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Úvod  

Místní akční plán výchovy a vzdělávání ve správním obvodu  ORP ČB (dále jen „MAP“) je jednou 

z klíčových aktivit projektu Sdílené radosti a strasti škol ve správním obvodu ORP Český Brod II., 

který je realizován od 4.1.2016 do 31.8.2017.  

Cílem MAP v rámci regionálního školství je podpořit vznik partnerství, která napomáhají ke 
zkvalitňování vzdělávání zejména v místních MŠ a ZŠ, ale také k řízenému rozvoji spolupráce 
dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže, tzn. partnerství zřizovatelů, ředitelů, škol a 
vzdělávacích organizací v místě jako jsou NNO, školní družiny, soukromé vzdělávací instituce, 
knihovny apod.  

Východiskem pro vlastní proces akčního plánování je schválená Lokální strategie rozvoje 

základního vzdělávání ve správním obvodu ORP Český Brod do roku 2025 (dále LOS), která 

vznikla za podpory OPVK v rámci výzvy č. 46. 

 

3.1. ANALYTICKÁ ČÁST 
 

3. 1.1. Charakteristika správního obvodu ORP Český Brod  
 

Správní obvod obce s rozšířenou působností Český Brod leží ve středovýchodní části 

Středočeského kraje. SO ORP Český Brod zahrnuje 24 obcí, z nichž statut města má pouze Český 

Brod, Kounice mají statut městyse.  

SO ORP Český Brod je mezi 26 SO ORP ve Středočeském kraji třetí nejmenší z hlediska populace 

a je podprůměrný i rozlohou (184,3 km2, tj. 1,7 % kraje).  

Střediskem a přirozeným centrem správního obvodu ORP je město Český Brod. Sídlí v něm 

většina institucí (školství, zdravotnictví, státní správa) a je i střediskem průmyslu a služeb.  

Počet obyvatel v SO ORP k 31.12 2015 činil 20367.  

V období posledních let dochází ke stálému nárůstu počtu obyvatel. Tetno nárůst je zapříčiněn 

především tzv. suburbanizací – stěhováním obyvatel z hlavního města do jejich zázemí. Za 

posledních deset let se počet obyvatel zvýšil o 19,4%.  SO ORP Český Brod je v podstatě celý 

součástí pražského metropolitního areálu, ve kterém jsou migrační tendence obyvatel velmi 

patrné. 

 
Vývoj počtu obyvatel v SO ORP charakterizuje níže uvedený graf.    
 
Obr. č. 1 Vývoj počtu obyvatel v SO ORP Český Brod  
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Tabulka č. 1 Přehled počtu obyvatel v jednotlivých obcích SO ORP Český Brod k  31.12.2015 

 

 

Počet 
obyvatel 
celkem 

v tom podle pohlaví v tom ve věku (let) 
Průměrný 

věk muži ženy 0-14 15-64 65 a více 

Břežany II 742 388 354 132 516 94 38,2 

Bříství 376 197 179 57 258 61 42,4 

Černíky 135 58 77 33 75 27 39,0 

Český Brod 6 922 3 385 3 537 1 186 4 432 1 304 41,6 

Doubravčice 635 314 321 156 414 65 35,7 

Hradešín 426 207 219 115 275 36 33,1 

Chrášťany 745 369 376 140 512 93 38,0 

Klučov 985 490 495 187 648 150 38,9 

Kounice 1 346 640 706 293 827 226 39,4 

Krupá 389 188 201 44 285 60 42,6 

Kšely 244 114 130 37 160 47 41,0 

Masojedy 89 51 38 14 66 9 37,5 

Mrzky 168 88 80 28 110 30 40,8 

Poříčany 1 515 740 775 282 945 288 41,2 

Přehvozdí 260 131 129 52 170 38 39,7 

Přistoupim 447 214 233 83 285 79 40,6 

Přišimasy 768 390 378 167 511 90 36,1 

Rostoklaty 503 248 255 103 330 70 38,4 

Tismice 529 262 267 117 347 65 37,8 

Tuchoraz 483 240 243 96 325 62 37,7 

Tuklaty 924 451 473 196 597 131 38,4 

Vitice 1 073 535 538 181 703 189 41,2 

Vrátkov 269 135 134 38 182 49 43,1 

Vykáň 394 199 195 62 290 42 38,3 

Celkem  20 367 10 034 10 333 3 799 13 263 3 305 39,9 
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Vývoj věkové struktury obyvatel SO ORP Český Brod se velmi liší oproti krajskému či 

republikovému trendu stárnutí populace, který je dán změnami v reprodukčním chování 

obyvatel ČR po roce 1990.  

Tab. č. 2 Vývoj obyvatelstva dle věkových skupin  

Rok  Podíly věkových skupin v % 

 SO ORP Český Brod  Středočeský kraj ČR 

 0-14 15-64 65+ 0-14 15-64 65+ 0-14 15-64 65+ 

2010 17,1 68,6 14,3 15,6 69,7 14,7 14,4 70,1 15,5 

2011 17,4 68,1 14,5 15,9 68,9 15,3 14,7 69,1 16,2 

2012 17,5 67,5 14,9 16,2 68,0 15,8 14,8 68,4 16,8 

2013 18,0 66,5 15,5 16,5 67,2 16,3 15,0 67,6 17,4 

2014 18,2 66,0 15,8 16,8 66,5 16,7 15,2 67,0 17,8 

2015 18,7 65,1 16,2 17,0 65,8 17,1 15,4 66,3 18,3 

 

Je zřejmé, že věková skupina obyvatel od 0-14 let má v ORP výraznější zastoupení oproti 

Středočeskému kraji a ČR. V ORP se stále zvyšuje podíl obyvatel věkové skupiny 0-14 let. Počet 

obyvatel ve věkové skupině 65+ sice od roku 2010 mírně narůstá, ale stále je jejich počet nižší, 

než počet obyvatel v kategorii 0-14 let. Je to důsledek stěhování ve zvýšené míře mladých rodin 

do zájmového území a v důsledku toho i zvýšenou porodností. Průměrný věk (39,9) je právě 

proto v současnosti (k 31. 12. 2015) pod průměrem Středočeského kraje (40,8) i celé ČR (41,9). 

 

Obr. č. 2 Vývoj přirozeného a migračního přírůstku v SO ORP Český Brod  
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Tab. č. 3 Přehled počtu dětí dle věkových skupin k 31.12.2015 

Věk 

Počet 

dětí 

celkem 

v tom podle pohlaví 

chlapci dívky 

0 231 108 123 

1 256 142 114 

2 275 146 129 

3 242 122 120 

4 275 147 128 

5 315 167 148 

6 283 136 147 

7 271 132 139 

8 293 124 169 

9 257 136 121 

10 263 131 132 

11 227 112 115 

12 207 110 97 

13 185 95 90 

14 219 109 110 

15 160 70 90 

16 170 89 81 

17 165 84 81 

18 203 108 95 

 

Tabulka znázorňuje věkové složení dětí od 0 do 18 let k 31. 12. 2015. Největší počet dětí se 

nachází ve skupině pětiletých dětí.  Aktuálně jde o děti, které dosáhnou v roce 2017 sedmi let a 

měly by nastoupit v tomto roce povinnou školní docházku. To znamená, že školy ve školním roce 

2017/2018 zaznamenají největší nápor žáků.  

Sociální situace 

Území ORP je bez výrazných sociálně patologických jevů. Problém je však u zneužívání drog, na 

území ORP se v posledních letech vyskytoval větší počet drogově závislých, přímo v území byly 

ve dvou obcích zajištěny varny drog. V současné době je situace umírněnější, pomoc závislým je 

zajišťována poskytovatelem sociálních služeb Prostor plus o.p.s. prostřednictvím terénních 

programů.  

Na území se nenachází žádná sociálně vyloučená lokalita, nicméně lze pociťovat existenci 

sociálně vyloučené lokality v Třebestovicích, nacházejících se těsně za hranicemi území ORP.  

3.1.2 Charakteristika školství v území ORP Český Brod   

 

3.1.2.1 Předškolní vzdělávání  

Mateřské školy se nacházejí na území ORP v 13 obcích z celkového počtu 24 obcí náležících 

do správního obvodu. Ve městě Český Brod jsou tři mateřské školy, z toho jedna se nalézá 
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v místní části Liblice. Celkem je na území ORP 15 mateřských škol. Z celkového počtu 

mateřských škol  jsou dvě MŠ součástí základní školy (MŠ Poříčany a MŠ Vitice).  

 Počet dětí v SO ORP Český Brod měl v posledním desetiletí narůstající tendenci, mateřské školy 

a obce reagovaly otevřením dalších tříd, navýšením kapacity nebo otevřením nové MŠ. 

V průběhu posledních 10 let došlo k navýšení kapacit mateřských škol, byla otevřena nová 

zařízení, v roce 2013 Mateřská škola Doubravka v Doubravčicích a rovněž byla vystavěna nová 

budova MŠ v Břežanech II, která zahájila provoz k 1. 1. 2016.   Počet dětí v mateřských školách se 

zvyšoval v závislosti na přirozeném a migračním přírůstku obyvatel.   

Potřeba vyšších kapacit pro předškolní vzdělávání se odvíjela od demografického vývoje území 

charakterizovaného pozitivní migračním přírůstkem a nárůstem počtu narozených dětí. Tento 

trend je daný suburbanizací území okolo hlavního města, kdy se do blízkých obcí stěhují 

především mladí lidé. Počty narozených se pohybují na poměrně konstantní úrovni, migrační 

přírůstek vykazuje kolísavé hodnoty. Níže uvedená tabulka predikuje počet dětí v předškolním 

věku až do roku 2022.  

Tabulka č. 4 Počet dětí ve vybraných věkových skupinách v daném roce ve městě Český Brod    a 

SO ORP Český Brod 

 

Počet dětí v Českém Brodě ve věku Počet dětí v SO ORP Český Brod ve věku  

ROK 

 3 

roky  2 až 6 let 3 až 6 let 4 až 6 let   3 roky  2 až 6 let 3 až 6 let 4 až 6 let  

1997 71 . . . 155       

1998 68 . . . 143       

1999 45 . . . 119       

2000 76 313 260 184 172               715     589 417 

2001 53 296 242 189 126               704     560 434 

2002 54 284 228 174 144               695     561 417 

2003 56 309 239 183 134               742     576 442 

2004 70 294 233 163 166               713     570 404 

2005 61 323 241 180 143               773     587 444 

2006 82 331 269 187 186               806     629 443 

2007 62 360 275 213 177               885     672 495 

2008 85 364 290 205 213               922     719 506 

2009 74 410 303 229 203            1 028     779 576 

2010 107 417 328 221 249            1 096     842 593 

2011 89 434 355 266 254            1 143     919 665 
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2012 79 435 349 270 224            1 200     930 706 

2013 86 449 361 275 270            1 237     997 727 

2014 88 411 342 254 240            1 203     988 748 

2015 69 404 322 253 215            1 205     949 734 

2016 82 408 325 243 256            1 200     981 725 

2017 83 396 322 239 219            1 147     930 711 

2018 74 380 308 234 217            1 118     907 690 

2019 72 381 311 239 211            1 109     903 692 

2020 70 368 299 229 206            1 054     853 647 

2021 69 352 285 216 201            1 032     835 634 

2022 67 . 278 211 197  .  815 618 

*skutečnost k 30.6.2015 

Obr.  č. 3  Vývoj kapacitních potřeb předškolního vzdělávání  

 

 

Nejvyšší potřeba kapacit pro předškolní výchovu je evidentní v letech 2013 až 2016, poté 

začínají potřeby mírně klesat. Je zřejmé, že potřeba vyšších kapacit do předškolního vzdělávání 

se bude postupně přesouvat do základního školství.  

 

Tabulka č. 5 Přehled MŠ na území SO ORP Český Brod 

 Rok 2015 Rok 2016 

Název MŠ Kapacita 
Počet 

dětí 

Počet dětí 

na třídu 
Kapacita 

Počet 

dětí 

Počet dětí 

na třídu 

Počet 

odmítnutých 

dětí  

MŠ Břežany II 28 28 28 56 56 28 0 
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MŠ Český Brod, 

Kollárova 71 
112 112 28 112 112 28 34 

MŠ Český Brod, 

Sokolská 1313 
138 138 27,6 138 138 27,6 9 

MŠ Český Brod-

Liblice  
46 45 22,5 46 44 22 15 

MŠ Doubravka  25 25 22,5 45 45 22,5 9 

MŠ Hradešín 40 40 20 40 40 20 6 

MŠ Chrášťany 28 28 28 28 30 30 4 

MŠ Klučov  39 39 19,5 39 39 19,5 7 

MŠ Kounice  82 82 27,3 82 82 27,3 13 

MŠ Poříčany 81 81 27 81 79 27 0 

MŠ Přišimasy  35 35 17,5 35 35 17,25 0 

MŠ Tismice  50 50 25 50 50 25 15 

MŠ Tuchoraz 50 50 25 50 50 25 8 

MŠ Tuklaty 50 50 25 50 50 25 6 

MŠ Vitice 28 28 28 28 28 28 2 

Celkem 832 831 24,85 880 878 25,08 128 

Zdroj: ředitelé MŠ, výkazy MŠMT  

Tabulka č. 2 podává přehled o kapacitách a počtech dětí v jednotlivých mateřských školách na 

území ORP. Celková kapacita mateřských škol na území ORP činí 880 dětí. Při zápisech na školní 

????rok 2015/2016 bylo celkem odmítnuto 128 dětí, tj. 14,5% ze stávající kapacity MŠ.  

Tabulka č. 6 Vývoj počtu dětí, tříd a pedagogických úvazků v MŠ v SO ORP Český Brod  

rok Počet MŠ 

Počet 

dětí 

celkem 

Počet 

běžných 

tříd 

Pedagogické 

úvazky 

Počet dětí     

na 1 

pedagogický 

úvazek 

Počet 

dětí       

na třídu 

Počet 

dětí       

na školu  

2005/2006 12 518 21 39,1 13,25 23,55 43,17 

2006/2007 12 523 21 38,5 13,58 23,77 43,58 

2007/2008 12 527 21 38,8 13,58 23,95 43,92 

2008/2009 13 614 24 45,5 13,49 25,58 47,23 

2009/2010 13 624 24 47,4 13,16 26,00 48,00 

2010/2011 13 649 25 47,7 13,61 25,96 49,92 
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2011/2012 14 696 27 53,3 13,06 25,78 49,71 

2012/2013 14 760 29 57,8 13,15 26,21 54,29 

2013/2014 15 796 32 63,6 12,51 24,88 53,07 

2014/2015 15 831 34 65,2 12,74 24,44 55,4 

2015/2016 15 845 34 66,2 12,76 24,85 56,33 

2016/2017 15 859 35 70,4 12,2 24,54 57,26 

Zdroj: Výkazy MŠMT 

Tabulka č. 6 poskytuje přehled o vývoji počtu dětí v MŠ od školního roku 2005/2006 až do roku 

2015/2016. Za těchto 11 let docházelo ke stálému nárůstu počtu dětí v mateřských školách. 

