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

Priorita č. I. 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. Sdílení dobré praxe Statečnost 
pedagogů 

3. Podnětné prostředí pro děti 
v MŠ  

1. Velký počet dětí ve třídách, nedostatek financí prostor a 
učitelů na jejich dělení dětí do skupin a individualizaci 
výuky. Nedostatečný prostor pro práci s nadanými 
a talentovanými dětmi  

2. Velký objem a nevyváženost jednotlivých oblastí 
celkového učiva obsaženého v ŠVP.  

3. Nedostatek “neprojektových” financí na personální 
podporu pedagogické práce (asistenti, speciální 
pedagogové, školní psychologové) a na nákup některých 
didaktických pomůcek 

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. Časté a mnohdy nepropracované systémové změny ve 
vzdělávání, např.: inkluze ve školách, povinné vzdělávání 
předškoláků, dvouleté děti v MŠ…. 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. II. 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. 
Nedostatečné rozdělení zodpovědnosti za 
provozní řízení školy a pedagogické vedení  

2. Specifičnost prostředí velkých škol pro budování 
motivovaného týmu 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 např.: program Ředitel 
Naživo 

3. Dotace a granty 

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

2.  Možnost nekompetentních zásahů ze 
strany  zřizovatele (zastupitelstva) Změny 
v místních zastupitelstvech 

3. Chybějící lidské zdroje  



Priorita č. III 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 

4. Sdílení dobré praxe v regionu např.: 
Pracovní skupina pro čtenářskou a 
matematickou gramotnost a skupina pro 
sdílení zkušeností s výukou cizích jazyků a 
setkávání asistentů pedagoga  

Nedostatek financí na motivaci a vzdělávání 

1. Nedostatek učitelů s některými aprobacemi 
některých aprobací 

2. Nedostatek kvalifikovaných pedagogických 
pracovníků (u MŠ) 

3. Menší možnosti v kvalifikovaném studiu – 
speciální pedagogika 

Příležitosti  Ohrožení  

1. Komunitní aktivity  
2. Další vzdělávání např.: program Učitel 

Naživo Kariérní řád 

3. Dotace a granty  

4. Podpora týmové spolupráce na školách 

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

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. IV. 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. Spolupráce obcí při navyšování kapacit ZŠ  

3. Existence zahrad u všech MŠ 

4. Většina objektů škol je ve vlastnictví 
zřizovatele 

1. Nedostatečná kapacita ZŠ a ZUŠ  

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

3. Roztříštěnost budov škol v některých obcích, 
existence mnoha odloučených pracovišť 

Příležitosti  Ohrožení  

1. Dotace a granty 

2. Využití místních sponzorů 

3. Spolupráce se zřizovatelem a vzájemná 
spolupráce obcí, vznik DSO (Dobrovolný 
svazek obcí Český Brod - Doubravčice 

1. Nereálnost zajištění potřebných investic do 
školství jen z vlastních zdrojů. Nedostatečné 
financování od zřizovatelů  

2. Dotační strategie (nedostatek vhodných 
dotačních titulů  např. navýšení kapacity, 
výstavba tělocvičen, jídelen, administrativní 
náročnost realizace projektů  

3.  Změny v místních zastupitelstvech  



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

Silné stránky  Slabé stránky 

1. Realizace společných projektů spolupráce 
(Sdílené radosti a strasti škol I - III) a 
vybudování pedagogicko psychologické 
poradny 

2. Ochota škol ve SO ORP  a jejich 
zřizovatelů spolupracovat 

3. Významná role školy při rozvoji 
komunitního života  

1. Chybějící střední článek řízení typu školského 
úřad. V SO ORP chybí zajišťující odbor školství. 

2. Nízký stupeň spolupráce mezi některými 
rodinami, školou a dalšími institucemi  

3. Nízká míra vlastní iniciativy některých obcí SO 
ORP při spolupráci k optimalizaci kapacit ZŠ i MŠ 
Nedostatečná spolupráce obcí ve SO ORP 
z hlediska naplnění kapacity ZŠ    

Příležitosti  Ohrožení  

1. Vzájemná spolupráce obcí, mimo jiné i v 
rámci Dobrovolného svazku obcí Český 
Brod - Doubravčice 

2. Komunitní aktivity 

3. Dotace a granty na sdílené projekty a 
rozvoj partnerství 

1. Zaneprázdněnost potenciálních zájemců 
o spolupráci 

2. Nedostatek výzev pro sdílené projekty 

3. Chybějící lidské zdroje 

4. Nepřiměřené protěžování dětí jejich rodiči 

 



Priorita č. VI. Rozvíjet mimoškolní a neformální vzdělávání 

Silné stránky  Slabé stránky 

1. Dostatečně pestrá rozmanitá nabídka 
volnočasových aktivit pro děti ve větších 
obcích 

2. Fungování NNO v oblasti zájmového 
vzdělávání  

3. Organizace volnočasových aktivit malými 
málotřídními školami, které bývají často 
jediným subjektem v této oblasti na malé 
obci Význam malých škol, které suplují 
garanty volnočasových aktivit  

1. Nedostatečná kapacita prostor a nedostatečné 
vybavení pro mimoškolní činnosti 

2. Chybějící středisko volného času (DDM) 

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, především 
výdajů na investice a mzdy  

2. Nedostatek vhodných osob pro tuto činnost 
na trhu práce 

3. Obecně přístup rodičovské veřejnosti a jejich 
zájem o trávení volného času dětí  

4. Epidemiologická opatření  

 

 

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 rozvoj  čtenářské 
a   matematické gramotnosti 

 

1. Digitalizace běžných úkonů, která vede ke 
snížení motivace žáků rozvíjet čtenářskou a 
matematickou gramotnost Chybějící motivace 
žáků 

2.Nízká úroveň čtenářské gramotnosti žáků 

2. Rozšířený předsudek o složitosti matematiky 
Mýtus: matematika je něco hrozného 

3. Zkostnatělý systém výuky českého jazyka, 
matematiky, který nevede k rozvoji a motivaci 
dětí. 

Příležitosti  Ohrožení 

1.  Nabídka Rozvoj metod pro zvyšování 1. Nezájem žáků o čtení a učení vůbec 



čtenářské a matematické gramotnosti a 
nabídka kurzů čtenářské a matematické 
gramotnosti pro jejich využití.  

2. Podpora nadaných žáků 

3. Plánovaná změna RVP se zaměřením na 
podporu čtenářských dovedností a 
přemýšlení a uvažování,  práci s chybou,  
bádání o principech. 

2. Nízká nemotivační úroveň přijímacího řízení na 
střední školy středního školství 

3. Preferování audiovizuálních médií před čtením  

Průřezová priorita č. 2 Inkluze  

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. Spolupráce a vzájemná podpora škol, 
speciálních pedagogů a  PPP v regionu 
Využití zkušeností speciálních pedagogů 
ze Speciální školy v Č. Brodě  

1. Nepřipravený pedagogický sbor a ŠVP na inkluzi 

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. Rozšiřování spolupráce rodič – škola- 
pedagog- dítě s cílem zažití úspěchu a 
osobního respektu každým žákem Zájem 
rodičů o inkluzi  

1. Brzké vyhoření učitelů 

2. Snížení úrovně vzdělání v základních školách 

3. Nedostatečný individuální přístup k žákům od 
kompetentních pracovníků Nadaným žákům je 
věnována malá pozornost (nezbývá na ně čas) 

 


