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Úvod 
Akční plánování představuje hlavní část Místního akčního plánu (dále jen MAP). Tento 

obsahuje plán aktivit na úrovni jednotlivých škol i na rovině mikroregionální, jenž 

představuje soubor kroků realizovaných v daném roce pro dosažení (vytyčených) cílů 

v oblasti lokální předškolního a základního vzdělávání.  

Sestavení akčního plánu je hlavním důvodem vytvoření MAP rozvoje vzdělávání. 

Vychází z respektování a využití výsledků analytické části a SWOT-3 analýzy, strategického 

rámce, stupně připravenosti, úrovně zapojení aktérů a jejich spolupráce na území 

mikroregionu Hlučínska-západ. Návrh aktivit respektuje specifické potřeby předškolního 

a  základního školství v regionu, formulované na široké bázi partnerství, které byly 

projednávány Řídícím výborem a Pracovními skupinami MAP.  

Předkládaný dokument je pracovní verzí, podkladem a odrazovým můstkem pro další 

jednání a setkání orgánů MAP vedoucích k následné finalizaci Akčního plánu pro mikroregion 

Hlučínsko západ. Koherentním, návazným prvek je v tomto případě prezentace výsledků 

dotazníkového šetření, jež bylo v předkládaném provedení (doplnění o grafické prvky) 

vyhotoveno pro účely akčního plánu. 

Akční plán je strukturován dvěma směry:  

a) z časového hlediska na období jednoho roku pro zpracování MAP, tj. do konce 

roku 2018  

b) z obsahového hlediska jde o kategorie, vycházející z členění Strategického rámce, 

a to na základě priorit a opatření 

1. Předškolní vzdělávání (Povinné opatření) 

2. Čtenářská a matematická gramotnost (Povinné opatření) 

3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

(Povinné opatření) 

4. Udržení a rozvoj regionální identity (Volitelné opatření) 

5. Rozvoj infrastruktury škol  

Aktivity Akčního plánu rozdělujeme na:  

A) Aktivity jednotlivých škol – šablony, návrhy jednotlivých škol na zlepšení přístupů, 

metod, organizace práce, vzdělávání pedagogických pracovníků uvnitř školy. 

B) Aktivity spolupráce - zahrnují nejen spolupráci mezi školami, ale mohou obsahovat 

například i spolupráci mezi školami a poskytovateli neformálního nebo zájmového 

vzdělávání, spolupráci mezi školami a sociálními službami, nebo mezi základními 

a středními školami, mezi školami a zaměstnavateli (např. v kariérovém poradenství) 

a podobně. Plánované aktivity spolupráce se nemusí omezovat pouze územím ORP, 

může být navržena i větší spolupracující síť. Aktivity spolupráce mohou zahrnovat 
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i jiné aktivity v území, které přispějí k cílům: například aktivity neformálního 

a zájmového vzdělávání. 

 

Struktura akčního plánu je názorně uvedena na obrázku č. 1, časem se bude pravděpodobně 

měnit.



 

 

Projekt Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000292 je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 

 

Obrázek 1 Struktura Akčního plánu MAP Hlučínsko západ, vlastní zpracování
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A) Aktivity škol 
Do aktivit škol mohou spadat například návrhy jednotlivých škol na zlepšení přístupů, 

metod, organizace práce, vzdělávání pracovníků uvnitř školy apod. Nelze opomenout rovněž 

aktivity jednotlivých škol realizované pomocí tzv. „šablon“. Ty si školy vybírají dle toho, jaké 

oblasti rozvoje školy byly identifikovány za potřebné. Základní a mateřské školy 

v mikroregionu Hlučínsko-západ se začátkem loňského roku účastnily dotazníkového šetření 

MŠMT, jež současně představovalo jeden z prvních podkladů pro práci realizačního týmu 

MAP.  

Na tomto místě je třeba upozornit na následující. Údaje v níže uvedených tabulkách 

NELZE porovnávat, tyto (za ORP Kravaře a 5 obcí ORP Opava) jsou pouze postaveny „vedle 

sebe“ z důvodu úspory místa a redukce tabulek. Slučovat údaje by bylo možné pouze 

v případě, kdybychom znali všechny jednotky a měli k dispozici zdrojovou tabulku. Jak ale 

bylo zmíněno, data byla ze strany MŠMT dodána pouze na úrovni jednotlivých ORP, proto 

bylo v našem případě zpracování dotazníkového šetření obtížnější, neboť výsledky za 5 obcí 

spadajících do ORP Opava / Hlučínska-západ zpracovával realizační tým samostatně na 

základě dotazníků (ve fyzické podobě) dodaných řediteli jednotlivých MŠ a ZŠ v daném 

území. Z důvodu, že nedisponujeme všemi dotazníky, tj. dotazníky za jednotlivé MŠ a ZŠ 

v území, nebylo možné výsledky zpracovat souhrnně za celé řešené území. Proto se 

v tabulkách objevují sloupce reflektující údaje za školy spadající do ORP Kravaře a (zvlášť) 

údaje za 5 obcí spadajících do ORP Opava. 

1) Základní školy 

Na území ORP Kravaře a v přidružených 5 obcí ORP Opava, se nachází celkem 13 

základních škol (z toho 5 neúplných), všechny participují na projektu MAP. Zřizovatelem 

všech základních škol v mikroregionu je obec.  

Vyhodnocení dat jednotlivých oblastí základních škol 

Do dotazníkového šetření MŠMT, které bylo realizování na přelomu roku 2015/16, se 

zapojilo 100% základních škol v řešeném území. Výsledky tak lze označit za reprezentativní, 

neboť se v našem případě jedná o šetření vyčerpávající zahrnující veškeré (dostupné) 

jednotky základního souboru. Tato část se zabývá interpretací dat v jednotlivých oblastech, 

které byly předmětem dotazníkového šetření s následnou identifikací priorit rozvoje 

vzdělávání v území. 
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Hlavní oblasti 
a) Podpora inkluzivního/společného vzdělávání 

V tabulce č. 1 je uveden seznam opatření pro podporu inkluzivního vzdělávání, který 

je zapotřebí pro vysvětlení grafu č.1 Podíl ZŠ plánujících zlepšení v oblasti Podpora 

inkluzního/společného vzdělávání. 

Tabulka 1 Seznam opatření pro podporu inkluzivního/společného vzdělávání 

1.       Škola dokáže přijmout ke vzdělávání všechny žáky bez rozdílu (včetně žáků 
s odlišným kulturním prostředím, sociálním znevýhodněním, cizince, žáky se SVP1 apod.) 

2.       Škola je bezbariérová (jedná se o bezbariérovost jak vnější, tj. zpřístupnění školy, tak 
i vnitřní, tj. přizpůsobení a vybavení učeben a dalších prostorů školy) 

3.       Škola umí komunikovat s žáky, rodiči i pedagogy, vnímá jejich potřeby a systematicky 
rozvíjí školní kulturu, bezpečné a otevřené klima školy 

4.       Škola umožňuje pedagogům navázat vztahy s místními a region. školami různých 
úrovní (diskuze, sdílení dobré praxe, akce pro jiné školy nebo s jinými školami apod.) 

5.       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.) 

6.       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.) 

7.       Škola má vytvořený systém podpory pro žáky se SVP (je vybavena kompenzačními/ 
speciálními pomůckami, využívá služeb asistenta pedagoga atd.) 

8.       Pedagogové umí využívat speciální učebnice, pomůcky i kompenzační pomůcky 

9.       Škola umí připravit všechny žáky na bezproblém. přechod na další stupeň vzdělávání 

10.    Vyučující spolupracují při naplňování vzdělávacích potřeb žáků (např. společnými 
poradami týkajícími se vzdělávání žáků apod.) 

11.    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 max. možností vzdělávaného žáka 

12.    Pedagogové umí spolupracovat ve výuce s dalšími pedagogickými (asistent 
pedagoga, další pedagog) i nepedagogickými pracovníky (tlumočník do českého znakového 
jazyka, osobní asistent)  

13.    Škola zajišťuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami účast na aktivitách 
nad rámec školní práce, které směřují k rozvoji dovedností, schopností a postojů žáka   

14.    Vyučující realizují pedagogickou diagnostiku žáků, vyhodnocují její výsledky 
a v souladu s nimi volí formy a metody výuky, resp. kroky další péče o žáky  

15.    Škola poskytuje výuku českého jazyka pro cizince  

16.    Pedagogové využívají v komunikaci se žákem popisnou slovní zpětnou vazbu, 
vytvářejí prostor k sebehodnocení žáka a k rozvoji jeho motivace ke vzdělávání  

17.    Škola klade důraz nejen na budování vlastního úspěchu žáka, ale i na odbourávání 
bariér mezi lidmi, vede k sounáležitosti se spolužáky a dalšími lidmi apod.  

                                                      
1
 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. 
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18.    Učitelé vnímají tvořivým způsobem rozdíly mezi žáky jako zdroj zkušeností 
a příležitost k vlastnímu seberozvoji  

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

Zdroj: Agregovaný výstup potřeb ZŠ, MŠMT (1) a dotazníky (2), jež má RT k dispozici ve fyzické podobě (5 obcí 
ORP Opava), vlastní zpracování. 

 

  

Graf 1 Podíl ZŠ plánujících zlepšení v oblasti Podpora inkluzního/společného vzdělávání  

Zdroj: Agregovaný výstup potřeb ZŠ, MŠMT (1) a dotazníky (2), jež má RT k dispozici ve fyzické podobě (5 obcí 

ORP Opava), vlastní zpracování. 

