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1 Úvod 

1.1 Důvody realizace MAP 

Dosavadní zkušenosti z realizace systémových změn ve vzdělávání ukazují, že je nutné posílit přenos 

těchto změn na úroveň jednotlivých škol a ostatních organizací a institucí působících ve vzdělávání na 

místní úrovni. Decentralizace, která proběhla v regionálním školství, nebyla provázena budováním 

dostatečných odborných kapacit na středních úrovních řízení. Ze zjištění české školní inspekce, ale 

také projektů Agentury pro sociální začleňování nebo organizace Člověk v tísni, je zřejmé, že 

zřizovatelům (v případě ZŠ a MŠ jsou to zejména obce) často chybí vize rozvoje škol a že nemají 

koncepci vzdělávací politiky zejména ve vztahu k začleňování znevýhodněných dětí, potažmo 

k inkluzivnímu modelu vzdělávání, řízení a hodnocení kvality vzdělávání. To souvisí s neujasněným 

vztahem mezi zřizovatelem, školami a dalšími vzdělávacími zařízeními na území obce a s nejasností 

ohledně metodického vedení. Mezi úrovní systémovou a školní tak existuje značná propast, která 

způsobuje, že dopad systémových změn není dostatečný a nepřispívá tolik ke zvýšení kvality 

vzdělávání. Aby bylo možné příslušnými operačními programy výše zmíněné nedostatky řešit, bylo 

rozhodnuto, že prostřednictvím systému výzev a projektů bude na celé území ČR přenášena jednotná 

koncepce metodické podpory jak zřizovatelům, tak i jednotlivým školám. 

1.2 Co je to MAP 

MAP je Místní Akční Plán vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzívního 

vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, 

zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů 

pro realizaci MAP a zaměření sběru dat. MAP byl zpracováván metodou komunitního plánování 

a expertního zpracování z důvodu potřebnosti zapojení maximálního množství relevantních aktérů do 

jeho tvorby. Již v přípravné fázi projektu byli osloveni aktéři vzdělávání v území s výzvou o spolupráci 

na jeho vzniku. Do projektu se podařilo zapojit všechny aktéry, kteří se v území ORP nacházejí 

a tématem vzdělávání se zabývají. Základním principem MAP je, že respektuje již vytvořená 

partnerství a zohledňuje již vytvořené místní strategie (Strategie území SO ORP Aš v oblasti školství, 

sociálních služeb, odpadového hospodářství a zdravotnictví DSO Sdružení Ašsko, strategie CLLD Mas 

21) ale také strategie na vyšších územních celcích (Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy Karlovarského kraje) a národní strategie (strategie vzdělávání 2020, Akční plán inkluzivního 

vzdělávání 2016-2018, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2015-2020) 

 

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena 

spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. To znamená společné informování, 

vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Tato 

spolupráce povede k:  

 systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování 

dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol  

 sdílenému porozumění cíle orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání  

 podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoji potenciálu každého žáka  

 dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole  
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 zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání 

dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči 

1.3 Hlavní přínos realizace MAP 

Hlavním přínosem realizace MAP je vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří 

ovlivňují vzdělávání v území SO ORP Aš. Místní akční plán stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné 

k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních 

přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území. Je zpracováván ve spolupráci s partnery 

v území. 

 

Výstupem Místního akčního plánu je dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území SO OPR Aš, tzv. 

Strategický rámec MAP do roku 2023, a dále soubor aktivit – Akční plán, ve kterých se navrhují 

konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách. Do navrhnutých aktivit nemusí patřit 

vždy jen konkrétní následné investiční projekty, ale patří sem i návrhy jednoduchých aktivit 

jednotlivých škol nebo aktivity spolupráce, které přispějí ke zkvalitnění spolupráce v zájmu dětí a žáků 

a kde nároky na financování budou velmi malé. Výstupem MAP mohou být i aktivity s přesahem 

mimo resort školství, například do oblasti sociálních služeb nebo neformálního vzdělávání.   

1.4 Rámcový obsah MAP 

Každý místní akční plán rozvoje vzdělávání bude ve výsledku reflektovat tři povinná opatření: 

 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita  

 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání  

 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

Dalšími řešenými tématy jsou 

 Rozvoj kompetencí dětí k používání cizího jazky 

 Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace 

a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky) 

1.5 Popis struktury MAP 

1.5.1 Příprava projektu 

V území byl v předchozím období realizován projekt meziobecní spolupráce jménem“ Podpora 

meziobecní spolupráce“, kde byl realizátorem dobrovolný svazek obcí Sdružení Ašsko a kde jedním 

z řešených témat byla i oblast školství. Protože projekt byl vnímán velmi pozitivně a realizační tým 

měl již zkušenosti s vytvářením strategií, bylo rozhodnuto, že realizátorem projektu MAP bude opět 

Sdružení Ašsko. Následovalo ustavení realizačního týmu, jednání se školami a zřizovateli v SO ORP Aš 

o zapojení se do projektu a příprava podání žádosti o dotaci.  

1.5.2 Realizace projektu 

Realizační tým 

Projekt je realizován v několika rovinách. Jádrem projektu je realizační tým ustavený realizátorem.  
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Realizační tým má na starosti veškeré administrativní záležitosti projektu, řídí jeho průběh, odpovídá 

za realizaci všech aktivit projektu. Pracoval v tomto složení: 

 Hlavní manažer projektu: zodpovídá za řízení projektového týmu, odpovídá za realizaci všech 

aktivit, koordinuje a organizuje jednání, komunikuje s dotčenými skupinami, zpracovává 

zprávy o realizaci, vykonává evaluaci projektu – Martina Pospíšilová 

 Analytik: pracovník odpovědný za sběr dat a podnětů z území potřebných ke zpracování 

strategického rámce a akčního plánu, komunikuje s odpovědnými aktéry ve vzdělávání, 

spolupracuje na tvorbě dokumentu MAP, facilituje setkání, na základě analýzy získaných dat 

navrhuje priority a směry pro další rozvoj vzdělávání v území ORP Aš, připravuje podklady pro 

jednání – Mgr. Stanislav Kříž 

 Administrátor: zajišťuje kompletní administrativní agendu projektu a technickou podporu pro 

realizační tým – Zdenka Prečanová, Bc. Petra Matrasová, DiS 

 Finanční manažer: kompletní vedení projektu po finanční stránce – bc. Alena Painzová 

 Expert na vzdělání: odpovídá za odbornou stránku projektu – Mgr. Anna Pokorná 

 Odborní pracovníci: odborníci na jednotlivá témata MAP, spolupracují na tvorbě dokumentu 

o Mgr. Miluše Glave Flašková 

o Mgr. Markéta Černá 

o Jakub Kotal 

o Mgr. Jurčíková Veronika 

 Lektoři: přednášející v rámci aktivit budování znalostních kapacit – externí pracovníci 

pocházející mimo území  

Pracovní skupina: 

Je součástí realizačního týmu. Jejími členy jsou zástupci všech školských zařízení v území, zástupci 

neformálního vzdělávání, ZUŠ. Původně byly plánované čtyři pracovní skupiny zaměřené na 

jednotlivý témata, protože se ale jedná o malé území s malým počtem škol, nakonec byla ustavena 

jedna pracovní skupina, která se zabývá všemi tématy. Práce členů je dobrovolná, v průběhu 

se můžou přidávat další členové. Pracovní skupina prodiskutovává návrhy realizačního týmu, sama 

přináší podněty a připomínky. Schází se pravidelně jedenkrát za měsíc (vyjma letních prázdnin). 

Činnost pracovní skupiny je koordinována hlavním manažerem projektu. 

Pracovní skupina se schází v tomto složení: 

1 Mgr. Stašková Stanislava ZŠ PŠ Aš 

2 Mgr. Červenková Jiřina ZŠ MŠ Okružní Aš 

3 Mgr. Honomichl Jiří ZŠ Hlávkova Aš 

4 PhDr. Levá Hana ZŠ Hranice 

5 Mgr. Horáčková Eva ZŠ Kamenná Aš 

6 Talpová Vladimíra MŠ Nohova Aš 

7 Románková Daniela MŠ Neumannova Aš 

8 Mgr. Nushartová Martina ZŠ Kamenná Aš 

9 Mgr. Holečková Eva MěDDM Sluníčko Aš 

10 Mgr. Radka Černá ZŠ Hlávkova Aš 

11 Mgr. Mach Petr ZŠ Hlávkova Aš 



7 
 
 

12 Vožňáková Jarmila MŠ Hranice 

13 Stančíková Jaromíra MŠ Moravská Aš 

14 Veselá Věra MŠ Krásná 

15 Mgr. Vítů Marcela ZŠ MŠ Hazlov 

16 MgA. Hošková Pavla ZUŠ 

17 Mgr. Kulhavá Eva ZŠ Hlávkova Aš 

18 Mgr. Olga Krátká Gymnázium Aš 

  

Řídící výbor 

Dle postupů MAP je role řídícího výboru spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalováním MAP. 

Jeho složení odpovídá reprezentativně složení partnerství MAP. Ustanovení řídícího výboru je 

povinnou aktivitou MAP. Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem MAP a je tvořen zástupci 

klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Povinní zástupci byli osloveni s žádostí 

o účast v řídícím výboru. Následně byl sestaven řídící výbor v tomto složení: 

Vladimíra Talpová MŠ Nohova Ředitelka MŠ 

Mgr. Marcela Vítů ZŠ a MŠ Hazlov Učitelka 

Mgr. Petr Mach ZŠ Hlávkova Ředitel ZŠ 

Mgr. Martina Nushartová ZŠ Kamenná Učitelka 

Šárka Čičmanská  Rodiče 

Mgr. Eva Holečková MěDDM Sluníčko Mimoškolní vzd. 

Mgr. Anna Pokorná ZUŠ 
Základní umělecká 
škola 

Ing. Pavel Klepáček Město Aš, SA Jednatel SA 

PhDr. Hana Levá ZŠ Hranice Ředitelka ZŠ 

Dvořákova Lenka Obec Hazlov zřizovatel 

Mgr. Stanislava Stašková ZŠ a PŠ Aš Vedení školy 

Mgr. Eva Saligerová KAP, Kar.kraj Manžerka KAP 

Ing. Olga Blaškova MAS21 Manažerka 

Ing. Stanislav Jambor Karlovarský kraj kraj 
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2 Analytická část 

2.1 Obecná část analýzy 

2.1.1 Základní informace o řešeném území 

 

Charakteristika území ORP Aš 

 
Správní obvod Aš je svojí rozlohou 143,76 km2 nejmenším správním obvodem v Karlovarském kraji. 

Počtem obyvatel 17 640 je druhým nejmenším obvodem v kraji (za Kraslicemi). Ašský obvod je také 

druhým (po Sokolovu) nejhustěji osídleným obvodem v kraji se 123 obyvateli na km2.  

Zeměpisná charakteristika ve formě ukazatele nadmořské výšky klasifikuje sídlo správního obvodu Aš 

jako nejvýše položené (666 m n. m.) v Karlovarském kraji. 

Ve správním obvodu Aš je zahrnuto 5 obcí, kterými jsou: Aš, Hazlov, Hranice, Krásná a Podhradí.  

Na území ašského obvodu se nachází 1 pověřený obecní úřad – Aš, který je pověřen výkonem 

některých pravomocí po ukončení činnosti Okresního úřadu v Chebu. Území ORP Aš je členěno na 

22 částí obcí a 24 katastrálních území.  

Území správního obvodu Aš je také hraniční oblastí s Německem a nachází se zde silniční hraniční 

přechody Aš – Selb, Doubrava - Bad Elster, Hranice – Ebmath a Hranice - Bad Elster. Turistické 

hraniční přechody jsou Horní Paseky - Bad Brambach, Krásná – Neuhausen a Trojmezí – Prex. 

 

Stručná informace o městech a obcích správního obvodu 

 
Do tvorby Místního akčního plánu v oblasti vzdělávání se zapojily všechny obce správního obvodu SO 

ORP  Aš. Stejně tak se zapojily i subjekty, které zajišťují formální a neformální vzdělávání a také 

volnočasové aktivity pro děti do věku 15 let. Údaje o počtu obyvatel uvedené v tabulce níže jsou 

platné k 1. 1. 2016. 

 

Tab. 1. Přehled obcí SO ORP Aš 

Znak Údaje o obci Znak Údaje o obci 

 

 
Název obce: Aš 
Počet obyvatel: 13 190 
Zapojení do tvorby MAP 

vzdělávání: ano 

 

 
Název obce: Hranice 
Počet obyvatel: 2 145 
Zapojení do tvorby MAP 

vzdělávání: ano 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bad_Brambach
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Název obce: Hazlov 
Počet obyvatel: 1 559 
Zapojení do tvorby MAP 
vzdělávání: ano 

 

 
Název obce: Krásná 
Počet obyvatel: 549 
Zapojení do tvorby MAP 

vzdělávání: ano 

 

 
Název obce: Podhradí 
Počet obyvatel: 197 
Zapojení do tvorby MAP 

vzdělávání: ano 

  

 

Zdroj: webový portál www.risy.cz 

Profil území správního obvodu 

 
ORP Aš je nejzápadnější českou obcí. Na severní a východní straně území sousedí se Saskem, na jižní 

a západní s Bavorskem a na jihovýchodě přiléhá k ORP Cheb.  

 

Obrázek 1. Mapa ORP Karlovarského kraje 

 

Zdroj: Územně analytické podklady Karlovarského kraje 2013 
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Obrázek 2. mapa SO ORP Aš 

 
Zdroj: https://www.czso.cz/csu/xk/so_orp_as  
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Graf 1. členění pozemků ORP Aš 

 
Zdroj: Český statistický úřad – vybrané ukazatele ORP Aš 

Na území ORP Aš je nejdůležitější komunikací silnice II. třídy č. 64 vedoucí z Františkových Lázní do 

Aše a odtud dále na Selb. Z Aše dále na severozápad pokračuje silnice III. třídy č. 217 vedoucí do 

Hranic a dále do Německa. A území jsou 3 přechody pro automobilovou dopravu (Aš / Selb, Hranice / 

Ebmath, Hranice / Bad Elster) a přechody pro pěší (Horní Paseky / Bad Brambach a Doubrava / Bad 

Elster). Vlakové spojení je mezi Aší a Selbem. 

Z pohledu členění pozemků je většina území zalesněna a ve srovnání s jinými regiony ČR je 

zalesněnost nadprůměrná. Pouze 1 % území jsou zastavěné plochy. Grafický přehled viz graf „členění 

pozemků ORP Aš. 

Ašsko je kvůli své nadmořské výšce bráno jako horská oblast (nad 500 metrů nadmořské výšky). 

Horská oblast spadá geologicky do Krušnohorské soustavy,  podsoustavy Krušnohorská hornatina 

a celku Smrčiny, jehož větší část se rozkládá v sousedním Bavorsku. Podnebí je chladnější až mírně 

teplé. Průměrná roční teplota činí 5 – 5,9°C a průměrné roční srážky se pohybují v rozmezí 750 – 800 

mm. V přepočtu připadá na Ašsko v průměru 30 – 50 dní se sněhovou pokrývkou. Oblasti s výškou 

nad 700 m n. m. jsou vhodné pro běžecké a sjezdové lyžování. 

Ašsko bylo osidlováno až ve Středověku. Vzhledem k relativně vyšší nadmořské výšce nebylo 

vhodnou oblastí pro zemědělství a nenalézají se zde ani významná ložiska rud, jako v nedalekých 

Krušných horách. Rozvoj Ašska byl největší v období průmyslové revoluce a to díky textilnímu 

a sklářskému průmyslu.  

Atraktivity pro cestovní ruch jsou spíše místního charakteru, a proto není Ašsko ve srovnání s blízkým 

lázeňským trojúhelníkem a Krušnými horami pro cestovní ruch příliš atraktivní.  

 

Stručná charakteristika území správního obvodu 

 
V Ašském výběžku je velký počet osob, které dojíždějí za prací do sousedního Německa. Pro ně je 

nezbytná znalost němčiny. Tato geografická blízkost Německu se projevuje jak na hospodářské 

úrovni, tak také vytváří vhodné prostředí pro spolupráci v základním vzdělávání a intenzivní vzájemné 

38,5% 
49,3% 

1,1% 

členění území ORP Aš 

zemědělská půda

lesní pozemky

zastavěné plochy
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výuce češtiny a němčiny v příhraničních oblastech. 

Přirozeným a největším centrem regionu je město Aš. Zde žijí tří čtvrtiny obyvatelstva a je zde i velká 

koncentrace podniků. V Aši je také jediná střední školy v ORP. Další nejbližší je v Chebu. Druhým 

a menším hospodářsky významným místem je město Hranice, které těží zejména ze své blízkosti 

Německu a dostupnosti tamní dálniční soustavy a blízkosti Německého kapitálu.  

Ašsko bylo až do odsunu původního obyvatelstva po druhé světové válce osídleno lidmi německé 

národnosti. I dnes patří k regionům, kde se oficiálně hlásí k této národnosti velká skupina lidí. Ta 

se pohybuje kolem 6 %, což je výrazně nadprůměrná hodnota. Druhou významnou menšinou jsou 

Slováci, kteří na Ašsko přišli v padesátých letech 20. století při doosidlování českého pohraničí.  

 

Obyvatelstvo a obce 

 
Vývoj počtu obyvatel na Ašsku zaznamenal za posledních necelých 100 let několik výrazných etap. 

První byl nárůst počtu obyvatel za první republiky. Vysídlení a doosídlení po druhé světové válce 

významně změnilo zejména národnostní složení. Počet obyvatel města Aš, ale podobně i celého 

dnešního ORP Aš se dostal zhruba na polovinu stavu za první republiky a tento stav je více méně 

konstantní až do dnešních dní. Tato demografická výměna je cítit i dnes. V porovnání s jinými regiony 

je obecně intenzita sousedského soužití a pocitu sounáležitosti k místu, lidově řečeno zapuštění 

kořenů, velmi malé. I proto se Ašsko potýká s odlivem kvalifikované pracovní síly. Tento fakt je 

v obcích markantní a jen pomalu se mění. V tomto ohledu je nezastupitelná role starostů a dalších 

komunitních vůdců, kteří mohou rozproudit společenský život. Pomalu se daří počet obyvatel 

navyšovat. 

 

Graf 2. Vývoj počtu obyvatel města Aš v letech 1919 - 2015 

 
Zdroj: ČSÚ – databáze demografických údajů 

Tři čtvrtiny obyvatel žijí v Aši, 12 % v Hranicích, 9 % v Hazlově a zbývající 4 % připadají na Krásnou 

a Podhradí. Aš je tedy přirozeným centrem. Nejdynamičtěji se obyvatelstvo pohybuje v Aši, což 

ovlivňuje celou statistiku za celou ORP Aš.  
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Graf 3. Počet obyvatel ORP Aš k 31. 12. daného roku 

 
Zdroj: ČSÚ - Vybrané ukazatele za správní obvod Aš v letech 2001–2015 
 
Graf 4. Vývoj počtu obyvatel v obcích ORP Aš bez Aše 

 
Zdroj: Vývoj počtu obyvatel v obcích okresu Cheb v letech 1991–2015 

Graf 5. Rozložení obyvatelstva v obcích ORP Aš 

 
Zdroj: Vybrané ukazatele za správní obvod Aš v letech 2001–2015 
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V posledních letech byl největší přírůstek obyvatel v roce 2007, jak je vidět z grafu na předchozí 

a tabulky na následující stránce. Tento přírůstek byl pozitivním stěhováním. V ostatních letech nejsou 

demografické změny počtu obyvatel nijak zásadní. V populaci postupně přibývá lidí v důchodovém 

věku a dětí a ubývá procento práceschopného obyvatelstva. 

Při zpracování analýzy jsou dostupné pouze obecné statistiky o počtu obyvatel v jednotlivých obcích. 

Pro pochopení demografické struktury obyvatelstva v ORP Aš a možnosti utvoření si komplexního 

obrazu je vhodné podívat se i na ostatní demografické aspekty. Ty byly zjištěny při sčítání lidu, domů 

a bytů v roce 2011.  

Na následující straně je z tabulky „Obyvatelstvo podle národnosti“ patrné, že i dnes je v ORP Aš 

vysoké zastoupení menšin. To patří mezi nejvyšší v celé České Republice. Statistika není úplně přesná, 

neboť při SLDB 2011 romská menšina uváděla pravděpodobně slovenskou národnost, nebo ji 

neuvedla. Tato menšina je na Ašsku významná a samozřejmě se promítá i v realitě základního 

vzdělávání.
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Tab. 2. Obyvatelstvo za správní obvod Aš v letech 2001–2015 

OBYVATELSTVO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Počet obyvatel (k 31. 12.)
1)

 17 009  17 096  17 274  17 266  17 268  17 384  17 739  17 879  17 949  17 949  17 592  17 612  17 622  17 653  17 640  

Živě narození 180  192  174  150  187  191  203  239  244  209  194  161  203  188  178  

Zemřelí celkem 180  158  174  172  193  157  158  173  183  179  185  163  184  170  179  

Přirozený přírůstek obyvatel 
(narození - zemřelí) 

-  34  -  -22  -6  34  45  66  61  30  9  -2  19  18  -1  

Přistěhovalí 227  451  485  443  377  418  670  503  387  329  354  379  393  403  312  

Vystěhovalí 261  398  307  429  369  336  360  429  378  359  314  357  402  390  324  

Přírůstek obyvatel stěhováním 
   (přistěhovalí - vystěhovalí) 

-34  53  178  14  8  82  310  74  9  -30  40  22  -9  13  -12  

Celkový přírůstek (úbytek) 
obyvatel 

-34  87  178  -8  2  116  355  140  70  -  49  20  10  31  -13  

Zdroj: ČSÚ – vybrané ukazatele za SO ORP Aš 
 
Graf 6. Procentní složení osob ORP Aš dle věku          Tab. 3. Obyvatelstvo podle národnosti 

 Zdroj: ČSÚ – demografická ročenka Karlovarského kraje – ORP Aš 

 Celkem muži ženy Celke
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muži ženy 

Obyvatelstvo 
celkem 

16 994 8 305 8 689    

z
 t

o
h

o
 n

á
ro

d
n

o
s
t 

česká 10 237 4 947 5 290 60% 60% 61% 

moravská 18 10 8 0% 0% 0% 

slezská - - - - - - 

slovenská 576 257 319 3% 3% 4% 

německá 304 151 153 2% 2% 2% 

polská 42 8 34 0% 0% 0% 

romská 1 - 1 0% - 0% 

ukrajinská 90 28 62 1% 0% 1% 

vietnamská 337 195 142 2% 2% 2% 

neuvedeno 5 002 2 540 2 462 29% 31% 28% 

Zdroj: ČSÚ – veřejná databáze – výsledky SLDB 

15% 15% 15% 16% 16% 16% 16% 16% 17% 17% 

73% 73% 72% 72% 71% 70% 70% 69% 68% 67% 

12% 12% 12% 13% 13% 14% 14% 15% 16% 16% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Procentní složení osob  ORP Aš 

  0 - 14 15 - 64 65 +



16 
 

Obrázek 3. Podíl cizinců na obyvatelstvu ČR 

 

Zdroj: https://www.novinky.cz/domaci/415172-pul-milionu-cizincu-za-deset-let.html 

ORP Aš patří v rámci ČR k oblastem s největším podílem cizinců. Dle aktuálních dat z roku 2016 je 

počet cizinců ve městě Aš 964, což 7,3 %. Tento stav je z části dán stavem na trhu práce, kdy čeští 

zaměstnanci pracují v sousedním SRN a na českém pracovním trhu je nahrazují právě cizinci. 

V okolních ORP je stav následující. Cheb je zastoupen 7,9 % a Karlovy Vary 7,8 %. 

 

 Z pohledu rodinného stavu je možno říci, že většina obyvatel regionu je svobodných. Více než třetina 

osob je sezdaných. 13 % obyvatel bylo rozvedených. Průměrný věk při sňatku je poměrně vysoký 

a pohybuje se mezi 32. a 38. rokem věku. Většinou je ženich starší než nevěsta.  

Tab. 4. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu k 31. 12. 2011 

 Celkem muži ženy Celkem muži ženy 

Obyvatelstvo celkem 16 994 8 305 8 689    

z toho 
rodinný 

stav 

svobodní, svobodné 7 344 3 984 3 360 43% 48% 39% 

ženatí, vdané 6 267 3 128 3 139 37% 38% 36% 
rozvedení, rozvedené 2 168 969 1 199 13% 12% 14% 
vdovci, vdovy 1 165 201 964 7% 2% 11% 

Zdroj: ČSÚ – veřejná databáze – výsledky SLDB 2011 
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Tab. 5. Statistiky sňatkovosti za roky 2006 - 2015 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Podle rozdílu dokončeného věku snoubenců při sňatku:          

 stejný věk 10  8  8  7  10  5  8  3  2  13  

 ženich starší   72  54  49  48  50  46  51  58  49  47  

 nevěsta starší  25  26  26  20  17  16  16  23  17  21  

Průměrný věk při sňatku: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ženich 35,3  34,1  36,7  36,4  37,7  35,9  36,8  37,9  39,2  35,7  

 nevěsta 32,1  32,4  34,3  32,3  34,9  33,0  33,3  34,3  35,9  33,2  

Sňatky na 1 000 
obyvatel 

6,2  5,0  4,7  4,2  4,3  3,8  4,2  4,8  3,9  4,6  

Zdroj: ČSÚ – demografická ročenka Karlovarského kraje – ORP Aš 

Z pohledu základního vzdělávání je jedním z faktorů, který rodiny ovlivňuje i fakt v jakém věku 

a rodinném stavu mají matky děti. O tom vypovídají následující grafy. Z nich je patrno, že nejčastěji 

se rodí děti ženám ve věku 25 – 35 let. V posledních letech se více než polovina dětí rodí svobodným 

matkám. Tato statistiku poněkud zkresluje fakt, že spolu páry žijí nesezdané. Z pohledu tradičního 

pojetí rodiny je tak velice pravděpodobné, že většina dětí se rodí párům, které spolu žijí. Přesná čísla 

nejsou k dispozici. Budeme-li vycházet z výsledků SLDB 2011, můžeme říci, že třetina dětí se rodí 

a vyrůstá v neúplných rodinách. 

Graf 7. Počet živě narozených dětí dle věku matky 

 
Zdroj: ČSÚ – demografická ročenka Karlovarského kraje – ORP Aš 

Graf 8. Živě narozené děti dle rodinného stavu matky 

 
Zdroj: ČSÚ – demografická ročenka Karlovarského kraje – ORP Aš 
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Tab. 6. Hospodařící domácnosti podle typu 

 domácností    

Hospodařící domácnosti celkem 7276 
   

v tom 

tvořené jednou rodinou 4145 57% 
  

v tom 

úplné bez závislých dětí 1887 
 74% 

46% 

se závislými dětmi 1182 66% 29% 

neúplné bez závislých dětí 462 
 26% 

11% 

se závislými dětmi 614 34% 15% 

tvořené 2 a více rodinami 77 1% 
  

domácnosti jednotlivců 2482 34% 
  

vícečlenné nerodinné domácnosti 572 8% 
  

Zdroj: ČSÚ – veřejná databáze – výsledky SLDB 2011 

Téměř dvě třetiny obyvatelstva v ORP Aš nemá úplné střední vzdělání. Je zde také velmi malý podíl 

osob s vyšším odborným či vysokoškolským vzděláním. To je dáno převážně tím, že osob 

s potenciálem dosáhnout vyšší vzdělání za studiem vyjíždějí a už se do regionu nevracejí. Tento 

problém je celokrajský a představuje relativně důležitý limit pro další rozvoj obcí i regionu. 

Tab. 7. Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání 

  Celkem muži ženy Celkem muži ženy 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let 14 282 6 887 7 395    

z toho 
podle 

stupně 
vzdělání 

bez vzdělání 223 111 112 2% 2% 2% 

základní včetně neukončeného 3 618 1 437 2 181 25% 21% 29% 

střední vč. vyučení (bez maturity) 5 089 2 872 2 217 36% 42% 30% 

úplné střední (s maturitou) 3 081 1 353 1 728 22% 20% 23% 

nástavbové studium 279 99 180 2% 1% 2% 

vyšší odborné vzdělání 91 35 56 1% 1% 1% 

vysokoškolské 610 334 276 4% 5% 4% 

Zdroj: ČSÚ – veřejná databáze – výsledky SLBD 2011 
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Občanská a technická vybavenost obcí správního obvodu 

 
Na území ORP Aš jsou zastoupené všechny druhy školských zařízení od mateřských po střední. 

V regionu Ašska nejsou žádné vyšší nebo vysoké školy. Struktura je odpovídající potřebám obyvatel 

a odpovídá běžnému standardu a školské infrastruktuře venkovského osídlení. Děti z malých obcí, 

Krásné a Podhradí musí na základní školu dojíždět. Mladí lidé ve věku od 15 let mohou využít buď 

Gymnázium a SOŠ Aš, nebo mohou dojíždět do ostatních škol. Dle statistik uvedených v kapitole 

2.3.3. vyplývá, že mimo obec dojíždí do škol cca 2,5 % žáků a studentů. 

Tab. 8. Přehled školské infrastruktury ORP Aš 

 Aš Hr. Ha. Kr. Po. 

Mateřská škola 4 1 1 1 0 

Zákl.škola-nižší stup. (1.- 5.roč.) 0 0 0 0 0 

Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 4 1 1 0 0 

Počet škol v oboru gymnázií 1 0 0 0 0 

Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 2 0 0 0 0 

Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0 0 0 0 0 

Počet škol v oboru nástavbového studia 0 0 0 0 0 

Vyšší odborná škola 0 0 0 0 0 

Počet veřejných vysokých škol 0 0 0 0 0 

Počet soukromých vysokých škol 0 0 0 0 0 

Jazyková škola 0 0 0 0 0 

Základní umělecká škola 1 0 0 0 0 

Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 1 0 0 0 0 

Zdroj: www.risy.cz  Data platná pro rok 2016  

Tab. 9. Školy na území ORP Aš 

Název adresa město 
Gymnázium a střední odborná škola Aš Hlavní 2514 106 Aš 
Dětský domov Aš Na Vrchu 1207 26 Aš 
Mateřská škola Aš, Neumannova 2560, okres Cheb Neumannova 2560  Aš 
Mateřská škola Aš, Nohova 2201, okres Cheb Nohova 2201  Aš 
Mateřská škola Aš, Moravská 10, okres Cheb Moravská 10  Aš 
Mateřská škola Hranice, okres Cheb Soukenná 844  Hranice 
Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb  Kamenná 152  Aš 
Základní škola Aš, Hlávkova 26, okres Cheb Hlávkova 26  Aš 
Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb  Okružní 57  Aš 
Základní škola a mateřská škola Hazlov, okres Cheb, p.o. Hazlov 119 Hazlov 
Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414  Hranice 
Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Šaldova 7  Aš 
Základní škola a Praktická škola Aš Studentská 13  Aš 
Městský dům dětí a mládeže Sluníčko Aš Štefánikova 2515  Aš 
Zařízení školního stravování Aš Dlouhá 2618  Aš 
Mateřská škola Krásná, příspěvková organizace Krásná 280  Krásná 
Zdroj: http://www.lags.cz/as-detail-orp-4101.html  

Na území ORP Aš je z pohledu standardní nabídky vzdělávání i základní umělecká škola. Ta nabízí čtyři 

obory. Hudební, výtvarný, literárně dramatický a taneční. ZUŠ Aš má dvě detašovaná pracoviště, po 

jednom v Hranicích a v Hazlově. V Aši jsou i dvě specializovaná zařízení a to Dětský domov Aš 

a Městský dům dětí a mládeže Sluníčko. Na území je také jedno zařízení ústavní ochranné výchovy 

http://www.lags.cz/skola.php?id=746
http://www.lags.cz/skola.php?id=1860
http://www.lags.cz/skola.php?id=3767
http://www.lags.cz/skola.php?id=3768
http://www.lags.cz/skola.php?id=3781
http://www.lags.cz/skola.php?id=3787
http://www.lags.cz/skola.php?id=3800
http://www.lags.cz/skola.php?id=3801
http://www.lags.cz/skola.php?id=3802
http://www.lags.cz/skola.php?id=3804
http://www.lags.cz/skola.php?id=3805
http://www.lags.cz/skola.php?id=3817
http://www.lags.cz/skola.php?id=3821
http://www.lags.cz/skola.php?id=3825
http://www.lags.cz/skola.php?id=8965
http://www.lags.cz/skola.php?id=9568
http://www.lags.cz/as-detail-orp-4101.html
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(Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, jehož zřizovatelem je Karlovarský 

kraj). 

Z pohledu kulturní infrastruktury je nabídka odpovídajíc velikosti sídla. Základní infrastruktura je 

ve všech městech a více méně odpovídá i potřebě obyvatel. Je pravda, že za kvalitnějším kulturním 

vyžitím je potřeba cestovat do jiných ORP. Pro další rozvoj kulturních zařízení je limitem omezená 

poptávka a ekonomická nevýhodnost budování či provozování další infrastruktury. 

Tab. 10. Přehled kulturní infrastruktury ORP Aš 

 Aš Hr. Ha. Kr. Po. 

Veřejná knihovna vč. poboček 1 1 1   

Stálá kina 1     

Multikino 
 

    

Divadlo 
 

    

Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) 
 

    

Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 1     

Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 
 

    

Kulturní zařízení ostatní 1 1 1   

Středisko pro volný čas dětí a mládeže 1  1   

Zoologická zahrada 
 

    

Sakrální stavba 6 2 2  1 

Hřbitov 6 1 1  1 

Krematorium 
 

    

Smuteční síň 1  1   

Zdroj: www.risy.cz a vlastní aktualizace 

Z technické vybavenosti obce je na území ORP Aš také 5 ordinací praktického lékaře pro dospělé 

a 5 ordinací dětského praktického lékaře. Na Ašsku není žádná nemocnice. Nejbližší je v bývalém 

okresním městě Chebu. Na území ORP Aš je také jeden domov pro seniory.  

Tab. 11. Technická vybavenost v ORP Aš 

 Aš Hranice Hazlov Krásná Podhradí 

Pošta 2 1 1 1 1 

PSČ 35201 35124 35132 35201 35201 

Veřejný vodovod ano ano ano ano ano 

Kanalizace ano ano ano ano ano 

ČOV ano ano ano ano ano 

Plynofikace obce ano ano ano ano ne 

Skládka komunálních odpadů      

Hasičský záchranný sbor ano     

Sbor dobrovolných hasičů obce  ano ano ano  

Obvodní oddělení policie ČR ano     

Detašované pracoviště policie ano  ano   

Městská, obecní policie ano     

Zdroj: www.risy.cz a vlastní aktualizace 

Obce spadající pod ORP Aš mají základní technickou infrastrukturu a místu a životním podmínkám 

odpovídající sportovní infrastrukturu. Z nestandardní sportovní infrastruktury můžeme jmenovat 

lyžařský areál v Aši a golfové hřiště v Hazlově.  
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Tab. 12. Sportovní infrastruktura a vybavenost na území ORP Aš 

 Aš Hranice Hazlov Krásná Podhradí 

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) 1 
    

Kryté bazény z koupališť a bazénů 1 
    

Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 3 2 1 1 
 

Tělocvičny (vč. školních s příst. veřejnosti) 7 1 1 
  

Stadiony otevřené 2 
    

Stadiony kryté 
     

Zimní stadiony kryté i otevřené 
     

Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) 1 1 1 1 
 

Zdroj: www.risy.cz a vlastní aktualizace 

Ekonomická situace území, struktura ekonomiky území a trh práce 

 
Ekonomická situace na Ašsku není v porovnání s ostatními oblastmi Karlovarského kraje špatná. 

Nezaměstnanost patří k nejnižším z celého Karlovarského kraje. Důvodem je zejména přítomnost 

velkých podniků v Aši a Hranicích, a také blízká přítomnost německého pracovního trhu. Některé 

větší podniky v posledních letech organizují i vlastní autobusovou dopravu a vozí do práce lidi 

z Chebu. Dobré je, že zaměstnanost absolventů je velmi vysoká. Problematickou skupinou jsou 

dlouhodobě nezaměstnaní, jejichž počet se za poslední roky pohybuje kolem 240 osob. 

Tab. 13. Nezaměstnanost v ORP Aš dle metodiky MPSV k 31.12. 

NEZAMĚSTNANOST (dle 
MPSV k 31. 12.2)) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Evidovaní uchazeči o 
zaměstnání 

479  543  631  704  626  633  469  648  989  871  722  .  809  623  508  

z toho dosažitelní (%) .  .  .  .  97,8  96,7  95,7  98,5  99,0  98,3  96,4  .  96,7  92,5  91,3  

z toho občané se 
zdravotním postižením (%) 

13,4  12,7  11,6  10,4  12,3  12,5  11,7  7,7  6,6  5,6  7,6  .  7,3  9,1  10,0  

z toho absolventi (%) 7,9  8,8  4,3  5,1  1,9  3,2  3,0  4,3  2,7  3,2  2,9  .  1,2  1,3  1,4  

z toho osoby s délkou 
evid. nad 12 měsíců (%) 

19,6  24,5  26,5  28,8  28,0  28,9  28,4  18,4  19,1  29,4  31,7  .  36,1  39,6  35,4  

Volná pracovní místa 149  210  85  169  190  294  539  128  36  61  118  .  180  198  315  

Počet uchazečů na 1 volné 
pracovní místo 

3,2  2,6  7,4  4,2  3,3  2,2  0,9  5,1  27,5  14,3  6,1  .  4,5  3,1  1,6  

Podíl nezaměstnaných osob 
(%) 3) 

.  .  .  .  4,86  4,84  3,49  4,94  7,63  6,72  5,63  .  6,38  4,76  3,88  

Zdroj: ČSÚ - Vybrané ukazatele za správní obvod Aš v letech 2001–2015 
Pozn.: data za rok 2012 nejsou k dispozici z důvodu změn používané metodiky. 

Tab. 14. Podíl ekonomických subjektů podle vybraných odvětví ekonomické činnosti (%) 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
zemědělství, lesnictví a 
rybářství 

4,4 4,2 4,3 4,2 4,2 4,1 4,0 4,1 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 4,3 

průmysl celkem 15,6 15,3 15,1 14,7 14,9 15,0 14,4 14,2 14,7 14,5 14,1 14,1 12,4 12,4 12,1 

stavebnictví 12,0 12,0 12,0 12,1 12,2 12,1 11,5 11,2 11,3 11,7 11,8 11,8 12,8 12,8 12,0 

obchod, ubytování, 
stravování a pohostinství 

41,2 41,1 40,4 40,3 40,1 40,0 41,4 40,7 38,0 37,0 36,6 36,2 33,1 32,7 33,8 

Počet subjektů  podle počtu zaměstnanců 
             

bez zaměstnanců 2 482 . 2 380 2 282 1 049 1 028 915 1 181 1 250 1 239 1 236 1 168 1 062 1 060 970 

1–9 zaměstnanci 
(mikropodniky) 

306 . 327 324 279 284 271 258 241 235 223 219 205 208 193 

10–49 zaměstnanci  
(malé podniky) 

73 . 70 65 60 68 71 66 70 68 59 51 52 50 47 

50–249 zaměstnanci 
(střední podniky) 

28 . 30 32 33 31 32 32 29 24 24 23 21 20 20 
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250 a více zaměstnanci 
(velké podniky) 

4 . 3 4 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 

nezjištěno 535 . 927 1 124 2 400 2 433 2 594 2 507 2 565 2 686 2 795 2 942 2 692 2 732 2 632 

Zdroj: Zdroj: ČSÚ - Vybrané ukazatele za správní obvod Aš v letech 2001–2015 

Z výše uvedené tabulky můžeme vyčíst, že v ekonomice dochází k ozdravnému jevu. Počet 

ekonomických subjektů se obecně snižuje. V reálu to znamená, že ubývá nefungujících firem a ty, 

které prosperují a jsou konkurenceschopné, se dále rozvíjejí či zůstávají na své velikosti a fungují.  

Tab. 15. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity 

 Celkem muži ženy Celkem muži ženy 

Ekonomicky aktivní celkem 7796 4107 3689 
   

v tom 

zaměstnaní 6989 3635 3354 90% 89% 91% 

z toho podle 
postavení v 
zaměstnání 

zaměstnanci 5402 2726 2676 77% 75% 80% 
zaměstnavatelé 199 140 59 3% 4% 2% 
pracující na vlastní účet 723 497 226 10% 14% 7% 

ze 
zaměstnaných 

pracující důchodci 339 143 196 5% 4% 6% 
ženy na mateřské  181 

 
181 3% 0% 5% 

nezaměstnaní 807 472 335 10% 11% 9% 
Ekonomicky neaktivní celkem 7538 3302 4236 

   

z toho 
nepracující důchodci 3533 1387 2146 47% 42% 51% 

žáci, studenti, učni 2181 1114 1067 29% 34% 25% 
Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou 1660 896 764 22% 27% 18% 

Zdroj: ČSÚ – veřejná databáze – výsledky SLBD 2011 

 

Tab. 16. Vyjíždějící do zaměstnání a škol 

 počet osob  % z celku 

Vyjíždějící celkem 3 180   

v tom 

vyjíždějící do zaměstnání 2 380 75% 
 

v tom 

v rámci obce 1 030  43% 

do jiné obce okresu 934  39% 

do jiného okresu kraje 56  2% 

do jiného kraje 146  6% 

do zahraničí 214  9% 

vyjíždějící do škol 800 25% 
 

v tom 
v rámci obce 352  44% 

mimo obec 448  56% 

Zdroj: ČSÚ – veřejná databáze – výsledky SLBD 2011 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že necelých 20 % obyvatelstva je při své aktivitě mobilní (17 592 

obyvatel ORP Aš v roce 2011). Z toho vyplývá, že cca 13,5 % dojíždí do zaměstnání a 4,5 % do škol, 

z toho 2,5 % do škol mimo obec. Vezmeme-li v úvahu, že v roce 2011 bylo 2 848 dětí (0 – 14 let), pak 

do škol dojíždělo 28 % dětí. Můžeme tedy říci, že cca čtvrtina dětí, včetně započtení středoškoláků 

a vysokoškoláků, dojíždí a z toho více než polovina mimo obec. Logicky, s vyšším věkem je poměr 

dojíždění mimo ORP Aš větší, protože v místě není dostatek středních škol a žádné vysoké školy. 
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Tab. 17. Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem v ORP Aš 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Celkem 1 910 1 919 1 738 1 630 1 527 

Obchodní 
společnosti 

celkem 199 220 248 227 218 

z toho a.s. 6 7 7 5 3 

Družstva 1 1 1 1 1 

Státní podniky 1 1 - . . 

Fyzické 
osoby 

soukromí podnikatelé podnikající dle 
živnostenského zákona 

1 253 1 260 1 110 1 097 1 049 

zemědělští podnikatelé 40 38 40 38 36 

soukromí podnikatelé podnikající dle jiných zákonů 65 66 137 100 89 

Zdroj: ČSÚ – Veřejná databáze – organizační statistika 

Tab. 18. Ekonomické subjekty se zjištěnou ekonom. aktivitou podle převažující činnosti CZ-NACE  

Převažujícící činnost 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Celkem 1 931 1 910 1 919 1 738 1 630 1 527 

v 
to

m
 

A   Zemědělství, lesnictví, rybářství 80 84 88 85 81 79 

B-E   Průmysl celkem 289 283 273 254 232 222 

F   Stavebnictví 249 242 241 223 217 212 

G   Velkoobchod a maloobchod;  
opravy a údržba motorových vozidel 

516 500 482 332 278 268 

H   Doprava a skladování 49 49 53 47 46 45 

I   Ubytování, stravování a pohostinství 141 147 152 147 152 138 

J   Informační a komunikační činnosti 32 26 23 22 20 20 

K   Peněžnictví a pojišťovnictví 18 21 35 58 47 42 

L   Činnosti v oblasti nemovitostí 65 55 59 61 52 43 

M   Profesní, vědecké a technické činnosti 139 138 140 129 125 115 

N Administrativní a podpůrné činnosti 20 24 27 30 32 39 

O Veřejná správa a obrana; povinné sociální 
zabezpečení 

7 8 8 8 8 6 

P Vzdělávání 32 30 28 30 28 30 

Q Zdravotní a sociální péče 39 33 34 35 32 32 

R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 22 18 24 29 23 28 

S Ostatní činnosti 135 130 132 134 138 149 

T Činnosti domácností jako zaměstnavatelů - - - - . . 

U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů - - - - . . 

X nezjištěno 98 122 120 114 119 59 

Zdroj: ČSÚ – veřejná databáze  

Na Ašsku aktivně působí přibližně 1500 ekonomických subjektů. Jejich počet se do roku 2015 

meziročně snižoval. Nejčastějšími oblastmi, ve kterých občané podnikají, jsou velkoobchod 

a maloobchod, průmysl a stavebnictví.  

Největší zaměstnavatelé v regionu 

Na zaměstnanosti na území ORP Aš se podílí subjekty všech velikostí. Nejvýznamnější pro místní 

ekonomiku jsou střední podniky o velikosti 50 – 249 zaměstnanců. Ty mohou zaměstnávat přibližně 

40 %. Tato hypotéza je postavena na počtu ekonomických subjektů rozčleněných dle velikosti s tím, 

že tento počet byl vynásoben průměrným počtem zaměstnanců. Proto jsou výsledky na následujícím 

grafu pouze orientační.  
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Graf 9. Přibližné rozdělení podílu eko. subjektů v členění dle velikosti na zaměstnanosti 

 
Zdroj: KHK KK 

 

Tab. 19. Největší zaměstnavatelé v regionu - přehled 

Název firmy (1. řádek) Obec Zaměstnanců 
interval 

Zaměstnanců 
odhad 

NACE hlavní název Sekce 
NACE 

GR electronic, s.r.o. Hranice 250 - 499 500 Výroba elektrických spotřebičů převážně 
pro domácnost 

C 

Slévárna Heunisch, a. s. Krásná 250 - 499 375 Odlévání lehkých kovů C 

GR Trans, s.r.o. Hranice 200 - 249 225 Opravy a údržba motorových vozidel, 
kromě motocyklů 

G 

CML Innovative Technologies, s.r.o. Hranice 100 - 199 150 Výroba elektrických osvětlovacích zařízení C 

Heinz Glas Decor, s.r.o. Hranice 100 - 199 150 Výroba dutého skla C 

Astos Machinery, a.s. Aš 100 - 199 150 Výroba kovoobráběcích strojů C 

Bekaert Textiles CZ, s.r.o. Aš 100 - 199 150 Výroba pletených a háčkovaných 
materiálů 

C 

Ilos Industrie Logistik Service, s.r.o. Aš 100 - 199 150 Výroba ostatních plastových výrobků C 

Město Aš Aš 100 - 199 150 Všeobecné činnosti veřejné správy O 

Nostra, s.r.o. Aš 100 - 199 150 Výroba konfekčních textilních výrobků, 
kromě oděvů 

C 

Petainer Czech Holdings, s.r.o. Aš 100 - 199 150 Výroba plastových obalů C 

Abydos, s.r.o. Hazlov 100 - 199 150 Povrchová úprava a zušlechťování kovů C 

Zdroj: KHK KK 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že největší podniky pracují ve zpracovatelském průmyslu. Mezi tyto 

firmy se dostalo jako zaměstnavatel i město Aš a firma GT Trans, která se dle CZ-NACE specializuje na 

opravy motorových vozidel. V ORP Aš jsou v podstatě dvě centra, kde fungují podniky. Jednak Aš 

a pak Hranice. Některé objekty jsou zcela nové, jiné fungují v původních průmyslových objektech.  

  

14% 

14% 

20% 
42% 

10% 

Přibližné rozložení podílu ekonomických subjektů v členění dle velikosti na 
zaměstnanosti 

bez zaměstnanců

1–9 zaměstnanci (mikropodniky) 

10–49 zaměstnanci (malé podniky) 

50–249 zaměstnanci (střední podniky) 

250 a více zaměstnanci (velké podniky)
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Graf 10. Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE v roce 2015 

 
Zdroj: ČSÚ – veřejná databáze 

Rozvojové plochy 

Dle krajského portálu „Investiční příležitosti v Karlovarském kraji jsou v ORP Aš dvě průmyslové zóny. 

Obě jsou v Aši. Jedná se o Greenfieldy Hospodářský park Aš a Panattoni Aš. Celkem je zde 26,5 ha 

ploch určených k průmyslové výrobě. Řada pozemků je stále volných a čekají na vhodného investora, 

což je dáno i investiční nepřipraveností pozemků. 

Hospodářský park Aš: 
http://www.karlovyvary-region.eu/cz/investicni-prilezitosti/hospodarsky-park-as 

Panattoni Aš: 
http://www.karlovyvary-region.eu/cz/investicni-prilezitosti/panattoni-park-as  

  

2.1.2 Syntéza existujících relevantních strategických dokumentů 
Tab. 20. Národní strategické dokumenty 

  Dokument zřizovatel 

N1 Dohoda o partnerství pro programové období 2014 – 2020 MMR ČR 

N2 Národní akční plán inkluzivního vzdělávání 2016-2018 MPSV ČR 

N3 Strategie sociálního začleňování 2014 - 2020 MPSV ČR 

N4 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 
2015-2020 

MŠMT ČR 

N5 Koncept podpory mládeže na období 2014-2020 MŠMT ČR 

N6 Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 MŠMT ČR 

Zdroj: Vlastní šetření 

Ad. N1 
Dohoda je strategickým dokumentem, založeným na důsledné analýze současné sociální 

a ekonomické situace, ekonomických trendů a potřeb České republiky, na jejichž základě jsou 

stanoveny 
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A   Zemědělství, lesnictví, rybářství

F   Stavebnictví

H   Doprava a skladování

J   Informační a komunikační činnosti

L   Činnosti v oblasti nemovitostí

N Administrativní a podpůrné činnosti

P Vzdělávání

R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

T Činnosti domácností jako…

X nezjištěno
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Ekonomické subjekty v roce 2015 dle CZ-NACE 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Dohoda-o-partnerstvi
http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/apiv_2016_2018.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/17082/strategie_soc_zaclenovani_2014-20.pdf
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-3
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-3
http://www.msmt.cz/mladez/koncepce-podpory-mladeze-na-obdobi-2014-2020
http://www.msmt.cz/ministerstvo/strategie-vzdelavaci-politiky-2020
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priority pro financování v letech 2014–2020 při současném sledování naplňování společných cílů EU. 

Podpora v rámci prioritní oblasti Vzdělávání, dovednosti a celoživotní učení bude zaměřena na rozvoj 

a realizaci společných konceptů a programů všeobecného a profesního vzdělávání, výměnu 

zkušeností a know-how atd. Spolupráce bude podporována jak mezi vzdělávacími institucemi 

navzájem, tak např. mezi vzdělávacími institucemi a institucemi na trhu práce, 

ve veřejném sektoru apod. 

Ad. N2 
Akční plán inkluzivního vzdělávání na období let 2016-2018 při svém zpracování vychází z priorit 

stanovených ve Strategii vzdělávací politiky ČR do r. 2020 a podrobněji definovaných opatření 

v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015-2020. Akční plán 

má za cíl současně sloužit jako naplnění ex-ante podmínek pro Operační program Výzkum, vývoj 

a vzdělávání (dále OP VVV). Hlavním tématem akčního plánu je inkluzivní vzdělávání a jeho 

systematická podpora, která se uskuteční pomocí 5 strategických cest: 

 Čím dříve, tím lépe - Včasná a účinná podpora všestranného rozvoje každého dítěte a žáka 

ze strany rodiny, pedagoga, dalších odborníků a okolní společnosti musí stát na počátku 

vzdělávací dráhy i ve všech situacích, kdy dítě nebo žák potřebuje zvýšenou podporu 

 Inkluze je přínosem pro všechny - Nedílnou součástí podpory inkluze je rozvoj potenciálu 

každého žáka. Pro rozvoj potenciálu každého žáka je nezbytná nejen odborná podpora, ale 

i pozitivní postoje žáka ke vzdělávání a dobré klima ve třídách a školách. 

 Vysoce kvalifikovaní odborníci - Stěžejním předpokladem pro maximální rozvoj žáků je 

kvalitní výuka. Pro inkluzivní přístup je naprosto klíčový postoj ředitele školy a porozumění 

ze strany zřizovatele školy. Kvalita práce pedagogických pracovníků je považována za jeden 

z nejvýznamnějších aspektů ovlivňujících výsledky žáků a určujících tak kvalitu vzdělávacího 

systému jako celku. Podpora ze strany systému pedagogicko-psychologického poradenství je 

postavena na kvalitě odborníků, kteří pomoc a podporu poskytují. 

 Podpůrné systémy a mechanismy financování – pro všechny úrovně vzdělávání 

 Spolehlivá data - Existence zacílené a pravidelně evaluované datové politiky je nezbytným 

předpokladem kvalifikovaných rozhodnutí při tvorbě a vyhodnocení dopadů veřejných 

politik. Právě tvorba politik na základě prokazatelných dat, je tím nezbytným předpokladem 

pro dlouhodobý rozvoj systémů inkluzivního vzdělávání. Tato kapitola si dává za cíl definovat 

soubory připravovaných a již dnes dostupných dat a jejich plánované rozvedení v souvislosti 

se schopností vyhodnocení dopadů opatření APIV ve sledovaném prostředí. 

Ad. N3 
Tato Strategie popisuje prioritní témata ČR pro oblast sociálního začleňování osob v období do roku 

2020 a pro čerpání z veřejných rozpočtů ČR i využívání Evropských strukturálních a investičních fondů 

Evropské unie (dále jen „EU“) v programovém období 2014+. Dále obsahuje přehled opatření mající 

vliv na sociální začleňování a boj s chudobou a přehled relevantních materiálů a zdrojů. Jednou 

z priorit je Podpora rovného přístupu ke vzdělávání, kdy kvalita předškolní výchovy a primárního 

vzdělávání je významnou determinantou vzdělavatelnosti člověka v pozdějším věku a podstatným 

faktorem pro sociální integraci. 

 

Ad. N4 
Dlouhodobý záměr ČR je významný nástroj formování vzdělávací soustavy a je základem komunikace 

mezi 
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centrem a kraji. Zakotvuje záměry, cíle a kritéria vzdělávací politiky vycházející ze Strategie 2020, 

určuje rámec dlouhodobých záměrů krajů a sjednocuje přístup státu a jednotlivých krajů zejména v 

oblasti nastavení parametrů vzdělávací soustavy. Strategie se soustředí především na rozvoj 

regionálního školství na jednotlivých úrovních a možnosti jeho financování – pro místní akční plány 

jsou relevantní oblasti: 

 předškolního vzdělávání  

 základního školství,  

 Zefektivnění systému hodnocení žáků, škol a školského systému 

 Rovné příležitosti ve vzdělávání, poradenství, vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

 Zlepšení podmínek pedagogických pracovníků 

 Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání 

 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj 

 Řízení školského systému 

Ad. N5 
Určuje strategické cíle státní politiky ve vztahu k mládeži. Reflektuje potřeby mládeže zejména 

v oblasti vzdělávání a mobility, zaměstnanosti a podnikání mladých lidí, kultury a tvořivosti, jejich 

participace, zdraví a zdravého životního stylu, mládeže s omezenými příležitostmi a dobrovolnictví. 

Zabývá se také environmentální a globální rozvojovou problematikou včetně přístupu mladých lidí 

k právům a informacím. Cílem Koncepce 2020 je přispět ke zvyšování kvality života mladých lidí, 

zejména prostřednictvím rozvoje jejich osobnosti tak, aby dokázali adekvátně reagovat na neustále 

se měnící prostředí a využívat svůj tvůrčí a inovativní potenciál v praxi i v aktivní participaci 

ve společnosti.  

Ad. N6 
Vzdělávací politika České republiky směřuje obecně k rozvoji vzdělávacího systému založeného na 

konceptu celoživotního učení, tak aby zodpovědně naplnila základní smysl vzdělávání: osobnostní 

rozvoj přispívající ke zvyšování kvality lidského života, udržování a rozvoj kultury jako soustavy 

sdílených hodnot, rozvoj aktivního občanství vytvářející předpoklady pro demokratické vládnutí 

a přípravu na pracovní uplatnění. Na základě důkladného zhodnocení současného stavu vzdělávací 

soustavy v České republice stanovuje Strategie pro následující období tři průřezové priority:  

 snižovat nerovnosti ve vzdělávání, 

 podporovat kvalitní výuku a učitele jako její klíčový předpoklad, 

  odpovědně a efektivně řídit vzdělávací systém. 

