchto jevů, aby se vůbec nevyskytovaly, v sekundární mluvíme o již zjištěném
problému a snažíme se eliminovat jeho dopady. Terciární se snaží zabránit opakování výskytu
těch jevů.
Ve školním prostředí pedagogové pracují s rizikovým chováním u dětí, které zahrnuje širší
spektrum jevů a vůči němuž zaujímá účinná primární preventivní opatření s cílem minimalizovat
rizikové projevy chování a případně je diagnostikovat, následně přijmout efektivní opatření.
Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení a
minimalizace rizikových projevů chování. Mezi prvky primární prevence je vedení ke zdravému
životnímu stylu, rozvíjení pozitivního sociálního chování a psychosociálních dovedností,
zvládání zátěžových situací osobnosti. Jedná se o prevenci zejména v oblastech – agrese, šikana,
kyberšikana, násilí, záškoláctví, závislostní chování, spektrum poruch příjmu potravy, sexuální
rizikové chování apod.
Primární prevenci představují také aktivity podporující smysluplné využívání a organizaci
volného času, např. zájmové, sportovní a volnočasové aktivity a jiné programy, které vedou k
dodržování určitých společenských pravidel k odpovědnosti za sebe a své jednání.
Jedna z možných cest, jak by bylo možné uchopit problematiku prevence rizikového chování je
koncepční krok, který byl v českém školství realizován – tj. zavedení tzv. Rámcově vzdělávacích
programů a na ně navazující školní vzdělávací programy. Rámcové vzdělávací programy tvoří
obecně závazný rámec pro tvorbu školních vzdělávacích programů škol všech oborů vzdělání v
předškolním, základním, základním uměleckém, jazykovém a středním vzdělávání. Do
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vzdělávání v České republice byly zavedeny zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Tento zákon byl
novelizován v roce 2015 pod č. 82/2015.
Jsou-li učitel nebo rodiče postaveni před problém (sociálně patologického chování či výchovných
problémů apod.), který nelze vyřešit vzájemnou spoluprací na úrovni rodina-škola. Včetně
spolupráce s výchovným poradcem nebo školním metodikem prevence, je nezbytné obrátit se a
požádat o pomoc některou z institucí nebo zařízení, které jsou pro tuto činnost uzpůsobeny.
Oslovit jednotlivé instituce je nutné s ohledem na dostupnost v regionu.
Na řešeném území MAP působí tyto organizace:
-

Centrum primární prevence Královéhradeckého kraje;

-

PROSTOR PRO, obecně prospěšná společnost;

-

Dětský diagnostický ústav Hradec Králové;

-

Středisko výchovné péče NÁVRAT Hradec Králové;

-

Pedagogicko-psychologická poradna

-

Mozaika (školské poradenské pracoviště);

-

Občanské sdružení Salinger;

-

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež Klídek – Prostor pro;

-

Komunitní centrum ZIP;

-

Oblastní charita Hradec Králové;

-

Sportovní, kulturní, turistické a technické kroužky při školách;

-

Domy dětí a mládeže;

-

Tělovýchovné jednoty, sportovní kluby;

-

Klub českých skautů;

-

YMCA – místní sdružení HK;

-

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).

Dětský domov, školní jídelna Nechanice je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve
věku pravidla od 3 – 18let, nejdéle však do 26 let. Domov je určen pro děti s normálním tělesným
vývojem, případně s lehčím stupněm mentální retardace, i s nejrůznějšími poruchami učení. Děti
docházejí do místní MŠ a ZŠ, kde jsou i speciální třídy.
Téma šikany, agresivního a hrubého či vulgárního chování k druhým je cílem řady specifických
i nespecifických preventivních aktivit, jež jsou uplatňovány pedagogickými pracovníky v
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podstatě každý den, vyplývají také z režimu dětského domova.
Kouření dětí a mladistvých je z hlediska prevence sociálně patologických jevů v DD Nechanice
nejpalčivějším problémem. Dá se říci, že až na výjimky má každé dítě nad 13 let zkušenost s
kouřením, většina z nich kouří pravidelně.
S příchodem nových dětí se objevuje problém záškoláctví, a to především u dětí, které dojíždějí
do OU, SOU a středních škol mimo dětský domov. Tomuto problému věnuje dětský domov
velkou pozornost. Náš minimální preventivní program v sobě obsahuje i prevenci takových
problémů, jako je například šikanování, xenofobie, rasismus, intolerance vůči minoritním
skupinám, kyberšikanu apod. Dětský domov realizuje konkrétní aktivity s cílem předejít
problémům a následkům sociálně patologických jevů, případně minimalizovat jejich negativní
dopad, včetně dalšího šíření.
V rámci primární prevence se děti z DD zapojily do Klíčového projektu realizovaného MAS
Hradecký venkov "O krok napřed". Projekt si kladl za cíl především připravit děti na život mimo
DD, zapojit je do řešení běžných životních problémů. V podobě seminářů poskytl základy pro
finanční gramotnost, vaření a hospodaření ve vlastní domácnosti, čímž se snažil o co nejvyšší
míru eliminace možných patologických jevů, které se mohou po opuštění DD a postavení se na
vlastní nohy vyskytnout.
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3.1.8

Návaznost na dokončené základní vzdělávání (úzká provázanost s KAPEM)