Z uvedeného grafu vyplývá následující. 
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Podíl ZŠ plánujících zlepšení v oblasti Podpora 
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Podíl ZŠ plánujících zlepšení 2019-2020 v ORP Kravaře

Podíl ZŠ plánujících zlepšení 2019-2020 v 5 obcích ORP Opava"

Podíl ZŠ plánujících zlepšení 2016-2018 v ORP Kravaře

Podíl ZŠ plánujících zlepšení 2016-2018 v 5 obcích ORP Opava
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Na úrovni ORP Kravaře: 

 Nejvyšší míra zlepšení (shodně 100% ZŠ v ORP Kravaře) je v letech 2016-2018 plánována 

v oblastech: 

a) spolupráce pedagogů s dalšími pedagogickými a nepedagogickými pracovníky  

b) v oblasti (zlepšení) komunikace a efektivní zpětné vazby ze strany pedagoga vůči 

žákům, stejně jako rozvoji motivace k jeho vzdělávání 

 Další prostor (87,5% podíl ZŠ) je věnován zlepšení, potažmo  

a) vytváření podmínek pro realizaci inkluzivních principů ve vzdělávání na škole 

b) vytvoření systému podpory pro žáky se SVP 

c) zajišťování účasti žáků se SVP na aktivitách nad rámec školních povinností 

d) důraz na budování úspěchu žáků se SVP a odbourávání bariér a předsudků mezi 

lidmi 

 Implementace bezbariérových prvků, resp. stavebních úprav s nimi spjatých je plánována 

spíše na druhé plánovací období, tj. v letech 2019-2020. Současnému stavu za území SO 

ORP Kravaře odpovídá (průměrná) hodnota 1,25; tj. školy se nacházejí ve stádiu úvah, 

jak situaci v nejbližších letech řešit. 

Na úrovni 5 obcí ORP Opava / Hlučínska-západ: 

 Míru zlepšení v letech 2016-2018 plánuje 80% základních škol 5 obcí s přesahem do ORP 

Opava v oblasti vhodného přizpůsobování obsahu vzdělávání stran pedagogů, s nimi 

spjaté úpravy formy a metody vzdělávání a nastavení různé úrovně obtížnosti v souladu 

se specifiky a potřebami žáků tak, aby bylo dosaženo a využito maximálních možností 

vzdělávaného žáka 

 Prostor pro zlepšování vnímají rovněž (shodně v 60% případů) v: 

a) realizaci pedagogické diagnostiky žáků 

b) důrazu na budování úspěchu žáků se SVP a odbourávání bariér a předsudků 

mezi lidmi 

c) posílení spolupráce mezi pedagogy při naplňování vzdělávacích potřeb žáků 

d) posílení spolupráce s pedagogickými i nepedagogickými pracovníky 

 V dalším plánovacím období 2019-2020 60% škol plánuje vytvoření systému podpory pro 

žáky se SVP, tj. vybavení ZŠ kompenzačními / speciálními pomůckami, využívání služeb 

asistenta pedagoga 

b) Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti 

Jedná o oblast, ve které ZŠ plánují výrazné zlepšení, a to zejména (již) v prvním 

plánovacím období 2016-2018. V tabulce č. 1 je uveden seznam opatření pro podporu 

rozvoje čtenářské gramotnosti nezbytný pro vysvětlení grafu č. 2 Podíl ZŠ plánujících zlepšení 

v oblasti čtenářské gramotnosti. 
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Tabulka 2 Seznam opatření pro podporu čtenářské gramotnosti 

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

(má stanoveny konkrétní cíle) 

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

ve výuce (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) 

3. 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 

4. Škola podporuje základní znalosti a dovednosti, základní práce s textem (od prostého 

porozumění textu k vyhledávání titulů v knihovně podle potřeb žáků) 

5. Škola podporuje vyšší stupeň komplexního čtenářství (od chápání kontextu, vyvozování 

a formulace závěrů z textu, porovnávání zdrojů apod.)  

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

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

a možností žáků 

8. Ve škole se realizují čtenářské kroužky/pravidelné dílny čtení/jiné pravidelné mimoškolní 

aktivity na podporu a rozvoj čtenářské gramotnosti 

9. Ve škole jsou realizovány mimovýuk. akce pro žáky na podporu čtenářské gramotnosti a 

zvýšení motivace (např. projektové dny, realizace autorských čtení, výstavy knih …) 

10. Škola informuje a spolupracuje v oblasti rozvoje čtenářství s rodiči (prezentace služeb 

školní / obecní knihovny, existence čtenářských kroužků, aktivit v oblasti čtení, 

čtenářského klubu – např. projektové dny, dny otevřených dveří, vánoční trhy apod.) 

11. Ve škole existuje čtenářsky podnětné prostředí (čtenářské koutky, nástěnky, prostor 

s informacemi z oblasti čtenářské gramotnosti apod.) 

12. Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním zabezpečením v oblasti 

čtenářské gramotnosti např. pro vystavování prací žáků (včetně audiovizuální techniky)  

13. Ve škole jsou využívána interaktivní média, informační a komunikační technologie 

v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti 

14. Škola pravidelně nakupuje aktuální beletrii a další literaturu, multimédia pro rozvoj 

čtenářské gramotnosti na 1. i 2. stupni ZŠ 

Zdroj: Agregovaný výstup potřeb ZŠ, MŠMT (1) a dotazníky (2), jež má RT k dispozici ve fyzické podobě (5 obcí 
ORP Opava), vlastní zpracování. 
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Graf 2Podíl ZŠ plánujících zlepšení v oblasti podpora ve čtenářské gramotnosti 

 

Zdroj: Agregovaný výstup potřeb ZŠ, MŠMT (1) a dotazníky (2), jež má RT k dispozici ve fyzické podobě (5 obcí 
ORP Opava), vlastní zpracování. 

Na úrovni ORP Kravaře: 

o Nejvíce základních škol (shodně 87,5%) plánuje zlepšení v oblasti  

 realizace mimoškolních aktivit a akcí pro žáky na podporu čtenářské 

gramotnosti a zvýšení motivace a v oblasti  

 dostatečného technického a materiálního zabezpečení týkající se čtenářské 

gramotnosti 

o Tyto jsou následovány dalšími plánovanými zlepšeními, a to v 75% případů: 

 podpora práce s textem 

 podpora vyššího stupně komplexního čtenářství 

 podpora a rozvoj či vybudování čtenářsky podnětného prostředí 

 pravidelná aktualizace knižního fondu 

Na úrovni 5 obcí ORP Opava / Hlučínska-západ: 

o Shodně jako v případě ZŠ ORP Kravaře, i v tomto evidujeme (80% ZŠ) jako jednu 

z hlavních oblastí s prostorem pro zlepšování v letošním a následujících dvou letech 
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realizaci mimoškolních aktivit a akcí pro žáky na podporu čtenářské gramotnosti a 

zvýšení motivace, jež jsou doplněny – shodně v 80% případů o následující oblasti: 

 další vzdělávání pedagogů v dané oblasti 

 podpora vyššího stupně komplexního čtenářství 

 využívání či zřízení školní knihovny, příp. využívání a spolupráce s místní 

knihovnou 

 podpora a rozvoj či vybudování čtenářsky podnětného prostředí 

 podpora individuální práce s žáky s mimořádným zájmem o literaturu, 

tvůrčí psaní aj. 

 realizace čtenářských dílen a kroužků 

 zvýšení informovanosti a spolupráce s rodiči žáků 

c) Podpora rozvoje matematické gramotnosti 

V tabulce č. 3 je uveden seznam opatření pro podporu rozvoje matematické 

gramotnosti nezbytný pro pochopení grafu č.3 Podíl ZŠ plánujících zlepšení v oblasti 

matematické gramotnosti. 

Tabulka 3 Seznam opatření pro podporu matematické gramotnosti 

1. Škola podporuje rozvoj matematické gramotnosti v rámci školních vzdělávacích programů (má 

stanoveny konkrétní cíle) 

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

výuce (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) 

3. 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  

4. Ve škole je podporováno matemat. myšlení u žáků (příklady k řešení a pochopení každoden. 

situací, situací spojených s budoucí profesí nebo k objasnění přírodních zákonů, atp.) 

5. Škola podporuje individuální práci s žáky s mimořádným zájmem o matematiku 

6. Ve škole existují pravidelné kroužky / doučování/ mimoškolní aktivity v oblasti matematické 

gramotnosti (např. kroužek zábavné logiky apod.)  

7. Ve škole jsou realizovány mimovýukové akce pro žáky na podporu matematické gramotnosti a 

zvýšení motivace (např. projektové dny apod.) 

8. 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.) 

9. Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním zabezpečením pro rozvoj 

matematické gramotnosti 

10. Ve škole jsou využívána interaktivní média, informační a komunikační technologie v oblasti 

rozvoje matematické gramotnosti 

11. Škola pravidelně nakupuje aktuální literaturu, multimédia pro rozvoj matematické 

gramotnosti na 1. i 2. stupni ZŠ 

Zdroj: Agregovaný výstup potřeb ZŠ, MŠMT (1) a dotazníky (2), jež má RT k dispozici ve fyzické podobě (5 obcí 
ORP Opava), vlastní zpracování. 
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Graf 3Podíl ZŠ plánujících zlepšení v oblasti podpora matematické gramotnosti 

 

Zdroj: Agregovaný výstup potřeb ZŠ, MŠMT (1) a dotazníky (2), jež má RT k dispozici ve fyzické podobě (5 obcí 
ORP Opava), vlastní zpracování. 

 

Na úrovni ORP Kravaře i 5 obcí ORP Opava: 

o Jednoznačným závěrem je zjištění, že učitelé 1. i 2. stupně základních škol v současné 

době i v nadcházejících letech 2016-2020: 

 podporují rozvoj matematické gramotnosti v rámci ŠVP  

 chtějí pokračovat v podpoře individuální práce se žáky s mimořádným 

zájmem o matematiku,  

 hodlají nadále podporovat matematické myšlení u žáků 

 hodlají pokračovat ve využívání poznatků mezi sebou i s učiteli jiných škol 

 mají zájem o pravidelný nákup aktuální literatury a multimédií pro rozvoj 

MG 

 uvažují rovněž o posílení spektra mimovýukových akcí pro žáky 

o Spíše do období let 2019-2020 umisťují 

 Podporu technického a materiální zabezpečení pro MG 

 Vyšší využívání ICT technologií pro rozvoj dané gramotnosti 
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d) Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků 

V tabulce č. 4 je uveden seznam opatření pro podporu podnikavosti, iniciativy 

a kreativity nezbytný pro vysvětlení grafu č. 4 Podíl ZŠ plánujících zlepšení v oblasti 

podnikavosti, iniciativy a kreativity. 