 

Tab. 21. Krajské strategické dokumenty  

 Dokument zřizovatel 

K1 Analýza priorit mikroregionů a rozvojových center Karlovarského 
kraje 

ORR KÚ Karlovarského 
kraje 

K2 Analýza socioekonomického rozvoje Karlovarského kraje se 
specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky  

Karlovarský krajský úřad 

K3 Analýza současného stavu vzdělávání žáků se SVP v Karlovarském 
kraji 

Karlovarský krajský úřad 

K4 Koncepce inkluzivního vzdělávání v Karlovarském kraji Karlovarský krajský úřad  

K5 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarský krajský úřad 

http://www.kr-karlovarsky.cz/region/Documents/analyza_mikroregionu_final_pdf.zip
http://www.kr-karlovarsky.cz/region/Documents/analyza_mikroregionu_final_pdf.zip
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/cf762ce4-3454-4748-83de-7b02166dcacc/Analyza-SE-rozvoje-Karlovarsky_loga.pdf?ext=.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/cf762ce4-3454-4748-83de-7b02166dcacc/Analyza-SE-rozvoje-Karlovarsky_loga.pdf?ext=.pdf
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsg6X7zNnOAhVSsBQKHUsvAb8QFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kvkskoly.cz%2Fmanazer%2Fdokumenty%2FDocuments%2FAnalyza_inkluze_KK.doc&usg=AFQjCNFLdoWZ_prPQo8e0umuJYBe_-hjPQ&sig2=MGJPNSPHWL74rIbHPHw2Ng
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsg6X7zNnOAhVSsBQKHUsvAb8QFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kvkskoly.cz%2Fmanazer%2Fdokumenty%2FDocuments%2FAnalyza_inkluze_KK.doc&usg=AFQjCNFLdoWZ_prPQo8e0umuJYBe_-hjPQ&sig2=MGJPNSPHWL74rIbHPHw2Ng
http://www.kvkskoly.cz/manazer/dokumenty/Stranky/Koncepce_inkluzivni_vzdelavani.aspx
http://www.kvkskoly.cz/manazer/dokumenty/Stranky/dlouhodoby-zamer-vzdelavani.aspx
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Karlovarského kraje 2012 

K6 Program rozvoje Karlovarského kraje 2014 - 2020 Karlovarský krajský úřad, 

K7 Regionální akční plán Strategie regionálního rozvoje 2014-2020 Karlovarský krajský úřad 

K8 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji 
na období 2014-2017 

Karlovarský krajský úřad  

K9 Územně analytické podklady Karlovarského kraje 2013 – Územní 
plán ORP Aš 

Karlovarský krajský úřad 

K10 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického 
vývoje Karlovarského kraje po roce 2011 

Karlovarský krajský úřad 

Zdroj: Vlastní šetření 

Ad. K1 
Závěrečná zpráva je z roku 2011. Byl připraven zejména pro zmapování potřeb mikroregionů 

a rozvojových center Karlovarského kraje. Analýza byla zpracována jako podklad pro zpracování 

nového Programu rozvoje Karlovarského kraje a zmapování potřeb před novým plánovacím obdobím, 

tedy obdobím 2014 – 2020. Pro Aš a Ašsko byly identifikované v oblasti vzdělávání tyto priority: 

zachování středního školství, podpora výuky němčiny.  

Ad. K2 
Zadavatelem dokumentu bylo Ministerstvo pro místní rozvoj. Dokument byl zpracovaný v roce 2010. 

V závěru je zmiňována potřeba podpořit ekonomickou výkonnost Karlovarského kraje. Zdůrazněný je 

vliv rozvoje lidských zdrojů. Výslovně je zde ve vztahu ke vzdělávání uvedeno: „Vzhledem k tomu, že 

socioekonomická analýza poukázala na problémy v oblasti vzdělávání, navrhuje zpracovatel, aby 

v oblasti veřejných služeb byla pozornost zaměřena pouze na školství.“. 

Ad. K3 
Dokument vznikl v roce 2012. Sloužil jako podklad pro dokument Koncepce inkluzivního vzdělávání 

v Karlovarském kraji (viz K4). 

Ad. K4 
Dokument vznikl v roce 2013. Platný je pro roky 2013 – 2016. Cílem Koncepce inkluze je zajistit 

integraci a začlenění dětí se znevýhodněním do běžného školního kolektivu. Z pohledu kvantity 

se jedná o minoritní podíl dětí, které do skupiny spadají a to v řádu jednotek procent. Z pohledu trhu 

práce se jedná o pomoc těm, kdo by byli na trhu práce znevýhodněni, aby se dostali alespoň na 

minimální kvalitu základního či středního odborného vzdělání. Menší část dětí využívajících inkluzi 

jsou děti se zdravotním postižením. V rámci koncepce byly řešeny mateřské a základní školy. Do roku 

byly provedeny všechny přípravné a iniciační aktivity pro realizaci inkluze. Od roku 2017 bude dále 

inkluze realizována a aktivity budou směřovat k jejímu udržení a zkvalitnění.   

Ad. K5 
Dokument byl zpracován pro období 2016 – 2020. Zadavatelem byl krajský úřad Karlovarského kraje. 

Detailně rozpracovává strategii rozvoje vzdělávání na všech úrovních od mateřských po vyšší odborné 

školy a pamatuje i na jazykové, základní umělecké a zájmové vzdělávání. Důležité jsou také kapitoly 

zaměřené na zlepšení podmínek pedagogického personálu, zefektivnění hodnocení žáků, učitelů 

a škol. V závěru je rozpracovaná problematika financování školství v kraji ze státního rozpočtu 

a veřejných prostředků. 

Data uvedená v jednotlivých kapitolách jsou za celý Karlovarský kraj a neodrážejí možné regionální 

http://www.kvkskoly.cz/manazer/dokumenty/Stranky/dlouhodoby-zamer-vzdelavani.aspx
http://www.kr-karlovarsky.cz/region/Documents/P2_PRKK_2014_2020_strategie_3.pdf
https://www.mmr.cz/getmedia/51535951-090a-4efa-876e-5ac2d3cdd867/AP_SRR_15_16.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Stranky/koncepce/seznam/SPRSS.aspx
http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Stranky/koncepce/seznam/SPRSS.aspx
http://www.kr-karlovarsky.cz/region/uzem_plan/Stranky/UAP-KK/UAP_ORP.aspx
https://www.czso.cz/csu/xk/zakladni_tendence_demografickeho_socialniho_a_ekonomickeho_vyvoje_karlovarskeho_kraje
https://www.czso.cz/csu/xk/zakladni_tendence_demografickeho_socialniho_a_ekonomickeho_vyvoje_karlovarskeho_kraje
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rozdíly či disproporce ve hmotné infrastruktuře, nebo lidském kapitálu a spolupráci různých 

relevantních partnerů. Dokument se v rámci opatření odkazuje na regionální MAP, které mají právě 

zmíněné detaily řešit. Obecné strategie jsou komplexní a odpovídají poznatkům a doporučením 

v dalších tematicky spřízněných dokumentech. 

Bylo by vhodné, aby se s doporučeními v tomto dokumentu seznámili nejen ředitelé škol a ostatních 

subjektů, které se na vzdělávání podílejí, ale také starostové, zastupitelé a ostatní osoby, které svou 

profesní či volnočasovou aktivitou přispívají ke vzdělávání. 

Celkově prioritou, která se prolíná všemi doporučeními je zvýšení kvality a efektivity vzdělávání 

s dopadem na konkurenceschopnost kraje. Prioritou je tu také spolupráce škol se zaměstnavateli. 

Akcentované bude technické vzdělávání. Chybějící kapacitu žáků škol doporučuje strategie nahradit 

vzděláváním dospělých. Zmiňována je také důležitost motivace studentů VŠ k návratu do kraje.  

 
Ad. K6 
Dokument byl dokončen v červnu 2012. Program byl zpracován na období 2014 – 2020. Tématu 

vzdělávání se přímo týká několik vybraných kapitol a zároveň strategických opatření. Jedná se o pilíř  

1. B Lidské zdroje a vzdělávání pro konkurenceschopnost. Ten je rozdělen na tři specifické cíle. 1. B. 1. 

Spolupráce v rozvoji lidských zdrojů. Ten je zejména o spolupráci vysokých škol s firmami. Střední 

školy jsou zde zmíněny ve třetím opatření tohoto specifického cíle.  Specifický cíl 1. B. 2. zpracovává 

témata zapojení firem do tvorby vzdělávacích plánů, podpory zvyšování kvalifikace pedagogů 

a technického vybavení škol. Specifický cíl 1. B. 3. je o budování kapacit a podmínek následného 

a celoživotního vzdělávání a infrastruktury terciálního vzdělávání (vybudování univerzitního 

kampusu). 

Specifický cíl 2.2 rozpracovává doporučení regionálně důležité téma, konkrétně kvalitu lidských 

zdrojů v cestovním ruchu. Zde jsou taktéž zdůrazněny dva přístupy a v podstatě jsou to i samostatná 

opatření. Jedná se o zkvalitnění SŠ vzdělávání a jeho propojení s potřebami trhu a zkvalitnění 

celoživotního vzdělávání.  

Ostatní kapitoly se vzděláváním přímo nezabývají.  

Ad. K7 
Dokument má byl zpracován na roky 2015 a 2016 a jedná se v podstatě o taktický plán v rámci 

střednědobého plánu, konkrétně strategie regionálního rozvoje. Svým charakterem doporučuje 

obecně témata shodná pro všechny regiony, resp. kraje České republiky. Vymezená témata jsou úzce 

svázána i s dotačními programy plánovacího období 2014 – 2020 a korespondují tak se strategickým 

rámcem rozvoje Evropské Unie. Jednotlivá doporučení jsou rozdělena i podle důležitosti v kontextu 

Evropském, nebo národním.  

Pro vzdělávání jsou relevantní tato témata. 

- Podpora spolupráce výzkumných institucí s vysokými školami. 

- Rozvoj univerzit a výzkumných institucí. 

- Zvýšení flexibility a zefektivnění vzdělávací soustavy s ohledem na předpokládaný 

demografický vývoj. 

- Zapojení zaměstnavatelů do odborné přípravy a odborného vzdělávání. 
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- Podpora motivace žáků a studentů zejména tam, kde lze předpokládat vazby na konkrétní 

segmenty místních trhů práce. 

- Podpora kariérního poradenství. 

- Integrace trhů práce a spolupráce se zaměstnavateli v územním kontextu. 

- Zabránění odlivu mozků, vzdělaných a mladých skupin obyvatelstva mimo území aglomerace. 

- Zvyšování kvality a vybavenosti optimálně dimenzované sítě škol, zdravotnických zařízení 

a zařízení sociálních služeb s ohledem na demografické trendy a aktuální i budoucí potřeby. 

- Rozšiřování nabídky sportovního a kulturního vyžití. 

- Provozování neformalizovaných aktivit s důrazem na aktivity cílené na mládež, seniory 

a znevýhodněné skupiny obyvatel. 

- Posilování místní identity, podpora rozvoje a fungování místní komunity. 

- Poskytování specifického vzdělávání a realizace volnočasových aktivit. 

- Podpora vzdělávání sociálně vyloučených a ohrožených skupin obyvatelstva. 

Tato témata jsou rozpracována do jednotlivých opatření. Každému z nich je přidělen gestor pro 

realizaci. Těmito gestory jsou jednotlivé ministerstva zodpovědná za danou oblast činnosti.  

 
Ad. K8 
Dokument se týká konkrétních aktivit pro rok 2017. Jedná se tedy o operativní plán. Dokument 

se zaměřuje prioritně na sociální služby v Karlovarském kraji. Vzdělávání je v dokumentu zmíněno jen 

v kontextu práce s vybranými cílovými skupinami, což jsou osoby fyzicky či mentálně hendikepované, 

nebo osoby v nepříznivé životní situaci. Nejedná se zde o opatření či doporučení týkající se systému 

vzdělávání ve školských zařízeních. Spíše se zde jedná o individuální vzdělávání konkrétních klientů 

a příjemců sociálních služeb.  

Ad. K9 
V rámci územního plánu ORP Aš byly zkoumány zejména dva náhledy na území. Jednak problémy 

k řešení a pak také záměry na změny v území. V rámci výkresu problémů nebyly identifikovány žádné, 

které by měly být do územního plánu zanesené. V plánu záměrů je vyznačena velká řada lokalit 

spadajících pod tématiku bydlení a občanské vybavenosti.  

V rámci textové části územně analytických podkladů se tématu školství a výchovy věnuje kapitola 

3.8.7., kde je pouze stručný výčet školských zařízení a základní statistiky. V kapitole 3.10.3. jsou 

některé školy označené jako architektonicky významné objekty. V kapitole 7.4. Konkrétní problémy je 

uvedena obec Krásná jako obec s nedostatečnou infrastrukturou. Konkrétně je zmiňována absence 

zdravotního zařízení a školy. Prakticky je toto kompenzováno blízkostí Aše. Stejně označena je také 

obec Podhradí. Zde je uvedeno, že v obci chybí škola, školka a obchod.   

Ad. K10 
Dokument uvádí pouze obecné statistiky za celý kraj. Ašsku či jeho jednotlivým obcím se nevěnuje. 

Školství je zde zahrnuto pouze v rámci jednotlivých statistik počtu žáků. Detailněji zde není řešeno 

nic, co by bylo zásadní pro zpracování MAP.   

 
Vzhledem k faktu, že Ašsko s výjimkou Aše je velmi malé, obce nemají vlastní strategické plány. 

Plánování se koná na základě každoročních možností a potřeb, které probírají a řeší zastupitelstva 

obcí a měst. Město Aš má zpracované vlastní strategické dokumenty. Ovšem i zde se řada rozhodnutí 
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a plánování řeší v rámci pravidelných schůzek rady a zastupitelstva města a spolupráce s představiteli 

škol a ostatních relevantních institucí. Pro tento region je charakteristické, že se všichni znají a proto 

je spolupráce a plánování méně na formální a více na mezilidské úrovni.  

Tab. 22. Místní strategické dokumenty SO ORP Aš 

 Dokument zřizovatel 

M1 Strategický plán spolupráce v příhraniční oblasti Aš - Selb Město Aš 

M2 Plán práce rady a zastupitelstva města Aš Město Aš 

M3 Komunitní plán Aš 2014 - 2018 Město Aš 

M4 Strategie rozvoje přeshraniční spolupráce oblasti Smrčiny / Fichtlgebirge Sdružení Ašsko 

M5 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na 
období 2014 – 2020 MAS 21 

Zdroj: Vlastní šetření 

Ad. M1 
Analytická část dokumentu zkoumala krom jiných témat i vzdělanostní strukturu obyvatelstva v Aši 
a Selbu a školskou infrastrukturu. V analytické části je pro obě města shodně uvedeno, že současné 
vzdělávací systémy se potýkají s nedostatkem financí a že je nesoulad mezi požadavky trhu práce 
 
a nabídkou vzdělávacích oborů. Tato problematika je ovšem řešitelná pouze na celokrajské 
a celonárodní úrovni, neboť se jedná převážně o střední a vysoké vzdělávání.  
 
Obecně a dlouhodobě platí, že politici a zřizovatelé škol málo komunikují se zaměstnavateli a nemalá 
část absolventů se vůbec vystudovanému oboru nevěnuje. Tím jsou pak na trhu práce hůře 
uplatnitelní a dochází k velkým ekonomickým ztrátám z důvodu promarněných investic do vzdělání 
mladých lidí, kteří odborné vzdělání dále nevyužijí. I zde tedy vyplývá, že je nad míru žádoucí diskuse 
a spolupráce zaměstnavatelů a zřizovatelů škol, zejména těch středních. V analytické části ve SWOT 
analýze se vzdělávání několikrát objevilo mezi slabými stránkami a příležitostmi. Spolupráce 
vzdělávacích zařízení se zaměstnavateli je uvedeno jako rozvojový potenciál regionu.  
 
V návrhové části dokumentu se vzdělávání týkají priority A1 a B2. V rámci aktivit A1 jsou zmiňovaná 
opatření „Podpora jazykového vzdělávání“, „Rozvoj nových možností vzdělávání“ a „Intenzivnější 
spolupráce vzdělávacích zařízení a podnikatelských subjektů v příhraniční oblasti“. V rámci aktivity B2 
jsou zmiňována opatření „Navázání spolupráce s vzdělávání konkrétními zaměstnavateli při tvorbě 
nabídky dalšího vzdělávání“, „Zavedení vzdělávacích kurzů zaměřených na podnikání a na psaní 
projektových žádostí a projektový management“ a „Realizace programů na zvýšení kvalifikace a lepší 
uplatnitelnost na trhu práce“.  
 
Ad. M2 
V rámci pravidelných porad rady města, které se konají 2x do měsíce se krom jiných témat 
projednává i téma vzdělávání. Mezi pravidelně diskutovaná témata patří činnost školských rad, 
informace spojené s provozem škol, nutnými investicemi a dalšími důležitými otázkami, které město 
Aš jako zřizovatel mateřských a základních škol řeší. Rada města výraznějším způsobem neřídí 
a neovlivňuje plán výuky. Tato činnost je v kompetenci ředitelů jednotlivých zařízení. Z pohledu 
strategie rozvoje vzdělávacích zařízení město Aš prostřednictvím rady města a pověřených zástupců 
ve školních radách řeší spíše otázky investic do infrastruktury. Zástupci města také ovlivňují kvalitu 
vzdělávání svou činností v rámci svých přeshraničních kontaktů s partnery na německé straně.  
 
  

http://www.muas.cz/strategicky-plan-spoluprace-v-prihranicni-oblasti-as-selb/d-230116
http://www.muas.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=52&id_ktg=1035&n=plan%2Dprace%2Drady%2Da%2Dzastupitelstva%2Dmesta&p1=19892
http://www.muas.cz/assets/File.ashx?id_org=52&id_dokumenty=232869
http://www.obeckrasna.cz/index.php/sdruzeni-assko/73-strategie-rozvoje-preshranicni-spoluprace-smrciny-fichtelgebirge
http://mas21.cz/sclld-2014-2020/informace-o-projektu/
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Ad. M3 
V rámci komunitního plánu města Aš jsou definované cílové skupiny děti a mládež od 6 do 15 let a od 
15 do 26 let. Dále pak osoby s duševním onemocněním, osoby ohrožené sociálním vyloučením 
a senioři či osoby se zdravotním nebo mentálním postižením.  
 
V rámci komunitního plánu jsou vybrané aktivity zaměřené na sledování potřeb cílových skupin, 
fundraising a podpora stávajících institucí poskytujících služby cílovým skupinám. Konkrétně 
komunitní plán počítá s podporou a rozvojem nízkoprahového centra „Dětský úsměv“, klubu „Sklep“ 
určeného pro mládež od 16 let, klubu „Fénix“ určeného pro problémové děti a podporu 
volnočasových aktivit pro děti i rodiny. V rámci plánovaných aktivit je zmiňován vznik komunitního 
centra služeb a modernizace služeb pro předškolní děti.  
 
Ad. M4 
V návrhové části dokumentu je uvedeno, že kvalita vzdělávání a s ním spojená přeshraniční 
spolupráce jsou důležitými faktory, které ovlivňují rozvojový potenciál regionu Ašska. Dále je zde 
uvedeno, že plán vzdělávání by myl být řešen i se zaměstnavateli, kteří znají nejlépe trh práce. 
V dlouhodobém kontextu tato spolupráce může pro region působit pozitivně a jako preventivní 
opatření odcházení kvalifikované pracovní síly.   
 
Ve strategických návrzích je konkrétně bod I. 3. A. Zintenzivnění komunikace s podnikateli 
a zaměstnavateli a koncepční rozvoj vzdělání, aby co nejlépe uspokojovalo tržní poptávku po práci 
a I. 3. B. Realizace projektů na podporu dalšího vzdělávání, které je zaměřené na dodatečné jazykové 
vzdělávání a vzdělávání dospělých.  
 
Z pohledu infrastruktury je v dokumentu v opatření III. 4. B., C. a F. zaměřené na budování 
infrastruktury pro kvalitní vzdělávání a přeshraniční spolupráci. Také je zde zmíněna vhodnost aktivní 
spolupráce starostů a vzdělávacích institucí ve smyslu koordinovaného vzdělávání. V bodě D. je 
zmíněn společný lobbing za zachování středního školství v Aši, které je pro rozvoj regionu zásadní.  

 
Ad. M5 
 
Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS 21 si klade za cíl dosáhnout udržitelného rozvoje území 

MAS 21, tedy i Ašska. Praktická využitelnost dokumentu spočívá v tom, že dle v něm uvedených 

kapitol může MAS 21 žádat o dotační prostředky z vybraných fondů a ty dále přerozdělovat 

a poskytovat koncovým příjemcům podpory. Relevantní jsou pro dotační podporu témata spadající 

pod programový rámec IROP, OPZ a PRV.  

Vzdělávání se konkrétně týkají opatření pro naplnění následujících strategických cílů. Konkrétně 

specifické cíle 1.1.3 Podpora zvyšování kvality výuky ve školských zařízeních a opatření 3.1.3.2. 

Informační a vzdělávací aktivity na území MAS 21 v oblasti podpory zaměstnanosti a podnikatelských 

aktivit, podpora výměny zkušenost.  

V rámci strategie jsou navržené inovativní rysy a postupy pro její realizaci. Inovativní prvek „Kreativní 

demokratická škola“ si klade za cíl zapojovat žáky škol do komunitního dění a rozvoje. Druhý 

inovativní prvek je „Vytvoření nabídky pro školní exkurze“. Ten bude podporovat exkurze žáků 

ve vybraných partnerských podnicích. Školy jsou zde uvedené také jako oprávněný příjemce 

dotačních prostředků spadajících do jiných kapitol než je vzdělávání.  
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2.1.3 Dotazníkové šetření 

2.1.3.1 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

MŠMT 

Za účelem zjištění priorit v území realizovalo MŠMT dotazníkové šetření mezi mateřskými 

a základními školami, které probíhalo na přelomu roku 2015/2016. Účast v tomto šetření byla 

dobrovolná. Výstupy šetření byly anonymní, jednotlivé školy k nim měly přístup pomocí chráněného 

webového rozhraní. Realizační týmy zpracovávající MAP dostaly za své území ORP k dispozici data 

v agregované podobě.  

Tab. 23.  Procento vyplněných dotazníků 

ORP Aš, Karlovarský kraj 

 

v rámci ORP v rámci kraje v rámci ČR 

počet podíl počet podíl počet podíl 

MŠ 

Počet MŠ: 7 100,0% 125 100,0% 5 282 100,0% 

z toho kompletně vyplnilo dotazník: 7 100,0% 119 95,2% 4 688 88,8% 

z toho nevyplnilo dotazník: 0 0,0% 6 4,8% 594 11,2% 

ZŠ 

Počet ZŠ: 6 100,0% 108 100% 4 165 100% 

z toho kompletně vyplnilo dotazník: 6 100,0% 107 99,1% 3 985 95,7% 

z toho nevyplnilo dotazník: 0 0,0% 1 0,9% 180 4,3% 

 

Z tabulky vyplývá, že V ORP Aš se tohoto šetření zúčastnilo 100% mateřských i základních škol. Je zde 

také vidět, že v rámci Karlovarského kraje ale i v rámci České republiky jsou některé školy, které 

se šetření neúčastnily a dotazník nevyplnily. 

MŠ 

Prioritní oblasti rozvoje MŠ 

 Pomocí vyplnění dotazníků měly školy začít uvažovat o oblastech nabízené podpory z operačních 

programů, které by škola mohla v budoucím období čerpat. Dotazníky slouží jako hodnocení 

aktuálního stavu škol vůči ideálnímu ukazateli a dále také jako ukazatel dalšího směřování škol do 

roku 2018 a do roku 2020. Na základě těchto charakteristik v jednotlivých oblastech podpory si školy 

stanovily celkové priority pro svůj rozvoj a čerpání podpory. 

Tab. 24.  Určení priorit u hlavních oblastí podporovaných z OP 

 

Pořadí podle potřeb 
škol 1) 

Prům. hodnocení 
aktuálního stavu 2) 

v rámci v rámci 

ORP kraje ČR ORP Kraje ČR 

MŠ 

Podpora inkluzivního / společného vzdělávání 6 3 3 2,73 2,59 2,51 

Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti 5 4 4 2,70 2,62 2,63 

Podpora rozvoje matematické pregramotnosti 1 5 5 2,48 2,48 2,41 

Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí 1 6 6 2,89 2,93 2,90 

Podpora polytechnického vzdělávání 1 2 2 2,29 2,23 2,25 

Rozvoj infrastruktury, vč. rekonstrukcí a vybavení 4 1 1       
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Tab. 25. Určení priorit u dalších oblastí podporovaných z OP 

 

Pořadí podle potřeb 
škol 1) 

Prům. hodnocení 
aktuálního stavu 2) 

v rámci v rámci 

ORP kraje ČR ORP Kraje ČR 

MŠ 
 

Sociální a občanské dovednosti a další klíčové 
kompetence 

2 3 3 2,97 3,09 3,04 

ICT včetně potřeb infrastruktury (digitální 
kompetence ped.pracovníků, konektivita) 

3 1 1 2,93 2,91 2,89 

Jazykové vzdělávání 1 2 2       

Pozn: 1) 1= největší potřeba rozvíjet danou oblast 
6= nejmenší potřeba rozvíjet danou oblast 

2) 1 – Vůbec nebo téměř vůbec se neuplatňuje (stadium prvních úvah, jak stav řešit) 
2 – Rozvíjející se oblast (počáteční realizace) 
3 – Realizovaná oblast (funkční části systému realizovány na zákl.úrovni, je prostor pro zlepšení) 
4 – Ideální stav (funkční systém, vytvořené podmínky, pravidelnost, aktualizace na podněty) 
Červené hodnoty značí, jsou nižší než průměr ČR.      

 

Mateřské školy v ORP by se v budoucnu chtěly zaměřit především na rozvoj matematické 

pregramotnosti a rozvíjet iniciativu a kreativitu dětí a polytechnické vzdělání – jak je vidět 

z průměrného hodnocení aktuálního stavu, je nejhorší hodnocení v rámci kraje i ČR právě u podpory 

kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí. Naopak mateřské školy nepotřebují rozvíjet čtenářskou 

pregramotnost, nechtějí podporovat další opatření vedoucí k inkluzi neboť většina zařízení v ORP Aš 

již je dostatečně proinkluzivní. U těchto hodnot vykazují MŠ v ORP Aš lepší hodnocení než MŠ v rámci 

kraje a ČR. Rovněž z tabulky vyplývá, že na rozdíl od Karlovarského kraje a celé České republiky, jsou 

mateřské školy co se týče vybavení a infrastruktury na dobré úrovni.   

Vzhledem k příhraniční poloze regionu, převládá u dalších oblastí podporovaných z OP potřeba 

jazykového vzdělávání. U ICT oblasti, která je v kraji i ČR na prvním místě, je v ORP Aš naopak potřeba 

rozvoje nejmenší. Nejhůře hodnocenou oblastí v rámci ČR i Karlovarského kraje je rozvoj sociálních 

a občanských dovedností a dalších klíčových kompetencí, tato oblast je mateřskými školami v ORP Aš 

preferována na druhém místě. 
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Jednotlivé oblasti rozvoje dle pořadí důležitosti MŠ 

Matematická pregramotnost 

Tab. 26. Matematická pregramotnost 

 

Podíl MŠ v rámci 
ORP plánujících 

zlepšení 
1)

 

Průměrné hodnocení 
aktuálního stavu 

2)
 

2016–
2018 

2019–
2020 

v rámci 
ORP 

v rámci 
kraje 

v rámci 
ČR  

Škola podporuje rozvoj matematické pregramotnosti 
v rámci školních vzdělávacích programů (má stanoveny 
konkrétní cíle) 

57,1% 28,6% 2,57 2,85 2,84 

Učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v oblasti matematické 
pregramotnosti a využívají je ve výchově (kurzy dalšího 
vzdělávání, studium literatury aj.) 

57,1% 28,6% 2,86 2,72 2,66 

Učitelé MŠ využívají poznatky v praxi a sdílejí dobrou praxi 
v oblasti rozvoje matematické pregramotnosti mezi sebou i 
s učiteli z jiných škol 

57,1% 42,9% 2,43 2,39 2,34 

Škola systematicky rozvíjí matematické myšlení (využívání 
příkladů k řešení a pochopení každodenních situací, 
návštěva science center apod.) 

42,9% 28,6% 2,57 2,49 2,46 

Škola podporuje individuální práci s dětmi s mimořádným 
zájmem o počítání nebo logiku 

71,4% 14,3% 2,57 2,54 2,44 

Škola informuje a spolupracuje v oblasti rozvoje 
matematické pregramotnosti s rodiči 

71,4% 14,3% 2,43 2,36 2,29 

Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním 
zabezpečením pro rozvoj matematické pregramotnosti 

71,4% 28,6% 2,57 2,51 2,35 

Ve škole jsou využívány interaktivní metody a pomůcky 
v oblasti rozvoje matematické pregramotnosti 

57,1% 14,3% 2,00 2,08 2,01 

Škola pravidelně nakupuje aktuální literaturu, 
multimédia pro rozvoj matematické 
pregramotnosti 

85,7% 0,0% 2,29 2,36 2,28 

Pozn.: 

1) Počet MŠ v ORP, které plánují zlepšení daného prvku v příslušném období (MŠ mohla zvolit pouze jedno 
 období), vztažený k celkovému počtu MŠ v ORP, které vyplnily dotazník. Zeleně jsou zvýrazněné položky,  
které MŠ plánují nejčastěji zlepšovat. 

2) Průměrné hodnocení aktuálního stavu v rámci ORP / kraje / republiky vychází z hodnocení aktuálního stavu  
jednotlivých MŠ na následující škále: 
        1. Vůbec nebo téměř se neuplatňuje (tzn. stadium prvotních úvah, jak stav řešit) 
        2. Rozvíjející se oblast (tzn. promyšlené části, počáteční realizace) 
        3. Realizovaná oblast (tzn. funkční části systému realizovány na základní úrovni, je prostor na zlepšení) 
        4. Ideální stav (tzn. funkční systém, vytvořené podmínky, zodpovědnost, pravidelnost, aktualizace na vnitřní  
i vnější podněty) 
Pokud jsou průměrné hodnoty v rámci ORP červeně zvýrazněny, znamená to, že jsou nižší než průměrné hodnoty 
v rámci ČR (pokud jsou hodnoty shodné, a přesto je v rámci ORP červené zvýraznění, je rozdíl patrný až na třetím 
či dalším desetinném místě). 

 

Rozvoj matematické pregramotnosti si mateřské školy v území definovaly jako jednu 

z nejdůležitějších oblastí, ve které plánují zlepšení a další rozvoj. Jak ukazuje tabulka, území ORP Aš je 

v této oblasti pod republikovým průměrem, co se týče podpory matematické gramotnosti v rámci 

školních vzdělávacích plánů, zlepšení v této oblasti plánuje většina zařízení. V nejbližším období (do 

roku 2018) by školy chtěly nejvíce zlepšit oblast nákupu aktuální literatury a multimédií, které 

pomůžou rozvoji matematické pregramotnosti. S tím souvisí pořízení dostatečného technického 
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a materiálního zabezpečení. Pokud už škola tyto podmínky vytvoří, bude podporovat individuální 

práci s nadanými dětmi a bude spolupracovat s rodiči a pravidelně je informovat. 

Tab. 27. Překážky v oblasti rozvoje matematické pregramotnosti 

 

Podíl škol narážejících na danou 
překážku 

1)
 

v rámci 
ORP 

v rámci 
kraje 

v rámci ČR 

Nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné 
pregramotnosti (nedostatečné materiálně technické zázemí, chybějící 
finance na inovace a výměnu pomůcek k rozvoji pregramotností, 
nedostatečný počet pomůcek apod.) 

42,9% 55,5% 62,0% 

Nedostatek interaktivních metod a pomůcek pro rozvoj 
pregramotnosti 

28,6% 49,6% 54,8% 

Nedostatečné uplatňování individuálního přístupu k dětem 14,3% 16,0 % 15,7% 

Nedostupnost informačních a komunikačních technologií pro rozvoj 
příslušné gramotnosti 

28,6% 21,8% 28,0% 

Nedostatek příležitostí ke vzdělávání pedagogických pracovníků v 
oblasti příslušné pregramotnosti 

42,9% 37,8% 27,4% 

Nedostatečný rozvoj mentoringu a dalších kolegiálních forem 
podpory na škole ve vztahu k příslušným gramotnostem (malá 
kreativita, stereotyp vyučujících, nízká sebemotivace apod.) 

28,6% 31,1% 25,1% 

Nepravidelnost aktivit v oblasti rozvoje příslušné pregramotnosti 14,3% 18,5% 18,0% 

Nedostatek možností pro sdílení dobré praxe 14,3% 23,5% 30,3% 

Nezájem ze strany rodičů 14,3% 26,9% 24,1% 

Absence pozice samostatného pracovníka nebo pracovníků pro 
rozvoj příslušné pregramotnosti 

14,3% 26,1% 26,3% 

Nízká úroveň kooperace školy s dalšími aktéry k rozvoji 
pregramotnosti (projekty se školami, s obcemi, science centry, 
neziskovými organizacemi apod.) 

14,3% 31,1% 30,4% 

Pozn.: Zeleně jsou uváděny překážky, které byly uváděny nejčastěji jako nejvýznamnější 

 

Jak je vidět z tabulky, jako největší překážku v rozvoji matemativké gramotnosti označovaly školy jak 

v rámci ORP, tak v rámci kraje i celé ČR nedostatek financí a tím pádem nedostatečné materiální 

zázemí a malý počet pomůcek. Jako další překážku označily školy v území ORP Aš nedostatek 

příležitostí ke vzdělávání pedagogických pracovníků a nedostatečný mentoring a další kolegiální 

formy podpory. 
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Polytechnické vzdělávání 

Tab. 28. Polytechnické vzdělávání 

TABULKA Č. 16: Polytechnické vzdělávání 

Podíl MŠ v rámci ORP 
plánujících zlepšení 

1)
 

Průměrné hodnocení 
aktuálního stavu 

2)
 

2016–2018 2019–2020 
v rámci 

ORP 
v rámci 

kraje 
v rámci 

ČR  

Technické, přírodovědné a environ. vzdělávání je na 
naší škole realizováno v souladu s RVP PV 

71,4% 14,3% 2,86 2,88 2,85 

Ve škole existuje osoba zodpovědná za rozvoj 
polytechn. vzdělávání, schopná poradit, doporučovat 
dětem nebo učitelům 

42,9% 0,0% 1,43 1,55 1,69 

Učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v oblasti 
polytechnického vzdělávání a využívají je ve výchově 
(kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) 

85,7% 14,3% 2,57 2,50 2,50 

Učitelé MŠ využívají poznatky v praxi a sdílejí dobrou 
praxi v oblasti rozvoje polytechnického vzdělávání 
mezi sebou i s učiteli z jiných škol 

85,7% 14,3% 2,57 2,33 2,27 

Škola disponuje vzdělávacími materiály pro vzdělávání 
polytechnického charakteru 

71,4% 14,3% 2,29 2,30 2,29 

Škola aktivně spolupracuje s jinými MŠ a ZŠ v oblasti  57,1% 14,3% 1,43 1,51 1,60 

Škola podporuje samostatnou práci dětí v oblasti 
polytechnického vzdělávání 

71,4% 14,3% 3,00 2,54 2,55 

Škola podporuje individuální práci s dětmi s 
mimořádným zájmem o polytechniku 

71,4% 14,3% 2,00 2,21 2,24 

Škola informuje a spolupracuje v oblasti 
polytechnického vzdělávání s rodiči (např. výstavky 
prací, představení systému školy v oblasti 
polytechnického vzdělávání, kroužků, aktivit apod.) 

57,1% 14,3% 2,43 2,34 2,41 

Škola disponuje dostatečným technic. a materiálním 
zabezpečením pro rozvíjení prostorového a logického 
myšlení a manuálních dovedností 

85,7% 0,0% 2,71 2,35 2,31 

Škola využívá informační a komunikační technologie 
v oblasti rozvoje polytechnického vzdělávání 

57,1% 0,0% 1,86 2,02 2,02 

Pozn: Červené hodnoty značí, že jsou nižší než průměr ČR, zelená pole značí nejčastější oblast zlepšení.      

 

Jako další významná oblast rozvoje byla školami definována oblast polytechnického vzdělávání.  Je to 

dáno mimo jiné tím, jaká je situace na trhu práce v regionu. Zdejší oblast je výrazně orientovaná na 

průmyslovou výrobu a firmy shánějí kvalifikované zaměstnance. Proto je velmi důležité věnovat 

se této oblasti již od počátečních stupňů vzdělávací soustavy. V rámci rozvoje polytechnické výchovy 

se školy chtějí nejvíce rozvíjet v oblasti znalostního rozvoje pedagogů, sdílení dobré praxe a výměně 

zkušeností a rovněž chtějí disponovat dostatečným materiálním zabezpečením. Z tabulky také 

vyplývají oblasti, ve kterých jsou školy na horší úrovni, než je republikový a krajský průměr: využití 

informačních technologií v oblasti rozvoje polytech. Vzdělávání, podpora individuální práce s dětmi 

s mimořádným zájmem o polytechniku, aktivní spolupráce s jinými MŠ, chybí osoby odpovědné 

za rozvoj této oblasti a rovněž je markantní nedostatek vzdělávacích materiálů. 
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V následující tabulce jsou vidět nejčastější překážky rozvoje polytechnického vzdělávání: 

Tab. 29. Překážky v oblasti podpory polytechnického vzdělávání 

Pozn.: Zeleně jsou uváděny překážky, které byly uváděny nejčastěji jako nejvýznamnější, v závorce je uváděno pořadí 

 

Stejně jako v oblasti matematické gramotnosti, i v této oblasti identifikovaly školy jako největší 

překážku nedostatek financí. Zároveň s tím ale také registrují nedostatečnou podporu talentovaných 

dětí ze strany rodičů. Jako další překážku registrují nedostatečné vzdělávání pedagogů v oblasti 

polytechniky. Naopak je vidět, že školy disponují pomůckami a pedagogové mají o tuto oblast zájem. 

 

  

 

Podíl škol narážejících na danou 
překážku 

1)
 

v rámci 
ORP 

v rámci 
kraje 

v rámci 
ČR 

Nevhodné či žádné vybavení pomůckami pro rozvoj polytechnického 
vzdělávání (vybavení tříd, heren, hřišť, keramických dílen apod.)  

14,3% (5.) 41,2% (4.) 40,7% (3.) 

Nedostatečná podpora dětí se zájmem o polytechnické vzdělávání jejich 
rodiči  

42,9% (1.) 24,4% (5.) 18,9% (6.) 

Malý zájem pedagogů o podporu polytechnického vzdělávání nebo strach 
o bezpečnost dětí 

14,3% (5.) 16,0% (6.) 20,3% (5.) 

Absence pozice samostatného pracovníka nebo pracovníků pro rozvoj 
polytechnického vzdělávání 

14,3% (5.) 53,8% (2.) 48,2% (2.) 

Nedostatek financí na podporu polytechnického vzdělávání 42,9% (1.) 59,7% (1.) 67,2% (1.) 

Nedostatek příležitostí k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků 
v oblasti polytechniky 

28,6% (3.) 47,9% (3.) 32,3% (4.) 

Jiné 28,6% (3.) 9,2% (7.) 7,1% (7.) 

Žádné 14,3% (5.) 5,0% (8.) 4,8% (8.) 
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Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí 

Vedle matematické gramotnosti a polytechnického vzdělávání identifikovali mateřské školy v území 

ORP Aš jako další prioritní oblast rozvoje podporu kompetencí k inciativě a kreativitě dětí.  

Tab. 30. Podnikavost, iniciativa a kreativita 

 

Podíl MŠ v rámci 
ORP plánujících 

zlepšení 
1)

 

Průměrné hodnocení 
aktuálního stavu 

2)
 

2016–
2018 

2019–
2020 

v rámci 
ORP 

v rámci 
kraje 

v rámci ČR  

Škola podporuje klíčové kompetence k rozvoji kreativity 
podle RVP PV 

85,7% 0,0% 2,86 3,06 3,02 

Učitelé rozvíjejí své znalosti v oblasti podpory kreativity a 
využívají je ve výchově (kurzy dalšího vzdělávání, studium 
literatury aj.) 

100,0% 0,0% 2,71 2,89 2,92 

Učitelé využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi 
v oblasti rozvoje iniciativy a kreativity mezi sebou i 
s učiteli z jiných škol 

85,7% 0,0% 2,43 2,63 2,57 

Škola systematicky učí prvkům iniciativy a kreativity, 
prostředí i přístup pedagogů podporuje fantazii a 
iniciativu dětí 

85,7% 0,0% 2,86 2,97 2,95 

Škola nabízí pestré možnosti seberealizace dětí, umožňuje 
dětem realizovat vlastní nápady (např. dramatizace textu) 

85,7% 0,0% 3,00 3,01 2,97 

Škola informuje a spolupracuje v oblasti podpory 
kompetencí k iniciativě a kreativitě s rodiči (např. ukázky 
práce s dětmi pro rodiče, dny otevřených dveří apod.) 

71,4% 0,0% 3,00 3,08 3,01 

Škola disponuje dostatečným množstvím pomůcek pro 
rozvoj kreativity 

71,4% 14,3% 3,00 2,69 2,70 

Ve škole je v rámci vzdělávacího procesu nastaveno 
bezpečné prostředí pro rozvoj kreativity, iniciativy a 
názorů dětí 

42,9% 14,3% 3,29 3,11 3,08 

Pozn.: Zeleně jsou uváděny nejčastější opatření, která škola plánuje zrealizovat 

Červené hodnoty značí, že jsou nižší než průměr ČR 

 

V rámci této oblasti chce 100% škol rozvíjet své znalosti a učitelé se chtějí dále vzdělávat. Většina škol 

v území se chce také zlepšovat v dalších bodech a to: sdílení praxe mezi jednotlivými školami, škola 

systematicky učí prvkům kreativity a inciativy a nabízí dětem pestré možnosti seberealizace. V těchto 

bodech jsou také školy v území ORP Aš horší, než je republikový průměr, je tedy logické, že se chtějí 

zlepšovat. Dalším bodem, kde je prostor pro zlepšení, je informovanost a spolupráce s rodiči. 

V následující tabulce jsou vidět nejčastější překážky, které školám brání v rozvoji v oblasti podpory 

podnikavosti, iniciativy a kreativity dětí. 
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Tab. 31. Nejvýznamnější překážky v oblasti podpory kompetencí k iniciativě a kreativitě 

 

Podíl škol, které danou překážku 
označily za nejvýznamnější 

1)
 

v rámci 
ORP 

v rámci 
kraje 

v rámci 
ČR 

Malý zájem a stereotypní přístup pedagogů k podpoře iniciativy a kreativity 28,6% (2.) X (x) 6,4% (5.) 

Nedostatek příležitosti k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků 
v oblasti rozvoje iniciativy a kreativity 

28,6% (2.) X (x) 10,3% (3.) 

Nedostatek finančních prostředků pro zajištění pomůcek, literatury apod. 
pro rozvoj iniciativy a kreativity 

42,9% (1.) 46,2% (1.) 53,2% (1.) 

 Pozn.: Zeleně jsou uváděny překážky, které byly uváděny nejčastěji jako nejvýznamnější, v závorce je uváděno pořadí 

 

Stejně jako u předchozích oblastí, i zde uvádějí školy jako největší překážku rozvoje nedostatek 

financí.  Dalšími překážkami pak jsou jednak malý zájem pedagogů a jejich stereotypní přístup, ale 

také nedostatek příležitostí k dalšímu vzdělávání. 

 

Rozvoj infrastruktury 

Mimo rozvoje klíčových kompetencí je další velmi důležitou oblastí podporovatelnou z operačních 

programů infrastruktura. V posledních 10 letech proběhla u všech mateřských škol rekonstrukce 

a zateplení pláště budovy, byla vystavěna jedna nová školka (Krásná). Z následující tabulky je vidět, 

jaké potřeby ještě mateřské školy mají: 

Tab. 32. Stavby, rekonstrukce 

 

Podíl MŠ v rámci ORP 
plánujících stavět / 

rekonstruovat 
2)

 

Podíl MŠ v rámci 
ORP jejichž plán 

se bude týkat 
bezbariérovosti 

3)
 2016 –2018 2019–2020 

Nová výstavba nebo přístavba budov 0,0% 0,0% 0,0% 

Bezbariérové stavební úpravy a rekonstrukce 0,0% 14,3% 14,3% 

Ostatní rekonstrukce, udržovací práce a modernizace pláště 
budovy; zateplení budov; (projekty energeticky udržitelné školy 
apod.) 

0,0% 0,0% 0,0% 

Stavební úpravy a rekonstrukce tříd 0,0% 14,3% 0,0% 

Stavební úpravy a rekonstrukce knihovny 0,0% 0,0% 0,0% 

Stavební úpravy a rekonstrukce herny 0,0% 0,0% 0,0% 

Stavební úpravy a rekonstrukce tělocvičny 0,0% 0,0% 0,0% 

Stavební úpravy a rekonstrukce prostor na podporu 
polytechnického vzdělávání (např. keramická dílna) 

14,3% 0,0% 0,0% 

Stavební úpravy a rekonstrukce školní jídelny 0,0% 42,9% 0,0% 

Stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného 
venkovního prostředí školy např. hřiště, zahrady apod. 

42,9% 14,3% 0,0% 

Pozn.: Zeleně jsou uváděny oblasti, ve kterých školy plánují nejčastěji investovat 
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Z tabulky je vidět, že největší zájem mají mateřské školy o úpravy venkovních prostor (zahrada, 

hřiště), některé školky by rády podpořily rozvoj polytechnického vzdělávání a dále je u některých 

zařízení třeba řešit bezbariérovost a úpravy tříd.  

 

Čtenářská pregramotnost 

Rozvoji čtenářské pregramotnosti bylo mateřskými školami v ORP Aš určeno 5. místo v pořadí mezi 

ostatními oblastmi rozvoje. V rámci kraje i České republiky se tato oblast umístila na 4. místně. 

Nepatří tedy k těm nejdůležitějším. Jaká konkrétní opatření plánují mateřské školy pro zlepšení této 

oblasti je vidět z následující tabulky: 

Tab. 33. Čtenářská pregramotnost 

Pozn.: Zeleně jsou uváděny oblasti, ve kterých školy plánují nejčastěji zlepšení 
Červené hodnoty značí, že jsou nižší než průměr ČR 

 

 

 

Podíl MŠ v rámci ORP 
plánujících zlepšení 

1)
 

Průměrné hodnocení 
aktuálního stavu 

2)
 

2016–2018 
2019–
2020 

v rámci 
ORP 

v rámci 
kraje 

v rámci 
ČR  

Škola podporuje rozvoj čtenářské pregramotnosti a 
řečových aktivit v rámci školních vzdělávacích programů 
(má stanoveny konkrétní cíle) 

57,1% 0,0% 3,00 2,91 2,90 

Učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v oblasti čtenářské 
pregramotnosti a využívají je ve výchově (kurzy dalšího 
vzdělávání, studium literatury aj.) 

85,7% 0,0% 2,86 2,80 2,76 

Učitelé využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi 
v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti mezi sebou i 
s učiteli z jiných škol 

85,7% 14,3% 2,57 2,32 2,39 

Ve škole existuje a/nebo je využívána knihovna (školní, 
místní) 

71,4% 0,0% 2,71 2,73 2,85 

Ve škole jsou realizovány akce pro děti na podporu 
čtenářské pregramotnosti a zvýšení motivace ke 
čtenářství (např. výstavy dětských knih, knižních 
ilustrací, malování děje pohádkových příběhů, hry na 
postavy z kin apod.) 

71,4% 0,0% 3,00 2,88 2,89 

Škola informuje a spolupracuje v oblasti rozvoje 
čtenářské pregramotnosti s rodiči (např. představení 
služeb školy v oblasti čtenářské pregramotnosti, služeb 
knihovny, kroužků, aktivit spojených s čtenářskou 
pregramotností apod.) 

71,4% 14,3% 2,43 2,33 2,34 

Ve škole existuje čtenářsky podnětné prostředí 
(čtenářské koutky, nástěnky, místo pro vystavování 
apod.) 

57,1% 0,0% 3,00 2,82 2,86 

Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním 
zabezpečením v oblasti čtenářské pregramotnosti 

57,1% 28,6% 2,71 2,66 2,57 

Ve škole jsou využívány interaktivní metody a pomůcky 
v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti 

71,4% 0,0% 2,14 2,08 2,02 

Škola pravidelně nakupuje aktuální beletrii a další 
literaturu, multimédia pro rozvoj čtenářské 
pregramotnosti 

71,4% 14,3% 2,57 2,68 2,73 
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Mezi prioritní oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti patří u většiny školek rozvíjení znalostí (kurzy 

dalšího vzdělávání) a sdílení dobré praxe – v těchto oblastech se chce zlepšovat 85,7% mateřských 

škol. Další plánovaná opatření jsou zlepšení využívání knihoven a nákup literatury – v těchto 

oblastech jsou mateřské školy v ORP Aš horší než průměr ČR. 

Tab. 34. Překážky v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti 

 

Podíl škol narážejících na danou 
překážku 

1)
 

v rámci 
ORP 

v rámci 
kraje 

v rámci 
ČR 

Nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné pregramotnosti 
(nedostatečné materiálně technické zázemí, chybějící finance na inovace a 
výměnu pomůcek k rozvoji pregramotností, nedostatečný počet pomůcek 
apod.) 

28,6% (2.) 50,4%(1.) 57,3% (1.) 

Nedostatek interaktivních metod a pomůcek pro rozvoj pregramotnosti 28,6% (2.) 49,6% (2.) 51,9% (2.) 

Nedostatečné uplatňování individuálního přístupu k dětem 14,3% (5.) 16,0% (11.) 15,2%(10.) 

Nedostupnost informačních a komunikačních technologií pro rozvoj 
příslušné gramotnosti 

14,3% (5.) 20,2% (9.) 26,2% (5.) 

Nedostatek příležitostí ke vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti 
příslušné pregramotnosti 

71,4% (1.) 36,1% (3.) 24,4% (8.) 

Nedostatečný rozvoj mentoringu a dalších kolegiálních forem podpory na 
škole ve vztahu k příslušným gramotnostem (malá kreativita, stereotyp 
vyučujících, nízká sebemotivace apod.) 

28,6% (2.) 28,6% (5.) 23,1% (9.) 

Nedostatek možností pro sdílení dobré praxe 14,3% (5.) 24,4% (8.) 29,4% (3.) 

Nezájem ze strany rodičů 14,3% (5.) 27,7% (6.) 25,0% (7.) 

Nízká úroveň kooperace školy s dalšími aktéry k rozvoji pregramotnosti 
(projekty se školami, s obcemi, science centry, neziskovými organizacemi 

14,3% (5.) 29,4% (4.) 28,5% (4.) 

Pozn.: Zeleně jsou uváděny překážky, které byly uváděny nejčastěji jako nejvýznamnější, v závorce je uváděno pořadí 

  

Jako nejčastější překážku v rozvoji čtenářské gramotnosti uvedly školy nedostatek příležitostí 

ke vzdělávání (71,4%), dále pak nedostatek finanční podpory, nedostatek pomůcek a nedostatečný 

rozvoj mentoringu. Tyto překážky rozvoje se také objevují v rámci kraje i České republiky.  

 

Jazykové vzdělávání 

Z dalších oblastí rozvoje, které jsou podporované z operačních programů, identifikovaly školy v území 

jako klíčové jazykové vzdělávání. Tato oblast je logická vzhledem k příhraniční poloze regionu. Ačkoliv 

ORP Aš ze dvou stran sousedí se Spolkovou republikou Německo (Sasko a Bavorsko), je výuka 

německého jazyka na druhém místě za výukou angličtiny.  V území funguje jazyková školička Easy 

Peasy, kde jsou už nejmenší děti seznamovány s anglickým jazykem. Společně s rodiči zpívájí dětské 

anglické písničky, doprovázené různými ukazovacími či pohybovými aktivitami, obrázky, knížkami, 

chrastidly apod. Cílem je, aby děti od nejútlejšího věku přišly do styku s anglickým jazykem 

a postupně si osvojovaly základní slova a jednoduché fráze. Podstatné je, aby se dobře bavily a získaly 

k angličtině pozitivní postoj. Takováto výuka úplně chybí u německého jazyka. Také v mateřských 

školách by bylo žádoucí seznamovat děti s cizím jazykem a to hravou a nenásilnou formou. Jednou 

z možností je využívat přeshraničních projektů se sousedními městy, kdy se děti setkávají, hrají 

si spolu, jezdí na výlety a tak se nenásilně seznamují s cizím jazykem a kulturou. Několik takových 
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projektů již bylo zrealizováno (např. Krásná - Adorf, Hranice – Bad Elster, Aš – Schönwald), bohužel na 

tyto aktivity nenavazuje výuka na prvním stupni základních škol.   

 

ZŠ 

Prioritní oblasti rozvoje ZŠ 
Tab. 35. Hlavní oblasti podporované z OP 

 

Pořadí podle potřeb 
škol 1) 

Průměrné hodnocení 
aktuálního stavu 2) 

v rámci 
ORP 

v rámci 
kraje 

v rámci 
ČR  

v rámci 
ORP 

v rámci 
kraje 

v rámci 
ČR  

Podpora inkluzivního / společného vzdělávání 6 5 4 2,47 2,61 2,58 

Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti 1 2 2 2,43 2,47 2,48 

Podpora rozvoje matematické gramotnosti 4 3 3 2,38 2,30 2,33 

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a 
kreativitě žáků 

5 6 6 2,32 2,32 2,33 

Podpora polytechnického vzdělávání 3 4 5 2,20 2,17 2,19 

Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení 2 1 1       

Pozn: 1) 1= největší potřeba rozvíjet danou oblast 

6= nejmenší potřeba rozvíjet danou oblast 

2) 1 – Vůbec nebo téměř vůbec se neuplatňuje (stadium prvních úvah, jak stav řešit) 

2 – Rozvíjející se oblast (počáteční realizace) 

3 – Realizovaná oblast (funkční části systému realizovány na zákl. úrovni, je prostor pro zlepšení) 

4 – Ideální stav (funkční systém, vytvořené podmínky, pravidelnost, aktualizace na podněty) 

Červené hodnoty značí, jsou nižší než průměr ČR.      

 

Jako nejdůležitější oblast rozvoje identifikovaly základní školy rozvoj čtenářské gramotnosti, v této 

oblasti také školy v ORP Aš vykazují horší průměrné hodnocení než školy v rámci kraje a ČR.  Neméně 

důležitý je rozvoj infrastruktury – tuto oblast identifikovaly jako nejdůležitější školy v rámci kraje 

i České republiky. V souvislosti se situací na trhu práce ve zdejším regionu se na třetím místě v pořadí 

oblastí rozvoje umístilo polytechnické vzdělávání.  V druhé polovině co do pořadí potřebnosti rozvoje 

určily školy tyto oblasti: rozvoj matematické gramotnosti (4.), podpora kompetencí k podnikavosti, 

iniciativě a kreativitě žáků (5.). Jako nejméně potřebnou oblast rozvoje identifikovaly školy v ORP Aš 

oblast inkluze, ačkoliv v porovnání se školami v rámci kraje a České republiky vykazují nejhorší 

výsledky.  
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Mimo hlavní oblasti rozvoje určovaly školy další směřování rozvoje i v dalších oblastech: 

Tab. 36. Další oblasti podporované z OP 

 

Pořadí podle potřeb 
škol 1) 

Průměrné hodnocení 
aktuálního stavu 2) 

v rámci 
ORP 

v rámci 
kraje 

v rámci 
ČR  

v rámci 
ORP 

v rámci 
kraje 

v rámci 
ČR  

Jazykové vzdělávání  2 1 1 2,10 2,19 2,24 

 ICT včetně potřeb infrastruktury (podpora digitálních 
kompetencí, konektivita škol) 

1 2 2 2,33 2,48 2,46 

Sociální a občanské dovednosti a další klíčové 
kompetence  

3 3 3 2,67 2,83 2,84 

 

Z dalších oblastí podporovaných z operačních programů určily školy jako nejdůležitější oblast rozvoje 

ICT včetně potřeb infrastruktury a dále pak jazykové vzdělávání, které úzce souvisí s příhraniční 

polohou regionu. V obou těchto oblastech vykazují školy horší výsledky, než školy v rámci kraje a ČR. 
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Jednotlivé oblasti rozvoje dle pořadí důležitosti ZŠ 

Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti 

Tab. 37. Čtenářská gramotnost 

 

Podíl ZŠ v 
rámci ORP 
plánujících 
zlepšení 

1)
 

Průměrné hodnocení 
aktuálního stavu 

2)
 

2016–
2018 

2019–
2020 

v rámci 
ORP 

v rámci 
kraje 

v rámci 
ČR  

Škola podporuje rozvoj čtenářské gramotnosti v rámci školních 
vzdělávacích programů (má stanoveny konkrétní cíle) 

83,3% 0,0% 2,83 2,95 2,88 

Učitelé 1. i 2. stupně rozvíjejí své znalosti v oblasti čt.gramot. 
a využívají je ve výuce (kurzy dalšího vzd., studium literatury)  

100,0
% 

0,0% 2,50 2,77 2,76 

Učitelé 1. i 2. stupně využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou 
praxi v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti mezi sebou i 
s učiteli z jiných škol 

83,3% 0,0% 2,17 2,44 2,39 

Škola podporuje základní znalosti a dovednosti, základní práce 
s textem (od prostého porozumění textu k vyhledávání titulů v 
knihovně podle potřeb žáků) 

66,7% 16,7% 2,83 2,99 2,92 

Škola podporuje vyšší stupeň komplexního čtenářství (od 
chápání kontextu, vyvozování a formulace závěrů z textu, 
porovnávání zdrojů apod.)  

