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Úvod a kontextualizace 
 

V dubnu letošního roku byly na základních a mateřských školách na území mikroregionu 

Hlučínska-západ provedeny strukturované (polostandardizované) rozhovory s řediteli 

jednotlivých škol. Vzor strukturovaného rozhovoru s otevřenými otázkami byl vytvořen členy 

realizačního týmu MAP, rovněž samotné rozhovory byly řízeny členy realizačního týmu MAP 

pro Hlučínsko západ. Informanti byli o realizaci v dostatečném předstihu zpraveni 

prostřednictvím telefonické, případně e-mailové komunikace, na základě které byly 

domluveny termíny i volba místa dotazování. Rozhovory byly ve všech případech vedeny 

v prostředí základní / mateřské školy. Do dotazování se zapojilo 100% oslovených škol.  

K realizaci strukturovaných rozhovorů bylo přistoupeno ze dvou důvodů, které byly 

představeny i samotným informantům. Jednak byly tímto způsobem zjišťovány informace 

pro potřeby Akčního plánu MAP, jednak byly touto cestou shromažďovány údaje pro účely 

Zprávy pro KAP (Předávání informací z MAP do KAP). Druhé v pořadí bylo zpracováno do 

uceleného dokumentu, a to právě na základě sumarizace odpovědí získaných stran 

informantů.  I z toho důvodu jsme při vyhodnocení a interpretaci tuto skutečnost reflektovali 

a předkládané „Vyhodnocení strukturovaných rozhovorů“ dělíme do dvou částí.  

Samostatnou (vydělenou) část (tzv. II. část) v podobě přehledové tabulky tak představují 

oddíly týkající se (možné) spolupráce MŠ a ZŠ v řešeném území se středními školami.  
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Vyhodnocení strukturovaných rozhovorů 
I. část 

1. Zapojení škol v projektu MAP a orgánech MAP 

Následující tři tabulky a související grafy reflektují míru zapojení jednotlivých škol do činnosti 

orgánů MAP. Jak je patrné, více zástupců z řad MŠ a ZŠ se účastní jednání pracovních skupin 

(celkem 10 MŠ a ZŠ z 18) nežli zasedání Řídícího výboru, kde je poměr opačný (8 MŠ a ZŠ z 18 

celkem). Nutno přidat následující poznámku. V případě pracovních skupin (PS), které jsou 

v rámci (pravidel) projektu MAP považovány za fakultativní, je pozvánka na nadcházející 

setkání PS zasílána (kromě nominovaných členů z řad MŠ a ZŠ, zřizovatelů, NNO, CVČ, ZUŠ, 

církví, rodičů a veřejnosti jako takové) všem ředitelům a zřizovatelům, tj. nejen dříve (ve fázi 

zahájení projektu) nominovaným. PS jsou tedy (stále) otevřeny všem aktérům vzdělávání, 

v případě ŘV je nutné, aby nový člen byl schválen daným Řídícím výborem. Svou roli může 

hrát rovněž míra oficiálnosti, resp. (ne)formálnosti v případě jednání ŘV a setkání pracovních 

skupin, které mají povahu malé skupiny a z toho plynoucí specifika. 

              Tabulka 1 Zapojení škol do MAP 

Je Vaše škola zapojená 
v projektu MAP 

Odpověď  
ANO 

Odpověď  
NE 

Počet 
dotazníků 

MŠ 5 0 5 

ZŠ 4 0 4 

ZŠ a MŠ 9 0 9 

Celkem 18 0 18 
        

              Tabulka 2 Zapojení škol do činnosti ŘV 

Účastní se zástupce školy 
činnosti ŘV? 

Odpověď 
ANO 

Odpověď NE Počet 
dotazníků 

MŠ 4 1 5 

ZŠ 2 2 4 

ZŠ a MŠ 2 7 9 

Celkem 8 10 18 
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                       Graf 1 Účast zástupců škol v ŘV 

 

                Tabulka 3 Zapojení škol do činnosti PS 

Účastní se zástupce školy 
činnosti PS? 

Odpověď 
ANO 

Odpověď 
 NE 

Počet 
dotazníků 

MŠ 4 1 5 

ZŠ 2 2 4 

ZŠ a MŠ 4 5 9 

Celkem 10 8 18 

 

            

                   Graf 2 Účast zástupců škol na Pracovních skupinách 
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2. Využívají nebo plánují využívat školy nabízené vzdělávání pedagogů 

organizované v rámci realizace MAP? 

 

Odpovědi v tabulce č. 4 odrážejí (dosavadní a budoucí) zájem o vzdělávací aktivity 

realizované v rámci podaktivity s názvem Budování znalostních kapacit. Údaje získané 

prostřednictvím strukturovaných rozhovorů potvrzují dosavadní skutečný zájem 

o realizované vzdělávací aktivity, kterých se účastní desítky zájemců z řad aktérů vzdělávání. 

Pouze 1 ZŠ a MŠ (sloučená příspěvková organizace) nevyužívá a neplánuje využívat nabízené 

možnosti participace na tematicky rozličných workshopech. 