KAP je Krajský akční plán rozvoje vzdělávání, který je zaměřen na intervence směřující ke
zkvalitnění řízení středních a vyšších odborných škol. Cílem projektu je zvýšení kvality
vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách.
KAP reaguje na aktuální situaci a potřeby v území, zajišťuje podmínky pro vzájemnou
komunikaci jednotlivých aktérů v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti, podporuje rozvoj
stávajících a vznik nových funkčních partnerství. Rovněž přispívá k uvedení priorit vzdělávací
politiky do praxe škol a tím umožňuje všem žákům přístup ke kvalitnímu vzdělání bez bariér.
Dalším cílem je podpora rovných příležitostí, zvýšení kompetencí ředitelů a pedagogů,
provázanost formálního, neformálního a celoživotního vzdělávání a v neposlední řadě i zapojení
zaměstnavatelů do vzdělávání.
Informace z jednotlivých etap přípravy MAP jsou realizátory MAP předávány prostřednictvím
realizačního týmu KAP pro informaci do Pracovní skupiny Vzdělávání ve formě agregací
v předem definované tabulkové podobě dle požadavků MŠMT a kraje. Za realizátory MAP
v Královéhradeckém kraji tuto činnost zajišťuje Platforma spolupráce zpracovatelů MAP.
Na území Královéhradeckého kraje bylo vymezeno 15 nositelů místních akčních plánů,
základním územím pro projekty MAP jsou zpravidla správní obvody ORP. Všechny tyto akční
plány jsou provázány s Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji
(KAP).
KAP řeší prioritně střední a vyšší odborné vzdělávání, některá témata jsou však průřezová (řeší
předškolní a základní vzdělávání). Výstupem bude koncepční dokument včetně přehledu opatření
k jednotlivým oblastem vzdělávání. S klíčovými tématy KAP, která jsou určující pro rozvoj
vzdělávací soustavy kraje, jsou úzce provázána témata a výstupy MAP. Z řešených prioritních
oblastí MAP jsou relevantní zejména:
•

rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků;

•

rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání;

•

kariérové poradenství v základních školách.

Vazba základního a středního školství
Žákům, kteří splnili základní školní docházku ve školách a školských zařízeních v ORP Hradec
Králové, mají možnost pokračovat ve vzdělávání na středních školách v Královéhradeckém kraji.
V kraji působí 74 středních a vyšších odborných škol, jejich oborová nabídka je poměrně široká.
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Střední a vyšší odborné školy působící v kraji nabízí 28 skupin oborů vzdělávání z celkových 31
skupin oborů vyučovaných na SŠ a VOŠ v ČR.
Největší střední školy v kraji:
•

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec
Králové (1059 žáků),

•

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie (986 žáků),

•

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451 (700 žáků).

Tyto tři největší střední školy jsou zřizovány Krajským úřadem Královéhradeckého kraje.
Největší počet žáků ve středních školách jiných zřizovatelů má Biskupské gymnázium, církevní
základní škola, mateřská škola a základní umělecká škola Hradec Králové (599 žáků) a
Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola (336 žáků).
V současnosti jsou některé z oborů vzdělávání vyučovány na více středních školách, někdy pak i
v rámci blízké dojezdové vzdálenosti od bydliště žáků. Důsledkem této roztříštěnosti oborové
struktury je, že Královéhradecký kraj musí vynakládané finanční prostředky dělit pro větší počet
škol. Oborová struktura všech středních škol v Královéhradeckém kraji musí být nastavena tak,
aby odpovídala bezproblémovému uplatnění budoucích absolventů na trhu práce. Základním
předpokladem pro optimální naplňování tříd musí být rovněž minimalizace roztříštěnosti stávající
oborové struktury.

Kritéria pro optimalizaci oborové struktury v Královéhradeckém kraji:
•

soulad oborové nabídky škol s požadavky trhu práce;

•

míra roztříštěnosti oborové struktury u jednotlivých oborů vzdělávání v rámci celého
KHK;

•

přiměřená dostupnost oborů vzdělání pro žáky na celém území KHK;

•

strategicky stanovený poměr počtu míst v 1. ročnících maturitních a nematuritních oborů
vzdělání v rámci celého KHK;

•

materiálně-technické podmínky pro výuku daného oboru vzdělání.

Naplněnost jednotlivých oborů v čase se mění. Vliv na naplněnost oborů má demografický vývoj
kraje – počet obyvatel ve věkové skupině 15 až 19 let klesá, podle prognózy se začne zvyšovat v
roce 2020. Klesající počet žáků a studentů na SŠ a VOŠ bude mít dopad také na trh práce, podle
informací od zaměstnavatelů v kraji se nedostatek kvalifikovaných pracovníků projevuje již nyní.
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Nejvíce naplněný je obor Obecná příprava, počet žáků v oboru vzdělávání tvoří kolem 22 % všech
žáků SŠ a VOŠ. Obor Obecná příprava nabízí 20 středních škol v kraji. Další nejvíce žádanou
skupinou oborů ze strany žáků/studentů je Strojírenství a strojírenská výroba (15 SŠ), na třetím
místě je Gastronomie, hotelnictví a turismus (17 SŠ).
Největší pokles absolutního počtu žáků zaznamenala skupina oborů Elektrotechnika,
telekomunikační a výpočetní technika (11 SŠ), za deset let poklesl počet žáků o více než 50 %,
dále poklesl zájem o Obchod (7 SŠ) a Dopravu a spoje (2 SŠ).