Zároveň došlo k navýšení počtu mateřských škol, celkově vznikly tři nové mateřské školy. 

Rovněž byly navýšeny pedagogické úvazky a v návaznosti na to nastalo mírné snížení počtu dětí 

připadajících na jeden pedagogický úvazek. 

I přes navýšení pedagogických úvazků je stále vysoký počet dětí na jednu třídu, jde cca o 24 dětí. 

Z diskusí nad optimálním počtem dětí ve třídě se zástupkyněmi MŠ vyplynulo, že ideální počet 

by se pohyboval v rozmezí 14 až 20 dětí na třídu.  

Pokud vezmeme v úvahu předpokládanou demografickou křivku a současný počet tříd MŠ 

v území, pak by bylo potřeba zvýšit počet tříd v rozmezí o 5 až 10 tříd. V současné době využívají 

mateřské školy celkem 35 tříd při celkovém počtu 845 dětí. K dané kapacitě je třeba připočíst 

skutečnost, že v roce 2015 bylo odmítnuto celkem 128 dětí.  

Tabulka č. 7 Kalkulace optimálního počtu tříd v MŠ  

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Počet dětí ve věku 2-3 roky 

 

219 217 211 206 201 197 192 

Počet dětí ve věku 3-6 let 

 

981 930 907 903 853 835 815 

Optimální počet tříd pro děti ve věku 2-3 

roky (třída s kapacitou 15 dětí) 1 

7 7 7 7 6 6 6 

Optimální počet tříd pro děti ve věku 3-6 

let (třída s kapacitou 20 dětí) 

49 47 45 45 43 42 41 

Optimální počet tříd pro děti ve věku 3-6 

let (třída s kapacitou 25 dětí) 

39 37 36 36 34 33 33 

Výpočet optimálního počtu tříd v mateřských školách vychází z predikce demografického vývoje 

uvedeného v tabulce č. 4. Při stanovení počtu tříd se počítalo rovněž se skutečností, že mateřské 

                                                      
1
 V tabulce je uveden počet tříd přepočtený na polovinu počtu dětí  ve věkové kategorii 2-3. 
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školy budou přijímat i děti ve věku od 2 do 3 let, předpokládalo se, že by mohlo jít až o polovinu 

počtu dětí v této věkové kategorii. Pro pedagogickou práci s dětmi by byl ideální počet dvaceti 

dětí na třídu. Největší potřeba navýšení počtu tříd byla v roce 2016, poté dochází v závislosti     

na demografickém vývoji k mírnému poklesu. Celkově vývoj potřebnosti dokresluje níže 

uvedený graf.  

Obr. č. 4 Kalkulace optimálního počtu tříd v MŠ v SO ORP Český Brod  

 

Tab. č. 8 Pracovníci v předškolním vzdělávání  na území SO ORP Č. Brod  

Rok 

Průměrný přepočtený počet pracovníků 

celkem 
z toho 

pedagogů nepedagogů 

2010 64,8 48,5 16,3 

2011 68,4 51,8 16,6 

2012 74,8 56,3 18,5 

2013 79,1 59,5 19,6 

2014 83,8 63,6 20,2 

2015 87,7 66,2 21,5 

2016 92,4 70,4 22,0 

 

Plánovaný rozvoj infrastruktury mateřských škol 

Na území SO ORP Český Brod se předpokládá rozšiřování kapacit mateřských škol a rovněž 

výstavba nových mateřských škol daná nevyhovujícím technickým stavem stavby. Tyto plány se 

týkají 4 mateřských škol.  
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Konkrétním příkladem nové výstavby je rekonstrukce MŠ Kollárova v Č. Brodě, jejíž pavilony 

byly postaveny v 70. letech z prefabrikátů typu Chanos a jsou v současné době nevyhovující 

z hlediska úspor energie.  

Rekonstrukce a přístavba budovy MŠ je rovněž plánována v obci Chrášťany, realizace této stavby 

je závislá na úspěšnosti vykoupení pozemků patřících soukromému vlastníkovi.  

Dále obec Klučov připravuje navýšení kapacity MŠ, jejíž realizace se odvíjí v závislosti na nové 

výstavbě v obci. 

Aktuální je navýšení kapacity MŠ v Tuklatech, předpokládá se vybudování další třídy o kapacitě 

20 dětí. Potřeba navýšení je dána výrazným přírůstkem obyvatel v obci, za posledních deset let 

se počet obyvatel zvýšil o 28%.  

Vybavenost MŠ  

Stravování  

Níže uvedená tabulka poskytuje přehled stravovacích možností u jednotlivých mateřských škol 

v území správního ovodu.  

Tab. 9 Možnosti stravování v MŠ SO ORP Český Brod  

Název MŠ Zajištění stravování  

Počet 

stravovaných 

dětí  

Plánované investice  

MŠ Břežany II Vlastní kuchyň a jídelna  27  

MŠ Český Brod, 

Kollárova 71 Vlastní kuchyň a jídelna  112  

MŠ Český Brod, 

Sokolská 1313 Vlastní kuchyň a jídelna  138 
Rekonstrukce školní kuchyně, 

náklady 1,2 mil. Kč,  

MŠ Český Brod-

Liblice  
Kuchyň SOŠ Liblice, 
vlastní pouze výdejna jídel   

44  

MŠ Doubravka  Vlastní kuchyň a jídelna  45  

MŠ Hradešín Vlastní vývařovna               
a výdejna  

40  

MŠ Chrášťany Vlastní kuchyň a jídelna  28  

MŠ Klučov  Výdejna, dovážka obědů 
ze ZŠ Poříčany 

39  

MŠ Kounice  Dovážka obědů ze ZŠ 
Kounice 

82  

MŠ Poříčany Společná jídelna pro ZŠ      
a MŠ   

79  

MŠ Přišimasy  Vlastí školní jídelna            
a vývařovna  

10 Plánována celková rekonstrukce  

MŠ Tismice  Vlastní kuchyň a jídelna  50  
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MŠ Tuchoraz Vlastní kuchyň a jídelna 50  

MŠ Tuklaty Vlastní kuchyň a jídelna  50 
Rekonstrukce školní kuchyně, 

náklady 400 tis. Kč  

MŠ Vitice Společná jídelna pro ZŠ      
a MŠ   

28  

 

Všechny mateřské školy disponují zázemím pro pobyt dětí venku, jsou vybaveny školními 

zahradami s herními prvky, pískovišti a hracími plochami. Jedna z mateřských škol v Českém 

Brodě získala v roce 2012 podporu od nadace Proměny a díky této dotaci se jí podařilo vytvořit 

zahradu s přírodními hracími prvky.  

Na území se nenachází žádná mateřská škola s alternativním programem typy waldorfská 

pedagogika či Montesorri. Rovněž zde není lesní školka, nejbližší zařízení tohoto typu je 

v Úvalech.  

 

Tabulka č. 10 Výdaje obcí na provoz mateřských škol v tis. Kč 

 

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Břežany II 1990 684 378 1519 497 40756 786 

Český Brod 2670 3174 7563 8240 4493 3193 3719 

Doubravčice  381 3472 5286 7135 3377 5645 749 

Hradešín  81 268 69 44 276 320 350 

Chrášťany 446 390 461 1016 494 418 436 

Klučov 250 250 300 781 400 442 406 

Kounice 450 460 496 3056 1745 511 617 

Poříčany 670 4142 0 663 32 0 72742          

Přistoupim  24 13 36 7 5 4 5 

Přišimasy 236 434 1748 759 1360 614 470 

Tismice 561 400 400 531 407 668 1294 

Tuchoraz 609 339 1414 533 531 524 512 

Tuklaty 817 684 4859 973 568 813 982 

Vitice  17 18 41 201 1622 153 234 

 

 

 

 

                                                      
2
 Údaj zahrnuje i výdaje na základní školu  
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3.1.2.2 Základní vzdělávání  

Základní informace o základních školách v území ORP  

V SO ORP Český Brod je v současné době 9 základních škol. Čtyři školy mají oba stupně (ZŠ 

Tyršova, Český Brod, ZŠ Žitomířská, Český Brod, ZŠ Kounice, ZŠ a MŠ Poříčany), čtyři mají jen 

první stupeň (ZŠ Tuklaty, ZŠ a MŠ Vitice, ZŠ Bylany, ZŠ Přistoupim). Devátou je Základní škola 

a Praktická škola Žitomířská 1359, Český Brod. Je to škola pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami, která poskytuje i středoškolské vzdělání bez maturity a výučního listu a kterou 

zřizuje Středočeský kraj. Dvě obce v SO ORP Český Brod (Poříčany a Vitice) mají spojená 

ředitelství pro MŠ a ZŠ. V území je celkem 9 ZŠ, z toho 8 zřizují obce a jednu Středočeský kraj, 

jedná se o školu se speciálními třídami. Středočeský kraj je také zřizovatelem ZUŠ. 

Jako pozitivní lze hodnotit skutečnosti, že obě základní školy v Českém Brodě a Základní škola a 

Praktická škola jsou držiteli titulu Ekoškola.  V okrese Kolín mají tento titul pouze dvě další školy 

(ZŠ Pečky a ZŠ Prosperity Nová Ves I. ) 

 

Tabulka č. 11 Údaje o základních školách k 30. 9. 2016  

Název ZŠ Obec Charakteristika školy Kapacita 
Počet 

žáků 

Základní škola 
Bylany, okres 
Kolín 

Chrášťany 

Málotřídní škola 1.-5. ročník  

Budova školy je jednopatrová. V 1. patře jsou 
situovány dvě prostorné třídy, v přízemí se nachází 
herna školní družiny. K relaxaci a tělovýchovným 
aktivitám slouží školní zahrada a obecní 
multifunkční hřiště s umělým povrchem. Všechny 
objekty jsou ve vlastnictví zřizovatele, obce 
Chrášťany. V objektu školy chybí tělocvična, žáci 
v zimním období využívají pronajatou tělocvičnu 
SOŠ v Č. Brodě – Liblicích. 

60 44 

Základní škola 
Český Brod, 
Tyršova 68, okres 
Kolín 

Český Brod 

Škola má devět ročníků a člení se na dva stupně.  

Třídy jsou umístěny ve čtyřech budovách: v hlavní 
budově, v budově bývalé radnice, v budově ZUŠ a 
v budově bývalé MŠ. Oddělení školní družiny jsou 
v hlavní budově školy a v budově ZŠ v Žitomířské 
ulici v Českém Brodě. Všechny objekty jsou ve 
vlastnictví zřizovatele, tj. města Český Brod. Další 
školská zařízení: školní družina s kapacitou 130 
míst (8 tříd). Stravování je zajišťováno na základě 
smlouvy ve školní jídelně ZŠ Český Brod, 
Žitomířská 885. 

 

550 537 

Základní škola 
Český Brod, 
Žitomířská 885, 
okres Kolín 

Český Brod 

Škola má devět ročníků a člení se na dva stupně.  

Třídy jsou umístěny ve čtyřech budovách ve 
vzdálenosti 50 – 300 m od hlavní budovy školy. 
Všechny objekty jsou ve vlastnictví zřizovatele, tj. 
města Český Brod. 

Další školská zařízení: školní družina s kapacitou  

600 561 
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220 míst, školní klub s kapacitou 280 míst. Školní 
jídelna na adrese Bedřicha Smetany 1307, Český 
Brod, kapacita školní jídelny je 800 strávníků. Od 1. 
9. 2015 je součástí školy Pedagogicko 
psychologická poradna Český Brod. 

Základní škola 
Kounice, okres 
Nymburk 

Kounice 

Škola má devět ročníků a člení se na dva stupně.  

Objekt školy je ve vlastnictví zřizovatele, tj. 
městyse Kounice. Další školská zařízení: školní 
družina s kapacitou 75 míst; školní jídelna 
s kapacitou 300 obědů. 

222 223 

Základní škola 
T.G. Masaryka       
a Mateřská škola 
Poříčany, okres 
Kolín 

Poříčany 

Škola má devět ročníků a člení se na dva stupně.  

Zrekonstruovaná školní budova je ve vlastnictví 
zřizovatele, tj. obce Poříčany. V objektu není 
tělocvična, žáci využívají k tělovýchovným 
činnostem místní sokolovnu. Další školská zařízení: 
školní družina s kapacitou 90 míst, školní klub 
s kapacitou 30 míst; školní jídelna s kapacitou 400 
obědů (v objektu). 

270 260 

Základní škola 
Přistoupim, okres 
Kolín 

Přistoupim 

Málotřídní škola 1.-5. ročník 

Škola je zařazena do Rejstříku škol s právní 
subjektivitou jako PO, která vznikla k 1. lednu 
2003. Objekt, jehož součástí je školní tělocvična, je 
ve vlastnictví zřizovatele, tj. obce Přistoupim. Další 
školská zařízení - školní družina s kapacitou 30 
míst. Škola nemá vlastní jídelnu, obědy se dovážejí 
ze SOŠ Český Brod – Liblice a jsou vydávány 
prostřednictvím školní výdejny. 

40 40 

Základní škola 
Tuklaty, okres 
Kolín 

Tuklaty 

Málotřídní škola 1.-5. ročník  

Budova školy, ve které není umístěna tělocvična 
ani školní jídelna, je ve vlastnictví zřizovatele, tj. 
obce Tuklaty. Na školní zahradě je hřiště s umělým 
povrchem. Areál zahrady je využíván pro relaxaci   
o velkých přestávkách, odpoledne slouží školní 
družině. Další školská zařízení: školní družina 
s kapacitou 45 míst.  Stravování je zajištěno v MŠ 
Tuklaty vzdálené cca 350m. 

60 71 

Základní škola      
a Mateřská škola 
Vitice, okres Kolín 

Vitice 

Málotřídní škola 1.-5. ročník 

Třídy jsou umístěny v objektu ve vlastnictví obce 
Vitice. Součástí areálu je venkovní bazén, o jehož 
údržbu se stará zřizovatel. Další školská zařízení: 
školní družina s kapacitou 20 míst; vlastní školní 
jídelna s kapacitou kuchyně 120 strávníků. 

 

60 21 

Základní škola      
a Praktická škola, 
Český Brod, 
Žitomířská 1359 

Český Brod 

1. - 9. ročník + středoškolské studium bez maturity 
a výučního listu Škola je zapsána v Rejstříku škol 
jako právní subjekt od 1. července 2001. 

Členění školy: 

- Základní škola speciální 

- Základní škola, základní škola praktická 

- Praktická škola dvouletá 

117 59 
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- Kurz pro získávání základů vzdělání 

Třídy jsou umístěny ve dvou objektech, v hlavní 
budově ZŠ Žitomířská 1359, Český Brod 
a v sociálním zařízení Zvoneček Bylany (2 třídy ZŠ 
speciální). Budova v Žitomířské ulici je v majetku 
zřizovatele, tj. Středočeského kraje, Další školská 
zařízení: školní družina s kapacitou 55 míst. Ve 
škole není zřízena školní jídelna, stravování je 
zajišťováno na základě smlouvy ve školní jídelně 
ZŠ Český Brod, Žitomířská 885. 