 

             Tabulka 4 Vzdělávání v MAP 

Využívá nebo plánuje využívat Vaše 
škola nabízené vzdělávání 
pedagogů organizované v rámci 
realizace MAP 

Odpověď 
ANO 

Odpověď 
NE 

Počet 
dotazníků 

MŠ 5 0 5 

ZŠ 4 0 4 

ZŠ a MŠ 8 1 9 

Celkem 17 1 18 

     

                    
 
 Graf 3 Vyhodnocení otázky č. 2 Využívá nebo plánuje využívat škola nabízené vzdělávání pedagogů, organizované v rámci  
realizace MAP 
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3. Prioritní oblasti vzdělávacích aktivit v roce 2018 (a dalších).  

A. Mateřské školy 

Vzdělávací aktivity v rámci projektu MAP II a/nebo Šablon II 

Na tomto místě je potřeba zdůraznit následující. V rámci rozhovorů, byť jsme u této otázky 

uváděli 2 možnosti (tj. a) vzdělávání v rámci MAP a b) vzdělávání v rámci šablon), 

respondenti uváděli zájem o vzdělávací aktivity souhrnně za a) i b), neboť je pro ně 

podstatné, aby měli možnost na těchto aktivitách participovat, fakultativní je, zda se budou 

aktivity realizovat v rámci MAP či v rámci šablon – zájem o níže uvedené vzdělávací aktivity 

tak evidujme jak v případě projektu MAP II, tak i Šablon II (III). Z tohoto důvodu bylo v tomto 

bodě přistoupeno v rámci vyhodnocení a interpretace ke sloučení dvou nabízených 

možností. 

Na úrovni mateřských škol směřuje zájem o vzdělávací aktivity ponejvíce k následujícím 

oblastem: komplexní vzdělávání pedagogů (50% MŠ), logopedická prevence (36% MŠ), 

polytechnické vzdělávání (29% MŠ) či inkluze (21% MŠ). Jak je patrné z níže uvedené tabulky 

a grafu, spektrum poptávaných vzdělávacích aktivit je poměrně široké, v interpretaci jsme 

tak akcentovali pouze ty aktivity, u kterých projevila zájem většina či alespoň třetina MŠ 

v řešeném území. 

                  Tabulka 5 Kvantifikace odpovědí na otázku č. 3 pro vzdělávací aktivity MAP a/nebo Šablon 

Odpovědi Počet 

Polytechnické vzdělávání 4 

Logopedická prevence 5 

Sdílení zkušeností, konzultace 2 

Vzdělávání pedagogů komplexně 7 

Komunikace s rodiči a rodinou 2 

Osobnostní rozvoj pedagogů 1 

Osobnostní rozvoj dětí 2 

Estetická výchova 1 

Hudebně pohybové činnosti 1 

Cílenější vzdělávání pro poruchy chování dětí 2 

Setkávání s jinými školkami 1 

Inkluze komplexně 3 
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                         Graf 4 Porovnání vzdělávacích aktivit MAP II a/nebo Šablon II pro MŠ 

 

B. Základní školy 

Vzdělávací aktivity v rámci projektu MAP II a/nebo Šablon II 

V případě (většího) zájmu o typy vzdělávacích aktivit stran základních škol je tendence, jak je 

patrné z tabulky a grafu níže, prakticky podobná jako u škol mateřských. Největší zájem (31% 

ZŠ) evidujeme u komplexního vzdělávání pedagogů a polytechnického vzdělávání, 23% ZŠ 

v řešeném území má zájem o téma inkluze a stejné procentuální zastoupení odráží rovněž 

zájem o vzdělávání v oblasti cizích jazyků. Další oblasti zájmu o vzdělávací aktivity v dalších 

letech vizte jednotlivě níže. 

                    Tabulka 6 Vzdělávací aktivity v rámci MAP II a /nebo Šablon II pro ZŠ 

Odpovědi Počet 

Polytechnické vzdělávání 4 

Vzdělávání pedagogů komplexně 4 

Sdílení zkušeností 1 

Mentoring 1 

ČG a MG mezi školami 1 

Dějepis a přírodopis 2 

Finanční gramotnost 1 

ČT a MG komplexně 2 

Prevence proti sociálně patologických jevů 2 

Cizí jazyky 3 

Klub deskových her 1 

Kariérové poradenství 1 
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Český jazyk 1 

Vzdělávání pedagogů k inkluzi 3 

EVVO 2 

Komunikace s rodiči a rodinou 1 

 

 

             Graf 5 Vzdělávací aktivity v rámci MAP II a/nebo Šablon II pro ZŠ 
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4. Dosavadní poznatky a zkušenosti škol s tzv. Šablonami 

Tabulka č. 7 představuje souhrn poznatků a zkušeností s tzv. Šablonami. Jak ilustruje graf 

níže, přesná polovina realizátorů má s Šablonami pozitivní zkušenost, u 10% je postoj spíše 

negativní, zbývající část ZŠ a MŠ hodnotí Šablony neutrálně, prolínají se jak pozitivní, tak 

negativní zkušenosti a poznatky. Dvě školy Šablony nerealizují vůbec. 

Tabulka 7 Odpovědi na otázku č. 4 Jaké jsou Vaše dosavadní poznatky a zkušenosti se vzdělávacími šablonami? 

 
Odpovědi 

1. 