Tabulka4 Seznam opatření pro podporu kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 

1. Škola podporuje klíčové kompetence k rozvoji kreativity podle RVP ZV 

2. Učitelé rozvíjejí své znalosti v oblasti podpory kreativity a využívají je ve výchově (kurzy 

dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) 

3. Učitelé využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti rozvoje iniciativy a 

kreativity mezi sebou i s učiteli z jiných škol 

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

podporuje fantazii a iniciativu dětí 

5. 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 vícevar. i neexistujícím řešením atp.)  

6. 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  

7. Škola organizuje konzultace, debaty a exkurze na podporu podnikavosti, iniciativy pro 

žáky i učitele  

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

spravovat záležitosti, znát rizika) 

9. Ve škole existuje prostor pro pravidelné sdílení zkušeností (dílny nápadů apod.) 

10. Ve škole je v rámci vzdělávacího procesu nastaveno bezpečné prostředí pro rozvoj 

kreativity, iniciativy a názorů žáků  

Zdroj: Agregovaný výstup potřeb ZŠ, MŠMT (1) a dotazníky (2), jež má RT k dispozici ve fyzické podobě (5 obcí 
ORP Opava), vlastní zpracování. 
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Graf 4Podíl ZŠ plánujících zlepšení v oblasti podpora podnikavosti, iniciativy a kreativity 

 

Zdroj: Agregovaný výstup potřeb ZŠ, MŠMT (1) a dotazníky (2), jež má RT k dispozici ve fyzické podobě (5 obcí 
ORP Opava), vlastní zpracování. 

 

Na úrovni ORP Kravaře: 

o V rámci aktuálního oddílu shledává většina ZŠ v ORP Kravaře prostor pro zlepšení, 

zejm. v oblastech: 

 vedení žáků ke kritickému myšlení, vnímání problémů v okolí a nacházení 

inovativních řešení apod.; např. projektové dny aj. (100% ZŠ) 

 absolvovaných kurzů dalšího vzdělávání a samostudia pedagogů (87,5%) 

 rozvoje finanční gramotnosti žáků (87,5%) 

 rozvoje iniciativy a kreativity žáků, tvorby prostředí a přístupu pedagogů 

podporujících fantazii a iniciativu dětí (87,5%) 

Na úrovni 5 obcí ORP Opava / Hlučínska-západ možno evidovat signifikantní zájem ZŠ 

o zlepšení v oblasti finanční gramotnosti žáků (80%). Tato, jak vidno z uvedeného výše, se 

jeví jako prioritní napříč celý územím mikroregionu a je doprovázena plánovanými 

zlepšeními na (dalších) úrovních: 

 vedení žáků ke kritickému myšlení, vnímání problémů v okolí a nacházení 

inovativních řešení apod.; např. projektové dny aj. (60% ZŠ) 
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 aktivního zapojení žáků na činnostech fiktivních firem či akcích (60% ZŠ) 

 vytvoření prostoru pro pravidelné sdílení zkušeností (60% ZŠ) 

 upevnění bezpečného prostředí pro rozvoj kreativity, iniciativy a názorů 

žáků (60% ZŠ) 

e) Podpora polytechnického vzdělávání 

V tabulce č. 5 je uveden seznam opatření pro podporu polytechnického vzdělávání, 

který je zapotřebí pro vysvětlení grafu č. 5 Podíl ZŠ plánujících zlepšení v oblasti 

polytechnického vzdělávání. 

Tabulka 5 Seznam opatření pro podporu polytechnického vzdělávání 

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

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

3. Příslušní učitelé rozvíjejí své znalosti v oblasti polytechnického vzdělávání a využívají je ve 

výuce (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) 

4. 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 

5. 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 

6. Škola podporuje zájem žáků o oblast polytechniky propojením znalostí s každodenním 

životem a budoucí profesí 

7. Škola disponuje vzdělávacími materiály pro vzdělávání polytechnického charakteru 

8. Součástí výuky polytech. předmětů jsou laborat. cvičení, pokusy, různé projekty apod. 

podporující praktickou stránku polytech. vzdělávání a rozvíjející manuální zručnost žáků 

9. Škola spolupracuje se SŠ, VŠ, výzkumnými pracovišti technického zaměření 

10. Na škole probíhá výuka vybraných témat polytech. předmětů v cizích jazycích – metoda CLILL 

11. Škola podporuje samostatnou práci žáků v oblasti polytechnického vzdělávání 

12. Škola podporuje individuální práci s žáky s mimořádným zájmem o polytechniku 

13. Ve škole existují kroužky/pravidelné dílny/jiné pravidelné mimoškolní aktivity na podporu a 

rozvoj polytechnického vzdělávání 

14. Na škole se realizují mimovýukové akce pro žáky na podporu polytechnického vzdělávání a 

zvýšení motivace žáků (např. projektové dny, realizace exkurzí, diskuse s osobnostmi apod.) 

15. Škola aktivně podporuje předškolní polytechnickou výchovu (např. spolupráce s MŠ) 

16. Škola spolupracuje s místními firmami/podnikateli 

17. Škola informuje o oblasti polytechnického vzdělávání rodiče (publicita akcí, kroužků, aktivit – 

projektové dny, dny otevřených dveří apod.) 

18. Ve škole existuje podnětné prostředí / prostor s informacemi z oblasti polytechnického 

vzdělávání pro žáky i učitele (fyzické či virtuální místo s možností doporučovat, sdílet, 

ukládat či vystavovat informace, výrobky, výsledky projektů…) 

19. Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním zabezpečením na podporu a rozvoj 

polytechnického vzdělávání (např. učebny pro výuku chemie, fyziky, přírodopisu ad.) 
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20. Škola využívá informační a komunikační technologie v oblasti rozvoje polytechnického 

vzdělávání 

Zdroj: Agregovaný výstup potřeb ZŠ, MŠMT (1) a dotazníky (2), jež má RT k dispozici ve fyzické podobě (5 obcí 
ORP Opava), vlastní zpracování. 

 

Graf 5Podíl ZŠ plánujících zlepšení v oblasti podpory polytechnického vzdělávání 

 

Zdroj: Agregovaný výstup potřeb ZŠ, MŠMT (1) a dotazníky (2), jež má RT k dispozici ve fyzické podobě (5 obcí 
ORP Opava), vlastní zpracování. 

Takřka všem položkám obsaženým v daném oddíle dotazníku byly přiřazeny hodnoty 

pohybující se v rozmezí 2-3, tzn. jedná se o oblast nacházející se (z velké části) na pomezí 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Procentuální podíl 

P
o

d
p

o
ra

 p
o

ly
te

ch
n

ic
ké

h
o

 v
zd

ěl
áv

án
í 

Podíl ZŠ plánujících zlepšení v oblasti podpory 
polytechnického vzdělávání 

Podíl ZŠ plánujících zlepšení 2019-2020 ORP Kravaře Podíl ZŠ plánujících zlepšení 2019-2020 v 5 obcích ORP Opava
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rozvíjející se a realizované, tj. funkční oblasti. Výjimku tvoří oblast spolupráce se SŠ a VŠ a 

dalšími výzkumnými pracovišti technického zaměření (položka 9) a výuka vybraných témat 

polytechnických předmětů v cizích jazycích – metoda CLILL (položka 10). Zvláště druhou 

v pořadí lze označit za (prozatím) neuplatňovanou oblast, potažmo oblast ve fázi prvotních 

úvah. 

o V návaznosti na výše uvedené je potřeba akcentovat, že: 

 ZŠ v řešeném území podporují polytechnické vzdělávání,  

 učitelé obou stupňů ZŠ sdílejí své poznatky mezi sebou i s pedagogy jiných 

škol, současně také absolvují kurzy dalšího vzdělávání či se vzdělávají 

v rámci samostudia a hodlají, napříč mikroregionem, v daném trendu 

pokračovat 

 školy disponují vzdělávacími materiály pro vzdělávání polytech. charakteru 

 školy rovněž podporují samostatnou práci žáků v této oblasti 

 součástí výuky jsou také laboratorní pokusy, cvičení a projekty podporující 

praktickou stránku vzdělávání i manuální zručnost žáků 

 škola využívá ICT v oblasti rozvoje dané gramotnosti 

- > jedná se oblasti výše označené za „pomezní“, v nichž místní ZŠ 

plánují (určitou míru) zlepšení v letošním roce a následujících dvou 

nadcházejících letech 

Na úrovni základních škol ORP Kravaře byly pro roky 2016-2018 identifikovány 

záměry typu: 

 sdílení příkladů dobré praxe s jinými pedagogy v rámci ZŠ i mimo ni (75% 

ZŠ) 

 podpora individuální práce s žáky s mimořádným zájmem o polytechniku 

(62,5% ZŠ) 

 rozvoj kroužků a dílen (62,5% ZŠ) 

 podpora mimovýukových akcí (62,5% ZŠ) 

 rozvoj podnětného prostředí / prostoru s informacemi z oblasti 

polytechnického vzdělávání pro žáky i učitele (62,5% ZŠ) 

 větší zařazení laboratorních pokusů, cvičení a projektů (62,5% ZŠ) 

 zlepšení technického a materiálního zabezpečení (62,5% ZŠ) 

Na úrovni 5 obcí ORP Opava / Hlučínska-západ spatřují ZŠ prostor pro zlepšení zejm. v 

(ve): 

 sdílení příkladů dobré praxe s jinými pedagogy v rámci ZŠ i mimo ni (60% 

ZŠ) 

 posílení informovanosti rodičů (60% ZŠ) 
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 podpora mimovýukových akcí je rozložena do obou plánovacích období 

(40% / 40%) 

 zlepšení technického a materiálního zabezpečení, vzdělávacích materiálů či 

větší zařazení laboratorních pokusů, cvičení a projektů tyto umisťují spíše 

do druhého plánovacího období 2019-2020  

 

f) Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení 

Infrastruktura, a to investiční i neinvestiční, je v tabulkovém seznamu záměrů pro 

území ORP Kravaře a 5 obcí ORP Opava uvedena v příloze č.1 – investiční priority a příloze č.2 

– neinvestiční priority tohoto dokumentu. 