83,3% 0,0% 2,67 2,50 2,52 

Škola podporuje individuální práci s žáky s mimořádným 
zájmem o literaturu, tvůrčí psaní atp. 

100,0
% 

0,0% 2,17 2,21 2,18 

Ve škole existuje a/nebo je využívána knihovna (školní, místní) 
přístupná podle potřeb a možností žáků 

83,3% 0,0% 3,17 2,81 2,83 

Ve škole se realizují čtenářské kroužky/pravidelné dílny 
čtení/jiné pravidelné mimoškolní aktivity na podporu a rozvoj 
čtenářské gramotnosti 

66,7% 0,0% 1,83 1,86 2,02 

Ve škole jsou realizovány mimovýukové akce pro žáky na 
podporu čtenářské gramotnosti a zvýšení motivace (např. 
projektové dny, realizace autorských  
čtení, výstavy knih …) 

66,7% 0,0% 1,83 2,12 2,19 

Škola informuje a spolupracuje v oblasti rozvoje čtenářství 
s rodiči (prezentace služeb školní knihovny, existence čten. 
kroužků, aktivit v oblasti čtení, čtenářského klubu – např. 
projektové dny, dny otevřených dveří, vánoční trhy apod.) 

83,3% 0,0% 2,17 2,18 2,19 

Ve škole existuje čtenářsky podnětné prostředí (čtenářské 
koutky, nástěnky, prostor s informacemi z oblasti čtenářské 
gramotnosti apod.) 

83,3% 0,0% 2,17 2,23 2,28 

Škola disponuje dostatečným techn. a materiálním 
zabezpečením v oblasti čten. Gramot. např. pro vystavování 
prací žáků (včetně audiovizuální techniky)  

66,7% 33,3% 2,17 2,37 2,34 

Ve škole jsou využívána interaktivní média, inform. a komunik. 
technologie v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti 

83,3% 0,0% 2,83 2,62 2,63 

Škola pravidelně nakupuje aktuální beletrii a další literaturu, 
multimédia pro rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. i 2. stupni  

66,7% 0,0% 2,67 2,58 2,54 

Pozn.: Zeleně jsou uváděny oblasti, ve kterých školy plánují nejčastěji zlepšení 
Červené hodnoty značí, že jsou nižší než průměr ČR 
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Sto procent škol identifikovalo jako nejdůležitější oblast v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti, kde 

plánují zlepšení, individuální práci s žáky s mimořádným zájmem o literaturu a dále by rádi zvyšovaly 

znalosti učitelů formou dalšího vzdělávání (kurzy) – v těchto opatřeních školy v rámci ORP Aš vykazují 

horší výsledky než školy v rámci karlovarského kraje i celé České republiky.  83,3% škol uvedlo jako 

další oblasti plánovaného zlepšení tato opatření: podpora čtenářské gramotnosti v rámci ŠVP, sdílení 

dobré praxe, podpora vyššího stupně komplexního čtenářství, využívání školní knihovny, spolupráce 

s rodiči, vytvoření čtenářsky podnětného prostředí a využívání interaktivních médií. V těchto 

opatřeních rovněž školy vykazují horší výsledky, než je krajský a republikový průměr. 

V další tabulce jsou uvedeny nejčastější překážky rozvoje oblasti čtenářské gramotnosti: 

Tab. 38. Překážky v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti 

 

Podíl škol narážejících na danou 
překážku 

1)
 

v rámci 
ORP 

v rámci 
kraje 

v rámci 
ČR 

Nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj gramotnosti (k person. 
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.) 

66,7% (2.)   76,6% (1.) 74,5% (1.) 

Nedostatečné materiálně technické podmínky pro rozvoj v příslušné 
gramotnosti mimo školu (exkurze, výstavy, tematické programy apod.) 

50,0% (3.) 38,3% (3.) 38,7%(3.) 

Nízká časová dotace pro rozvoj příslušné gramotnosti mimo výuku 50,0% (3.) 25,2% (7.) 33,7% (4.) 

Chybějící nebo nedostatečný srovnávací nástroj úrovně gramotnosti pro 
žáky daného věku nebo ročníku 

16,7% (11.) 35,5% (4.) 32,2% (5.) 

Nedostatečná kvalita didaktických materiálů výuky (pracovní listy, úlohy, 
rébusy apod.) 

33,3% (7.) 9,3% (17.) 12,9% 
(15.) 

Nedostatečné sdílení elektronických nebo jiných didaktických materiálů 
ze strany školy směrem k žákům 

50,0% (3.) 14,0% (14.) 18,6% 
(11.) 

Nedostatek interaktivních metod a pomůcek pro rozvoj gramotnosti 16,7% (11.) 15,0% (13.) 18,4% 
(12.) 

Nedostatečné uplatňování metod a forem výuky ve vztahu 
k heterogenním skupinám žáků 

16,7% (11.) 18,7% (10.) 18,3% 
(13.) 

Nedostatečné uplatňování individuálního přístupu k žákům 33,3% (7.) 11,2% (16.) 10,4% 
(17.) 

Nedostatek příležitostí pro další vzdělávání vyučujících v oblasti rozvoje 
gramotnosti 

33,3% (7.) 23,4% (9.) 14,8% 
(14.) 

 Nedostatečný rozvoj mentoringu na škole ve vztahu k příslušným 
gramotnostem (malá kreativita, stereotyp vyučujících, nízká 
sebemotivace apod.) 

50,0% (3.) 33,6% (5.) 26,3% (7.) 

Nepravidelnost aktivit (výukových i mimovýukových) v oblasti rozvoje 
příslušné gramotnosti 

33,3% (7.) 17,8% (11.) 20,7% 
(10.) 

Nedostatečný tlak na implementaci rozvoje příslušné gramotnosti 
na národní úrovni 

16,7% (11.) 6,5% (19.) 8,7% (18.) 

Nezájem ze strany žáků a rodičů 83,3% (1.) 46,7% (2.) 43,0% (2.) 

Absence pozice samostatného pracovníka nebo pracovníků pro rozvoj 
příslušné gramotnosti 

16,7% (11.) 25,2% (7.) 30,8% (6.) 

Pozn.: Zeleně jsou uváděny překážky, které byly uváděny nejčastěji jako nejvýznamnější, v závorce je uváděno pořadí 
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Jako největší překážku v rozvoji čtenářské gramotnosti uvádějí školy v ORP Aš nedostatek zájmu 

ze strany rodičů (83,3%), nedostatek finanční podpory (60% respondentů) – tento problém uvádí jako 

nejčastější školy v rámci kraje i republiky. Dále pak polovina škol uvádí, že registrují nedostatečné 

materiálně technické podmínky, nízkou časovou dotaci, nedostatečné sdílení materiálů směrem 

k žákům a nedostatečný rozvoj mentoringu.   

Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení 

Jak je vidět z následující tabulky, všechny školy v ORP Aš v předchozím období 2010-2015 investovali 

do vnitřního vybavení školy a většina (83,3%) škol investovala do infrastruktury, což je v rámci kraje 

i celé České republiky nadprůměrné číslo. 

Tab. 39. Investice v letech 2010–2015 

 
v rámci 

ORP 
v rámci 

kraje 
v rámci 

ČR 

Celkový podíl škol, které v posledních 5 letech investovaly z EU do 
infrastruktury školy (stavba, rekonstrukce, modernizace budovy, učebny, 
místnosti, dvora atp.) 

1)
 

83,3% 56,1% 52,7% 

Celkový podíl škol, které v posledních 5 letech investovaly z EU do 
vnitřního vybavení školy 

2)
 

100,0% 97,2% 90,0% 
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Další tabulky uvádí konkrétní opatření, která školy zrealizovaly v letech 2010-2015 a zároveň zde 

vidíme to, kam hodlají školy investovat v dalších letech: 

Tab. 40. Stavby, rekonstrukce 

 

Podíl ZŠ, které v posledních 5 
letech investovaly z EU do 

příslušné stavby / 
rekonstrukce školy 

1)
 

Podíl ZŠ v 
rámci ORP 
plánujících 

stavět / 
rekonstruovat 

2)
 

Podíl ZŠ v 
rámci ORP 

jejichž 
plán se 
bude 
týkat 

bezbariér
ovosti 

3)
 

v rámci 
ORP 

v rámci 
kraje 

v rámci 
ČR  

2016 –
2018 

2019–
2020 

Nová výstavba nebo přístavba budov 33,3% 2,8% 5,7% 
16,7

% 
16,7

% 
0,0% 

Bezbariérové stavební úpravy a rekonstrukce 0,0% 3,7% 4,0% 
33,3

% 
33,3

% 
33,3% 

Ostatní rekonstrukce, udržovací práce 
a modernizace pláště budov; zateplení budov 
(projekty energeticky udržitelné školy apod.) 

50,0% 25,2% 32,9% 
50,0

% 
33,3

% 
16,7% 

Stavební úpravy a rekonstrukce kmenových tříd 50,0% 18,7% 10,4% 
50,0

% 
33,3

% 
0,0% 

Stavební úpravy a rekonstrukce knihovny, 
informačního centra školy 

16,7% 3,7% 4,2% 
16,7

% 
16,7

% 
0,0% 

Stavební úpravy a rekonstrukce učebny cizích 
jazyků 

16,7% 2,8% 6,1% 
50,0

% 
16,7

% 
0,0% 

Stavební úpravy a rekonstrukce učebny fyziky 33,3% 10,3% 6,2% 
33,3

% 
16,7

% 
0,0% 

Stavební úpravy a rekonstrukce učebny chemie 33,3% 8,4% 5,8% 
33,3

% 
16,7

% 
0,0% 

Stavební úpravy a rekonstrukce učebny 
přírodopisu 

16,7% 4,7% 4,5% 
33,3

% 
0,0

% 
0,0% 

Stavební úpravy a rekonstrukce učebny 
informatiky 

16,7% 11,2% 12,8% 
16,7

% 
0,0

% 
0,0% 

Stavební úpravy a rekonstrukce tělocvičny 33,3% 7,5% 6,0% 
0,0

% 
0,0

% 
0,0% 

Stavební úpravy a rekonstrukce učebny 
uměleckých předmětů (např. hudebny apod.) 

16,7% 1,9% 2,0% 
16,7

% 
16,7

% 
0,0% 

Stavební úpravy a rekonstrukce dílny / cvičné 
kuchyňky 

0,0% 12,1% 8,1% 
50,0

% 
16,7

% 
0,0% 

 Stavební úpravy a rekonstrukce školní jídelny, 
družiny, klubu apod. 

0,0% 4,7% 7,4% 
0,0

% 
16,7

% 
0,0% 

Stavební úpravy a vybavení na podporu 
podnětného venkovního prostředí školy např. 
hřiště, školní zahrady, dopravní hřiště, botanické 
zahrady, rybníky, učebny v přírodě, naučné 
stezky apod. 

66,7% 17,8% 14,8% 
50,0

% 
16,7

% 
0,0% 

Pozn.: Zeleně jsou uváděna opatření, která byla uváděna nejčastěji  

 

Většina základních škol v ORP Aš investovala v minulém období 2010-2015 do úprav venkovního 

prostředí, u dvou základních škol byla vybudována nová sportoviště (ZŠ Hlávkova, ZŠ Okružní), 

u ostatních docházelo průběžně k úpravám venkovních prostor (venkovní učebny, zahrady, hřiště). 

Dále u poloviny škol došlo k zateplení nebo modernizaci venkovního pláště budovy a ke stavebním  
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úpravám kmenových tříd. Tato opatření byla prováděna nejčastěji rovněž v rámci kraje i celé 

republiky, bylo to zčásti dáno strukturou dotačních možností. V dalším období plánují místní školy 

investovat především do rekonstrukcí venkovních prostor, dílen (kuchyněk), učeben cizích jazyků, 

kmenových tříd a ty školy, co ještě nemají modernizovanou obálku budovy, to chtějí realizovat 

v dalších letech. 33,3% škol by rádo provedlo bezbariérové úpravy.  

Tab. 41. Vybavení 

 

Podíl ZŠ, které v posledních 
5 letech investovaly z EU do 
příslušného vybavení školy 

Podíl ZŠ v rámci 
ORP plánujících 

pořízení vybavení 

v rámci 
ORP 

v rámci 
kraje 

v rámci 
ČR  

2016 –
2018 

2019–
2020 

Vybavení kmenových tříd 50,0% 29,9% 34,2% 
50,0

% 
50,0% 

Vybavení polytechnických učeben (fyziky, chemie, 
přírodopisu, dílny, kuchyňky apod.) 

50,0% 29,0% 29,9% 
66,7

% 
66,7% 

Vybavení jazykové učebny 50,0% 12,1% 17,3% 
50,0

% 
33,3% 

Vybavení knihovny 66,7% 32,7% 32,4% 
50,0

% 
33,3% 

Vybavení počítačové učebny (stolní počítače) 83,3% 57,0% 55,2% 
50,0

% 
66,7% 

Vybavení mobilní počítačové učebny (např. notebooky, 
tablety) 

50,0% 38,3% 41,5% 
50,0

% 
66,7% 

Vybavení tělocvičny 50,0% 6,5% 6,5% 
33,3

% 
33,3% 

Vybavení umělecké učebny 0,0% 2,8% 3,5% 
16,7

% 
16,7% 

Vybavení dílny / cvičné kuchyňky 16,7% 24,3% 22,8% 
83,3

% 
66,7% 

Vybavení školní jídelny, družiny, klubu apod. 16,7% 4,7% 7,2% 
50,0

% 
50,0% 

Software pro ICT techniku 66,7% 57,9% 55,3% 
66,7

% 
50,0% 

Nové didaktické pomůcky 66,7% 38,3% 38,0% 
83,3

% 
50,0% 

Připojení k internetu ve třídách, na škole a ve školských 
zařízeních 

33,3% 21,5% 24,8% 
50,0

% 
33,3% 

Interaktivní tabule 83,3% 71,0% 66,7% 
100,0

% 
66,7% 

Audiovizuální technika (televize, projektory apod.) 
100,0

% 
51,4% 48,4% 

50,0
% 

33,3% 

Stroje či jiné vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů řízených 
počítačem) 

0,0% 1,9% 2,0% 
16,7

% 
0,0% 

Vybavení bezbariérovým nábytkem, přístroji, elektronikou 
pro žáky se SVP 

0,0% 1,9% 2,9% 
33,3

% 
16,7% 

Kompenzační/ speciální pomůcky pro žáky se SVP 33,3% 18,7% 12,3% 
66,7

% 
50,0% 

Vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy 
např. čtenářské koutky, prostor na sdílení zkušeností 
z výuky, na rozvoj jednotlivých gramotností apod. 

16,7% 12,1% 13,1% 
33,3

% 
33,3% 

Pozn.: Zeleně jsou uváděna opatření, která byla uváděna nejčastěji  
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Z hlediska vybavenosti investovaly školy v minulém období nejvíce do audiovizuální techniky (100%) 

a také do interaktivních tabulí a počítačového vybavení – tato dvě opatření byla nejčastější i v rámci 

kraje i České republiky. Všechny školy v ORP Aš by i v dalším období rády pořídily další interaktivní 

tabule a rovněž mají v úmyslu vybavit dílny nebo kuchyňky. Dále se u více než poloviny škol (66,7%) 

objevuje záměr pořídit nové didaktické pomůcky, software pro ICT techniku a vybavení knihovny. 

Polytechnické vzdělávání 

V návaznosti na současný stav trhu práce v regionu, kdy firmy mají akutní nedostatek pracovníků 

zejména v technických oborech, začínají školy reagovat na tento nedostatek a chtějí se více 

zaměřovat na rozvoj polytechnických dovedností.  Z následující tabulky je vidět hodnocení aktuálního 

stavu u škol v ORP Aš. U více než poloviny opatření je stav v regionu horší, než v rámci kraje a České 

republiky – např. kurzy dalšího vzdělávání, využívání poznatků v praxi a sdílení dobré praxe, dostatek 

vzdělávacích materiálů, praktické součásti pol. Výchovy (pokusy, laboratorní cvičení, praktická výuka), 

existence mimoškolních kroužků na téma polytechnika, aktivní spolupráce s MŠ.  

Všechny školy v ORP Aš plánují zlepšení v těchto opatřeních podporujících polytechnickou výchovu: 

praktická polytechnická výuka (laboratorní cvičení, pokusy, praktická cvičení), podpora samostatné 

práce žáků a spolupráce s místními firmami. 83,3% škol se pak chce zaměřit na zlepšení 

v následujících opatřeních: sdílení dobré praxe, dostatek výukových materiálů a pomůcek, spolupráce 

se SŠ, mimovýukové akce, dostatečné materiální a technické zázemí. 

Tab. 42. Polytechnické vzdělávání 

 

Podíl ZŠ v rámci 
ORP plánujících 

zlepšení 
1)

 

Průměrné hodnocení 
aktuálního stavu 

2)
 

2016–
2018 

2019–
2020 

v rámci 
ORP 

v rámci 
kraje 

v rámci 
ČR  

Techn. vzdělávání je na škole realizováno v souladu s RVP ZV 83,3% 16,7% 3,17 2,87 2,80 

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

66,7% 16,7% 3,00 2,99 2,99 

Příslušní učitelé rozvíjejí své znalosti v oblasti 
polytechnického vzdělávání a využívají je ve výuce (kurzy 
dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) 

66,7% 16,7% 2,50 2,56 2,52 

Učitelé 1. i 2. stupně využívají poznatky v praxi a sdílejí 
dobrou praxi v oblasti rozvoje polytechnického vzdělávání 
mezi sebou i s učiteli z jiných škol 

83,3% 16,7% 2,17 2,21 2,17 

Škola má zpracovány plány výuky polytechnických předmětů 
(matematiky, předmětů přírodovědného a technického 
směru, vzdělávací oblasti Člověk a svět práce), které jsou 
vzájemně obsahově i časově provázány 

50,0% 33,3% 2,83 2,68 2,71 

Škola podporuje zájem žáků o oblast polytechn. propojením 
znalostí s každodenním životem a budoucí profesí 

66,7% 33,3% 2,50 2,66 2,63 

Škola disponuje vzdělávacími materiály pro vzdělávání 
polytechnického charakteru 

83,3% 0,0% 2,17 2,28 2,29 

Součástí výuky polytechnických předmětů jsou lab. cvičení, 
pokusy, projekty apod. podporující praktickou stránku 
polytechn. vzdělávání a rozvíjející manuální zručnost žáků 

100,0% 0,0% 2,00 2,34 2,38 

Škola spolupracuje se SŠ, VŠ, výzkumnými pracovišti 
technického zaměření 

83,3% 0,0% 1,67 1,84 1,66 
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Na škole probíhá výuka vybraných témat polytechnických 
předmětů v cizích jazycích – metoda CLILL 

0,0% 16,7% 1,00 1,17 1,13 

Škola podporuje samostatnou práci žáků v oblasti 
polytechnického vzdělávání 

100,0% 0,0% 2,50 2,24 2,24 

Škola podporuje individuální práci s žáky s mimořádným 
zájmem o polytechniku 

83,3% 16,7% 1,67 1,82 1,91 

Ve škole existují kroužky/pravidelné dílny/jiné pravidelné 
mimoškolní aktivity na podporu polytechnického vzdělávání 

33,3% 16,7% 1,50 1,78 1,89 

Na škole se realizují mimovýukové akce pro žáky na podporu 
polytechn. vzdělávání a zvýšení motivace žáků (např. 
projektové dny, exkurze, diskuse s osobnostmi apod.) 

83,3% 0,0% 2,17 2,19 2,25 

Škola aktivně podporuje předškolní polytechnickou výchovu 
(např. spolupráce s MŠ) 

33,3% 16,7% 1,67 1,71 1,85 

Škola spolupracuje s místními firmami/podnikateli 100,0% 0,0% 2,00 1,61 1,66 

Škola informuje o oblasti rodiče (publicita akcí, kroužků, 
aktivit – projektové dny, dny otevřených dveří apod.) 

66,7% 16,7% 2,33 2,07 2,21 

Ve škole existuje podnětné prostředí / prostor s informacemi 
z oblasti polytechn. vzdělávání pro žáky i učitele (fyzické či 
virtuální místo s možností doporučovat, sdílet, ukládat či 
vystavovat informace, výrobky, výsledky projektů…) 

83,3% 0,0% 2,17 2,00 2,08 

 Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním 
zabezpečením na podporu a rozvoj polytechn. vzdělávání 
(např. učebny pro výuku chemie, fyziky, přírodopisu ad.) 

83,3% 16,7% 2,17 2,03 2,04 

Škola využívá informační a komunikační technologie v oblasti 
rozvoje polytechnického vzdělávání 

100,0% 0,0% 2,83 2,45 2,43 

Pozn.: Zeleně jsou uváděny oblasti, ve kterých školy plánují nejčastěji zlepšení 
Červené hodnoty značí, že jsou nižší než průměr ČR 

 

CO se jeví jako poměrně důležité vzhledem k příhraniční poloze regionu a možností zaměstnání 

v sousedním Německu, školy vůbec nereflektují nebo nemají možnost reflektovat – a to výuka 

jednotlivých předmětů v cizím jazyce. Zlepšení v této oblasti neplánuje žádná škola. V následující 

tabulce je vidět, co je toho příčinou: 

Tab. 43. Překážky v oblasti podpory polytechnického vzdělávání 

 

Podíl škol narážejících na danou 
překážku 

1)
 

v rámci 
ORP 

v rámci 
kraje 

v rámci 
ČR 

1. Nedostatečné/neodpovídající prostory 66,7% (3.) 57,0% (4.) 62,7% 
(2.) 

2. Nevhodné či žádné vybavení laboratoří, odborných učeben, dílen apod. 66,7% (3.) 63,6% (2.) 60,4% 
(4.) 

4. Malý zájem o polytechnické vzdělávání ze strany žáků a rodičů 66,7% (3.) 40,2% (6.) 39,0% 
(6.) 

6. Pedagogičtí pracovníci nemají aktuální znalosti a dovednosti v 
polytechnické oblasti  

16,7% (6.) 15,0% (7.) 19,2% 
(7.) 

7. Nedostatek financí na úhradu vedení volitelných předmětů a kroužků 83,3% (1.) 71,0% (1.) 73,5% 
(1.) 

8. Učitelé polytechnických předmětů nejsou jazykově vybaveni pro výuku 
v CLILL 

83,3% (1.) 61,7% (3.) 62,0% 
(3.) 

9. Absence pozice samostatného pracovníka nebo pracovníků pro rozvoj 
polytechniky 

16,7% (6.) 43,0% (5.) 47,7% 
(5.) 

Pozn.: Zeleně jsou uváděny překážky, které byly uváděny nejčastěji jako nejvýznamnější, v závorce je uváděno pořadí 
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83,3% škol uvedlo, že učitelé nejsou jazykově vybaveni pro výuku v cizím jazyce. Jako další překážku 

školy identifikovaly nedostatek financí na úhradu volitelných předmětů a kroužků. 66,7% 

respondentů vidí problém nedostatečných prostorách, nevhodném či žádném vybavení laboratoří, 

odborných učeben a dílen a malý zájem o polytechniku ze strany žáků a rodičů. 

Matematická gramotnost 

Matematická gramotnost je další opatření, které je podporovatelné z operačních programů. V rámci 

ORP Aš není rozvoj této oblasti prioritou, školy jí uvedly až na 4. místě.  

Tab. 44.  Matematická gramotnost 

 

Podíl ZŠ v rámci 
ORP plánujících 

zlepšení  

Průměrné hodnocení 
aktuálního stavu  

2016–
2018 

2019–
2020 

v rámci 
ORP 

v rámci 
kraje 

v rámci 
ČR  

Škola podporuje rozvoj matematické gramotnosti v rámci 
ŠVP (má stanoveny konkrétní cíle) 

83,3% 0,0% 2,67 2,81 2,82 

Učitelé 1. i 2. stupně rozvíjejí své znalosti v oblasti a využívají 
je ve výuce (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) 

83,3% 0,0% 2,83 2,62 2,65 

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  

83,3% 0,0% 2,33 2,35 2,34 

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.) 

66,7% 16,7% 2,67 2,73 2,75 

Škola podporuje individuální práci s žáky s mimořádným 
zájmem o matematiku 

83,3% 0,0% 2,17 2,20 2,30 

Ve škole existují pravidelné kroužky / doučování/ 
mimoškolní aktivity v oblasti matematické gramotnosti 
(např. kroužek zábavné logiky apod.)  

83,3% 0,0% 1,50 1,68 1,83 

Ve škole jsou realizovány mimovýukové akce pro žáky na 
podporu matematické gramotnosti a zvýšení motivace (např. 
projektové dny apod.) 

66,7% 0,0% 2,00 1,66 1,75 

Škola informuje a spolupracuje v oblasti matematické 
gramotnosti s rodiči (představení kroužků, aktivit a profesí 
spojených s rozvojem matematické gramotnosti např. 
projektové dny, dny otevřených dveří apod.) 

66,7% 0,0% 2,00 1,71 1,73 

Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním 
zabezpečením pro rozvoj matematické gramotnosti 

83,3% 0,0% 2,83 2,46 2,41 

Ve škole jsou využívána interaktivní média, informační a 
komunikační technologie v oblasti rozvoje matematické 
gramotnosti 

66,7% 33,3% 2,83 2,74 2,70 

Škola pravidelně nakupuje aktuální literaturu, multimédia 
pro rozvoj matematické gramotnosti na 1. i 2. stupni ZŠ 

100,0
% 

0,0% 2,33 2,37 2,35 

Pozn.: Zeleně jsou uváděny oblasti, ve kterých školy plánují nejčastěji zlepšení 
Červené hodnoty značí, že jsou nižší než průměr ČR 
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Opatření, ve kterých školy z ORP Aš vykazují horší výsledky, jsou také většinou ta, ve kterých školy 

plánují zlepšení: pravidelný nákup literatury a multimédií (zlepšení plánuje 100% škol), podpora 

matematické gramotnosti v rámci ŠVP, další vzdělávání učitelů, sdílení poznatků a dobré praxe, 

podpora individuální práce se žáky, existence pravidelných kroužků a doučování a dostatečné 

materiální a technické zázemí.  

Tab. 45. Překážky v oblasti rozvoje matematické gramotnosti 

 

Podíl škol narážejících na 
danou překážku  

v rámci 
ORP 

v 
rámci 
kraje 

v rámci 
ČR 

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.) 

66,7% 75,7% 74,8% 

Nedostatečné materiálně technické podmínky pro rozvoj v příslušné oblasti 
gramotnosti mimo školu (exkurze, výstavy, tematické programy apod.) 

50,0% 49,5% 45,3% 

Nízká časová dotace pro rozvoj příslušné gramotnosti mimo výuku 50,0% 31,8% 36,3% 

Chybějící nebo nedostatečný srovnávací nástroj úrovně gramotnosti pro žáky 
daného věku nebo ročníku 

16,7% 32,7% 31,4% 

Nedostatečná kvalita didaktických materiálů výuky (pracovní listy, úlohy, rébusy 
apod.) 

16,7% 12,1% 15,6% 

Nedostatečné sdílení elektronických nebo jiných didaktických materiálů ze 
strany školy směrem k žákům 

50,0% 13,1% 19,5% 

Nedostatek interaktivních metod a pomůcek pro rozvoj gramotnosti 16,7% 15,9% 20,9% 

Nedostatečné uplatňování metod a forem výuky ve vztahu k heterogenním 
skupinám žáků 

16,7% 18,7% 20,3% 

Nedostatečné uplatňování individuálního přístupu k žákům 33,3% 12,1% 12,1% 

Nedostupnost informačních a komunikačních technologií pro rozvoj příslušné 
gramotnosti 

– 10,3% 12,8% 

Nedostatek příležitostí pro další vzdělávání vyučujících v oblasti rozvoje 
gramotnosti 

66,7% 28,0% 18,0% 

Nedostatečný rozvoj mentoringu na škole ve vztahu k příslušným 
gramotnostem (malá kreativita, stereotyp vyučujících, nízká sebemotivace 
apod.) 

50,0% 34,6% 28,9% 

Nepravidelnost aktivit (výukových i mimovýukových) v oblasti rozvoje příslušné 
gramotnosti 

50,0% 22,4% 23,2% 

Nedostatečný tlak na implementaci rozvoje příslušné gramotnosti na národní 
úrovni 

16,7% 10,3% 10,6% 

Nedostatek možností pro sdílení dobré praxe 16,7% 21,5% 23,8% 

Nezájem ze strany žáků a rodičů 83,3% 48,6% 43,5% 

Nedostatečná podpora ze strany zřizovatele – 12,1% 7,1% 

Absence pozice samostatného pracovníka nebo pracovníků pro rozvoj příslušné 
gramotnosti 

16,7% 
 

27,1% 
 

30,9% 
 

Pozn.: Zeleně jsou uváděny překážky, které byly uváděny nejčastěji jako nejvýznamnější 

Jako největší překážku v rozvoji matematické gramotnosti uvádějí školy nezájem ze strany žáků 

a rodičů (83,3%). Další významné překážky jsou nedostatek příležitostí pro další vzdělávání pedagogů 

a nedostatek finančních prostředků (uvedlo 66,7% škol).  
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Podnikavost, iniciativa a kreativita 

Tab. 46. Podnikavost, iniciativa a kreativita 

 

Podíl ZŠ v rámci 
ORP plánujících 

zlepšení  

Průměrné hodnocení 
aktuálního stavu  

2016–
2018 

2019–
2020 

v rámci 
ORP 

v rámci 
kraje 

v rámci 
ČR  

Škola podporuje klíčové kompetence k rozvoji kreativity 
podle RVP ZV 

83,3% 0,0% 2,83 2,78 2,76 

Učitelé rozvíjejí své znalosti v oblasti podpory kreativity a 
využívají je ve výchově (kurzy dalšího vzdělávání, studium 
literatury aj.) 

100,0% 0,0% 2,33 2,65 2,63 

Učitelé využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi 
v oblasti rozvoje iniciativy a kreativity mezi sebou i 
s učiteli z jiných škol 

100,0% 0,0% 2,17 2,39 2,33 

Škola systematicky učí prvkům iniciativy a kreativity, 
prostředí i přístup pedagogů podporuje fantazii a 
iniciativu dětí 

100,0% 0,0% 2,67 2,64 2,63 

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.) 

83,3% 0,0% 2,67 2,56 2,57 

Žáci se aktivně podílejí na činnostech fiktivních firem či 
akcích Junior Achievement nebo v obdobných dalších 
(např. Podnikavá škola), a/nebo se aktivně podílejí na 
přípravě a realizaci projektů školy 

50,0% 16,7% 1,67 1,46 1,53 

Škola organizuje konzultace, debaty a exkurze na 
podporu podnikavosti, iniciativy pro žáky i učitele 

50,0% 0,0% 1,67 1,56 1,60 

Škola rozvíjí finanční gramotnost žáků (učí je znát 
hodnotu peněz, pracovat s úsporami, spravovat 
záležitosti, znát rizika) 

100,0% 0,0% 2,83 2,75 2,73 

Ve škole existuje prostor pro pravidelné sdílení 
zkušeností (dílny nápadů apod.) 

50,0% 16,7% 1,50 1,66 1,76 

Ve škole je v rámci vzdělávacího procesu nastaveno 
bezpečné prostředí pro rozvoj kreativity, iniciativy a 
názorů žáků 

66,7% 0,0% 2,83 2,79 2,77 

Pozn.: Zeleně jsou uváděny oblasti, ve kterých školy plánují nejčastěji zlepšení 
Červené hodnoty značí, že jsou nižší než průměr ČR 

 

Oblast podpory iniciativy, kreativity a podnikavosti žáků nepatří k prioritním oblastem, které by zdejší 

školy chtěly zlepšovat. Z dotazníkového šetření ale vyplývá, že i této oblasti by se školy měly věnovat, 

protože jsou na tom hůře při srovnání škol v rámci kraje i České republiky. Stejně jako v předchozích 

oblastech, i zde jsou opatření, pomocí kterých by školy do budoucna chtěly tuto oblast zlepšit. Jedná 

se především o další vzdělávání pedagogů (plánované zlepšení uvedlo 100% škol). V tomto opatření 

vykazují také školy horší výsledky ve srovnání s krajem nebo ČR. Dalším opatřením, které jde napříč 

všemi oblastmi, je sdílení zkušeností a dobré praxe. Další opatření na zlepšení jsou podpora fantazie 

a iniciativy dětí a rozvoj finanční gramotnosti (plán zlepšit se uvedlo rovněž 100% škol). 
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Tab. 47. Překážky v oblasti podpory kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 

 

Podíl škol narážejících na 
danou překážku  

v rámci 
ORP 

v rámci 
kraje 

v rámci 
ČR 

Malý zájem pedagogů o podporu podnikavosti, iniciativy a kreativity 16,7% 18,7% 16,8% 

Malý zájem zaměstnavatelů a podnikatelů o spolupráci se školami 50,0% 56,1% 54,7% 

Malý zájem žáků o témata, cvičení, projekty rozvíjející kompetence 
k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 

50,0% 36,4% 32,5% 

Nedostatek příležitostí ke vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti 
podnikavosti, iniciativy a kreativity 

66,7% 34,6% 41,0% 

Nedostatek výukových materiálů, pomůcek a metodik v oblasti podnikavosti, 
iniciativy a kreativity 

66,7% 50,5% 49,9% 

Nedostatečná dostupnost informačních a komunikačních technologií pro 
výuku v oblasti podnikavosti, iniciativy a kreativity 

33,3% 25,2% 26,5% 

Nedostatečné kompetence pedagogických pracovníků k rozvoji podnikavosti, 
iniciativy a kreativity u žáků 

16,7% 37,4% 32,0% 

Nedostatek finančních prostředků pro realizaci vzdělávání mimo vlastní výuku 66,7% 78,5% 75,8% 
Pozn.: Zeleně jsou uváděny překážky, které byly uváděny nejčastěji jako nejvýznamnější 

  

Stejně jako u předchozích oblastí, i zde se opakují nejčastější překážky v rozvoji této oblasti: 

nedostatek financí, nedostatečné další vzdělávání pedagogů a nedostatek výukových materiálů 

(uvedlo 66,7% škol). Nedostatek financí a výukových materiálů a pomůcek také jako nejčastější 

překážku uvádějí školy v rámci kraji i celé republiky. 

Inkluze 

Inkluzi označily školy v ORP Aš jako oblast, kterou nepotřebují rozvíjet. Je to v rozporu se srovnáním 

v rámci kraje a České republiky, kde naopak ORP Aš vychází jako nejhorší – to znamená, že 

proinkluzivní opatření nejsou ve srovnání se zbytkem republiky tolik uplatňována. Samotní 

představitelé škol v ORP Aš ale situaci vidí tak, že jejich školy jsou dostatečně proinkluzivní a že jsou 

zde důležitější oblasti, kterými by se měli zabývat přednostně. Je to dáno mimo jiné regionálními 

specifiky, kdy do škol dochází děti cizinců a s jejich začleňováním mají školy již bohaté zkušenosti 

získané pouze vlastní praxí. Stále jim však chybí lepší metodické vedení, mají zájem o organizaci kurzů 

týkajících se tohoto tématu. Tato problematika bude dalším cílem strategického rámce.  Se žáky 

ohroženými školním neúspěchem rovněž školy umějí pracovat, a proto situace ohledně inkluze není 

zcela vnímána jako prioritní. Přesto jsou oblasti, kde školy plánují zlepšení: 
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Tab. 48. Inkluzivní / společné vzdělávání 

 

Podíl ZŠ v 
rámci ORP 
plánujících 

zlepšení  

Průměrné hodnocení 
aktuálního stavu  

2016–
2018 

2019–
2020 

v rámci 
ORP 

v rámci 
kraje 

v rámci 
ČR  

Škola dokáže přijmout ke vzdělávání všechny žáky bez rozdílu 
(včetně žáků s odlišným kulturním prostředím, sociálním 
znevýhodněním, cizince, žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami (SVP) apod.) 

83,3% 0,0% 2,67 2,87 2,61 

Škola je bezbariérová (jedná se o bezbariérovost jak vnější, tj. 
zpřístupnění školy, tak i vnitřní, tj. přizpůsobení a vybavení 
učeben a dalších prostorů školy) 

66,7% 0,0% 1,50 1,50 1,63 

Škola umí komunikovat s žáky, rodiči i pedagogy, vnímá jejich 
potřeby a systematicky rozvíjí školní kulturu, bezpečné a 
otevřené klima školy 

83,3% 0,0% 2,83 3,01 3,05 

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.) 

83,3% 0,0% 2,17 2,43 2,45 

Vedení školy vytváří podmínky pro realizaci inkluzivních principů 
ve vzdělávání na škole (zajišťování odborné, materiální 
a finanční podpory, dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků; pravidelná metodická setkání členů pedagogického 
sboru aj.) 

83,3% 0,0% 2,83 2,72 2,64 

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.) 

33,3% 16,7% 2,67 2,71 2,50 

Škola má vytvořený systém podpory pro žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami (je vybavena kompenzačními/ 
speciálními pomůckami, využívá služeb asistenta pedagoga atd.) 

83,3% 16,7% 2,83 2,80 2,68 

Pedagogové umí využívat speciální učebnice, pomůcky i 
kompenzační pomůcky 

100,0
% 

0,0% 2,50 2,61 2,54 

Škola umí připravit všechny žáky na bezproblémový přechod na 
další stupeň vzdělávání 

100,0
% 

0,0% 3,00 2,96 2,96 

Vyučující spolupracují při naplňování vzdělávacích potřeb žáků 
(např. společnými poradami týkajícími se vzdělávání žáků apod.) 

83,3% 0,0% 2,83 3,05 3,06 

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.) 

100,0
% 

0,0% 2,33 2,69 2,72 

Pedagogové umí spolupracovat ve výuce s dalšími 
pedagogickými (asistent pedagoga, další pedagog) i 
nepedagogickými pracovníky (tlumočník do českého znakového 
jazyka, osobní asistent) 

83,3% 0,0% 2,33 2,55 2,54 

Škola zajišťuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami 
účast na aktivitách nad rámec školní práce, které směřují 
k rozvoji dovedností, schopností a postojů žáka 

66,7% 0,0% 2,50 2,40 2,34 

Vyučující realizují pedagogickou diagnostiku žáků, vyhodnocují 
její výsledky a v souladu s nimi volí formy a metody výuky, resp. 
kroky další péče o žáky 

83,3% 0,0% 2,33 2,69 2,64 
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Škola poskytuje výuku českého jazyka pro cizince 33,3% 16,7% 1,17 1,36 1,27 

Pedagogové využívají v komunikaci se žákem popisnou slovní 
zpětnou vazbu, vytvářejí prostor k sebehodnocení žáka a k 
rozvoji jeho motivace ke vzdělávání 

100,0
% 

0,0% 2,33 2,64 2,69 

Škola klade důraz nejen na budování vlastního úspěchu žáka, ale 
i na odbourávání bariér mezi lidmi, vede k sounáležitosti se 
spolužáky a dalšími lidmi apod. 

66,7% 0,0% 2,83 2,89 2,94 

Učitelé vnímají tvořivým způsobem rozdíly mezi žáky jako zdroj 
zkušeností a příležitost k vlastnímu seberozvoji 

66,7% 0,0% 2,33 2,61 2,73 

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

50,0% 0,0% 3,00 3,11 3,07 

 Pozn.: Zeleně jsou uváděny oblasti, ve kterých školy plánují nejčastěji zlepšení 
Červené hodnoty značí, že jsou nižší než průměr ČR 

 

100% škol z ORP Aš uvedlo, že plánují v nejbližší době zlepšení v opatřeních týkajících se následujících 

oblastí: komunikace se žákem popisnou slovní zpětnou vazbou, využívání speciálních učebnic, 

pomůcek a kompenzačních pomůcek, přizpůsobení vyučování individuálním potřebám žáka pro 

dosažení jeho maximálního úspěchu. V těchto opatřeních také školy v ORP Aš dosahovaly horších 

výsledků ve srovnání s krajem a Českou republikou.  K dalším opatřením, ve kterých školy z regionu 

dosáhly horších výsledků ve srovnání s krajem a ČR jsou: komunikace s žáky a rodiči, kontakty 

s ostatními školami, spolupráce pedagogů při naplňování potřeb žáků, realizace pedagogické 

diagnostiky žáků a její vyhodnocení, výuka českého jazyka pro cizince, odbourávání bariér mezi lidmi. 

To jsou zároveň opatření, ve kterých školy plánují zlepšení v nejbližší době (do 2018). 
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Tab. 49. Překážky v oblasti podpory inkluzivního / společného vzdělávání 

 

Podíl škol narážejících na danou 
překážku  

v rámci 
ORP 

v rámci 
kraje 

v rámci 
ČR 

Nedostatečné finanční zajištění personálních nákladů na práci 
s heterogenními skupinami žáků (např. asistentů pedagoga, pedagogické i 
nepedagogické pracovníky) 

100,0% 89,7% 88,7% 

Nedostatečná vzájemná komunikace školy a rodiny (nezvládání řešení 
konfliktů a problémů, nedostatečná schopnost školy obhájit vlastní názory a 
postupy apod.)  

66,7% 43,0% 29,5% 

Nedostatečná schopnost učitelů pracovat s  heterogenní skupinou 33,3% 24,3% 21,4% 

Velký počet žáků ve třídách 50,0% 45,8% 41,9% 

Na školu je tlačeno ze strany státu na rychlou změnu stávajícího systému 83,3% 71,0% 58,5% 

Nezájem učitelů o zavedení inkluzivního prostředí školy (nezájem o změnu 
metod, forem a stylu práce)  

50,0% 20,6% 15,8% 

Nedostatečné zvládání formativního hodnocení heterogenní třídy (problémy 
s nastavením a udržením systému hodnocení žáků apod.)   

16,7% 22,4% 26,4% 

Problematika je nová, nerozumíme jí, nemáme žádné zkušenosti v oblasti 
inkluze/společného vzdělávání  

50,0% 30,8% 28,4% 

Nedostatek příležitostí ke vzdělávání v oblasti inkluze/společného vzdělávání 
pro pedagogy  

50,0% 31,8% 33,8% 

Nedostatečná kampaň/osvěta v oblasti inkluze/společného vzdělávání pro 
většinovou veřejnost, pro rodiče, pro rodiče žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami apod.   

83,3% 53,3% 52,1% 

Nedostatek vzdělávacích materiálů, pomůcek a metodik v oblasti inkluze vč. 
metodické podpory ze strany MŠMT  

83,3% 45,8% 50,2% 

Nedostatek finančních prostředků pro realizaci mimoškolního vzdělávání pro 
znevýhodněné žáky (např. výstavy, exkurze, kroužky apod.) 

100,0% 78,5% 72,5% 

Technická nemožnost bezbariérových úprav školy 50,0% 60,7% 55,5% 

Jiné 16,7% 7,5% 10,9% 
Pozn.: Zeleně jsou uváděny překážky, které byly uváděny nejčastěji jako nejvýznamnější 

 

Jako nejvýznamnější překážku uvedlo 100% škol finance, jak na personální náklady na podpůrná 

opatření tak na realizaci mimoškolního vzdělávání pro znevýhodněné žáky. 83,3% respondentů vnímá 

jako překážku velký tlak ze strany státu na změnu stávajícího systému, tyto změny nejsou provázeny 

dostatečným počtem informací a v této oblasti rovněž chybí dostatečné množství vzdělávacích 

materiálů, pomůcek a metodik. Školy tak jasně dávají najevo, že koncept inkluzivního vzdělávání je 

ze strany státu nepřipravený. 
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Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů 

Z dalších oblastí podporovaných z operačních programů určily základní školy v území jako 

nejdůležitější oblast podpory digitálních kompetencí pedagogických pracovníků. Toto téma úzce 

souvisí s pokrokem v rámci ICT technologií a je třeba tyto metody využívat i v oblasti vzdělávání. 

Tab. 50. Digitální kompetence pedagogických pracovníků 

 

Podíl ZŠ v rámci 
ORP plánujících 

zlepšení 
1)

 

Průměrné hodnocení 
aktuálního stavu 

2)
 

2016–
2018 

2019–
2020 

v rámci 
ORP 

v rámci 
kraje 

v rámci 
ČR  

Pedagogové využívají ICT učebnu nebo školní stolní 
počítače při výuce (nejen informatiky) 

100,0% 0,0% 3,00 2,94 2,98 

Pedagogové využívají školní mobilní ICT vybavení ve výuce 
(notebooky, netbooky, tablety, chytré telefony apod.) 

66,7% 33,3% 2,50 2,55 2,48 

Pedagogové využívají možností BYOD pro konkrétní 
projekty žáků (umožnění žákům používat ve výuce jejich 
vlastní technická zařízení typu ICT, tj. notebooky, 
netbooky, tablety, chytré telefony apod.) 

16,7% 33,3% 1,00 1,33 1,36 

Pedagogové využívají mobilní ICT vybavení a digitální 
technologie při výuce v terénu, v projektové výuce apod. 

50,0% 50,0% 1,50 1,68 1,78 

Pedagogové využívají pro výuku volně dostupné, bezpečné, 
otevřené internetové zdroje 

100,0% 0,0% 2,83 2,99 2,92 

Pedagogové se orientují v rámci svého předmětu ve volně 
dostupných zdrojích na internetu 

83,3% 0,0% 2,83 2,95 2,88 

Pedagogové umí systematicky rozvíjet povědomí o 
internetové bezpečnosti a  kritický pohled na internetový 
obsah k rozvoji znalostí a dovedností žáků 

100,0% 0,0% 2,67 2,88 2,79 

Pozn.: Zeleně jsou uváděny oblasti, ve kterých školy plánují nejčastěji zlepšení 
         Červené hodnoty značí, že jsou nižší než průměr ČR 
 

100% základních škol plánuje v nejbližší době zlepšení v opatřeních týkajících se využívání ICT učebny 

nebo školních počítačů při výuce, využívání internetových zdrojů a rozvoj povědomí o internetové 

bezpečnosti u žáků. Opatření, ve kterém je území ORP Aš horší než kraj a celá Česká republika, je 

metoda BYOD (využívání vlastních donesených zařízení – tablety, notebooky), tuto metodu školy ani 

rozvíjet nechtějí – zlepšení v této oblasti plánuje pouhých 16,7% v letech 2016-2018, resp. 33,3% 

v letech 2019-2020. 
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V následující tabulce jsou vidět nejčastější překážky v rozvoji digitálních kompetencí pedagogů: 

 Tab. 51. Překážky v oblasti podpory digitálních kompetencí pedagogických pracovníků 

 

Podíl škol narážejících na 
danou překážku 

1)
 

v rámci 
ORP 

v rámci 
kraje 

v rámci 
ČR 

Nedostatečné znalosti pedagogických pracovníků v oblasti používání hardware 16,7% 32,7% 35,6% 

Nedostatečné znalosti pedagogických pracovníků v oblasti používání software 
a internetu 

16,7% 27,1% 27,6% 

Nevhodné / zastaralé ICT vybavení 33,3% 37,4% 41,6% 

Neznalost metod implementace vlastní techniky žáků na stávající podmínky 
školy (různorodé operační systémy apod.) 

33,3% 40,2% 43,4% 

Nedostatek časových možností k dalšímu vzdělávání pedagogických 
pracovníků v oblasti digitálních kompetencí 

50,0% 51,4% 49,3% 

Nedostatečné využívání mobilních ICT technologií ve výuce (notebooků, 
tabletů vč. možnosti využití vlastních technických zařízení žáků jako např. 
chytrých telefonů, tabletů apod.) 

50,0% 42,1% 38,8% 

Nedostatek financí na pořízení moderního ICT vybavení (včetně údržby 
stávající techniky) 

100,0% 85,0% 80,4% 

 Pozn.: Zeleně jsou uváděny překážky, které byly uváděny nejčastěji jako nejvýznamnější 

Stejně jako u dalších oblastí, i zde je hlavní překážkou rozvoje nedostatek financí, který uvádí 100% 

základních škol. Dalšími překážkami jsou nedostatek časových možností k dalšímu vzdělávání ped. 

pracovníků a nedostatečné využití mobilních ICT technologií ve výuce. Tyto překážky jsou nejčastější 

i v rámci kraje a České republiky. 

 

Rozvoj jazykových gramotností 

Vzhledem k příhraniční poloze regionu je jazyková vybavenost velmi důležitá. Tuto oblast rozvoje 

nicméně základní školy v ORP Aš neidentifikovaly jako nejdůležitější. V následující tabulce je vidět, 

v kterých opatřeních: 

Tab. 52. Jazyková gramotnost 

 

Podíl ZŠ v rámci 
ORP plánujících 

zlepšení  

Průměrné hodnocení 
aktuálního stavu  

2016–
2018 

2019–
2020 

v rámci 
ORP 

v rámci 
kraje 

v rámci 
ČR  

Škola podporuje rozvoj jazykové gramotnosti v rámci 
školních vzdělávacích plánů (má stanoveny konkrétní cíle) 

0,0% 0,0% 2,83 2,81 2,88 

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.) 

100,0
% 

0,0% 2,50 2,60 2,70 

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  

83,3% 0,0% 2,50 2,26 2,35 

Rozvoj jazykové gramotnosti je obsahem výuky řady 
předmětů (např. uplatňování rozšiřujících autentických 
cizojazyčných materiálů – textů, nahrávek apod.) 

83,3% 0,0% 1,83 1,96 2,03 
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Škola u žáků rozvíjí chápání života v jiných kulturách a 
zprostředkovává jim ho (např. prostřednictvím filmů, 
fotografií, zahraničních pobytů apod.)  

50,0% 0,0% 2,50 2,71 2,61 

Škola podporuje jazykovou rozmanitost formou nabídky 
cizích jazyků 

33,3% 0,0% 1,83 2,22 2,25 

Škola vytváří dostatek příležitostí k rozvoji jazykové 
gramotnosti (eTwinning, výměnné pobyty apod.) 

83,3% 0,0% 2,17 1,70 1,75 

Ve škole se využívá knihovna (školní / místní) obsahující 
cizojazyčnou literaturu přístupná podle potřeb žáků 

83,3% 0,0% 1,33 1,64 1,58 

Ve škole jsou využívány učebnice, cizojazyčná literatura, 
multimédia a další materiály pro rozvoj jazykové 
gramotnosti 

100,0
% 

0,0% 2,50 2,51 2,54 

Ve škole existují pravidelné jazykové kroužky /doučování/ 
mimoškolní aktivity  

33,3% 16,7% 1,33 1,91 2,22 

Ve škole jsou realizovány akce pro žáky na podporu jazykové 
gramotnosti (např. interaktivní výstavy knih apod.) 

66,7% 0,0% 1,67 1,54 1,57 

Škola informuje a spolupracuje v oblasti jazykové 
gramotnosti s rodiči (představení cizích jazyků, knihovny, 
kroužků, aktivit spojených s jazykovou gramotností např. 
projektové dny, dny otevřených dveří, vánoční trhy apod.) 

83,3% 0,0% 1,83 1,81 1,91 

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

83,3% 0,0% 1,67 2,16 2,25 

Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním 
zabezpečením pro výuku cizích jazyků 

66,7% 33,3% 2,67 2,52 2,53 

Ve škole jsou využívána interaktivní média, informační a 
komunikační technologie v oblasti rozvoje jazykové 
gramotnosti 

83,3% 16,7% 2,67 2,76 2,74 

Škola pravidelně nakupuje aktuální učebnice, cizojazyčnou 
literaturu, multimédia pro rozvoj jazykové gramotnosti 

100,0
% 

0,0% 2,67 2,65 2,61 

Škola spolupracuje s rodilým mluvčím 33,3% 0,0% 1,17 1,42 1,49 

Pozn.: Zeleně jsou uváděny oblasti, ve kterých školy plánují nejčastěji zlepšení 
         Červené hodnoty značí, že jsou nižší než průměr ČR 

Z tabulky je vidět, že ve většině opatření týkajících se jazykové gramotnosti jsou základní školy v ORP 

Aš na horší úrovni jak v rámci kraje tak celé ČR (12 opatření ze 17). 100% základních škol plánuje 

zlepšení v těchto opatřeních: nákup aktuálních učebnic a cizojazyčné literatury, využívání 

cizojazyčných učebnic a literatury a další vzdělávání pedagogů. I v dalších opatřeních pak místní školy 

plánují zlepšení (83,3%): využití interaktivních médií, jazykově podnětné prostředí, spolupráce 

s rodiči, využívání knihovny, výměnné pobyty, využití cizího jazyka v různých předmětech a sdílení 

dobré praxe a výměna zkušeností a nápadů. Je tedy vidět, že i školy přikládají jazykové gramotnosti 

velký význam a plánují v této oblasti zlepšení. 

Nejvýznamnější překážky v rozvoji jazykové gramotnosti jsou vidět v následující tabulce. Stejně jako 

v rámci kraje a celé České republiky je to nedostatek stabilní finanční podpory a nezájem ze strany 

rodičů (uvedlo 83,3% škol). Mezi další překážky patří nízká časová dotace pro rozvoj jazykové 

gramotnosti mimo výuku a nedostatek příležitostí pro další vzdělávání pedagogů (uvedlo 66,7% 

respodnentů).  
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Tab. 53. Překážky v oblasti rozvoje jazykové gramotnosti 

 

Podíl škol narážejících na 
danou překážku  

v rámci 
ORP 

v rámci 
kraje 

v rámci 
ČR 

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.) 

83,3% 85,0% 79,3% 

Nedostatečné materiálně technické podmínky pro rozvoj v příslušné oblasti 
gramotnosti mimo školu (exkurze, výstavy, tematické programy apod.) 

50,0% 52,3% 48,1% 

Nízká časová dotace pro rozvoj příslušné gramotnosti mimo výuku 66,7% 29,9% 35,3% 

Chybějící nebo nedostatečný srovnávací nástroj úrovně gramotnosti pro žáky 
daného věku nebo ročníku 

16,7% 37,4% 31,5% 

Nedostatečná kvalita didaktických materiálů výuky (pracovní listy, úlohy, rébusy 
apod.) 

16,7% 7,5% 11,9% 

Nedostatečné sdílení elektronických nebo jiných didaktických materiálů ze 
strany školy směrem k žákům 

50,0% 15,0% 18,1% 

Nedostatek interaktivních metod a pomůcek pro rozvoj gramotnosti 16,7% 15,9% 17,2% 

Nedostatečné uplatňování metod a forem výuky ve vztahu k heterogenním 
skupinám žáků 

16,7% 16,8% 19,2% 

Nedostatečné uplatňování individuálního přístupu k žákům 33,3% 9,3% 11,6% 

Nedostupnost informačních a komunikačních technologií pro rozvoj příslušné 
gramotnosti 

– 11,2% 12,5% 

Nedostatek příležitostí pro další vzdělávání vyučujících v oblasti rozvoje 
gramotnosti 

66,7% 22,4% 15,7% 

Nedostatečný rozvoj mentoringu na škole ve vztahu k příslušným 
gramotnostem (malá kreativita, stereotyp vyučujících, nízká sebemotivace 
apod.) 