 

Zdroj: Výkazy MŠMT, doplněno informacemi od ředitelů škol 

 

Vývoj počtu žáků 

Tabulka č. 12 Vývoj počtu žáků za období posledních pěti let  

 

Škola Školní rok 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Základní škola Bylany 29 39 35 44 

Základní škola Český 

Brod, Tyršova 68 
489 539 536 537 

Základní škola Český 

Brod, Žitomířská 885  
514 533 537 561 

Základní škola Kounice 176 190 195 223 

ZŠ T.G. Masaryka                   

a Mateřská škola Poříčany 
209 245 246 260 

Základní škola Přistoupim 40 35 35 40 

Základní škola Tuklaty 44 65 65 71 

Základní škola a Mateřská 

škola Vitice 
8 13 13 21 

Celkem 1509 1659 1662 1757 

 

Počty žáků v jednotlivých školách trvale narůstají. Tento trend je typický pro základní školy 

nacházející se v okolí prstence Prahy. Počty žáků v základních školách vzrostly ve sledovaném 

období o 16%. Největším problém se týká přímo škol v Českém Brodě, kde je situace již řešena 

nestandardně, děti jsou například umístěny ve třídě ZUŠ. Nedostatek kapacit by měla částečně 

vyřešit výstavba nové základní školy, která by měla být otevřena ve školním roce 2017/2018. I 

po otevření nových tříd nebude situace optimální, jelikož nové kapacity tříd budou využity pro 

přestěhování tříd, které jsou mimo ZŠ.  

K zajištění povinné školní docházky uzavřely některé obce z obvodu ORP  s městem Český Brod 

veřejnoprávní smlouvu, která je zavazuje platit za každého umístěného žáka ve škole 2000 Kč 

ročně. Tuto smlouvou uzavřelo celkem 17 obcí: Břežany, Černíky, Doubravčice, Hradešín, 

Chrášťany, Klučov, Krupá, Kšely, Masojedy, Mrzky, Přehvozdí, Přistoupim, Přišimasy, Rostoklaty, 

Tismice, Tuchoraz a  Vrátkov.  
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Tabulka č.13: Očekávaný vývoj počtu žáků ve správním obvodu v ORP  

 

Celkový počet 

žáků správního 

obvodu 

Celková kapacita 

škol správního 

obvodu 

Volná místa 

(kapacita – počet 

žáků) 

Počet žáků / 

kapacita v % 

Stav k 30. 6. 2015 1 665 1 979 314 84,3% 

Předpokládaný nárůst nebo 

úbytek k 30. 6. 2020 
2 070 2 087 17 99,19% 

Předpokládaný nárůst nebo 

úbytek k 30. 6. 2025 
1 902 2 087 185 91,14% 

Zdroj: informace od ředitelů škol 

Uvedená volná místa nejsou vypovídající z hlediska reálné kapacity škol. Měření kapacity škol 

nezohledňuje rozdíl mezi potřebou jednotlivých ročníků a kapacitou tříd jednotlivých ročníků. 

Volná místa na druhém stupni nemohou kompenzovat chybějící místa na prvním stupni. 

V současné době řeší všechny školy s výjimkou ZŠ Vitice nedostatečnou kapacitu, protože na 

prvním stupeň přicházejí silné ročníky a školám chybí učebny. Na problém s přeplněnými ZŠ 

v okolí Prahy je poukazováno již od roku 2012.  

Odborníkem Bc. Jakubem Nekolným byl ve spolupráci s relevantními obecními úřady zpracován 

demografický odhad očekávaného vývoje počtu žáků. Dále uvedené údaje vycházejí 

z přirozených přírůstků dětí. Nezohledňují však předpokládané kladné migrační saldo 

v souvislosti s volnými rozvojovými plochami dle územních plánů jednotlivých obcí v ORP.  
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Obrázek  č.5  Přehled naplnění kapacity škol v ORP Český Brod 

 

 

Tabulka č. 14 Počty ZŠ, tříd, žáků a úvazků pedagogů ve SO ORP předělat  

Školní rok 
Počet 

ZŠ 

samost. Počet 

běžných 

tříd 

Počet 

speciálních 

tříd 

Počet 

žáků 

Počet 

úvazků 

pedag. 

Počet žáků 

na 1 

pedag. 

Počet žáků 

na třídu ZŠ 

2009/2010 9 6 62 0 1342 83,5 16,07 21,65 

2010/2011 9 6 64 0 1381 86,1 16,04 21,58 

2011/2012 9 6 65 0 1420 87,5 16,23 21,85 

2012/2013 9 6 66 0 1503 93,2 16,13 22,77 

2013/2014 9 6 67 0 1544 96,2 16,05 23,04 

2014/2015 9 6 75 0 1727 100,8 17,13 23,03 

2015/2016 9 6 74 0 1745 109,7 15,91 23,58 

2016/2017 9 6 76 0 1757 111,7 15,73 23,12 

Zdroj: Výkazy MŠMT, výroční zprávy škol 
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Ve školním roce 2016/2017 bylo ve školách celkem 76 běžných tříd, tento počet vzrostl oproti 

předcházejícím letům. Zvýšení počtu tříd je přirozeným důsledkem nárůstu počtu dětí plnících 

povinnou školní docházku.  Je zřejmé, že i přes navýšení počtu tříd (od roku 2010 došlo k téměř 

dvacetiprocentnímu zvýšení počtu tříd), stoupá mírně počet žáků na třídu. Nárůst počtu žáků je 

doprovázen chybějícími personálními kapacitami učitelů.  

Potřebnost kmenových tříd a odborných učeben  

Podle posledních údajů má 8 základních škol celkově k dispozici 7 odborných učeben a 75 

kmenových tříd. Tento počet je naprosto nedostačující z hlediska současného počtu žáků, 

nedostatek odborných učeben se odráží v kvalitě výuky. Při návrhu optimálního počtu 

odborných učeben se vycházelo z předpokladu, že málotřídní školy (ZŠ Bylany, ZŠ Přistoupim, ZŠ 

Tuklaty a ZŠ Vitice) by měly disponovat jednou odbornou učebnou, úplné základní školy by měly 

mít učebnu chemie, fyziky, jazykovou učebnu, počítačovou učebnu, učebnu hudební výchovy, 

výtvarné výchovy a dílny. Celkem by tedy každá škola měla mít v ideálním případě 7 odborných 

učeben. Mimoto pro výuku jazyků by bylo vhodné mít více učeben, při kalkulaci optimálního 

počtu učeben se předpokládá 6 jazykových učeben. V konečném součtu za všechny školy ve 

správním obvodu  ORP tvoří optimální potřebný počet učeben 36.  

Tabulka č. 15 Vývoj potřeb kmenových tříd a odborných učeben 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Současný počet 

kmenových tříd 
75          

Optimální počet 

kmenových tříd      

(třída o 25 žácích) 

81 85 86 89 89 89 88 86 86 83 

Optimální počet 

kmenových tříd      

(třída o 20 žácích) 
101 105 106 110 110 110 108 106 105 101 

Současný počet 

odborných učeben 
7          

Optimální počet 

odborných učeben  
36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

Následující tabulka zobrazuje aktuální stavy počtu tříd a odborných učeben a zároveň vymezuje 

potřebných počet kmenový tříd podle počtu žáků ve třídě. Kalkulace je provedena pro dvě 

modelové situace, pro 25 žáků ve třídě a 20 žáků ve třídě a vychází z predikce počtu žáků ve 

školách uvedené v tab. č. 4. Uvedené hodnoty jsou samozřejmě hrubým odhadem, jelikož není 

možné přesně určit rozložení počtu dětí do jednotlivých ročníků školy.  

 

Obrázek č.  6 Potřebnost počtu kmenových tříd v závislosti na demografickém vývoji  
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Výše uvedených graf znázorňuje potřebu kmenových tříd v závislosti na demografickém vývoji, 

nejvyšší potřeba bude v letech 2019 až 2021.  

Obrázek  č.7   Poměr počtu stávajících odborných učeben a jejich optimálního počtu  

 

 

Z grafu je zřejmá nedostatečnost zázemí pro výuku odborných předmětů.  Stávající počet 

odborných učeben tvoří pouhých 19,4 % z celkového jejich potřebného počtu. V současné době 

mají školy k dispozici 7 odborných učeben, jejich optimální počet by byl 36 učeben. 

 

Vývoj počtu pracovníků v základních školách 

Tabulka č. 16 Pracovníci v základním školství na území ORP Č. Brod  
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Rok 

Průměrný přepočtený počet pracovníků 

celkem 
z toho 

pedagogů nepedagogů 

2010 115 86,1 28,9 

2011 116,8 87,5 29,3 

2012 121,1 93,2 27,9 

2013 119,4 96,2 23,2 

2014 124,1 100,8 23,2 

2015 133,8 109,7 24,1 

2016 136,9 111,7 25,2 

 

Za posledních pět let je evidentní nárůst počtu pedagogických pracovníků, není však úměrný 

s navyšováním počtu žáků.  

Ve školním roce 2014/2015 se na území SO ORP Český Brod realizoval projekt „Sdílené radosti a 

strasti základních škol v ORP Český Brod“, který částečně řešil nedostatek asistentů a speciálních 

pedagogů a v jehož rámci se podařilo zajistit do škol logopedy, psychology a asistenty. Celkem 

bylo v rámci projektu zaměstnáno 14 školních asistentů, v přepočtu 7 plných pracovních úvazků. 

Pokud jde o speciální pedagogy, v projektu pracovaly 4 osoby (celkem 1 pracovní úvazek), 

psychologů bylo 6 (1,25 pracovního úvazku).  

Tabulka č. 17 Údaje o pracovnících ZŠ zřizovaných obcemi v SO ORP ve školním roce 2015/2016 

Počet zaměstnanců 
fyzické osoby přepočtení na plně 

zaměstnané Celkem z toho ženy 

Základní školy 145 129 133,8 

Školní družiny a kluby 31 31 20,9 

Zařízení školního stravování 41 40 41,7 

Celkem 217 200 196,4 

 

Docházka do škol a dokončení povinné školní docházky  

Tabulka č. 18 Počet absolventů ZŠ ve SO ORP Český Brod  

Žáci, kteří 

ukončili 

školní 

docházku 

2008 
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v 

tom 

v 1. – 5. 

ročníku 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

v 6. 

ročníku 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  

v 7. 

ročníku 
2 0 1 2 1 0 1 0 3 1 1 0 2  

v 8. 

ročníku 
9 2 7 6 7 0 4 0 5 2 7 0 3  

v 9. 

ročníku 
148 9 133 9 123 9 73 7 97 5 107 4 93  

v 10. 

ročníku 
0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0   

v 

tom 

z 5. 

ročníku 
15 0 14 0 14 0 14 0 15 0 20 0 23 0 

ze 7. 

ročníku 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

žáci 1. r. 

s dodatečným 

odkladem PŠD 

0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0   

 

V území SO ORP je minimální počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku dříve než v 9. 

ročníku. V roce 2014/2015 takto ukončilo povinnou školní docházku 5 žáků.  

Tabulka č.19   Počty dětí u zápisů a žádosti o odklad 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Počet dětí u zápisu 239 243 250 278 305 303 363 

Počet žádostí o odklad 28 33 32 24 36 37 48 

Podíl žádostí o odklad v % 11,7 13,5 12,8 12,2 11,8 12,2 13,2 

Zdroj: Výkazy MŠMT, údaj je vždy k 28. 2. daného roku  

 

Z tabulky je zřejmý stále se navyšující počet dětí nastupujících do prvních tříd, nejvýraznější 

změnu lze zaznamenat v roce 2016, kdy se dostavilo k zápisu o 19,8% děti více než 

v předchozím roce. Podíl žádostí o odklad školní docházky se pohybuje mezi 11 až 13% 

z celkového počtu dětí. 

 

Tabulka č. 20 Výdaje obcí na provoz základních škol v tis. Kč   

 

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Břežany II 340 288 378 199 0 0 0 
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Český Brod 8720 11870 10712 21191 9372 10621 
36751 

Doubravčice  287 230 363 206 5 5 
5 

Hradešín  131 105 180 41 0 0 0 

Chrášťany 521 696 1041 676 396 391 844 

Klučov 790 192 585 237 0 38 0 

Kounice 1370 2253 1693 8470 5822 1530 2561 

Poříčany 2228 2793 2877 4111 83143 27904 7274 

Přistoupim  378 623 5990 564 2624 3048 509 

Přišimasy 266 231 360 59 0 1 0 

Tismice 218 232 295 197 0 0 0 

Tuchoraz 189 293 248 133 8 8 3 

Tuklaty 662 1848 1355 1079 1007 1858 1334 

Vitice  1260 1322 1178 880 719 700 1047 

 

3.1.2.3 Zájmové vzdělávání při ZŠ – školní družiny a školní kluby  

 

Problémy s kapacitami řeší i školní družiny. Na některých školách již není možné z kapacitních 

důvodů přijímat například děti z páté třídy. Nedostatek míst ve školních družinách byl potvrzen 

i v rámci zpracování Strategie meziobecní spolupráce pro ORP Český Brod a pro ORP Brandýs 

nad Labem – Stará Boleslav a dále v Lokální strategii rozvoje základního vzdělávání ve správním 

obvodu Český Brod. Problematická je i provozní doba školních družin, například v Českém 

Brodě je jedna z družin otevřena do 16:30, ujasnit což je čas pro rodiče pracující v Praze 

nevyhovující.  

 

Přehled školních družin ilustruje níže uvedená tabulka: 

 

Tab. č. 21  Školní družiny v území, jejich kapacita a provozní doba  

 

Název a adresa ZŠ Kapacita Provozní doba  

Základní škola a Praktická škola, 
Žitomířská 1359, 282 01 Český Brod 

55 7:10 - 15:00 hod. 

ZŠ Žitomířská, Žitomířská 882,         
282 01 Český Brod 

školní družina 220 míst, školní 
klub 280 míst 

ranní 6:45 - 7:45 hod. a odpolední 
11:40 - 17:00 hod. 

Základní škola Český Brod, Tyršova 
68, 282 01 Český Brod 

130 ranní 6:30 - 7:30 hod. a odpolední 
11:20 - 16:30 hod. 

ZŠ Kounice, Kounice 363,                    
289 15 Kounice 

75 ranní 6:50 - 7:55 hod. a odpolední 
11:50 - 16:20 hod. 

Základní škola T.G.Masaryka                  
a Mateřská škola Poříčany, Školní 300, 
289 14 Poříčany 

školní družina 90 míst, školní 
klub 30 míst 

ranní 6:30 - 7:40 hod. a odpolední 
12:00 - 17:00 hod., školní klub    
6:30 - 7:40 hod a 12:45 - 15:00 hod. 