Ostatní oblasti 
a) Jazykové vzdělávání 

V tabulce č. 6 je uveden seznam opatření pro podporu rozvoje jazykové gramotnosti 

nezbytný pro vysvětlení grafu č. 6 Podíl ZŠ plánujících zlepšení v oblasti jazykové 

gramotnosti. 

Tabulka 6 Seznam opatření pro podporu jazykové gramotnosti 

1. Škola podporuje rozvoj jazykové gramotnosti v rámci školních vzdělávacích plánů (má 

stanoveny konkrétní cíle) 

2. 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.) 

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

gramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných škol  

4. Rozvoj jazykové gramotnosti je obsahem výuky řady předmětů (např. uplatňování 

rozšiřujících autentických cizojazyčných materiálů – textů, nahrávek apod.) 

5. Škola u žáků rozvíjí chápání života v jiných kulturách a zprostředkovává jim ho (např. 

prostřednictvím filmů, fotografií, zahraničních pobytů apod.)  

6. Škola podporuje jazykovou rozmanitost formou nabídky cizích jazyků 

7. Škola vytváří dostatek příležitostí k rozvoji jazykové gramotnosti (eTwinning, výměnné 

pobyty apod.) 

8. Ve škole se využívá knihovna (školní/místní) obsahující cizojaz. literaturu přístupná podle 

potřeb žáků 

9. Ve škole jsou využívány učebnice, cizojazyčná literatura, multimédia a další materiály pro 

rozvoj jazykové gramotnosti 

10. Ve škole existují pravidelné jazykové kroužky /doučování/ mimoškolní aktivity  

11. Ve škole jsou realizovány akce pro žáky na podporu jazykové gramotnosti (např. interaktivní 

výstavy knih apod.) 

12. Škola informuje a spolupracuje v oblasti jazykové gramotnosti s rodiči (představení cizích 

jazyků, knihovny, kroužků, aktivit spojených s jazykovou gramotností např. projektové dny, 
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dny otevřených dveří, vánoční trhy apod.) 

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

14. Škola disponuje dostatečným technickým a materiál. zabezpečením pro výuku cizích jazyků 

15. Ve škole jsou využívána interaktivní média, informační a komunikační technologie v oblasti 

rozvoje jazykové gramotnosti 

16. Škola pravidelně nakupuje aktuální učebnice, cizojaz. literaturu, multimédia pro rozvoj 

jazyk. gramotnosti 

17. Škola spolupracuje s rodilým mluvčím 

Zdroj: Agregovaný výstup potřeb ZŠ, MŠMT (1) a dotazníky (2), jež má RT k dispozici ve fyzické podobě (5 obcí 
ORP Opava), vlastní zpracování. 

 

Graf 6Podíl ZŠ plánujících zlepšení v oblasti podpory jazykové gramotnosti 

 

Zdroj: Agregovaný výstup potřeb ZŠ, MŠMT (1) a dotazníky (2), jež má RT k dispozici ve fyzické podobě (5 obcí 
ORP Opava), vlastní zpracování. 
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Na úrovni ORP Kravaře z výsledků šetření vyplývá, že rozvoj jazykového vzdělávání 

patří rovněž k důležitým oblastem: 

 pedagogové obou stupňů základních škol absolvují kurzy dalšího 

vzdělávání, které dále rozvíjejí také prostřednictvím samostudia.  

 školy současně využívají aktuální učebnice, cizojazyčnou literaturu; 

studium cizích jazyků je také podpořeno uplatňováním interaktivních 

médií a ICT technologií. 

 v rámci (z)hodnocení aktuálního stavu, byla za funkční část označena 

oblast rozvoje chápání života v jiných kulturách a jejich zprostředkování 

žákům 

 naopak ve stádiu prvotních úvah se nachází (možnost) spolupráce školy 

s rodilým mluvčím 

o V nadcházejících dvou letech (2016-2018) plánují ZŠ zlepšení v oblasti: 

 uplatňování rozšiřujících autentických cizojazyčných materiálů (87,5% ZŠ) 

 jazykově podnětného prostředí (87,5% ZŠ) 

 zavádění (dalších) pravidelných jazykových kroužků / doučování / 

mimoškolních aktivit (75%) 

 využívání učebnic, cizojazyčné literatury a multimédií (75%) 

o V letech 2019-2020 se pak chtějí ZŠ zaměřit na: 

 vytváření dostatku příležitostí k rozvoji jazykové gramotnosti (eTwinning,  

výměnné pobyty apod.) 

 

Na úrovni 5 obcí ORP Opava / Hlučínska-západ: 

o Zde evidujeme zájem především o: 

 podporu rozvoje jazykové gramotnosti v rámci ŠVP  

 absolvování kurzů dalšího vzdělávání a rozvíjejí znalostí prostřednictvím 

samostudia 

 sdílení příkladů dobré praxe na úrovni školy i napříč regionem 

o Důraz na využívání a nákup cizojazyčné literatury, multimédií a dalších ICT technologií 

má být předmětem zlepšování zvláště ve druhém plánovacím období, tj. 2019-2020 

 

b) ICT vč. potřeb infrastruktury (podpora digitálních kompetencí, konektivita škol) 

V tabulce č. 7 je uveden seznam opatření pro podporu rozvoje jazykové gramotnosti 

nutný pro vysvětlení grafu č. 7 Podíl ZŠ plánujících zlepšení v oblasti jazykové gramotnosti. 
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Tabulka 7 Seznam opatření pro podporu digitálních kompetencí pedagogických pracovníků 

1. Pedagogové využívají ICT učebnu nebo školní stolní PC při výuce (nejen informatiky) 

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

tablety, chytré telefony apod.) 

3. Pedagogové využívají možností BYOD2 pro konkrétní projekty žáků (umožnění žákům 

používat ve výuce jejich vlastní technická zařízení typu ICT, tj. notebooky, netbooky, 

tablety, chytré telefony apod.) 

4. Pedagogové využívají mobilní ICT vybavení a digitální technologie při výuce v terénu, 

v projektové výuce apod. 

5. Pedagogové využívají pro výuku volně dostupné, bezpečné, otevřené internetové 

zdroje3 

6. Pedagogové se orientují v rámci svého předmětu ve volně dostupných zdrojích na 

internetu 21 

7. Pedagogové umí systematicky rozvíjet povědomí o internetové bezpečnosti a  kritický 

pohled na internetový obsah k rozvoji znalostí a dovedností žáků 

Zdroj: Agregovaný výstup potřeb ZŠ, MŠMT (1) a dotazníky (2), jež má RT k dispozici ve fyzické podobě (5 obcí 
ORP Opava), vlastní zpracování. 

Graf 7Podíl ZŠ plánujících zlepšení v oblasti podpory digitálních kompetencí pedagogických 
pracovníků 

 

                                                      
2
 BYOD – z anglického „Bring Your Own Device“, tedy „Přines si své vlastní zařízení“ 

3
 BYOD – z anglického „Bring Your Own Device“, tedy „Přines si své vlastní zařízení“ 
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Zdroj: Agregovaný výstup potřeb ZŠ, MŠMT (1) a dotazníky (2), jež má RT k dispozici ve fyzické podobě (5 obcí 
ORP Opava), vlastní zpracování. 

Z odpovědí respondentů je patrné, že úměrně k vysoké pozornosti, kterou školy 

věnují vybavování informačními a komunikačními technologiemi v oblasti HW a SW, kladou 

také důraz na posilování příslušné kompetence pedagogů. Za pozitivní lze označit rozvíjení 

povědomí o internetové bezpečnosti ze strany pedagogů a kritického pohledu žáků na 

internetový obsah. Oblast byla ohodnocena koeficienty 2,8 / 3,13 (vizte položku č. 7) a řadí 

se tak k realizované, tj. funkční části systému s prostorem pro další zlepšování. 

Na úrovni 5 ZŠ v ORP Opava / na Hlučínsku-západ tyto v nacházejícím dvouletém 

období plánují zlepšení ve využívání ICT učeben a školního mobilního ICT vybavení (80% ZŠ). 

Napříč mikroregionem pak akcentujme následující oblasti, jež reflektují hodnoty 

v posledních čtyřech položkách tabulky: 

 systematické rozvíjení povědomí o internetové bezpečnosti a kritická 

reflexe online obsahu 

 využívání mobilního ICT vybavení při výuce v terénu, projektové výuce, 

stejně jako využívání otevřených, bezpečných, volně dostupných 

internetových zdrojů 

c) Sociální a občanské dovednosti 

Úvodem je potřeba zdůraznit, že ZŠ v řešeném území ohodnotily aktuální stav dané 

oblasti (jako celek) za realizovanou, tj. funkční část systému, v níž však nacházejí určitý 

prostor pro zlepšení.  

V tabulce č.8 je uveden seznam opatření pro podporu rozvoje jazykové gramotnosti, 

který je zapotřebí pro vysvětlení grafu č.8 Podíl ZŠ plánujících zlepšení v oblasti jazykové 

gramotnosti. 