50,0% 30,8% 25,8% 

Nepravidelnost aktivit (výukových i mimovýukových) v oblasti rozvoje příslušné 
gramotnosti 

50,0% 19,6% 20,6% 

Nedostatečný tlak na implementaci rozvoje příslušné gramotnosti na národní 
úrovni 

16,7% 6,5% 8,7% 

Nedostatek možností pro sdílení dobré praxe 16,7% 19,6% 22,6% 

Nezájem ze strany žáků a rodičů 83,3% 44,9% 37,5% 

Nedostatečná podpora ze strany zřizovatele – 11,2% 7,1% 

Absence pozice samostatného pracovníka nebo pracovníků pro rozvoj příslušné 
gramotnosti 

16,7% 29,9% 33,6% 

Nízká úroveň kooperace školy s dalšími aktéry k rozvoji gramotnosti (projekty se 
školami, s obcemi, science centry, neziskovými organizacemi apod.) 

16,7% 27,1% 23,0% 

Jiný pro školu důležitý prvek 16,7% 5,6% 7,9% 
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2.1.3.2   Dotazníkové šetření uskutečněné realizačním týmem 

 
V rámci dotazníkového šetření bylo kontaktováno všech 7 mateřských a 6 základních škol, které 

působí na území ORP Aš. Dotazníky byly směřované jednak na rodiče žáků navštěvujících mateřské 

a základní školy, ale také na pedagogy, kteří na nich vyučují. Dotazování bylo provedeno formou 

vyplnění papírových dotazníků, které byly distribuovány v rámci jednotlivých zařízení. V rámci 

dotazování bylo získáno: 

 93 dotazníků od rodičů žáků MŠ, 

 144 dotazníků od rodičů žáků ZŠ, 

 23 dotazníků od pedagogů MŠ, 

 33 dotazníků od pedagogů 1 stupně ZŠ, 

 25 dotazníků od pedagogů 2 stupně ZŠ. 

Celkem tedy bylo získáno 318 odpovědí.  

V rámci vyhodnocení dotazníkového šetření jsou uvedeny odpovědi na jednotlivé otázky v  kapitolách 

uvedených níže.  

Předškolní vzdělávání 

Výsledky dotazníkového šetření mezi rodiči žáků MŠ 

 
V rámci dotazníkového šetření mezi rodiči žáků mateřských škol byly položeny tři hlavní otázky.  

1) Jste spokojeni s nabídkou vzdělávacích programů mateřské školy? 

2) Jste spokojeni s obsahem doplňkových aktivit, které MŠ organizuje - výlety, exkurze, kulturní 

akce, projekty? 

3) Jste spokojeni s poskytováním informací ze strany ZŠ? 

Výsledky všech odpovědí jsou zanesené v následujícím souhrnném grafu, který obsahuje i doplňující 

otázky k otázce č. 3. 

V dotazu číslo jedna byla výrazná většina respondentů spokojena s nabídkou vzdělávacích programů. 

MŠ. Nespokojený nebyl žádný z respondentů.  

Pouze čtyři rodiče doplnili svou odpověď, jakou aktivitu by uvítali. Zde je přepis jejich odpovědí: 

1. Uvítala bych např. kroužek anglického jazyka, nebo jiný děti rozvíjející kroužek (zdravotní 

cvičení, jóga, …)  

2. vzdělávací program MŠ je sice důležitý, ale stejně, ne-li důležitější je osobnost učitele a jeho 

přístup k práci s dětmi, proto i široká nabídka programů nemusí přinést „očekávané“ 

3. Uvítala bych logopedii. 

4. Nevím, o jaké vzdělávací programy jde a jestli je školka nabízí. 
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Graf 11. Souhrn odpovědí - dotazníkové šetření mezi rodiči žáků MŠ 

 
Zdroj: Vlastní šetření 

Na druhou otázku odpovídali rodiče méně kladně. Necelá desetina s aktivitami nebyla spokojena. 

Níže jsou opět uvedeny přepisy odpovědí rodičů. Nejvíce by rodiče uvítali více výletů. Pro výlet se jich 

vyslovilo devět. Dále tři lidé vznesli náměty na výuku cizích jazyků. Dva zmínili sportovní akce a jeden 

společné akce pro rodiče a žáky.  

- absolutně nedostačující příspěvky rodičů do SRPŠ by hlavně měly být použity na výlety a ne je 
šetřit!!! návštěva kina v Chebu (pohádky, exkurze do ZOO v DDM Sova Cheb, exkurze do 
Vánočního domu v K. Varech – výstava plyšových medvědů,...! Program kulturních akcí: 
zivykraj.cz (kalendář akcí) 

- výuka angličtiny 
- výuka cizích jazyků 
- více sportovních akcí 
- cizí jazyky 
- společné akce MŠ a rodiči – opékání buřtíků 
- více výletů, např. do Krásné do lanového centra 
- více výlet, cestování vlakem a autobusem 
- návštěva divadla, muzea 
- nějaký výlet 
- uvítala bych výlet vlakem či autobusem 
- výlet do ZOO 
- více výletů 
- výlety, sportovní aktivity 

 
Ve třetí otázce drtivá většina rodičů uvedla, že jsou s komunikací ze strany školky spokojeni. Jeden 

z rodičů napsal námět na zlepšení.  

- s informacemi jsme celkem spokojení. Informace by se daly také dávat na web. Např. když 
dítě chybí, aby vědělo, zda si má s sebou něco donést, nebo že je nějaká změna v programu 
atp.  

 

V doplňujících otázkách bylo zjištěno, že čtyři pětiny rodičů sledují webové stránky školky, do které  
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jejich děti docházejí. Pouze šest jich uvedlo, že webové stránky nejsou aktuální. 

Celkově je tak výrazná většina s fungováním mateřských škol spokojena. Námětů na zlepšení bylo 

málo. V rámci rozvoje kvality vzdělávání řízeného v souladu s regionálními i národními strategiemi by 

bylo vhodné například využít příležitosti pro přeshraniční spolupráci a posílit praktickou výuku jazyků, 

nebo prostřednictvím výletů v dětech vzbudit zajímavost o techniku a přírodní vědy.  

 

Výsledky dotazníkového šetření mezi učiteli MŠ 

 
Do dotazníkového šetření se zapojilo 23 učitelů mateřských škol působících na Ašsku. Učitelé 

odpovídali na 13 hlavních otázek, z nichž většina obsahovala ještě dodatečné podotázky.  

1) Podílíte se na rozvoji matematické pregramotnosti u dětí navštěvujících Vaši mateřskou školu? 

Všichni dotazovaní učitelé uvedli, že se podílejí na rozvoji matematické pregramotnosti. Všichni krom 

jednoho uvedli, že rozvoj matematické pregramotnosti je součástí ŠVP. 20 respondentů uvedlo, že 

jsou učitelé na jejich škole k této činnosti dostatečně kvalifikovaní. Pouze 5 učitelů však uvedlo, že 

sdílí zkušenosti s ostatními školami v regionu.  

Na následujících grafech jsou zobrazené respondenty uvedené používané způsoby a materiály pro 

rozvoj matematické pregramotnosti. Nejčastějším materiálem jsou různé speciální pomůcky. 

Graf 12.  Způsoby a nástroje rozvoje matematické pregramotnosti 

 

Zdroj: Vlastní šetření 

2) Podílíte se na rozvoji čtenářské pregramotnosti u dětí navštěvujících Vaši mateřskou školu? 

Stejně jako u předchozí otázky, všichni respondenti uvedli, že rozvíjejí čtenářskou pregramotnosti 

a že je pregramotnosti součástí ŠVP jejich školy. I zde pouze 5 učitelů uvedlo, že sdílí zkušenosti v této 

oblasti s ostatními školami v regionu.  

Na následujících grafech jsou zobrazené respondenty uvedené používané způsoby a materiály pro 

rozvoj čtenářské pregramotnosti. Z nich je patrné, že nejpoužívanějším materiálem jsou knihy. 
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Graf 13. Způsoby a nástroje rozvoje matematické pregramotnosti 

Zdroj: Vlastní šetření 

3) Podílíte se na rozvoji počítačové pregramotnosti u dětí navštěvujících Vaši mateřskou školu? 

Počítačová gramotnost je v porovnání s předchozími dvěma méně rozšířená. Zde odpovědělo kladně 

pouze 15 respondentů. Nejčastěji využívanými materiály pro výuku jsou digitální programy a způsoby 

jsou prostřednictvím počítačů a interaktivních tabulí. 

Graf 14. Způsoby a nástroje rozvoje počítačové pregramotnosti 

Zdroj: Vlastní šetření 

Z dotazu na připravenost a odpovídající kvalifikaci pedagogů vyplývá, že pouze dva z patnácti 

pedagogů, kteří se rozvoji počítačové gramotnosti věnují, uvedli, že nejsou dostatečně kvalifikovaní. 

Pouze osm pedagogů uvedlo, že rozvoj počítačové gramotnosti je součástí jejich ŠVP. Pouze tři uvedli, 

že se této činnosti věnují, přestože není součástí jejich ŠVP. Na dotaz, co brání v rozvoji počítačové 

gramotnosti, respondenti uvedli následující důvody. 

- nic, není uvedeno v ŠVP 
- absence PC, omezené prostory 
- chybí finanční prostředky 
- málo finančních prostředků 
- nedostatečné množství finančních prostředků 
- nezájem starších pedagogů 

- PC v každé třídě 
- vybavení nedostatečné, nedostatek materiálu, 

PC, interaktivní tabule 
- užíváme jen interaktivní tabuli 
- omezené prostory a absence PC 
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4) Inkluze 

Na dotaz „Jak hodnotíte Vaši školku z pohledu připravenosti na inkluzi?“ odpovědělo 

9 respondentů, že škola je připravena a 10 mírně připravena. Negativně se nevyjádřil nikdo.  

Na dotaz „Hodnotíte připravenost inkluze ze strany státu za dostatečnou?“ odpověděla drtivá 

většina respondentů (18) ne. Toto zjištění je potřeba vzít vážně a provést nápravná opatření, neboť 

inkluzivní vzdělávání je jednou z priorit státu. Samozřejmě svou roli zde bude hrát i realizace MAP. 

Níže jsou uvedeny důvody, proč toto hodnocení respondenti uvedli. Nejčastěji se opakuje problém 

s nedostatečnou kvalifikací personálu a nedostatečnou vybaveností škol pro inkluzivní vzdělávání. 

Několikrát byly zmíněny i nedostatečné finance.  

- nedokáži odpovědět, časem ukáže praxe 
- nesouhlasím s inkluzí některých žáků 
- nejsou učitelé s odpovídajícím vzděláním, 

vybavení školy (bezbariérový přístup) 
- jsou špatně ošetřené počty dětí ve třídě 
- chybí kvalifikovaní pracovníci, nedostatečné 

vybavení 
- kvalifikovanost, nedostatečná vybavenost 
- nedostatečné vybavení, kvalifikovanost 

- v oblasti personálního a finančního zajištění 
- finanční a personální zajištění není dostatečné 
- vybavení školy, chybí dostatečné vzdělání, 

bezbariérový přístup, nevhodné pomůcky pro 
děti se SVP 

- málo asistentek, peníze 
- nedostatek financí 
- to ukáže čas 
- nedostatek vybavení, kvalifikovanost 

 
Další dotaz „Jsou opatření na podporu inkluze ze strany státu dostatečná?“ týkající se inkluze měl 

podobné výsledky. 18 negativních odpovědí a žádná pozitivní. Zde se respondenti vyjadřovali méně 

často na vysvětlení jejich názoru. 

- nedostatek finančních prostředků 
- není vše dořešeno do konce 

- nedostatek financí 
- nevíme, zda jsou nebo nejsou 

- dostatečné 
 
5) Je součástí Vašeho ŠVP dramatická výchova? 

Na tuto otázku odpověděli všichni dotázaní, kladně. Na následujícím grafu je tato otázka označena 

jako a). Dramatické výchově se tedy věnují na všech školách. Doplňující otázky zněly: 

Graf 15. Odpovědi k dramatické výchově v MŠ 

b) Jsou vaši pedagogové v tomto směru 
vzděláni? 
 
Drtivá většina pedagogů má odpovídající 
vzdělání. 
 
c) Měla by vaše školka zájem o spolupráci 

v předškolní dramatické a hudební výchovy 

s místní ZUŠ? 

Z odpovědí vyplývá, že zájem škol o spolupráci 
se ZUŠ je nemalý. 

Zdroj: Vlastní šetření 
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6) Je součástí Vašeho ŠVP polytechnická výchova?  

Tato otázka je na níže uvedeném grafu označena jako a. zbývající dvě zněly: 

Graf 16. Odpovědi k polytechnické výchově v MŠ 

b. Jsou vaši pedagogové v tomto směru 

vzděláni? 

V tomto případě několik pedagogů uvedlo, že 

se nectí dostatečně vzděláni.  

c. Měla by vaše školka zájem o spolupráci 

v předškolní polytechnické výchově s místními 

firmami? 

Školky mají velký zájem o spolupráci s firmami. 
Zdroj: Vlastní šetření 

Na dotaz „Jaké vybavení pro polytechnickou výchovu má Vaše školka k dispozici?“ respondenti 

uvedli jen tři druhy vybavení: 12krát stavebnice, 5krát dětský ponk a 2krát odpadový materiál. 

 
7) Spolupracuje Vaše školka s místní ZUŠ, MěDDM, kulturním centrem LaRitma? 

13 respondentů na tuto otázku odpovědělo pozitivně a 9 negativně. Jeden se nevyjádřil. Ti, kdo 

odpověděli kladně, konkretizovali spolupráci následovně. 

- LaRitma - divadelní představení, ZUŠ - 
keramika 

- Účast na představeních, ZUŠ koncerty 
- Hudební a dramatická vystoupení, divadlo, 

soutěže 
- ZUŠ - výchovné koncerty, MěDDM - dopravní 

hřiště, LaRitma - divadelní představení 
- Účastníme se kulturních akcí, pronájem sálu 

na školní akci "rozloučení s předškoláky" 

- Účast na společných akcích, pronájem sálu 
- Ano se všemi třemi institucemi 
- ZUŠ, MěDDM, Laritma - výstavy, koncerty 
- Navštěvujeme a účastníme se různých akcí, 

soutěží 
- Účast na akcích (vystoupení, soutěže) 
- ZUŠ, LaRitma, MěDDM, knihovna 
- LaRitma - divadelní představení 

 
Na doplňující dotaz „Měli byste zájem o rozšíření spolupráce?“ odpovědělo 13 respondentů kladně 

a 2 negativně. 7 odpovědí na další spolupráci bylo od učitelů, jejichž školy již se zmíněnými partnery 

spolupracují a 5 od těch, které zatím se ZUŠ nespolupracují. Respondenti uvedli následující.  

- MěDMM - dopravní hřiště 
- Zájmové kroužky 
- MěDMM 
- MěDDM akce pro MŠ (dopravní hřiště) 
- Soutěže ve spolupráci s rodiči 

- Kulturní akce v dopoledních hodinách 
- MěDDM - dopravní hřiště 
- Zájmové kroužky, zhlédnutí různých 

představení ZUŠ 
-  MěDDM účast na akcích, výstavách 

  
Další doplnění v odpovědích na otázku „Jaké aktivity byste v této oblasti uvítali?“ zněly takto. 

- Návštěva LaRitmy - divadelní představení 
- Akce na úrovni předškolních dětí 

- Akce např. na dopravním hřišti 
- Akce pro předškolní děti 
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8) Je součástí Vašeho ŠVP logopedická prevence? 

V tomto případě byl shodný počet odpovědí. 11krát ano a 11krát ne. Podobné rozložení odpovědí 

bylo i u druhé, doplňující otázky, zda jsou pedagogové pro logopedickou prevenci dostatečně 

vzdělaní.     

Graf 17. Odpovědi k logopedické prevenci v MŠ 

V odpovědích zaznělo 5x zřídit logopedické 
pracoviště v Hranicích 
 A dále po jednom výskytu:  
-  kvalifikovaný pracovník, spolupráce rodiny 
-  kvalifikovaní logopedi 
-  chybí kvalifikovaní logopedi 
-  jsme logopedická třída, spolupracujeme 
s organizací logopedové, učitelka má 
vzdělání na LÚ, poskytne poradenství 
ostatním 
 

Zdroj: Vlastní šetření 

9) Vnímáte nějaký problém ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou či odborným 

zařízením? 

Na tuto otázku odpovědělo 6 respondentů kladně a 14 záporně. V součtu ti, co uvedli, že problém 

vnímají, napsali „dlouhou objednávací dobu na vyšetření“. Tomu tak bylo v pěti případech. Další 

odpověď byla „Špatná spolupráce s některými rodiči v případě nutnosti navštívit zařízení PPP, SPC“. 

Jeden respondent uvedl, že pracovnice poradny jejich „školu pravidelně navštěvuje“ a jeden že vnímá 

spolupráci jako „dostatečnou“.  

10) Jaké sportovní možnosti mají děti z Vaší Mateřské Školy? 

Graf 18. Sportovní možnosti v MŠ 

V grafu je přehled odpovědí, dostupných 

sportovcích možností pro žáky mateřských 

škol.  

V doplňující otázce „Vnímáte je jako 

dostatečné?“ uvedlo 13 osob ano a 9 osob 

ne. Toto rozložení zhruba odpovídá vybavení 

jednotlivých zařízení.  

 
Zdroj: Vlastní šetření     

V doplňujícím dotazu „Pokud ne, co by děti z Vaší školky v této oblasti potřebovaly?“ uvedli učitelé 

toto.  

- Dopravní hřiště  5x 

- Svah pro sáňkování 5x 

- Lepší vybavení tělocvičny  3x 

- Dovybavit školní zahradu 2x
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11) Vnímáte nějaký problém při přechodu dětí z MŠ do ZŠ? 

Na tuto otázku odpovědělo 7 respondentů kladně a 14 záporně. Z doplňující otázky bylo zjištěno 

následující. 

- v MŠ probíhá německým jazykem, ve škole se navazuje 
- Chybí závaznost při pokračování výuky NJ v ZŠ 
- Chybí návaznost při pokračování výuky NJ dětí v ZŠ 
- Logopedii - špatná výslovnost dětí 
- Nespolupráce s rodiči v oblasti samostatnosti 
- Chybí návaznost při pokračování výuky německého jazyka na 1. stupni ZŠ 

 
12) Má Vaše škola zpětnou reakci ze základních škol, které navštěvují děti, jež chodily do Vašeho 

předškolního zařízení o tom, jak byly děti na přechod do ZŠ připravené? 

Zde všichni, kdo odpověděli, odpověděli kladně. Odpovědí bylo 20. V doplňující otázce se vyskytly 

tyto odpovědi.  

- Vzájemná návštěva obou škol  5x 
- Pozitivní   3x 
- Od rodičů   2x 
- ZŠ je součástí MŠ, takže zpětná vazba funguje 
- Vzájemné návštěvy, konzultace 
- Rozhovor s paní učitelkou z 1. třídy 
- Konzultace 
- Výbornou, od rodičů a pedagogů 

 
13) Spolupráce s rodiči. 

Ze získaných odpovědí vyplývá, že nejčastěji školy komunikují s rodiči prostřednictvím nástěnek 

a webových stránek. A nejčastěji spolu rodiče a školy spolupracují při organizaci školních besídek. 

Graf 19. Způsoby komunikace a spolupráce s rodiči 

Zdroj: Vlastní šetření 
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Závěrečné zhodnocení a souhrnné interpretace: 

Při porovnání kladných odpovědí na sdílení zkušeností s odpověďmi v otázkách 1 a 3 se ukázalo, že 

celkem sdílí nějaké zkušenosti s ostatními učiteli pouze 7 pedagogů. Je zde tedy potenciál pro 

zlepšení. Dotazníkové šetření nezkoumalo kvalitu a úroveň rozvoje daných gramotností, proto není 

možné říci, zda je žádoucí sdílení, nebo zda je úroveň rozvoje gramotnosti velice podobná u všech 

škol. 

Inkluze v mateřských školách je hodnocena spíše negativně. Zejména infrastruktura, kvalifikovaný 

personál a nedostatečné finance jsou hlavními problémovými body. Dramatická výchova je mírně 

populárnější než polytechnická. Školy mají zájem o spolupráci s dalšími partnery. To se týká i místní 

ZUŠ, MěDDM a LaRitma.  

Na polovině škol jsou problémy s logopedickou prevencí. Sportovní vybavení je běžná, většinou školy 

využívají hřiště či zahradu. Relativně často byl podnět ke zřízení dopravního hřiště a svahu pro 

sáňkování. Při jazykovém vzdělávání nejčastěji uváděli učitelé problém s chybějící návazností výuky 

němčiny na ZŠ. Mateřské školy dostatečně spolupracují a komunikují v rámci potřeby se základními 

školami i rodiči.  

 

Základní vzdělávání 

Výsledky dotazníkového šetření mezi rodiči žáků ZŠ 

 
V tomto dotazování byly respondentům položeny následující otázky, na které většinou odpověděli 

všichni. Některé dotazníky ovšem odpověď na danou otázku neobsahovaly, proto se mohou součty 

u odpovědí na jednotlivé otázky uvedené v grafu lišit. 

1) Jste spokojeni s nabídkou vzdělávacích programů základní školy? 

2) Jste spokojeni s obsahem doplňkových aktivit, které ZŠ organizuje - výlety, exkurze, kulturní 

akce, projekty? 

3) Jste spokojeni s poskytováním informací ze strany ZŠ? 
+ Sledujete webové stránky školy? 
+ Jsou webové stránky školy aktuální? 

4) Myslíte si, že je nabídka volnočasových a zájmových aktivit v regionu dostatečná (MěDDM 

Sluníčko, sportovní kluby)? 

5) Myslíte si, že je nabídka ZUŠ Aš dostatečná? 

I výsledky dotazování mezi rodiči žáků základních škol jsou uvedeny v jednom souhrnném grafu.  
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Graf 20. Souhrn odpovědí - dotazníkové šetření mezi rodiči žáků ZŠ 

 
 Zdroj: Vlastní šetření 

Drtivá většina všech odpovědí na všechny otázky byla kladná. To svědčí o spokojenosti rodičů 

se vzděláváním na základních školách. Někteří rodiče využili i možnosti vyjádřit se k daným otázkám 

a zde jsou opět přepisy jejich odpovědí. 

K první otázce se vyjádřili pouze ti rodiče, kteří nejsou spokojeni, nebo jsou spokojeni jen částečně. 

Jak je z odpovědí patrné, často se objevuje potřeba jazykového vzdělávání a několikrát se vyskytla 

i poznámka k nedostatečnému výběru kroužků. 

- nemohu posoudit, máme prvňáčka 
- nevím o nich 
- netopí se, překrývají se kroužky, není možno zkombinovat více aktivit 
- minimum 
- některé předměty bych nahradila jinými. Myslím si, že jsou žáci velmi málo vedeni 

k samostatným úkolům a projektům 
- možná více informací  
- kroužek AJ, NJ 
- málo informací  
- třídní učitel by se měl více zajímat  
- málo mimoškolních aktivit a vzdělávání se v cizím jazyce  
- na prvním stupni nebyla němčina 
- větší důraz na výuku jazyků 
- málo kroužků  

 
U druhé otázky  uvedli rodiče následující podněty pro zlepšení. Odpovídali výhradně rodiče, 

kteří nebyli s obsahem doplňkových aktivit spokojeni. Tito by uvítali: 

- doučování jazyků 
- exkurze, kulturní akce 
- nejsou školní výlety 
- hodně finančně náročné 
- více aktivit "mimo školní lavice" kulturní akce (divadlo, koncerty…), více účasti dětí na různých 
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projektech školy 
- jakékoliv - je jich málo  
- exkurze 

 
Ke třetí odpovídali taktéž nespokojení rodiče.   

- nemohu ještě posoudit 
- přesnější např. "Strašidelná stezka", dcera neměla napsaný čas akce a na bakalářích též nic 

nebylo, a tak jsme dorazily těsně před koncem; máme často problémy se na "bakaláři" 
přihlásit 

- ne, více aktuálních informací na internetu  
- málo informací  

 
Čtvrtá otázka souvisela s otázkou druhou. Ta se týkala pouze školy. Čtvrtá otázka měřila také přehled 

rodičů o dalších možnostech, které v regionu pro volnočasové vyžití jejich dětí jsou. Většina rodičů, 

kteří v této otázce vyjádřili nespokojenost, byli v druhé otázce spokojeni. Proto lze předpokládat, 

že školu hodnotí v rámci možností, které má kladně. Zatímco obecnou nabídku v regionu již hůře 

a uvítali b y v této věci další zlepšení a zkvalitnění. Nejvíce rodičů (8) by uvítalo další pohybové 

aktivity. Ostatní (2) jazykové a (1) kulturní. 

- plavání - závodně, tenis - ne jen při pěkném počasí - i v zimě  
- lepší plavání - kroužek; více informací o kroužcích  
- dostatečné ani, ale ne odborná. Vyplní pouze volný čas, nic to dětem nedá  
- aktivity pro chlapce 
- více tanečních kroužků, kroužky pro chlapce  
- výpočetní technika pro děti od 7 let, dopravní kroužky od 7 let 
- ne společenské tance 
- větší kapacita 
- atletický klub 
- šachy, country music  
- může být i více 

 
U poslední páté otázky devět rodičů vůbec neodpovědělo. Pouze tři napsali poznámku. 

- nerozumím tomuto plánu 
- nevím, neznám 
- ale není vždy kvalitní 

 
V souhrnu sedá vyjádřit spokojenost rodičů s úrovní a rozsahem vzdělávání, komunikace školy s nimi 

a volnočasových aktivit, které mají studenti k dispozici. Vzhledem k malému množství poznámek 

a volných odpovědí můžeme předpokládat, že rodičů, kteří kladou vyšší nároky na vzdělávání 

a volnočasové vyžití svých dětí je zhruba desetina. 

Výsledky dotazníkového šetření mezi učiteli na 1. stupni ZŠ 

 
V rámci tohoto šetření bylo položeno 19 základních otázek, na které odpovědělo 33 učitelů 

působících na prvním stupni základních škol. Vzhledem k tomu, že řada otázek byla velmi podobných, 

jsou v úvodu vyhodnocení použity souhrnné výsledky z vybraných otázek a dále v textu jsou odpovědi 

na jednotlivé otázky dále rozpracovány. 
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Graf 21. Soubor grafů se souhrnnými odpověďmi z vybraných otázek – učitelé 1. Stupeň ZŠ 
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Z výše uvedeného souboru grafů je patrné, že nemalé množství pedagogů nemá pro rozvoj 

jednotlivých gramotností dostatečnou kvalifikaci. Rozvoj jejich kompetencí by měl být úkolem na 

nejbližší období. Je dobré, že matematická gramotnost je z pohledu připravenosti nejsilnější. 

V kontextu globální strategie zaměřené na technické vzdělávání je toto dobrý indikátor. Velký 

potenciál je i v posílení počítačové gramotnosti pedagogů. V dnešní době, kdy čím dál mladší děti 

používají elektronická zařízení k práci a zábavě, by bylo žádoucí, aby pedagogové tyto pomůcky také 

ovládali a využívali je při zefektivnění výuky.  

Stejně jako učitelé v mateřských školách ani učitelé na školách sdílí jen v málo případech své 

zkušenosti a dovednosti s kolegy z jiných škol. Toto může a nemusí být příležitost na zlepšení. Pro 

rozhodnutí by bylo potřeba porovnat výsledky jednotlivých škol, což nebylo součástí této studie.  

Další potenciál pro zlepšení je ve využívání alternativních metod výuky. Ty jsou moderní a často 

mívají zajímavé výsledky. Zajímavé by bylo srovnání výsledků a dopadu na žáky ve školách, kde 

se tyto metody používají a kde se vyučuje pomocí standardních metod. Je zajímavé, že jazykáři 

nejčastěji využívají alternativních metod výuky, ale jejich vzdělání sami považují většinově 

za nedostatečné. Toto může naznačovat nutnost být kreativní v předmětech, kde je to přirozenější. 

Tuto domněnku potvrzují i výsledky ze čtvrtého grafu, kde se učitelé nejvíce označovali za kreativní 

při výuce českého jazyka.  

Kreativita při rozvoji jednotlivých tipů gramotnosti byla vyjádřena ve zhruba 40% odpovědí. Nejmenší 

povědomí o kreativitě respondenti uvedli u finanční gramotnosti. Možná i proto, že s jejím rozvojem 

mají pedagogové nejméně zkušeností. Více než polovina vyjádřila kreativitu v oblasti rozvoje jazykové 

gramotnosti. 

1) Jakým způsobem rozvíjíte čtenářskou gramotnost u žáků Vaší školy? 

Více než polovina pedagogů uvedla, že pro rozvoj čtenářské gramotnosti nemají dostatečné vzdělání. 

Na následujících grafech jsou zobrazeny odpovědi respondentů na materiály a pomůcky a používané 

metody pro rozvoj čtenářské gramotnosti. Nejčastěji jsou využívány knihy a počítače s připojením 

k internetu. Také se nejčastěji pracuje ve skupinách a učitelé využívají práci s textem a hry. Více 

informací je na grafech na následující straně. 

Učitelům byla položena doplňující otázka „Využíváte některých nových (případ. Alternativních) 

metod v rozvoji čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně?“. Učitelé uvedli, že jako nové či alternativní 

metody využívají tyto.  

- SFUMATO  3x  
- čtenářské dílny  2x 
- výuka čtení,  1x 

-  postupné čtení,  1x 
- čtení s povídáním 1x 
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Graf 22. Materiály a formy výuky pro rozvoj čtenářské gramotnosti 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastní šetření 

Na otázku „proč učitelé nevyužívají alternativních metod“, uvedli 10x že neučí na druhém stupni. 

Tato odpověď byla proto, že v dotazníku byla špatně formulovaná otázka, překlep v čísle stupně. Ti, 

kteří tuto chybu v zadání přešli, odpověděli následující. 

- nebyl důvod 
- neznám nové metody 
- nejsou potřeba nové metody, stačí, 

aby žáci více četli 

- není proč 
- nedostatek času 
- protože o nich nevíme 
- nemáme odpovídající vzdělání 

 
Na dotaz „Vnímáte nějaký problém, překážky v rozvoji čtenářské gramotnosti u dětí z Vaší školy?“ 

uváděli učitelé následující. 

- logopedické vady a poruchy DYS 7x 
- nezájem o knihy a čtení  7x 
- nezájem a nespolupráce rodičů, žáci čtou jen 

ve škole  3x n 

- neznalost autorů   1x 
- velký počet žáků ve třídě  1x 
- nedostatek představivosti  1x 

 
Graf 23. Preference seminářů pro rozvoj čtenářské gramotnosti 

Odpovědi na dotaz 

„Jaké semináře, 

DVPP byste v této 

oblasti uvítali?“ jsou 

v tomto grafu. 

 
 
Zdroj: Vlastní šetření 
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2) Jakým způsobem rozvíjíte matematickou gramotnost žáků Vaší školy? 

Téměř polovina učitelů uvedla, že pro rozvoj matematické gramotnosti mají dostatečnou kvalifikaci. 

To je ve srovnání s ostatními nejlepší hodnota, nicméně k optimálnímu poměru je zde určitě prostor 

pro zlepšení.  

Při výuce používají učitelé i netradiční formy a způsoby vzdělávání. Nejčastěji používají PC 

s připojením k internetu a interaktivní tabule a pomůcky. Nejpopulárnější je při rozvoji matematické 

gramotnosti individuální přístup. Na dotaz zda a jakou alternativní metodu učitelé využívají, 

odpověděli v šesti případech, že metodu Hejného. I v tomto případě byl překlep v dotazu na důvody 

nevyužívání alternativních metod. 9 respondentů uvedlo, že na 2. Stupni nevyučuje. Jeden uvedl, 

že alternativní metody nezná a jeden, že je to zbytečné.  

Graf 24. Materiály a formy výuky pro rozvoj matematické gramotnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní šetření 

Na dotaz „Vnímáte nějaký problém, překážky v rozvoji matematické gramotnosti u dětí z Vaší 

školy?“ zaznělo.

- poruchy DYS    2x 
- rodiče nespolupracují, domácí příprava  2x 
- obecný strach z matematiky  1x 

- častá absence žáků  1x 
- velký počet žáků ve třídě 1x 
- vybavenost tříd   1x 

 

Na dotaz „Jaké semináře, DVPP byste v této oblasti uvítali?“ odpověděli učitelé takto. 

- Metoda Hejného 8x 

- Jakékoli  5x 

- Tvořivá matematika   3x 

- Učíme se hrou   2x 

Metoda Hejného je tedy mezi učiteli velice populární. Jednak je jako jediná využívána jako alternativa 

ke klasické výuce matematiky, ale také o ni mají pedagogové největší zájem a rádi by ji využívali. 
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3) Jakým způsobem rozvíjíte finanční gramotnost žáků Vaší školy? 

Přestože většina pedagogů není, nebo se necítí dostatečně kvalifikovaných pro rozvoj této 

gramotnosti, shodně využívají v relativně velké míře výukové materiály a pomůcky. Na doplňující 

otázku „Jaké výukové materiály, pomůcky, moderní technologie atp. využíváte?“ odpověděli učitelé 

takto. 

- papírové peníze  12x 

- učebnice  4x 

- pracovní sešity  4x 

- hry   3x 

- interaktivní tabule 1x 
- PC   1x 
- pomůcky ALTER 1x 
- Hejného matematika 1x 

 

V porovnání například s matematickou gramotnost je zde míra použití alternativních metod výrazně 

menší a zasluhovala by, aby byla posílena.  

Na doplňující otázku „Jaké metody a formy výuky v této oblasti využíváte u žáků s rozdílnými 

potřebami/stupněm rozvoje finanční gramotnosti?“ odpověděli takto. I zde jsou hry poměrně 

populární a oproti menšímu výskytu v předchozí otázce zde hrají prim. Je jasné, že děti si rády hrají. 

- hry   6x 

- skupiny   2x 

- Individuální přístup 1x 

- Kolektivní spolupráce 1x 

- příklady z praxe 1x 

 
Ve volných odpovědích učitelé uvedli, že jako alternativní či nové pomůcky a metody dále využívají  

- metoda Hejného   2x 

- návštěvy finančního poradce 1x 

- projekty   1x 

Na dotaz „proč nevyužívají učitelé alternativní metody rozvoje finanční gramotnosti“ jich opět 

několik (6) uvedlo, že neučí na druhém stupni. Z těch, kteří se vyjádřili, uvedli svorně všichni čtyři, že 

žádné nové alternativní metody finanční gramotnosti neznají.  

Na dotaz „Vnímáte nějaký problém, překážky v rozvoji finanční gramotnosti u dětí z Vaší školy?“ 

odpověděli 3x ne všichni 4x ano. Rozvedené odpovědi viz níže. 

- osobní příklad v rodinách, konzumní způsob života 
- finanční gramotnost získávají doma 
- poruchy DYS, finanční negramotnost rodičů  

 
Jedenáct učitelů se vyjádřilo k otázce „Jaké semináře, DVPP byste v této oblasti uvítali?“.  Odpovědi 

zněly. 

- cokoliv / nevím    3x 
- nové metody a postupy  2x 
- žádné     2x 

- fin. gramotnost pro učitele 1x 
- fin. gramotnost pro rodiče 1x 
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9% 
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Ročníky zahájení výuky cizích jazyků 
na 1. stupni ZŠ 

I.

III.

VI.

Z odpovědí vyplývá, že učitelé sami přesně nevědí, co konkrétně by uvítali a jsou otevřeni novým 

příležitostem.  

4) Vnímáte nějaký problém v rozvoji počítačové, digitální gramotnosti u žáků Vaší školy? 

Šest respondentů vnímá problém v této oblasti. Konkrétně odpověděli takto. 

- slabá ekonomická situace rodiny 2x 
- žáci chodí na počítače až od 5. ročníku (to je dle mého názoru dlouho) 
- malý počet hodin pro výuku na PC 
- materiální vybavení 
- odosobnění 
- nedostatek interaktivních tabulí 
- nevyučuji předměty, kde bych ji rozvíjela 

 
Na doplňující dotaz „Jaké semináře, DVP byste v této oblasti uvítali?“ odpověděli učitelé takto.  
 

- obsluha a práce s programy Windows 10  2x 
- tvorba a digitalizace materiálů   2x 
- jakékoli      1x 

 

5) Vnímáte jako dostatečné základní vzdělávání v jazykové oblasti na Vaší škole? 

Téměř  2/3 učitelů vnímají jazykové vzdělávání na škole jako dostatečné.  

Graf 25. Ročníky zahájení výuky cizích jazyků na 1. stupni ZŠ 

Na prvních stupních základních škol se vyučuje 

pouze anglický a německý jazyk. Němčina 

se objevila v odpovědích 30x a angličtina 29x. 

Jeden z učitelů na tuto otázku neodpověděl. Ten 

vnímá jazykovou výuku za dostatečnou, takže je 

pravděpodobné, že na jeho škole probíhá.  

S výukou cizího jazyka se začíná v prvním, třetím 

a šestém ročníku. Většinou výuka začíná ve třetí 

třídě. Ve 26 případech vyučují školy oba jazyky. 

Zdroj: Vlastní šetření  

Další doplňující otázka se týkala aprobace k výuce cizích jazyků. 16 odpovědí znělo negativně. Učitelé 

mohli dále uvést, jaký počet jakých jazykářů nemá aprobaci. Celkem se jedná o: 

- minimálně 12 neaprobovaných angličtinářů, 

- minimálně 4 neaprobované němčináře. 

Další specifická otázka pro výuku jazyků zněla „Využíváte možnosti účasti rodilých mluvčích ve výuce 

cizích jazyků?“. Na tuto otázku odpověděli kladně pouze 4 učitelé, záporně 19 a nevyjádřilo se 11. 

V doplňující otázce uvedli, že když rodilé mluvčí využívají, pak se jedná o výměnné pobyty a výuku 

v Millau, lektora a rodilé mluvčí z Německa. Důvodů, proč rodilí mluvčí využíváni nejsou, bylo více. 
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- není tolik rodilých mluvčích, co by šli učit 
na ZŠ a v AŠI, nemáme, nejsou  5x 

- nevím     4x 

- nedostatek finančních prostředků 2x 
- záleží na vedení školy   1x 
- nechci     1x 

 
Graf 26. Využívání možností zkvalitnění výuky cizích jazyků na 1. stupni ZŠ 

 
Zdroj: Vlastní šetření 

Poměrně populární je využívání spolupráce v rámci přeshraničních projektů. Zde je seznam příkladů, 

které respondenti uváděli.  

- partnerství se školou v Millau  4x 
- škola v Německu  2x 
- Londýn 
- partnerství se ZŠ v Německu, výzva č. 56, 

Millau, Selb, Hammerpark Plauen 
- Hohenberg, Dyned, E-Twining 
- pobyty 

- Comenius 
- sportovní akce, česko-německá kuchařka 
- školy ze SRN 
- SRN - výlety, školní akce, výuka 
- partnerská škola 
- spolupráce se školou v Schonwaldu 

 
V případech, kdy školy nepořádají přeshraniční projekty, uvedli učitelé tyto důvody. 

- nevím, neučím ČJ 
- nelze donutit rodiče, aby dětem zajistili 

pasy 
- nevím 

- není nabídka, všichni žáci nemají cestovní 
doklad 

- není nabídka, dostupnost, cestovní 
doklady 

 
V doplňujícím dotazu „Jak byste si představovali ideální výuku cizích jazyků v blízkosti německého 

příhraničí?“ respondenti uvedli následující.  

- spolupráce v příhraničí   8x 
- spolupráce s DE učiteli/partnerská škola 4x 
- výměnné výukové pobyty   3x 
- rodilí mluvčí   2x 

 
V doplňující otázce „Jaké semináře, DVPP byste v této oblasti uvítali?“ odpověděli následovně. 

- jak udělat atraktivní NJ? 2x 
- alternativní metody výuky 1x 
- tvorba materiálů  1x 
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 6) Nabízí Vaše škola výuku ČJ pro děti cizinců? 

Na tuto otázku odpovědělo kladně 7 respondentů, záporně 17 a 10 se nevyjádřilo. Šest učitelů uvedlo 

i rozsah.  

- dle pravidel a ročníků 
- dohoda s rodiči, PG intervence 
- dohoda s rodiči, pedagogická intervence 

- 2h/týden 
- 3h/týden 
- 1h/týden 

 

Další odpovědi indikovaly důvody, proč školy výuku pro cizince nenabízí.  

- nejsou vyškolení pracovníci pro práci s cizinci / nejsou učitelé 7x 
- nebyl o to zájem      2x 
- nemáme děti cizinců      2x 
- nedostatek finančních prostředků    1x 

 

7) Spolupracuje Vaše škola s místní ZUŠ, MěDDM, kulturním centrem LaRitma? 

30 kladných odpovědí, 1 záporná a 3 nevyplněné. To svědčí o téměř stoprocentní spoluprací 

se zmíněnými zařízeními. Níže jsou uvedeny konkrétní formy spolupráce s nimi. 

- MěDDM - kroužky pro děti 19x 
- ZUŠ - koncerty pro žáky  10x 
- Laritma - akdademie  5x 
- MěDDM - sportovní soutěž 5x 
- Laritma - kulutrní akce  5x 

- MěDDM - semináře pro pedagogy 3x 
- Dopravní výchova  2x 
- MěDDM - recitační soutěž 2x 
- MěDDM  2x 
- Výtvarné soutěže  1x 

 
Na doplňující otázku „Měli byste zájem o rozšíření spolupráce?“ odpověděli ano 13 učitelů, ne 

5 učitelů a 15 se jich nevyjádřilo. Ti, co vyjádřili konkrétní zájem a odpověděli na dotaz „V případě, že 

ano, o jakou další spolupráci (a s jakou institucí) by se dle Vašich představ mělo jednat?“, napsali 

následující. Zájem o spolupráci se ZUŠ 6x, Představení – hudba, divadlo 3x a Laritma - zapůjčení 

prostor pro školní akci 1x.  

Další otázka „Jaké aktivity byste v této oblasti uvítali?“ získala mnoho odpovědí.  Jejich citace viz 

níže.  

- VV+PV (tvořivé dílny) 
- tvořivé VV a HV dílny 
- keramická dílna, příprava pokrmů 
- přednášky 
- divadelní představení 
- výchovné koncerty 
- žádné 
- divadlo, koncerty, besedy, tvořivé dílny 

- rozšíření činnosti ve volnočasovém centru 
- den otevřených dveří v rámci výuky 
- kroužky žáků ZUŠ pro naše žáky 

v dopoledních hodinách a divadelní 
představení 

- koncerty žáků ZUŠ pro naše žáky 
(v dopoledních hodinách)  
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8) Je součástí Vašeho ŠVP a tudíž i výuky logopedická prevence, příp. profesionální logopedická 

péče?  

6x ano, 25x ne, 3 se nevyjádřili. Toto jsou výsledky odpovědí na tuto otázku. Odpovědi na doplňující 

otázku „Konkretizujte, prosím, své představy o kvalitní logopedické prevenci a péči dostupné 

dětem z Vaší školy.“ Jsou citovány níže. 

- min. 1x týdně návštěva kvalifikovaného 
logopeda 

- logopedickou péči zařadit do MŠ, řešit v ZŠ 
je pozdě! 

- klinický logoped na škole 
- logoped dojíždí pravidelně do školy na 

nápravy 
- logopedickou nápravu 
- logopedický preventista na škole 
- pravidelná řečová výchova 
- logoped v AŠI (nemuselo by se jezdit do 

Chebu) 
- trénink v MŠ, kroužek 
- návštěva kvalifikovaného logopeda ve 

škole několikrát do roka 
- potřeba dostupné odborné péče např. v AJ 

- nemám představy 
- logoped na ZŠ 
- dojíždět za odborníkem do Chebu 
- možnost docházet na nápravu 
- logoped v AŠI 
- účast logopeda aspoň 1x týdně ve škole 
- denní péče logopeda ve škole, užší 

spolupráce s rodiči 
- podchytit tyto problémy již v MŠ a dále 

pokračovat v nápravném programu v ZŠ 
- logopedické prevence a náprava po 

domluvě s učitelem 
- logopedické prevence zajišťuje SPC 
- logopedické prevence zajišťuje SPC 
- aprobovaný logoped 

  
9) Jaké sportovní možnosti mají děti z Vaší školy? 

Graf 27. Sportovní možnosti pro žáky 1. stupně ZŠ 

22 učitelů vnímá stávající 

sportovní možnosti jako 

dostatečné. Dalších 10 

za nedostatečná a 2 

se nevyjádřili.  

V případech, kdy vnímali 
učitelé možnost sportovního 
vyžití jako nedostačující, 
uváděli následující 
doporučení.  
 

Zdroj: Vlastní šetření 

- tříhodinovou dotaci TV 
- větší tělocvična, více hodin TV 
- lépe vybavenou tělocvičnu 
- větší výběr sportovních aktivit v místě bydliště 
- více vlastní výdrže - nabídky byly, ale bez 

soustavného zájmu 
- ochotné a schopné trenéry. Vedoucí 

zájmových útvarů 

- potřeba větší tělocvičny s lepším zázemím, 
venkovní hřiště přímo u školy 

- větší nabídku kroužků - různé sporty 
- materiální vybavení tělocvičny - doskočiště na 

skok vysoký, pomůcky pro rozvoj lehké 
atletiky pro malé děti, míče pro nejmenší děti 

- turistický kroužek (kroužek sportu pro děti 
ve družině) 

- větší tělocvična 
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10) Podporuje Vaše škola rozvoj kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků? 

Obecně jsou ředitelé a vedení škol k rozvoji svých pedagogů vstřícné.  25 tvrdí, že vstřícné, 6 že 

vstřícné není a 3 se nevyjádřilo.  Následovala doplňující otázka „V případě, že ano, o jakou konkrétní 

formu podpory se jedná?“. 

- soutěže   8x 
- občanské projekty   8x 
- sportovní akce   3x 
- Projekty města Aš   2x 

- Projekty EU   2x 
- TV - Kamenka   1x 
- Podporujeme osobní rozvoj 1x 

Na doplňující otázku odpověděli učitelé jen ve dvou případech.  

- Nepokračuje se aktivně na 2. st. ZŠ.  

- Vedení dětí ke kreativitě a nápadům na 2. st. 

11) Podporuje Vaše škola polytechnické vzdělávání svých žáků? 

Školy jsou v polytechnickém vzdělávání poměrně daleko. 22 jich uvedlo, že na rozvoji těchto 

kompetencí pracuje, 5 že nepracuje a 7 se nevyjádřilo.  V této otázce zazněly 4 doplňující otázky. 

 Tab. 54. Doplňující otázky a odpovědi k polytechnickému vzdělávání 
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výskytů 

15 4 1 1 1 11 2 2 2 1 1 2 1 1 1 9 2 

procent
ní podíl 

45% 12% 3% 3% 3% 33% 6% 6% 6% 3% 3% 6% 3% 3% 3% 27% 6% 

Zdroj: Vlastní šetření 

Žáci rozvíjejí polytechnické dovednosti v keramické dílně. Ovšem z pohledu priority víceoborového 

technického vzdělávání je školská infrastruktura velice slabá. To je patrné zejména z technického 

vybavení škol. Druhým krokem po doplnění vybavení a infrastruktury by mělo být zajištění 

dostatečné časové dotace a kvalitního personálu, který se rozvoji daných kompetenci dětí bude 
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věnovat. 

12) Spolupracujete s pedagogicko-psychologickou poradnou či obdobnými zařízeními? 

32 respondentů odpovědělo kladně a2 záporně.  Při další konkretizaci respondenti uvedli následující 

formy spolupráce. 

- osobní konzultace ve škole 10x 
- diagnostika - SPU, ADHD, SPC… 7x 
- posouzení školní zralosti 4x 
- ostatní    4x 

- písemné zprávy  3x 
- školení   3x 
- telefonní konzultace 1x 
- SPC   1x 

 

Na doplňující otázku „Vnímáte v této oblasti nějaký problém?“ odpověděli kladně 3 učitelé, záporně 

8 a neodpovědělo 23.  Uvedené odpovědi zněly takto. 

- malá dostupnost, dlouhá čekací dona na 
vyšetření 

- odtržení instituce od praxe 

- vyřazování žáků z péče, i když problém 
stále přetrvává 

- dlouhá vyšetřovací doba 
  
13) Spolupracujete s ostatními základními školami? 

Graf 28. Vnímání aspektů spolupráce základních škol učiteli 1. Stupně 

 
Zdroj: Vlastní šetření 

Na doplňující otázku b) odpověděli respondenti v případě kladných odpovědí takto.  

- sportovní činnosti 6x 
- MŠ Neumannova, Gymnázium - den vody, 

tvořivé nápady  2x 
- školení    3x 

- ZŠ Hranice    1x 
- literární, recitační a pěvecké soutěže  1x 
- spolupráce ústní, plánujeme projekty 1x

 
Ti, co na otázku odpověděli záporně, konkretizovali své důvody následovně. 

- nevím   4x  

- není nabídka   2x 

- nemám potřebu  2x 

- nedostatek času  1x 

Při porovnání s odpověďmi týkajících se spolupráce v otázkách rozvoje čtenářské, matematické 

a finanční gramotnosti vidíme, že sportovní soutěže jsou dalším velkým tématem. Ovšem krom 

společných školení zde učitelé neuvedli jediný případ, kdy by spolu koncepčně řešili témata rozvoje 

kompetencí žáků a zkvalitňování výuky, nebo společné řešení problémů, se kterými se školy potýkají. 

V doplňujícím dotazu „Jak by podle vás měla vypadat ideální spolupráce s ostatními školami na 
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Ašsku?“ respondenti uvedli 2x návštěvy kulturních zařízení a společná školení a 1x sportovní klání. 

Sami učitelé tedy nemají potřebu řešit výše zmíněná témata. 

14) Jak vnímáte kulturní nabídku dostupnou žákům Vaší školy?  

22 učitelů vnímá kulturní nabídku za dostupnou, 8 za nedostupnou a 1 se nevyjádřil.  

Graf 29. Vnímání kvality kulturní nabídky pro 1. stupeň ZŠ 

 
Zdroj: Vlastní šetření 

K této otázce dále učitelé uvedli následující představy o zkvalitnění kulturní nabídky.  

- taková, jaká je 
- více vzdělávacích a kulturních pořadů pro žáky 
- chybí divadlo, kino, galerie, sály 
- kvalitní sál, galerie pro práce dětí 
- více kvalitních divadel, pořadů v místě bydliště 
- za kulturou musí dojíždět 

- návštěvy muzeí, divadelní představení, 
kulturních akcí, koncertů… 

- měla by vzniknout nabídka aktivit, pořadů atd. 
- finanční dostupnost (např. cestovné) 
- finanční pro žáky (cesta, vstupné) 
- poznávací zájezdy po ČR

 
Obecně lze tyto podněty shrnout tak, že by učitelé uvítali buď více kvalitního vyžití v místě, což naráží 

na problém rentabilitu daných představení či zařízení, nebo zajištění financí na dojíždění za kvalitní 

kulturou, což také závisí na financích a časových možnostech žáků a doprovodu, ale také by to mohlo 

být snazší a proveditelnější než první případ.  

15) Vnímáte nějaký problém při přechodu dětí z MŠ do ZŠ? 

Na tuto otázku bylo 13 kladných, 20 záporných a 1 nezodpovězená otázka. Učitelé často  

- špatné řečové dovednosti 6x 
- návyky pracovat (základní) 3x 
- nedostatečná připravenost 

(samoobslužnost) 5x 

- neznalost barev 1x 
- nedostatečná péče rodiny 1x 
- hyperaktivita 1x 

 
Další doplňující otázka zněla „Dáváte zpětnou vazbu mateřským školám o problémech při přechodu 

dětí do ZŠ?“ Na ni odpovědělo 17 učitelů ano, 12 ne a 5 se nevyjádřilo.  Zde je tedy potenciál pro 

zlepšení. Učitelé MŠ uváděli, že mají zpětnou vazbu hlavně tam, kde je MŠ součástí ZŠ a také od 

rodičů. Více než třetina učitelů tak své poznatky svým kolegům z MŠ nepředává. 

16) Jsou všichni pedagogové na Vaší škole aprobováni? 

5 kladných, 26 záporných a 3 nezodpovězené otázky svědčí o poměrně velké potřebě zajištění 

kvalifikovaného učitelského personálu. Respondenti uvedli, že se jedná o 11 učitelů na prvním stupni 
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(3x ČJ, 8x neuvedeno) a celkem 13 učitelů na 2. Stupni ZŠ (2x AJ, TV a BIO, 1x VV a ČJ, 5x neuvedeno). 

K tomu minimálně dalších 5 učitelů bez uvedení stupně ZŠ. Celkem tedy nemá, dle odpovědí kolegů, 

odpovídající aprobaci 27 pedagogických pracovníků základních škol. 

Na doplňující dotaz „Jaké podmínky jsou na Vaší škole vytvářeny pro zvýšení podílu aprobovaných 

učitelů?“ Odpovědělo celkem 18 respondentů následovně. 

- podpora vzdělání, možnost studia 12x 
- dobré / standardní  4x 

- studijní volno  2x 
- výborné   2x 

 
17) Mají Vaši pedagogové dostatek možností vzdělávat se, získávat nové zkušenosti ve svém oboru, 

dozvědět se o nových metodách výuky atp.? 

Na tuto otázku odpovědělo 28 učitelů ano, 3 ne a 3 se nevyjádřili. Na doplňkové dotazy odpovídali 

takto.  

Tab. 55. Výsledky doplňujících otázek k dodatečnému vzdělání pedagogů 

doplňující otázka příklad zmíněno 

Pokud ano, napište, prosím, v jakém směru 
se Vaši pedagogové dále vzdělávají, které 

formy vzdělávání využívají, jaké nové 
metody ve Vaší škole mohou uplatňovat 

školení 15x 

Hejného metoda 6x 

letní školy 3x 

čtenářské dílny 2x 

individuálně 2x 

webináře 1x 

nové pomůcky 1x 

Pokud ne, napište, prosím, důvody, proč se 
učitelé na Vaší škole dále vzdělávají 

minimálně či nevzdělávají vůbec. 

individuálně dle zájmu pedagogů 3x 

nedostatečná nabídka 1x 

omezené finanční možnosti školy 1x 

Jaké semináře, workshopy či jiné formy 
DVPP byste uvítali? 

matematika - Hejný 4x 

kritické myšlení 4x 

Pravidelné střídání škol 1x 

čtenářská gramotnost 1x 

co mohu vyžadovat po p. asistentovi 1x 

práce na všech předmětech po 3 - 5 letech 1x 

Zdroj: Vlastní šetření 

Z odpovědí vyplývá, že nejčastější formou vzdělávání jsou školení. Ze zmíněných 15 respondentů 

pouze 7 dále konkretizovalo, o jaká školení se jedná. Největší zájem o další vzdělávání byl o Hejného 

metodu a metodiku kritického myšlení.  
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18) Existuje na Vaší škole podpora začínajících učitelů? 

18x ano,  9x ne  7x nevyjádřeno.  Ti, co odpověděli ano, svou odpověď takto rozvedli.  

- mentoring, zaváděcí učitel - každý začínající 
má k sobě zkušeného učitele, náslechy,  8x 

- vzájemná spolupráce s kolegy a vedením 
školy     6x 

- nevím     2x 

- spolupráce s ped. asistentem, konzultace 
se zkušenými učiteli  1x 

- nabídky pomůcek   1x 
- všichni jim fandíme, aby vydržely 1x 
- jak je potřeba   1x 
- rozhoduje ředitel školy  1x 

 
K záporným odpovědím byly jen dva doplňující komentáře, které zněly „nevím“. 

19) Jak vnímáte spolupráci Vaší školy s rodiči žáků? 

Učitelé označili spolupráci jako nadprůměrnou v 5 případech, průměrnou ve 24 případech 

a nedostačující ve 2 případech. 3 se nevyjádřili. Zde jsou rozvedené odpovědi.  

- mají-li rodiče zájem, mají nadprůměrný 
přehled   8x 

- nezájem rodičů 5x 

- standardní (konzultační hodiny, 
telefonáty, třídní schůzky) 1x 

- nevím 1x 
 
Na doplňující otázku „Jak probíhá spolupráce s rodiči?“ odpověděli učiteli následovně. 

- třídní schůzky  21x 
- osobní konzultace 20x 
- email   5x 

- web  3x 
- semináře IVT 1x 

 
Učitelé uvedli, že nejčastěji, téměř ve dvou třetinách případů, spolupracují s rodiči při třídních 

schůzkách a při osobních konzultacích.  
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Výsledky dotazníkového šetření mezi učiteli na 2. stupni ZŠ 

 
V rámci tohoto šetření bylo položeno 19 základních otázek a řada doplňujících podotázek, na které 

odpovědělo 25 učitelů působících na druhém stupni základních škol. Dotazníky pro učitele z druhého 

stupně byly téměř totožné, jako pro jejich kolegy z prvního stupně. Proto i struktura vyhodnocení je 

dosti podobná.  