Pozitivní, funguje čtenářský klub, podařilo se vzkřísit knihovnu, ad spektrum šablon: 

prozatím stačí, ukáže se, kam bychom se chtěli posunout dále, spíše otázka, jak to bude 

řešeno z dlouhodobého hlediska 

2. Zatím hodnotíme kladně, zejména kurz AJ, besedy pro rodiče.  

3. 
Ano, šablony jsou přínosné zejména z finančního hlediska. Máme vlastního, placeného 

administrátora. 

4. 

Zpožděná platba – cítíme trochu nejistotu, vše poměrně zdlouhavé. Obecně ale systém 

šablon kvituji, je výborný a jednoduchý. Uvítal bych možná větší nabídku šablon, s větší 

intenzitou – po roce opět vypsat šablony s (tematickou) obměnou. 

5. 
MŠ má omezenější možnosti, volnější kategorie, mohla by být metodika/návod, jak něco 

ohodnotit- sdílení zkušeností, tandem. 

6. 

Využíváme vzdělávání pedagogů – nemůžeme si totiž na nic víc tzv. „sáhnout“, musíme se 

vejít do 1 šablony. Dále mi schází, že není specifikováno, co všechno spadá do uznatelných 

nákladů. Od září ještě budeme využívat šablonu na školního asistenta (4 hodiny). 

7. 

Nabídku šablon kvituji, oceňuji dlouhodobost, peníze by měly být řešeny / přidělovány 

systémově. Škola by uvítala psychologa, nicméně sehnat jej je poměrně obtížné. Asistentky 

pedagoga se střídají, personální podporu jednoznačně oceňuji. Současně bych uvítal 

možnost v podobě financování výcviku (lyžařské kurzy) za účelem stmelování kolektivu. 

8. 

Nabídku šablon oceňuji, zejména chůvu, kromě ní i možnost asistenta, na kterého však 

nedosáhneme finančně; chůva – bohužel - není tak dobře placená – uvítali bychom více 

peněz na tuto pozici. Realizujeme rovněž besedy s rodiči. 

9. 
Pozitivní zkušenosti, pracné, ale výborné, zvláště kvitujeme personální podporu a besedy 

s rodiči. 

10. 

Realizujeme od září 2016, spokojenost s externí firmou, která nám tzv. kryje záda, tenký led 

s penězi, nedostatek zkušeností, Chůva, osobnostní vzdělávání, setkání s rodiči. Původní 

obavy vystřídala maximální spokojenost, jedná se o velkou pomoc, očekávání, že za zbývající 

peníze bude možné nakoupit např. hračky pro 2leté děti. 

11. Žádné, neděláme je. 

12. 
Dobré zkušenosti, realizujeme čtenářské dílny, asistent nastoupí od září. Uvítali bychom 

opět obdobu Výzvy týkající se výjezdů do zahraničí. 

13. Velice svazující podmínky. 

14. 
Práce navíc, nevychází to reálně z potřeb školy. Realizujeme šablony na čtenářské dílny, 

matematické kluby a vzdělávání. 
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15. Dobré zkušenosti, šablony vítáme. 

16. Žádné, nezajímají nás, neb si myslíme, že na ně nedosáhneme. 

17. Spíše negativní zkušenosti - příliš papírování, obtížnost. Šablony - chůva, školení. 

18. Ano vítáme je, ale zatím nám nejsou k ničemu. 

 

 

                          Graf 6 Poznatky ředitelů ohledně šablon 

5. Priority/aktivity za jednotlivé tematické oblasti (opatření MAP) 

Následující 2 pododdíly (A a B) odráží, jaké mají mateřské (A) a základní (B) školy priority 

v jednotlivých tematických oblastech, respektive opatření MAP. Připomeňme, že se v rámci 

projektu MAP reflektují tzv. povinná opatření (Předškolní vzdělávání a péče, Čtenářská 

a matematická gramotnost v základním vzdělávání a Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí 

a žáků ohrožených školním neúspěchem) a volitelná opatření (v případě území Hlučínska-

západ se jedná o opatření s názvem Udržení a rozvoj regionální identity). Stejně jako u oddílu 

3, i na tomto místě přistupujeme ke kategorizaci na mateřské a základní školy. 

A. Mateřské školy 

Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

Jednoznačně největší prioritou (79% MŠ) v oblasti označované souhrnně jako 

„inkluze“ je postupné a komplexní vzdělávání pedagogů. Pro 14% mateřských škol 

v řešeném území je dále prioritní personální podpora, spolupráce s rodiči a rodinou 

či zaměření (se) na specifické poruchy chování a učení. 
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                      Tabulka 8 Inkluze v MŠ 

Odpovědi Počet 

Vzdělávání pedagogů  11 

Spolupráce se SPC a PPP 1 

Personální podpora 2 

Spolupráce s rodiči a rodinou 2 

Specifické poruchy chování a učení 2 

Materiální a odborné zázemí/zaměření 1 

Bezbariérovost  1 

 

                                     
                                      Graf 7 Inkluze v MŠ 

 

Předškolní vzdělávání 

V oblasti předškolního vzdělávání a péče s dodatkem dostupnost-inkluze-kvalita je 

pro 79% MŠ v území prioritní zaměření na polytechnickou výchovu, pro většinu MŠ 

(57%) rovněž na výchovu logopedickou. Téměř třetinový podíl (29%) připadá na 

zájem o posílení personální podpory. U 21% MŠ je prioritní rovněž vzdělávání 

pedagogů či vybavení MŠ Montessori pomůckami. Další jednotlivé prioritní oblasti 

MŠ zrcadlí tabulka a graf níže. 