                                                      
3
 Údaj zahrnuje i MŠ 

4
 Údaj zahrnuje i MŠ  
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Základní škola Bylany, Bylany 104, 
282 01 Český Brod 

50 6:30 - 17:00 hod. 

Základní škola Tuklaty, Na Rafandě 
14, 250 82 Úvaly 

30 ranní 7:00 - 7:40 hod. a odpolední 
11:40 - 17:00 hod. 

 

3.1.2.4 Základní umělecké vzdělávání  

V území SO ORP se nachází jedna základní umělecká škola. Tato škola vznikla jako LŠU v roce 

1978. Škola poskytuje vzdělávání ve čtyřech uměleckých oborech, hudebním, tanečním, 

výtvarném a literárně-dramatickém. Škola má k dispozici 15 tříd v Českém Brodě a Úvalech pro 

individuální, skupinovou a kolektivní výuku. V Českém Brodě sídlí škola ve dvou budovách – 

Kollárova 419 a Kollárova 1016, bývalé divadlo J. K. Tyla. Pobočka v Úvalech má pronajaty 

učebny v Základní škole. 

Studijní obory: Přípravná hudební výchova, Hra na nástroj, Přípravná výtvarná výchova, 

Výtvarná tvorba, Taneční výchova,  Současný tanec, Přípravná dramatická výchova a Dramatická 

výchova. 

Škola má 25 pedagogických pracovníků a 2 nepedagogické. Její kapacita je 560 žáků, tento počet 

je však nedostatečný vzhledem k poptávce o umělecké vzdělávání.  

 3.1.2.4 Zájmové a neformální vzdělávání   

Zájmové a neformální vzdělávání tvoří nezbytný doplněk v systému celoživotního učení, nabízí 

prostor vzdělat se v oborech, které jednotlivce zajímají. Neformální vzdělávání je dobrovolný 

proces učení, které pomáhá rozvíjet schopnosti, dovednosti a zájmy člověka mimo formální 

vzdělávání. Do této formy vzdělávání patří například organizované aktivity volného času pro 

děti, mládež i dospělé, počítačové kurzy, kurzy cizích jazyků, přednášky, sportovní aktivity apod. 

Zájmové vzdělávání probíhá ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve 

školních družinách a klubech a střediscích volného času, klubech a dalších formách.  

Na území SO ORP Český Brod je zajišťováno neformální vzdělávání především neziskovým 

sektorem. Mezi nejvýznamnější neziskové organizace realizující tuto formu vzdělávání patří:  

LECCOS, z. s.  

– tento spolek je především poskytovatelem sociálních služeb, ale své aktivity zaměřuje i na 

vzdělávání, zejména na vzdělávání podnikatelů. Již pět let pořádá v Českém Brodě tematická 

setkání pro podnikatele. Různé vzdělávací aktivity rovněž nabízí Rodičovské centrum Kostička, 

jde především o přednášky a semináře z oblasti výchovy a péče o děti a psychologie.  

M´am´aloca, o.p.s. 

- tato organizace provozuje kulturně environmentální centrum ve Štolmíři. V centru probíhají 

různé zájmové aktivity, zaměřené především na volný čas, například výtvarné kursy. Centrum 

funguje též jako zázemí pro rozvoj komunitního života v území.  
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CARPINUS – jazyková škola se sídlem v Českém Brodě, nabízí jazykové kursy angličtiny, 

němčiny, italštiny a francouzštiny pro děti i dospělé. Jazyková škola vznikla v roce 2006. 

 

Pokud jde o další zájmové aktivity v území  ORP, dominuje zde činnost různých sportovních 

klubů umožňující sportovní vyžití dětí. Největší zastoupení mají fotbalové kluby. Přehled              

o sportovních možnostech v území znázorňuje níže uvedená tabulka: 

 

Tabulka č.22  Přehled organizací v území ORP nabízejících sportovní vyžití dětí  

 

Obec  Klub/Organizace  Nabízené aktivity  

Český Brod  Slavoj Český Brod Fotbal, tenis, volejbal, basketbal 

T.J. Sokol Český Brod  Aerobik, florbal, stolní tenis, gymnastika, všestrannost, 

cvičení pro ženy, scénický tanec, sebeobrana, mažoretky  

TJ Liblice Fotbal  

Břežany  SK Břežany II Fotbal  

Klučov T J Sokol  Stolní tenis 

Kšely TJ Podlipan Fotbal  

Kounice TJ Sokol  Fotbal 

Poříčany SK Poříčany  Fotbal 

 TJ Sokol Badminton, stolní tenis, všestrannost, volejbal  

Přistoupim TJ Sokol Nohejbalové a tenisové turnaje, akce pro děti  

Přišimasy SK Podlipan Přišimasy Fotbal  

 TJ Sokol Přišimasy Pořádání akcí v obci 

Rostoklaty  Traverza Rostoklaty Fotbal  

Tuchoraz  FC Tuchoraz  fotbal 

Tuklaty  FK Čechie Tuklaty  Fotbal  

 

Tabulka č. 23 Přehled dalších organizací nabízející činnosti pro využití volného času dětí  
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Obec  Klub/Organizace  Aktivity  

Břežany  SDH Hasičský sport 

Český Brod SDH Hasičský sport 

Klučov SDH Hasičský sport 

Kšely SDH Hasičský sport 

 Stáj na poli, z.s. Jízda na koni 

Kounice  MEZERA Volnočasové aktivity pro děti, výuka angličtiny, jóga 

Mrzky SDH Hasičský sport 

Poříčany SDH Hasičský sport 

 Rodinné centrum Šemberka  Volnočasové aktivity pro děti, přírodovědný kroužek  

 ForDance Poříčany Výuka tance 

Přehvozdí  Przechwozd, z.s. Skokové centrum minikoní 

Přišimasy RC Šikulka Aktivity pro děti  

Rostoklaty SDH Hasičský sport 

Tismice  SDH Hasičský sport 

Tuchoraz  SDH Hasičský sport 

Tuklaty SDH Hasičský sport 

Vitice SDH Chotýš Hasičský sport 

Vykáň  SDH Hasičský sport 

 

 

3.1.3 Návaznost na dokončené základní vzdělávání (vazba na KAP) 
 

Níže uvedené priority pro MAP v ORP Český Brod mají svůj základ již v Lokální strategii 

rozvoje základního vzdělávání v SO ORP Český Brod do roku 2025, která je výstupem 

předchozího vzdělávacího projektu v území ORP „Sdílené slasti a strasti základních škol ORP“ z 

let 2014 – 2015. Následnou realizaci projektu MAP, který se dotýká i mateřského, mimoškolního 

a neformálního vzdělávání, došlo k jejich zpřesnění a specifikaci. Porovnáním s prioritami již 

schváleného Krajského akčního plánu Středočeského kraje (2016) vyplývá shoda 5 relevantních 

témat - priorit MAP z 6.    

Společná témata zajišťující provázanost MAP ORP Český Brod a KAP Středočeského kraje jsou:  

SR MAP CB  – přehled priorit 

I. Zvýšit kvalitu a efektivitu vzdělávání a výchovy a zajistit příznivé klima škol 

II. Zajistit kvalitní a kvalifikované řízení škol  

III. Zajistit dostatek motivovaných, kvalifikovaných a společensky respektovaných 

pedagogických pracovníků  
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IV. Zajistit dostatečné, vhodné a moderní materiálně technické zázemí škol a školských zařízení  

V. Rozvíjet vzájemnou spolupráci škol  a jejich spolupráci s dalšími subjekty  

VI. Rozvíjet  mimoškolní  a neformální vzdělávání  

 

KAP SK – přehled priorit: 

1 - Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů 

2 - Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 

3 - Podpora polytechnického vzdělávání 

4 - Rozvoj škol jako center dalšího profesního a odborného rozvoje 

5 - Rozvoj kariérového poradenství 

6 - Podpora inkluze, plošná identifikace potřeb SŠ a VOŠ 

7 - Rozvoj výuky cizích jazyk 

8 - ICT kompetence 

9a - Čtenářská a matematická gramotnost. Čtenářská gramotnost 

9b - Čtenářská a matematická gramotnost. Matematická gramotnost 

10 - Podpora mládeže a sportu 

11 - Podpora všeobecného a uměleckého vzdělávání 

12 - Podpora rozvoje kvality vzdělávání 

 

Ve Středočeském kraji bude realizací KAP akcentována zejména podpora odborného vzdělávání 

včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů, polytechnické vzdělávání a zapojení žáků a studentů 

do činností a aktivit podporujících rozvoj polytechnického vzdělávání a podpory rozvoje 

podnikavosti, iniciativy a kreativity. Důraz bude dále kladen rozvoj škol co by center dalšího 

profesního a odborného rozvoje i kariérového poradenství. Své místo bude mít i podpora 

momentálně aktuální inkluze včetně plošného zmapování potřeb SŠ a VOŠ.   

Z výše uvedených důvodů je víc než nutné, aby i tyto priority našly svou odezvu ze strany nejen 

základního vzdělávání, ale také ve sféře mimoškolního a neformálního. Svou nezastupitelnou roli 

v relevantních oblastech bude mít i vzdělávání předškolní. 

 

3.1.3.1 Vazba na středoškolské vzdělávání a možnosti uplatnění na trhu práce 
 

V SO ORP Český Brod působí pouze dvě střední školy, a to Gymnázium Český Brod a Střední 

odborná škola Český Brod – Liblice.   

Gymnázium nabízí 2 gymnaziální obory - čtyřleté a osmileté, SOŠ rovněž 2 obory - Ekonomika a 

podnikání a Informační technologie. 

Další nabídka středoškolského a vyššího odborného vzdělání a učilišť se nachází v okolních 

městech, a to jak v ORP Středočeského kraje, tak i v samotném hlavním městě Praze. Zde se 

nacházejí i nejbližší vysoké školy, z nichž Fakulta lesnická a dřevařská  ČZU Praha má své 

pracoviště v nedalekém Kostelci nad Černými lesy (již mimo SO ORP Č. Brod). 

Dopravní dostupnost středních škol z území SO ORP je více než dobrá díky systému příměstské 

dopravy v rámci PMO (Pražská metropolitní oblast = vlaky + autobusy), které je v kompetenci 

jednotlivých obcí za koordinační role ROPID (Regionální organizátor pražské integrované 

dopravy). 
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Tabulka č. 24 Počet žáků přijatých ke středoškolskému vzdělávání  

 
  

Počet žáků přijatých ke středoškolskému vzdělávání  

      Školní rok:   
  

Druh střední školy 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Celkem Podíl v % 

učiliště 30 42 36 108 28,7 

gymnázia 15 26 15 56 14,9 

> z toho Gymnázium Č.Brod 9 18 8 35 9,3 

ekonomické školy 13 9 12 34 9 

> z toho SOŠ Č.Brod-Liblice 11 5 8 24 6,3 

obchodní akademie 12 8 3 23 6,1 

průmyslové školy 9 14 16 39 10,9 

zemědělské školy 0 0 3 3 0,8 

zdravotní školy 5 2 7 14 3,7 

ostatní 31 28 40 99 26,3 

Celkem  115 129 132 376 100 

Nárůst proti r. 2013/2014 v % 0 12,2 14,8   
  

 

Zdroj: vlastní šetření RT MAP, duben 2017, odpovědi získány od všech ZŠ v území  

 

 

Z uvedených dat lze vyvodit např. následující závěry:  

 Celkový počet žáků přijatých k středoškolskému studiu během let 2013/201 – 2015/2016 

vzrostl o 14,8% 

 Největší podíl mezi přijatými žáky ke středoškolskému vzdělávání mají učiliště (28,7%), což 

z hlediska akcentování polytechnického vzdělávání na ZŠ je vcelku příznivá informace  

 Dále následují ostatní střední školy (26,3%, tj. např. umělecké, sociální apod.) a na třetím 

místě jsou gymnázia (14,9%), následované průmyslovými školami (10,9%) 

 Zcela marginální a zároveň varující pro tradiční zemědělskou oblast, jakou vždy 

Českobrodsko bylo, je podíl  0,8% žáků přijatých do zemědělských škol   

 

Z pohledu nejen existujících dvou středních škol v území SO ORP není úplně bez zajímavosti 

podíl a potenciál počtu žáků končících základní vzdělávání a přijímaných do těchto škol.   
  

Tabulka č. 25 Počet žáků přijatých ke středoškolskému vzdělání do škol na území SO ORP Č.Brod 

      Druh střední školy Škol.rok Přijato        
do 1.r. 

Z toho studenti 
z ORP 

Podíl       
v % 

Potenciál ORP v % 

SOŠ Č.Brod - Liblice 2014/2015 21 5 23,8 42,9 

Gymnázium Č.Brod 2015/2016 17 8 47 60 

Zdroj: Výroční zprávy SŠ a vlastní šetření RT MAP, duben 2017 
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Z uvedených dat lze vyvodit např. následující závěry:  

 V obou případech studuje na těchto školách více jak 50% žáků/studentů ze základních škol 

mimo území ORP Český Brod, popř. i z jiných krajů (např. Praha); na tomto faktu má svůj 

podíl i dobrá dopravní dostupnost města Českého Brodu   

 Potenciál žáků ze ZŠ ze SO ORP Český Brod, přijatých ke studiu, je více využíván v případě 

gymnázia (až 60%), méně u SOŠ (42,9%) 

 Svůj podíl na výše uvedených datech má i celkový podíl přijímaných žáků ze ZŠ sledovaných 

typů škol, kde ekonomické školy (9%) zaostávají za gymnázii (14,9%) o téměř 6%   
 

Vzhledem k tomu, že použitelná data „o trhu práce“ pouze pro SO ORP Český Brod nejsou 

k dispozici, byla ke zpracování této oblasti  využita „Zpráva o situaci na krajském trhu práce, o 

realizaci APZ v roce 2016 a strategie APZ pro rok 2017“, kterou zpracoval Úřad práce České 

republiky, Krajská pobočka v Příbrami (viz 

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/rocni/PBkraj2016.pdf ).  

 

Ze zprávy např. vyplývá, že ve vzdělanostní struktuře uchazečů o zaměstnání k 31.12.2016 

převažuje ve Středočeském kraji kategorie uchazečů se středním odborným vzděláním s 

výučním listem - 14 094 uchazečů tj.: celkem téměř 36 % všech uchazečů o zaměstnání ve 

Středočeském kraji, dále pak následuje kategorie se základním vzděláním, ve které bylo v 

evidenci 10 751 (28 % všech uchazečů o zaměstnání) a kategorie uchazečů se vzděláním ÚSO s 

maturitou (bez vyučení), kterých bylo v evidenci 6 701 (17 % všech uchazečů o zaměstnání).  

Nejvíce volných pracovních míst bylo evidováno pro kategorii uchazečů se základním 

vzděláním, kde se oproti roku 2015 jejich počet zvýšil o 3 818 volných pracovních míst. Naopak 

v kategorii doktorské vzdělání nebylo evidováno žádné volné pracovní místo.  