Tabulka 8 Seznam opatření pro podporu sociální a občanské dovednosti 

1. Ve škole je pěstována kultura komunikace mezi všemi účastníky vzdělávání 

2. Ve škole je pěstováno kulturní povědomí a kulturní komunikace (tj. rozvoj tvůrčího 

vyjadřování myšlenek, zážitků a emocí různými formami využitím hudby, divadelního 

umění, literatury a vizuálního umění) 

3. Škola buduje povědomí o etických hodnotách, má formálně i neformálně jednoznačně 

nastavená a sdílená spravedlivá pravidla společ. chování a komunikace, která se dodržují  

4. Žáci jsou vedeni ke konstruktivním debatám  

5. Uvnitř školy se pěstuje vzájemná spolupráce učitele, rodičů a žáků  

6. Škola u žáků rozvíjí schopnosti sebereflexe a sebehodnocení  

7. Škola motivuje žáky k celoživotnímu učení  

8. Škola rozvíjí schopnost říct si o pomoc a ochotu nabídnout a poskytnout pomoc  

9. Škola učí používat jistě a bezpečně informační, komunikační a další technologie  
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10. Škola rozvíjí schopnosti žáků učit se, zorganizovat si učení, využívat k tomu různé metody 

a možnosti podle vlastních potřeb (učit se samostatně, v rámci skupin apod.)  

11. Výuka podporuje zapojení žáků do společenského a pracovního života   

12. Škola připravuje žáky na aktivní zapojení do života v demokratické společnosti, rozvíjí 

občanské kompetence (např. formou žákovské samosprávy apod.)  

Zdroj: Agregovaný výstup potřeb ZŠ, MŠMT (1) a dotazníky (2), jež má RT k dispozici ve fyzické podobě (5 obcí 
ORP Opava), vlastní zpracování. 

Graf 8Podíl ZŠ plánujících zlepšení v oblasti podpory sociální a občanské dovednosti 

 

Zdroj: Agregovaný výstup potřeb ZŠ, MŠMT (1) a dotazníky (2), jež má RT k dispozici ve fyzické podobě (5 obcí 
ORP Opava), vlastní zpracování. 

Na úrovni ZŠ ORP Kravaře tyto plánují zlepšení v nacházejícím období (2016/18) 

zejména v: 

 oblasti rozvoje schopnosti žáků učit se, zorganizovat si učení, využívat 

k tomu různých metod apod. (87,5% ZŠ v ORP Kravaře) 

 rozvoji schopnosti sebereflexe a sebehodnocení žáků (75% ZŠ), stejně jako 

v oblasti 

 motivace žáků k celoživotnímu učení (75% ZŠ) 
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 vyšší podíl (62,5% ZŠ) byl identifikován rovněž v oblasti zlepšení pěstování 

kulturního povědomí a kulturní komunikace 

Na úrovni 5 obcí ORP Opava / Hlučínska-západ byly identifikovány následující oblasti 

zlepšení pro roky 2016-2018: 

 rozvoj schopnosti sebereflexe a sebehodnocení žáků (80% ZŠ) 

 důraz na bezpečné užívání nových ICT a jiných technologií (80% ZŠ) 

 příprava žáků na aktivní zapojení do života v demokratické společnosti 

(80% ZŠ) 

 

Aktivity šablon pro základní školy 

V této části představujeme ucelený seznam šablon pro ZŠ, podkladem se stala Příloha 

č. 3 výzvy s názvem Přehled šablon a jejich věcný výklad Operační program Výzkum, vývoj a 

vzdělávání Programové období 2014–2020. 

1. Personální podpora 
a) Školní asistent 

b) Školní speciální pedagog 

c) Školní psycholog 

d) Speciální pedagog 

2. Osobnostně speciální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ 
a) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin 

b) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin 

c) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 

32 hodin 

d) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 56 hodin 

e) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 

56 hodin 

f) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin 

g) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 

80 hodin 

h) Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 8 

hodin 

i) Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ 

j) Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv 

k) Tandemová výuka ZŠ 

l) CLIL ve výuce na ZŠ 

m) Nové metody ve výuce na ZŠ 

3. Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ 
a) Čtenářský klub pro žáky ZŠ 

b) Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ 

c) Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 
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d) Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

4. Spolupráce s rodiči žáků 
a) Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáku ZŠ 

 

2) Mateřské školy 

Na území ORP Kravaře se nachází celkem 15 mateřských škol, všechny jsou zapojeny 

do projektu MAP. V rámci vyhodnocování dotazníkového šetření v území celého 

mikroregionu Hlučínska – západ je vzhledem k nejednotnosti datové základny nutné 

rozlišovat mezi stavem v MŠ v ORP Kravaře a stavem v přidružených 5 obcích z ORP Opava.  

Hlavní oblasti 
a) Podpora inkluzního vzdělávání 

V tabulce č. 9 je uveden seznam opatření pro podporu inkluzivního vzdělávání, 

nezbytný pro vysvětlení grafu č. 9 Podíl MŠ plánujících zlepšení v oblasti inkluzivního 

vzdělávání. 

Tabulka 9 Seznam opatření pro podporu inkluzivního/společného vzdělávání 

1. Škola dokáže přijmout ke vzdělávání všechny děti bez rozdílu (včetně dětí s odlišným 

kulturním prostředím, sociálním znevýhodněním, cizince, děti se SVP4 apod.) 

2. Škola je bezbariérová (jedná se o bezbariérovost jak vnější, tj. zpřístupnění školy, tak 

i vnitřní, tj. přizpůsobení a vybavení učeben a dalších prostorů školy) 

3. Škola umí komunikovat s dětmi, rodiči i pedagogy, vnímá jejich potřeby a systematicky 

rozvíjí školní kulturu, bezpečné a otevřené klima školy 

4. Škola umožňuje pedagogům navázat vztahy s místními a region. školami různých 

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

5. 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.) 

6. Škola upravuje organizaci a průběh vzdělávání v souladu s potřebami dětí se 

speciálními vzdělávacími potřebami  

7. Škola má vytvořený systém podpory pro děti se SVP (je vybavena kompenzačními/ 

speciálními pomůckami, využívá služeb asistenta pedagoga atd.) 

8. Pedagogové umí využívat speciální pomůcky i kompenzační pomůcky 

9. Škola podporuje bezproblémový přechod všech dětí bez rozdílu na základní školy 

10. Pedagogové spolupracují při naplňování vzdělávacích potřeb dětí (např. společnými 

poradami týkajícími se vzdělávání těchto dětí apod.) 

11. Pedagogové školy jsou schopni vhodně přizpůsobit obsah vzdělávání, upravit formy 

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

                                                      
4
 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. 
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a potřebami dětí tak, aby bylo dosaženo a využito max. možností vzdělávaného dítěte  

12. Pedagogové umí spolupracovat ve výuce s dalšími pedag. (asistent pedagoga, další 

pedagog) i nepedag. pracovníky (tlumočník do českého znak. jazyka, osobní asistent)  

13. Škola zajišťuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami účast na aktivitách 

nad rámec školní práce, které směřují k rozvoji dovedností, schopností a postojů dítěte 

14. Učitelé realizují pedagogickou diagnostiku dětí, vyhodnocují její výsledky a v souladu 

s nimi volí formy a metody výuky, resp. kroky další péče o děti 

15. Škola poskytuje výuku českého jazyka pro cizince  

16. Pedagogové využívají v komunikaci se žákem popisnou slovní zpětnou vazbu, vytvářejí 

prostor k sebehodnocení žáka a k rozvoji jeho motivace ke vzdělávání  

17. Škola klade důraz nejen na budování vlastního úspěchu dítěte, ale i na odbourávání 

bariér mezi lidmi, vede k sounáležitosti s ostatními dětmi a dalšími lidmi apod.  

18. Učitelé vnímají tvořivým způsobem rozdíly mezi žáky jako zdroj zkušeností a příležitost 

k vlastnímu seberozvoji  

19. Škola učí všechny děti uvědomovat si práva a povinnosti (vina, trest, spravedlnost, 

Úmluva o právech dítěte apod.)  

Zdroj: Agregovaný výstup potřeb ZŠ, MŠMT (1) a dotazníky (2), jež má RT k dispozici ve fyzické podobě (5 obcí 
ORP Opava), vlastní zpracování. 
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Graf 9Podíl MŠ plánujících zlepšení v oblasti inkluzivního vzdělávání 

 

Zdroj: Agregovaný výstup potřeb ZŠ, MŠMT (1) a dotazníky (2), jež má RT k dispozici ve fyzické podobě (5 obcí 
ORP Opava), vlastní zpracování. 