Priority Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v oblasti školství
Jednou z rozvojových priorit kraje musí být rozvoj a udržení kvalitních lidských zdrojů v regionu.
Z pohledu školství pak je nutno zabránit předčasnému opouštění vzdělávací soustavy (a s tím
spojeným nežádoucím dopadům na vzrůst nezaměstnanosti a výdajů v sociální sféře).
K naplnění tohoto záměru má napomoci především:
•

zajištění provázanosti škol s trhem práce;

•

podpora oblasti vzdělávání dospělých;

•

podpora rozvoje technických oborů;

•

zlepšení úrovně kariérového poradenství už na základních školách;

•

rozvíjení klíčových kompetencí žáků všech věkových skupin, včetně rozvoje
podnikavosti, iniciativy a gramotností;

•

celoživotní učení, resp. další vzdělávání se stane součástí osobního i profesního vývoje
každého jedince; rozvojem jeho schopnosti, vědomosti a dovednosti přispívá k snazší
adaptabilitě a flexibilitě na trhu práce;

•

zvýšení prestiže odborného vzdělávání, především řemeslných a technických oborů;

•

rozvíjení spolupráce škol se zaměstnavateli a dalšími relevantními subjekty;

•

příprava žáků dostatečně flexibilních, adaptabilních a připravených na výkon své profese
či další studium;

•

u žáků (včetně žáků se SVP) bude systematicky rozvíjena čtenářská a matematická
gramotnost a další klíčové kompetence.

Průřezová témata KAP a MAP
V prioritních průřezových tématech, která prolínají vzdělávacím systémem od mateřských přes
základní ke středním a vyšším odborným školám, je považováno za klíčové rozvíjet a podporovat:
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1. Kariérové poradenství

V oblasti kariérového poradenství má velmi vážný dopad nedostatečná podpora žáků při volbě
povolání. Mezi hlavní příčiny patří nepříznivé podmínky pro realizaci kariérového poradenství
na ZŠ a SŠ, nedostatečná teoretická a praktická připravenost pedagogů vykonávat kariérové
poradenství a nedostatečná podpora žáků při volbě povolání a rovněž i nedostatečná spolupráce
školy a dalších aktérů kariérového poradenství v regionu.
K navrhovaným opatřením pro zlepšení situace a zajištění funkčního systému kariérového
poradenství zaměřeného na volbu vzdělávací a profesní dráhy žáka patří:
•

podpora specifických vzdělávacích aktivit zaměřených na rozvoj kompetencí
kariérového poradenství pro pedagogické pracovníky (DVPP, specializované
obory na VŠ, legislativní podpora – funkční zařazení kariérového poradce do
vzdělávacího systému škol, snížení přímé vyučovací povinnosti pro pedagoga
vykonávajícího funkci kariérového poradce);

•

podpora žáka při orientaci ve volbě své profesní kariéry, rozšířením fungující
spolupráce škol a ostatních aktérů kariérového poradenství v regionu (zapojení
ÚP, zaměstnavatelů, profesních komor).

Nejvýznamnější podpora by měla být směřována na žáky základních škol, neboť výběr střední
školy zpravidla determinuje profesní orientaci žáka a jeho budoucí uplatnění na trhu práce. (Např.
Projekt Pospolu Národního ústavu vzdělávání http://www.nuv.cz/pospolu.)

2. Kompetence k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

V této oblasti byly identifikovány jako klíčové problémy nedostatečná podnikavost, absence
iniciativy a kreativity. Mezi hlavní příčiny patří malý zájem ze strany žáků rozvíjet své schopnosti
a kompetence, nižší míra individuálního přístupu pro vzdělávání žáků a rozdílné schopnosti a
dovednosti učitelů.
Pro budování kompetencí k podnikavosti je klíčová schopnost aktivně vnímat prostředí, hledat v
něm příležitosti a přetvářet je za určitým účelem (např. s cílem získat úspěch, ocenění). Základem
podnikavosti je vnitřní motivace, tvořivost, zvládnutí rizik a připravenost ke změnám.
Bohužel dnešním žákům právě kreativita a aktivita doplněná morálně volními vlastnostmi
(pracovitost, svědomitost) chybí. Ve školních vzdělávacích plánech některých škol jsou již díky
iniciativě pedagogů zakomponovány aktivity, které mají u žáků rozvíjet právě kompetence k
podnikavosti (projekty fiktivních firem, volnočasové aktivity), ale systémově zatím rozvoj
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kompetencí k podnikavosti, iniciativitě a kreativitě řešen není. Nezbytné bude rozvíjet aktivity
zaměřené na pedagogické pracovníky a jejich další vzdělávání, navázat spolupráci s firmami a
podnikateli.