                        Tabulka 9 Předškolní vzdělávání 

Odpovědi Počet 

Logopedická výchova 8 
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Polytechnická výchova 11 

Spolupráce s rodiči a rodinou 1 

Personální podpora 4 

Montessori pomůcky 3 

Vyřešit nedostatečný prostor (učebny, zahrada, apod.) 1 

Vybavení dětského hřiště 2 

Osobnostní rozvoj dítěte 2 

Enviromentální výchova a pomůcky na ni 1 

ČT a MT pregramotnost 2 

Podpora pro 2-leté děti 2 

Vzdělávání pedagogů  3 

 

 

                       Graf 8 Předškolní vzdělávání 

 

Udržení a rozvoj regionální identity 

V případě volitelného tématu Udržení a rozvoj regionální identity uvádí 43% MŠ jako 

prioritní pořízení pracovních materiálů a pomůcek. K dalším vítaným aktivitám patří 

vznik (a sdílení) mobilní učebny na úrovni mikroregionu, pořádání výletů a exkurzí 

v rámci území Hlučínska i (další) rozvoj a posílení spolupráce s místními spolky, 

neziskovými organizacemi a dalšími subjekty. 
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                         Tabulka 10 Udržení a rozvoj regionální identity v MŠ 

Odpovědi Počet 

Mobilní učebna 3 

Pracovní materiály, pomůcky 6 

Vzdělávací akce 2 

Sdílení zkušeností 1 

Spolupráce s rodiči a rodinou 1 

Výlety v okolí regionu 3 

Muzeum do školek 1 

Vzdělávání pedagogů  2 

Spolupráce se spolky v obci 3 

Besedy 1 

Spolupráce s Hlučínským muzeem 1 

 

 

                         Graf 9 Udržení a rozvoj regionální identity v MŠ 
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B. Základní školy 

Inkluze 

V případě základních škol je většinovou prioritou (69%) v oblasti souhrnně nazývané 

jako „inkluze“ komplexní vzdělávání pedagogů, pro necelou čtvrtinu škol rovněž 

posílení personální podpory. Jak je patrné z porovnání s oddílem za školy mateřské, 

je tendence v prioritních oblastech v rámci „inkluze“ u MŠ a ZŠ v řešeném území – 

procentuálně – prakticky totožná.  

                    Tabulka 11 Inkluze v ZŠ 

Odpovědi Počet 

Vzdělávání pedagogů 9 

Spolupráce s rodiči a rodinou 2 

Personální podpora 3 

Materiální a technické zabezpečení 1 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                                                               

 

 

Graf 10 Inkluze v ZŠ 

Čtenářská gramotnost 

V opatření Čtenářská gramotnost je jednoznačnou prioritou napříč řešeným územím 

budování čtenářských klubů, koutků a dílen (85% ZŠ). Téměř čtvrtina škol (23%) 
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rovněž preferuje vzdělávání pedagogů, dovybavení knihoven nebo zdůrazňuje nutné 

zaměření pozornosti na čtení s porozuměním a pochopením textu. 

                       Tabulka 12 Čtenářská gramotnost v ZŠ 

Odpovědi Počet 

Nucený akcent na čtení s pochopením / porozuměním textu 3 

Čtenářské kluby, koutky, dílny 11 

Mezipředmětové prolínání 1 

Školní knihovna 2 

Vzdělávání pedagogů 3 

Spolupráce s rodiči a rodinou 1 

Spolupráce s knihovnami 1 

Soutěže ve čtení 1 

Besedy se spisovateli, autorská čtení 2 

Dovybavení knihoven 3 

Doučování 2 

 

 

                        Graf 11 Čtenářská gramotnost v ZŠ 

 

Matematická gramotnost 

U matematické gramotnosti evidujeme jako nejvíce prioritní (38% ZŠ) doučování 

spolu se zřizováním matematických klubů (31% ZŠ). Necelá čtvrtina základních škol 



18 

 

v řešeném území (23%) dále akcentuje vzdělávání pedagogů v dané oblasti či na 

výuku finanční gramotnosti. 