 

V průběhu roku 2016 došlo ke zvýšení podílu na celkovém počtu volných pracovních míst 

zejména u pracovníků ve třídě 8 KZAM (Klasifikace zaměstnání)- Obsluha strojů a zařízení a to 

o 64,6 procent, dále pak ve tř. 7 KZAM - Řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé, 

opraváři a to o 43,5 procent, kdy s počtem 3 319 nabízených volných pracovních míst činil jejich 

podíl na všech nabízených volných místech 17,8 %. 

 

 V uplynulém roce se nejžádanější třídou KZAM s počtem 5 450 volných pracovních míst stala tř. 

8 KZAM - Obsluha strojů a zařízení. Nejvýraznější nárůst nabídky volných pracovních míst byl 

zaznamenán u tř. 6 KZAM - Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví a v příbuzných 

oborech (333,3 procent), kdy zaměstnavatelé nabízeli 351 volných pracovních míst a jejich 

podíl na všech nabízených volných místech činil pouze 1,9 %.  

 

Obdobně jako v roce 2015 jsou pro ženy v nabídce volná pracovní místa především v profesích 

prodavačka, účetní, servírka, kosmetička a uklízečka. Stále ovšem platí, že zájem uchazečů o 

tyto profese je minimální a to především z finančních důvodů.  

Obtížně se tak především obsazují volná pracovní místa např. u nekvalifikovaných prací ve 

stavebnictví, zemědělství a lesnictví. Tato místa jsou pak obsazována cizinci z EU, převážně 

občany Polské, Rumunské, Bulharské a Slovenské republiky. 

 

Ve vzdělanostní struktuře uchazečů o zaměstnání k 31.12.2016 převažuje ve Středočeském 

kraji kategorie uchazečů se středním odborným vzděláním s výučním listem - 14 094 

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/rocni/PBkraj2016.pdf


30 
 

uchazečů tj.: celkem téměř 36 % všech uchazečů o zaměstnání ve Středočeském kraji, dále pak 

následuje kategorie se základním vzděláním, ve které bylo v evidenci 10 751 (28 % všech 

uchazečů o zaměstnání) a kategorie uchazečů se vzděláním ÚSO s maturitou (bez vyučení), 

kterých bylo v evidenci 6 701 (17 % všech uchazečů o zaměstnání).  

 

Největším problémem při umisťování absolventů zůstává především nedostatek praxe a velmi 

malá nabídka vhodných volných pracovních míst pro tuto skupinu uchazečů o 

zaměstnání, což je zapříčiněno strukturou vzdělávání těchto mladých lidí, kteří mnohdy 

studují obory u kterých poptávka na trhu práce je již uspokojena. Na této situaci se 

projevuje zpožděná reakce školství za potřebami trhu práce v jednotlivých regionech 

kraje.  

Na druhé straně se někteří absolventi ani nesnaží najít i krátkodobé pracovní poměry (např. 

dohody o provedení práce, nebo dohody o pracovní činnosti).  

 

3. 1.4 Dotazníková šetření  

3.1.4.1 Dotazníkové šetření MŠMT  
 

V této části jsou popsány výsledky dotazníkového šetření provedeného v prosinci 2015 na všech 

základní a mateřských školách v ČR. Realizátorům MAP byly předány k dispozici souhrnné 

výsledky za jednotlivé obvody ORP k dalšímu využití.  

 

Mateřské školy  

V SO ORP Český Brod bylo u MŠ jako nejpotřebnější oblast k rozvoji identifikováno téma 

podpora polytechnického vzdělávání, pro Středočeský kraj to byla druhá nejpotřebnější 

oblast (na prvním místě byl rozvoj infrastruktury škol). Jako druhá nejdůležitější oblast byla 

definována podpora rozvoje matematické pregramotnosti, zde je význam potřebnosti 

odlišný od kraje i ČR (pro kraj byla tato oblast na 3. místě a pro ČR na 5. místě)  

Samostatně se hodnotily další oblasti podporované z OP, šlo o téma jazykového vzdělávání, ICT 

včetně potřeb infrastruktury a téma sociálních a občanských dovedností.  Z těchto oblastí byla 

jako nejnaléhavější z hlediska nutnosti dalšího rozvoje vyhodnocena oblast ICT včetně potřeb 

infrastruktury.  
 

Hodnocení jednotlivých oblastí:  
 

Inkluze   

V této oblasti byly zjišťovány překážky bránící naplňování inkluze ve školách.  Jako největší 

překážka byla označena velký počet dětí ve třídách, tento problém uvedlo 86,7% MŠ    ze 

SO ORP. Další překážkou, druhou v pořadí významnosti je nedostatečné finanční zajištění 

personálních nákladů na práci s heterogenními skupinami dětí (asistenti, pedagogičtí        i 

nepedagogičtí pracovníci), kterou takto označilo 73,3% MŠ. Následovala překážka týkající se 

technické nemožnosti bezbariérových úprav školy, se kterou se ztotožnilo 46,7% MŠ. 

 

Čtenářská a matematická pregramotnost 
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V oblasti čtenářské pregramotnosti mateřské školy vymezily překážky, které se vyskytují na 

jejich škole. Nejvíce škol (60,0%) označilo jako překážku nedostatek stabilní finanční podpory 

pro rozvoj příslušné pregramotnosti (nedostatečné materiálně technické zázemí, chybějící 

finance na inovace a výměnu pomůcek k rozvoji pregramotnosti, nedostatečný počet pomůcek). 

Jako další bariéry byly pojmenovány: nedostatek příležitostí ke vzdělávání pedagogických 

pracovníků a nedostatek interaktivních metod a pomůcek pro rozvoj gramotnosti. Obě tyto 

překážky označilo 33,3% škol ze správní území ORP. 

 

Pokud jde o matematickou pregramotnost, v této oblasti byla nejčastěji zmiňována překážka 

nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj této pregramotnosti. Tato překážka se 

vyskytovala v 66,7% škol. Jako problematické byly dále spatřovány: nedostatek interaktivních 

metod a pomůcek pro rozvoj pregramotnosti, nedostatek příležitostí ke vzdělávání 

pedagogických pracovníků a nedostatek možností pro sdílení dobré praxe. Tyto tři překážky 

shodně vyjmenovalo 40% škol v území. 

 

Oblasti pro zlepšování čtenářské a matematické pregramotnosti  

Mateřské školy měly označit z vybraných oblastí rozvoje ty oblasti, u nichž plánují zlepšení.  

 

Nejvíce byly zmiňovány následující okruhy: 

 

Čtenářská pregramotnost 

 1. Učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v oblasti čtenářské pregramotnosti a využívají je ve výchově 

(kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) – plánuje  zlepšení  93,3 % mateřských škol  

2. -3. Škola podporuje rozvoj čtenářské pregramotnosti a řečových aktivit v rámci školních 

vzdělávacích programů (má stanoveny konkrétní cíle) - plánuje  zlepšení 86,7% mateřských škol 

2. -3.  Učitelé využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti rozvoje čtenářské 

pregramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných škol - plánuje  zlepšení 86,7% mateřských škol 

 

Matematická pregramotnost 

1. -2.  Škola podporuje rozvoj matematické pregramotnosti v rámci školních vzdělávacích 

programů (má stanoveny konkrétní cíle) – plánuje zlepšení 73,7% mateřských škol 

1.-2. Škola pravidelně nakupuje aktuální literaturu, multimédia pro rozvoj matematické 

pregramotnosti -  plánuje  zlepšení  73,7% mateřských škol 

3. -7. Učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v oblasti matematické pregramotnosti a využívají je ve 

výchově (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.)    zlepšení plánuje  66,7% mateřských 

škol 

3. -7. Učitelé MŠ využívají poznatky v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti rozvoje matematické 

pregramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných škol -  zlepšení plánuje   66,7% mateřských škol 

3. -7.  Škola podporuje individuální práci s dětmi s mimořádným zájmem o počítání nebo logiku 

plánuje zlepšení  73,7% mateřských škol -  zlepšení plánuje  66,7% mateřských škol 

3. -7. Škola informuje a spolupracuje v oblasti rozvoje matematické pregramotnosti s rodiči- 

zlepšení  plánuje  66,7% mateřských škol 
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3. -7. Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním zabezpečením pro rozvoj 

matematické pregramotnosti -  plánuje  zlepšení  66,7% mateřských škol 

 

Polytechnické vzdělávání  

Při zkoumání překážek, které brání rozvoji polytechnického vzdělávání, uváděly mateřské školy 

nejčastěji nedostatek financí na podporu polytechnického vzdělávání. Tento nedostatek zmínilo 

53,3% mateřských škol. Jako druhá nejvýznamnější překážka byla uváděna nedostatečná 

podpora dětí se zájem o polytechnické vzdělávání jejich rodiči (40,0% MŠ). Jako třetí 

nejzávažnější překážka byla vnímána nedostatek příležitostí k dalšímu vzdělávání 

pedagogických pracovníků v oblasti polytechniky  (33,3% MŠ). 

Mateřské školy měly označit z vybraných oblastí rozvoje ty oblasti, u nichž plánují zlepšení 

v letech 2016 -2018. Nejvíce byly zmiňovány následující okruhy: 

Polytechnické vzdělávání  

1. Technické, přírodovědné a environmentální vzdělávání je na naší škole realizováno v souladu 

s RVP PV – zlepšení plánuje 73,3% MŠ z území  

2. Učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v oblasti polytechnického vzdělávání a využívají je ve výchově 

(kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) - zlepšení plánuje 66,7% MŠ z území  

3. - 4. Škola disponuje vzdělávacími materiály pro vzdělávání polytechnického charakteru - 

zlepšení plánuje 60,0% MŠ z území  

3. - 4. Škola podporuje samostatnou práci dětí v oblasti polytechnického vzdělávání - zlepšení 

plánuje 60,0% MŠ z území  

 

Digitální kompetence pedagogických pracovníků  

Jako největší překážka v této oblasti jsou spatřovány nedostatek příležitostí k dalšímu 

vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti digitálních kompetencí a nedostatek financí na 

pořízení moderního ICT (včetně údržby stávající techniky). Tyto překážky zmínilo 53,3% MŠ 

v SO ORP.  

Rozvoj infrastruktury – investice do výstavby, rekonstrukce a vybavení školy 

Tabulka č. 26 

 
Podíl MŠ, které v posledních 5 letech investovaly do stavby, rekonstrukce školy a vybavení školy v % 

 V rámci 
ORP 

V rámci 
kraje 

 V rámci ČR  

Nová výstavba či přístavba budov  
 20 15,6 6,9 
Ostatní rekonstrukce a udržovací práce, modernizace pláště, 
zateplení  13,3 28,7 26,8 
Stavební úpravy a vybavení na podporu venkovního prostředí 
školy – hřiště, zahrady 20 21,9 20 
Vybavení třídy 
 20 18,1 12,5 
Vybavení prostor školy pro rozvoj polytechnických dovedností  26,7 15,1 12,4 
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Vybavení herny 
 20 13,7 9,3 
Vybavení výpočetní technikou pro potřeby ped. pracovníků  
 20 12 8,9 
Nové didaktické pomůcky  
 26,7 15,1 12,4 
Vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí – 
čtenářské koutky, polytechnické dovednosti 20 7,9 6,2 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY  

Tabulka č. 27 Potřeby škol rozvíjet danou oblast 

Pořadí 
potřebnosti 
(1 -největší 

potřeba) 

Oblast podpory Známka hodnocení 

  V rámci 
ORP 

V rámci 
kraje  

V rámci ČR  

1. -. 2. Podpora rozvoje čtenářské 
gramotnosti  

2,26 2,50 2,48 

1. -2. Podpora rozvoje matematické 
gramotnosti 

2,27 2,35 2,33 

3 Rozvoj infrastruktury školy, včetně 
rekonstrukcí a vybavení 

   

4. -5. Podpora společného vzdělávání  2,51 2,59 2,58 

4. -5. Podpora polytechnického vzdělávání  1,96 2,16 2,19 

6. Podpora kompetencí k iniciativě        
a kreativitě 

2,12 2,37 2,33 

 

V SO ORP Český Brod byla u ZŠ jako nejpotřebnější oblast k rozvoji identifikována témata 
podpora rozvoje čtenářské gramotnosti a podpora rozvoje matematické gramotnosti Jako 
třetí nejdůležitější oblast byla definována rozvoj infrastruktury školy.  

Ve Středočeském kraji byl jako nejpotřebnější vnímán rozvoj infrastruktury školy, dále pak 

rozvoj čtenářské gramotnosti a pak matematické gramotnosti. Za nejméně potřebnější bylo 

považováno téma podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě.  

Inkluze 

V oblasti inkluze se zjišťovaly překážky bránící naplňování inkluze ve školách.  Jako největší 

překážkou bylo  pojmenováno  nedostatečné finanční zajištění personálních nákladů na práci 

s heterogenními skupinami žáků (např. asistentů pedagoga, pedagogické i nepedagogické 

pracovníky), tuto překážku zmínilo 88,9% ZŠ zSO ORP. Další překážkou, druhou v pořadí 

významnosti je nedostatek finančních prostředků pro realizaci mimoškolního vzdělávání pro 

znevýhodněné žáky (např. výstavy, exkurze, kroužky), kterou takto označilo 77,8% ZŠ. Dále byly 

nejvíce uváděny překážky nedostatečné zvládání formativního hodnocení heterogenní třídy 
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(problémy s nastavením a udržením systému hodnocení žáků apod.) a technická nemožnost 

bezbariérových úprav škol. Obě tyto překážky uvedlo 55,6% ZŠ z území ORP .  

Oblasti pro zlepšování inkluze  

Základní školy měly označit z vybraných oblastí rozvoje ty, u nichž plánují zlepšení v období 

2016-2018. Nejvíce byly zmiňovány následující okruhy: 

INKLUZE 

1. -2. Pedagogové školy jsou schopni vhodně přizpůsobit obsah vzdělávání, upravit formy 

a metody vzdělávání a nastavit různé úrovně obtížnosti v souladu se specifiky a potřebami žáků 

tak, aby bylo dosaženo a využito maximálních možností vzdělávaného žáka (např. učivo určené 

nadaným žákům je rozšiřováno a prohlubováno v souladu s jejich předpoklady, tvorba 

žákovských portfólií apod.) – zlepšení plánuje 100% ZŠ 

1. -2. Pedagogové umí využívat speciální učebnice, pomůcky i kompenzační pomůcky – zlepšení 

plánuje 100% ZŠ 

3. -7. Škola umožňuje pedagogům navázat vztahy s  místními a regionálními školami různých 

úrovní (společné diskuze, sdílení dobré praxe, akce pro jiné školy nebo s jinými školami apod.)  - 

zlepšení plánuje 88,9% ZŠ 

3. -7. Škola upravuje organizaci a průběh vyučování v souladu s potřebami žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami (např. poskytuje skupinovou výuku pro nadané žáky, skupiny mohou 

být tvořeny žáky z různých ročníků, doučování apod.) - zlepšení plánuje 88,9% ZŠ 

3. -7. Škola má vytvořený systém podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (je 

vybavena kompenzačními/ speciálními pomůckami, využívá služeb asistenta pedagoga atd.)- 

zlepšení plánuje 88,9% ZŠ 

3. -7. Škola zajišťuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami účast na aktivitách nad rámec 

školní práce, které směřují k rozvoji dovedností, schopností a postojů žáka - zlepšení plánuje 

88,9% ZŠ 

3. -7. Vyučující realizují pedagogickou diagnostiku žáků, vyhodnocují její výsledky a v souladu 

s nimi volí formy a metody výuky, resp. kroky další péče o žáky - zlepšení plánuje 88,9% ZŠ 

 

 

Čtenářská  gramotnost 

V oblasti čtenářské gramotnosti základní školy označily překážky, které se vyskytují na jejich 

škole. Nejvíce škol (88,9%) označilo jako překážku nedostatek stabilní finanční podpory pro 

rozvoj příslušné gramotnosti (k personálnímu zajištění pedagogického dozoru koutků, volně 

otevřených učeben k možnému půlení hodin, k inovaci a výměně učebních pomůcek k rozvoji 

gramotnosti, k zajištění dostatečného počtu těchto pomůcek). Jako další překážka byl uveden 

chybějící nebo nedostatečný srovnávací nástroj úrovně gramotnosti pro žáky daného věku, tuto 

překážku zmínilo 77,8% škol v území. Dále byla nejvíce uváděna překážka nezájem ze strany 

žáků a rodičů, kterou označilo 44,4% ZŠ.   