3. Polytechnické vzdělávání

V rámci klíčového tématu polytechnické vzdělávání byl jako zásadní problém identifikován nízký
zájem žáků o polytechnické a odborné vzdělávání. Tento problém má v mnoha ohledech své
příčiny především ve slabé vnitřní motivaci žáků, v jejich rodinné výchově a nastavení sociálních
vazeb. Školy především v důsledku nedostatku finančních prostředků ne vždy disponují
dostatečnými prostorovými, materiálními a personálními kapacitami, které by odpovídaly
nejmodernějším poznatkům a technologiím.
Už od nejmladšího školního, respektive předškolního, věku je nutné vést žáky systematicky k
vytváření pracovních návyků a kompetencí, rozvíjet jejich manuální zručnost a technickou
inteligenci za pomoci kvalitního a atraktivního vybavení (stavebnice, technologická zařízení,
strojní vybavení), které odpovídá nejnovějším trendům a potřebám. Pořízení kvalitního vybavení
a specializovaných učeben ovšem představuje značné finanční investice, na jejichž krytí
systémové prostředky (ONIV) zdaleka nepostačují. Významným motivačním prvkem mohou být
i zajímavé volnočasové aktivity, exkurze nebo stáže ve firmách (zde ovšem s ohledem na platnou
legislativu zpravidla omezeno na studenty středních a vyšších odborných škol).
Další oblastí, kterou je nutno řešit, je rozvoj lidského potenciálu. Vzdělávání zkušených
pedagogických pracovníků, příprava nových odborníků (kurzy, zaškolení v obsluze nakoupeného
zařízení, zpracování metodických materiálů k výuce, stáže, exkurze).
Velkou příležitostí je v rámci aktivit MAP a KAP síťování (vytváření sítí spolupracujících škol),
zavádění mentoringu, vznik sdružení metodiků a odborně zaměřených profesních komor.

4. Inkluzivní vzdělávání

Se zaváděním legislativních změn v oblasti péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
se projevila u části pedagogické i rodičovské veřejnosti nižší míra ztotožnění se s navrhovaným
pojetím společného vzdělávání. Mezi hlavní příčiny obav patřily nedostatečné zajištění
finančních prostředků pro zajištění inkluzivního vzdělávání ve školách, nepřipravenost vnějších
podmínek pro zavedení inkluzivního vzdělávání, nedostatek příležitostí i finančních prostředků
pro vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků v oblasti inkluzivního vzdělávání,
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nižší motivace pedagogů ke společnému vzdělávání, nízké povědomí škol o tom, jak pracovat s
žáky se SVP a malý zájem škol, zřizovatelů a dalších subjektů o zavedení společného vzdělávání
do praxe, spolu s chybějící infrastrukturou.
S postupem času se situace zklidnila, byla zavedena opatření k zajištění teoretické a praktické
připravenosti pedagogů na společné vzdělávání. I nadále ovšem zůstává klíčovým faktorem
dostatek finančních prostředků na zajištění technické připravenosti škol pro realizaci společného
vzdělávání, posílení lidských zdrojů, zajištění dalšího vzdělávání a odstraňování komunikační
bariéry mezi všemi zainteresovanými partnery působícími v oblasti společného vzdělávání.

Tvorba vzdělávací koncepce
Vazba mezi KAP a MAP je velmi úzká, informace z jednotlivých etap příprav projektů jsou
realizátory předávány dle požadavků MŠMT a kraje. Explicitní informace o identifikovaných
potřebách jednotlivých škol v oblastech relevantních pro KAP, včetně investic pro podporu těchto
oblastí (ITI, IROP), budou sloužit jako podklad pro tvorbu vzdělávací koncepce v území.
Výstupy KAP a MAP mohou sloužit jako podklad pro konkretizaci návazných projektů, které
mohou být financovány z různých zdrojů, podle jejich povahy a dostupnosti.
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3.2 Specifická část analýzy
3.2.1

Opatření MAP v řešeném území

Přehled opatření MAP dle metodiky Postupy zpracování místních akčních plánů II
Povinná opatření:
Opatření 1: Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
Opatření 2: Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
Opatření 3: Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
Doporučená opatření MAP:
Opatření 1: Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
Opatření 2: Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
Opatření 3: Kariérové poradenství v základních školách
Volitelná opatření:
Opatření 1: Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků
Opatření 2: Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
Opatření 3: Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
Opatření 4: Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
Opatření 5: Investice do rozvoje kapacit základních škol
Opatření 6: Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR
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3.2.2

Analýza dotčených skupin v oblasti vzdělávání v řešeném území

Cílová skupina

Pedagogičtí pracovníci
škol a školských zařízení
včetně vedoucích
pedagogických
pracovníků

Děti a žáci

Co očekává

.
Informování na
téma inkluze,
zvýšení kvality
vzdělávání,
plánování aktivit
škol

Důležitost
Zapojení do projektu
pro projekt

Kdy a kdo to
vytvoří

Zástupci jsou členy ŘV
a pracovních skupin
Zapojení
Osobní setkání,
prostřednictvím aktivit
elektronická
RT, lektor,
Vysoká
Podpora škol v
korespondence, webové průběžně
plánování, Podpora
stránky, FB, skrze lídry
znalostních kapacit

Zlepšení rovných
příležitostí a zvýšení
Vysoká
kvality ve
vzdělávání.