                    Tabulka 13 Matematická gramotnost v ZŠ 

Odpovědi Počet 

Matematické soutěže 2 

Doučování 5 

Matematické kluby 4 

Sdílení zkušeností 1 

Finanční gramotnost 3 

Vzdělávání pedagogů 3 

Klub deskových her 1 

 

 

                      Graf 12 Matematická gramotnost v ZŠ 

Udržení a rozvoj regionální identity 

Stejně jako u mateřských škol, i základní školy spatřují jako (většinově) prioritní (54%) 

pořízení pracovních materiálů a pomůcek, jež přispějí k většímu budování povědomí 

o historii a specificích zdejšího regionu u žáků nižších a vyšších ročníků. Takřka třetina 

(31%) základních škol pak zdůrazňuje rovněž rozvoj a posilování spolupráce se spolky, 

NNO a dalšími subjekty. 
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                       Tabulka 14 Udržení a rozvoj regionální identity v ZŠ 

Odpovědi Počet 

Mobilní učebna 1 

Pracovní materiály, pomůcky 7 

Vzdělávací akce 1 

Sdílení zkušeností 1 

Spolupráce s rodiči a rodinou 1 

Výlety do okolí 2 

Spolupráce se spolky v obci 4 

Besedy s pamětníky 1 

Školení pedagogů 1 

Spolupráce s Hlučínským muzeem 2 
 

 

                      Graf 13 Udržení a rozvoj regionální identity v ZŠ 

 

6. Se kterými institucemi školy výrazněji spolupracují 
Nejvýrazněji jednotlivé MŠ a ZŠ v území spolupracují s obcí či městem jakožto zřizovatelem, 

rovněž s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálním poradním centrem a spolky 

v dané obci. Jedná se o instituce, s nimiž spolupracuje 100% recipientů. Většina škol (56% MŠ 

a ZŠ) má dále navázánu spolupráci s obecní či městskou knihovnou a rovněž s církví. 

Poslední uvedené rezonuje s povahou zdejšího mikroregionu, jenž je specifický nadprůměrně 

vysokou religiozitou v porovnání s průměrem České republiky. 
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                      Tabulka 15 Instituce a spolupráce 

Odpovědi Počet 

Obec, město, kraj 18 

Obecní, městská knihovna 10 

Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) 18 

Speciální poradní centrum (SPC) 18 

Obecní spolky 18 

Nevládní neziskové organizace 7 

Státní organizace (Policie ČR, HZS Kraje, ČČK, atd..) 5 

Odborníci 1 

OSPOD (Orgán sociálně právní ochrany dětí) 1 

Sousední obce 1 

Soukromý subjekt 7 

Vysoká škola, střední škola, učiliště 1 

Církev 10 

Okresní metodik prevence 1 

Dům umění 1 

Centrum volného času 3 
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 Graf 14 Instituce, se kterými ZŠ a MŠ výrazněji spolupracuje 

 

7. Infrastruktura školy, priority za jednotlivé oblasti 

Aktuálně reflektovaná oblast „infrastruktura“ škol stručně shrnuje obsáhlý a detailní souhrn 

investičních záměrů obsažených ve Strategickém rámci MAP do roku 2023. I v této části 

přistupujeme k reflexi jednotlivých oddílů zvlášť za mateřské a základní školy.  

A. Mateřské školy 

Stavby, rekonstrukce a modernizace 

Jak je vidět z tabulky a grafu níže, oddíl týkající se staveb, rekonstrukcí a modernizace 

budov a areálu jednotlivých mateřských škol čítá několik rozličných položek dle potřeb té 

které školy. Téměř třetina MŠ (29%) má zájem o vybudování venkovní učebny 
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a revitalizaci a modernizaci zahrady. Další priority v oblasti staveb a rekonstrukcí odráží 

jmenovitě tabulka č. 16. 

        Tabulka 16 Stavby, rekonstrukce a modernizace mateřských škol 

Stavby, rekonstrukce a modernizace Počet 

Revitalizace a modernizace zahrady 4 

Rekonstrukce sociálního zařízení 2 

Rozšířit prostory školy 2 

Venkovní učebna 4 

Oprava kotelny 1 

Oprava budovy školy 1 

Rekonstrukce šaten 2 

Oprava inženýrských sítí 2 

Výmalba školy 1 

Celková údržba budov 1 

Zateplení budov 1 

Multimediální učebna 1 

Nová budovy MŠ 1 

 

 

                    Graf 15 Infrastruktura škol: Stavby, rekonstrukce a modernizace 
 

Vybavení školy 

Vybavení mateřských škol v souhrnu dominuje (50% MŠ) nová ICT technika v podobě 

stolních počítačů či notebooků, tabletů a interaktivních tabulí. Více než třetina (36% 
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MŠ) pak v oblasti vybavení uvádí jako potřebné pořízení nového nábytku. 21% dále 

zmiňuje potřebu (do)vybavení zahrady mateřské školy. 

               Tabulka 17 Vybavení mateřských škol 

Vybavení školy Počet 

PC, tablety, notebooky, interaktivní tabule 7 

Celková obnova vybavení 1 

Vybavení zahrady 3 

Obnova tělovýchovného vybavení 2 

Nový nábytek 5 

Tematicky zaměřené koutky 1 

Keramická pec 1 

Vybavení speciálních učeben 2 

 

               

                   Graf 16 Infrastruktura škol: Vybavení školy 
 

Výukové materiály a pomůcky 

Výukové materiály a pomůcky jsou oddílem, u kterého bylo stran recipientů většinově 

zmíněno, že se materiály a pomůcky obnovují průběžně, resp. je potřeba pořízení 
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nových a dalších pomůcek průběžná a postupná a jedná se spíše o dovybavení 

a aktualizaci stávajícího inventáře. 