Oblasti pro zlepšování čtenářské gramotnosti  
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Základní školy měly označit z vybraných oblastí rozvoje ty, u nichž plánují zlepšení v období 

2016-2018. Nejvíce byly zmiňovány následující okruhy: 

Čtenářská gramotnost  

1. -5.  Škola podporuje rozvoj čtenářské gramotnosti v rámci školních vzdělávacích programů 

(má stanoveny konkrétní cíle) – zlepšení plánuje 88,9% ZŠ  

1. -5.  Učitelé 1. i 2. stupně rozvíjejí své znalosti v oblasti čtenářské gramotnosti a využívají je ve 

výuce (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) – zlepšení plánuje 88,9% ZŠ 

1. -5.  Škola podporuje základní znalosti a dovednosti, základní práce s textem (od prostého 

porozumění textu k vyhledávání titulů v knihovně podle potřeb žáků) – zlepšení plánuje 88,9% 

ZŠ 

1. -5.   Ve škole jsou využívána interaktivní média, informační a komunikační technologie 

v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti – zlepšení plánuje 88,9% ZŠ 

1. -5.  Škola pravidelně nakupuje aktuální beletrii a další literaturu, multimédia pro rozvoj 

čtenářské gramotnosti na 1. i 2. stupni ZŠ – zlepšení plánuje 88,9% ZŠ 

 

Matematická gramotnost 

Pokud jde o matematickou gramotnost, v této oblasti byla nejčastěji zmiňována překážka 

nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné gramotnosti (k personálnímu zajištění 

pedagogického dozoru koutků, volně otevřených učeben k možnému půlení hodin, k inovaci a 

výměně učebních pomůcek k rozvoji gramotnosti, k zajištění dostatečného počtu těchto 

pomůcek). Tuto překážku uvedlo 88,9% ZŠ.  

Jako další překážka byla uvedena chybějící nebo nedostatečný srovnávací nástroj úrovně 

gramotnosti pro žáky daného věku, tuto překážku zmínilo 77,8% škol v území. Jako 

problematické byly dále vnímány: nezájem ze strany žáků a rodičů a nedostatečné materiálně 

technické podmínky pro rozvoj příslušné gramotnosti mimo školu (exkurze, výstavy, tematické 

programy). Tyto dvě překážky shodně vyjmenovalo 44,4%ZŠ v území. 

Oblasti pro zlepšování matematické gramotnosti  

Základní školy měly uvést z vybraných oblastí rozvoje ty oblasti, u nichž plánují zlepšení 

v období 2016-2018. Nejvíce byly zmiňovány následující okruhy: 

Matematická gramotnost 

1. -4. Učitelé 1. i 2. stupně rozvíjejí své znalosti v oblasti matematické gramotnosti a využívají je 

ve výuce (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) – zlepšení plánuje 100% ZŠ v území  

1. -4. Učitelé 1. i 2. stupně využívají poznatky v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti matematické 

gramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných škol - zlepšení plánuje 100% ZŠ v území 

1. -4.  Ve škole je podporováno matematické myšlení u žáků (příklady k řešení a pochopení 

každodenních situací, situací spojených s budoucí profesí nebo k objasnění přírodních zákonů, 

atp.) - zlepšení plánuje 100% ZŠ v území 

1. -4.  Škola pravidelně nakupuje aktuální literaturu, multimédia pro rozvoj matematické 

gramotnosti na 1. i 2. stupni ZŠ - zlepšení plánuje 100% ZŠ v území 
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Jazyková gramotnost  

Z hlediska rozvoje jazykové gramotnosti byla školami nejvíce uváděna jako překážka 

nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné gramotnosti (k personálnímu zajištění 

pedagogického dozoru koutků, volně otevřených učeben, k možnému půlení hodin, k inovaci a 

výměně učebních pomůcek k rozvoji gramotností, k zajištění dostatečného počtu těchto 

pomůcek apod.). Tuto překážku označilo 100% škol ze SO ORP. Dále byla zmíněna překážka 

chybějící nebo nedostatečný srovnávací nástroj úrovně gramotnosti pro žáky daného věku nebo 

ročníku, uváděno 66,7% škol v území a překážka nezájem ze strany žáků a rodičů, kterou uvedlo 

55,6% škol.  

Oblasti pro zlepšování jazykové gramotnosti  

Základní školy měly uvést z vybraných oblastí rozvoje ty oblasti, u nichž plánují zlepšení 

v období 2016-2018. Nejvíce byly zmiňovány následující okruhy: 

 

Jazyková gramotnost 

1. -3. Učitelé 1. i 2. stupně, učitelé jazyků i ostatních předmětů rozvíjejí své znalosti v oblasti 

jazykových znalostí a využívají je ve výuce (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) – 

zlepšení plánuje 88,9% škol z území 

1. -3. Učitelé 1. i 2. stupně využívají poznatky v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti jazykové 

gramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných škol - zlepšení plánuje 88,9 % škol z území  

1. -3. Ve škole jsou využívány učebnice, cizojazyčná literatura, multimédia a další materiály pro 

rozvoj jazykové gramotnosti - zlepšení plánuje 88,9% škol z území 

 

Polytechnické vzdělávání 

V ORP byla nejvíce zmiňována překážka nedostatek financí na úhradu vedení volitelných 

předmětů a kroužků, kterou uvedlo 88,9 ZŠ z území ORP. Následovalo omezení ve formě 

nedostačujících a odpovídajících prostor (66,7% škol) a absence pozice samostatného 

pracovníka nebo pracovníků pro rozvoj polytechniky (66,7% škol).  

Oblasti pro zlepšování polytechnického vzdělávání   

Základní školy měly uvést z vybraných oblastí rozvoje ty oblasti, u nichž plánují zlepšení 

v období 2016-2018.  

Nejvíce byly zmiňovány následující okruhy: 

Polytechnické vzdělávání 

1. -2. Technické vzdělávání je na naší škole realizováno v souladu s RVP ZV – zlepšení plánuje 

100% škol z území ORP 

1. -2. Příslušní učitelé rozvíjejí své znalosti v oblasti polytechnického vzdělávání a využívají je ve 

výuce (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) - zlepšení plánuje 100% škol z území 

ORP 
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3. Škola využívá informační a komunikační technologie v oblasti rozvoje polytechnického 

vzdělávání -  zlepšení plánuje 88,9% škol z území ORP 

 

Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků  

V této oblasti byla nejvíce označena jako překážka nedostatek financí na pořízení moderního ICT 

vybavení (včetně údržby stávající techniky), kterou vnímalo jako problematickou 88,9% ZŠ. 

Další dvě překážky nevhodné/zastaralé vybavení ICT a nedostatečné znalosti pedagogických 

pracovníků v oblasti používání hardware shodně uvedlo 55,6% škol.  

Oblasti pro zlepšování podpory digitálních kompetencí pedagogických pracovníků  

Základní školy měly uvést z vybraných oblastí rozvoje ty oblasti, u nichž plánují zlepšení 

v období 2016-2018.  

Nejvíce byly zmiňovány následující okruhy: 

Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků 

1. -2. Pedagogové umí systematicky rozvíjet povědomí o internetové bezpečnosti a  kritický 

pohled na internetový obsah k rozvoji znalostí a dovedností žáků – zlepšení plánuje 88,9% škol 

v území ORP  

1. -2. Pedagogové využívají školní mobilní ICT vybavení ve výuce (notebooky, netbooky, tablety, 

chytré telefony apod.) – zlepšení plánuje 88,9% škol v území ORP 

3. -4. Pedagogové se orientují v rámci svého předmětu ve volně dostupných zdrojích na 

internetu – zlepšení plánuje 77,8% škol v území ORP 

3. -4. Pedagogové využívají ICT učebnu nebo školní stolní počítače při výuce (nejen informatiky) 

– zlepšení plánuje 77,8% škol v území ORP 

 

 

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 

Dotazované školy pojmenovaly shodně tři překážky: malý zájem zaměstnavatelů                          a 

podnikatelů o spolupráci se školami, nedostatek příležitostí ke vzdělávání pedagogických 

pracovníků v oblasti podnikavosti, iniciativy a kreativity a nedostatek výukových materiálů, 

pomůcek a metodik v oblasti podnikavosti, iniciativy a kreativity. Tyto překážky pociťuje 55,6% 

škol  

Oblasti pro zlepšování podpory kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 

Základní školy měly uvést z vybraných oblastí rozvoje ty oblasti, u nichž plánují zlepšení 

v období 2016-2018.  

Nejvíce byly zmiňovány následující okruhy: 

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 

1. -2. Učitelé využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti rozvoje iniciativy a 

kreativity mezi sebou i s učiteli z jiných škol – zlepšení plánuje 88,9% škol z území  
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1. -2. Škola učí žáky myslet kriticky, vnímat problémy ve svém okolí a nacházet inovativní řešení, 

nést rizika i plánovat a řídit projekty s cílem dosáhnout určitých cílů (např. projektové dny; při 

výuce jsou zařazeny úlohy s vícevariantním i neexistujícím řešením atp.) - zlepšení plánuje 

88,9% škol z území 

3. -4. Škola systematicky učí prvkům iniciativy a kreativity, prostředí i přístup pedagogů 

podporuje fantazii a iniciativu dětí - zlepšení plánuje 77,8% škol z území 

3. -4. Škola rozvíjí finanční gramotnost žáků (učí je znát hodnotu peněz, pracovat s úsporami, 

spravovat záležitosti, znát rizika)  - zlepšení plánuje 77,8% škol z území 

 

Rozvoj infrastruktury – investice do výstavby, rekonstrukce a vybavení školy 

 

Podíl ZŠ, které v posledních 5 letech investovaly do stavby, rekonstrukce školy a vybavení školy v % 
 V rámci 

ORP 
V rámci 
kraje 

 V rámci ČR  

Nová výstavba či přístavba budov  
 11,1 10,3 5,7 
Ostatní rekonstrukce a udržovací práce, modernizace pláště, 
zateplení  33,3 36,0 32,9 
Stavební úpravy a rekonstrukce kmenových tříd  
 11,1 13,4 10,4 
Stavební úpravy a rekonstrukce učebny informatiky  
 11,1 12,8 12,8 
Stavební úpravy a rekonstrukce školní jídelny, družiny, klubu 
apod.  
 11,1 7,8 7,4 
Vybavení kmenových tříd  
 22,2 35,6 34,2 
Vybavení mobilní počítačové učebny (např. notebooky, tablety) 
 77,8 43,8 41,5 
Nové didaktické pomůcky  
 77,8 46,5 38,0 
Interaktivní tabule  
 88,9 69,1 66,7 

 

3.1.4.2 Dotazníkové šetření spokojenosti rodičů se stavem školství v území   

 

Významný zdrojem pro zjištění názorů rodičů na fungování škol v území, bylo dotazníkové 

šetření realizované v měsících lednu a únoru 2017. Rodiče mohl vyplnit dotazník zjišťující jejich 

spokojenost se školství ve správním území ORP Český Brod.  

Celkem bylo získáno odpovědí od 303 respondentů, z nichž 103 tvořili rodiče dětí z mateřských 

škol a 200 rodiče dětí ze základních škol. Zjištěné odpovědi reprezentovaly 12% z celkového 

počtu dětí navštěvujících MŠ a ZŠ v území SO ORP.  

Mezi základní tematické okruhy zjišťování patřily: 

 materiálně technické zázemí školy  

 klima školy  
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 kvalita vzdělávacího procesu  

 školní stravování  

 školní družina a mimoškolní aktivity  

 spolupráce a komunikace se školou  

 využití dalších služeb (PPP Český Brod, logopedie…) 

 

Nejvyšší míra spokojenosti byla zjištěna u následujících témat: 

 důvěra dítěte v osobu třídního učitele 

 zakotvenost dítěte v třídním kolektivu 

 materiálně technické zázemí MŠ 

 užitečnost vzdělávacího procesu v MŠ (rozvoj potenciálu, příprava na další stupeň 

vzdělávání a do života) 

 dostupnost školní jídelny MŠ 

 komunikace se školní jídelnou 

 nízký stupeň šikany na ZŠ 
Nižší míra spokojenosti byla zaznamenána u níže uvedených bodů: 

 

 stav hygienických zařízení (ZŠ), dostupnost a vybavení tělocvičen (MŠ i ZŠ)  

 využívání venkovních učeben a zahrad (především ZŠ) 

 počet dětí ve třídě (ZŠ – 30% nespokojenost; MŠ – 81% spokojenost) 

 kapacita školní jídelny (ZŠ) 

 nabídka zájmových kroužků a příměstských táborů (neexistují střediska volného času) 

 používání moderních forem komunikace školou 

 

Hraniční spokojenost byla zjištěna u těchto témat: 

 školní jídelny - skladba jídelníčku z hlediska nutriční vyváženosti, kvalita 

podávaných jídel, prostředí 

 budova školy a její umístění v obci (týkalo se ZŠ) 

 vnitřní vybavení školy 

 školní družiny - náplň a činnost, kompetentnost vychovatelek a jejich přístup k dětem, 

provozní doba 

 nabídka mimoškolních aktivit 

 úroveň informovanosti  

 

Hodnocení jednotlivých tematických oblastí za základní školství  

 

Materiálně technické zázemí škol   

Při podrobném pohledu na jednotlivé školy není situace v materiálně technickém zázemí 

zdaleka ideální. Jako nevyhovující je především považována dostupnost a vybavení tělocvičen. V 

komentářích z dotazníků se objevuje především nespokojenost s roztříštěností ZŠ Tyršova a 

Žitomířská  do několika budov, nedostatek odborných učeben, zastaralé vybavení, nedostatečná 

kapacita škol též v Tuklatech, nedostatečné bezpečnostní opatření před školami v Českém 

Brodě, v Tuklatech i Kounicích, nevyhovující autobusové spojení.   