Aktivity v rámci
Implementace

Zvýšení vzájemné
Zaměstnanci veřejné
spolupráce a
správy a zřizovatelů škol
podpora
Zástupci jsou členy ŘV
Vysoká
působící ve vzdělávací investičních záměrů
a pracovních skupin
politice
škol v rámci SR
MAP

Rodiče dětí a žáků

Jak informovat

Zprostředkovaně přes
RT,
pedagogy a vedoucí
facilitator,
pracovníky, pomocí
lektor,
kvalifikované veřejnosti a průběžně
rodičů

Osobní setkání,
jednání ,
konference

Zvýšení kvality
vzdělávání, přenášet
Zástupci jsou členy
Webové stránky
Vysoká
svoje potřeby.
ŘVa pracovních skupin Projektu, osobní jednání

RT,
materiály
před a po
jednání

RT,
průběžně

Pracovníci a dobrovolní
pracovníci organizací
působících v oblasti
Osobní setkání
Zvýšení vzájemné
vzdělávání nebo
Zástupci jsou členy ŘV rozhovory, elektronická
spolupráce s
Vysoká
asistenčních služeb a
a pracovních skupin korespondence, webové
ohledem na zlepšení
v oblasti neformálního a
stránky
kompetencí
zájmového vzdělávání
dětí a mládeže

RT,
průběžně

Pracovníci organizací
působících ve
vzdělávání, výzkumu a
poradenství

Zástupci jsou členy
ŘV, PS

Konference, pracovní
schůzky, osobní setkání,
skrze platformy

RT,
průběžně,
materiály
před a po
jednání

ŘV, PS

Webové stránky,
dotazníky

RT

Veřejnost

Rozvoj metod a
přístup ve
vzdělávání.

Střední

Zapojení a podílení
Střední
se na aktivitách škol
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3.2.3

Analýza rizik v oblasti vzdělávání v řešeném území

Rizika a proces eliminace rizik
Pravděpo Významnost/
závažnost
dobnost
rizika
výskytu

Identifikace rizika

Dopad rizika

Absence finančních prostředků
na

Nerealizování investičních 3

Eliminace rizika

3

správné nastavení finančního
plánu/rozpočtu

2

2

správné nastavení finančního
plánu/rozpočtu

2

2

zakotvit principy do programového
dokumentu vlády, realizaci
řešit po linii profesních aparátů (krajské
úřady), nikoli volených

záměrů

investiční výdaje
Nedostatek

Nedostatek

mzdových prostředků

kvalifikovaných
pracovníků

Změna

Změna/zastavení

politické

situace/priorit

reforem

samospráv
Změna politické situace
lokální/komunální

Změna priorit zřizovatele2
(investiční

volby

projekty)

Nezájem cílových

Nerealizování

skupin o spolupráci

projektu

Nezájem o školení a

Nesplnění

DVPP

projektu

Překážky na straně vedoucích
zařízení/neochota uvolňovat z
výuky –

Nesplnění

volba

vhodných termínů

Špatná

dopravní

dostupnost,
dlouhé

dojezdové

2

2

ošetřit smluvně, garance ORP

2

setkávání,

workshopy,

spolupráce s ČŠI, MŠMT
cílů

3

3

Volba

vhodných

termínů;

finanční kompenzace
cílů

3

3

Volba vhodných termínů, finanční
kompenzace pro zajištění náhradní
výuky

Nesplnění
cílů
projektu, nevznikne
síťování
a
systém

2

2

realizace v lokálních centrech; finanční
kompenzace nákladů

projektu

vzdálenosti

spolupráce

Nedostatek kapacit pro
školení, dlouhodobý
proces výchovy odborníků
(kariérový poradce, školní
psycholog,

Absence odborníků,
nesplnění cílů

3

3

Rozšířit nabídku vzdělávání, včas
zahájit nábor potenciálních zájemců

Absence

2

2

Analýzy trhu/zájmu pánování

asistent pedagoga)

Nedostatečná kapacita služby
při
velkém

počtu

odborníků, nesplnění
cílů
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zájemců

projektu

Nezájem ze strany
školicích center a
univerzit

Absence
odborníků,
nesplnění

2

2

Intervence

MŠMT,zkrácení

procesu akreditace

cílů

projektu
Nesplnění

Nedostatek
odborníků
dané

v

cílů3

3

Intervence MŠMT a zřizovatele
– finanční motivace – posílení
rozpočtu

projektu

oblasti
Nedostatečná
3
informovanost
výchovného
a kariérového rodičů, nesprávný
výběr studijního
poradce, nízké využití
oboru, předčasné
potenciálu třídních
opuštění vzdělávací
učitelů
soustavy, ztížené
Spojování funkcí

3

Intervence MŠMT a zřizovatele,
využití potenciálu TU a dalších
pracovníků; zapojení profesních
komor do kariérového poradenství

3

Posilování oborů v souladu s
předpokládanými potřebami trhu
práce/analýza trhu
práce,
posilování
praktického
vyučování na ZŠ, využití intervence
MŠMT a Asociace; krajů/sektorová
dohoda využití

uplatnění na trhu
práce
Nedostatečná
Absence odborníků 3
provázanost potenciálu uplatnitelných na
SŠ
s trhem trhu práce,
práce
Nezaměstnanost
absolventů
„nepotřebných“
oborů

výstupů dotačních programů
Nízká úroveň výuky
polytechnických
předmětů
na
ZŠ (pracovní
a technické
činnosti)

Nezájem
o 3
technické obory,
nezaměstnanost
absolventů,
předčasné opuštění
vzdělávací
soustavy, ztížené
uplatnění na trhu