Z dat získaných prostřednictvím, na přelomu roku 2015/2016, realizovaného 

dotazníkového šetření vyplývá následující: 

o Nejvyšší míra zlepšení je v letech 2016-2018 v MŠ ORP Kravaře plánována 

v oblastech: 

 1) Škola dokáže přijmout ke vzdělávání všechny děti bez rozdílu (ORP 

Kravaře 50 %) 

 2) Škola umožňuje pedagogům navázat vztahy s místními a 

regionálními školami různých úrovní (společné diskuze, sdílení dobré 

praxe (ORP Kravaře 62, 5 %) 

 3) Pedagogové školy jsou schopni vhodně přizpůsobit obsah 

vzdělávání, v souladu se specifiky a potřebami dětí (ORP Kravaře 62,5 

%) 
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Podíl MŠ plánujících zlepšení v oblasti inkluzivního vzdělávání 

Podíl MŠ plánujících zlepšení 2019-2020 ORP Kravaře

Podíl MŠ plánujících zlepšení 2019-2020 v 5 obcích ORP Opava

Podíl MŠ plánujících zlepšení 2016-2018 v  ORP Kravaře

Podíl MŠ plánujících zlepšení 2016-2018 v 5 obcích ORP Opava
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o Nejvyšší míra zlepšení je v letech 2016-2018 v 5 MŠ ORP Opava (Hlučínska – západ) 

plánována v oblastech: 

 1) Škola dokáže přijmout ke vzdělávání všechny děti bez rozdílu (5 MŠ 

v ORP Opava 100 %) 

 2) Škola umožňuje pedagogům navázat vztahy s místními a 

regionálními školami různých úrovní (společné diskuze, sdílení dobré 

praxe (5 MŠ v ORP Opava 100 %) 

 3) Pedagogové školy jsou schopni vhodně přizpůsobit obsah 

vzdělávání, v souladu se specifiky a potřebami dětí (5 MŠ v ORP 

Opava 100 %) 

o Největší míra zlepšení v MŠ ORP Kravaře v letech 2016-2018 je plánována v těchto 

oblastech: 

 1) Vedení školy vytváří podmínky pro realizaci inkluzivních principů ve 

vzdělávání na škole (75 %; ORP Opava 80 %) 

 2) Škola upravuje organizaci a průběh vzdělávání v souladu s 

potřebami dětí se SVP (75 %, ORP Opava 60 %) 

 3) Škola má vytvořený systém podpory pro děti se SVP (62,5 %, ORP 

Opava 40 %) 

 4) Pedagogové spolupracují při naplňování vzdělávacích potřeb dětí 

(62,5 %, ORP Opava 40 %) 

 5) Učitelé realizují pedagogickou diagnostiku dětí, vyhodnocují její 

výsledky a v souladu s nimi volí formy a metody výuky, resp. kroky 

další péče o děti (62,5 %, ORP Opava 80 %) 

 6) Učitelé vnímají tvořivým způsobem rozdíly mezi žáky jako zdroj 

zkušeností a příležitost k vlastnímu seberozvoji (62,5 %, ORP Opava 

40 %) 

o Největší míra zlepšení v 5 MŠ ORP Opava (Hlučínska – západ) v letech 2016-2018 je 

plánována v těchto oblastech: 

 1) Vedení školy vytváří podmínky pro realizaci inkluzivních principů ve 

vzdělávání na škole (5 MŠ v ORP Opava 80 %) 

 2) Škola upravuje organizaci a průběh vzdělávání v souladu s 

potřebami dětí se SVP (5 MŠ v ORP Opava 60 %) 

 3) Škola má vytvořený systém podpory pro děti se SVP (5 MŠ v ORP 

Opava 40 %) 

 4) Pedagogové spolupracují při naplňování vzdělávacích potřeb dětí 

(5 MŠ v ORP Opava 40 %) 
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 5) Učitelé realizují pedagogickou diagnostiku dětí, vyhodnocují její 

výsledky a v souladu s nimi volí formy a metody výuky, resp. kroky 

další péče o děti (5 MŠ v ORP Opava 80 %) 

 6) Učitelé vnímají tvořivým způsobem rozdíly mezi žáky jako zdroj 

zkušeností a příležitost k vlastnímu seberozvoji (5 MŠ v ORP Opava 40 

%) 

o Největší míra zlepšení v MŠ ORP Kravaře v letech 2019-2020 je plánována v těchto 

oblastech: 

 1) Škola má vytvořený systém podpory pro děti se SVP (37,5 %,) 

 2) Pedagogové umí využívat speciální pomůcky i kompenzační 

pomůcky (37,5 %) 

 3) Pedagogové školy jsou schopni vhodně přizpůsobit obsah 

vzdělávání v souladu se specifiky a potřebami dětí (12,5 %) 

o Největší míra zlepšení v 5 MŠ v obcích ORP Opava v letech 2019-2020 je plánována 

v těchto oblastech: 

 1) Škola má vytvořený systém podpory pro děti se SVP (40 %) 

 2) Pedagogové umí využívat speciální pomůcky i kompenzační 

pomůcky  

(20 %) 

 3) Pedagogové školy jsou schopni vhodně přizpůsobit obsah 

vzdělávání v souladu se specifiky a potřebami dětí (40 %) 

V tomto období je potřeba zohlednit aktivity a činnosti, které byly realizovány 

v minulých letech, od toho se pak také odráží relevantnost potřeby dalšího zlepšování. 

 

a) Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti 

V tabulce č. 10 je uveden seznam opatření pro podporu rozvoje čtenářské 

pregramotnosti nezbytný pro vysvětlení grafu č. 10 Podíl MŠ plánujících zlepšení v oblasti 

rozvoje čtenářské pregramotnosti. 

 

Tabulka 10 Seznam opatření pro rozvoj čtenářské pregramotnosti 

1. Škola podporuje rozvoj čtenářské pregramotnosti v rámci školních vzdělávacích 

programů (má stanoveny konkrétní cíle) 

2. Učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v oblasti čtenář. program. a využívají je ve výchově  

3. Učitelé MŠ využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti rozvoje 

čtenářské pregramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných škol 

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

5. Ve škole jsou realizovány akce pro děti na podporu čtenářské pregramotnosti a 
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zvýšení motivace ke čtenářství  

6. Škola informuje a spolupracuje v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti s rodiči 

7. Ve škole existuje čtenářsky podnětné prostředí (čtenářské koutky, nástěnky, místo 

pro vystavování apod.) 

8. Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním zabezpečením v oblasti 

čtenářské pregramotnosti 

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

pregramotnosti 

10. Škola pravidelně nakupuje aktuální beletrii a další literaturu, multimédia pro 

rozvoj čtenářské pregramotnosti 

Zdroj: Agregovaný výstup potřeb ZŠ, MŠMT (1) a dotazníky (2), jež má RT k dispozici ve fyzické podobě (5 obcí 
ORP Opava), vlastní zpracování. 

Graf 10Podíl MŠ plánujících zlepšení v oblasti čtenářské pregramotnosti 

 

Zdroj: Agregovaný výstup potřeb ZŠ, MŠMT (1) a dotazníky (2), jež má RT k dispozici ve fyzické podobě (5 obcí 
ORP Opava), vlastní zpracování. 

5 obcí (5 MŠ z ORP Opava): Všechny MŠ v území chtějí v nadcházejících letech zacílit 

rozvoj čtenářské pregramotnosti do těchto oblastí: 
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pregramotnosti 

Podíl MŠ plánujících zlepšení 2019-2020 ORP Kravaře

Podíl MŠ plánujících zlepšení 2019-2020 v 5 obcích ORP Opava

Podíl MŠ plánujících zlepšení 2016-2018 v  ORP Kravaře

Podíl MŠ plánujících zlepšení 2016-2018 v 5 obcích ORP Opava
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 Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním 

zabezpečením v oblasti čtenářské pregramotnosti 

 Škola pravidelně nakupuje aktuální beletrii a další literaturu, 

multimédia pro rozvoj čtenářské pregramotnosti 

Další oblasti rozvoje jsou: 

- Učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v oblasti čtenářské pregramotnosti a využívají je ve 

výchově (80 %) 

- Ve škole jsou realizovány akce pro děti na podporu čtenářské pregramotnosti a zvýšení 

motivace ke čtenářství (80 %) 

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

pregramotnosti (80 %) 

- Škola informuje a spolupracuje v oblasti rozvoje čtenářské pregramotnosti s rodiči (60 %) 

ORP Kravaře (8 MŠ): V případě MŠ v ORP Kravaře nalezneme v porovnání s 5 MŠ 

v ORP Opava mírné rozdíly. Lze však konstatovat obdobné směřování v oblasti čtenářské 

pregramotnosti v obou územích. V ORP Kravaře, však žádná z oblastí rozvoje nedosáhla 100 

%. Na druhou stranu lze  při bližším pohledu do tabulky spatřit trendy soustavného a 

systematického plánování rozvoje napříč celým územím, a to v průběhu celého období, tj. do 

konce roku 2020. Největší zájem byl zaznamenán u položky Učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti 

v oblasti čtenářské pregramotnosti a využívají je ve výchově (87,5 %, ORP Opava 80 %). 

Další oblasti rozvoje jsou: 

- Škola podporuje rozvoj čtenářské pregramotnosti v rámci školních vzdělávacích 

programů (má stanoveny konkrétní cíle) – 75 % 

- Ve škole jsou realizovány akce pro děti na podporu čtenářské pregramotnosti a zvýšení 

motivace ke čtenářství – 75 % 

- Učitelé MŠ využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti rozvoje čtenářské 

pregramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných škol (62,5 %) 

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

čtenářské pregramotnosti (62,5 %) 

- Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním zabezpečením v oblasti 

čtenářské pregramotnosti (50 %) 

 

b) Podpora rozvoje matematické pregramotnosti 

V tabulce č. 11 je uveden seznam opatření pro podporurozvoje čtenářské 

pregramotnosti nezbytný pro vysvětlení grafu č. 11 Podíl MŠ plánujících zlepšení v oblasti 

rozvoje matematické pregramotnosti. 

 



 

 

Projekt Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000292 je 
realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Tabulka 11 Seznam opatření pro rozvoj matematické pregramotnosti 

1. Škola podporuje rozvoj matematické pregramotnosti v rámci školních vzdělávacích 

programů (má stanoveny konkrétní cíle) 

2. Učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v oblasti matematické pregramotnosti a využívají je 

ve výchově (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) 

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

pregramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných škol  

4. Škola systematicky rozvíjí matematické myšlení (využívání příkladů k řešení a 

pochopení každodenních situací, návštěva science center apod.) 