Na následující stránce je opět úvodní soubor grafů, které porovnávají odpovědi na podobná témata 

průřezově u prvních pěti otázek.  

Kompetence pedagogů pro rozvoj jednotlivých forem gramotnosti jsou v matematické, čtenářské, 

finanční a jazykové relativně vyrovnané a podobné. Jen u jazykové je kvalifikovaných, 

ale i nekvalifikovaných o několik jednotek méně. Necelá ¼ pedagogů má odpovídající kvalifikaci. Poté 

přibližně polovina nemá dostatečnou kvalifikaci. Data za počítačovou gramotnost nejsou zcela 

vypovídající, protože 19 pedagogů se k otázce vůbec nevyjádřilo.  

Velmi málo učitelů, na druhých stupních sdílí své zkušenosti se svými kolegy. Více než polovina jich 

odpověděla na sdílení negativně. Poměrně velká část se nevyjádřila. Pouze 5 učitelů uvedlo, že 

se o zkušenosti s rozvojem gramotnosti žáků dělí. I zde platí, pro to, aby bylo možné uvést, zda je 

sdílení žádoucí, by bylo potřeba porovnat výsledky jednotlivých tříd a posoudit, zda je potenciál 

v přenosu dobrých zkušeností i do dalších škol. Zejména v kontextu zájmu o další vzdělání by 

organizované sdílení mohlo být výrazným přínosem.  

Učitelé sami soudí, že nejvíce alternativních přístupů využívají při rozvoji finanční a jazykové 

gramotnosti. Velmi málo alternativních přístupů je využíváno při rozvoji čtenářské gramotnosti, což je 

pochopitelné, protože vlastní čtení se dá jen těžko nahradit. Relativně velký potenciál je v rozvoji 

matematické gramotnosti, neboť ta do značné míry přispívá k lepšímu technickému chápání, což je 

žádoucí a zároveň v souladu s celkovými regionálními i národními strategiemi. Dalším aspektem, 

který může hrát roli, a který nebyl zkoumán, jsou předměty, které jednotliví učitelé vyučují a jejich 

vhodnost pro rozvoj jednotlivých zkoumaných kompetencí. 

Poslední z porovnávaných společných témat byla kreativita pedagogů. Nejvíce kreativity používají 

pedagogové při výuce cizích jazyků. U té více než 60% uvedlo, že kreativní jsou. Žádný z pedagogů 

neuvedl, že v dané kompetenci nejí vůbec kreativní. Největší míra neutrálních odpovědí byla 

u čtenářské a matematické gramotnosti, které vyšly nejméně okořeněné alternativními metodami 

výuky. 

Při porovnání výsledků v grafech pro první a druhý stupeň základních škol je patrné, že učitelé 

prvních stupňů obecně více využívají alternativních metod při výuce a jsou kreativnější. Naopak 

učitelé na druhém stupni jsou konzervativnější. To může být ovlivněno i tím, že obecné vzdělání 

učitelů a jejich kvalifikace pro rozvoj daných gramotností u učitelů na druhých stupních základních 

škol byla označena jako slabší.  
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Graf 30. Soubor grafů se souhrnnými odpověďmi z vybraných otázek – učitelé 2. Stupeň ZŠ 
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1) Jakým způsobem rozvíjíte čtenářskou gramotnost u žáků Vaší školy? 

Na tuto otázku odpovědělo negativně nejvíce učitelů. Bylo jich více než polovina. Ti uvedli, že pro 

rozvoj čtenářské gramotnosti se necítí dostatečně kvalifikovaní. Z odpovědí v následujících grafech je 

patrné, že nejvíce se pro rozvoj čtenářské gramotnosti používají počítače. To vypovídá hodně 

o trendu dnešní doby, kdy děti rády používají elektronická zařízení a málo čtou a to jak časopisy, tak 

i knihy. Pod grafy je uveden výčet odpovědí, které respondenti uvedli pouze jednou. Zde je tedy 

potenciál, zvýšit novým přístupem zájem o čtení knih a nabízí se zde možnost například intenzivnější 

spolupráce s odborníky z knihoven, kteří by mohli být schopni doporučit, jaká literatura může mít 

potenciál vzbudit zájem o čtení u mladých lidí. V otázkách se ovšem neřešilo, zda se na počítačích 

čtou převážně články a texty na internetu, nebo elektronické knihy, které jsou čím dál populárnější. 

Graf 31. Materiály a formy výuky pro rozvoj čtenářské gramotnosti 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní šetření 

MATERIÁLY A POMŮCKY 
- Prezentace 
- poslechy CD 
- Filmy 
- Hlasovací zařízení 
- Housle 
- DVD 
- TV 
- Kroužky 
- Hry 
- Výukové programy 

- Logico picolo 
- Časopisy 
- dostupné 
- Encyklopedie 

METODY VÝUKY 
- Podle IVP 
- Doporučené poradenské 

zařízení  
- Speciální pomůcky 
- Čtenářské dílny (v rámci 

výzvy/projektu) 

- práce s textem, hry 
- Orientace v textu 
- Výukové programy na PC 
- Čtení 
- různé 
- Vlastní texty - větší 

písmo, kratší celky 
- Žádné 
- Dramatizace 
- Všechny osvědčené 
- delší čas na přečtení 

 
Dále uvedli respondenti ještě dvě odpovědi na doplňující otázku „Jaké alternativní metody 

využíváte?“.  

- K. Starý a kol. Úlohy pro rozvoj čtenářské gramotnosti 
- nevím, co jsou alternativní metody ve čtenářské gramotnosti 
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Další možnost byla vyjádřit se k důvodům, „proč dané alternativní metody učitelé nevyužívají“.  

- nevím o nich, nezajímám se o ně 
- nedostatek času, příliš žáků s rozdílnými 

potřebami 
- nevyučuji čtenářskou gramotnost 
- doposud jsem se nezajímala o alternativní 

metody rozvoje čt. G.  
- nevím o nich 
- nevím, co máte na mysli 

- učím ČJ 1 rok - neaprobovaně 
- zvyk 
- nelze použít v naukových předmětech  
- nevyučuji předměty, kde by k rozvíjení 

čtenářské gramotnosti docházelo 
- nejsem proškolena ve využívání 

netradičních metod 
- nejsem proškolena  

 
Z výše uvedených odpovědí vyplývá, že učitelé nemají konkrétní představu, jaké jsou možnosti 

alternativních metod při rozvoji čtenářské gramotnosti a jak je v praxi využít.  

Další doplňující otázka zněla „Vnímáte nějaký problém, překážky v rozvoji čtenářské gramotnosti 

u dětí z Vaší školy?“. Výsledky jsou následující. 

- nezájem o knihy a čtení 3x 
- ne   3x 
- nezájem dětí   2x 

- neumí číst   x 
- Internetová mluva  1x 
- Slabší spolupráce s rodiči 1x 

 
Poslední doplňující otázka zněla „Jaké semináře, DVPP byste v této oblasti uvítali?“. K té se učitelé 

vyjádřili takto.  

- žádné   3x 
- mimo můj obor   2x 
- jak dostat žáky ke knize  1x 

- nové metody   1x 
- hlavně efektivní  1x 
- neumím posoudit  1x 

 
2) Jakým způsobem rozvíjíte matematickou gramotnost žáků Vaší školy? 

Odpovědi na tuto otázku byly rozličné. Nejvíce krát zaznělo používání počítače pro rozvoj 

matematické gramotnosti. Všechny materiály a metody neoznačené číslem se objevily jednou 

MATERIÁLY A POMŮCKY 
- PC 5x 
- interaktivní pomůcky / 

tabule 2x 
- nevyučuji MG 4x 
- učebnice 2x 
- Hejný  
- pracovní listy 
- tisk 
- dataprojektor 
- Terasoft 
- vlastní 
- DVD 

- videa 
- prezentace 
- filmy 
- informační technologie 
- pomůcky 
- dostupné 
- hlasovací zařízení  

METODY VÝUKY 
- skupinová 2x 
- asistentka  
- ústní zkoušení 
- předepsané listy 
- názorné pomůcky 

- specifické didaktické 
pomůcky 

- různé 
- čtení, orientace v textu 
- diferenciace práce 
- doporučení poradenského 

zařízení 
- žádné, matematiku 

nevyučuji 
- nevím, nevyučuji 
- individuální přístup 

 
Na doplňující „otázku jaké alternativní metody učitelé využívají“ uvedli 2x výslovně metodu Hejného 

a 1x individuální přístup. Na doplňující otázku „proč alternativní metody nevyužívají“ odpověděli 

učitelé takto.  
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- neučím matematiku 2x 
- dosud jsem se více nezajímala o 

alternativní metody 2x 

- dávání přednosti klasické výuce 
s intenzivním procvičováním  

- nejsem školena 
- nevím 

 
Další doplňující otázka zněla „Vnímáte nějaký problém, překážky v rozvoji čtenářské gramotnosti 

u dětí z Vaší školy?“. Výsledky jsou následující. 

- ne 2x 
- obecný strach z matematiky 1x 
- neumí počítat 1x 

- kupecké počty - běžně nepoužívají 1x 
- nevím   1x 
- odpor k logickému uvažování a učení  1x 

 
Poslední doplňující otázka zněla „Jaké semináře, DVPP byste v této oblasti uvítali?“. K té se učitelé 

vyjádřili takto.  

- metoda Hajného 2x 
- žádné 2x 
- Nevím 2x 

- jak pracovat se žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami 1x 

- nové metod 1x
 
3) Jakým způsobem rozvíjíte finanční gramotnost žáků Vaší školy? 

I v tomto případě je dle odpovědí více učitelů pro rozvoj finanční gramotnosti nekvalifikovaných, 

než kvalifikovaných. Nejčastější odpovědi jsou na níže uvedeném grafu. 

Graf 32.  Přehled nejčastěji využívaných způsobů rozvoje finanční gramotnosti na 2. stupni ZŠ 

 
Zdroj: Vlastní šetření 

Dále respondenti uvedli řadu způsobů a také metod a forem výuky. Ty jsou ve výčtu níže. Položky bez 

označení počtu se vyskytly jen jednou.  

MATERIÁLY A POMŮCKY 
- tisk 
- učebnice 
- DVD 
- hry 
- pracovní sešity 
- besedy 
- zástupci bank 
- reálné příklady z praxe 
- knihy 
- výukové materiály 

- kalkulačka 
- dataprojektor 
- prezentace 
- nemohu posoudit, neučím 

tento předmět 
METODY VÝUKY 

- skupiny 2x 
- individuální přístup 2x 
- hromadná 2x 
- žádné 2x 
- čtení, orientace v textu 

- hry 
- názorné vysvětlení - pomůcky 
- pracovní listy 
- různé 
- projektové vyučování 
- kooperativní vyučování 
- bankovnictví 
- domácí hospodaření 
- praktické informace 
- praktická a názorná cvička 
- delší čas 
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exkurze

projekty k tématu

vlastní

internet

PC

Způsoby rozvoje finanční gramotnosti na 2. stupni ZŠ 
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Sedm učitelů uvedlo, že při rozvoji finanční gramotnosti využívají alternativní metody. Zde je citace 

jejich odpovědí. 

- online kurzy 
- stolní hry 
- obchod, nákup, hospodaření s rozpočtem  

- prakticky 

- Hejného metoda 
- samostatný rozpočet rodiny, příklady 

půjček + úroky, užití kapesného 
- čteme knihy, příběhy z praxe 

 
Jako vysvětlení „proč alternativní metody nevyužíváte?“ uvedli toto. 

- nepovažují to za nutné  
- nevím 
- využíváme stávající 

- nenašel jsem výhodnou 
- nemám, nejsem školena 

 
Další doplňující otázka zněla „Vnímáte nějaký problém, překážky v rozvoji finanční gramotnosti 
u dětí z Vaší školy?“. Respondenti uvedli tyto odpovědi. 
 

- nezájem o reálný život, nechuť se učit, nezájem hodiny 
- problém HR 
- pokud děti dostanou vše, co chtějí, nemohou poznat cenu peněz a nenaučí se hospodařit 

(podobně jako rodiče - značný počet už dnes v insolvenci)  
- ne 2x 
- finance - na to, aby žáci mohli reálně nakoupit při projektu 
- malé zařazení do vyučování, málo vyučovacích hodin 
- problém je v rodinách, často sama rodina neumí hospodařit 
- neumí počítat 

 
Na další doplňující otázku znějící „Jaké semináře, DVPP byste v této oblasti uvítali?“  

- žádné   3x 
- jakékoliv  2x 
- máme dost seminářů 

- nové metody 
- nevím

 
4) Vnímáte nějaký problém v rozvoji počítačové, digitální gramotnosti u žáků Vaší školy? 

Na tuto otázku odpovědělo ano 6 učitelů, ne 4 učitelé a 15 se nevyjádřilo. V doplňující otázce 

konkretizovali problémy, které vnímají, následovně.  

- nezájem žáků  
- děti tráví neúměrně dlouhý čas na sociálních sítích, dávají přednost "nablblým" často 

brutálním hrám před aktivní činností - kultura, sport 
- peníze - problém se zastaralým zařízením  
- pozornost, neschopnost oddělovat a třídit informace 
- málo prostředků, pomůcek - interaktivní tabule, PC, CD, DVD 
- neumí s PC 

 
Na dotaz „Jaké semináře, DVP byste v této oblasti uvítali?“ odpověděli učitelé takto. 
 

- žádné 4x 
- EXCEL 1x 
- nové metody 1x 

- absolvovali jsme spoustu seminářů 1x 
- jakékoli 1x 
- nevím 1x 
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Ročníky zahájení výuky cizích jazyků na 2. stupni ZŠ 

I.
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Využití možností při výuce cizích jazyků na 2. st. ZŠ 

ano ne nevyjádřeno

5) Vnímáte jako dostatečné základní vzdělávání v jazykové oblasti na Vaší škole? 

Podobně jako u kolegů z 1. stupně, tak i na 2. vnímají 2/3 učitelů jazykové vzdělávání jako dostatečné. 

Učitelé dále odpověděli, že vyučované jazyky na druhých stupních jsou němčina ve 23 případech 

a angličtina v 19 případech. 2 učitelé na otázku neodpověděli.  

Graf 33. Ročníky zahájení výuky cizích jazyků na 2. stupni ZŠ 

Učitelé na druhém stupni 
odpovídali trochu jinak, než 
učitelé na stupni prvním. Rozdíl 
byl hlavně ve variabilitě ročníků 
druhého stupně, na nichž 
se s výukou jazyků začíná. 
Z odpovědí vyplývá, že v 62 % 
se s výukou jazyka začíná na 
prvním stupni a druhý jazyk 
většinou přibývá na stupni 
druhém.  
 

Zdroj: Vlastní šetření 

U jazykového vzdělávání bylo poměrně dost negativních odpovědí na dostatečnou kvalifikaci učitelů. 

5 učitelů uvedlo, že kvalifikace je dostatečná, 9 že nedostatečná a 11 se nevyjádřilo. Celkem uvedli, 

že nedostatečně kvalifikovaných je 12 učitelů, zhruba půl na půl němčinářů a angličtinářů.  

Graf 34. Využívání možností zkvalitnění výuky cizích jazyků na 2. stupni ZŠ 

Z výše uvedeného grafu je 

patrné, že struktura odpovědí 

byla velmi podobná, jako 

u kolegů z prvního stupně. 

Nejvyužívanějším nástrojem pro 

zpestření výuky jsou přeshraniční 

projekty. Nejméně využívaní jsou 

rodilí mluvčí. 

 

Zdroj: Vlastní šetření 

Využívání alternativních metod byla další otázka. Na ni odpovědělo kladně 7, záporně 

6 a neodpovědělo 12 učitelů. Toto může souviset i s malou kvalifikací učitelů. 

Další doplňující otázka zněla „Využíváte možnosti účasti rodilých mluvčích ve výuce cizích jazyků?“. 

Nikdo nerozvedl kladnou odpověď. K záporným odpovědím se vyjádřili následovně. 

- nemáme, nejsou k dispozici 3x 
- nemohu určit, nevím  3x 
- jsme škola základní, rodilé mluvčí bychom 

spíše na střední školy a vysoké 
- komplikovaný příjezd do Hranic z UK 

- nepotřebujeme 
- patrně finanční 
- není příležitost 
- na ZŠ není běžné  
- žáci mají problémy s ČJ a německy mluví jen 
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okrajově 
Následující doplňující otázka zněla „Účastní se vaše škola (či přímo pořádá) přeshraničních projektů 

a dostupnosti cizojazyčného prostředí (pobyty, partnerství)?“. Učitelé na tuto otázku odpověděli 

následovně. Záměrně jsou ponechány citace, aby bylo patrné, jak odpovídali jednotliví učitelé. 

- česko-německá kuchařka, spolupráce se ZŠ v 
BAD ELSTERU 

- Zájezdy 
- Česko-německá kuchařka, Sportovní den 
- Etwinning, Comenius 
- spolupráce s Mylau 

- Mylau - AŠ - studijní pobyt v Německu, 
lesopark - Hammtrpark - Plavno 

- s městem Mylau 
- NJ - Německo, spolupráce muzeí Mylau. 

Plavno 
- spolupráce s praktickou školou Selb 
- nevím 

Následovala otázka „Jak byste si představovali ideální výuku cizích jazyků v blízkosti německého 

příhraničí?“. Na tu odpověděli učitelé takto. 

- výměnné výukové pobyty 3x 
- společné projekty 3x 
- rodilí mluvčí 3x 
- nevím, nejsem učitelem cizích jazyků 2x 
- zájmové činnosti 1x 

- více konverzace 1x 
- společné setkání žáků  1x 
- setkávání s německou základní školou 1x 
- nepředstavuji si 1x 
- není můj problém 1x 

 
Následovala další doplňující otázka „Jaké semináře, DVPP byste v této oblasti uvítali?“.  Z odpovědí 

je patrné, že jen málo učitelů má konkrétní představu a tudíž i zájem se v této oblasti dále rozvíjet 

formou dalšího vzdělávání. V kontextu předchozí otázky vyplývá, že učitelé preferují praktické akce 

pro žáky před vlastním teoretickým vzděláváním. 

- žádné 3 
- porovnání systému vzdělání 1 
- nevím 1 

- praktické příklady metodické práce 1 
- návštěva škol v Německu 1 

 
6) Nabízí Vaše škola výuku ČJ pro děti cizinců? 

Na tuto otázku odpovědělo 10 učitelů, z nichž pouze 1 odpověděl kladně. Ten napsal, že dotace pro 

tuto výuku je 1 hodina týdně. Odpovědí k odůvodnění „proč škola tuto výuku nenabízí“ vyplývá, že 

většinou nemají školy poptávku po výuce češtiny pro cizince, případně to řeší jiné škola v regionu.  

- nemáme cizince hovořící cizím jazykem 2x 
- nevím 2x 
- naše škola není styčnou školou pro tuto výuku1x 
- je na jiné škole 1x 
- nemáme cizince, kteří by neuměli česky 1x 
- ne, nemáme na to podmínky 1x 

 
7) Spolupracuje Vaše škola s místní ZUŠ, MěDDM, kulturním centrem LaRitma? 

Všech 21 respondentů, kteří se k otázce vyjádřili, odpověděli ano. Tuto odpověď dále rozvedli takto. 

- kroužky 4x 
- MěDDM - kroužky pro děti 3x 
- představení  3x 

- DDM - Fr. lázně 2x 
- ZUŠ 2x 
- MěDDM 2x 

- kulturní akce 2x 
- zájmové kroužky 2x 
- ZUŠ - odd. klavíru  1x 
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- ZUŠ - koncerty 1x 
- Lartima - akce 1x 
- nabídka seminářů 1x 

- nabídka kroužků 1x 
- soutěže 1x 
- výuka 1x 

- nevím 1x 

 
Na otázku „Měli byste zájem o rozšíření spolupráce?“ odpovědělo ano 6, ne 2, nevím 3 a stačí 

1 a nevyjádřilo se 13 učitelů. Ti, co odpověděli kladně, dále napsali, že mají zájem o následující 

aktivity. 

- MěDDM - odloučené pracoviště 
- Volnočasové aktivity pro romské děti, starší 

chlapce 

- MěDDM - další přírodovědné kroužky 
- Laritma - kulturní zážitky, workshopy 

 
Dále měli učitelé možnost zmínit, jaké aktivity by dále uvítali. Zmínili toto: vedení zájmových kroužků, 

zpěv, ježdění na kole, koloběžce, street dance. 

8) Je součástí Vašeho ŠVP a tudíž i výuky logopedická prevence, příp. profesionální logopedická 

péče?  

Na tuto otázku odpověděli učitelé 6x ano, 7x ne a 12 se jich nevyjádřilo. Ti, co uvedli „své představy 

o kvalitní logopedické prevenci a péči dostupné dětem“ zmínili toto. 

- slabá spolupráce MŠ - děti by měly do 1. třídy nastupovat bez vad řeči, popř. těžší vady by 
měly být léčeny v předškolním věku, v 1. třídě jen doléčovány 

- pravidelná návštěva logopeda na škole 2x 
- logopedické sezení  
- nemám žádné 
- nevím  
- nejsem logoped 

 
9) Jaké sportovní možnosti mají děti z Vaší školy? 

Učitelé uvedli, že žáci jejich škol mají následující možnosti sportovního vyžití. Z odpovědí je patrné, 

že v některých školách mají výjimečné sportovní možnosti díky infrastruktuře, kterou dané město 

nabízí.  Více méně všechny školy mají běžné vybavení a sportovní zázemí.   

- hřiště 2 
- sportovní soutěže 2 
- volejbal 2 
- sportovní kroužky 2 
- tělocvična 1 
- olympijské hry 1 
- golf 1 

- kuželky 1 
- florbal, fotbal 1 
- bazén 1 
- jakékoliv, ale děti jsou líné, 

nepohyblivé a nešikovné. 
Zájem o sport klesá.  1 

- přiměřený potřebám 1 

- dobré, jako všude 1 
- stejné jako ostatní děti  1 
- nevím, nejsem plně 

informován/a 1 
- nevím, nejsem učitelem TV 1

 
Na otázku „Vnímáte je jako dostatečné?“ uvedlo 16 učitelů ano, 6 ne a 3 se nevyjádřili. Poměrně 

hodně učitelů odpovědělo na doplňující otázku „V případě že ne, co by děti z Vaší školy v této oblasti 

potřebovaly?“. Odpovědi jsou zde v podstatě dvojího tipu. Jedna skupina zdůrazňuje potřebu lepšího 

zázemí a vybavení, druhá skupina pokazuje na aktivizaci dětí.  

- nevím, nejsem učitelem TV 
- více pohybu ve svém volném čase 

- nakoupit lyžařské vybavení  
- dotaz na učitele TV 
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- pohyb 
- více odborně vzdělaných cvičitelů a trenérů  
- sportoviště 

- nepovinné a volitelné předměty 
- lepší materiální vybavení 

10) Podporuje Vaše škola rozvoj kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků? 

Na tuto otázku odpovědělo kladně 16 učitelů, 3 odpověděli záporně a 6 neodpovědělo. V případě 

negativních odpovědí je hlavním problémem nezájem žáků. Konkrétní formy podpory byly zmíněné 

následující. 

- projekty    2x 
- činnost žákovského parlamentu 2x 
- soutěže    1x 
- FG     1x 
- VV     1x 

- EVVO   1x 
- v rámci běžné výuky - plnění výstupů ŠVP 1x 
- účast na různých akcích 1x 
- PČ    1x 
- individuální podpora  1x 

 

11) Podporuje Vaše škola polytechnické vzdělávání svých žáků? 

Na tuto otázku odpovědělo kladně 15 učitelů, 2 odpověděli záporně a 8 neodpovědělo. V následující 

tabulce jsou doplňkové otázky a odpovědi včetně počtu výskytů dané odpovědi. 

Tab. 56. Přehled doplňujících otázek a odpovědí k polytechnickému vzdělávání na 2. stupni ZŠ 

Doplňující otázka Odpovědi respondentů  

V případě, že ano, o jakou 
konkrétní formu podpory se 

jedná? 

práce v dílnách 3x 

svět práce (vyučujeme) 2x 

dostatečný počet hodin pracovních činností 1x 

exkurze 1x 

dovybavení dílen 1x 

frontální práce F 1x 

PČ ve školním vzdělávacím programu 1x 

praktické činnosti 1x 

IVT 1x 

dotaz na učitele PČ 1x 

výuka PČ 1x 

Jaké vybavení máte k dispozici? 

dílny 10x 

kuchyňka 2x 

standartní 1x 

školní pozemek 1x 

dobře vybavené 1x 

učebny IVT 1x 

V případě, že ne, uveďte, prosím, 
důvod. 

žáci nebývají zruční 1x 

Měli byste zájem o spolupráci s 
místními firmami? Jakou? 

exkurze 4x 

pomoc při materiálních vybavení 3x 

ukázky používání strojů z digitálních 
technologií v praxi 

1x 

seznámení s konkrétní pracovní činností 1x 

ano, Heunish či ostatní firmy 1x 

ne 1x 
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ano 1x 

Neučím PČ 1x 

Zdroj: Vlastní šetření 

12) Spolupracujete s pedagogicko-psychologickou poradnou či obdobnými zařízeními? 

23 učitelů na tuto otázku odpovědělo kladně, 2 se nevyjádřili. V doplňující otázce někteří dále 

specifikovali, jak konkrétní formy spolupráce vypadají. 

- osobní vyšetřování žáků s poruchami  3x 
- konzultace 2x 
- tvorba IVP 2x 
- má na starosti VP 1x 
- Karlovy Vary 1x 
- PPP Cheb 1x 
- Cheb 1x 

- nemohu posoudit 1x 
- ve škole je PPP 1x 
- dohled a zprávy o žácích 1x 
- odborná pomoc 1x 
- problémové děti, děti s poruchami či 

individuálními potřebami  1x 

 
Na doplňující otázku „Vnímáte v této oblasti nějaký problém?“ odpověděli pouze 4 učitelé kladně, 

21 se jich nevyjádřilo.  Tito čtyři svou odpověď dále konkretizovali. 

- sportovní akce 
- ano, pouze práce pro pedagogy bez efektu 
- tato zařízení příliš zohledňují požadavky rodičů - ti žádají často úlevy pro své děti, sami se podílet 

nechtějí (plány IVP vyplňuje škola, rodič má někdy problém přijít "svou žádost" podepsat)  
- malá kapacita PPP 

 
13) Spolupracujete s ostatními základními školami? 

10 kladných odpovědí, 11 záporných a 4 nezodpovězené. Na první pohled je patrné, že spolupráce 

s ostatními školami se týká i jiných oblastí, než sdílení zkušeností pedagogů, která byla uvedena 

v souboru grafů na začátku kapitoly. V doplňující otázce „Sdílíte s ostatními příklady dobré praxe?“ 

odpovědělo ano pouze 5 učitelů, což se shoduje s dřívějšími odpověďmi. Na doplňující otázku 

„V případě, že ano, uveďte, prosím, s jakou školou, v jaké oblasti, na jakých projektech.“. Níže je 

sedm citací odpovědí učitelů.  

- každá škola řeší své žáky 
- ŽP, SPORT 
- olympiády, výukové programy 
- s ekoškolami Karlovarského kraje 

- ZŠ Hazlov - IRP, EVVO, PLESNA - EVVO, G AŠ-
IROP 

- organizace některých soutěží 
- ostatní ZŠ v Aši, ZŠ v Hazlově 

 
Na další doplňující otázku „V případě že ne, uveďte, prosím, důvod.“ Uvedli učitelé toto.  

- nevím 3x 

- nezájem škol o vzájemnou spolupráci 

- zatím nebyla příležitost 

Potřeba spolupráce tedy musí vycházet od učitelů a měla by jim pomoci vyřešit konkrétní problém. 

Z odpovědí v dotazníku se jeví jako potenciálně využitelné téma sdílení zkušeností mezi 

kvalifikovanými a proaktivními pedagogy využívajícími alternativní a moderní výukové metody,  
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5 

15 

0 3 

Vnímání kvality kultrní nabídky pro 2. stupeň ZŠ 

kvalitní

průměrná

nekvalitní

nevyjádřili se

mezioborová spolupráce kantorů při rozvíjení různých dovedností v předmětech. Ovšem konkrétní 

návrhy musí vycházet z konkrétních potřeb učitelů a bylo by vhodné s nimi jejich potřeb probrat 

osobně.  

Na poslední doplňující otázku k tématu, která zněla „V případě, že ano, konkretizujte jej, prosím.“ 

Odpověděli pouze dva respondenti a to takto.  

- radši ne 
- obědy nesplňují předpisy 

 
14) Jak vnímáte kulturní nabídku dostupnou žákům Vaší školy?  

21 hodnotí jako dostatečnou, 3 nedostatečnou a 1 neodpověděl.  

Graf 35. Vnímání kvality kulturní nabídky pro 2. stupeň ZŠ 

Většinou učitelé uváděli, že 

dostupnost kulturní nabídky je 

průměrná. To je vzhledem 

k lokalitě, kde školy jsou 

pochopitelné. Za nekvalitní ji 

nepovažuje nikdo. Vcelku lze 

tedy usuzovat obecnou 

spokojenost s kulturním vyžitím.   

Zdroj: Vlastní šetření 
 
Na doplňující otázku „Konkretizujte, prosím, Vaši představu o tom, jak by kvalitní nabídka (servis, 

možnosti…) pro zdejší základní školy měla vypadat.“ byly získány tyto odpovědi.  

- nemám představu 
- nic bych neměnil oproti 

současnému stavu 
- nemám toto na starosti 
- většinou kvalitní 

- jízdné na akce by mělo 
být zlevněné, popřípadě 
úplně zdarma 

- divadlo, koncerty 

- divadlo a kino v Aši - 
promítání nových filmů 
pro 1. a 2. stupeň 
(Lichožrouti) 

- nevím 
 
15) Vnímáte nějaký problém při přechodu dětí ze ZŠ na SŠ a odborné učiliště? 

12 x ano, 10x ne, 3x bez odpovědi. Své odpovědi dále učitelé rozvedli takto.  

- malá náročnost 
- dostanou se na školu, na kterou nemají 
- soustavná příprava - podceňována 
- nezájem mnoha dětí o studium 
- na SŠ rapidně menší péče učitelů 
- nedostatečné znalosti 
- děti se neumějí učit 
- vysoké sebevědomé žáků neodpovídá jejich 

znalostem 

- neví jaká je náplň práce zvoleného oboru a co 
obnáší 

- nezájem dětí se dále vzdělávat 
- ne vždy, je to individuální 
- RVP 
- rozdílná ŠVP na ZŠ a SŠ 
- učitelé SŠ zpravidla nemají představu, jaké 

výstupy mají žáci ZŠ 
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Z odpovědí tedy vyplývá, že pro spolupráci základních a středních škol je možné nalézt několik témat, 

která jsou řešitelná a která pomohou ve zkvalitnění vzdělávání žáků a jejich přechod na střední školy 

a učiliště. Jednou z těchto věcí může být i „dostávání zpětné vazby od SŠ“.  Na tuto doplňující otázku 

odpověděli kladně pouze 4 učitelé, 16 napsalo ne a 5 se nevyjádřilo.  

16) Jsou všichni pedagogové na Vaší škole aprobováni? 

Pouze v jednom případě byla odpověď ano. 17 učitelů odpovědělo ne a 7 se nevyjádřilo. V doplňujících 

odpovědích téměř nikdo nespecifikoval počty učitelů na jednotlivých stupních. Ovšem někteří 

se k otázce vyjádřili následovně. Dle volných odpovědí tedy nemá kvalifikaci na prvním stupni 4, 

druhém 6 a dalších 5 bez indikace. Celkem tedy 15. Učitelé z prvního stupně odpověděli 27. Je 

pravděpodobné, že takových učitelů bude ještě více, informace o tom mají určitě ředitelé škol.  

- to je v kompetenci ředitele 
školy 

- první stupeň - asi dva, 
druhý stupeň asi tři 

- nejsem vedoucí pracovník 

- dokončují VŠ vzdělání 
- většina ano 
- ví ředitel 
- stupeň - 1 
- nevím 

- já - D, TŘ 
- až 5 
- 2. stupeň - 3 kolegové 
- nevím 

 
Na doplňující otázku „Jaké podmínky jsou na Vaší škole vytvářeny pro zvýšení podílu aprobovaných 
učitelů?“ odpověděli respondenti takto.  
- ty nejlepší 
- standartní dle škol. Zákony 
- dobré 
- dříve i několik učitelů dálkově studovalo, 

dnes zbývá 1 - ostatní mají vzdělání 
doplněné  

- nejvyšší (smlouva, uvolňování) 
- dobré - vedení školy vychází vstříc 

studujícím učitelům - možnost volna 
- možnost studia na VŠ 
- vyšší finanční ohodnocení 
- nevím 

 
17) Mají Vaši pedagogové dostatek možností vzdělávat se, získávat nové zkušenosti ve svém oboru, 

dozvědět se o nových metodách výuky atp.? 

¾ učitelů, tedy konkrétně 19 se vyjádřilo kladně. Záporně pouze 2 a 4 se nevyjádřili. Ve volných 

odpovědích na doplňující otázku „Pokud ano, napište, prosím, v jakém směru se Vaši pedagogové 

dále vzdělávají, které formy vzdělávání využívají, jaké nové metody ve Vaší škole mohou 

uplatňovat.“ blíže specifikovali tyto možnosti.  

- DVU   4x 
- školení  3x 
- Hejného metoda 3x 
- SFUMATO  3x 
- DVVP  3x 
- nevím  2x 

- jazykové i praktické metody   
 1x 

- semináře 1x 
- NIDV 1x 
- webináře 1x 
- besedy 1x 

- kurzy 1x 
- nabídky pedagogických 

center (Kú, ČSI) 1x 
- exkurze 1x 

   
Na tuto doplňující otázku „Pokud ne, napište, prosím, důvody, proč se učitelé na Vaší škole dále 

vzdělávají minimálně či nevzdělávají vůbec.“ Odpověděli pouze dva učitelé následující. 

- nejde o školu, ale o špatný systém obecně 
- často semináře - daleko, stojí mnoho peněz a čas při dojíždění 
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K tématu byla položena ještě jedna doplňující otázka „Jaké semináře, workshopy či jiné formy DVPP 

byste uvítali?“. 

- jakékoliv 2x 
- selhání a vyhoření učitele 1x 

- EXCEL 1x 
- dotační množství 1x 

- žádné  1x 
- ve svém věku už žádné 1x 

 

18) Existuje na Vaší škole podpora začínajících učitelů? 

14x ano,  5x ne  6x nevyjádřeno.  Někteří, co odpověděli kladně, svou odpověď dále 

rozvedli. 

- nejsem koordinátorem této činnosti 
- náslechy v hodinách, sdílení zkušeností s 

ostatními zkušenými učiteli. 
- pomoc zavádějícího učitele a vedení 
- individuální, dle potřeby 
- podpora je průběžná 

- forma - osobní schůzky, na 1. stupni metoda 
sdružení, vlastní hospitace - jako ukázka výuky 

- ví ředitel 
- není hodinová, starší kolega radí 
- v kompetenci ŘŠ 

 
Důvod negativní odpovědi rozvedli pouze dva učitelé a to následovně. 

- začínající učitel sám usoudí, zda pomoc potřebuje - je mu poskytnuta 
- neznám je 

 
19) Jak vnímáte spolupráci Vaší školy s rodiči žáků? 

Nadprůměrně hodnotil 1 učitel, 17 průměrně, 2 nedostatečně a 5 se nevyjádřilo.  

- nezájem rodičů            7x 
- v případě potřeby se kontaktujeme          1x 
- rodiče přicházejí hlavně, když je problém 1x 

- průměrná účast rodičů na třídních schůzkách 
i na konzultačních hodinách 1x 

- nespolupráce rodičů  1x 
 
Na následující doplňující otázku „Jak probíhá spolupráce s rodiči?“ odpověděli učitelé takto.  
 
- třídní schůzky 9x 
- osobní konzultace 8x 
- web   3x 
- individuály  2x 
- email  1x 
- společné akce 1x 
- sdělení do ŽK 1x 
- žákovská knížka 1x 
- TS SRPŠ  1x 
- akce s radou rodičů 1x 
- telefonicky  1x 
- školní akademie 1x 
- účast na výletech 1x 
- sportovní akce 1x 
- vánoční koncert 1x 
- nedostatečné 1x 
- nezájem ze strany rodičů 1x 
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Z odpovědí tedy vyplývá podobný charakter jako u odpovědí kolegů z prvního stupně. 

Nejintenzivnější spolupráce je prostřednictvím osobního kontaktu při třídních schůzkách, nebo 

konzultacích. Poté rodiče přicházejí do styku s učiteli v ojedinělých případech různých akcí. 

 

 

  



103 
 
 

2.1.4 Charakteristika školství v ORP Aš  

 

Obecné informace 
 

Tab. 57. Definice správního obvodu ORP Aš z pohledu předškolního a základního vzdělávání 

Skupina obcí s počtem obyvatel pro správní 

obvod  

d
o

 1
9

9
 

2
0

0
 a

ž 
4

9
9

 

5
0

0
 a

ž 
9

9
9

 

1
 0

0
0
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1
 9

9
9

 

2
 0

0
0

 a
ž 

4
 9

9
9

 

5
 0

0
0

 a
ž 

9
 9

9
9

 

1
0

 0
0

0
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1

9
 9

9
9
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0

 0
0

0
 a

ž 
4

9
 9

9
9

 

5
0

 0
0

0
 a

ž 
9

9
 9

9
9

 

n
ad

 1
0

0
 0

0
0

 

ce
lk

e
m

 

2015/2016 

- Počet obcí 1  1 1 1  1    5 

- Počet ZŠ – 1. a 2. Stupeň         1   2       3 

- Počet MŠ      1   1   3       5 

- Gymnázia             1       1 

- Sloučené organizace (ZŠ+MŠ, ZŠ+SŠ, atd.)       1     2       3 

- Počet jiných zařízení             2       2 

Zdroj: ČSÚ, Výkazy MŠMT 

V ORP Aš působí 5 mateřských škol: 

 Mateřská škola Aš, Nohova 2201, okres Cheb 

 Mateřská škola Aš, Neumannova 2560, okres Cheb, příspěvková organizace 

 Mateřská škola Aš, Moravská 10, okres Cheb 

 Mateřská škola Krásná, příspěvková organizace 

 Mateřská škola Hranice, okres Cheb 

 3 základní školy: 

 Základní škola Aš, Hlávkova 26, okres Cheb 

 Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb 

 Základní škola Hranice, okres Cheb 

a 3 sloučené organizace: 

 Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb, příspěvková organizace 

 Základní škola a mateřská škola Hazlov, okres Cheb, příspěvková organizace 

 Základní škola a praktická škola Aš 

Jiná zařízení působící v ORP jsou: 

 Základní umělecká škola Roberta Schumanna, Aš,  

 Středisko volného času Městský dům dětí a mládeže Sluníčko Aš  

Mimoto působí v Aši i střední škola: 

 Gymnázium Aš 
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Tab. 58. Počty škol/školských zařízení v jednotlivých obcích na území SO ORP 

ORP Aš 

celkem 

ředitelství 

Školy  

zřizované  

obcemi 

z toho 

Název obce MŠ ZŠ ZUŠ SVČ 

ZŠ 

speciální / 

se 

speciálním

i třídami 

MŠ 

speciální / 

se 

speciálním

i třídami 

Gymnázi

um 

celkem škol 14 14 6 5 1 1 1 1 1 

Aš 10 10 3 3 1 1 1 1 1 

Hranice 2 2 1 1 0 0 0 0 0 

Hazlov 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

Krásná  1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Podhradí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zdroj: Výkazy MŠMT, webové stránky zřizovatelů 

Z tabulek je vidět, že většina školských zařízení se nachází v největší obci, Aši (10). V menších obcích 

nad 1000 obyvatel jsou k dispozici jak mateřské tak základní školy, v obcích do 1000 obyvatel je 

zřízena Mateřská škola v Krásné. Dojíždět do MŠ i ZŠ tak musí děti z nejmenší obce Podhradí, z Krásné 

pak děti dojíždějí do základních škol v Aši. Toto rozmístění školských zařízení je optimální, v menších 

obcích by základní školy nebyly životaschopné a dojezdová vzdálenost do větší obce je malá 

a dopravní spojení dostačující. Počet školských zařízení je posledních deset let stabilní, maximální 

kapacita zařízení pokryje demografické výkyvy.  Jedinou výjimkou je nově postavená mateřská škola 

v Krásné, která byla uvedena do provozu v roce 2012.       

V ORP Aš se nenacházejí žádné soukromé školy, všechny základní i mateřské školy jsou zřizovány 

obcemi a jsou jejich příspěvkovými organizacemi.  

 

Předškolní vzdělávání 

 

Tab. 59. Celkové počty MŠ dle zřizovatele na území SO ORP 

zřizovatel počet MŠ 
počet dětí 

celkem 

počet 

běžných 

tříd 

počet dětí 

v běžných 

třídách 

počet 

speciálních 

tříd 

počet dětí 

ve speciál. 

třídách 

Kapacita 

MŠ 
Obsazenost 

2016/2017 

obec 7 557 22 533 2 24 606 91,91% 

celkem: 7 557 22 533 2 24 606 91,91% 
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2015/2016 

obec 7 586 25 560 2 26 606 96,69% 

celkem: 7 586 25 560 2 26 606 96,69% 

2014/2015 

obec 7 606 25 578 2 28 606 100% 

celkem: 7 606 25 578 2 28 606 100% 

2013/2014 

 

obec 
7 584 24 556 2 28 

586 99,65% 
      

celkem: 7 584 24 556 2 28 586 99,65%       

2012/2013 

obec 7 584 24 556 2 28 584 100% 

celkem: 7 584 24 556 2 28 584 100% 

2011/2012 

obec 6 538 20 510 2 28 538 100% 

celkem: 6 538 20 510 2 28 538 100% 

2010/2011 

obec 6 518 20 494 2 24 520 99,61% 

celkem: 6 518 20 494 2 24 520 99,61% 

2009/2010 

obec 6 505 20 480 2 25 520 97,11% 

celkem: 6 505 20 480 2 25 520 97,11% 

Zdroj: Výkaz MŠMT (S 1-01), webové stránky zřizovatele 

V ORP Aš se nacházejí pouze mateřské školy, jejichž zřizovateli jsou obce. Počet mateřských škol 

v ORP se po celé sledované období výrazně neměnil. V r. 2012/2013 byla dále založena nová 

jednotřídní mateřská škola v Krásné.  Za celé sledované období fungují u MŠ na Ašsku 2 speciální 

třídy, ve kterých je ustálený počet dětí (24-28). 
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Graf 36. Počet dětí v MŠ v období 2009/2010 – 2016/2017 

 Zdroj: Výkaz MŠMT 

Počet dětí v mateřských školách stoupl za sledované období řádově o více než sto dětí (konkrétní 

nárůst počtu dětí v r. 2014/2015 oproti r. 2009/2010 je 101 dětí) a s tím je spojen rovněž vývoj počtu 

tříd v MŠ – od 20 tříd v roce 2009/2010 až po 25 tříd v roce 2014/2015 . Počet dětí v MŠ tak kopíruje 

křivku porodnosti. V roce 2015/2016 je už vidět pokles dětí, který pokračuje i v roce 2016/2017, což 

vede k rušení tříd (22) a obce budou pravděpodobně řešit efektivitu provozování jednotlivých 

zařízení. 

Graf 37. Obsazenost MŠ v letech 2009/2010 – 2016/2017 

 

Zdroj: Výkaz MŠMT 

Počet dětí v mateřských školách stoupl za sledované období řádově o více než sto dětí (konkrétní 

nárůst počtu dětí v r. 2014/2015 oproti r. 2009/2010 je 101 dětí) a s tím je spojen rovněž vývoj počtu 

tříd v MŠ – od 20 tříd v roce 2009/2010 až po 25 tříd v roce 2014/2015 . Počet dětí v MŠ tak kopíruje 

křivku porodnosti. V roce 2015/2016 je už vidět pokles dětí, který pokračuje i v roce 2016/2017, což  
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vede k rušení tříd (22) a obce budou pravděpodobně řešit efektivitu provozování jednotlivých 

zařízení. 

Tab. 60. Předpokládaný očekávaný vývoj počtu dětí v Karlovarském kraji 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Živě narození 2749 2679 2611 2545 2482 2426 2372 2319 

Počet obyvatel ve věkové skupině 0-4 

roky 

16040 15158 14361 13653 13236 12929 12629 12344 

Zdroj: Výkaz ČSÚ 

Graf 38. Předpokládaný vývoj počtu dětí  

 

Zdroj: Výkaz ČSÚ 

Jak je patrné z tabulky a grafu, stejně jako v celé České republice i v Karlovarském kraji je jasně patrný 

úbytek nově narozených dětí, což povede k dalšímu omezování kapacit školních zařízení. V rozmezí 

let 2013-2020 je předpokládaný úbytek narozených dětí 430, což je téměř 18 tříd. V ORP Aš bude 

situace pravděpodobně stejná jako v Karlovarském kraji, nechystá se zde žádná výstavba významné 

průmyslové zóny a tak není předpoklad příchodu nových obyvatel do regionu. Naopak je možné 

očekávat odliv především mladších lidí, kteří v regionu špatně hledají uplatnění. 
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Tab. 61. Pracovníci v mateřských školách na území SO ORP Aš 

typ školy, zařízení 

průměrný přepočtený počet pracovníků 

celkem 

z toho 

Pedagogů 

celkem 

Pedagogů 

nekvalifik. 

% nekvalif. 

pedagogů 
nepedagogů 

2015/2016 

mateřské školy 56,41 43,65 0 0 12,76 

2014/2015 

mateřské školy 58,8 45,8 0 0 13,0 

2013/2014 

mateřské školy 58,5 45,5 1 2,2 13,0 

2012/2013 

mateřské školy 58,5 45,5 3 7 13,0 

2011/2012 

mateřské školy 56,3 42,8 4 9 13,5 

2010/2011 

mateřské školy 55,2 41,3 4,6 11 13,9 

2009/2010 

mateřské školy 55,0 40,3 1,5 4 14,3 

Zdroj: Výkaz MŠMT    

Počet pedagogických pracovníků je závislý na počtu dětí, nejvíce jich tedy bylo v roce 2014/2015. 

Postupně také přibývalo kvalifikovaných pedagogů, od roku 2014/2015 ke stoprocentní 

kvalifikovanost.  
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Tab. 62. Pracovníci v jednotlivých mateřských školách na území SO ORP Aš šk. rok 2015/2016 

 
Peda-
gogů 

Přepočte-
ný úvazek 

Kvalifiko-
vanost 

asistenti 
Ostatní 

zaměstnan
ci 

Přepočte
ný 

úvazek 

Základní škola a mateřská 
škola Aš, Okružní 57, okres 
Cheb 

15 14,6 100% 2* 17* 12,705* 

Mateřská škola Aš, 
Neumannova 2560, okres 
Cheb 

8 8,525 100% 1 8 5,079 

Mateřská škola Aš, Nohova 
2201, 352 01 Aš, okres Cheb 

5 5 100% - 4 2,96 

Mateřská škola Aš, Moravská 
10, 352 01 Aš, okres Cheb 

8 8,525 100% 2 7 4,847 

Mateřská škola, Krásná 196, 
351 22 Krásná, okres Cheb 

2 2 100% 1 2 1,48 

Mateřská škola Hranice, 
Soukenná 844, 351 24 
Hranice, okres Cheb 

6 6 100% - 8  

Základní škola a mateřská 
škola Hazlov, Hazlov 119, 351 
32 Hazlov, okres Cheb 

4 4 100% 2* 9* 8,07* 

Zdroj: Výroční zprávy jednotlivých škol   

* společné se ZŠ 

 

 

 

 

Tab. 63. Hospodaření MŠ 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Příjmy                18306,6 18855,4 20569,7 22262,5 22405,5 23201,0 

Výdaje celkem 17916,2 18647,0 20120,2 21932,3 22097,4 22602,1 

Z toho provozní 17916,2 18607,0 20033,6 21932,3 22097,4 22602,1 

Investice 0,0 40,0 89,6 0,0 0,0 0,0 

Zdroj: data.mfcr.cz 
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Tab. 64. Popis MŠ na území SO ORP ve školním roce 2016/2017 

Název MŠ Obec Kapacita Počet žáků Volná místa 

Základní škola a mateřská škola Aš, 

Okružní 57, okres Cheb  
Aš 192 172 20 

Mateřská škola Aš, Neumannova 2560, 

okres Cheb 
Aš 100 99 1 

Mateřská škola Aš, Nohova 2201, 352 01 

Aš, okres Cheb 
Aš 70 70 0 

Mateřská škola Aš, Moravská 10, 352 01 

Aš, okres Cheb 
Aš 80 69 11 

Mateřská škola, Krásná 196, 351 22 

Krásná, okres Cheb 
Krásná 25 25 0 

Mateřská škola Hranice, Soukenná 844, 

351 24 Hranice, okres Cheb 
Hranice 75 75 0 

Základní škola a mateřská škola Hazlov, 

Hazlov 119, 351 32 Hazlov, okres Cheb 
Hazlov 55 39 0 

Zdroj: jednotliví zřizovatelé 

Ve SO ORP působí dvě sloučené organizace ZŠ a MŠ -  Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, 

okres Cheb a Základní škola a mateřská škola Hazlov, Hazlov 119, 351 32 Hazlov, okres Cheb a tento 

počet zůstane i nadále, v území se nediskutuje o tom, že by se měla slučovat další školská zařízení 

pod jedno ředitelství.  
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Tab. 65. Školní jídelny u MŠ na území SO ORP stav k 1. 9. 2016 

Název zařízení Obec 
Školní 

jídelna 
výdejna Kapacita Počet strávníků 

Základní škola a mateřská škola Aš, 

Okružní 57, okres Cheb  
Aš X X 350  

Mateřská škola Aš, Neumannova 2560, 

okres Cheb 
Aš X  115  

Mateřská škola Aš, Nohova 2201, 352 

01 Aš, okres Cheb 
Aš X  79  

Mateřská škola Aš, Moravská 10, 352 01 

Aš, okres Cheb 
Aš X  95  

Mateřská škola, Krásná 196, 351 22 

Krásná, okres Cheb 
Krásná X  31  

Mateřská škola Hranice, Soukenná 844, 

351 24 Hranice, okres Cheb 
Hranice X  350  

Základní škola a mateřská škola Hazlov, 

Hazlov 119, 351 32 Hazlov, okres Cheb 
Hazlov X  250  

Základní škola Aš, Hlávkova 26, okres 

Cheb 
Aš  X 250  

Základní škola Aš, Kamenná 152, okres 

Cheb 
Aš  X 350  

Základní škola Hranice, okres Cheb Hranice - - -  

Základní škola a Praktická škola Aš Aš  X 110  

Zdroj: Výkaz MŠMT (Z 17-01)                                                                                                                                   

V každém školském zařízení je zajištěn výdej stravy pro žáky buď prostřednictvím výdejny anebo 

školní jídelny, pouze ze základní školy v Hranicích docházejí žáci za stravováním do mateřské školy 

v Hranicích. Ve SO ORP působí jen školní jídelny a výdejny, jejichž zřizovateli jsou obce.  V Aši působí 

příspěvková organizace Zařízení školního stravování s kapacitou 850 jídel, která zajišťuje jídla pro 

základní školy v Aši, ta se pak vydávají v jednotlivých školách ve výdejnách.  Všechny mateřské školy 

mají vlastní školní jídelny (vývařovny). 
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Tab. 66. Sportovní zázemí u jednotlivých MŠ  

Název zařízení Obec tělocvična 
Venkovní 

sportoviště 
Dětské hřiště 

Základní škola a mateřská škola Aš, 

Okružní 57, okres Cheb  
Aš X X X 

Mateřská škola Aš, Neumannova 2560, 

okres Cheb 
Aš 

 
 X 

Mateřská škola Aš, Nohova 2201, 352 

01 Aš, okres Cheb 
Aš 

 
 X 

Mateřská škola Aš, Moravská 10, 352 

01 Aš, okres Cheb 
Aš 

 
 X 

Mateřská škola, Krásná 196, 351 22 

Krásná, okres Cheb 
Krásná 

 
X X 

Mateřská škola Hranice, Soukenná 

844, 351 24 Hranice, okres Cheb 
Hranice 

 
 X 

Základní škola a mateřská škola 

Hazlov, Hazlov 119, 351 32 Hazlov, 

okres Cheb 

Hazlov X X X 

Základní škola Aš, Hlávkova 26, okres 

Cheb 
Aš X X X 

Základní škola Aš, Kamenná 152, okres 

Cheb 
Aš X X - 

Základní škola Hranice, okres Cheb Hranice    

Základní škola a Praktická škola Aš Aš X X  

Zdroj: jednotliví zřizovatelé 

Všechny mateřské školy mají k dispozici zahradu s různě vybavenými hřišti. Mateřská škola Okružní 

a Krásná využívají navíc venkovní multifunkční sportoviště. Všechny ašské mateřské školy a MŠ 

Krásná navštěvují plavecký bazén v Aši, některé MŠ využívají blízké sportovní haly nebo tělocvičny 

(MŠ Geipelova, Okružní, Neumannova). Některé mateřské školy rovněž zajišťují pro své starší děti 

lyžařský výcvik v lyžařském středisku Aš (MŠ Neumannova, Geipelova).  
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Popis jednotlivých mateřských škol 

 

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb 

Tato příspěvková organizace sestává ze čtyř organizačních složek – jedné základní školy a tří 

mateřských škol: 

1. MŠ Okružní 

První část mateřské školy, MŠ Okružní, se nachází ve zrekonstruovaných prostorách přízemí základní 

školy s moderní vybaveností a bezbariérovým přístupem do budovy. Jsou zde čtyři prostorné učebny, 

tři z nich mají galerie pro odpočinek dětí a jedna samostatnou ložnici, sociální zařízení pro děti včetně 

sprchového koutu, kancelář zástupkyně pro MŠ, kabinet pedagogů MŠ, šatna dětí, šatna 

zaměstnanců MŠ a kuchyňka pro přípravu svačin včetně sociálního zařízení pro zaměstnance. 

Prostředí školy je estetické a moderní. Pro potřeby navýšeného počtu dětí je na dvě herny a ložnici 

upravena bývalá učebna a kabinet základní školy, toalety jsou zrekonstruovány pro děti předškolního 

věku. Prostory jsou vymalovány a vybaveny moderním účelovým nábytkem a hračkami. V prosinci 

byly všechny třídy (vyjma nově třídy vybudované pro účely navýšení kapacity), včetně chodby, která 

slouží jako tělovična, vybaveny novými koberci a z pro zvýšení bezpečnosti dětí byly pořízeny kryty na 

topení. Děti mateřské školy využívají ke stravování prostory jídelny základní školy v přízemí budovy, 

kam jim je dováženo jídlo ze školní jídelny z budovy MŠ Gustava Geipela. Součástí mateřské školy je 

i hřiště u školy s dřevěnými hracími prvky, které však již vykazují opotřebovanost a vyžadují značnou 

údržbu a obnovu. I v letošním roce byly hrací prvky z důvodu bezpečnosti dětí opravovány 

a dovybaveny novými díly.  

Pro blízkost k přírodě se mateřská škola zaměřila na přírodovědu a ekologii. Poznatky čerpají 

z různých zdrojů, navzájem si je předávají, třídí a společně ověřují v praxi. Cíl: Poznat přírodu, 

rozumět jí, respektovat její pravidla, chovat se ohleduplně a v souladu se zdravým životním stylem. 

Rozvíjet úctu k životu ve všech jeho formách. Hravé činnosti dětí ve spojitosti s prožitkem tvoří základ 

dětského učení a poznávání světa. Mateřská škola chce dosáhnout toho, aby děti vnímaly život všemi 

smysly. 

2. MŠ G. Geipela 

Druhá část, MŠ Gustava Geipela, je umístěna ve starší vile v ulici Gustava Geipela. Uspořádání této 

části MŠ má naprosto odlišný charakter ve srovnání s MŠ Okružní. Jde o rodinnější uspořádání 

prostorů, prostředí je rovněž velmi esteticky řešeno a potřebám mateřské školy vyhovuje. Budova 

mateřské školy je po rekonstrukci elektroinstalace, včetně vymalování celé budovy, která byla 

provedena v roce 2011, a po celkové rekonstrukci včetně zateplení fasády budovy, výměny oken, 

opravy vodoizolace a střechy, financované z dotačních fondů EU a zřizovatelem v říjnu 2013. 