3

Analýza trhu práce, posilování
praktického vyučování na ZŠ,
výchova budoucích
učitelů v
polytechnických oborech

práce

Stupnice závažnosti vnímaného dopadu
rizika:
1 – téměř neznatelný
2 – znatelný
3 – významný
4 – velmi významný
5 – nepřijatelný

Stupnice
pravděpodobnosti
výskytu rizika:
1 – výjimečně
2 – ojediněle
3 – často
4 – velmi často
5 – pravidelně, trvale
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3.2.4

Komunitní zapojení cílových skupin

Míra a způsob zapojení cílových skupin v projektu MAP II je různorodé, jsou používány různé
metody, aby bylo zapojeny všechny cílové skupiny co možná nejvíce. V rámci celého území jsou
cílové skupiny z malých či větších venkovských obcí a měst. V rámci toho se uzpůsobuje
zapojení a oslovování jednotlivých cílových skupin.
Pedagogičtí pracovníci škol se účastní seminářů, naučných stezek, formálních setkání a kurzů.
V rámci pedagogů z mateřských škol se pracuje s touto cílovou skupinou při minikonferencích
MŠ v Nechanicích, Roudnici, během celého období probíhá elektronická komunikace. Pro
efektivnějšího oslovování pedagogů napřímo jsme vytvořili adresář s e-mailovými kontakty na
veškeré pedagogy ve školách na našem území MAP II. Adresář s kontakty jednotlivých pedagogů
nám pomohl vyřešit problém s komunikačním tokem shora dolů. Mnohdy se konané aktivity
potýkaly s nedostatečnou propagací ze strany ředitelů. Kvůli nabitému trhu s nabídkami akcí pro
školu a žáky se e-maily a pozvánky týkajících se aktivit místního akčního vzdělávání nedostaly
až k našim cíleným skupinám (pedagogové, děti, pracovníci školských zařízení).
Největší zapojení cílové skupiny vedoucích pedagogických pracovníků a pedagogických
pracovníků lze vidět na aktivitě 2.6., tedy vytváření Agregovaného soupisu potřeb za každou
mateřskou, základní a uměleckou základní školu (viz. podkapitola 2.4.3). Při vytváření byl tým
pracovníků z MAP ve stálém kontaktu s osobou ze školy zodpovídající za popis potřeb, veškeré
poradenství probíhalo přes telefonickou, v některých případech e-mailovou komunikaci.
S každým ze zástupců určených pro tvorbu popisů potřeb proběhlo také osobní setkání. Vedoucí
pracovníky škol a školských zařízení oslovoval tým MAP v případě podpory nebo při zapojení
do pracovních skupin. Osobní komunikace probíhala na základě neformálních setkání a návštěv
realizačního týmu v prostorách škol.
Děti a žáky oslovuje realizační tým prostřednictvím vedení školy a pedagogických pracovníků,
zapojeni jsou zejména skrze vzdělávací aktivity a jednodenní akce s odborníky.
Pro širší zapojení veřejnosti, rodičů a pracovníků pro neziskové organizace či celkově pracovníků
a osob zapojených v oblasti školství využívá, dnes již běžné v propagaci využívaných
facebookových stránek MAP II ORP Hradec Králové. Skrze ně jsou předávány zajímavé články,
výzkumy a výstupy z akcí pořádaných realizačním týmem. Stejně tak jako pozvánky a
připomínky akcí konaných v souvislostí s naší činností nebo činnostmi kraje, magistrátu HK či
jiných organizacích. S oslovením odborné širší veřejnosti a jejich zapojení do pracovních skupin
je velmi obtížné pracovat. V některých případech vázne i komunikace skrze školu k rodičům.
Oslovení tedy z velké části vychází z doporučení některého z účastníků pracovní skupiny nebo
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od lídrů, kteří koordinátorům předají kontakty.

4 Agregované Popisy potřeb škol
4.1 Proces zpracování
V rámci aktivity 2.6 Podpora škol v plánování odevzdaly zapojené školy v letošním roce „Soupis
potřeb školy“ za každou mateřskou, základní a uměleckou základní školu. Na základě podpory
škol pro tvorbu Agregovaného soupisu potřeb proběhl odborný seminář. Soupis potřeb vytváří
samotní ředitelé nebo pedagogové, kteří mají o danou věc zájem či ve spolupráci. Potřebné
podklady pro práci, inspiraci a pomocné materiály k tvorbě byly pro autory soupisů předem
připravené. Od začátku oslovení a stanovení termínů odevzdání mohly jednotlivé školy
komunikovat a konzultovat s realizačním týmem MAP II. Výstupní dokument za jednotlivé
školské subjekty zahrnoval 4 hlavní oblasti a to tyto: „Čtenářská (pre)gramotnost, Matematická
(pre)gramotnost, potenciální rozvoj každého žáka, rozvoj školy.“
Sběr dat jednotlivých soupisů probíhal ještě zvlášť za mateřskou školu a základní školu, pokud
se jednalo o jeden subjekt. Podklady byly jednotlivě rozděleny na základě podskupin základních,
mateřských, speciálních a základních uměleckých škol. Uzavřením termínů odevzdání a
dořešením posledních konzultací a dotazů s autory soupisů začala fáze vyhodnocení a sumírování
jednotlivých potřeb v každé oblasti. Zároveň se vyjadřovali v závěru dokumentu obecně
k potřebám celé školy jako celku a někteří zpětnou vazbou na vytváření soupisů potřeb (zdali pro
ně měl/neměl přínos či jak se zapojili jednotliví pedagogové a pracovníci školy při jeho
vytváření).
Členové realizačního týmu prošli každý soupis jednotlivě a vytvořili pracovní verze obsahující
veškeré potřeby zaznamenané z jednotlivých subjektů. Právě tento pracovní dokument sloužil
jako podklad členům a odborníkům z pracovních skupin. Na základě konzultací s odborníky a
členy pracovních skupin vztahujících se k jednotlivým hlavním oblastem soupisu vznikl finální
Agregovaný soupis potřeb, zvlášť za základní školy, mateřské školy, speciální školy a základní
umělecké školy. Tyto agregované soupisy jsou přílohami této analýzy.
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4.2 Souhrnné závěry z jednotlivých sledovaných oblastí
4.2.1