                 Tabulka 18 Výukové materiály a pomůcky pro mateřské školy 

Výukové materiály a pomůcky Počet 

Polytechnické pomůcky 3 

Montessori pomůcky 1 

Programy na interaktivní tabule 2 

Edukativní hračky 1 

Speciální pomůcky pro inkluzi 1 

 

              

                         Graf 17 Infrastruktura škol: výukové materiály a pomůcky 
 

B. Základní školy 

Stavby, rekonstrukce a modernizace 

V případě základních škol zaznamenáváme více než třetinový podíl (38%) u priority 

v podobě vybudování specializovaných učeben. 31% ZŠ má rovněž zájem o vybudování 

venkovní učebny, sportovního hřiště či rekonstrukci tělocvičny. Tabulka tak rozličností 

položek zrcadlí situaci v té které základní škole, resp. stav (zbývajících a potřebných) 

rekonstrukcí, které prozatím nebyly provedeny. 



25 

 

            Tabulka 19 Stavby, rekonstrukce a modernizace základních škol 

Stavby, rekonstrukce a modernizace Počet 

Modernizace kotelny 2 

Specializované učebny 5 

Rekonstrukce školy 2 

Výstavba haly 1 

Bezbariérovost 2 

Rekonstrukce šaten 2 

Výmalba školy 1 

Celková údržba školy 1 

Venkovní učebna 4 

Rekonstrukce a vybavení jídelny 1 

Rekonstrukce sociálních zařízení 1 

Zateplení budov 1 

Sportovní hřiště 4 

Multimediální učebna 1 

Rekonstrukce tělocvičny 4 

Chybí prostory ve škole 1 

Oprava inženýrských sítí 2 

 

 

                Graf 18 Infrastruktura škol: Stavby, rekonstrukce a modernizace 
 



26 

 

Vybavení školy 

Stejně jako v případě mateřských škol, i základní školy prioritizují (46%) pořízení nové 

ICT techniky v podobě PC, tabletů, notebooků a interaktivních tabulí. 31% ZŠ pak 

akcentuje i celkovou průběžnou obnovu stávajícího vybavení.  

               Tabulka 20 Vybavení základních škol 

Vybavení školy Počet 

PC, tablety, notebooky, interaktivní tabule 6 

Celková obnova vybavení 4 

Vybavení zahrady 1 

Obnova tělovýchovného vybavení 3 

Nový nábytek 2 

Relaxační zóna pro žáky 1 

Vybavení speciálních učeben 2 

 

  

          Graf 19 Infrastruktura škol: Vybavení školy 
 

Výukové materiály a pomůcky 

Oddíl výukové materiály a pomůcky do značné míry odráží priority uvedené v oddíle 

předchozím – téměř čtvrtina (23%) ZŠ vnímá potřebu pořízení nového ICT-softwaru. Rovněž 

u ZŠ platí uvedené v témže oddíle za MŠ – jedná se o doplnění stávajícího inventáře či 

pořízení aktuálnějších vydání a souprav. 
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          Tabulka 21 Výukové materiály a pomůcky základních škol 

Výukové materiály a pomůcky Počet 

ITC-software 3 

Speciální na inkluzi 1 

Průběžná obměna výukových pomůcek 1 

Speciální soupravy (fyzika, chemie, apod.) 1 

 

 

                      Graf 20 Infrastruktura škol: Výukové materiály a pomůcky 

 

7. Disponují školy zkušenostmi a znalostmi ohledně přípravy a realizace projektů? 
 

Aktuální oddíl stručně reflektuje zkušenosti MŠ a ZŠ v řešeném území s přípravou a realizací 

projektů. Z odpovědí vyplývá, že většina respondentů (67%) má určité zkušenosti s přípravou 

a realizací určitých projektů. Otázka měla dodatek v podobě formulace „projektů mimo tzv. 

šablony“. V procentuálních zastoupeních se tedy odráží zkušenosti s jinými projekty, šablony 

nebyly započítávány. 

 

Tabulka 22 Disponuje Vaše škola zkušenostmi a znalostmi ohledně přípravy a realizace projektů 

Disponuje Vaše škola zkušenostmi a znalostmi ohledně 
přípravy a realizace projektů 

Počet 
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ANO 12 

NE 6 

 

               

                    Graf 21 Zkušenosti škol ohledně přípravy a realizace projektů 

8. Připomínky /náměty/ poznatky. 

Oddíl týkající se připomínek, námětů a poznatků byl fakultativní – informanti se mohli / 

nemuseli vyjádřit. Jednotlivé připomínky jsou k náhledu v tabulce níže, na tomto místě pouze 

uveďme, že bylo ve 4 případech oceněno (obecné) zjišťování zájmu a potřeb ze strany 

mateřských a základních škol. 

Tabulka 23 Odpovědi na otázku č. 7 Připomínky apod. 

Odpovědi 

Ocenili bychom, kdyby byly přislíbeny peníze na výše uvedené aktivity. 

Obecně zjednodušení projektů, vyfakturování apod. 

Oceňuji, že se zjišťuje zájem a potřeby ze strany škol i přístup realizátorů MAP.  

Je pěkné, že se zjišťuje zájem, co ve školách chybí - vážíme si toho! 