V budově jsou nové plynové kotle a stavební oprava komínů. Nově je opravena vodovodní i plynová 

přípojka. Celkově je mateřská škola v dobrém stavu, opravu vyžadují pouze sklepní prostory 

a přístavek, ve kterém se v prvním patře nachází ložnice a v přízemí jsou umístěny zahradní potřeby, 

nářadí a hračky. Budova MŠ Gustava Geipela disponuje třemi učebnami, dvěma ložnicemi, z nichž 

jedna je využívána zároveň i jako tělocvična a je vybavena podlahovým topením. Všechny třídy jsou 

vybaveny dětským nábytkem, hračkami a pomůckami pro děti. Některá zařízení jsou starší a musí se 
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postupně podle finančních prostředků obnovit. Nábytek v Kytičkách umožňuje dětem snadný přístup 

k hračkám a jejich volný výběr, tím jsou uspokojeny jejich přirozené potřeby. Hračky ve třídách 

v prvním patře jsou umístěny ve skříňkách, z nichž některé neumožňují dětem volný přístup, a proto 

je nutná jejich postupná výměna. Dále je ve škole jídelna pro děti, dvě sociální zařízení pro děti, dvě 

sociální zařízení pro zaměstnance, školní kuchyně. V suterénních prostorách jsou umístěny šatny pro 

děti, kotelna, žehlírna, přípravna potravin a dílna údržbáře. Vybavení mateřské školy je postupně 

obnovováno novým nábytkem a podlahovými krytinami. Na zahradu mateřské školy jsou pravidelně 

pořizovány nové hrací prvky, a to i za přispění SRPMŠ (např. lanová pyramida). Kuchyň mateřské 

školy je vybavena novým kombinovaným sporákem, pořízeným z rezervního fondu organizace 

v listopadu 2015, kuchyňskou linkou, konvektomatem, myčkou, chladničkou, elektrickým varným 

kotlem, elektrickou pánví, nerezovými stoly a vozíky. Chladicí box, 2 pultové mrazáky a škrabka 

brambor jsou umístěny ve sklepě v přípravně potravin. Většina oken budovy je vybavena žaluziemi. 

V umývárně dětí v 1. patře je nově položena protiskluzová dlažba. Každý rok je prováděna oprava 

části oplocení školy.  

Hlavní filozofií školního vzdělávacího programu je zajistit zdraví dítěte, jeho duševní pohodu 

a příznivou životní perspektivu v součinnosti s rodinou tak, aby dítě, které odchází do základní školy, 

bylo optimálně rozvinuté na základě svých zájmů a to jak po stránce estetické, tak po stránce tělesné, 

psychické, sociální i duchovní, aby později jako dospělý člověk mohlo prožít plnohodnotný 

a smysluplný život. Styl vzdělávání je založen na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě 

a aktivní účasti dítěte. Zařazovány jsou aktivity spontánní i řízené, které jsou provázané, pedagogem 

motivované, probíhající zpravidla ve skupinách či individuálně formou prožitkového učení. Vzdělávací 

obsah je uspořádán do čtyř integrovaných bloků, které vychází z podmínek a prostředí, ve kterém 

se MŠ nachází. Jejich cíle jsou vybrány z pěti vzdělávacích oblastí: Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho 

psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět. Integrované bloky jsou zpracované pro děti 

ve věkovém složení 3-7 let, poskytují dostatek různorodých vzdělávacích příležitostí a podnětů, 

vycházejí z potřeb dětí. Z těchto bloků tvoří učitelky jednotlivá témata, s kterými pak dále pracují. 

Vytváří dětem příležitosti, využívají situací, navozují události a připravují takovou vzdělávací činnost, 

která se k příslušným tématům vztahuje. Teprve v nich dojde ke zpřesnění a ke konkretizaci obsahu, 

neboť budou reagovat na skutečné situace a potřeby dětí. 

3. MŠ Mokřiny 

Mateřská škola v Mokřinách má po rekonstrukci hrazené z projektu EU zateplenou fasádu vyměněná 

okna a opravenou střechu. V budově je rekonstruováno sociální zařízení a opravena vstupní chodba, 

která je vybavena novými skříňkami. V budově je potřeba provést do budoucna opravu sklepních 

prostor a celkovou rekonstrukci elektroinstalace, která je také již ve špatném technickém stavu 

a neodpovídá příslušným normám. Zahrada mateřské školy je vybavena hracími prvky, pískovištěm 

a dřevěným altánem, který byl pořízen ve spolupráci s Osadním výborem obce Mokřiny. 

V Mokřinách, kde je provozována jedna třída mateřské školy, je v přízemí šatna dětí, šatna 

zaměstnanců, jídelna a přípravna jídel. V prvním poschodí je učebna a sociální zařízení. Ve druhém 

poschodí je WC, ložnice s malou hernou pro děti, které po obědě neodpočívají a výtvarný ateliér pro 

výtvarnou a pracovní činnost dětí. Jídlo je taktéž dováženo z MŠ Gustava Geipela. Pro účely ochrany 

majetku školy jsou i tyto obě budovy mateřských škol vybaveny elektronickým zabezpečovacím 

systémem. 
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MŠ Mokřiny je jednotřídní mateřská škola s názvem „Rybičky“ s počtem dětí 28 ve věku 3 - 7 let. 

Třída je zaměřena na ekologii, estetickou a tělesnou výchovu. Děti společně s učitelkami pomáhají 

zdobit svými výrobky MŠ, některé se používají jako dárky pro zvláštní příležitosti. Protože se MŠ 

nachází uprostřed louky, v blízkosti rybníka a lesa, získávají děti bohaté poznatky o přírodě.  

Vzdělávací obsah je shodný s MŠ Geipelova. 

 

Mateřská škola Aš, Neumannova 2560, okres Cheb 

Škola byla postavena v roce 1976 v centru města v těsném sousedství sídliště. Byla otevřena v březnu 

1977. Je to panelová škola s charakteristicky velkým množstvím oken, 4 osově souměrným 

uspořádáním, čtyřmi třídami, kuchyní, prádelnou a kotelnou s vytápěním na zemní plyn. Patří k ní 

rozlehlá zahrada s vzrostlými stromy. Technický stav budovy a vybavení Budova školy má suterén 

zapuštěný do svahu. Kuchyňská zeď, která je zasypána z venkovní strany hlínou, v deštivých obdobích 

roku prosakuje. Měřená vlhkost je až 99%. V místě průsaku nevedou sítě. Problém je v tom, že nad 

kuchyní a tedy i nad zdí pokračuje dalších cca 100 m² nepodsklepená třída. Je tedy velmi obtížné 

se k této zdi dostat. Toto jsou však pouze naše pozorování a měření, posouzení odborníkem je 

nezbytné. Plynová kotelna byla uvedena do provozu roku 1994. Kotle, které byly v tomto roce 

instalovány, stále slouží, ale jejich životnost je již na hraně. Doteď jsme je ještě zdárně opravovali, ale 

začínají odcházet nevyměnitelné díly. V budově již několik let za sebou praskají části litinových 

odpadů. Vždy tam, kde je to nejvíce potřeba, je vyměníme, trhliny však pravděpodobně mohou 

za stálý zápach na toaletách v dolních třídách. Velmi vhodné by bylo vyměnit je komplexně 

a současně s tím zrealizovat i rekonstrukci dětských a zaměstnaneckých toalet a umýváren, které jsou 

kromě dětských umýváren dožilé. Podlahové krytiny (koberce, lina) jsou i přes pečlivou údržbu 

v půlce školy dožilé (prům. 25 let), místy zvlněné, prošlapané, spoje a okraje nedoléhají. Postupně 

se nám daří podlahy opravovat. V současné době je asi polovina podlah již opravena z prostředků 

školy, cíleně šetříme na jejich výměnu. Je potřeba opravit vzduchotechniku v suterénu budovy, která 

je nefunkční. Školní kuchyně by si již také zasloužila celkovou rekonstrukci, včetně výměny všech 

zařízení, výměny druhého výtahu (první byl vyměněn v roce 2005) a rekonstrukci všech čtyř výdejních 

míst. Část oplocení školní zahrady, které nemá podezdívku, je ve špatném stavu. Vybavení školní 

zahrady je nedostatečné. Máme v plánu proměnit ji v zahradu výukovou i herní. Každá třída mateřské 

školy slouží jako herna, jídelna, pracovna a ložnice zároveň. Je zřetelně rozdělena uspořádáním 

nábytku. V části, která slouží jako pracovna a současně jídelna, je nový nábytek určený přímo dětem. 

Část pro námětové hry dětí a herna je vybavena nábytkovými stěnami z 80. let rozloženými tak, aby 

vyhovovaly požadavkům dětí. Herna slouží současně jako ložnice. Veškeré vybavení určené pro 

odpočinek dětí je nové a již plně vyhovuje požadavkům hygieny. Toto všechno jsou finančně velmi 

náročné opravy, na jejichž realizaci škola bude mít jedině ve spolupráci s městem a v případě 

možnosti čerpání z evropských fondů. 

MŠ pracuje dle školního vzdělávacího programu, který je zpracován s výhledem na 3 roky, s názvem 

„Svět očima dětí“. Navazuje na předchozí školní vzdělávací program a v některých oblastech v něm 

pokračuje. Více je zaměřen na zvýšení pohybové aktivity u dětí. Program vychází cele z rámcového 

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, částečně z kurikula podpory zdraví a částečně 

z průběžného vyhodnocování MŠ. Tři hlavní cíle vzdělávacího programu jsou: 1. podporovat u dítěte 

získání sebevědomí, sebedůvěry a osobní spokojenosti, 2. podporovat u dítěte samostatné 
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rozhodování a přijímání důsledků rozhodování, 3. rozvíjet komunikaci a spolupráci nejen u dětí, ale 

i mezi všemi dospělými, kteří se na běhu školy podílí nebo do něj zasahují. Školní vzdělávací program 

je rozdělen do bloků: První přátelství, Cesty a cestičky, Chceme žít na krásné planetě, Výpravy 

za poznáním. Konkrétní práci s dětmi učitelky popsaly v třídních vzdělávacích programech. Každý 

třídní vzdělávací program je jiný, protože se do něj promítly potřeby, přání, dovednosti dětí dané 

třídy, osobnost a dovednosti učitelek. 

 

Mateřská škola Aš, Nohova 2201, 352 01 Aš, okres Cheb 

Mateřská škola se nachází v klidném prostředí v blízkosti jednoho z největších parků v Aši.  Budova je 

vilového charakteru, má tři podlaží. V přízemí je školní jídelna a kuchyň, v 1. patře jsou dvě třídy 

mladších dětí a třída na výtvarné činnosti, ve 2. patře mají dvě místnosti předškolní děti. Podkroví 

slouží pro odpočinek všech dětí. Všechny třídy a toalety jsou zmodernizovány. 

V roce 2015 bylo SÚRO provedeno měření objemové aktivity radonu (OAR) v ovzduší mateřské školy 

v místech, kde se nejvíce pohybují děti. Z výsledku měření vyplynulo, že průměrné hodnoty OAR byly 

ve všech místnostech vyšší než hodnota 400Bq.m-3. Po projednání se zřizovatelem bylo přistoupeno 

k řešení protiradonových opatření. Po realizaci ozdravných protiradonových opatření je tedy dosažen 

stav, který odpovídá požadavkům vyhlášky č. 307/2002Sb., v platném znění. V průběhu roku bylo 

také v rámci zabezpečení školy vyměněno 20 m plotu okolo školní zahrady a vystavěno 10 m nového 

plotu nad zídkou v přední části školní zahrady. Děti jsou zařazovány do 3 tříd dle věku. Třídy mezi 

sebou úzce spolupracují. K mateřské škole patří rozlehlá školní zahrada, kterou se vlastními silami 

snažíme udržovat. Ve spolupráci s rodiči se nám podařilo osadit rostlinami dva velké svahy, které 

vznikly po terénních úpravách v loňském roce. Zahrada je dětmi využívána celoročně a je postupně 

doplňována zahradními atrakcemi. Díky dotacím z grantového systému Chevak, byl vytvořen digitální 

naučný koutek ve třídě Sluníček – děti mají k dispozici digitální mikroskop s dotykovým notebookem 

a další interaktivní pomůcky pro bádání a experimenty. Rovněž byla vybavena zahradním nábytkem 

část zahrady, která začala sloužit pro eko-aktivity. Ve spolupráci s Ašskými službami byl tento prostor 

vybaven třemi betonovými kontejnery, kde si děti pěstují bylinky. Do objektu mateřské školy přibyly 

i dva kontejnery na tříděný odpad, takže se ve všech třídách separuje papír a plast. Mateřská škola 

využívá různých grantů a dotací k organizování výletů a exkurzí, je rovněž aktivní v pořádání vlastních 

akcí.  

MŠ se zaměřuje hlavně na ekologii a zdravý životní styl. Stěžejním cílem programu je zaměření na: 

Základy zdravého životního stylu, úctě ke zdraví, Kvalitu mezilidských vztahů, Rozvoj estetického 

cítění a zájem o přírodu – ekologie, Spolupráci s rodinou – zapojení do děje v MŠ. Kromě vlastních 

eko-aktivit se MŠ také zapojuje do vyhlášených soutěží a projektů o ekologii. Ve vých. vzděl. činnosti 

se škola připojila k projektu „Škola podporující zdraví“ – vychází z knihy „Kurikulum mateřské školy 

podporující zdraví“ od Miluše Havlové. MŠ se zaměřujeme na výchovu správného chování dětí 

v silničním provozu. Zapojila se do projektu o získání titulu „EKO-ZAHRADA“. Doplňkové aktivity: 

hrajeme si s němčinou, dramatizace pohádek, bezpečnost v silničním provozu (spolupráce s policií 

ČR) – využívání dopravního hřiště ve Sluníčku, prevence řečového projevu – denně, návštěvy divadla 

v Chebu, street dance.   
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Mateřská škola Aš, Moravská 10, 352 01 Aš, okres Cheb 

Čtyřtřídní mateřská škola, je umístěna ve dvou budovách propojených plechovou spojovací chodbou, 

která plní funkci přepravy jídel ze školní kuchyně umístěné v suterénu horní, novější budovy. Celý 

objekt se nachází ve svahu velké zahrady, obklopené sídlištní zástavbou. Každá budova obsahuje dvě 

třídy. V mateřské škole jsou dvě speciální třídy - třída pro děti se specifickými vzdělávacími 

potřebami, vadami zraku (šilhavost a tupozrakost a integrované děti s různými vadami) V případě 

nižšího počtu dětí s vadami zraku tuto třídu doplňujeme dětmi s logopedickými vadami, autistickými 

sklony do celkového počtu 15-16 dětí, a třída pro děti s vadami řeči (logopedická). Mateřská škola - 

podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém 

a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot 

a mezilidských vztahů. Vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání a napomáhá 

vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje 

speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Při koncipování ŠVP 

vycházela MŠ z vlastní charakteristiky a podmínek. Jako motto programu si vybrali název 

„S Loudálkem třeba až na kraj světa“- podle básně Josefa Hanzlíka „Princ a želva.“ Program je 

rozpracován na čtvero ročních období – inklinuje tak k programu „ Rok v mateřské škole“. Protože MŠ 

umožňuje vzdělávání znevýhodněným dětem s handicapy- vady řeči, vady zraku (šilhavost 

a tupozrakost), ba i dětem s jinými vadami, proto jsou zde tradičně každým rokem potvrzovány 

2 speciální třídy. Pro děti s handicapy je stávající vzdělávací program upraven o další specifické 

činnosti, jejichž cílem je vhodnými, přiměřenými metodami a ve spolupráci s dalšími odborníky 

eliminovat jejich poruchy. Pro tuto činnost máme vytvořeny poměrně dobré podmínky: jak 

personální, tak materiální i podpůrnou spolupráci s odborníky ped. center, klinickou logopedkou, 

pediatry, psychiatry a psychology. Všem handicapovaným dětem vytváří MŠ individ. vzděl. Program 

se zaměřením na handicap. MŠ je poměrně dobře vybavena hračkami a pomůckami, dle potřeby je 

průběžně doplňuje. 

 

Mateřská škola Krásná, příspěvková organizace 

Mateřská škola byla uvedena do provozu 1. září 2012 (původní kapacita 19 dětí). Budova je umístěna 

ve středu obce Krásná, je jednopodlažní, v prostoru třídy je zřízena tzv. galerie, která slouží 

k odpočinku dětí. Před budovou je nově vybudované náměstí s různými okrasnými prvky. Škola má 

dřevěnou verandu, opatřenou markýzou. Ke škole patří školní zahrada s přírodními prvky, které 

vévodí týpí. Na mateřskou školu navazují prostory Hasičského dobrovolného spolku. Mateřská škola 

je jednotřídní, má celodenní provoz od 6.00 - 16.00 hodin. Děti jsou v jedné věkově smíšené třídě, od 

1. 9. 2013 kapacita školy navýšena na 26 dětí. Ke třídě patří sociální zařízení s umývárnou, sprchou 

a šatnou pro děti. V přízemí je také šatna pro zaměstnance, sklad pomůcek, sklad čisticích 

prostředků, kancelář školy, kuchyně a sociální zařízení pro zaměstnance. 

Třída je barevně moderně, esteticky a účelově vybavena barevným nábytkem a zásuvkami k ukládání 

stavebnic a materiálu, který je dostupný dětem. Prostor třídy je dostatečně osvětlen, má velká okna, 

a proto mohou děti denně přímo pozorovat změny ročního období.  Prostor třídy slouží k denním 

aktivitám a činnostem dětí a též k odpočinku. 
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MŠ se zaměřuje na environmentální výchovu a spolupráci s německými MŠ. Školní vzdělávací 

program „Pohádkový rok“ je zpracován s výhledem na 3 roky, rozvíjí dovednosti a vytváří postoje, 

týkající se prostředí, kde člověk vyrůstá, čerpá z různých programových a metodických zdrojů. 

Vzdělávací obsah je uspořádán do 5 integrovaných bloků, jejichž cíle jsou vybrány z pěti vzdělávacích 

oblastí. Cíle vzdělávání směřují k vytvoření co nejbarevnější skladbu vzájemně se ovlivňující prolínající 

a propojující oblasti s přihlédnutím na rozvoj osobnosti dítěte, přiměřené jeho věku, k výchově 

zodpovědné osobnosti, která umí žít s ostatními lidmi i s přírodou, kterou umí aktivně ochraňovat. 

Snaha je sladit potřebu svobody a řádu při dodržování pravidel vzájemného soužití. Děti mají 

dostatek času ke spontánním hrám, mají možnost se vzdálit z činnosti a odpočívat. U dětí je po celý 

den rozvíjena řeč, výslovnost a slovní zásoba, podle situace se doporučuje návštěvu logopeda. 

Integrované bloky, vycházejí z podmínek a prostředí, ve kterém se mateřská škola nachází. 

Integrované bloky jsou rozpracované do podtémat a přehledně zařazeny ve Třídním vzdělávacím 

programu. V rámci daného podtématu jsou dětem vytvářeny příležitosti, využívá se situací, navozují 

se události a připravují se takové vzdělávací situace, které se k příslušným hlediskům vztahují. Témata 

jsou vybíraná z oblasti společenství, zdravého přístupu k životu a z přírody. Důraz je kladen na 

prožitkové učení, dávají dětem prostor pro samostatnou činnost, mohou se podílet na dotváření, 

nebo téma vyplyne z nějakého prožitku a stane se pilířem pro další činnost učitelky. K podtématům 

se lze příležitostně vracet. Prioritou zůstává vyváženost tří oblastí rozvoje dítěte – fyzická, psychická 

a sociální. 

 

Mateřská škola Hranice, okres Cheb 

Mateřská škola v Hranicích má kapacitu 75 dětí, kterým poskytuje předškolní vzdělání. V současné 

době máme v provozu tři třídy mateřské školy, kde při počtu 25 dětí v každé třídě pracuje 

6 kvalifikovaných učitelek. Děti jsou ve třídách rozděleny ve věku od 2.5 - 4 let, 4 - 5 let, 5 - 6 let. 

V areálu jsou dvě budovy patřící mateřské škole, kde se nacházejí tři třídy a společná ložnice. Součástí 

objektu je také kuchyně a školní jídelna. V kuchyni pracují čtyři kuchařky a vedoucí školní 

jídelny,  vaří průměrně 190 obědů denně. Ve školní jídelně se stravují děti ze ZŠ, pracovníci školy 

a městského úřadu. Mezi další zaměstnance školy patří také uklízečka, pradlena a údržbář. Třídy jsou 

zařízeny vždy podle věkového složení dětí. Hračky jsou umístěny v dosahu dětí vždy tak, aby měly 

možnost výběru. Hračky a učební pomůcky se snažíme v rámci finančních možností pravidelně 

doplňovat a obměňovat. Ve všech třídách mají děti nové stolky a židličky, vybrané přesně podle 

požadované výšky dětí ve třídách. Pravidelně jsou kupovány nové hračky, didaktické pomůcky, 

pracovní, výtvarný i obrazový materiál. Postupně jsme také začali vyměňovat nábytek ve třídách, 

zejména skříňky na hračky. Sociální zařízení u všech tří tříd jsou nová, zbývá ještě rekonstrukce 

sociálního zařízení sousedící s velkou ložnicí. Jakmile to dovolí finanční prostředky, chtěli bychom 

nově vybavit celou ložnici včetně lehátek, dek, polštářů a ložního prádla. Učitelky s dětmi 

se pravidelně věnují výzdobě tříd, šaten a chodeb, které jsou tak útulné a veselé. Jsme rádi 

za prostornou, pěkně vybavenou zahradu dostatečným množstvím herních prvků a novým velkým 

altánem, který slouží ne jenom ke hrám, ale děti zde mohou u stolečků rozvíjet svou fantazii při 

různorodé tvorbě a v každé roční době prohlubovat své poznatky v oblasti enviromentální oblasti. 

Školní vzdělávací program s názvem „Objevujeme svět kolem nás“ je vlastní program mateřské školy 

zohledňující podmínky v Hranicích. Jeho cílem je dosahování rámcových cílů prostřednictvím cílů 
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vlastních. Rámcové cíle v souladu s RVP PV jsou: rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání, osvojení 

základu hodnot, na nichž je založena naše společnost, získání osobní samostatnosti a schopnosti 

projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Nabídka činností je velice pestrá. MŠ 

se snaží přiblížit život lidí ve všech jeho podobách a vytvářet situace, které mají možnost děti řešit, 

jako jsou výlety po okolí, návštěvy divadelních představení, beseda s myslivci, rybáři, hasiči apod. 

Připravují se pro děti a jejich rodiče slavnosti, projektové dny a události, při kterých mohou děti 

společně s rodiči prožít mnoho zajímavých zážitků. Mezi ně patří například tvorba rodičů s dětmi 

v mateřské škole, vánoční zpívání, besídka pro maminky, společný výlet do okolí, rozloučení se 

školáky. Celoroční vzdělávací blok má název „Objevujeme svět kolem nás“ a je stavěn tak, aby: 

přispíval k rozvoji dítěte a jeho učení v různých oblastech, umožňoval naplnit život dítěte 

mnohostranně pestrou nabídkou činností intelektových i praktických, dítě mělo možnost získat 

potřebné dovednosti, schopnosti, poznatky, poznávalo hodnoty a zaujímalo postoje 

 

Mateřská škola Hazlov 

Mateřská škola sídlí v budově základní školy, její kapacita je 55 míst. Děti jsou zařazovány do dvou 

oddělení – Berušky a Sluníčka. O estetičnost jejího prostředí se staraly v průběhu celého roku čtyři 

kvalifikované učitelky a jedna asistentka pedagoga, oddělení jsou opatřena novým nábytkem. 

Ke cvičení a hrám učitelky využívaly a dosud využívají velkou chodbu, která je spojujícím prvkem 

všech dalších místností. Dále stále dobře slouží jídelna, ložnice pro menší děti – větší děti mají pro 

odpočinek připravena lehátka – šatna a sociální zařízení. Vedoucí učitelka má pro svou 

administrativní práci k dispozici vlastní kancelář, ostatní učitelky se mohou připravovat na práci 

s dětmi v menší sborovně, která je vybavena knihovnou, počítačem zapojeným do školní sítě, šatnou. 

Pro provozní personál je ve škole místnost určená k údržbě prádla a úklidová místnost. MŠ využívá 

i dětské hřiště, které však bylo přístupné i veřejnosti a jeho kvalita tím trpěla. 

ŠVP vychází z přirozeného střídání ročních období a s tím souvisejícími změnami v přírodě, lidskými 

činnostmi, zvyky a tradicemi. Je založen na metodách přímých zážitků, využívá dětské zvídavosti 

a potřeby objevovat. Probouzí v dětech aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, ale 

i odvahu ukázat, co všechno už umí a dokáže. Program je sestaven tak, aby respektoval přirozené 

potřeby dětí, jejich zájem, věk a zkušenosti. Každé dítě pracuje podle svých individuálních možností 

a schopností. V průběhu dne si děti nejen hrají, ale i malují, modelují, vyrábí z různých materiálů. 

Pravidelně cvičí, zpívají, tančí a poslouchají pohádky. Nenásilnou formou si osvojují pravidla chování 

ve skupině, hygienické návyky a sebeobslužné činnosti. Hrou a integrovanými činnostmi rozvíjíme 

jejich jazykovou stránku, slovní zásobu, jemnou a hrubou motoriku, schopnost pochopit daný úkol, 

vědět si rady v nenadálých situacích, poznat nebezpečí a vyvarovat se ho. Pobyt dětí v MŠ je 

zpestřován dalšími akcemi, jako jsou např. divadelní představení, koncerty, výlety, karnevaly, 

sportovní akce, lidové tradice. Naším cílem jsou spokojené a šťastné děti se zdravým sebevědomím 

a chutí poznávat svět kolem sebe. Vzdělávací obsah ŠVP je zpracován do pěti integrovaných bloků. Do 

školního vzdělávacího programu je zakomponován obsah pěti vzdělávacích oblastí, které respektují 

vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání i učení. Od 1. 9. 2016 se v MŠ postupně ve školním 

vzdělávacím programu Barevný svět uplatňují prvky alternativního vzdělávacího programu Začít spolu  
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 Základní vzdělávání 
 
 

Tab. 67. Celkové počty ZŠ dle zřizovatele na území SO ORP, počty žáků, tříd a obsazenost 

zřizovatel počet ZŠ 
Počet 

samostatných  

počet 

běžných 

tříd 

počet 

speciálních 

tříd 

Počet 

žáků 

Počet žáků 

ve 

speciálních 

třídách 

Kapacita 

ZŠ 
Obsazenost 

 Obec 6 3 69 8 1587 59 2300 72% 

celkem: 6 3 69 8 1587 59 2300 72% 

2015/2016 

Obec 6 3 67 9 1565 62 2300 70,74% 

celkem: 6 3 67 9 1565 62 2300 70,74% 

2014/2015 

Obec 6 3 65 8 1518 73 2300 69,17% 

celkem: 6 3 65 8 1518 73 2300 69,17% 

2013/2014 

Obec 6 3 65 8 1455 64 2300 66,04%       

celkem: 6 3 65 8 1455 64 2300 66,04%       

2012/2013 

Obec 6 3 63 7 1462 79 2300 67% 

celkem: 6 3 63 7 1462 79 2300 67% 

2011/2012 

Obec 6 3 63 7 1430 65 2300 65% 

celkem: 6 3 63 7 1430 65 2300 65% 

2010/2011 

Obec 6 3 64 7 1426 68 2300 64,96% 

celkem: 6 3 64 7 1426 68 2300 64,96% 

2009/2010 

Obec 6 3 65 7 1447 70 2300 65,96% 

celkem: 6 3 65 7 1447 70 2300 65,96% 

Zdroj: Výkaz MŠMT (S 1-01), webové stránky zřizovatele 
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V SO ORP Aš působí 6 základních škol, z nichž 4 sídlí ve městě Aš a další dvě ve městě Hranice a v obci 

Hazlov. Zřizovateli všech základních škol jsou obce. Všechny školy zajišťují úplné základní vzdělání. 

Nejsou zde zřízeny žádné soukromé ani církevní školy a také zde nepůsobí žádné malotřídní základní 

školy - všechny základní školy mají samostatné ročníky (1. - 9. ročník, 1. - 10. ročník u základní školy 

speciální – je součástí ZŠ a PŠ, Studentská ul., Aš). Celková kapacita základní škol je dostatečná, 

obsazenost se pohybuje mezi 60 a 70 %. Vzhledem k tomu, že zde funguje speciální Škola, nejsou 

speciální třídy v ostatních základních školách, všechny speciální třídy jsou soustředěné na speciální 

škole. 

Graf 39. Vývoj počtu žáku ZŠ 

 
 

Zdroj: Výkaz MŠMT 

 

Vývoj počtu žáků kopíruje demografický vývoj, počet žáků tedy v posledních letech stoupá, vzhledem 

k poklesu narozených dětí se tento trend přenese i na základní školy a počet žáků bude postupně 

opět klesat.  Podle demografických prognóz bude počet narozených dětí i nadále klesat (viz Graf č. 13 

Předpokládaný vývoj počtu dětí), zřizovatelé budou pravděpodobně v budoucnu řešit efektivitu 

provozování základních škol.  

Graf 40. Obsazenost MŠ v letech 2009/2010 – 2016/2017  

Zdroj: Výroční zprávy jednotlivých zařízení 
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Tab. 68. Obsazenost jednotlivých základních škol šk. rok 2015/2016 

ORP  

Název obce 

počet 

škol 
počet tříd počet žáků Kapacita obsazenost. 

Počet žáků na 

třídu 

celkem 6 70 1565 2300 68,04% 22,36 

Aš celkem 4 52 1263 1700 74,29% 24,29 

Aš 

ZŠ Kamenná 1 19 485 600 80,83% 25,53 

ZŠ Hlávkova 1 16 386 630 61,27% 24,13 

ŽŠ Okružní 1 14 330 350 94,28% 23,57 

ZŠ Speciální 1 9 62 120 51,66% 6,89 

Hranice 1   9   162 300 54% 18 

Hazlov 1   9   140 300 46,66% 15,56 

Zdroj: Výkaz MŠMT (M3), výroční zprávy  

Z údajů uvedených v tabulce vyplývá, že nejvyšší průměrný počet žáků na školu a stejně tak i na třídu 

byl a stále také je ve městě Aš, což je logické vzhledem k tomu, že Aš zaujímá počtem obyvatel 

procentuálně téměř 75 % z celkového počtu v SO ORP a proto je Aš také přirozeným centrem území.   

Tab. 69. Počet škol a žáků na jednoho přepočteného pracovníka na území SO ORP 

školní rok počet škol počet žáků 
počet učitelů 

(přepočtený stav) 

počet žáků na jednoho 

přepočteného pracovníka 

2015/2016 6 1565 100,8 15,53 

2014/2015 6 1518 99,3 15,28 

2013/2014 6 1455 101 14,41 

2012/2013 6 1462 107,1 13,65 

2011/2012 6 1430 106,3 13,45 

2010/2011 6 1426 105,1 13,56 

2009/2010 6 1447 105,6 13,71 

2008/2009 6 1434 103,6 13,84 

Zdroj: Výkaz MŠMT (M3, P 1-04), výroční zprávy zřizovatelů             

Jak je vidět z tabulky, počet žáků na přepočteného pedagogického pracovníka se za sledované období 

zvýšil téměř o 2 žáky (13,84 v roce 2008/2009 – 15,53 v roce 2015/2016).                                                                                      
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Tab. 70. Pracovníci v jednotlivých mateřských školách na území SO ORP Aš šk. rok 2015/2016 

 Pedag. pracovníků Přepočt
e-ný 

úvazek 

Kvalifiko-
vanost 

asisten
ti 

Ostatní 
zaměst
nanci 

Přepočte
ný 

úvazek učitel
é 

ostat
ní 

Z toho 
žen 

Základní škola a mateřská 
škola Aš, Okružní 57, okres 
Cheb 

17 2 13 17,6 69% 2* 17* 12,705* 

Základní škola a mateřská 
škola Hazlov, Hazlov 119, 
351 32 Hazlov, okres Cheb 

14 2 12 12,5 64,3% 2 9* 8,07* 

Základní škola Aš, 
Hlávkova 26, okres Cheb 

24 3 19 23,3 79,2% 5 10 7,17 

Základní škola Aš, 
Kamenná 152, okres Cheb 

26 5 22 28,38 75,56% 4 12 6,99 

Základní škola a Praktická 
škola 

13 1 9 11,5 58,82% 4 6 4,7 

Základní škola Hranice, 
okres Cheb 

15 1 11 13,7 92,19% 2 6 3,5 

Zdroj: Výroční zprávy jednotlivých škol   

* společné s MŠ 

Oproti mateřským školám, kde je 100 % kvalifikovanost pedagogických pracovníků, je kvalifikovanost 

u základních škol na menší úrovni – u jednotlivých základních škol je to od 58,82 % do 79,2 %. S tím 

jak roste úroveň vzdělávání, snižuje se kvalifikovanost pedagogů. Nejvyšší kvalifikovanost je 

v mateřských školách, menší je na 1. stupni a nejmenší na 2. stupni základních škol. Je to dáno i tím, 

že požadavky, které jsou kladeny na kvalifikovanost pedagogů v mateřských školách, jsou menší. Na 

rozdíl od základních škol, zde stačí pouze středoškolské vzdělání. Se zvyšující se úrovní vzdělání 

stoupají i nároky na kvalifikaci pedagogů. Vzhledem k příhraniční poloze regionu zde vyvstává 

problém s finančním ohodnocením pedagogů, někteří lidé, ač mají odpovídající vzdělání, si raději 

najdou mnohem lépe placenou práci v zahraničí a školy pak mají problém sehnat vůbec nějaké 

pedagogy. V mnoha případech si učitelé doplňují svoje vzdělání při zaměstnání. S nižším finančním 

ohodnocením je rovněž spojen počet mužů pedagogů, kteří aby splnili očekávanou roli „živitele“ 

rodiny, raději jdou pracovat do jiného oboru nebo do zahraničí. 
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Tab. 71. Počet absolventů ZŠ na území SO ORP 

žáci, kteří 

ukončili 

školní 

docházku 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

B
ěž

n
é 

tř
íd

y 

Sp
ec

iá
ln

í 

tř
íd

y 

B
ěž

n
é 

tř
íd

y 
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í 
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y 
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y 
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iá
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í 

tř
íd
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B
ěž

n
é 

tř
íd

y 
Sp

ec
iá

ln
í 

tř
íd

y 

celkem 149 8 163 7 140 5 129 11 126 8 142 8 151 8 135 9 

V 

to

m 

v 7.               

roč. 
1 0 3 0 4 0 3 0 2 0 2 0 4 0 7 0 

v 8.                 

roč. 
5 0 9 0 11 0 8 1 11 1 10 0 9 0 9 4 

v 9.              

roč. 
143 0 148 6 125 5 118 10 113 7 130 6 138 7 119 3 

v 10. 

roč. 
0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 

žáci, kteří přešli do víceletých gymnázií v 5. Ročníku 

celkem 31 0 29 0 31 0 27 0 32 0 32 0 33 0 32 0 

Zdroj: Výkazy MŠMT, výroční zprávy jednotlivých škol 

Vývoj počtu absolventů je přímo úměrný počtu dětí ve školách.  Většina žáků ukončuje základní 

vzdělání v 9. třídě, někteří ukončují základní vzdělání v 7. nebo 8. třídě. Ve velké většině se jedná 

o žáky z běžných tříd, kteří pocházejí ze sociálně slabšího prostředí a ze strany rodiny nemají motivaci 

k ukončení alespoň základního vzdělání. Mezi důvody k předčasnému ukončení docházky je např. 

rodičovství žáka. Co se týká přestupů žáků na nižší stupeň gymnázií, v Aši působí osmileté 

gymnázium, které každoročně otvírá jednu třídu a tím je také daný počet přestupů žáků v pátých 

třídách (27 – 33 žáků).     

Tab. 72. Hospodaření ZŠ a sloučených ZŠ a MŠ 

ZŠ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Příjmy                54958,0 57223,0 56918,0 61074,0 62012,0 64862,0 

Výdaje celkem 53957,0 56174,0 56095,0 60065,0 60910,0 63733,0 

Z toho provozní 53867,0 57106,0 56095,0 58915,0 59802,0 62949,0 

Investice 90,0 68,0 0,0 1150,0 1108,0 784,0 

Sloučené ZŠ a MŠ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Příjmy                0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Výdaje celkem 4020,0 4022,0 4024,0 4026,0 4028,0 4030,0 

Z toho provozní 70311,0 73081,0 73418,0 78812,0 80367,0 84326,0 

Investice 15210,0 264,0 56095,0 17617,0 18277,0 19315,0 

Zdroj: data.mfcr.cz 
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Tab. 73. Přehled zařízení, která jsou součástí ZŠ 

 
Školní 

družina 

Školní 

jídelna/ 

výdejna 

Školní klub tělocvična Hřiště 

Základní škola a mateřská 

škola Aš, Okružní 57 
x x  x X 

Základní škola Aš, Hlávkova 
26, okres Cheb 

x x  x X 

Základní škola Aš, Kamenná 
152, okres Cheb 

x x  x X 

Základní škola a Praktická 
škola 

x     

Základní škola Hranice, 
okres Cheb 

x x  x X 

Základní škola a mateřská 

škola Hazlov, Hazlov 119, 

351 32 Hazlov, okres Cheb 

x x  x X 

Zdroj: výroční zprávy jednotlivých škol 

 

Popis jednotlivých základních škol 

 

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb 

Tato příspěvková organizace sestává ze čtyř organizačních složek – jedné základní školy a tří 

mateřských škol: 

ZŠ Okružní 

Budova školy je po rekonstrukci, kterou prošla v období června – srpna 2006, v dobrém technickém 

stavu. Součástí celkové rekonstrukce nebyla oprava střechy, dílčí opravy jsou proto každoroční 

záležitostí. Také sklepní prostory budovy nebyly rekonstruovány, které jsou nevyužité po staré 

kotelně a uhelně. Prostory nejsou ani odizolovány, proto jsou vlhké a vyžadují častou a nákladnou 

údržbu.  

Škola je vybavena odbornou učebnou pro přírodovědné předměty s interaktivní tabulí, tělocvičnou, 

aulou, školními dílnami, školní cvičnou kuchyní, keramickou dílnou, družinou a školní jídelnou. Mezi 

moderně vybavené třídy ve škole patří učebna ICT, jazyková učebna v přízemí školy s interaktivním 

dataprojektorem a žákovská knihovna. Všechny třídy prvního i druhého stupně jsou vybaveny 

dataprojektory s reproduktory, dvě třídy prvního stupně jsou vybaveny interaktivními tabulemi. 

V učebnách prvního stupně jsou počítače s napojením do sítě a s přístupem na internet, učitelé 

druhého stupně používají převážně notebooky, proto jsou učebny vybaveny přípojkami na počítače 
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s propojením do sítě a přístupem na internet. Téměř všechny třídy jsou již vybaveny novými 

polohovacími lavicemi. 

V půdních prostorách školy je umístěna nová žákovská knihovna vybavená funkčním nábytkem 

a každoročně doplňovaná novými knihami za účelem zvyšování čtenářské gramotnosti a zájmu žáků 

o čtení. Knihovna je využívána i pro výuku a různé mimoškolní akce nebo např. ke vzdělávání žáků 

1. stupně se sociálním znevýhodněním. 

Pro účely ochrany majetku školy slouží ve škole druhým rokem elektronický zabezpečovací systém.  

K vybavenosti školy patří nové sportoviště, které slouží nejen žákům školy, ale i veřejnosti, a zahrada 

pro ŠD, na kterou byly pořízeny nové hrací prvky. Nově byl vyčleněn, upraven a oplocen prostor na 

vybudování školní zahrady pro výuku pracovních činností, který škola dlouhodobě postrádala. 

Základní škola je koncipována jako úplná základní škola. Ve školním roce 2015/2016 byla výuka 

realizována ve 14 třídách s celkovým počtem 330 žáků vykázaných v zahajovacím výkazu; z celkového 

počtu bylo na prvním stupni 228 a na druhém stupni 102 žáků, průměrná naplněnost tříd byla 

23,6 žáků. 

V oblasti čtenářské gramotnosti jsou používány jak klasické výukové metody, tak i metody inovativní, 

konkrétně, metoda Sfumato. O tuto metodu je mezi pedagogy značný zájem a ochota se v ní 

vzdělávat a vyučovat. V matematické gramotnosti jsou na škole používány pouze metody klasické 

a pedagogové, s výjimkou několika vyučujících 1. stupně, se i nadále přiklání k využívání těchto 

metod. 

V oblasti inkluze není základní škola bezbariérová, doposud však nebyla aktuální potřeba 

bezbariérovosti, doposud byla vzdělávána pouze jedna žákyně s touto potřebou a to v mateřské škole 

Okružní, která bezbariérová je. Ve výuce škola vždy zařazovala proinkluzivní opatření a vzdělávala 

a integrovala žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, což činí i nyní, pedagogové se v této oblasti 

vzdělávali a vzdělávají. V loňském školním roce byl uskutečněn přímo na škole vzdělávací seminář pro 

všechny pedagogy zaměřený na tuto tématiku a aktuální požadavky dle novely školského zákona. Co 

pedagogové školy v současné době aktuálně postrádají a v čem májí zájem se vzdělávat, je 

problematika žáků cizinců nemluvících českým jazykem. 

Škola je vybavena školními dílnami umístěnými ve sklepních prostorách budovy. Prostory jsou 

vyhovující, avšak je potřeba je rekonstruovat a modernizovat, což je i záměrem školy v budoucích 

letech. Škola využila pro zlepšení vybavení školních dílen v loňském roce Výzvy č. 57 MŠMT, avšak 

i nadále je potřeba pořizovat a dovybavovat novým vybavením, např. novými žákovskými ponky 

s napojením na elektro apod. Výuka pracovních činností ve školních dílnách má však malou výukovou 

dotaci – 1 hodina týdně v 7. ročníku. V ostatních ročnících je výuka rozdělena na vaření a finanční 

gramotnost, pozemky a volbu povolání. Zejména při volbě povolání navštěvují žáci a seznamují 

se s firmami a trhem práce regionu, spolupracuje se středními školami regionu, které jsou pravidelně 

zvány jak do hodin PČ, tak na třídní schůzky rodičů vycházejících žáků, nebo jsou navštěvovány 

výstavy škol v Chebu, Sokolově nebo Karlových Varech. Spolupráce je v této oblasti na výborné 

úrovni. Tyto činnosti zprostředkovává a zajišťuje kvalifikovaná výchovná poradkyně, která žákům 

zároveň poskytuje kariérové poradenství. 
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Ve škole se vyučují dva cizí jazyky – od 3. třídy je to anglický jazyk jako první cizí jazyk s tříhodinovou 

týdenní dotací a od 7. ročníku německý jazyk s dvouhodinovou týdenní dotací. Tento systém není 

zamýšleno do budoucna měnit, velikým problémem školy je však nedostatek kvalifikovaných 

pedagogů na výuku jazyků. Naše zkušenost je taková, že kvalifikovaní pedagogové se znalostí jazyka 

ze školství odcházejí a hledají uplatnění v nepedagogických oborech, nejlépe však v zahraničí. Na 

zajištění kvalifikovaných pedagogů (a to nejen jazykářů) se škola dlouhodobě, leč s malým efektem, 

zaměřuje a uvítala by pomoc v tomto směru jak sdružení MAP, tak zřizovatele.  

 

Základní škola Aš, Hlávkova 26, okres Cheb 

Organizace poskytuje žákům základní vzdělání. Hlavní účel a předmět činnosti je vymezen zákonem 

č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  Organizace je oprávněna provozovat doplňkovou 

činnost, která nesmí být vykonávána na úkor hlavního účelu a předmětu činnosti organizace.  

Základní škola Aš, Hlávkova 26, okres Cheb je umístěna v okrajové části města s dostatečnou 

spádovou oblastí pro žáky. Škola má ve své správě nemovitý majetek v celkové účetní hodnotě 

28.357.292,52 Kč. Budova školy je postavena na parcele č. 1612 a č. 4003 o rozloze 4 118 m2. 

K užívání má škola další pozemky o rozloze 7 378 m2, které jsou využívány jako hřiště, pozemek pro 

pracovní činnosti a rekreaci žáků.   

Technický stav odpovídá stáří budovy. Postupnou rekonstrukcí a opravami se daří udržovat 

provozuschopný stav a snižovat energetickou náročnost budovy (výměna oken, úsporné osvětlení). 

Ve školním roce 2015/16 pokračovala oprava elektrorozvodů, proběhlo malování chodeb a tříd, 

výměna plastových oken. Byla provedena oprava školní jídelny a výdejny, která zahrnovala opravu 

elektroinstalace a sanitárních rozvodů a výměnu oken. Úpravami vznikl prostor na nové oddělení 

školní družiny. Byl vybudován nový, krytý vstup do školní družiny/ jídelny. Dále byla opravena vstupní 

zpevněná plocha a plot včetně vstupních bran. Počítačová učebna byla vybavena novými stavitelnými 

lavicemi a židlemi. V uplynulém roce škola disponovala celkem 24 učebnami. 11 učeben bylo určeno 

pro 1. stupeň, 13 pro 2. stupeň. Učebny pro 6. - 9. ročník jsou koncipovány jako odborné, 8 z nich je 

i kmenovými. Kromě toho žáci využívají dílnu, cvičnou kuchyňku a učebnu informatiky. Pro zajištění 

tělesné výchovy slouží tělocvična a školní hřiště. Pro činnost družiny jsou v provozu 3 samostatná 

oddělení. Zázemí školy doplňují 4 kanceláře, 4 kabinety (další jsou umístěny v učebnách), knihovna, 

sklad učebnic a byt školníka. Učitelé mají k dispozici 3 sborovny. I ve školním roce 2015/16 

pokračovalo vybavování školy moderními učebními pomůckami. Pokračovala obnova počítačů 

v učebně PC. Z finančních prostředků školy byl dokoupen nábytek do tříd. Notebook má 20 učitelů, 

k dispozici je 12 projektorů, 9 interaktivních tabulí. Stále stoupá počet učitelů, kteří tuto techniku 

využívají.   

Ve škole je zavedena matrika školy v elektronické podobě (Bakaláři). Od měsíce září 2014 jsou plně 

zprovozněny moduly Třídní kniha a Elektronická žákovská knížka, čímž se zlepšila okamžitá 

informovanost rodičů o školních známkách žáků.  Škola používá elektronický stravovací systém, 

ve kterém je možné využívat internetového připojení k odhlašování obědů a k výběru jídel. 

Základní škola Hlávkova, Aš vykonává činnost základní školy s kapacitou 630 žáků, činnost školní 

družiny s kapacitou 90 žáků a činnost školní jídelny-výdejny s kapacitou 250 stravovaných. 
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Ve školním roce 2015/2016 byla výuka realizována v 16 třídách s celkovým počtem 386 žáků. 

Škola svoji vzdělávací nabídku inovuje formou aktualizace obsahu vzdělávacích programů na základě 

analýzy potřeb účastníků vzdělávání, možností a příležitostí školy a záměrů zřizovatele. Koncepční 

záměry vedení školy se promítají do priorit zaměření školy, důraz je rovněž kladen na postupné 

zavádění nových metod a forem práce do vzdělávání. 

Mezi priority školy patří rovněž snaha zajistit podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Škola vyhledává žáky ohrožené rizikem neúspěšnosti. V rámci poradenských 

služeb, jež v této oblasti zajišťují třídní učitelé a výchovný poradce, a ve spolupráci se školskými 

poradenskými pracovišti zajišťuje diagnostiku vzdělávacích potřeb. Na základě doporučení následně 

přijímá opatření pro jejich vzdělávání. Patří k nim tvorba individuálních vzdělávacích plánů, 

poskytování reedukační péče, zajišťování pomoci asistenty pedagoga a individuální pomoc při výuce 

a přípravě na ni, používání kompenzačních pomůcek aj. Škole se lépe daří realizovat podpůrná 

opatření v případě žáků s těmi druhy vzdělávacích potřeb, jež se běžně vyskytují (vývojové poruchy 

učení). Při vzdělávání žáků s více vadami hledá škola účinné postupy pro jejich vzdělávání 

ve spolupráci se speciálními pracovišti, podpůrná opatření realizuje také v rámci jiné organizace 

vzdělávání (úprav učebního plánu), atd.  

Výchovu a vzdělávání zabezpečuje celkem 34 pedagogických pracovníků včetně ředitele školy 

(25 učitelů, tři vychovatelky školní družiny: jedna vychovatelka je současně i asistentka pedagoga 

a šest asistentů pedagoga). Podmínku odborné kvalifikace splňuje 21 učitelů, všechny vychovatelky 

a jedna asistentka pedagoga. V současné době studují ke splnění kvalifikačních předpokladů tři 

učitelé a pět asistentů pedagoga; pedagogická pracovnice, jež přebírá postupně agendu výchovného 

poradenství, získává specializaci studiem pro výchovné poradce. Učitel dějepisu a přírodopisu nemá 

odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává. Ředitel školy prokázal, že 

tohoto pedagogického pracovníka zaměstnává v nezbytně nutném rozsahu po dobu nezbytně 

nutnou.   

Další vzdělávání pedagogických pracovníků je uskutečňováno prostřednictvím akreditovaných 

vzdělávacích programů. Ředitel školy má vypracovaný plán personálního rozvoje pedagogických 

pracovníků. Učitelé rozvíjejí své profesní kompetence na vzdělávacích akcích (např. vzdělávání dle 

konstruktivistické metody v matematice a splývavého čtení v českém jazyce, vzdělávání v nové 

legislativě, vzdělávání na využití interaktivní tabule, škola bezpečného internetu, etické dílny). 

Škola má jasně formulovanou střednědobou koncepci rozvoje, která vychází z místních podmínek a je 

zapracována do školních vzdělávacích programů. Je zaměřena zejména na aktivní rozvoj 

komunikačních dovedností v cizích jazycích, znalosti v oblasti ICT a podporu zdravého životního stylu, 

zejména budováním pozitivního vztahu ke sportu a pohybu vůbec. 

Zdroj: http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy?d=4969 
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Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb 

Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb je úplnou základní školou (I. a II. stupeň) se školní 

družinou a od 1. 1. 2006 se školní jídelnou – výdejnou. Organizace poskytuje žákům základní vzdělání. 

Hlavní účel a předmět činnosti organizace je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s prováděcími 

vyhláškami a předpisy. 

Základní škola Kamenná, Aš vykonává činnost základní školy s kapacitou 600 žáků, činnost školní 

družiny s kapacitou 120 žáků a činnost školní jídelny-výdejny s kapacitou 350 stravovaných. 

K 30. 9. 2015 byla výuka realizována v 19 třídách s celkovým počtem 485 žáků vykázaných 

v zahajovacím výkazu. 

Škola po celý rok pracuje na základě ročního plánu s uvedením konkrétních termínů konání 

pedagogických rad, třídních schůzek, celoškolních akcí. Přesnější informace a aktuality jsou vždy 

zapracovány do týdenních plánů. Součástí ročního plánu je přehled mimoškolní a zájmové činnosti 

(sportovní, výtvarné, pěvecké a jazykové soutěže) a školní projekty. Na I. stupni pracuje metodické 

sdružení, na II. stupni se dle potřeb scházejí předmětové komise.  

Všichni vyučující pracují na základě svých vlastních podrobných učebních plánů v souladu s osnovami 

a školním vzdělávacím programem. Ve školním roce se uskutečnily tři třídní schůzky, kde byli rodiče 

informováni o chování a prospěchu žáků, o aktuálních změnách, aktivitách a záměrech školy. 

Začátkem června proběhlo setkání rodičů budoucích prvňáčků. Školní informační systém se skládá 

ze tří základních a v praxi již roky ověřených částí. Pro evidenci osobních a školních dat, jakožto 

i zpracování rozvrhu a suplování je používán systém Bakaláři. Tento systém je přístupný nejen 

vyučujícím, ale i rodičům, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, kdy mohou získávat informace o studiu 

žáka prostřednictvím internetové sítě. Systém umožňuje zjistit, zda žák dochází do školy, jaké má 

výsledky a mnoho dalších informací spojených se školou. Nejdůležitější funkce systému Bakaláři jsou 

omluvené a neomluvené hodiny, pochvaly a kázeňská opatření, aktuální informace o známkách 

a jejich průměru, zobrazení rozvrhu s přehledem akcí v daném dni, rozvrh žáka a třídy. Pro prezentaci 

školních akcí, dalších informací a sdělení ze života školy jsou používány školní webové stránky 

(www.kamenka.cz) včetně celého systému doplňků.    

Základní škola je umístěna ve středu města v budově, kterou město Aš zakoupilo v roce 1877 

s úmyslem vybudovat novou školu. K slavnostnímu otevření školy došlo v září 1890. Škola je po 

částečné rekonstrukci (2005 – 2006) – kompletní výměna rozvodů vody, odpadů a topení, byly 

položeny nové podlahy na chodbách, vybudovala se školní výdejna – jídelna, přistavěly se zcela nové 

šatny a byly dokončeny práce na fasádě. V roce 2009 byla dokončena elektroinstalace, (akce byla 

rozdělena do dvou let). V roce 2015 byla dokončena investiční výměna oken ve škole, celá akce byla 

realizována v průběhu tří let a byla financována z investičního fondu školy v celkové výši 3 144 845,- 

Kč. V roce 2016 byla provedena rekonstrukce omítek stěn a stropů ve 3.NP (třídy, chodba). Tato 

investiční akce byla opět financována z investičního fondu školy ve výši 632 990,-Kč. Zároveň 

o hlavních prázdninách probíhaly drobné opravy. Škola je napojena na centrální zdroj zásobování 

tepla. Úroveň a provedení tepelné izolace rozvodů nevyhovuje současným požadavkům zákona 

č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 193/2007 Sb. Třída energetické náročnosti školy je E – nehospodárná. 



130 
 
 

 

Z průkazu energetické náročnosti vyplývá, že je nutno zateplit půdu, střechu tělocvičny a vyměnit 

okna. 

V současné době je čtenářská i matematická gramotnost na škole podporována většinou vyučujících. 

Čtenářská gramotnost je začleněna do výuky všech povinných předmětů, především ale do výuky 

českého jazyka a literatury. Důraz je kladen především na budování kladného vztahu ke čtení, 

porozumění a pochopení čteného textu, rozvoj fantazie, interpretace a reprodukce čteného textu. Na 

II. stupni se navíc pracuje již s odbornými texty s cílem shrnout nové poznatky a využívat je 

v následné debatě. K dispozici je školní knihovna, kam pravidelně dokupujeme nové tituly. 

(V říjnu 2 vyučující z I. stupně absolvovaly školení: Jaké jsou další možnosti rozvoje čtenářské 

gramotnosti – I. st. ZŠ.) 

I rozvoj matematické gramotnosti se škola snaží začlenit do výuky povinných předmětů s cílem 

uplatňovat a využívat získané dovednosti a znalosti v různých situacích běžného života – nákup, 

domácí rozpočet, cestování (např. odhadnout a pak určit vzdálenost), sportovní výsledky a statistiky 

apod. Jsou využívány běžné metody: řízený rozhovor a rozbor konkrétní situace – formulace, 

modelování, využívání různých názorných pomůcek – rozvoj názornosti, představivosti, výpočetní 

techniku. Na II. Stupni je pak zařazena jako povinný předmět finanční gramotnost. 

V současné době 4 vyučující I. stupně absolvovali prázdninový kurs Matematika prof. Hejného, 

postupy a získané poznatky průběžně zařazují do výuky matematiky. 

Do budoucna je cílem více aplikovat čtenářské dílny do samotné výuky, vytvořit čtenářské koutky. 

Více se zaměřit na DVPP v oblasti matematiky a finanční gramotnosti. 

Současný stav inkluze je ten, že je škola pouze z části bezbariérová – bezbariérový vstup je umožněn 

do přízemí budovy postranními vchody – žákovské šatny. 

Ve škole se pracuje s žáky se speciálně vzdělávacími potřebami – jsou vypracovány individuální 

vzdělávací plány, žáci jsou zařazeni do ambulantní nápravné péče, snaha o začlenění žáků z jiného 

kulturního prostředí – práce s cizinci. Úzká spolupráce s PPP a SPC. 

Na škole pracuje výchovný poradce, speciální pedagog a školní metodik prevence sociálně-

patologických jevů. 

Ve škole je snaha o výstavbu venkovního výtahu. Výchovný poradce, speciální pedagog i školní 

metodik prevence sociálně - patologických jevů by měli mít zkrácenou přímou vyučovací povinnost 

(velká zátěž na administrativu). 