Čtenářská gramotnost

Jedním z hlavních cílů vzdělávacího procesu by mělo být rozvíjení čtenářské gramotnosti ve
všech stupních školských zařízení. Žáci by si měli čtenářské dovednosti a návyky budovat už v
raných fázích vzdělávání a postupně je rozvíjet a zdokonalovat.
Nejpřínosněji hodnotí školy z území realizování tzv. čtenářských dílen a celkově dobrou práci
s textem při vyučování. Ve spoustě škol fungují školní knihovny, čtecí koutky a spolupráce
s městskou (obecní) knihovnou je na velmi dobré úrovni. Velmi úzce je propojováno čtení a
dramatizace nebo dramatická výchova vyučovaná na škole. Hojně jsou zakládány čtenářské kluby
a pedagogové se snaží o individuální přístup. Tím dochází k podpoře rozvoje u všech žáků. Zájem
pedagogů o tuto gramotnost je vysoký, což je doloženo i množstvím absolvovaných kurzů a
seminářů z této oblasti. Žáci dosahují dobrých výsledků na jazykových a čtenářských soutěžích
a při realizování projektů ve škole i doma, na mnoha školách je vydáván školního časopis. Velkou
motivací je zájem dětí o četbu a zájem pedagogů o nové metody výuky. Některé školy jsou
vybaveny moderními pomůckami k výuce.
Většina z nich ovšem uvádí jako hlavní potřebu poskytnutí financí k materiálnímu vybavení škol
a k obnově prostor a knih ve školních knihovnách pro žáky i odborné knihovny pro pedagogy a
rodiče. Knihovna pro pedagogy nebo rodiče s kvalitní a aktuální četbou je na školách našeho
území spíše výjimkou. Další potřebou je podpora pedagogů v jejich dalším vzdělávání.
Společným zájmem škol je spolupracovat při výměně a sdílení zkušeností. Důležitým faktorem
je podpora spolupráce s rodiči formou besed v knihovně, setkání rodičů s externím odborníkem,
domácí čtení apod. Potřebné je budovat i nadále zájem dětí/ žáků, objevovat nové metody práce
a učit se pracovat s nadanými dětmi. Mnoha z těchto potřeb by bylo možné dosáhnout menším
počtem žáků v hodinách. Dobrá úroveň čtenářství je předpokladem pro úspěšnost ve všech
dalších předmětech a oblastech vzdělávání.

4.2.2

Matematická gramotnost

Individuální přístup je základním prvkem, který uvádějí všechny školy v oblasti rozvoje
matematické gramotnosti. Velkou snahou je propojení matematiky a reálného života dětí/žáků,
čímž je podporována smysluplnost a motivace k činnostem. V nabídce škol jsou matematické
kroužky, kluby a doučování. Školy se shodují v efektivitě zapojování nových metod výuky,
moderních pomůcek, podpoře finanční gramotnosti. Mnoho žáků se zapojuje s chutí do
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matematických soutěží nebo projektů. Pedagogové se dále vzdělávají a rádi spolupracují
s vhodnými organizacemi v okolí.
Matematická gramotnost je schopnost poznat a pochopit roli, kterou hraje matematika ve světě,
dělat dobře podložené úsudky a proniknout do matematiky tak, aby splňovala jeho životní potřeby
jako tvořivého, zainteresovaného a přemýšlivého občana.
K dalšímu posunu školy jako potřebu uvádějí nejčastěji modernější vybavení, techniku a
pomůcky. Potřebný je rozvoj logického myšlení u dětí / žáků, zapojování odborníků do výuky a
objevení zajímavého pojetí výuky matematiky pro motivaci dětí/žáků. Pedagogy je třeba dále
vzdělávat formou kvalitních kurzů a seminářů, sdílením zkušeností nebo nabídkou odborné
literatury. Společnou potřebou z území je podpora spolupráce škol s rodiči a celkové zvýšení
zájmu dětí/žáků, pedagogů i rodičů o matematiku.