At´ se pohlíží i na školky, které mají jiné podmínky, nepřihlížet pouze k počtu dětí. Finanční 
problém, který by bylo vhodné reflektovat - neproplácet dovolenou maminkám-učitelkám 
na rodičovské/mateřské dovolené. 
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Než dotace v naší krásné vlasti skončí, apeloval bych na zřízení funkce jakéhosi koordinátora 
čerpání neinvestičních dotací pro okruh cca 10 – 15 škol, který by zajišťoval kompletní 
realizaci projektů ve spolupráci s řediteli nebo pověřenou osobou. Zejména pro druhou, 
případně třetí vlnu šablon. Po konci dotací bude potřeba zajištění stávajících funkcí (spec. 
pedagog, psycholog) ze státního rozpočtu. 

MAP považujeme za velkou pomoc, jakési otevření se, únik z bubliny, hodně administrace, 
papírování, nezbývá čas a energie, kvituji možnost načerpat inspiraci do druhých školek, 
dostat se z té bubliny. 

Větší možnosti propojení šablon (není možné najít školení na 32 h. takové, jaké je nastaveno 
v šablonách). Uvítali bychom větší výběr šablon - moc svázané. 

Uvítali bychom vznik databáze učebních pomůcek v rámci speciálních potřeb. Svět techniky 
(proč Ostrava zdarma?), nelze zajistit rovněž pro školy na Hlučínsku? 
Terénní specialista (nabídka Slezské univerzity). 

Chybí investice, peníze potřebujeme na něco jiného, některé projekty nemají udržitelnost. 

Jsme velice malá školky, největší problémy máme s nedostatkem učitelů. 

Sportovní aktivity (soutěže), které by pořádala MAS např. Olympiáda Hlučínska a to třeba v 
netradičních sportech. 

Uvítáme jakoukoli iniciativu, která by podpořila normální chod školy, nechceme se 
přizpůsobovat podmínkám, my chceme, aby vše fungovalo tak, jak potřebujeme my, proč se 
neopakuje výzva 56? Brakování (sdílení zkušeností) – to co u nás učitelé vymyslí, by mělo být 
vyfakturování (zaplaceno). 

Chtělo by to vytvořit e-knihovnu s odbornými knihami, přehled projektů, které mají ostatní 
školy v MAP. 
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Aktivity spolupráce MŠ a ZŠ pro spolupráci se SŠ/VOŠ 
II. část 

 
Aktivity spolupráce škol pro spolupráci se SŠ/VOŠ  
 
Následující tabulka přestavuje přehled návrhů aktivit spolupráce mateřských a základních škol v řešeném území se SŠ/ VOŠ. Tyto, stejně jako 
oddíly I. části, byly rovněž zjišťovány v rámci rozhovorů s jednotlivými řediteli v území, odpovědi byly zapracovány do tzv. Zprávy pro KAP 
(Předávání informací z MAP do KAP). V tomto dokumentu předkládány samostatně v přehledové tabulce.  
 

Název aktivity spolupráce škol 
pro spolupráci se SŠ/VOŠ – 
konkretizace tématu spolupráce 
v rámci doporučeného opatření 

Stručná charakteristika Seznam škol, které mají o 
spolupráci se SŠ/VOŠ zájem 
(název a přesná adresa školy) 

Investiční záměr, který má 
podpořit aktivity spolupráce se 
SŠ/VOŠ (pokud takový u dané 
školy je uveden v SR MAP) – 
očekávané celkové náklady na 
projekt v Kč 

Vzájemná spolupráce mezi MŠ, 
ZŠ, SŠ / VOŠ, příp. VŠ  - Podpora 
polytechnického vzdělávání 

Sdílení učeben/dílen/laboratoří 
SŠ + výuka ze strany SŠ 
pedagogů (aktivity typu 
(polytechnické) dílny) 
 
 
 

ZŠ Kravaře-Kouty, příspěvková 
organizace, Bolatická 97/9 
747 21  Kravaře 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 

 

ZŠ Velké Hoštice, okres Opava, 
Zámecká 207, 747 31 Velké 
Hoštice 

ZŠ a MŠ Hněvošice, okres Opava, 
příspěvková organizace, Lesní 
147, Hněvošice 747 35 

Vzájemná spolupráce mezi MŠ, 
ZŠ, SŠ / VOŠ, příp. VŠ - Podpora 
polytechnického vzdělávání 

Exkurze do SŠ / VOŠ; vč. 
praktických ukázek; laboratorní 
cvičení, pokusy, řemesla; 

ZŠ a MŠ Hněvošice, okres Opava, 
příspěvková organizace, Lesní 
147, Hněvošice 747 35 

- 
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praktické ukázky stran zástupců 
SŠ v dílnách dané ZŠ, 
polytechnické dílny; sdílení 
zkušeností, mimoškolní aktivity;  
exkurze do firem 

ZŠ Kravaře-Kouty, příspěvková 
organizace, Bolatická 97/9 
747 21  Kravaře 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

ZŠ a MŠ Chuchelná, příspěvková 
organizace, Komenského 186, 
747 24 Chuchelná 

ZŠ Oldřišov, okres Opava, 
příspěvková organizace, 
Sokolovská 11, 747 33 Oldřišov 