Pro oblast polytechnického vzdělávání jsou ve škole vybudovány školní dílny, školní cvičná kuchyň – 

je nutná jejich modernizace, dovybavení tak, aby to odpovídalo současným požadavkům vzdělávání. 

Nelze rozšiřovat, na škole nejsou volné prostory, musí se využít současný stav. Obsah výuky vychází 

z RVP a následně z ŠVP a je přizpůsoben materiálnímu zázemí ve škole. 

Výuka cizích jazyků začíná ve 3. ročníku. Z důvodu přestupu žáků 5. ročníků na víceleté gymnázium 
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(cca 13 žáků každý rok) škola přestala nabízet výuku německého jazyka jako 1. cizího jazyka (není 

návaznost na gymnázium, ve škole zůstávaly málo početné skupiny). 

Současná výuka je ve 3. – 6. Ročníku 1. cizí jazyk pouze anglický jazyk, pak od 7. ročníku 2. cizí jazyk – 

základy německého jazyka. V 7. – 9. Ročníku 1. cizí jazyk – anglický nebo německý, 2. cizí jazyk – 

základy anglického nebo základy německého jazyka 

Výuka probíhá v kmenových třídách nebo v jazykové učebně (nábytek standartní vybavení + 

interaktivní tabule). 

Výhledem školy do budoucna je modernizace jazykové učebny (vybavení + lepší technické zázemí). 

Kariérové poradenství na škole zajišťuje výchovný poradce. V 8. a 9. ročníku je povinný předmět 

Volba povolání (vyučuje výchovný poradce), vždy na začátku 9. ročníku žáci absolvují profi testy 

(zajišťuje PPP) a následně probíhají konzultace s rodiči. Žáci 9. ročníku navštěvují burzy středních škol, 

popř. chodí na exkurze do blízkých podniků. 

 

Základní škola a Praktická škola Aš  

Nejvyšší povolený počet žáků ve škole je 120. Ve školním roce 2015/2016 byla výuka realizována 

v 9 třídách s celkovým počtem 62 žáků vykázaných v zahajovacím výkazu. 

Hlavním účelem zařízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků se zdravotním 

postižením podle školních vzdělávacích programů.  

Ve školním vzdělávacím programu jsou stanoveny priority základního vzdělávání pro žáky 

se zdravotním postižením. 

Učení – umět využít nabyté vědomosti a dovednosti v běžném životě, pochopit, že celoživotní 

vzdělávání je prostředkem pro uplatnění se na trhu práce, řešit problémy v rámci svých schopností, 

vědět, kde získat informace. 

Práce – získávat dovednosti v zacházení s pracovními nástroji a osvojit si dané pracovní postupy, 

vytvořit návyky pro používání ochranných pracovních prostředků, učit se být odpovědným 

za výsledky své práce, orientovat se v různých oborech lidské činnosti, a to s ohledem na volbu 

povolání a další společenské uplatnění, připravit se na práci v chráněných dílnách (žáci s těžkým 

zdravotním postižením). 

Návrat k tradicím – uchovávat kulturní dědictví našich předků, učit se vnímat hodnoty života, rozvíjet 

manuální dovednosti a zručnosti. 

Kooperace – schopnost vzájemně spolupracovat ve skupině dětí s různým druhem a stupněm 

postižení, být platným členem i v týmu zdravých. 

Komunikace – umět vyjádřit vlastní názor, naučit se naslouchat jiným, vhodným způsobem 

argumentovat, zvládat afekty při řešení konfliktů. 
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Multikultura – využívat spolupráce s partnerskými školami zemí Evropské unie, seznamovat 

se s romskou kulturou (pohádky, písně, romské zvyky a tradice). 

Zdravý životní styl – zvyšovat zdravotní uvědomění u žáků s lehkým mentálním postižením, poznat 

rizika ohrožující zdraví. 

Ochrana žáka za mimořádných událostí – osvojit si nezbytné znalosti a nacvičit základní dovednosti 

potřebné k ochraně života a zdraví za mimořádných událostí, účastnit se aktivit za přímé účasti 

pracovníků složek (hasičský záchranný sbor, rychlá lékařská pomoc, Krajská hygienická stanice, Policie 

ČR a Městská policie). 

Informace – pracovat s informačními technologiemi, využívat základní funkce PC ve výuce 

a v zájmových útvarech, volitelných předmětech, vyhledávat informace prostřednictvím internetu, 

vyměňovat si e-maily se žáky z partnerských škol, pracovat s interaktivní tabulí. 

Mediální výchova – naučit se správnému vystupování před třídou, celou školou a na veřejnosti, umět 

přiměřeně věku vyjádřit svůj názor. 

Základní škola je příspěvkovou organizací, je školou pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Speciálně pedagogickou péči poskytuje převážně žákům ze všech částí města Aš, ale stejně tak žákům 

dojíždějícím z přilehlých obcí popř. z okrajových částí dalších měst. 

Škola je umístěna v budově, která je majetkem zřizovatele, a byla v roce 2000 bezúplatně převedena 

MŠMT a MF ČR na Město Aš, a tvoří ji základní škola – 1 přípravná třída, základní škola  

praktická – 9 ročníků, základní škola speciální – 1 třída, 1 třída s rehabilitačním programem,  

1 třída – žáci vzděláváni podle §42 zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon a praktická škola 

dvouletá – 1. třída - 1. a 2. Ročník. Na škole se nachází 12 specializovaných odborných pracoven – 

učebna PC (15 počítačů pro žáky + 1 počítač pro učitele, dataprojektor), cvičná kuchyň (spojená 

s výdejnou obědů), šicí dílna, kovodílna, dřevodílna, keramická dílna, hudebna, 3 učebny 

s interaktivní tabulí, žákovská knihovna, relaxační místnost, miniposilovna, učebna výtvarné výchovy. 

Na škole je také pracovna rehabilitačního stupně ZŠ speciální se sociálním zázemím, výdejna obědů, 

aula – společenská místnost, multifunkční hřiště – v areálu školy. Dále kabinety, sborovna, ředitelna 

a místnosti technického zázemí.  

Na škole stále pracuje SPC Karlovy Vary, škola nabídla pronájem dvou místností, kde si speciálně 

pedagogické centrum otevřelo detašované pracoviště SPC Aš. SPC je plně vytíženo, široká veřejnost 

činnost detašovaného pracoviště SPC Karlovy Vary v Aši uvítala. 

Čtenářská a matematická gramotnost – při výuce čtení je používána metodu Sfumato, matematika – 

klasická výuka s individuálním přizpůsobením každému jednotlivému žákovi, všichni žáci 1. stupně 

pracují podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP). 

Inkluze – škola je zřízená dle § 16 odst. 9, na škole vyučuje 6 speciálních pedagogů. Ve škole pracuje 

detašované pracoviště SPC Karlovy Vary, které poskytuje své služby všem školám a rodinám v Aši, 

Hranicích a Hazlově. Zadní vchod do školy je přizpůsoben bezbariérově, škola vlastní schodolez. 

Polytechnické vzdělávání – týdenní časová dotace vyučovacích hodin obsahuje navýšený počet 

pracovních činností – celkem 6 hodin týdně. Škola má dvě pracovní dílny, které jsou vybavené 
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pracovními stoly – ponky. Dále je pro výuku používána nově zrekonstruovaná cvičná kuchyně, kde 

jsou 4 pracovní místa, každé vybavené sporákem a mycím dřezem. Šicí dílna je vybavena šicími stroji, 

které však bude nutné v nejbližší době zakoupit nové.  

Zájem žáků na 2. stupni o manuální práci je však minimální, s přibývajícím věkem klesá. Příčina je 

spatřována ve špatně nastaveném sociálním systému, kdy jsou ve škole žáci, jejichž rodiče a dokonce 

už i prarodiče nikdy nepracovali a jen využívají sociálních dávek. 

Jazykové vzdělávání - vzhledem ke speciálním vzdělávacím potřebám žáků je vyučován pouze 

německý jazyk a to od 6. ročníku.  

Kariérové poradenství – na škole pracuje výchovný poradce, který s každým žákem a rodičem pracuje 

individuálně. Každý rok ukončí povinnou školní docházku 5 až 8 žáků. Žákům, kteří by vyšli z nižšího 

než 9. ročníku umožňujeme získání základního vzdělání – ředitel školy povolí pokračovat ve školní 

docházce desátým rokem. Žáci se středním mentálním postižením, popř. postižením lehkým 

v kombinaci s jiným postižením mohou pokračovat ve studiu na střední Praktické škole dvouleté, jejíž 

činnost naše škola vykonává. Žáci s LMP však mohou pokračovat ve studiu nejblíže na ISŠ v Chebu, 

což je pro ně velmi zatěžující a téměř vždy studia zanechají. Proto usilujeme o otevření učebního 

oboru E – strojírenské práce, který by umožnil pokračovat ve středním vzdělávání i těmto žákům 

a žákům z jiných škol, kteří ukončili povinnou školní docházku v nižším než 9. ročníku. 

 

Základní škola Hranice, okres Cheb 

Základní škola Hranice, okres Cheb je úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem a nachází 

se ve středu obce. Je jedinou školou ve městě, a proto je spádovou školou pro části Studánka 

a Trojmezí.  

Škola má odloučené pracoviště - školní družinu.  Tělocvičnu škola nemá, musí se docházet 

do tělocvičny mimo budovu. 

Základní škola Hranice má kapacitu 300 žáků. Ve školním roce 2015/2016 byla výuka realizována 

v 9 třídách s celkovým počtem 162 žáků. 

Prostory pro výuku jsou dostatečné. Na prvním stupni jsou třídy méně prostorné, ve třídě je vždy 

odpočinkový kout, sestavení nábytku a lavic odpovídá výuce, která ve třídách probíhá.  Na druhém 

stupni jsou umístěny kmenové třídy a samostatné učebny. Na škole jsou následující odborné učebny 

– učebna hudební výchovy, učebna dramatické výchovy, učebna jazyků, učebna zeměpisu, 

přírodopisu, výtvarné výchovy, fyziky a chemie. Dále je na škole keramická dílna, 2 počítačové 

učebny, školní filmový klub, knihovna. Škola má hygienické zázemí v souladu s hygienickými 

požadavky, na prvním stupni je potřebná rekonstrukce elektroinstalace a zateplení staré budovy. 

Ve škole jsou podporovány učebním plánem volitelné předměty - výtvarné techniky, práce s počítači, 

pracovní činnosti a ekologické aktivity.  

Škola spolupracuje se žáky, s rodiči, s veřejností a veřejnými institucemi.  

Základní škola Hranice je tvořivá a tvůrčí. Používá tvořivé metody ve výuce, aktivní přístup žáků 
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k výuce, uplatňování vlastního názoru, schopnost řešení problémů, ochota získávání a zpracování 

informací, ohled na kvalitu odevzdaných prací, rozvoj schopnosti učit se, promýšlet různé strategie 

při řešení úloh, tvořivé myšlení a logické uvažování. 

Škola realizuje cíle základního vzdělávání, klíčové kompetence, výchovně-vzdělávací proces formami 

přiměřenými věku i schopnostem žáků, metody výuky, které vedou k porozumění učiva, pochopení 

souvislostí, aplikaci znalostí. 

ZŠ Hranice je otevřená všem žákům bez rozdílů, rodičům a veřejnosti, názorům, návrhům a nápadům. 

Škola má zájem na tom, aby vychovala kvalitní osobnosti ve všech oblastech, které jsou důležité pro 

uplatnění se v budoucím životě. Jde o chuť se vzdělávat, praktické dovednosti, mezilidské vztahy, 

zájem o kulturu, zájem o sport o podporu zálib žáků. 

Principy vzdělávání – vzdělávání na principu vzájemné komunikace mezi subjekty učitel – žák – 

rodiče, respektování zásady rovnoprávného přístupu k základnímu vzdělání pro všechny žáky, 

respektování zásady diferencované a individuální výuky jak pro žáky určitým způsobem 

znevýhodněné, tak pro žáky talentované a žáky s hlubším zájmem o některou vzdělávací oblast, 

zohledňování zvláštností žáků. 

V letošním roce škola pokračovala v programu Ekoškola. Věnovala se tématům energie, voda, 

odpady, prostředí školy, dopravě a Škole pro udržitelný rozvoj. Podařilo se jí získat čtvrtý mezinárodní 

titul Ekoškola.  

Zapojila se do projektu Litter Less, což je mezinárodní projekt pro Ekoškoly na podporu a zlepšení 

odpadového hospodářství ve škole. Nakoupila se spousta nářadí na školní pozemek.  

Od Nadace Partnerství se škola zúčastnila projektu ZOOM – děti v pohybu, v rámci kterého se žáci 

1. stupně zabývali dopravou a jejím vlivem na ŽP. Součástí projektu bylo také získávání Zelených stop 

za ekologickou dopravu jednotlivých žáků do školy. 

Základní škola pokračuje i v programu Recyklohraní a splnila všechny zadané úkoly. Odevzdala 

několikrát elektroodpad a baterie, za které získala spoustu bodů. 

Škola se účastnila setkání Ekoškol Karlovarského kraje, tentokrát v Chebu. 

Žáci 9. třídy získali téměř 60 000Kč v projektové žádosti ŠUŽ na vylepšení prostředí v okolí panelových 

domů. Vysadili alej z 8 javorů, vysadili 10 keřů, sestavili 3 lavičky a s pomocí města vybudovali plochu 

s lavičkami a stolkem k posezení seniorů. 

Za získané finance od firmy Chevak se nakoupila kameru na pozorování hnízdících ptáků a žáci 9. třídy 

v hodinách pracovních činností vyrobili speciální budku, do které se kamera naistalovala. Zahnízdili 

se v ní špačkové a vyvedli tři mláďata.  

Exkurze – ČOV Hranice 3. a 7. tř., Tepelná elektrárna Tisová 7. - 9. třída,  biostatek Valeč 8. a 9. tř., 

Botanická zahrada Bečov 5. a 7. tř., exkurze do Planetária v Chebu a do kamenolomu v Lipné 5. třída. 

Proběhl celoškolní Den Země zaměřený na poznávání přírodních, zeměpisných a historických 
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zajímavostí naší obce. 

V listopadu se uskutečnil Světový den Ekoškol. V rámci tohoto dne žáci jednotlivých tříd vyrobili 

stromy života. 

Žáci 9. třídy připravili pro žáky 1. stupně program o recyklaci odpadu. 

Žáci opravili a pověsili hmyzí domky, vyčistili ptačí budky, pokračovali v péči o školní zahradu. 

Žáci 5. třídy vyráběli ruční papír, ve 4. třídě se věnovali vermikompostování. 

Do projektu Hygienické stanice v Chebu pod názvem Význam vody pro člověka a přírodu se zapojili 

žáci 5. a 7. třídy. Proběhla beseda s praktickými ukázkami na ZŠ Hranice. 

Letos proběhly dvě sběrové akce pro veřejnost na podzim a na jaře vybralo se ohromné množství 

papíru a elektroodpadu. 

Čtenářská a matematická gramotnost – genetická metoda, Sfumato, Hejného metoda na 1. stupni 

(částečně). 

Inkluze – pro žáky se tvoří IVP, je v disponibilních hodinách předmět speciální pedagogické péče, 

škola chce zajistit bezbariérovost. 

Proinkluzivní opatření – speciální pedagog na škole (důchodového věku), je potřeba logoped, 

psycholog na částečný úvazek. 

Polytechnické vzdělávání – na škole jsou dílny - kovo a dřevo, školní kuchyňka, škola spolupracuje 

s firmami pouze formou exkurzí, je k dispozici školní zahrada se skleníkem. Obsah výuky je plněn dle 

ŠVP – od 6. – do 9. ročníku. 

Jazykové vzdělávání – od 3. třídy se vyučuje Aj, od 7. třídy Nj. Záměrem školy je vytvoření jazykové 

učebny. 

Kariérové poradenství – výchovný poradce v současné době studuje výchovné poradenství na ZČU 

v Plzni, pravidelně škola jezdí na burzy škol. 

 

Základní škola a mateřská škola Hazlov, okr. Cheb 

Příspěvková organizace vykonává činnost mateřské školy, základní školy, školní družiny, školní 

vývařovny a školní jídelny. 

Základní škola s kapacitou 300 míst poskytuje žákům základní vzdělávání a její činnost se řídí zákonem 

č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon) v jeho platném znění, zejména ustanovením § 44, a prováděcími předpisy. Základní škola je 

úplnou základní školou. Ve školním roce 2015/16 se výuka realizovala v 9 třídách (5 tříd na I. Stupni 

a 4 třídy na II. stupni) s celkovým počtem 140 žáků vykázaných v zahajovacím výkazu, z celkového 

počtu bylo na prvním stupni 80 a na druhém 60 žáků. Průměrná naplněnost tříd tedy byla 15,6 žáka, 

což je o 0, 2 nižší průměr než v předchozím školním roce.   
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Po ukončení školního roku 2015/16  16 žáků 9. třídy pokračuje ve vzdělávání na středních školách, 

3 žáci 5. třídy úspěšně složili přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia, 1 žákyně ukončila vzdělávání 

v 8. ročníku, 4 žáci se v průběhu školního roku odstěhovali. Do první třídy nastoupilo 16 žáků. Nový 

školní rok 2016/17 byl zahájen se 132 žáky. 

V 1. a 5. třídě působily asistentky pedagoga, které pomáhaly vyučujícím jak ve vzdělávacím, tak 

i výchovném procesu u žáka se zdravotním postižením a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Organizace je oprávněna provozovat doplňkovou činnost, která nesmí být vykonávána na úkor 

hlavního účelu a předmětu činnosti organizace.  Pronájem nemovitého majetku ve vlastnictví 

zřizovatele, hostinská činnost (v souladu s vnitřní směrnicí), mimoškolní výchova a vzdělávání, 

pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, nákup a prodej materiálu, zboží a služeb 

souvisejících s provozováním hlavního účelu a předmětu činnosti organizace. V rámci doplňkové 

činnosti byla pronajímána keramická dílna a zajišťováno stravování široké veřejnosti obce Hazlov 

a spádových oblastí.  

Technický stav a vybavení základní a mateřské školy se v roce 2015/16 příliš nezměnilo. V základní 

škole je k dispozici kromě 9 kmenových tříd také odborná učebna přírodovědných předmětů, 

odborná učebna výtvarné výchovy, mediální učebna vybavená interaktivní tabulí s PC, videem, DVD 

přehrávačem, menší aula, dřevodílna, keramická dílna, cvičná kuchyňka, dvě třídy školní družiny, 

školní jídelna a vývařovna.  K využití moderních technologií ve výuce slouží 5 interaktivních tabulí 

a 2 interaktivní dataprojektory s příslušenstvím a ozvučením, z nichž šest reaguje nejenom na dotyk 

pera, ale i ruky. Interaktivní dataprojektory jsou používány v 1. a 2. třídě. Uvedené zařízení je plně 

dostačující náhradou interaktivní tabule pro nejmenší žáky a je i podstatně levnější variantou. 

Digitálními technologiemi je nyní vybaveno všech 5 kmenových učeben 1. stupně a učitelky je plně 

využívají. Žáci 2. stupně využívají pro zpestření přírodovědných předmětů, především fyziky a chemie, 

digitální měřicí zařízení Pasco, které umožňuje naměřené hodnoty ihned zpracovat např. do podoby 

grafu na počítačích. Záměrem pro rok 2015/16 bylo dokoupit měřící zařízení tohoto systému pro 

přírodopisná laboratorní měření. V průběhu roku školu oslovila firma AV Media, aby se stala jejich 

partnerem v projektu “ROZVOJ KREATIVITY VE VÝUCE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ”.  Část 

finančních prostředků určených pro tuto aktivitu se bude moci v případě jejího schválení věnovat 

právě na zajištění dalších pomůcek pro přírodovědné předměty.  Pro výuku informatiky je k dispozici 

počítačová učebna, která byla včetně serverového řešení zmodernizována již před šesti lety. Za tu 

dobu se podstatně zvýšily nároky na školní síť a začalo se projevovat opotřebení serveru, který již na 

všechny úkoly nestačil. Proto škola mohla díky finančnímu příspěvku zřizovatele pořídit server nový. 

V příštích dvou letech by škola chtěla pořídit i nové počítače pro žáky. V září 2015 byl ukončen projekt 

„Moderní učitel 21. století“, ve kterém byla škola zapojena jako partner ČVUT Praha. Díky tomuto 

projektu má sice většina pedagogických pracovníků základní školy k dispozici svůj tablet, na druhou 

stranu se pedagogický sbor shodl, že tato aktivita škole příliš nových znalostí, zkušeností, 

materiálního vybavení nepřinesla a nehodnotí ji tedy zcela kladně.  Učební pomůcky pro jednotlivé 

předměty jsou modernizovány podle potřeb jednotlivých vyučujících a podle finančních prostředků 

školy. Prostory školy jsou dále využívány pro 3 kanceláře, sborovnu, 10 kabinetů, školní knihovnu, 

sklad učebnic, spisovnu. 

K vybavenosti školy patří relativně velká školní zahrada.  Na její jedné části je hřiště využívané 

především mateřskou školou a školní družinou, další část zahradní plochy byla využívána k výuce 
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pracovních činností – žáci se svými učiteli se starali v rámci možností o školní skalku a udržovali ji 

ve velmi pěkném stavu. Díky venkovní učebně, která je poblíž skalky, probíhala za příznivého počasí 

výuka i venku. Další poměrně velký prostor zahrady byl přebudován na školní hřiště, o které se starali 

starší žáci se svým učitelem tělesné výchovy V. Burianem. Poměrně velká část zahrady byla zastavěna 

novou moderní tělocvičnou, která byla v prosinci 2015 zkolaudována a od ledna 2016 se mohla začít 

využívat.  Vnitřní i vnější prostředí se škola snaží rok od roku zlepšovat. Rozsáhlé vstupní prostory 

si vzali za své členové uměleckých kroužků se svou vedoucí a vznikla zde velice pěkná galerie výrobků, 

které si mohou návštěvníci školy prohlédnout. Stále se však škola potýká s nevhodným osvětlením 

a již značně zastaralými podlahovými dlaždicemi. Na to je třeba se do budoucna zaměřit, aby 

se hlavní vchod do školy stal opravdu reprezentativním.  Vstup do školy je řešen trochu nešťastně, 

žáci a jejich rodiče se neměli za nepříznivého počasí kam schovat. Proto vyrostl v těsné blízkosti 

hlavního vchodu do školy přístřešek, který žáci využívají ke společným ranním diskusím. Plánem do 

budoucna je upravit podlahovou část, usadit lavičky a připevnit stojany na kola.  Ve školní budově je 

dále provozována školní vývařovna a jídelna pro stravování žáků a zaměstnanců školy, zaměstnanců 

zdrav. střediska, přihlášených občanů s trvalým pobytem v obci  Hazlov  a spádových oblastech.  Je 

snahou školní vývařovnu ve spolupráci se zřizovatelem postupně modernizovat.  V červenci 2016 

ukončily pracovní poměr všechny zaměstnankyně kuchyně a bylo třeba je nahradit. S novými 

pracovníky došlo i na některé změny ve vybavení kuchyně. Byl zakoupen a instalován nový 

konvektomat, kuchaři mohou využívat zatím zapůjčenou velkou pánev, prostor kuchyně byl upraven 

tak, aby byl zajištěn příznivější průchod mezi kuchyní a jídelnou. Vedoucí školní jídelny má plány na 

další drobné úpravy, které jsou finančně zvládnutelné a které opět trochu usnadní náročnou práci 

kuchařů. 

V matematice je na škole používána metoda Hejného v 6. ročníku, vyučující Marcela Vítů byla 

v letních měsících na letní škole – semináři, a bude se pokračovat a využívat metoda i v 1. až 3. třídě. 

V rámci matematiky se je na škole zaměření na finanční gramotnost a každý rok jsou i projekty 

s finančním manažerem.  Co se týká inkluze, žáky vyšetřené PPP na škole nejsou, ale běžně je 

pracováno se žáky s IVP i s tělesně postiženým žákem. Polytechnické vzdělávání je uskutečňováno 

v rámci pracovních činností v 8. a 9. třídě, škola má nově vybavenou školní dřevodílnu a investičním 

projektem chce vybudovat elektro a kovodílnu. V 1. až 9. třídě se vyučuje anglický jazyk, v 7. až 

9. třídě německý jazyk. Kariérové poradenství je obsaženo v rámci předmětu svět práce – volba 

povolání. 
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Popis základní umělecké školy 

 

V ORP Aš se nachází pouze jedna základní a umělecká škola, jejímž zřizovatelem je obec. Jde 

o základní uměleckou školu Roberta Schumanna, která má kapacitu 600 žáků. V roce 2015/2016 

navštěvovalo školu 508 žáků. 

Graf 41. Počet žáků ZUŠ v období 2009/2010 – 2015/2016 

 

Zdroj: Výroční zpráva 2015/2016 - ZUŠ Roberta Schumanna Aš 
 

Počet dětí v základní umělecké škole stoupl za sledované období o více než sto dětí. Konkrétně 

navštěvovalo ZUŠ v roce 2009/2010 404 žáků a v roce 2015/2016 508 žáků. 

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš 

Sídlo školy v Šaldově ulici je umístěno v centru města, dobře dostupné z ostatních ZŠ. Problémem 

jsou nedostačující prostory pro kolektivní obory, ale i individuální výuka hudebního oboru se realizuje 

při téměř maximální obsazenosti učeben. Vybavení školy je dostatečné, žáci mají k dispozici vše 

potřebné, chybí však finanční prostředky na pořízení kvalitních koncertních nástrojů. 

V následujících letech by se ZUŠ měla stěhovat do nových prostor v kulturním centru LaRitma v Aši. 

Pedagogové a vedení školy dopracovali se zřizovatelem podklady pro projektovou dokumentaci. 

Škola spolupracuje s Městem Aš na získání dotace EU na rekonstrukci části bývalého učňovského 

střediska Aritma /část již funguje jako KC LaRitma/, navázala kontakt s Musicschulle Adorf, která 

taktéž plánuje rekonstrukci městské budovy na novou uměleckou školu. 

Škola zřizuje všechny čtyři umělecké obory. Hudební – 272 žáků, výtvarný – 120 žáků, taneční – 39 

žáků a literárně-dramatický – 77 žáků, součástí výuky je rovněž multimediální tvorba. 

V hudebním oboru je zaměstnáno 20 učitelů, ve výtvarném 2, v literárně – dramatickém 

3 a v tanečním 1 učitelka. Z celkového počtu 26 pedagogů je 16 žen. 
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Ve  výtvarném, tanečním i literárně dramatickém oboru jsou učitelé kvalifikovaní. V hudebním oboru 

jsou kromě dvou všichni učitelé rovněž kvalifikovaní. 

Tak jako u ostatních školských zařízení i pedagogové ZUŠ se celoročně zúčastňovali akreditovaných 

seminářů v rámci DVPP.  

ZUŠ aktivně spolupracuje z městem Aš při pořádání různých kulturních akcí, koncertů, představení 

a projektů a na tyto akce pak čerpá podporu z grantového systému města nebo z dotačních titulů 

Karlovarského kraje. Kulturní akce jsou pořádané jednak pro místní i okolní školy a jednak pro širokou 

veřejnost. Škola rovněž pravidelně vyjíždí na různé soutěže, festivaly a setkání, na nichž jsou žáci 

ašské ZUŠ dlouhodobě velmi úspěšní.  

Při ZUŠ působí rovněž různé soubory např. hudební dudácký soubor Schumák, žesťový soubor, 

taneční soubor a 8 divadelních souborů 

 

Popis neformálního a zájmového vzdělávání 

 

V ORP Aš zastupuje neformální a zájmové vzdělávání městský dům dětí a mládeže Sluníčko Aš, jejímž 

zřizovatelem je obec.  

Městský dům dětí a mládeže Sluníčko Aš 

Městský dům dětí a mládeže Sluníčko je střediskem volného času. Činnost je vymezena zákonem 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon) a vyhláškou č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání. 

Zájmové a neformální vzdělávání probíhalo v hlavním středisku – MěDDM Sluníčko Aš 

a v odloučených zařízeních – Ašský bazén, Tělocvična G. Geipela, Střední odborná škola a Gymnázium 

Aš, ZŠ Hlávkova, Tělocvična Keller, MŠ a ZŠ Okružní, TJ Sklo Union Hranice, ZŠ Kamenná a ZŠ a PŠ Aš. 

Městský dům dětí a mládeže nabízí následující aktivity: pravidelné zájmové útvary – kroužky, 

dopravní výchova – výuka pro žáky základních škol, spontánní činnost – odpolední kluby, 

svépomocné skupiny, nepravidelná zájmová činnost – akce, výlety, zájezdy, soutěže, kurzy, táborová 

činnost – příměstské, pobytové výjezdní tábory. 

Vzdělávací oddělení jsou rozdělena na oddělení sportu, estetiky a techniky. 

Ve školním roce 2015/2016 došlo k nárůstu účastníků zájmového vzdělávání na 900 účastníků 

v pravidelných zájmových útvarech, kterých bylo ve školním roce otevřeno 60. 

Organizace se věnuje všestranné činnosti: programům zaměřeným na prevenci patologických jevů, 

vzdělávacím aktivitám pro širokou veřejnost, pedagogy, zahraniční studijní výjezdy Erasmus +, 

vzdělávání pedagogů dílčí přímé činnosti (v DDM proběhlo vzdělávání na podzim 2015, vyškoleno 

bylo 14 nových vedoucích zájmového vzdělávání, pořádání městské akce Den pro rodinu, 

pravidelným zájmovým aktivitám. 

http://www.lags.cz/skola.php?id=3825
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Počet interních zaměstnanců Městského domu dětí a mládeže Sluníčko Aš byl 10 a to ředitelka, 

vedoucí oddělení estetiky, vedoucí oddělení sportu, pedagog volného času, terénní sociálně- 

pedagogická asistentka, hlavní a mzdová účetní, administrativní pracovnice, správce dopravního 

hřiště, správce DDM a hospodářka. Ve školním roce 2015/2016 došlo k rozšíření zájmové činnosti. 

S MěDDM spolupracovalo celkem 50 spolupracovníků na DPP, kteří se podíleli na rozvoji zájmové 

činnosti. Pravidelná zájmová činnost: 

Tab. 74. Pravidelná zájmová činnost 

 CELKEM ŽENY MUŽI CIZINCI CIZINCI Z EU 

ZÁJMOVÉ 
ÚTVARY 

60 - - - - 

ÚČASTNÍCI 900 448 452 41 6 

DĚTI 46 30 15 3 1 

ŽÁCI 798 367 431 35 3 

STUDENTI 0 0 0 0 0 

OSTATNÍ 56 51 5 3 2 

Zdroj: Výroční zpráva Městského domu dětí a mládeže Sluníčko pro školní rok 2015-2016 

Bodova DDM Sluníčko Aš prochází postupně dílčími rekonstrukcemi, v rámci přeshraničního projektu 

bylo vybudováno dopravní hřiště. Budova dosud není plně bezbariérová, tyto úpravy jsou předmětem 

další rekonstrukce, která je plánována na rok 20018. V rámci této rekonstrukce dojde rovněž 

k obnově zastaralého vybavení některých učeben a obnově sociálního zařízení. 

Stejně jako u ostatních školských zařízení i pracovníci DDM se účastnili vzdělávacích akcí – studium 

pedagogiky pro pedagogy volného času, pedagog volného času, IRT výcvik, instruktor plavání, hra 

ve výuce cizích jazyků smysluplně, současné trendy v edukaci žáků s ADHD syndromem na ZŠ a SŠ 

běžného typu, škola hrou, funkční studium – úspěšný ředitel, řešení problémových situací ve školním 

prostředí z pohledu práva a systém přípravy a rozvoje a vedení pedagogů volného času I. 

 

2.1.5 Zajištění dopravní dostupnosti škol v území 

Všechny školy jsou dobře dopravně dostupné. Městská autobusová doprava je v Aši tvořena třemi 

linkami, které dostatečně zajišťují dopravní dostupnost do všech škol na území ORP Aš. Obec Krásná 

zajišťuje rozvoz dětí do škol vlastním mikrobusem. 

 

2.1.6 Sociální situace 

Nežádoucí společenské jevy - v ORP Aš dominuje užívání návykových nelegálních látek (amfetaminy), 

s drogovou scénou spojená kriminalita (drobná majetková, výroba a distribuce apod.), nabízení 

placených sexuálních služeb.  

V rodinách, kde starší osoby užívají alkohol či návykové látky, se propojeně objevuje "zahálčivý" život 

a nedostatečná podpora dětí při přípravě do školy a vzdělávání, včetně záškoláctví. Propojeně se také 

objevuje gambling a spojená dluhová problematika jakožto samostatné téma. 

ORP Aš, resp. obec Aš, je posuzováno novou Gabalovou zprávou jako sociálně vyloučená lokalita. 

Dříve 
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taktéž vystupovaly Štítary (Krásná) jako SVL, nicméně došlo k jejich demolici. V rámci obce Aš existují 

místa, která jsou "více" vyloučená. Konkrétně např. objekt na Chebské ulici, ubytovna 

v Dukelské ulici, "hotel" na Geipelově ulici, úsek ulice Okružní, na němž jsou poskytovány sexuální 

služby. 

Jedná se o místa, kde se vyskytují/ přebývají osoby/ rodiny s více problémy, které se často stěhují, 

a mají problém dosáhnout na standardní stálé bydlení. Často se vyskytujícím problémem v SVL je 

zadluženost (až předluženost - dluhová past), žádná nebo nízká kvalifkace, žádné či nízké pracovní 

návyky = velmi špatná možnost uplatnění na trhu práce. Typickým znakem je pak závislost na vnějším 

sociálním systému, dávkách a další finanční podpoře mimo trh práce. 

Sociální služby a služby zaměřené na děti a rodiny: 

 Centrum podpory rodiny Aš (KOTEC o. p. s.) - registrovaná soc. služba dle § 65 zákona 
č. 108/2006 Sb. SSZ,  

 Klub Fénix - volnočasový klub pro děti do 15 let (PaCiHol o. p.s.),  
 DDM Sluníčko - kroužek pro předškolní děti s rodiči ("mateřská" skupina) + detašované 

činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Cheb, 
 Náhradním rodinám o. p. s. - služby pro pěstounské rodiny, 
 Cetrum pro rozvoj pěstounské péče p. o. - služby pro pěstounské rodiny, 
 další služby lze popř. dohledat v katalogu poskytovatelů Města Aš. 

Na děti a rodiny se také zaměřuje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (Město Aš) + agenda sociálně 
právní ochrany (Město Aš - přenesená působnost). 

Tab. 75. Počty případů evidovaných orgánem sociálně-právní ochrany dětí 

  
Evidovaný počet 

případů rodin 
z předchozího roku 

Počet případů rodin 
zaevidovaných 

za sledovaný rok 

Evidovaný počet případů 
ke konci roku 

Rejstřík Om 315 106 376 

Rejstřík Nom 132 59 191 

Zdroj: Roční výkaz o výkonu sociálně-právní ochrany dětí za rok 2016 

Rejstřík Om dokumentuje ochranu mládeže s trvalým bydlištěm v obvodu a pokud nejsou děti místně 

příslušné, záznamy se vedou v Rejstříku Nom. Čísla ve statistice hovoří o živých spisech, tj. aktivně 

řešených ve sledovaném roce. 
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2.1.7 Návaznost na dokončené základní vzdělávání 

V Karlovarském kraji bylo k 31. 12. 2016 38 středních škol. Tedy situace se oproti stavu z roku 2014, 

kdy byl zpracován „Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje 

2016 – 2020“, co do počtu škol nezměnila. V tomto zmíněném dokumentu se uvádí, že celková 

kapacita středních škol je využita na 55,53 %, avšak průměrná naplněnost středních škol zřizovaných 

Karlovarským krajem je 60,94 %, soukromých škol 42,65 % a obecních škol pouze 34 %.  

Na území okresu Cheb je dle portálu http://www.kvkskoly.cz 7 středních škol a v Aši pouze 2. Jedná 

se o Gymnázium Aš a Základní školu a Praktickou školu Aš. Další 3 jsou v Mariánských Lázních 

a 2 v Chebu. Naplněnost středních škol bude v následujících letech oscilovat kolem 2900 studentů.  

Toto znamená, že střední školy budou i v příštích několika letech naplněné zhruba na 50 – 60 % své 

kapacity, což při současném modelu financování znamená, že gymnázia budou obsazena více, 

poptávka po školách s vyšší úrovní dosaženého vzdělávání bude vyšší a školy technického charakteru 

a učňovské školy budou málo poptávané, což popírá dlouhodobé potřeby trhu práce.  

 

Graf 42. Předpokládaný demografický vývoj pro školství - Karlovarský kraj 

 
Zdroj: Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje 2016 – 2020 

Na začátku roku 2016 provedla Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) šetření 

počtu studentů středních škol v Karlovarském kraji, ve kterém zkoumala počty studentů na 

jednotlivých oborech středních škol. Z tohoto srovnání vyplývá, že největší podíl studentů bude na 

gymnáziích a ostatních oborech škol. Zhruba pětina studentů bude na školách technického 

charakteru. Obory spojené s cestovním ruchem bude navštěvovat necelá pětina studentů a desetina 

bude na zdravotních školách. Detaily na následujícím grafu. Na něm jsou údaje pro rok 2019 mírně 

zkreslené, neboť neobsahují studenty tříletých oborů, kteří v roce 2019 již ukončí své studium.  
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Graf 43. Podíl počtu absolventů SŠ dle oborů studia (2015/2016) 

 
Zdroj: šetření KHK  KK 

Při dlouhodobé komunikaci se zaměstnavateli stejně jako při vyhodnocování dotazníkového šetření 

v rámci průzkumu úrovně technického vzdělávání KHK KK zjistila, že zaměstnavatelé mají dlouhodobě 

špatnou zkušenost s kvalitou absolventů. Největší problémy zaměstnavatelé zmiňovali s teoretickou, 

ale také praktickou přípravou studentů a jejich znalostmi a dovednostmi a pak také s jejich návyky 

pracovat a obecně pracovní morálkou.  

V průzkumu technického vzdělávání na Ašsku zaměstnavatelé uváděli, že by uvítali: více a lépe 

technicky vzdělaných osob, větší ochotu pracovat a vyšší pracovní morálku zaměstnanců či uchazečů 

o zaměstnání a absolventů a kvalitnější obecné vzdělání, zejména jazykové a pracovně právní. 

V dokumentu Podpora technického vzdělávání v Karlovarském kraji, na jehož přípravě 

se v průzkumu zúčastnilo 68 velkých firem z průřezově všech důležitých odvětví ekonomické činnosti, 

který KHK KK vyhodnocovala, firmy zmiňovaly, jaké formy spolupráce se středními školami plánují. 

Nejčastější plánované formy spolupráce, jak je patrné z následujícího grafu jsou praxe a exkurze pro 

žáky a studenty, brigády a exkurze a vzdělávání pro učitele.  

Z  odpovědí vyplývá, že zaměstnavatelé jsou připraveni se aktivně podílet na zkvalitnění praktické 

přípravy studentů, což je ostatně v jejich vlastním zájmu a je to dobrá zpráva pro budoucí absolventy. 

Zaměstnavatelé si také uvědomují jejich úlohu při motivaci studentů k tomu, aby zůstali či aby 

se vrátili do Karlovarského kraje.  

Potřeby zaměstnavatelů jsou v souladu s obecnými koncepcemi a rozvojovými cíli ekonomického 

růstu, proto by bylo žádoucí, aby v rámci strategie MAP bylo na uplatnění středoškoláků myšleno, 

a aby byli studenti připravováni a motivováni ke studiu oborů a zaměření, které jsou na pracovním 

trhu žádané.  
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Graf 44. Přehled popularity plánovaných forem spolupráce mezi zaměstnavateli a školami 

 
Zdroj: Vyhodnocení dotazníkového šetření v rámci podpory technického vzdělávání v Karlovarském 

kraji (2015) 

V rámci tohoto šetření zaměstnavatelé také zmiňovali, na jaké pozice mají nejčastěji problém sehnat 

kvalifikované zaměstnance. Jedná se o technické profese a řemeslné profese na různé pozice od 

výroby po vývoj. Dále by zaměstnavatelé uvítali lepší jazykovou připravenost absolventů.  

Obecně lze říci, že největší výzva bude optimalizovat strukturu středních škol a motivovat žáky 

v posledních ročnících základních škol, aby si vybírali školu podle skutečné uplatnitelnosti na 

aktuálním trhu práce. Žáci jsou dnes často silně ovlivňováni míněním rodičů, kteří nemají o trhu práce 

kvalitní přehled a také výchovných poradců, kteří také často nemají aktuální informace o tom, co 

pracovní trh žádá.  
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exkurze pro žáky/studenty

praxe pro žáky/studenty

Plánované formy spolupráce zaměstnavatelů a škol 
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2.2 Specifická část analýzy 

2.2.1 Témata MAP v území SO OPR Aš 

Cílem místního akčního plánu je podpora rozvoje potenciálu každého dítěte a žáka ve věku do 15 let. 

Hlavní důraz je kladen na podporu dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem. Místní akční plán 

obsahuje povinná, doporučená a průřezová témata. Pro SO ORP Aš byla po diskuzi v pracovních 

skupinách a na základě zjištění z provedených analýz zvolena tato opatření: 

 Opatření 1: Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost, inkluze, kvalita 

 Opatření 2: Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

 Opatření 3: Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí ohrožených školním neúspěchem 

 Opatření 4: rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 

 Opatření 5: Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 

 

Stav v jednotlivých oblastech byl zjišťován pomocí šetření MŠMT, kde jednotlivé školy prováděly 

sebehodnocení a nastiňovaly směr dalšího rozvoje, dále byly prováděny analýzy z dostupných 

statistických dat a výročních zpráv. Některé údaje byly zjišťovány přímo u jednotlivých škol. Dále 

probíhala diskuze v rámci pracovních skupin.  Daným opatřením odpovídají také jednotlivé aktivity, 

které probíhají v rámci MAP: 

 

Opatření dle postupů MAP Aktivity v rámci MAP 

Opatření 1: Předškolní vzdělávání a péče: 
dostupnost, inkluze, kvalita 

 Jednání PS 

 Seminář Metoda NTC 

 Seminář Komunikace, konflikt, asertivita 

ve školní třídě 

Opatření 2: Čtenářská a matematická 
gramotnost v základním vzdělávání 

 Jednání PS 

 Seminář Hejného matematika 

 Seminář Sfumato 

Opatření 3: Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí 
ohrožených školním neúspěchem 

 Jednání PS 

 Workshop pro veřejnost 

Opatření 4: rozvoj kompetencí dětí a žáků 
v polytechnickém vzdělávání 

 Jednání PS 

 Tvořivý workshop 

Opatření 5: Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro 
aktivní používání cizího jazyka 

 Jednání PS 

 Setkání zástupců škol na téma 

přeshraniční spolupráce 

 

Další aktivity budou součástí akčního plánu – bude se jednat o infrastrukturní projekty, aktivity 

jednotlivých škol a aktivity spolupráce. 
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2.2.2 Analýza dotčených skupin v oblasti vzdělávání 

Dotčené skupiny v oblasti vzdělávání jsou v území SO ORP Aš tyto cílové skupiny: 

Děti a žáci 

V ORP Aš se počet dětí navštěvujících mateřské školy pohybuje okolo 600, na 

základních školách se vzdělává přes 1500 žáků. Městský dům dětí a mládeže Sluníčko, 

který se věnuje zájmovému vzdělávání dětí, navštěvuje 730 dětí, základní uměleckou 

školu pak 500. Děti a žáci se do projektu zapojí pouze formou vyplnění dotazníků, 

budou ale z realizace projektu profitovat - jsou hlavními příjemci vzdělávání, na jehož 

vyšší kvalitu se zde klade důraz. 

Pedagogičtí pracovníci 

Na území ORP pracuje přes 50 pedagogů v mateřských školách, okolo 140 pedagogů 

v základních školách, do 20 pedagogů v základní umělecké škole a 4 pedagogičtí 

pracovníci v Městském domě dětí. Těmto pracovníkům jsou určeny vzdělávací 

aktivity projektu v největší míře. Ve spolupráci s vedením škol budou vytipováni 

výborní učitelé a leadeři, kteří budou působit ve vzdělávacích aktivitách a v rámci 

kolegiálních forem podpory. Vybraní pedagogové jsou také s ohledem na svoji 

odbornost členy daných pracovních skupin, někteří působí rovněž v řídícím výboru. 

Při přípravě MAP budou pedagogové zdrojem podnětů a připomínek, budou mít 

rovněž roli konzultační a poradní. 

Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo 

asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže 

Jedná se o pedagogy Základních uměleckých škol a volnočasových zařízení - v ORP Aš 

se jedná např. ZUŠ v Aši, MěDDM Sluníčko Aš, dále pracovníky a dobrovolné 

pracovníky dalších organizací pracujících na území ORP Aš s mládeží v oblasti 

neformálního a zájmového vzdělávání a asistenčních služeb (Skaut, Klub pro mládež 

Fénix, Klub Sklep, PaciHol). Organizace pracující v oblasti neformálního a zájmového 

vzdělávání a asistenčních služeb mají veliký význam zejména ve vztahu k dětem 

ohroženým školním neúspěchem. Zajišťují smysluplné trávení volného času 

a pomáhají rozvíjet polytechnické dovednosti.  Cílem je prohloubení a budování další 

spolupráce, protože zájmové a neformální vzdělávání plní nezastupitelnou úlohu 

ve výchovně vzdělávacím procesu. Zástupci této cílové skupiny působí v pracovních 

skupinách. 

Pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství 

Součástí projektu jsou aktivity posilující znalostní kapacity v území. Za tímto účelem 

budou pořádány kurzy a semináře pod vedením odborníků zabývajících 

se vzděláváním, výzkumem a poradenstvím. Jedná se převážně o externí odborníky, 

kteří působí v oblasti vzdělávání a poradenství, např. z organizací NIDV, pracovníky 

neziskových organizací zaměřujících se na vzdělávání, výzkum a poradenství, 

pracovníky školících firem, kteří budou v rámci projektu působit na území ORP Aš. 

Zástupci této skupiny se do projektu zapojili v podobě pracovníků krajského 

pracoviště NIDV, s kterým realizátoři MAP spolupracují při vytváření dokumentu. 

Vzdělávací aktivity a tedy zapojení dalších odborníků, jsou naplánovány od 4. čtvrtletí 

2016. Zájemci z řad této cílové skupiny se mohou zapojit do pracovních skupin. 
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Pracovníci popularizující vědu a kurikulární reformu 

Organizace a jednotlivci zaměřující se na popularizaci vědy a kurikulární reformy, 

jejichž lektorská činnost či sdílení zkušeností může být využito v rámci projektu na 

území ORP Aš. Je žádoucí zapojit dané instituce do projektu, minimálně výzvou 

ke konzultaci některých odborných částí MAP nebo organizací přednášek či setkání 

s danými pracovníky. Zástupci této cílové skupiny se mohou zapojit do pracovních 

skupin, jinak budou působit především v roli odborníků při tematických setkáních, 

workshopech a seminářích týkajících se např. nových výukových metod. 

Rodiče dětí a žáků 

Rodiče jsou pro projekt velmi důležitou a přitom specifickou skupinou - je v jejich 

zájmu, aby kvalita vzdělávání v ORP Aš byla co nejvyšší, mají však pouze omezené 

možnosti tuto kvalitu ovlivňovat. Zapojením se do projektu tak mohou určit další 

směřování vzdělávání v regionu. Zástupci této cílové skupiny jsou členy pracovní 

skupiny a řídícího výboru. Zástupci této cílové skupiny jsou oslovováni přes 

organizace sdružující rodiče (školské rady, sdružení rodičů při jednotlivých školách) 

Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení 

Jedná se o klíčovou cílovou skupinu. Na území ORP Aš působí 9 mateřských škol, 

5 základních (některé jsou sloučeny pod jednu organizaci), 1 základní umělecká 

a 1 dům dětí a mládeže. Cílová skupina byla oslovena s žádostí o zapojení se do 

projektu, její zástupci působí v řídícím výboru i pracovní skupině a také jako experti 

v projektovém týmu. 

Veřejnost 

Sdružení Ašsko pravidelně informuje o realizovaných projektech pomocí tiskových 

zpráv a na svých webových stránkách. Tato informovanost široké veřejnosti je 

nezbytná i u projektu MAP, pomůže zvýšit zájem veřejnosti o problematiku kvality 

vzdělávání a poskytne příležitost k oslovení a navázání spolupráce s dalšími 

organizacemi a osobami. Po celou dobu projektu je možnost zapojení veřejnosti 

např. do pracovních skupin. 

Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice 

V ORP Aš jsou zřizovatelem školských zařízení pouze města a obce. Jde zde 

především o zaměstnance odboru školství městského úřadu Aš, na menších obcích 

v ORP Aš (Krásná, Podhradí, Hranice, Hazlov) odbory školství nejsou, vzdělávací 

tématikou se zde zabývají starostové či místostarostové. Ucelený dokument, který 

doposud nebyl ve vzdělávání v ORP Aš zpracován, všem pomůže v lepší orientaci 

v této problematice. Všichni zřizovatelé byli osloveni již při přípravě projektu, všichni 

se také zapojili. Zástupci zřizovatelů působí v řídícím výboru, budou rovněž působit 

v pracovních skupinách, mohou se účastnit tematických setkávání. Spolupráce 

s dalšími cílovými skupinami projektu, především s vedením škol a pedagogy je 

klíčová vzhledem k dalšímu rozvoji škol jak po investiční tak i neinvestiční stránce. 
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Tab. 76. Analýza dotčených skupin v oblasti vzdělávání ORP Aš 

Název dotčené 

skupiny 

Očekávání dotčené 

skupiny 

Rizika spojená se 

skupinou 
Způsob komunikace Opatření 

Rodiče, kteří mají 

děti v MŠ, ZŠ 

kvalita nabízeného 

vzdělání, časová a 

místní dostupnost, 

nepřeplněnost tříd, 

sociální začlenění 

dítěte do kolektivu 

nedostatečná 

spolupráce, nezájem 

osobní kontakt, běžné 

komunikační kanály 

informační činnost 

Rodiče – zájem o MŠ, 

ZŠ 

přijetí dítěte do MŠ a 

ZŠ, časová a místní 

dostupnost a kvalita 

poskytovaného 

vzdělávání 

Nezájem osobní kontakt, běžné 

komunikační kanály 

informační činnost 

Děti v MŠ a žáci v ZŠ 

přiměřené nároky, 

přátelské prostředí, 

kolektiv, celková 

úroveň 

nezájem, nekázeň, 

výskyt sociálně-

patologických jevů 

osobní kontakt informační činnost 

Pedagogové a další 

zaměstnanci 

stálý pracovní poměr, 

proaktivní přístup, 

dobrá úroveň 

vybavenosti, časová a 

místní dostupnost 

nekvalifikovanost, 

nezájem, nerovný 

přístup 

osobní kontakt, 

školská rada 

kontrolní činnost 

Představitelé obce, 

která má ZŠ, MŠ 

naplněnost tříd, 

kvalita výuky, nízké 

náklady, 

bezproblémový chod 

zařízení, 

kvalifikovanost 

personálu zařízení 

nezájem, 

nespolupráce, 

nedostatečná 

podpora 

osobní kontakt, běžné 

komunikační kanály 

meziobecní  

spolupráce 

Představitelé obce, 

kde škola ZŠ nebo 

MŠ není 

dostupnost MŠ a ZŠ, 

možnost umístění dětí 

do MŠ a ZŠ mimo 

obec, dopravní 

spojení, 

nezájem, neochota 

řešit 

osobní kontakt, běžné 

komunikační kanály 

meziobecní  

spolupráce 

Partneři škol 

(sponzoři, sdružení 

rodičů, NNO, …) 

prestižní zařízení, 

kvalita, dostupnost, 

spolupráce 

nezájem, nízká 

podpora, 

nespolupráce 

osobní kontakt, běžné 

komunikační kanály 

informační činnost 

Představitelé 
rovnoměrné 

rozmístění zařízení, 

dostatečná kapacita, 

kvalita, infrastruktura 

nezájem, nízká 

podpora, 

nespolupráce 

osobní kontakt, běžné 

komunikační kanály 

meziobecní  

spolupráce 

Obcí SO ORP 

Kraje funkčnost zařízení, úprava legislativy, 

zhoršení situace, 

běžné komunikační Informační činnost, 
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kvalita, kapacita nízká podpora kanály společná jednání 

Stát 

kvalita vzdělání, 

dostupnost zařízení, 

dodržování legislativy 

úprava legislativy, 

zhoršení situace, 

nízká podpora 

běžné komunikační 

kanály, legislativa 

informační činnost 

Média 

témata k uveřejnění medializace senzací, 

nepodložené 

informace, nekorektní 

jednání 

osobní kontakt, běžné 

komunikační kanály 

tiskové konference 

Z uvedené analýzy vyplývá, že je nutné se zaměřit na širší komunikaci s veřejností. Podporovat 

ze strany zřizovatelů aktivity škol, které povedou k informovanosti občanů, zejména rodičů žáků. 

Problémovými oblastmi jsou především kapacity škol, kvalita pedagogů, dostupnost škol z hlediska 

dopravy a zejména financování školství. 

2.2.3 Analýza rizik 

 

Jde o analýzu rizik v oblasti vzdělávání v řešeném území ORP Aš. 

Tab. 77. Analýza rizik v ORP Aš 

Název rizika 

Hodnocení rizika 
Název opatření ke 

snížení významnosti 

rizika 

Vlastník rizika 
Pravděpodobnost 

(P) 

Dopad 

(D) 
V = P*D 

Finanční riziko 

Nedostatek financí na 

běžný provoz a opravy 
3 4 12 

investice, využití zdrojů 

EU 

Obec zřizující ZŠ, 

MŠ 

Nedostatek financí na 

investice a vybavení 
3 4 12 

investice, využití zdrojů 

EU 

Obec zřizující ZŠ, 

MŠ 

Nedostatek financí na 

platy 
3 4 12 

investice, využití zdrojů 

EU 

Stát 

Organizační riziko 

Špatné rozmístění ZŠ, MŠ 

v rámci území 
2 2 4 

spolupráce obcí a 

zřizovatelů 

Obce daného 

území 

Nedostatek dětí / příliš 

mnoho dětí (nepříznivý 

demografický vývoj) 

4 5 20 

spolupráce obcí a 

zřizovatelů 

Obce daného 

území 

Rušení dopravních spojů 

zajišťující dopravu dětí do 

a ze ZŠ, MŠ 

3 4 12 

zákonodárná iniciativa 

SMO 

Obce, kraj 

Nezájem či neochota obcí 

na spolupráci 
1 3 3 

spolupráce obcí a 

zřizovatelů 

Obce daného 

území 
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Nevhodně stanovené 

normativy na ZŠ a MŠ ze 

strany kraje 

3 3 9 

 

zákonodárná iniciativa 

SMO 

Obce daného 

území 

Právní riziko 

Změna legislativy, která 

povede k vynuceným 

investicím (např. zpřísnění 

hygienických předpisů) 

4 3 12 

zákonodárná iniciativa 

SMO 

Obce daného 

území 

Reformy, které zhorší 

podmínky pro kvalitní 

výuku 

4 4 16 

zákonodárná iniciativa 

SMO 

Obce daného 

území 

Technické riziko 
   

  

Špatný technický stav 

budov ZŠ, MŠ 
2 3 6 

investice, využití zdrojů 

EU 

Obec zřizující ZŠ, 

MŠ 

Zastaralé či nevyhovující 

vybavení 
1 3 3 

investice, využití zdrojů 

EU 

Obec zřizující ZŠ, 

MŠ 

Věcné riziko 

Špatné řízení školy 1 5 5 
kontrolní činnost, 

průběžné vzdělávání 

Obec zřizující ZŠ, 

MŠ 

Nízká kvalita výuky 2 4 8 

sledování nových 

trendů, kontrolní a 

informační činnost 

Konkrétní ZŠ, 

MŠ 

Nezájem rodičů o umístění 

dětí do konkrétní ZŠ, MŠ 
2 2 4 

propagace školy, 

nabídka nových 

výukových programů, 

informační činnost 

Konkrétní ZŠ, 

MŠ 

Personální rizika 

(aprobovanost, fluktuace, 

věk,…) 

4 3 12 

dobré pracovní 

podmínky, zvyšování 

kvalifikace, kontrolní 

činnost 

Konkrétní ZŠ, 

MŠ 
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2.3 VÝCHODISKA PRO STRATEGICKOU ČÁST 

 
V předchozích krocích byla zpracována analytická část dokumentu MAP, na jejímž základě byly 

vymezeny problémové oblasti a klíčové problémy. Cílem strategické části je reagovat na konkrétní 

potřeby území zjištěné analýzami a zároveň má sloužit jako nástroj pro zefektivnění procesů v území. 