4.2.3

Oblast rozvoje potenciálu každého dítěte/žáka

Školy velice často při zjišťování potřeb upozorňují na efektivní a fungující spolupráci
s poradenskými centry z území. Většina škol spolupracuje např. s pedagogicko-psychologickou
poradnou, speciálním pedagogickým centrem, orgánem sociálně-právní ochrany dětí a státními
neziskovými organizacemi. Ve školách je často zřízena pozice speciálního pracovníka, který
zajišťuje odborný přístup k dětem/žákům (speciální pedagog, školní psycholog, metodik
prevence…). Speciální školy z našeho území zaměstnávají především pedagogy s odborným
vzděláním a nabízejí tak podporu na vysoké úrovni (speciální pedagogové, logopedi,
fyzioterapeuti, spolupráce s pediatry a psychology, …). Velký důraz je téměř všemi školami
kladen na individuální přístup k dětem/žákům, tak aby úspěchu dosáhl každý žák a podle
specifičnosti jejich osobnosti, akceptující např. věkové zvláštností, schopnosti, vědomosti,
dovednosti, charakterové a temperamentové zvláštnosti, zkušeností a stávající životní situace.
Snahou škol je učit tak, aby žáci obstáli v reálném životě. V území jsou často využívány nové
metody vzdělávání (Metoda dobrého začátku, Metoda začít spolu, alternativní prvky řazené do
výuky) a velmi oblíbená je také projektová výuka. Většina školských organizací na území ORP
Hradec Králové má vypracované vize školy a strategické plány, vznikají a rekonstruují se nové
budovy a prostory vhodné jako bezpečné zázemí pro tvorbu a vzdělávání. Výrazných úspěchů na
území bylo dosaženo i činností uměleckých škol (např. ve vizuální tvorbě, hudbě, tanci…).
Spolupráce s rodiči je mnohdy problematická a nedostačující, na čemž se shoduje většina aktérů
ve vzdělávání. Je třeba zvýšit zájem ze strany rodičů a podpořit jednotný přístup se školou.
Dalším přínosem v území by mohlo být sdílení zkušeností mezi školami a předávání zkušeností
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kantorů. Pedagogové sami si uvědomují významnost předávání poznatků a jsou mu otevřeni.
Nutností je podpořit vztahy mezi pedagogy na pracovišti a prohloubit jejich znalosti. Prostor pro
zlepšení je v oblasti práce s nadanými dětmi a cizinci, práce s dětmi s logopedickou vadou,
prevence ve škole například ohledně životního stylu a sociálních jevů. Nedostačující jsou finance
na programy, pomůcky, prostory a personální podporu zvláště malotřídních škol a malých
mateřských škol. Na mnoha menších školách je třeba zlepšit výuka AJ (např. rodilý mluvčí,
obnova učebnic, výjezdy do zahraničí).

4.2.4

Oblast rozvoje školy

Kladné vztahy a dobrá spolupráce se zřizovatelem a vedením školy, byla nejuváděnější odpovědí
při zjišťování potřeb v oblasti rozvoje školy. V mnoha zařízeních byla poskytnuta finanční částka
na nákup didaktických pomůcek, techniky, na obnovu a rekonstrukci školy. Dobře hodnocena je
podpora začínajících i stálých pedagogů a všech zaměstnanců škol.
Školy velmi často pořádají kulturní a vzdělávací akce pro rodiče a veřejnost, důležitá je i
reprezentace školy v okolí a zapojování se do probíhajících akcí a soutěží. Ve spoustě škol je
široká nabídka zájmových kroužků, která slouží jako prevence rizikového chování. Další kladně
hodnocenou oblastí je úspěšnost v získávání grantů a podpory. Díky oblíbenému projektovému
vyučování dochází k propojování učiva a pochopení mezipředmětových vztahů, proto by počet
projektů a projektových dnů na školách měl i nadále stoupat.
Zlepšení aktuální situace je dle vyplněných popisů potřeb spatřováno v dostatečné finanční
podpoře na zajištění personálního i materiálního vybavení škol. Dalším důležitým prvkem je i
připravenost absolventů vysokých škol k vykonávání pedagogické praxe, další práce s pedagogy,
jejich podpora a motivace k práci. Jedním ze způsobů podpory pedagogů je možnost dalšího
vzdělávání a osobního růstu, lepší finanční ohodnocení a snížení administrativní zátěže. Důležité
je navazování kontaktů v území mezi jednotlivými aktéry ve vzdělávání. Nadále udržovat,
podporovat a rozvíjet spolupráci škol s rodiči a spolky.

4.3 Závěr a činnost navazující po sběru dat
Během vyhodnocování dotazníků realizační tým dospěl k závěru, že každá škola uvedla jako svou
silnou a vydařenou oblast něco, co jiná potřebuje podpořit nebo zlepšit. Velice důležitá a efektivní
by tedy měla být podpora sdílení zkušeností a budování vztahů v území vedoucí k předávání
dobré praxe.
S agregovanými popisy potřeb budou dále pracovat členové pracovních skupin, kteří vyhodnotí
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a navrhnou opatření k nápravě či zlepšení situace v území Místního akčního plánu rozvoje
vzdělávání II pro ORP Hradec Králové. K vzešlým dokumentům (viz. přílohy této analýzy) se
vždy vyjadřuje patřičná pracovní skupina tematicky odpovídající této problematice. Závěry
z těchto setkání budou zveřejňovány na webových stránkách projektu.
Agregované popisy potřeb budou veřejně přístupné k nahlédnutí a přístupné na webových
stránkách projektu.
Poděkování za úspěšný sběr dat patří všem zapojeným školám, ředitelům, pedagogickým i
nepedagogickým pracovníkům. Dále děkujeme za spolupráci členům pracovních skupin, kteří na
výstupech nadále pracují a vyhodnocují je.
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