ZŠ a MŠ Štěpánkovice 
příspěvková organizace, Zahradní 
10, 747 28 Štěpánkovice 

ZŠ Kravaře, příspěvková 
organizace, Komenského 14, 747 
21 Kravaře 

ZŠ a MŠ Bolatice, příspěvková 
organizace, Školní 540/9, 747 23 
Bolatice 

MŠ Petra z Kravař, příspěvková 
organizace, 3165/9, 747 21 
Kravaře 

ZŠ a MŠ Strahovice, příspěvková 
organizace, Strahovice 125, 747 
24 Strahovice 

MŠ Oldřišov, okres Opava, 
příspěvková organizace, Svobody 
29, 747 33 Oldřišov 
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MŠ Velké Hoštice, okres Opava, 
příspěvková organizace, Pekliska 
56, 747 31 Velké Hoštice 

 
- 

ZŠ Velké Hoštice, okres Opava, 
Zámecká 207, 747 31 Velké 
Hoštice 

Vzájemná spolupráce mezi MŠ, 
ZŠ, SŠ / VOŠ, příp. VŠ - Podpora 
polytechnického vzdělávání 

Motivační akce pro žáky ZŠ, 
soutěže 

ZŠ Kravaře-Kouty, příspěvková 
organizace, Bolatická 97/9 
747 21  Kravaře 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

ZŠ a MŠ Štěpánkovice 
příspěvková organizace, Zahradní 
10, 747 28 Štěpánkovice 

ZŠ a MŠ Hněvošice, okres Opava, 
příspěvková organizace, Lesní 
147, Hněvošice 747 35 

ZŠ a MŠ Bolatice, příspěvková 
organizace, Školní 540/9, 747 23 
Bolatice 

ZŠ Kravaře, příspěvková 
organizace, Komenského 14, 747 
21 Kravaře 

Vzájemná spolupráce mezi MŠ, 
ZŠ, SŠ / VOŠ, příp. VŠ - Podpora 
polytechnického vzdělávání 

Projektové dny, „Den řemesel“ – 
praktické ukázky s možností 
vyzkoušet si řemeslné činnosti 
 
 

ZŠ a MŠ Sudice, příspěvková 
organizace, Hlavní 78, 747 25 
Sudice 

 
- 
 
- 
 
 

ZŠ a MŠ Bolatice, příspěvková 
organizace, Školní 540/9, 747 23 
Bolatice 
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ZŠ Kravaře-Kouty, příspěvková 
organizace, Bolatická 97/9 
747 21  Kravaře 

- 
 

Vzájemná spolupráce mezi MŠ, 
ZŠ, SŠ / VOŠ, příp. VŠ - Podpora 
polytechnického vzdělávání 

Sdílení rodilých mluvčích 
vyučujících na SŠ se základními 
školami za účelem zvýšení 
jazykových kompetencí a (tím i) 
konkurenceschopnosti žáků 
(následně studentů) na 
pracovním trhu; příp. tandemová 
výuka. 

ZŠ a MŠ Bolatice, příspěvková 
organizace, Školní 540/9, 747 23 
Bolatice 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 

ZŠ a MŠ Strahovice, příspěvková 
organizace, Strahovice 125, 747 
24 Strahovice 

ZŠ a MŠ Sudice, příspěvková 
organizace, Hlavní 78, 747 25 
Sudice 

Vzájemná spolupráce mezi MŠ, 
ZŠ, SŠ / VOŠ, příp. VŠ - Podpora 
podnikavosti, iniciativy a 
kreativity 
       
  

Osvojování (si) návyků zdravého 
životního stylu, ochrany zdraví 
kreativní a motivující formou – 
spolupráce s hotelovou, 
zdravotnickou střední školou 

ZŠ a MŠ Strahovice, příspěvková 
organizace, Strahovice 125, 747 
24 Strahovice 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 

MŠ Velké Hoštice, okres Opava, 
příspěvková organizace, Pekliska 
56, 747 31 Velké Hoštice 

MŠ Oldřišov, okres Opava, 
příspěvková organizace, Svobody 
29, 747 33 Oldřišov 

Vzájemná spolupráce mezi MŠ, 
ZŠ, SŠ / VOŠ, příp. VŠ - Podpora 
polytechnického vzdělávání 

Spolupráce se stavebními a 
strojními obory (oblast robotiky, 
návaznost na projekt Lego aj.) 

ZŠ a MŠ Kobeřice, příspěvková 
organizace, Školní 568, 747 27 
Kobeřice 

 
- 

Vzájemná spolupráce mezi MŠ, 
ZŠ, SŠ / VOŠ, příp. VŠ - Podpora 
polytechnického vzdělávání 

Exkurze, ukázky, osvěta, sdílení 
zkušeností v oblasti ekologie a 
životního prostředí 

MŠ Rohov – příspěvková 
organizace, Hlavní 51, 747 25 
Rohov 

 
- 

Vzájemná spolupráce mezi MŠ, Spolupráce se SŠ (strojní, ZŠ Kravaře, příspěvková  
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ZŠ, SŠ / VOŠ, příp. VŠ - Podpora 
polytechnického vzdělávání 

stavební) v oblasti poskytování 
polotovarů, podkladů, 
technických výkresů stran SŠ pro 
praktické činnosti žáků dané ZŠ 

organizace, Komenského 14, 747 
21 Kravaře 

- 

 
 

 