 

Obrázek č 8. Spokojenost s dostupností a vybaveností tělocvičen  
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Klima školy 

Tato oblast patří k nejpozitivněji hodnoceným. Děti se dle názoru rodičů v třídním kolektivu ve 

výrazné většině cítí dobře, mají důvěru ve svého třídního učitele, šikana se objevuje spíše na 

druhém stupni a škola proti ní povětšinou úspěšně bojuje. Nejhůře hodnocenou otázkou v této 

oblasti je počet žáků ve třídě, kde je kladně hodnocena jen speciální základní škola, kde 

průměrný počet žáků na třídu činí necelých osm osob. V komentářích se objevují požadavky na 

větší informovanost o způsobu boje proti sociálně patologickým jevům ve škole a organizaci 

seminářů pro rodiče s odborníky na předcházení šikaně a  stmelovací  aktivity nejen pro třídní 

kolektivy, ale i pro rodiče. Dále je komentována nespokojenost s vysokým počtem dětí ve třídě, 

především v 1. ročníku. 

Kvalita vzdělávacího procesu 

Tato oblast zjišťovala vnímání práce učitelů rodiči. Na některých školách vzbudila také nejvíce 

negativních emocí ze strany pedagogů. Ačkoliv hodnocení jednotlivých škol je rozdílné, lze říci, 

že s postupujícím věkem dítěte  rodiče stupňují své požadavky na vzdělávací proces                      

(v hodnocení MŠ se objevuje i 100% spokojenost). Největší nejistotu vyvolává otázka, zda škola 

dostatečně připravuje žáky pro život. V této oblasti je ze základních škol našeho regionu nejlépe 

hodnocena Základní škola a Praktická základní škola.  

V komentářích se objevují připomínky, že otázky schopností učitelů nelze zevšeobecnit, neb se 

vyskytují jedinci na obou stranách hodnotící škály. Dále jsou zde vzneseny požadavky na vyšší 

provázanost učiva, rozšíření výuky jazyků, akcentování rozvoje logického a technického myšlení 

a zvýšení praktické využitelnosti získaných poznatků. Rodiče doporučují zařadit více 

prožitkových metod učení, dělených hodin (i českého jazyka), vést děti k diskusi, klást menší 

důraz na známku a soutěžení, ale více pracovat s chybou, se sebehodnocením žáků, rozšiřovat 

spolupráci s dalšími stupni vzdělávání. 

 

Stravování  

Většina dětí se stravuje ve školní jídelně. Výjimku tvoří žáci speciální školy. Důvodem mohou být 

zdravotní či sociální překážky, ale dotazník příčinu nezjišťoval. Otázka kapacity  školní jídelny 



41 
 

měla v rámci dotazování největší počet negativních odpovědí. Nespokojení jsou především 

rodiče žáků škol v Českém Brodě a Tuklatech. Tuklatská školní jídelna, která je součástí zdejší 

mateřské školy, získala také nejvíce negativních názorů na dostupnost a prostředí školní jídelny. 

Se skladbou jídelníčku a kvalitou jídel jsou nespokojeni především rodiče žáků ze ZŠ Tyršova a 

ZŠ Tuklaty. Předmětem slovní kritiky je dále skladba jídelníčku, málo srozumitelné názvy jídel a 

především ve školní jídelně v Českém Brodě velká frekvence strávníků. 

Obrázek č 9. Spokojenost s kapacitou školní jídelny  

 

 

Školní družina a mimoškolní aktivity  

Dostupnost školní družiny patří především na málotřídních školách k nejlépe hodnoceným 

oblastem. Naopak nabídka zájmových kroužků a příměstských táborů je na druhé straně 

hodnotící škály. V komentářích zaznívají stesky nad nedostatečnou nabídkou sportovních aktivit 

pro děvčata, polytechnických pro chlapce, kroužků hudebních a dramatických, pro nejmladší 

děti a na druhé straně i náctileté. Nabídka příměstských táborů je ve srovnání s jinými SO  ORP 

dle názorů rodičů předražená, chybí zde středisko volného času typu domu dětí a mládeže. 

Předmětem kritiky je doba kroužků s ohledem na návaznost dopravy pro děti z jiných obcí. 

 

Hodnocení jednotlivých tematických oblastí za předškolní vzdělávání 

 

Materiálně technické zázemí 

Materiálně technické zázemí mateřských školek je na rozdíl od základních škol rodiči hodnoceno 

převážně jako vyhovující. Připomínky jsou hlavně k vybavení zahrad, jejich zastínění, vybavení 

tříd a nedostatečného používání bezpečnostních systémů. 
 

Obrázek č 10. Spokojenost s počtem dětí ve třídě v mateřských školách  
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Klima školy 

Klima ve všech mateřských školách je rodiči vnímáno velmi pozitivně, šikana se prakticky 

nevyskytuje a důvěra v třídního učitele je na většině školek stoprocentní. V komentářích se 

objevují připomínky k vysokému počtu dětí ve třídách, v některých školkách by přivítali více 

učitelek a osobnější přístup k rodičům. 

Kvalita vzdělávacího procesu  

I tato oblast byla hodnocena velmi kladně. V podstatě se nevyskytuje ani jeden rodič, který by 

vzdělávací proces v mateřské škole považoval za rozhodně nevyhovující. V komentářích se u 

některých školek se objevuje požadavek na výuku angličtiny a akcentaci práce s předškoláky a s 

dětmi se specifickými poruchami učení. 

Stravování 

93 % dětí v mateřských školách se stravuje ve školní jídelně. Vzhledem ke skutečnosti, že 

všechny školky mají jídelnu nebo alespoň výdejnu v objektu školky, patří, na rozdíl od 

základních škol, otázka dostupnosti k nejpozitivněji hodnoceným. Drobné připomínky jsou ke 

skladbě jídelníčku. V komentářích se objevuje požadavek na zařazení více čerstvého ovoce a 

zeleniny, méně experimentování s luštěninami, více mléčných výrobků. Rodiče by měli zájem o 

společnou schůzku s vedením školky a školní jídelny. Rodiče chtějí platit bezhotovostním 

převodem, přečíst si jídelníček na internetu, obědy odhlásit i přihlásit elektronicky až do 7 hod. 

řešeného dne. V některých školkách je cena stravného stanovena včetně odpolední svačiny, i 

když dítě odchází domů po obědě, což je předmětem kritiky.   

Mimoškolní aktivity 

Tato oblast patřila k rodiči nejhůře hodnoceným.  Z komentářů vyplývá, že rodiče by měli zájem 

o více výletů, plavání, solnou jeskyni, exkurze, školku v přírodě pro předškoláky, příměstské 

tábory, dílničky, výuku angličtiny. 

Spolupráce a komunikace se školou 

V převážné většině byla komunikace se školou hodnocena kladně. Pouze v některých školkách je 

kritizováno nedostatečné využívání moderních forem komunikace. Z komentářů zaznívá 

požadavek na zřízení webových stránek MŠ Břežany a aktualizaci i u některých jiných MŠ. 

Někteří rodiče by uvítali e-mailovou komunikaci s vedením školky. V jednom případě byl zmíněn 

požadavek na větší předávání informací o chování dítěte ve školce.  Pozitivně lze hodnotit zájem 

rodičů o spolupráci rodičů se školkou, i když téměř 7 % rodičů nemá zájem o žádnou spolupráci 



43 
 

s MŠ a téměř 10 % tuto otázku ignorovalo. Největší zájem je o spolupráci při pořádání 

společných akcí a poskytování drobných služeb. 

 

3.1.5 Existující strategické dokumenty související s oblastí vzdělávání  
 

Celostátní: 

1. Bílá kniha - národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Formuje vládní 
strategii v oblasti vzdělávání. Strategie odráží celospolečenské zájmy a dává konkrétní 
podněty k práci škol (4. 12. 2002) 
http://www.msmt.cz/dokumenty/bila-kniha-narodni-program-rozvoje-vzdelavani-v-
ceske-republice-formuje-vladni-strategii-v-oblasti-vzdelavani-strategie-odrazi-
celospolecenske-zajmy-a-dava-konkretni-podnety-k-praci-skol 
 

2.  Strategie vzdělávací politiky do roku 2020  
http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/strategie-vzdelavaci-politiky-ceske-
republiky-do-roku-2020 
 

3. Upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání účinný od 1.9.2013 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-
program-pro-zakladni-vzdelavani 
 

4. Strategie digitálního vzdělávání ČR do roku 2020  
http://www.msmt.cz/ministerstvo/strategie-digitalniho-vzdelavani-do-roku-2020 
 

5. Koncepce podpory mládeže ČR na období 2014-2020 

http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/koncepce-podpory-mladeze-na-

obdobi-2014-2020 

 

6. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání  

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv 

 

7. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 
2015-2020  
http://www.msmt.cz/file/35167_1_1/ 
 

8. Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016-2018 
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/akcni-plan-inkluzivniho-vzdelavani-na-
obdobi-2016-2018 
 

9. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji za školní rok  
2014/2015  
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/vyrocni-zpravy-o-
stavu-a-rozvoji-vzdelavani-v-ceske-1 

Krajské: 

1. Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji 2016-2020 
http://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/koncepcni-materialy 

 

http://www.msmt.cz/dokumenty/bila-kniha-narodni-program-rozvoje-vzdelavani-v-ceske-republice-formuje-vladni-strategii-v-oblasti-vzdelavani-strategie-odrazi-celospolecenske-zajmy-a-dava-konkretni-podnety-k-praci-skol
http://www.msmt.cz/dokumenty/bila-kniha-narodni-program-rozvoje-vzdelavani-v-ceske-republice-formuje-vladni-strategii-v-oblasti-vzdelavani-strategie-odrazi-celospolecenske-zajmy-a-dava-konkretni-podnety-k-praci-skol
http://www.msmt.cz/dokumenty/bila-kniha-narodni-program-rozvoje-vzdelavani-v-ceske-republice-formuje-vladni-strategii-v-oblasti-vzdelavani-strategie-odrazi-celospolecenske-zajmy-a-dava-konkretni-podnety-k-praci-skol
http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/strategie-vzdelavaci-politiky-ceske-republiky-do-roku-2020
http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/strategie-vzdelavaci-politiky-ceske-republiky-do-roku-2020
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani
http://www.msmt.cz/ministerstvo/strategie-digitalniho-vzdelavani-do-roku-2020
http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/koncepce-podpory-mladeze-na-obdobi-2014-2020
http://databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/koncepce-podpory-mladeze-na-obdobi-2014-2020
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv
http://www.msmt.cz/file/35167_1_1/
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/akcni-plan-inkluzivniho-vzdelavani-na-obdobi-2016-2018
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/akcni-plan-inkluzivniho-vzdelavani-na-obdobi-2016-2018
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/vyrocni-zpravy-o-stavu-a-rozvoji-vzdelavani-v-ceske-1
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/vyrocni-zpravy-o-stavu-a-rozvoji-vzdelavani-v-ceske-1
http://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/koncepcni-materialy
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2. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji za školní rok 
214-2015 

http://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/koncepcni-materialy 

Na úrovní SO ORP Český Brod: 

1. Strategie územního obvodu ORP Český Brod v oblasti předškolní výchovy, sociálních 

služeb, odpadového hospodářství a dopravy 

http://www.cesbrod.cz/media/18/02_prilohy/Strategie_MOS_1505_CesBrod.pdf 

Místní: 

1. Strategický plán města Český Brod do roku 2022 

http://www.cesbrod.cz/media/3/05_pdf/stratplakt1211.pdf 

 

2. Program rozvoje obce Poříčany 2015-2025  

http://www.obec-

poricany.cz/e_download.php?file=data/editor/307cs_1.pdf&original=N%C3%A1vrh+pl%C3

%A1nu+rozvoje+obce.pdf 

3. Výroční zprávy základních škol v ORP Český Brod 

 

 

3.1.6 Specifická část analýzy 

3.1.6.1. Analýza dotčených skupin v oblast vzdělávání  

 

Tabulka č.28  Analýza dotčených skupin 

Název dotčené 

skupiny 

Očekávání dotčené 

skupiny 

Rizika spojené 

se skupinou 

Způsob 

komunikace 
Opatření 

Rodiče, kteří mají děti 

v MŠ, ZŠ 

 Kvalitní vzdělávání  Přechod dětí na 

jinou MŠ či ZŠ 

 Schůzky 

svolávané ZŠ a MŠ 

 Analýza 

očekávání-

předcházení 

problémům 

Rodiče – zájem o MŠ, ZŠ  Dostatečná kapacita  Nedostatečná 

kapacita, 

návaznost MŠ a 

ZŠ 

Zastupitelstva, 

schůzky rodičů  

 Demografický 

průzkum, územní 

plánování 

Děti v MŠ a žáci v ZŠ  Moderní forma 

výuky, komunikace s 

pedagogem 

 Přístup žáků k 

výuce 

Dialog učitel x žák  Jasně stanovená 

pravidla  

Pedagogové a další 

zaměstnanci 

 Vyšší platové 

podmínky 

 Nekvalitní - 

dostačující 

vzdělání, ale 

 Ředitel a výběr 

zaměstnanců 

Kvalitní výběrové 

řízení  

http://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/koncepcni-materialy
http://www.cesbrod.cz/media/18/02_prilohy/Strategie_MOS_1505_CesBrod.pdf
http://www.cesbrod.cz/media/3/05_pdf/stratplakt1211.pdf
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chybí praxe 

Představitelé obce, 

která má ZŠ, MŚ 

 Dostatečná 

kapacita, zajištění 

povinnosti 

zřizovatele 

Nezájem obce o 

dofinancování 

rozpočtu škol  

 Zastupitelstva, 

schůzky 

zřizovatelů a 

zástupců ZŠ a MŠ 

 Rozpočty obcí 

Představitelé obce, kde 

škola ZŠ nebo MŠ není 

 Zajištění 

smluvní/spádové ZŠ 

a MŠ  

 Přispívání na  

školkovné dětem 

dojíždějícím 

 Schůzky obce, 

ZŠ,MŠ a rodičů 

 Dlouhodobé 

smluvní dohody 

Ostatní zřizovatelé 

(mimo obce) 

 Dostatečné 

množství dětí a 

kvalitních pedagogů 

Nekvalitní 

pedagogický 

personál  

 Besedy s rodiči, 

účast na 

zastupitelstvech 

 Propracované 

komunikační 

kanály a způsob 

předávání 

informací 

Partneři škol (sponzoři, 

sdružení rodičů, NNO,  

…) 