Pro rozvoj vzdělávání v území byla nastavena společná vize, dále rozpracovaná do úrovně cílů 

v nadefinovaných prioritách v oblasti školství a předškolního vzdělávání.  Formulace vize byla 

navržena realizačním týmem jako podklad pro další diskusi aktérů ve vzdělávání a měla by sloužit jako 

podklad pro žádoucí budoucí stav vzdělávání v ORP Aš. 

Na základě analytické části a s ohledem na definovanou vizi byly realizačním týmem navrženy 

prioritní oblasti, které reflektují povinná, doporučená a volitelná opatření MAP tak, jak byly 

nadefinovány v postupech MAP.   

Stěžejním bodem návrhové části je definování cílů ve vymezených prioritách. Cíle byly podrobně 

popsány a byly navrženy aktivity k realizaci cílů. Pro sledování úrovně naplňování definovaných cílů 

byla nastavena sada indikátorů umožňující periodicky monitorovat pokrok při plnění cílů a případně 

přijímat opatření ke zlepšení žádoucího výsledku. První verze struktury problémových okruhů byla 

vytvořena realizačním týmem na základě provedených analytických kroků. Následně byly vytvořeny 

popisy aktivit, byli určeni realizátoři jednotlivých aktivit.  Veškeré návrhy byly prodiskutovány s členy 

pracovní skupiny složené z ředitelů a pedagogů základních škol a mateřských škol, zástupců 

neformálního a zájmového vzdělávání a dalších aktérů ve vzdělávání.   

Strategická část Místního akčního plánu je strukturována standardně dle principů strategického 

řízení.  

Základní „střechou“ návrhové části je vize. Jejím formulováním je deklarováno, že území ORP bude 

usilovat o její naplnění. Následně se vize rozpadá do priorit, které budou naplňovány prostřednictvím 

aktivit spolupráce, aktivit jednotlivých škol nebo infrastrukturními projekty.  

Jednotná vize poskytuje celkový rámec všem subjektům zapojeným do činnosti vymezeného území. 

Měla by udržet společné směřování všech zapojených subjektů od nejvyšších úrovní hierarchie až po 

nejnižší úrovně. Umožní lépe přenášet pravomoci na výkonné pracovníky a zároveň zajistit jednotnou 

filosofii, pro kterou jsou dílčí činnosti vykonávány. Bez vize by chyběl jasně vyjádřený směr, kterým se 

chceme vydat. Vize je formulována jako budoucí stav, kterého chceme realizací strategického řízení 

dosáhnout. Jedná se o společnou představu, kam by mělo vzdělávání v území v budoucnu směřovat.  
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2.3.1 Vymezení problémových oblastí a klíčových problémů v ORP Aš 

Shrnutí – Charakteristika území ORP Aš 

 

Na území ORP Aš je 5 obcí a měst, z nichž největší a nejdůležitější je Aš. Ta je přirozeným centrem 

regionu. V Aši žije zhruba 13 000 (75%) obyvatel a ve zbývajících městech a obcích přibližně 4000 

osob.  V posledních 10 letech je mírná tendence v procentním přibývání dětí a seniorů, což svědčí 

o faktu, že část produktivní dospělé populace Ašsko opouští. Z pohledu udržitelného rozvoje by bylo 

vhodné přizpůsobit profil absolventů škol potřebám místních podniků, ve kterých budou nalézat 

pracovní příležitosti. Školská zařízení hrají také důležitou roli při vytváření vztahu mladých lidí 

k regionu, což může z dlouhodobého pohledu také působit proti odlivu obyvatel. 

Sociální prostředí 

Z pohledu vzdělávání je v Aši i nejvíce školských zařízení. Školská zařízení na území ORP Aš využívá cca 

17% obyvatel. Pro účely MAP je důležité znát věk a sociální statut rodičů, neboť tyto fakty ovlivňují 

vzdělávání. Průměrný věk, při kterém se mladí lidé berou je v mezidobí let 2006 – 2015  36,5 let 

u mužů a 33,5 u žen. Nejvíce dětí se rodí ženám ve věku 25 – 35 let. Ovšem více než polovina se rodí 

svobodným matkám.  Dle sčítání lidu v roce 2011 žilo 34% dětí v neúplných a 66% dětí v úplných 

rodinách.  

Ekonomické prostředí 

Produktivní obyvatelstvo má z hlediska vzdělání strukturu vhodnou spíše pro manuální a dělnické 

profese. Poměrně velký podíl, 30%, zde mají lidé se základním, nebo neukončeným středoškolským 

vzděláním.  

Graf 45. Přehled produktivního obyvatelstva podle dokončeného vzdělání 

 

Na území ORP Aš jsou zastoupené všechny druhy školských zařízení od mateřských po střední. 

V regionu Ašska nejsou žádné vyšší nebo vysoké školy. Struktura je odpovídající potřebám obyvatel 

a odpovídá běžnému standardu a školské infrastruktuře venkovského osídlení. Děti z malých obcí, 
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Krásné a Podhradí musí na základní školu dojíždět. Mladí lidé ve věku od 15 let mohou využít buď 

Gymnázium a SOŠ Aš, nebo mohou dojíždět do ostatních škol mimo Ašsko. Dle statistik uvedených 

v kapitole 2.1.1, Ekonomická situace území, struktura ekonomiky území a trh práce vyplývá, že mimo 

obec dojíždí do škol cca 2,5% žáků a studentů. 

Ekonomická situace na Ašsku není v porovnání s ostatními oblastmi Karlovarského kraje špatná. 

Nezaměstnanost patří k nejnižším z celého Karlovarského kraje. Důvodem je zejména přítomnost 

velkých podniků v Aši a Hranicích, a také blízkost německého pracovního trhu. Dobré je, že 

zaměstnanost absolventů je velmi vysoká. Z pohledu strategického rozvoje je tedy více než žádoucí, 

aby školská zařízení spolupracovala s místními podniky a ty pak nabízeli absolventům perspektivní 

pracovní místa. Potenciální hrozbou ovšem je fakt, že v současné době je velká poptávka po práci a to 

v blízkých městech jako je Cheb, Karlovy Vary a Ostrov, nebo větší města v ČR, ale také německý 

pracovní trh nabízí spoustu příležitostí. Vzhledem k tomu, že v Aši není žádná střední škola zaměřená 

na technické vzdělávání, je tu reálné riziko v tom, že studenti středních škol budou zůstávat v místě 

studia a na Ašsko se již nevrátí.  

Z pohledu mobility zůstává na Ašsku, nebo dojíždělo v roce 2011 při sčítání lidu, domů a bytů do jiné 

obce v rámci okresu 86% obyvatel. Ostatní dojíždějí za prací do zahraničí. V té době byla ovšem 

nezaměstnanost na Ašsku dvojnásobná než v roce 2016. Od té doby Německé firmy zintenzivnily 

nábor Čechů a je pravděpodobné, že procento dojíždějících osob mimo Ašsko může být vyšší. 

Samozřejmě část z dojíždějících dojíždí na Chebsko a jinam do České Republiky. Přestože míra 

dojíždění není nijak závratná, velké množství osob pracuje v nadnárodních, většinou německých 

firmách. Průzkumy KHK KK i jiných subjektů říkají, že zaměstnavatelé nejsou obecně spokojeni 

s úrovní jazykových dovedností svých zaměstnanců. Na druhou stranu toto může být důvod, proč je 

číslo dojíždění za prací takto nízké. Lze předpokládat, že kvalitněji jazykově vybavení obyvatelé budou 

za prací dojíždět tam, kde si vydělají více. Ovšem z pohledu vzdělávání je pravděpodobné, že Češi 

dojíždějící do Německa za prací budou preferovat k životu Českou Republiku, protože jsou zde 

levnější náklady na bydlení. Kvalitní jazykové vzdělávání je tedy v dnešní době téměř nutností.  

Celkem 62% lidí pracuje na Ašsku v malých (20%) a středních (42%) podnicích. Pouze 10% v podnicích 

velkých. Malé a střední podniky jsou zranitelnější a do velké míry jejich úspěch závisí na kvalitě 

pracovníků. Školy mohou ovlivnit ekonomiku tím, že povedou své žáky k větší iniciativě, kreativitě, 

pracovitosti a budou jim pomáhat budovat pracovní návyky. To je ostatně dle průzkumu KHK KK 

jeden z hlavních problémů, se kterými se podniky na Karlovarsku potýkají. Výše uvedené vzorce 

chování je možné budovat a procvičovat vhodnými projekty a formou výuky.  

Syntéza existujících strategických dokumentů 

Při analýze bylo prozkoumáno celkem 22 strategických dokumentů: 7 národních, 10 krajských 

a 5 místních. V těchto dokumentech jsou zmiňována následující témata. 

Národní dokumenty 

 „V základním vzdělávání zatraktivnit učitelské povolání, zavést komplexní hodnotící rámec 

a podpořit školy a žáky se slabšími výsledky. Zvýšit inkluzivnost vzdělávání, konkrétně pak 

podporou účasti sociálně znevýhodněných a romských dětí a to zejména v předškolním 

vzdělávání.“ 
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 Důraz kladen na nastavení systému vzdělávání tak, aby co nejlépe odráželo demografický 

vývoj a požadavky trhu práce. Je zde zmíněna nutnost spolupráce se zaměstnavateli 

s důrazem kladením na místní spolupráci mezi zaměstnavateli a vzdělávacími institucemi. 

 Zvyšování kvality optimálně dimenzované sítě škol. 

 Zajištění územní dostupnosti a adekvátních kapacit veřejných služeb, především pak pro 

vzdělávání, včetně dalšího a celoživotního. 

 Podpora sociálně vyloučených a ohrožených skupiny obyvatelstva. 

 Nutnost vyřešit nedostatečnou provázanost počátečního vzdělávání s potřebami trhu práce. 

 Kvalitní vzdělání je investicí, neboť v případě vzdělaného a na trhu uplatněného člověka 

se výrazně snižují pozdější náklady sociální podpory. 

 Zajistit podmínky pro vzdělávání ve školách hlavního vzdělávacího proudu pro všechny děti, 

žáky a studenty. 

 inovovat vzdělávací systém a metody, připravit na to pedagogy, vybavit potřebnou 

a odpovídající infrastrukturou a řídit tyto změny směrem k udržitelnému rozvoji. 

 Cílem je také snižování nerovnosti ve vzdělávání. Velká pozornost je věnována inkluzi 

a zpřístupnění vzdělání žákům, kteří byli dříve umisťování ve speciálních školách, nebo byli ze 

vzdělávacího systému jinak hendikepováni. Jen malá pozornost je zde věnována žákům velmi 

nadaným1. 

 V mateřském školství jde především o zpřístupnění mateřských škol všem dětem. 

V základním školství se jedná o posilování kapacit, tam kde to bude žádoucí a zkvalitnění 

výuky a zlepšení podmínek pedagogických pracovníků. Ve středním školství mají vést změny 

k vyšší uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. 

 Ve financování školství je plánovaný nárůst finančních prostředků. Financování bude 

prováděno výkonově a dotačně. Při financování budou zohledňovány i speciální potřeby 

a podporovány žádoucí trendy uvedené ve strategickém dokumentu 

 Pilíře uvedené koncepce jsou: 1) Usnadnění procesu přerodu mladého člověka 

v samostatného jedince zodpovědného za svůj život, svoji rodinu, komunitu a společnost; 2) 

Orientace na skutečné potřeby a možnosti mladých lidí; 3) Podpora potenciálu mladých lidí 

pro rozvoj společnosti. 

 Řada konkrétních návrhů je v analytické části v kapitole „Syntéza existujících relevantních 

strategických dokumentů“ v části Ad. N7. Hlavní témata jsou zde: snižovat nerovnost 

ve vzdělání, podporovat kvalitní výuku a učitele jako její klíčový předpoklad, odpovědně 

a efektivně řídit vzdělávací systém. 

Krajské dokumenty 

 Pro Aš a Ašsko byly identifikované v oblasti vzdělávání tyto priority: zachování středního 

školství, podpora výuky němčiny. 

                                                           
1
 Poznámka autora: Což z pohledu strategického a zejména udržitelného rozvoje ekonomiky společnosti 

a přínosu jednotlivých lidí celkovému rozvoji společnosti není úplně moudré. I ve sportu/hudbě/umění 
se věnuje pozornost talentovaným a ne tomu, aby netalentovaní byli alespoň průměrní. Budeme-li se ohlížet na 
praktiky rozvoje pracovníků v nejúspěšnějších podnicích, vždy se jedná o rozvoj individuálních schopností, 
dovedností a silných stránek jednotlivých pracovníků.  
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 Integrace a začlenění dětí se znevýhodněním do běžného školního kolektivu. Z pohledu 

kvantity se jedná o minoritní podíl dětí, které do skupiny spadají a to v řádu jednotek 

procent. 

 Zapojení firem do tvorby vzdělávacích plánů, podpory zvyšování kvalifikace pedagogů 

a technického vybavení škol. 

 Budování kapacit a podmínek následného a celoživotního vzdělávání a infrastruktury 

terciálního vzdělávání. 

 Konkrétní opatření vhodná pro Ašsko 

o Zvýšení flexibility a zefektivnění vzdělávací soustavy s ohledem na předpokládaný 

demografický vývoj. 

o Zapojení zaměstnavatelů do odborné přípravy a odborného vzdělávání. 

o Podpora motivace žáků a studentů zejména tam, kde lze předpokládat vazby na 

konkrétní segmenty místních trhů práce. 

o Podpora kariérního poradenství. 

o Integrace trhů práce a spolupráce se zaměstnavateli v územním kontextu. 

o Zabránění odlivu mozků, vzdělaných a mladých skupin obyvatelstva mimo území 

aglomerace. 

o Zvyšování kvality a vybavenosti optimálně dimenzované sítě škol, zdravotnických 

zařízení a zařízení sociálních služeb s ohledem na demografické trendy a aktuální 

i budoucí potřeby. 

o Rozšiřování nabídky sportovního a kulturního vyžití. 

o Provozování neformalizovaných aktivit s důrazem na aktivity cílené na mládež, 

seniory a znevýhodněné skupiny obyvatel. 

o Posilování místní identity, podpora rozvoje a fungování místní komunity. 

o Poskytování specifického vzdělávání a realizace volnočasových aktivit. 

o Podpora vzdělávání sociálně vyloučených a ohrožených skupin obyvatelstva. 

Místní dokumenty 

  Řešit nedostatek financí a nesoulad mezi požadavky trhu práce a nabídkou vzdělávacích 

oborů. 

 Řešit problematickou situaci, kdy politici a zřizovatelé škol málo komunikují se zaměstnavateli 

a nemalá část absolventů se vůbec vystudovanému oboru nevěnuje. 

 Konkrétní návrhy jsou uvedené tyto: „Podpora jazykového vzdělávání“, „Rozvoj nových 

možností vzdělávání“ a „Intenzivnější spolupráce vzdělávacích zařízení a podnikatelských 

subjektů v příhraniční oblasti“. V rámci aktivity B2 jsou zmiňována opatření „Navázání 

spolupráce s vzdělávání konkrétními zaměstnavateli při tvorbě nabídky dalšího vzdělávání“, 

„Zavedení vzdělávacích kurzů zaměřených na podnikání a na psaní projektových žádostí 

a projektový management“ a „Realizace programů na zvýšení kvalifikace a lepší 

uplatnitelnost na trhu práce“. 

 Rada města výraznějším způsobem neřídí a neovlivňuje plán výuky. Tato činnost je 

v kompetenci ředitelů jednotlivých zařízení. 

 Kvalita vzdělávání a s ním spojená přeshraniční spolupráce jsou důležitými faktory, které 

ovlivňují rozvojový potenciál regionu Ašska. Konkrétní návrhy zde uvedené jsou: 

„Zintenzivnění komunikace s podnikateli a zaměstnavateli a koncepční rozvoj vzdělání, aby co 



156 
 
 

nejlépe uspokojovalo tržní poptávku po práci a I. 3. B. Realizace projektů na podporu dalšího 

vzdělávání, které je zaměřené na dodatečné jazykové vzdělávání a vzdělávání dospělých. 

Budování infrastruktury pro kvalitní vzdělávání a přeshraniční spolupráci“ 

 V rámci strategie MAS 21 byly formulovány tyto inovativní rysy pro rozvoj školství: „Kreativní 

demokratická škola“ a „Vytvoření nabídky pro školní exkurze“.  

 

Shrnutí výsledků analýz 

 

Shrnutí – předškolní vzdělávání 

První část šetření byla provedena mezi rodiči. Zde většina rodičů byla spokojena. Náměty na 

zkvalitnění předškolního vzdělávání byly následující v řazení dle počtu výskytů.  

 Více exkurzí a výletů 

 Kvalitnější jazykové vzdělávání 

 Rozvoj schopností pedagogů individuálně rozvíjet svěřené děti 

Všechny tři části jsou v souladu se strategickými dokumenty na všech úrovních. Praktickou výzvou 

bude jak tyto aktivity zafinancovat a jak je zařadit do výuky.  

Z pohledu strategického udržitelného rozvoje vzdělávání a regionu je žádoucí, aby byla intenzivnější 

spolupráce mezi mateřskými a základními školami a aby zde byla kontinuita. To je důležité jak při 

jazykovém vzdělávání, tak při dalším rozvoji individuálních schopností a talentů jednotlivých žáků. 

Učitelé sami uváděli problém nenavazujícího jazykového vzdělávání na základních školách. 

Druhá část byla provedena mezi učiteli. Ti sami uvedli, že jen velice málo spolupracují s ostatními 

mateřskými školami a se základními školami. Zde je potenciál pro další rozvoj a sdílení dobrých 

zkušeností a vzájemné inspirace. Například na společných školeních rozvoje individuálních schopností 

učitelů.  

Učitelé uváděli, že při rozvoji počítačové gramotnosti postrádají více finančních prostředků na 

vybavení a prostor, tedy infrastrukturu pro takovéto vzdělávání.  

Dále s ohledem na inkluzivní vzdělávání uváděli učitelé nedostatek financí na vzdělávání pedagogů 

a vybavení / uzpůsobení školek pro potřeby naplnění cílů inkluze.  

Učitelé by rádi více spolupracovali s místní ZUŠ. 

Školky mají velký zájem o spolupráci s místními firmami. 

Velký potenciál pro zlepšení má logopedické vzdělávání. Zde sami učitelé nejsou spokojeni 

se současným stavem a uvítali by více kvalifikovaných pracovníků a prostředků pro logopedickou 

prevenci.  

MŠ by uvítaly možnost využívat dopravní hřiště, možnosti venkovního vyžití v zimních měsících 

(sáňkování), lepší vybavení tělocvičny.  
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Shrnutí – základní vzdělávání 

Shrnutí šetření mezi rodiči.  Většinově jsou s obecným děním na školách rodiče spokojeni. V několika 

případech rodiče vyjádřili nespokojenost s jazykovým vzděláváním a nabídkou volnočasových aktivit 

a také školních výletů / exkurzí. Takto se vyjádřilo cca 8% rodičů. Několik rodičů podalo námět na 

zlepšení komunikace školy,  

Shrnutí šetření mezi učiteli 1. Stupně ZŠ. Učitelé sami uvedli a identifikovali řadu možností, jak 

zkvalitnit vzdělávání na prvních stupních základních škol.  

Učitelé uvedli, že většina z nich nemá potřebnou kvalifikaci pro rozvoj zkoumaných gramotností žáků, 

tedy konkrétně čtenářské, matematické, finanční, počítačové, jazykové. Dále více než dvě třetiny 

učitelů nesdílí zkušenosti s rozvojem zkoumaných gramotností a nevyužívají alternativní metody 

výuky. Toto se dá vyřešit zejména proškolením a umožněním kompetencí učitelů v daných tématech. 

Na otázku rozvoje kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků uvedli učitelé, že vedení škol 

je pro tyto aktivity vstřícné. Nejoblíbenější jsou soutěže a občanské projekty. Učitelé zde zmínili 

problém, že se v nastavených aktivitách nepracuje na 2. stupni ZŠ. Protože pracovní návyky jsou 

důležité, bylo by vhodné se touto otázkou více zajímat a vymyslet s řediteli a učiteli koncepci rozvoje 

těchto schopností žáků. Ideálně v kombinaci na krátkodobé a dlouhodobé projekty (např. péče 

o zahradu, zvířata, rostliny…). 

Rozvoji polytechnických dovedností se školy věnují, ovšem toto vzdělávání není komplexní, školy 

nemají dostatek kvalitního zázemí a prostor, dostatek časové dotace a také kvalifikované vedoucí 

a učitele se zaměřením na polytechnické vzdělávání.  

Učitelé uváděli, že spolupracují s pedagogicko-psychologickou poradnou. Čtvrtina učitelů vnímá 

spolupráci jako problematickou a uvítali by zlepšení spolupráce.  

Z dotazu na spolupráci učitelů mezi školami učitelé uvedli, že v podstatě nemají velkou potřebu 

spolupracovat. Sami uváděli formu spolupráce zejména na úrovni společných návštěv kulturních 

zařízení a sportovních soutěží. Je ovšem otázkou, zda by mohla spolupráce a soutěže v polytechnické 

výchově, čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti nějak prospět oživení výuky. Potenciál je 

zde také pro rozvoj jazykové gramotnosti při společných přeshraničních akcích.  

Na otázku zda vnímají učitelé nějaké problémy při přechodu z MŠ na ZŠ, uvedli, že by potřebovali 

v některých případech lépe připravené děti (bez řečových vad a s lepší schopností samoobslužnosti). 

Polovina učitelů dává zpětnou vazbu MŠ, třetina učitelů uvedla, že zpětnou vazbu nedávají.   

Velký problém je i ve faktu, že sami pedagogové uváděli, že ne všichni jsou aprobovaní k výuce 

daných předmětů. Zde by měl být kladen zřizovateli důraz na ředitele škol, aby tuto situaci vyřešili. 

Samozřejmě vhodná by byla i podpora (personál, čas, peníze), aby bylo řešení reálné a možné.  

Shrnutí šetření mezi učiteli 2. Stupně ZŠ. Stejně jako na prvním stupni, ani učitelé na druhém uvedli, 

že nemají dostatečné vzdělání pro rozvoj zkoumaných gramotností. Téměř polovina z těch co 

odpověděli, uvedli, že nesdílí zkušenosti s kolegy. Výrazná část uvedla, že neví o možnostech využití 

alternativních metod pro rozvoj daných gramotností. Zde je tedy opět velká výzva ve zlepšení 

znalostí, schopností a praktických zkušeností učitelů, která se dá zajistit školením, sdílením zkušeností 
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a prací.  

Na specifickou otázku spolupráce při výuce jazyků v příhraničí učitelé nejčastěji uváděli, že by 

si představovali výměnné výukové pobyty, společné projekty, zahrnování rodilých mluvčí do výuky. 

Vstřícnost pro spolupráci tu tedy je.  

U otázky na spolupráci 2. stupňů ZŠ s místní ZUŠ, MěDDM, kulturním centrem LaRitma uvedli učitelé, 

že již spolupracují. Někteří by uvítali konkrétní rozšíření. Pro otevření nových kroužků by bylo vhodné 

udělat anketu zájmu a možností, případně sezvat představitele zmíněných organizací a učitele 

k pracovní debatě.  

K dotazu na sportovní aktivity žáků odpověděli učitelé v zásadě ve dvou hlavních tématech. Jedna 

skupina zdůrazňuje potřebu lepšího zázemí a vybavení, druhá skupina pokazuje na potřebu aktivizace 

dětí. V tomto ohledu je pravidelný sport prostředkem k budování návyků, výdrže a pracovní morálky, 

které jsou tak problematickým tématem a zároveň požadavkem zaměstnavatelů. Více pravidelných 

sportovních aktivit tedy napomůže i budoucím úspěchům v pracovním prostředí díky získané 

sebekázni a mentální vytrvalosti.  

Učitelé na druhém stupni by také uvítali více exkurzí a více aktivit dětí při manuálních činnostech. 

K dispozici mají většinou dílny, ale problémy mají s materiálem pro práci. Zajímavým námětem byla 

také ukázka z praxe, jak se využívají moderní technologie a v podstatě vědecké metody (matematika, 

fyzika, chemie) v praxi. Toto může mít zásadní dopad na motivaci žáků ke studiu technických oborů.  

Učitelé na druhých stupních uváděli, že ve velké míře s ostatními školami či kolegy nespolupracují. 

Stávající spolupráce je v zásadě buď sportovního charakteru, nebo tematických projektů dle 

specifických zaměření některých škol. Určitá příležitost je zde ve spolupráci a využívání alternativních 

metod při rozvoji kompetencí žáků. Ovšem iniciativa aktivního zapojení by měla vzejít od učitelů. 

Musí sami vnímat přínos spolupráce. Zřizovatelé, či jiné subjekty je mohou pouze inspirovat a ideálně 

odhodnotit za aktivitu. Nutností je samozřejmě umožnit jim práci a spolupráci.  

Svorně, učitelé prvních i druhých stupňů uváděli, že kulturní nabídka je průměrná. Uvítali by ji 

bohatší, což ale naráží na praktický problém ekonomické rentability kulturních zařízení.  

Velký problém na druhém stupni je s nedostatečnou aprobací učitelů. Pouze jeden uvedl, že všichni 

kolegové jsou probováni k výuce jejich předmětů. Stejně jako na úrovní prvního stupně je toto nutno 

řešit a měla by to být priorita jak ředitelů, tak zřizovatelů škol. Zde je samozřejmě praktická otázka – 

doplňování kvalifikace, nebo získávání mladých aprobovaných pedagogů. Ta ovšem přesahuje rámec, 

který je řešitelný na úrovni škol. Dobrou zprávou je, že učitelé vnímají kladně možnost vzdělávat 

se a zároveň vnímají, že tuto možnost mají.  

Spolupráci s rodiči vnímali učitelé průměrně. V zásadě platí, že kdo chce a zájem má, komunikuje 

a spolupracuje. V opačném případě se nedá nutit.  
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Shrnutí – návaznost na dokončené základní vzdělávání 

Současný stav, který v důsledku příliš neprospívá potřebám ekonomiky, zaměstnavatelů a v důsledku 

ani žákům je potřeba řešit na celostátní, potažmo na Evropské úrovni.  

Základní problém, který uváděli sami učitelé na druhém stupni je, že žáci jsou přijímáni na školy, na 

které v podstatě nemají. Důvod je v zásadě ekonomický a politický.  Pokud budou školy financované 

na základě počtu žáků ve třídách a regionální politici nebudou chtít a) akceptovat a v podstatě 

dotovat školy s malým počtem studentů, nebo b) učinit rozhodnutí o uzavření nenaplněných škol, 

problém se nevyřeší. Je zcela alarmující, že národní strategický dokument připouští a akceptuje, že 

gymnázia se stávají z prestižních škol, které mají za cíl připravovat ty nejlepší studenty, školami 

poskytujícími obecné vzdělání. Tím pádem žáci, kteří by jinak chodili na jiné, humanitní či průmyslové 

střední školy jsou na gymnáziích. A žáci, kteří by měli být na učňovských školách, jsou na školách 

středních. Tento systém je problematický, protože: kvalita a úroveň vzdělání se snižuje a akademické 

tituly Ing., Mgr. Bc. jsou tím pádem devalvovány. Stejně tak maturita je dnes papírem, který dostane 

téměř každý. Varovným signálem by mělo být také to, že na vysoké školy je přijímán v zásadě stejný 

počet studentů, jako je maturantů.  

Jeden alarmující příklad za všechny: na FEK ZČU v Plzni berou bez přijímacích zkoušek kadeřnice 

s maturitou. Člověk, který se před 20 lety vyučil a věnoval se oboru – pracoval ve službách má dnes 

aspirace vykonávat pomocné ekonomické práce při řízení podniku. Pak se není čemu divit, že 

vysokoškoláci pracují na pokladnách, nebo ve výrobě jako operátoři. Trh si je nakonec sám najde. 

Dělají práci, na kterou stačí a vydělají si mnohdy více, když se věnují manuálním pracím. Jen jejich 

vzdělání stojí zbytečné finance a čas, ekonomika a firmy nerostou, systém je pokřivený, učitelé se 

potýkají s problémy při vzdělávání, učitelské obory ztrácí prestiž a školy si nemohou dovolit učitele 

zaplatit kvalitně. Důvodem je v podstatě poloviční obsazenosti škol, než na kterou jsou kapacitně 

dimenzované a neefektivní vynaložení finančních prostředků na vzdělávání. Tím pádem nejkvalitnější 

absolventi pedagogických prací volí zaměstnání v soukromé sféře, kde si vydělají nepoměrně více.  

Jestliže systém umožňuje žákům, studentům a rodičům mít mylná očekávání a v podstatě jim klame, 

má to následující důsledky: 

 Málo absolventů se věnuje oborům, které studovali 

 Absolventi mají nerealistická očekávání (plat, pracovní zařazení) a tvrdě narážejí při přechodu 

do praxe 

 Absolventi nebývají dostatečně kvalitně připraveni na výkon povolání, která na trhu jsou 

 Stát, resp. občané ČR vynakládají zbytečné finanční prostředky na všemožné rekvalifikace 

absolventů 

 Zaměstnavatelé doplácejí (cena zaškolování, velká fluktuace mladých lidí) z vlastních 

prostředků na zaškolování a zaučování vlastních pracovníků 

 Ekonomika je brzděna nedostatkem mladých lidí připravených a ochotných pracovat 

v technických oborech a manuálně.  

Problematika přechodu žáků ze ZŠ na SŠ je tedy částečně řešitelná větší popularizací technických 

a řemeslných oborů, ale pokud bude národní školský systém nastaven tak, jak tomu je v současné 

chvíli, bude jakákoliv snaha o zásadnější změnu marným bojem.  
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Náměty – rozvoj školství  

 Pro přilákání mladých lidí – řemeslníků 

o Pozemky ke stavbě domů zdarma 

o Předělání průmyslových objektů na velkoprostorové startovací byty pro soužití 

několika mladých lidí (spolubydlení) 

 Práce ve školách 

o Propagace a popularizace řemesel 

 Více exkurzí 

 Ukazovat, že si řemeslník vydělá více než např. bakalář ekonom nebo 

sociolog 

 Práce s rodiči – vzdělávání o trhu práce a vyvracení předsudků 

 „Životní koučink“ – práce s mladými lidmi, co by chtěli dělat, jaký je smysl 

jejich života… důležitá zde bude i průprava učitelů  

 Více stavebnic, technických soutěží 

 Vybavení dílen! Vznik dílen (může být například dílenské centrum, kde budou 

dopoledne žáci pracovat a učit se a odpoledne budou stroje, nástroje 

a materiál k dispozici veřejnosti). Podobné koncepty  co-workingu fungují 

v Plzni, Praze, jen bez vzdělávání dětí. 

 Rozvoj MŠ 

o Více peněz a prostor na počítače a školení pedagogů 

o Spolupráce s firmami – exkurze, tvorba, programy vhodné pro MŠ. Financování 

stavebnic a vhodných her a pomůcek polytechnické výchovy firmami. 

o Více intenzivnější spolupráce s místní ZUŠ, MěDDM, centrem LaRitma. 

o Více peněz a lidí na logopedickou prevenci. 

o Lepší dostupnost k dopravnímu hřišti, podpora venkovních aktivit v zimě. 

o Zajištění návaznosti jazykového vzdělávání při přechodu dětí z MŠ na ZŠ. 

 Rozvoj ZŠ 

o Více exkurzí a výletů 

o Více / zlepšení jazykového vzdělávání 

o Školení / sdílení zkušeností pro učitele 

 Pozvat specialisty na rozvoj jednotlivých gramotností a uspořádat na Ašsku 

školení pro učitele. 

 Nastavit a vyžadovat sdílení zkušeností těmi, kdo jsou v rozvoji daných 

kompetencí dále než jeho kolegové. 

 Zajistit inspiraci pedagogů ukázkou možných alternativních forem výuky 

a jejich uplatněním v praxi. 

o Vyžadované semináře 

 Čtenářská gramotnost 

 Čtenářské dílny, čtenářská gramotnost 

 Jakékoliv nové metody 

 Splupráce s odborníky z knihoven 

 Popularizace čtení knih, ukázky čtení poutavou formou / zajímavých 

knih na témata, která rezonují s dnešními dětmi.  
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 Matematická gramotnost 

 Metoda Hejného 

 Jakékoliv další alternativní metody (tvořivá matematika, učme 

se hrou) 

 Finanční gramotnost 

 Školení pro rodiče (často sami v insolvencích) 

 Jakékoliv příklady – jak vyučovat finanční gramotnost na školách 

 Na 2. st. reálné peníze  

 Větší časová dotace 

 Jazyková gramotnost 

 Více přeshraničních projektů a partnerství 

 Výuka hrou – společné akce pro české a německé děti 

 Zajištění rodilých mluvčí ve školách  

 Intenzivnější spolupráce s partnerskými školami 

 Nastavit systém a pomoc při podávání a čerpání dotací na 

přeshraniční spolupráci a dotací na rozvoj školství (ať to nemusí řešit 

neefektivně mnoho lidí) 

 Počítačová gramotnost 

 Kvalitnější vybavení 

 Tipy jak zaujmout žáky k používání PC místo hraní her 

o Motivace rodičů – spolupráce při využívání alternativních metod výuky.  

o Zlepšení podmínek pro práci učitelů 

 Zajištění připravenosti žáků – logopedické a DYS poruchy 

 Akce místní knihovny s cílem motivovat malé čtenáře ke čtení. (POZN. Ve 

studijní a vědecké knihovně v Plzni se pořádají školení a přednášky na tato 

témata. Možná bude i krajská knihovna v KV připravovat něco podobného). 

 Kvalitnější příprava žáků pro přechod z MŠ na ZŠ (samoobslužnost, jazykové 

dovednosti) 

o Zajištění výuky jazyků na 1. stupni ZŠ v návaznosti na MŠ 

o Zajištění výuky ČJ pro cizince  

 Stanovit jednu či více škol, kde bude výuka probíhat, zde zajistit 

kvalifikovaného pedagoga a tam směřovat děti cizinců. = nalézt efektivní 

řešení 

o Rozvoj pohybových schopností dětí  

 Větší časová dotace na sportovní možnosti pro děti (dotace hodin, 

volnočasové kroužky 

 Intenzivnější spolupráce s MěDDM, LaRitma, … 

 Finance pro zkušené / proškolené trenéry, vedoucí sportovních oddílů 

 Místní soutěže, olympiády… 

o Polytechnické vzdělávání 

 Vybavení / zřízení školních dílen nástroji a materiálem 

 Exkurze a workshopy v technických firmách 

 Vzdělávání pedagogů vedoucích polytechnické vzdělávání 

o Pedagogicko-psychologická poradna 
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 Důraz na kvalitu  

 Revize stavu a potřeb poradny pro dobrou práci 

o Zajištění aprobace k výuce předmětů! 

 Požadovat zajištění aprobace zřizovateli 

 Poskytnout finance na aprobace 

 Pomoci ředitelům s realizací  

 Volnočasové aktivity – rozvoj 

o Sezvat představitele ZUŠ, MěDDM a LaRitma s učiteli, řediteli a zřizovateli škol 

a pohovořit o potřebách, možnostech pro výuku. Ideální by byl řízený pracovní 

workshop, kdy by se vzájemně informovali o možnostech, plánech a potřebách 

a našli společná témata a projekty k realizaci.  

o Více pravidelných sportů a koníčků. Cílem je jednak rozvoj fyzických schopností 

a dovedností dětí, ale také získání pracovních návyků a psychické vytrvalosti 

a sebekázně. 

o Více kvalitní kultury – zájezdy a výlety za kulturou, nebo pozvánky umělců na 

objednávku. V tomto případě nutná spolupráce více škol, případně zapojení 

veřejnosti.  

 Přechod na SŠ 

o Širší diskuse na úrovni celého kraje o relevanci vzdělávání. Nutnost zásadní změny 

financování školského systému 

o Popularizace technických oborů v MŠ a na ZŠ 

o Popularizace technických oborů a manuálních oborů mezi rodiči žáků 

o Změna struktury středních škol tak, aby počty a profily absolventů odpovídali 

požadavků trhu 

o Větší angažovanost podniků pro spolupráci se SŠ, ZŠ a MŠ 

o Aktivity na zvýšení prestiže řemesel 
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2.3.2 Vymezení prioritních oblastí rozvoje v ORP Aš 

Na základě provedených analýz a po diskuzi mezi aktéry ve vzdělávání, která probíhala formou 

pracovních skupin, byly vymezeny prioritní oblasti rozvoje vzdělávání v území ORP Aš. Ke každé 

prioritní oblasti byly přiřazeny konkrétní cíle, kterých by mělo být postupně pomocí jednotlivých 

opatření dosaženo. Je nutno podotknout, že Místní akční plán je živý dokument, se kterým se bude 

dále pracovat a je možné, že dojde k dílčím úpravám např. cílů či opatření v případě, že se na něm 

shodnou aktéři v rámci dalšího projednávání. 

PRIORITA 1: KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JAKO ZÁKLAD UDRŽITELNÉHO ROZVOJE REGIONU 

PRIORITA 2: SPOLUPRÁCE SE ZŘIZOVATELEM - INFRASTRUKTURA A VYBAVENÍ  

PRIORITA 3: ZAJIŠTĚNÍ PODMÍNEK PRO KVALITNÍ PRÁCI PEDAGOGŮ – LIDSKÉ ZDROJE 

 

Priorita 1 Kvalitní vzdělávání jako základ udržitelného rozvoje regionu 

Cíl 1.1 Podpora spolupráce v regionu - síťování 

 Opatření   1.1.1 Podpora spolupráce školských zařízení - MŠ, ZŠ 

1.1.2 Podpora spolupráce školských zařízení s rodiči 

1.1.3 
Podpora spolupráce školských zařízení a organizací zabývajících se volnočasovými 
aktivitami 

1.1.4 Podpora přeshraničí spolupráce 

Cíl 1.2 Podpora dovedností a gramotností 

Opatření   1.2.1 Podpora čtenářské gramotnosti 

1.2.2 Podpora matematické gramotnosti 

1.2.3 Podpora jazykových dovedností 

1.2.4 Podpora polytechnického, řemeslného a přírodovědného vzdělávání 

Cíl 1.3 Volba povolání 

Opatření    1.3.1 Posílení kariérního poradenství na školách 

1.3.2 Podpora kooperace škol a regionálních firem 

Priorita 2 Spolupráce se zřizovatelem – infrastruktura a vybavení 

Cíl 2.1 Modernizace MŠ - zařízení, vybavení a venkovní zázemí, bezbariérovost 

Opatření    2.1.1 Budovy MŠ odpovídají moderním standardům 

2.1.2 Bezbariérové mateřské školy 

 2.1.3 Podpora vybavenosti 

 2.1.4 Školní zahrady a venkovní zázemí 

Cíl 2.2 Modernizace ZŠ – zařízení a vybavení, bezbariérovost 

Opatření    2.2.1 Budovy ZŠ odpovídají moderním standardům 

2.2.2 Budovy ZŠ jsou bezbariérové 

 2.2.3 Základní školy mají dostatečné vybavení 

 2.2.4 Odborné učebny na ZŠ 

Cíl 2.3 Modernizace zařízení pro zájmové a neformální vzdělávání a ZUŠ 

Opatření    2.3.1 
Budovy zařízení pro zájmové a neformální vzdělávání odpovídají moderním standardům 
a mají dostatečnou kapacitu 

 2.3.2 Budova ZUŠ odpovídá moderním standardům a má dostatečnou kapacitu 

Priorita 3 Zajištění podmínek pro kvalitní práci pedagogů – lidské zdroje 
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Cíl 3.1 Dostatečné personální zajištění 

Opatření    3.1.1 Zajištění kvalifikovaných a odborných pedagogů 

3.1.2 Nabídnout pedagogům vhodné materiální podmínky 

Cíl 3.2 Kvalitní a efektivní management školských zařízení 

Opatření    3.2.1 Administrativní pomoc vedení škol 

 3.2.2 Vzdělávání vedoucího managementu škol 

 3.2.3 Efektivní komunikace 

Cíl 3.3 Inkluze - zajištění podmínek pro společné vzdělávání 

Opatření    3.3.1 
Podpora pedagogických i nepedagogických pracovníků a rodičů v oblasti společného 
vzdělávání 

 3.3.2 Inkluze - personální zajištění 

 

Vybrané priority a cíle reflektují povinná a vybraná nepovinná a doporučená opatření MAP a jejich 

naplnění povede ke zlepšení: 

 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita  

 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání  

 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

 Rozvoj kompetencí dětí k používání cizího jazky 

 Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a 

dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky) 
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2.3.3 SWOT analýzy opatření MAP řešených v území OPR Aš 

SWOT analýza školství ORP Aš 

Silné stránky: Slabé stránky: 

1. Stabilní struktura základního školství  
a předškolní přípravy, rozvinutá síť škol 
poskytujících primární vzdělávání 

2. Dostatečná kapacita ZŠ i MŠ 
3. Přeshraniční spolupráce v oblasti 

předškolního vzdělávání a základního 
školství  

4. Většinou standardní vybavenost základních i 
mateřských škol (vybavení učeben, kabinetů, 
tělocvičen, jídelen) 

5. Existence školského zařízení je pro starosty 
zárukou rozvoje obce   

6. Existence MŠ a ZŠ v obci či blízkém okolí je 
motivem pro život v obci pro mladé rodiny 

7. Efektivní využití nemovitostí v majetku obce 
8. Vedení školských zařízení aktivizuje obce - 

mimoškolní činnosti, kultura, sport, spolky 
9. Výchovou vznikají pozitivní vazby k regionu 
10. Existence partnerských měst s dlouholetou 

tradicí, společné přeshraniční projekty 
11. Snaha o propojení s firmami, komorami, 

neziskovými organizacemi, spolky 
12. Snaha o rozvoj systému vzdělávání dospělých 
13. Zavedený systém dalšího vzdělávání 

pedagogů 
14. Zvyšování významu jazykového vzdělávání 
15. Podpora preventivních programů 

1. Nutnost dojížďky žáků do škol z některých 
obcí v území ORP     

2. Nízká atraktivita pro dojíždějící (pokud už 
dojíždí, raději volí zařízení ve větším městě) 

3. Nutnost dofinancovat provozní náklady zdroji 
z obecních rozpočtů 

4. Nedostatek finančních prostředků v 
rozpočtech obcí – odpovídá 7 % z RUD  

5. Nárůst počtu sociálně slabších rodin, sociálně 
vyloučené lokality 

6. Nízká kvalifikovanost vyučujících, nejnižší 
v ČR 

7. Personální zajištění výuky v malých obcích 
8. Problematická nabídka středních odborných 

škol v území- nedostatečná součinnost s 
výchovnými poradci ZŠ  

9. Nízká vzdělanostní a kvalifikační úroveň 
obyvatelstva  

10. Nedostatečné propojení vzdělávání, vědy a 
uživatelské sféry při zavádění inovací a 
výzkumu 

11. Nárůst počtu dětí se speciálními vzdělávacími 
potřebami 

12. Problematické financování aktivit mládeže 
zapojených do sportovních oddílů, spolků  

13. Slabá motivace, rodičů i samotných žáků k 
výuce německého jazyka  

14. Nedostatek prostředků a personálního 
zajištění výchovného poradenství, absence 
školních psychologů případně speciálních 
pedagogů 

Příležitosti:  Hrozby: 

1. Rozvoj dvojjazyčných výukových programů 
2. Prohlubování přeshraniční spolupráce v 

oblasti předškolního vzdělávání a základního 
školství 

3. Využití volných kapacit v mateřských školách 
na území sousedního Německa 

4. Prohloubení spolupráce s partnerskými 
městy jednotlivých obcí a měst z ORP 

5. Účelné a transparentní čerpání fondů EU 
především ke zkvalitnění výuky  

6. Očekávané navýšení počtu žáků v ZUŠ - 
příležitost k rozvoji zařízení 

7. Podpora environmentální výchovy - 
spolupráce MŠ a ZŠ z regionu  

8. Spolupráce MŠ a ZŠ s ostatními 
příspěvkovými organizacemi měst a obcí - 
knihovny, divadlo, kulturní zařízení, 

1. Nedostatečná kvalifikace pedagogických 
pracovníků 

2. Snižování porodnosti – úbytek dětí – zavírání 
tříd zatím v MŠ – později i v ZŠ 

3. Odliv obyvatelstva z regionu, migrace 
především mladých a vysokoškolsky 
vzdělaných osob 

4. Postupné stárnutí populace  
5. Nárůst sociálně-patologických jevů na 

základních školách - záškoláctví, šikana, 
závislosti 

6. Děti kopírují chování rodičů - odliv z menších 
obcí do větších 

7. Nevhodné změny legislativy (dětské skupiny), 
zhoršení financování škol a obcí 

8. Nízká kvalifikovanost, u ZŠ nejnižší v celé ČR 
9. Nízké zastoupení mužů jak v MŠ, tak i ZŠ 
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infocentra, muzea a další  
9. Financování energetických úspor škol a 

školských zařízení z fondů EU  
10. V rámci meziobecní spolupráce, zajišťování 

metodické podpory realizace reformy 
předškolního a školního vzdělávání 

11. Vytváření vhodných podmínek, jak 
materiálních, tak i personálních k podpoře 
výuky cizího jazyka způsobem odpovídajícím 
věku dítěte 

12. Podporovat polytechnickou výchovu a výuku 
s cílem zvýšit zájem o technické obory 

13. Podporovat vzdělávání ředitelů a zástupců 
škol 

14. Zaměření na rozvoj inkluzivního vzdělávání  

10. Nízká konkurenceschopnost odborných 
středních škol a z toho vyplývající odliv 
mládeže mimo ORP po ukončení ZŠ 

11. Na základě nepříznivého demografického 
vývoje hrozí do budoucna omezení či 
ukončení činnosti některých školských 
organizací  

12. Nezájem rodin - rodičů a především dětí o 
nabízené aktivity, tzn. pasivní přístup ke 
sportu a tělesným aktivitám, nezájem o 
kulturu, umění a vzdělání jako takové 

13. Špatná spolupráce mezi rodinou a školou, 
absence výchovy v rodinách; domněnka, že 
škola supluje rodinu 

14. Vysoká vytíženost rodičů, nedostatečné 
zapojení do výchovného procesu 

 

SWOT analýza čtenářská a matematická gramotnost 

Silné stránky: Slabé stránky: 

16. Velká kreativita pracovníků ve vzdělávací 
oblasti, pedagogové se v oblastech 
matematické a čtenářské gramotnosti 
vzdělávají – využití 
nabídek DVPP 

17. Školy se účastní literárních a matematických 
soutěží 

18. Stabilní struktura základního školství  
a předškolní přípravy, rozvinutá síť škol 
poskytujících primární vzdělávání 
vzdělávání pedagogů 

 

 

1. Nízká úroveň spolupráce rodičů se školami, 
nedostatečný zájem rodičů o rozvoj čtenářské 
gramotnosti dětí, nárůst počtu sociálně 
slabších rodin, sociálně vyloučené lokality 

2. Není všude zajištěna dostatečná individuální 
podpora pro nadané žáky se zájmem 
o matematiku a čtenářství, nedostatek 
prostředků a personálního zajištění 
výchovného poradenství, absence školních 
psychologů případně speciálních pedagogů, 
nedostatek logopedů, vysoký věk pedagogů 

3. Nízká kvalifikovanost vyučujících, nejnižší v ČR 

Příležitosti:  Hrozby: 

1. Využití příslušných dotačních titulů - 
zakoupení odborných knih a beletrie, čteček 
a podpora čtenářských dílen, 
rozvoj dvojjazyčných výukových programů, 
účelné a transparentní čerpání fondů EU 
především ke zkvalitnění výuky 
Zaměření na rozvoj inkluzivního vzdělávání 

2. Podpora čtenářské a matematické 
gramotnosti - spolupráce MŠ a ZŠ z regionu,  
spolupráce MŠ a ZŠ s ostatními 
příspěvkovými organizacemi měst a obcí - 
knihovny, divadlo, kulturní zařízení, 
infocentra, muzea a další  

3. Vytváření vhodných podmínek, jak 
materiálních, tak i personálních k podpoře 
čtení způsobem odpovídajícím věku dítěte 

1. Nedostatek financí pro DVPP v oblasti 
matematické a čtenářské gramotnosti, 
nedostatečná kvalifikace pedagogických 
pracovníků 

2. Snižující se zájem dětí o četbu ve volném 
čase, nezájem rodin - rodičů a především dětí 
o nabízené aktivity, tzn. pasivní přístup ke 
sportu a tělesným aktivitám, nezájem 
o kulturu, umění a vzdělání jako takové 

3. Odliv obyvatelstva z regionu, migrace 
především mladých a vysokoškolsky 
vzdělaných osob 
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SWOT analýza polytechnické vzdělávání Aš 

Silné stránky: Slabé stránky: 

1. Dostatečná kapacita ZŠ pro vybudování 
zázemí polytechnickému vzdělávání. 

2. Přeshraniční spolupráce v oblasti 
polytechnického vzdělávání 

3. Snaha o propojení s firmami, komorami, 
neziskovými organizacemi, spolky 

15. Nedostatečné materiální a další zázemí pro 
polytechnické vzdělávání v území ORP Aš 

16. Personální zajištění výuky (lidi a finance) 
17. Chybí podpora v RVP, nedostatečná časová 

dotace RVP, malá variabilita volby 

Příležitosti:  Hrozby: 

15.  Firmy v ORP Aš – uplatnění, praxe (Astos, …) 
16. Využití dotačních možností pro zlepšení 

podmínek v oblasti polytech. vzdělávání 
(vybavenost, modernizace, další vzdělávání 
pedagogických pracovníků) 

17. Pro předškolní děti a žáky 1. stupně ukázky 
řemesel, exkurze, zapojení do 
polytechnického vzdělávání 

15. Předmět nebude atraktivní a moderní. 
Zároveň převládající nezájem žáků 
o vzdělávání v učebních, řemeslných 
a technických oborech 

16. Nedostatek finančních zdrojů pro financování 
vybudování zázemí (na všechny 
se nedostane) a udržitelnost 

17. Akcentace jednoho směru vzdělávání, 
upozadění humanitních předmětů 

 

SWOT analýza inkluze 

Silné stránky: Slabé stránky: 

1. Zkušenost škol s inkluzí 
2. Praxe a zkušenost organizací pro sociální 

začleňování se znevýhodněnými skupinami 
3. Kreativita pracovníků škol 

1. Nekoncepčnost, nepřipravenost systému bez 
návaznosti, slabé materiální a technické 
vybavení 

2. Malá spolupráce rodičů se školami, často 
celkový nezájem ze strany rodičů 

3. Chybí prostředky a personální zajištění, 
absence školních psychologů případně 
speciálních pedagogů 

Příležitosti:  Hrozby: 

1. Zdokonalení zavádění inkluze do škol – 
zjednodušenost 

2. Vzdělávání a zlepšování pedagogů 
3. Snížení diskriminačních tlaků veřejnosti 

prostřednictvím inkluzivního vzdělávání 

1. Nedostatek informací, nedostatečná 
metodická podpora 

2. Nedostatek financí pro zajištění vzdělávání 
pracovníků, nedostatečná příprava na 
fakultách 

3. Intolerantní společnost k inkluzi 

 

SWOT analýza mateřské školy 

Silné stránky: Slabé stránky: 
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1. Stabilní a rozvinutá síť škol poskytujících 
předškolní vzdělávání, dostatečná kapacita 
MŠ 

2. Výborná kvalifikovanost pedagogů 
v předškolním vzdělávání 

3. Aktivní školy všestranně rozvíjející děti, 
přeshraniční spolupráce v oblasti 
předškolního vzdělávání, vedení školských 
zařízení aktivizuje obce - mimoškolní 
činnosti, kultura, sport, spolky, výchovou 
vznikají pozitivní vazby k regionu 

1. Stárnutí pedagogických sborů mateřských 
škol 

2. Zastaralé vybavení mateřských škol, nutnost 
rekonstrukce vnitřních prostor škol 

3. Nedostatek prostředků a personálního 
zajištění výchovného poradenství, absence 
školních psychologů případně speciálních 
pedagogů, chův, asistentů pedagoga, 
logopedů 

Příležitosti:  Hrozby: 

1. Zapojení MAS do administrace projektů 
ve školách, dotační příležitosti 

2. Spolupráce MŠ a ZŠ s ostatními 
příspěvkovými organizacemi měst a obcí - 
knihovny, divadlo, kulturní zařízení, 
infocentra, muzea a další  

3. Vytváření vhodných podmínek, jak 
materiálních, tak i personálních k podpoře 
výuky cizího jazyka způsobem odpovídajícím 
věku dítěte, podporovat polytechnickou 
výchovu a výuku s cílem zvýšit zájem 
o technické obory, zaměření na rozvoj 
inkluzivního vzdělávání  

1. Snižování porodnosti – úbytek dětí – zavírání 
tříd zatím v MŠ – později i v ZŠ 

2. Vysoký počet dětí na učitele – nutnost změny 
financování školství, nevhodné změny 
legislativy (dětské skupiny), zhoršení 
financování škol a obcí 

3. Špatná spolupráce mezi rodinou a školou, 
absence výchovy v rodinách; domněnka, že 
škola supluje rodinu, vysoká vytíženost 
rodičů, nedostatečné zapojení do výchovného 
procesu 

 

SWOT analýza jazykového vzdělávání 

Silné stránky: Slabé stránky: 

1.  1.  Nedostatek kvalifikovaných pedagogů 
2. Malý zájem ze strany rodičů a žáků o výuku 

německého jazyka 
3.  

Příležitosti:  Hrozby: 
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1.  1.  
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3 Seznamy zkratek, tabulek, obrázků a grafů 

3.1 Seznam zkratek 
°C  stupeň Celsia 

ADHD  Attention Deficit Hyperactivity Disorder, porucha pozornosti s hyperaktivitou 

APIV  Akční plán inkluzivního vzdělávání 

ČOV  čistírna odpadních vod 

ČR  Česká republika 

ČSÚ  Český statistický úřad 

ČVUT  České vysoké učení technické 

DO  doporučené opatření 

DPP  dohoda o provedení práce 

DVD  Digital Versatile Disc nebo Digital Video Disc, digitální optický datový nosič 

DVPP  další vzdělávání pedagogických pracovníků 

EU  Evropská unie 

HO  hudební obor 

ICT  Information and Communication Technologies, informační a komunikační 

technologie 

IROP  Integrovaný regionální operační program 

ISŠ  integrovaná střední škola 

IVP  individuální vzdělávací plán 

KC  kulturní centrum 

Kč  česká koruna 

km2  kilometr čtvereční 

LDO  literárně dramatický obor 

LMP  lehké mentální postižení 

m  metr 

m n. m.  metry nad mořem – nadmořská výška 

MAP  místní akční plán 

MAS  místní akční skupina 

MěDDM Městský dům dětí a mládeže 

MF ČR  Ministerstvo financí ČR 

mm  milimetr 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MŠ  mateřská škola 

MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

NIDV  Národní institut pro další vzdělávání 

OAR  objemové aktivity radonu 

OP PPR  operačního programu Praha – pól růstu 

OP VVV  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

OPZ  Operační program Zaměstnanost 

ORP  obec s rozšířenou působností 

PC  personal computer, osobní počítač 

PO  prioritní osa 
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PO  povinná opatření 

PPP  pedagogicko-psychologická poradna 

PRV  Program rozvoje venkova 

PŠ  praktická škola 

RVP  rámcový vzdělávací program 

RVP PV  rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

SLDB  sčítání lidu, domů a bytů 

SO ORP  správní obvod obce s rozšířenou působností 

SOŠ  střední odborná škola 

SPC  Speciálně pedagogické centrum 

SPC  speciálně pedagogické centrum 

SR MAP Strategický rámec Místního akčního plánu 

SŠ  střední škola 

SÚRO  Státní ústav radiačních ochrany 

SVL  sociálně vyloučená lokalita 

ŠD  školní družina 

ŠVP  školní vzdělávací program 

ŠVP  školní vzdělávací program 

TO  taneční obor 

VO  výtvarný obor 

VO  volitelná opatření 

VŠ  vysoká škola 

ZČU  Západočeská univerzita 

ZUŠ  základní umělecká škola 

ŽP  životní prostředí 
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