5. Škola podporuje individ. práci s dětmi s mimořádným zájmem o počítání nebo logiku 

6. Škola informuje a spolupracuje v oblasti rozvoje matematické pregramotnosti s rodiči 

7. Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním zabezpečením pro rozvoj 

matematické pregramotnosti 

8. Ve škole jsou využívány interaktivní metody a pomůcky v oblasti rozvoje MG 

9. Škola pravidelně nakupuje aktuální literaturu, multimédia pro rozvoj MG 

Zdroj: Agregovaný výstup potřeb ZŠ, MŠMT (1) a dotazníky (2), jež má RT k dispozici ve fyzické podobě (5 obcí 
ORP Opava), vlastní zpracování. 
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Zdroj: Agregovaný výstup potřeb ZŠ, MŠMT (1) a dotazníky (2), jež má RT k dispozici ve fyzické podobě (5 obcí 
ORP Opava), vlastní zpracování. 
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V oblasti matematické pregramotnosti se MŠ 5 obcí ORP Opava / Hlučínska-západ 

chtějí především zaměřit na rozvoj těmito směry: 

 Škola podporuje rozvoj matematické pregramotnosti v rámci školních 

vzdělávacích programů  (80 %) 

 Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním 

zabezpečením pro rozvoj matematické pregramotnosti (80 %) 

 Škola pravidelně nakupuje aktuální literaturu, multimédia pro rozvoj 

matematické pregramotnosti (80 %) 

Menší počet MŠ se pak hodlá zabývat také těmito oblastmi: 

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

výchově (60 %) 

- Učitelé MŠ využívají poznatky v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti matematické 

pregramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných škol (60 %) 

- Škola systematicky rozvíjí matematické myšlení (60 %) 

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

(60 %) 

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

(60 %) 

Další oblasti rozvoje jsou: 

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

výchově (60 % ORP Opava) 

- Škola systematicky rozvíjí matematické myšlení (60 % ORP Opava) 

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

(60 % ORP Opava) 

- Škola podporuje rozvoj matematické pregramotnosti v rámci školních vzdělávacích 

programů (80 % ORP Opava) 

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

(60 % ORP Opava) 

- Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním zabezpečením pro rozvoj 

matematické pregramotnosti (80 % ORP Opava) 

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

pregramotnosti (40 % ORP Opava) 

Škola pravidelně nakupuje aktuální literaturu, multimédia pro rozvoj matematické 

pregramotnosti (80 % ORP Opava). 

V případě MŠ v ORP Kravaře nalezneme v porovnání s 5 MŠ v ORP Opava mírné 

rozdíly. Lze však konstatovat obdobné směřování v oblasti matematické pregramotnosti 

v obou územích. V ORP Kravaře, však žádná z oblastí rozvoje nedosáhla 100 %. Na druhou 
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stranu lze  při bližším pohledu do tabulky spatřit trendy soustavného a systematického 

plánování rozvoje napříč celým územím, a to v průběhu celého období, tj. do konce roku 

2020. Největší zájem byl zaznamenán u položky 1. Učitelé MŠ využívají poznatky v praxi a 

sdílejí dobrou praxi v oblasti matematické pregramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných škol 

(87,5 %, ORP Opava 60 %). 

Další oblasti rozvoje jsou: 

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

výchově (75 % ORP Kravaře) 

- Škola systematicky rozvíjí matematické myšlení (75 % ORP Kravaře) 

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

(75 % ORP Kravaře) 

- Škola podporuje rozvoj matematické pregramotnosti v rámci školních vzdělávacích 

programů (50 % ORP Kravaře) 

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

(50 % ORP Kravaře) 

- Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním zabezpečením pro rozvoj 

matematické pregramotnosti (50 % ORP Kravaře) 

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

pregramotnosti (50 % ORP Kravaře) 

Škola pravidelně nakupuje aktuální literaturu, multimédia pro rozvoj matematické 

pregramotnosti (50 % ORP Kravaře). 

 

c) Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků 

V tabulce č. 12 je uveden seznam opatření pro podporu kompetencí k podnikavosti, 

iniciativě a kreativitě nezbytný pro vysvětlení grafu č. 12 Podíl MŠ plánujících zlepšení v 

oblasti pro podporu kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě. 

Tabulka 12 Seznam opatření pro podporu kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 

1. Škola podporuje klíčové kompetence k rozvoji kreativity podle RVP ZV 

2. Učitelé rozvíjejí své znalosti v oblasti podpory kreativity a využívají je ve výchově 

(kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) 

3. Učitelé využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti rozvoje iniciativy a 

kreativity mezi sebou i s učiteli z jiných škol 

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

podporuje fantazii a iniciativu dětí 

5. Škola nabízí pestré možnosti seberealizace dětí, umožňuje dětem realizovat vlastní 

nápady (např. dramatizace textu atp.) 

6. Škola informuje a spolupracuje v oblasti podpory kompetencí k iniciativě s rodiči 

(např. ukázky práce s dětmi pro rodiče, dny otevřených dveří apod.) 
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7. Škola disponuje dostatečným množstvím pomůcek pro rozvoj kreativity 

8. Ve škole je v rámci vzdělávacího procesu nastaveno bezpečné prostředí pro rozvoj 

kreativity, iniciativy a názorů dětí 

Zdroj: Agregovaný výstup potřeb ZŠ, MŠMT (1) a dotazníky (2), jež má RT k dispozici ve fyzické podobě (5 obcí 
ORP Opava), vlastní zpracování. 
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Zdroj: Agregovaný výstup potřeb ZŠ, MŠMT (1) a dotazníky (2), jež má RT k dispozici ve fyzické podobě (5 obcí 
ORP Opava), vlastní zpracování. 

V oblasti podpory kompetencí k iniciativě a kreativitě se MŠ v 5 obcích ORP Opava / 

Hlučínsko-západ chtějí především zaměřit na rozvoj těmito směry: 

 Škola podporuje klíčové kompetence k rozvoji kreativity podle RVP ZV 

(60 %) 

 Učitelé využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti 

rozvoje iniciativy a kreativity mezi sebou i s učiteli z jiných škol (60 %) 

  Škola systematicky učí prvkům iniciativy a kreativity, prostředí i 

přístup pedagogů podporuje fantazii a iniciativu dětí (60 %) 

 Škola disponuje dostatečným množstvím pomůcek pro rozvoj 

kreativity (60 %) 

Menší počet MŠ se pak hodlá zabývat také těmito oblastmi: 
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- Učitelé rozvíjejí své znalosti v oblasti podpory kreativity a využívají je ve výchově (40 %) 

- Škola nabízí pestré možnosti seberealizace dětí, umožňuje dětem realizovat vlastní 

nápady (40 %) 

- Ve škole je v rámci vzdělávacího procesu nastaveno bezpečné prostředí pro rozvoj 

kreativity, iniciativy a názorů dětí (20 %) 

V případě MŠ v ORP Kravaře nalezneme v porovnání s 5 MŠ v ORP Opava mírné 

rozdíly. Je ovšem patrné obdobné směřování v oblasti podpory kompetencí k iniciativě a 

kreativitě v obou územích. V některých případech se v případě ORP Kravaře zájem o rozvoj 

dané položky v jednotlivých časových obdobích lišil, nebo naopak měl setrvalou tendenci, 

což opět předznamenává průběžný rozvoj. 

V oblasti podpory kompetencí k iniciativě a kreativitě se MŠ chtějí především zaměřit 

na rozvoj těmito směry: 

 Škola podporuje klíčové kompetence k rozvoji kreativity podle RVP ZV 

(50 %, ORP Kravaře) 

 Škola disponuje dostatečným množstvím pomůcek pro rozvoj 

kreativity (50 %, ORP Kravaře) 

 Učitelé využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti 

rozvoje iniciativy a kreativity mezi sebou i s učiteli z jiných škol 

kreativity (37,5 %, resp. 50 % ORP Kravaře do roku 2020) 

Další oblasti rozvoje v MŠ v ORP Kravaře jsou: 

- Učitelé rozvíjejí své znalosti v oblasti podpory kreativity a využívají je ve výchově (37,5 % 

ORP Kravaře) 

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

podporuje fantazii a iniciativu dětí (37,5 % ORP Kravaře) 

- Škola nabízí pestré možnosti seberealizace dětí, umožňuje dětem realizovat vlastní 

nápady (37,5 % ORP Kravaře) 

- Škola informuje a spolupracuje v oblasti podpory kompetencí k iniciativě s rodiči (37,5 % 

ORP Kravaře) 

- Ve škole je v rámci vzdělávacího procesu nastaveno bezpečné prostředí pro rozvoj 

kreativity, iniciativy a názorů dětí (37,5 % ORP Kravaře) 

 

d) Podpora polytechnického vzdělávání 

V tabulce č. 13 je uveden seznam opatření pro podporu polytechnického vzdělávání 

nezbytný zapotřebí pro vysvětlení grafu č. 13 Podíl MŠ plánujících zlepšení v oblasti 

polytechnického vzdělávání. 
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Tabulka 13 Seznam opatření pro podporu polytechnického vzdělávání 

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

v souladu s RVP ZV. 

2. Ve škole existuje osoba zodpovědná za rozvoj polytechnického vzdělávání, schopná 

poradit, doporučovat dětem nebo učitelům 

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

výchově (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.) 

4. Učitelé MŠ využívají poznatky v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti rozvoje 

polytechnického vzdělávání mezi sebou i s učiteli z jiných škol 

5. Škola disponuje vzdělávacími materiály pro vzdělávání polytechnického charakteru 

6. Škola aktivně spolupracuje s jinými MŠ a ZŠ v oblasti polytechniky 

7. Škola podporuje samostatnou práci dětí v oblasti polytechnického vzdělávání 

8. Škola podporuje individuální práci s dětmi s mimořádným zájmem o polytechniku 

9. Škola informuje a spolupracuje v oblasti polytech. vzdělávání s rodiči (např. výstavky 

prací, představení systému školy v oblasti polytech. vzdělávání, kroužků, aktivit apod.) 

10. Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním zabezpečením pro rozvíjení 

prostorového a logického myšlení a manuálních dovedností 

11. Škola využívá ICT technologie v oblasti rozvoje polytechnického vzdělávání 

Zdroj: Agregovaný výstup potřeb ZŠ, MŠMT (1) a dotazníky (2), jež má RT k dispozici ve fyzické podobě (5 obcí 
ORP Opava), vlastní zpracování. 
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Graf 13Podíl MŠ plánujících zlepšení v oblasti polytechnického vzdělávání 

 

Zdroj: Agregovaný výstup potřeb ZŠ, MŠMT (1) a dotazníky (2), jež má RT k dispozici ve fyzické podobě (5 obcí 
ORP Opava), vlastní zpracování. 