 Produktivní 

vzájemnou 

spolupráci 

Stálost partnera, 

nejistota 

pravidelného 

sponzoringu  

Osobní schůzky, 

prezentace, účast 

na společných 

akcích  

 Dobré 

rozplánování, 

příprava 

dlouhodobého  

Představitelé  Naplnění očekávání 

obyvatel 

Doba působení 

jen volební 

období  

Schůzky 

představitelů obcí 

 Předávání 

informací, dle 

potřeby 
Obcí SO ORP 

Kraje  Dostatek škol Finance  Strategické 

dokumenty-

nařízení   

 Komunikace 

s krajem při 

tvorbě 

dokumentů 

Stát  Tvorba legislativy Stabilita vlády   Tiskové zprávy, 

otevřená jednání  

Odborníci při 

sestavování 

legislativy  

Média  Dostatečné 

množství materiálů 

pro komunikaci 

 Objektivita 

informací 

 Tiskové zprávy, 

články, rozhovory 

 Kvalitní PR 

materiály 

 

 

 

3.1.6.2 Analýza rizik v oblasti vzdělávání  

  
Tabulka č.29   Analýza rizik  

 

Název rizika 

Hodnocení rizika 
Opatření ke snížení 

významnosti rizika 

Vlastník 

rizika 
Pravděpodobnost 

(P) 

Dopad 

(D) 

V = 

P*D 

Finanční riziko           

Nedostatek financí na běžný 
provoz a opravy 

3 3 9 Hledání jiných 
finančních zdrojů 

Obec 
zřizující ZŠ, 
MŠ 

Nedostatek financí na investice 
a vybavení 

5 5 25 Hledání jiných 
finančních zdrojů 

Obec 
zřizující ZŠ, 
MŠ 
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Dotace 2 5 10 Snížení náročnosti 
administrace projektu - 
sankce za chyby 

Příjemce 
dotace 

Zabezpečení finanančních 
prostředků na provoz 

3 3 9 Z důvodu povinnosti 
přijmout předškoláka 
obec přichází o finance 

Obec, 
zřizovatel 

Nedostatek financí na platy 3 3 9 Projektové financování Stát 

Organizační riziko      

Špatné rozmístění ZŠ, MŠ 
v rámci území 

3 3 9 Územní plánování Obce 
daného 
území 

Nedostatek dětí / příliš mnoho 
dětí (nepříznivý demografický 
vývoj) 

5 5 25 Demografické studie Obce 
daného 
území 

Rušení dopravních spojů 
zajišťující dopravu dětí do a ze 
ZŠ, MŠ 

2 2 4 Vyjednávání obcí s 
provozovateli 
dopravních služeb 

Obce, kraj 

Nezájem či neochota obcí na 
spolupráci 

2 4 8 Společný zájem při 
řešení problému 

Obce 
daného 
území 

Nevhodně stanovené 
normativy na ZŠ a MŠ ze strany 
kraje 

3 5 15 Zapojit se do diskuse, 
kterou Kraj avizuje 
před jejich tvorbou 

Obce 
daného 
území 

Právní riziko      

Změna legislativy, která 
povede k vynuceným 
investicím (např. zpřísnění 
hygienických předpisů) 

3 4 12 Včas informovat 
zřizovatele 

Obce 
daného 
území 

Velká rozhodovací pravomoc 
rodičů 

4 4 16 Zdlouhavé právní 
jednání 

ZŠ 

Zdlouhavé správní řízení při 
vyjednávání s krajem 

4 2 8 Změna legislativy MŠ 

Reformy, které zhorší 
podmínky pro kvalitní výuku 

4 4 16 Sledovat situaci a nebýt 
pasivní 

Obce 
daného 
území 

Technické riziko      

Špatný technický stav budov 
ZŠ, MŠ 

4 5 20 Postupná 
rekonstrukce,dotace 

Obec 
zřizující ZŠ, 
MŠ 

Nedostatečné vybavení pro TV 3 5 15 Strategický plán, nebo 
finance 

ZŠ 

Zastaralé či nevyhovující 
vybavení 

3 4 12 Postupná obnova Obec 
zřizující ZŠ, 
MŠ 

Věcné riziko      

Špatné řízení školy 2 4 8 Personální obsazení Obec 
zřizující ZŠ, 
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MŠ 

Nízká kvalita výuky 2 4 8 Ředitel školy při 
výběru zaměstnanců 

Konkrétní 
ZŠ, MŠ 

Nezájem rodičů o umístění dětí 
do konkrétní ZŠ, MŠ 

2 2 4 Podpora malotřídek, 
aktivity mimo 
vyučování 

Konkrétní 
ZŠ, MŠ 

Personální rizika 
(aprobovanost, fluktuace, věk ) 

3 4 12 Pečlivý výběr 
kvalitního 
pedagogického sboru 

Konkrétní 
ZŠ, MŠ 

 

 

3.1.7 Východiska pro strategickou část 

3.1.7.2 Vymezení prioritních oblastí rozvoje ve SO ORP Český Brod  

 

Na základě analytických zjištění, diskusí v pracovních skupinách a jednání s partnery byly 

definovány následující priority:  

 

I. Zvýšit kvalitu a efektivitu vzdělávání a výchovy a zajistit příznivé klima škol 

II. Zajistit kvalitní a kvalifikované řízení škol  

III. Zajistit dostatek motivovaných, kvalifikovaných a společensky respektovaných 

pedagogických pracovníků  

IV. Zajistit dostatečné, vhodné a moderní materiálně technické zázemí škol a školských 

zařízení  

V. Rozvíjet vzájemnou spolupráci škol  a jejich spolupráci s dalšími subjekty  

VI. Rozvíjet  mimoškolní  a neformální vzdělávání  

 

3.1.7.3 SWOT-3 analýza prioritních oblastí rozvoje v SO ORP Český Brod  

  

Zpracování SWOT analýzy probíhalo v pracovních skupinách, odděleně se vytvářena SWOT 

analýza za zástupce MŠ a zástupce ZŠ. K navrženému dokumentu se měli možnosti vyjádřit také 

rodiče zastoupení v pracovní skupině. Prioritizaci jednotlivých bodů provedl Řídící výbor MAP 

na svém jednání.   

Priorita č. 1. Zvýšit kvalitu a efektivitu vzdělávání a výchovy a zajistit příznivé klima škol 

Silné stránky  Slabé stránky 
1. Flexibilita, osobní nasazení a dostatečná 

odbornost pedagogů  
 

2. Statečnost pedagogů 
 

3. Podnětné prostředí pro děti v MŠ 

1. Nedostatek financí na personální podporu 
pedagogické práce (asistenti) a na nákup 
didaktických pomůcek 
 

2. Velký počet dětí ve třídách a nedostatek 
financí na jejich dělení do skupin  
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3. Nedostatečný prostor pro práci s nadanými    

a talentovanými dětmi 
 

Příležitosti  Ohrožení  
1. Dotace a granty 

 
2. Možnost spolupráce s odbornými pracovníky 

 
3. Nové metody a programy  

 
4. Příklady dobré praxe z jiných škol  

 

1. Inkluze ve školách a povinné přijímání 
dvouletých dětí do MŠ  
 

2. Neúnosné zatěžování žáků neustálým 
rozšiřováním okruhu požadovaných znalostí 
(např. 2 cizí jazyk)  
 

3. Nedostatečný počet kvalifikovaných 
pedagogů na trhu práce, zvláště mladých  
 

 

Priorita č. 2. Zajistit kvalitní a kvalifikované řízení škol  

Silné stránky  Slabé stránky 
1. Zkušený a dostatečně odborný management 

škol 
 
2. Sdílení zkušeností vedoucích pracovníků 

v rámci ORP  
 
3. Dobrá spolupráce se zřizovatelem  

 
4. Nízká fluktuace pedagogických pracovníků 

1. Přetíženost managementu škol provozními 
záležitostmi na úkor koncepčního řízení  

 
2. Nedostatek financí na motivaci a budování 

týmu  
 
3. Chybějící systémově informační, metodická, 

právní a technická podpora ředitelů škol 
 

Příležitosti  Ohrožení  
1. Příklady dobré praxe z jiných škol  
 
2. Další vzdělávání  
 
3. Dotace a granty 

 

1. Narůstající administrativa v důsledku 
požadavků MŠMT, kraje a zřizovatele 

 
2.  Změny v místních zastupitelstvech  
3. Chybějící lidské zdroje  

 

Priorita č. 3 Zajistit dostatek motivovaných, kvalifikovaných a společensky 

respektovaných pedagogických pracovníků  

Silné stránky  Slabé stránky 
1. Flexibilita, osobní nasazení a dostatečná 

odbornost pedagogů  
 
2. Široká nabídka vzdělávacích programů      

pro pedagogy 
 

3. Existence Pedagogicko psychologické 
poradny Český Brod  
 

1. Nedostatek financí na motivaci a vzdělávání  
 
2. Nedostatek některých aprobací, menší 

možnosti v kvalifikovaném studiu – 
speciální pedagogika 

 
3. Nedostatek kvalifikovaných pedagogických 

pracovníků (u MŠ) 
 

Příležitosti  Ohrožení  
1. Komunitní aktivity  
 

1. Narůstající administrativa v důsledku 
požadavků MŠMT, kraje a zřizovatele 
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2. Kariérní řád 
 
3. Dotace a granty  

 

 
2. Nedostatek respektu společnosti 
k pedagogickým pracovníkům  
 
3. Časté reformy ve školství a zvyšující 
se požadavky na administrativu na úkor 
vzdělávacího procesu  
 
4. Nedostatečný počet kvalifikovaných 
pedagogů na trhu práce  

 

Priorita č. 4. Zajistit dostatečné, vhodné a moderní materiálně technické zázemí škol           

a školských zařízení  

Silné stránky  Slabé stránky 
1. Snaha zřizovatelů a vedení škol o postupné 

zlepšování zázemí škol při využití dotací  
 
2. Existence zahrad u všech MŠ   
 
3. Většina objektů škol je ve vlastnictví 
zřizovatele 

1. Nedostatečné materiálně technické zázemí 
škol a školských zařízení, zvláště tělocvičen 
a jídelen a neexistence bezbariérového 
přístupu 

  
2. Roztříštěnost budov škol v některých 

obcích, existence mnoha odloučených 
pracovišť 
 

3. Nedostatečná kapacita tříd v některých MŠ 
a ZŠ  

 
Příležitosti  Ohrožení  
1. Dotace a granty  
 
2. Využití místních sponzorů  

 
3. Spolupráce se zřizovatelem a vzájemná 

spolupráce obcí  
 

1. Administrativní náročnost realizace 
projektů  

 
2. Nedostatečné financování od zřizovatelů       

i nedostatek vhodných dotačních titulů 
(navýšení kapacity, tělocvičny, jídelny)  

 
3. Změny v místních zastupitelstvech 

 

 

Priorita č. 5. Rozvíjet vzájemnou spolupráci škol a jejich spolupráci s dalšími subjekty  

Silné stránky  Slabé stránky 
1. Realizace prvního společného projektu 

spolupráce (výzva č. 46) a vybudování 
pedagogicko psychologické poradny  

 
2. Ochota škol ve SO ORP  a jejich zřizovatelů 

spolupracovat  
 
3. Významná role školy při rozvoji komunitního 

života  

1. Nízký stupeň spolupráce mezi rodinou, školou 
a dalšími institucemi 

 
2. Nedostatečná spolupráce obcí ve SO ORP 

z hlediska naplnění kapacity ZŠ 
 
3. Ve SO ORP chybí zajišťující odbor školství  

Příležitosti  Ohrožení  
1. Vzájemná spolupráce obcí  
 

1. Zaneprázdněnost potenciálních zájemců           
o spolupráci  
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2. Komunitní aktivity  
 
3. Dotace a granty na sdílené projekty a rozvoj 

partnerství 
 

 
2. Nedostatek výzev pro sdílené projekty  
 
3. Chybějící lidské zdroje  
 
4. Nepřiměřené protěžování dětí jejich rodiči 

 

Priorita č. 6. Rozvíjet mimoškolní a neformální vzdělávání 

Silné stránky  Slabé stránky 
1. Význam malých (málotřídních) škol, které 

suplují garanty volnočasových aktivit (bývají 
jediným funkčním subjektem v této oblasti)  

 
2. Dostatečně pestrá rozmanitá nabídka 

volnočasových aktivit pro děti ve větších 
obcích 
 

3. Fungování NNO v oblasti zájmového 
vzdělávání  

1. Nedostatečná kapacita prostor a nedostatečné 
vybavení pro mimoškolní činnosti  

 
2. Chybějící středisko volného času  

 
3. Obtížná dopravní dostupnost pro děti 

z menších obcí 

Příležitosti  Ohrožení  
1. Podpora programů prevence sociálně 

patologických jevů  
 
2. Narůstající počet dětí v menších obcích 

(výstavba, migrace z měst)  
 

3. Dotace a granty  
 
 

1. Nedostatek financí pro tuto oblast  
 
2. Nedostatek vhodných osob pro tuto činnost 

na trhu práce  
 
3. Obecně přístup rodičovské veřejnosti a jejich 

zájem o trávení volného času dětí  

 

Průřezová priorita č. 1 Čtenářská a matematická gramotnost 

Silné stránky  Slabé stránky 
1.  Vzrůstající počet pedagogických pracovníků 

kompetentních k rozvoji čtenářské                     
a matematické gramotnosti  

 
2. Zájem pedagogických pracovníků o čtenářské 

dílny a o nové metodické postupy  
 
3. Vytvořená metodika pro čtenářskou                      

a matematickou gramotnost 
 

1. Chybějící motivace žáků  
 
2. Nízká úroveň čtenářské gramotnosti žáků 
 
3. Mýtus: matematika je něco hrozného  

 

Příležitosti  Ohrožení 
1.  Nabídka kurzů čtenářské a matematické 

gramotnosti 
 
2. Nabídka metod zvyšování čtenářské a 

matematické gramotnosti  
 
3. Podpora nadaných  

1. Nezájem žáků o čtení a učení vůbec  
 
2. Nízká úroveň středního školství  
 
3. Preferování audiovizuálních médií                
před čtením  

 

Průřezová priorita č. 2 Inkluze  
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Silné stránky  Slabé stránky 
1.  Stále ještě existující možnost vzdělávání žáků 

se SVP v samostatně zřízené škole (§ 16 
odst.9) 

 
2. Jednoznačně určená podpůrná opatření 
 
3. Využití zkušeností speciálních pedagogů         

ze Speciální školy v Č. Brodě  

1. Nepřipravený pedagogický sbor  
 
2. Administrativní náročnost  
 
3. Přetíženost poradenských zařízení – dlouhé 

lhůty  
 
4. Univerzálnost testů 

Příležitosti  Ohrožení 
1. Vzdělávání učitelů, rozšíření znalostí  
 
2. Nabídka dotačních možností k tomuto tématu 
 
3. Zájem rodičů o inkluzi  

1. Brzké vyhoření učitelů 
 
2. Snížení úrovně vzdělání v základních školách  

 
3. Nadaným žákům je věnována malá pozornost 

(nezbývá na ně čas) 
 

 

 

Přílohy  

Seznam členů pracovních skupin včetně garantů 

Tabulka investičních priorit 

 