Na úrovni 5 obcí (5 MŠ) z ORP Opava 

V oblasti podpory polytechnického vzdělávání se MŠ chtějí především zaměřit na 

rozvoj těmito směry: 

 Škola využívá ICT technologie v oblasti rozvoje polytechnického 

vzdělávání (100 %) 

 Technické, přírodovědné a environmentální vzdělávání je na naší 

škole realizováno v souladu s RVP ZV. (80 %) 

 Učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v oblasti polytechnického vzdělávání 

a využívají je ve výchově (80 %) 

 Učitelé MŠ využívají poznatky v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti 

rozvoje polytechnického vzdělávání mezi sebou i s učiteli z jiných škol 

(80 %) 

 Škola disponuje vzdělávacími materiály pro vzdělávání 

polytechnického charakteru (80 %) 
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  Škola podporuje individuální práci s dětmi s mimořádným 

zájmem o polytechniku (80 %) 

 Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním 

zabezpečením pro rozvíjení prostorového a logického myšlení a 

manuálních dovedností (80 %) 

Menší počet MŠ se pak hodlá zabývat také těmito oblastmi: 

- Ve škole existuje osoba zodpovědná za rozvoj polytechnického vzdělávání, schopná 

poradit, doporučovat dětem nebo učitelům (60 %) 

- Škola aktivně spolupracuje s jinými MŠ a ZŠ v oblasti polytechniky (60 %) 

- Škola podporuje samostatnou práci dětí v oblasti polytechnického vzdělávání (60 %) 

- Škola informuje a spolupracuje v oblasti polytechnického vzdělávání s rodiči (60 %) 

Na úrovni ORP Kravaře (8 MŠ) 

V případě MŠ v ORP Kravaře nalezneme v porovnání s 5 MŠ v ORP Opava mírné 

rozdíly. Je ovšem patrné obdobné směřování v oblasti podpory polytechnického vzdělávání 

v obou územích. V některých případech se v případě ORP Kravaře zájem o rozvoj dané 

položky v jednotlivých časových obdobích lišil, nebo naopak měl setrvalou tendenci, což opět 

předznamenává průběžný rozvoj. 

V oblasti podpory kompetencí k iniciativě a kreativitě se MŠ chtějí především zaměřit 

na rozvoj těmito směry: 

 Škola disponuje vzdělávacími materiály pro vzdělávání 

polytechnického charakteru (87,5 %, ORP Opava 80 %) 

 Škola informuje a spolupracuje v oblasti polytechnického vzdělávání s 

rodiči (75 %, ORP Opava 60 %) 

 Škola disponuje dostatečným technickým a materiálním 

zabezpečením pro rozvíjení prostorového a logického myšlení a 

manuálních dovedností (75 %, ORP Opava 80 %) 

Další oblasti rozvoje jsou: 

- Technické, přírodovědné a environmentální vzdělávání je na naší škole realizováno v 

souladu s RVP ZV. (62,5 %) 

- Ve škole existuje osoba zodpovědná za rozvoj polytechnického vzdělávání, schopná 

poradit, doporučovat dětem nebo učitelům (62,5 %) 

- Učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti v oblasti polytechnického vzdělávání a využívají je ve 

výchově (62,5 %) 

- Učitelé MŠ využívají poznatky v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti rozvoje 

polytechnického vzdělávání mezi sebou i s učiteli z jiných škol (62,5 %) 

- Škola podporuje samostatnou práci dětí v oblasti polytechnického vzdělávání (62,5 %) 
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Škola využívá ICT technologie v oblasti rozvoje polytechnického vzdělávání (62,5 %) 

 

e) Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení 

Infrastruktura, a to investiční i neinvestiční, je v tabulkovém seznamu záměrů pro 

území ORP Kravaře a 5 obcí ORP Opava uvedena v příloze č.1 – investiční priority a příloze č.2 

– neinvestiční priority, tohoto dokumentu. 
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Ostatní oblasti 
a) ICT vč. potřeb infrastruktury (podpora digitálních kompetencí, konektivita škol) 

V tabulce č.14 je uveden seznam opatření pro podporu digitální kompetence 

pedagogických pracovníků nezbytný pro vysvětlení grafu č.14 Podíl MŠ plánujících zlepšení v 

oblasti digitální kompetence pedagogických pracovníků. 

Tabulka 14 Seznam opatření pro podporu digitální kompetence pedagogických pracovníků 

1. Pedagogové mají základní znalosti práce s PC a využívají je pro sebevzdělávání a 

přípravu na vzdělávání dětí (práce s operačním systémem, aplikacemi, soubory, tvorba 

textových dokumentů apod.) 

2. Pedagogové mají základní znalosti práce s internetem a využívají je pro sebevzdělávání 

a přípravu na vzdělávání dětí (vyhledávání, stahování, tisk podkladů pro práci s dětmi, 

znalost bezpečného chování na internetu apod.) 

Zdroj: Agregovaný výstup potřeb ZŠ, MŠMT (1) a dotazníky (2), jež má RT k dispozici ve fyzické podobě (5 obcí 
ORP Opava), vlastní zpracování. 

Graf 14Podíl MŠ plánující zlepšení v oblasti digitální kompetence pedagogických pracovníků 

 

Zdroj: Agregovaný výstup potřeb ZŠ, MŠMT (1) a dotazníky (2), jež má RT k dispozici ve fyzické podobě (5 obcí 
ORP Opava), vlastní zpracování. 

Pro oblast rozvoje digitálních kompetencí pedagogických pracovníků je pro obě 

zkoumaná území z výše uvedené tabulky patrná soustavná snaha o zlepšování současného 

stavu. 

V období 2016-2018 se zaměří na oblast: 
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Podíl MŠ plánujících zlepšení 2019-2020 v 5 obcích ORP Opava

Podíl MŠ plánujících zlepšení 2016-2018 v  ORP Kravaře

Podíl MŠ plánujících zlepšení 2016-2018 v 5 obcích ORP Opava
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a) Pedagogové mají základní znalosti práce s PC a využívají je pro sebevzdělávání a 

přípravu na vzdělávání dětí 60 % MŠ nacházejících se v 5 obcích ORP Opava, resp. 50 % MŠ 

z ORP Kravaře, 

b) Pedagogové mají základní znalosti práce s internetem a využívají je pro 

sebevzdělávání a přípravu na vzdělávání dětí 40 % MŠ nacházejících se v 5 obcích ORP 

Opava, resp. 37,5 % MŠ z ORP Kravaře. 

V období 2019-2020 se zaměří na oblast: 

a) Pedagogové mají základní znalosti práce s PC a využívají je pro sebevzdělávání a 

přípravu na vzdělávání dětí 20 % MŠ nacházejících se v 5 obcích ORP Opava, resp. 37,5 % MŠ 

z ORP Kravaře, 

b) Pedagogové mají základní znalosti práce s internetem a využívají je pro 

sebevzdělávání a přípravu na vzdělávání dětí 20 % MŠ nacházejících se v 5 obcích ORP 

Opava, resp. 25 % MŠ z ORP Kravaře. 

 

b) Sociální a občanské dovednosti 

V tabulce č.15 je uveden seznam opatření pro podporu sociální a občanské 

dovednosti, který je zapotřebí pro vysvětlení grafu č.15 Podíl MŠ plánujících zlepšení v 

oblasti sociální a občanské dovednosti. 

Tabulka15 Seznam opatření pro podporu sociální a občanské dovednosti 

1. Ve škole je pěstována kultura komunikace mezi všemi účastníky vzdělávání 

2. Ve škole je pěstováno kulturní povědomí a kulturní komunikace (tj. rozvoj tvůrčího 

vyjadřování myšlenek, zážitků a emocí různými formami využitím hudby, divadelního 

umění, literatury a vizuálního umění) 

3. Uvnitř školy se pěstuje vzájemná spolupráce učitele, rodičů a dětí  

4. Škola buduje povědomí o etických hodnotách, má formálně i neformálně 

jednoznačně nastavená a sdílená spravedlivá pravidla společenského chování 

a komunikace, která se dodržují 

5. Škola u dětí rozvíjí schopnosti sebereflexe a sebehodnocení 

6. Škola rozvíjí schopnost říct si o pomoc a ochotu nabídnout a poskytnout pomoc 

7. Škola rozvíjí vztah k bezpečnému používání ICT a dalších technologií 

8. Škola rozvíjí schopnost dětí učit se 

9. Výuka směřuje k přípravě na výuku v ZŠ, k základním společenským návykům a 

pravidlům chování v různých prostředích 

Zdroj: Agregovaný výstup potřeb ZŠ, MŠMT (1) a dotazníky (2), jež má RT k dispozici ve fyzické podobě (5 obcí 
ORP Opava), vlastní zpracování. 
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Graf 15Podíl MŠ plánující zlepšení v oblasti sociálních a občanských dovedností 

 

Zdroj: Agregovaný výstup potřeb ZŠ, MŠMT (1) a dotazníky (2), jež má RT k dispozici ve fyzické podobě (5 obcí 
ORP Opava), vlastní zpracování. 

V oblasti podpory sociální a občanské dovednosti se MŠ pěti obcí ORP Opava / 

Hlučínska-západ chtějí především zaměřit na rozvoj 

 Škola rozvíjí vztah k bezpečnému používání ICT a dalších technologií 

(60 %) 

Menší počet MŠ se pak hodlá zabývat také těmito oblastmi: 

- Uvnitř školy se pěstuje vzájemná spolupráce učitele, rodičů a dětí (40 %) 

- Škola buduje povědomí o etických hodnotách, má formálně i neformálně jednoznačně 

nastavená a sdílená spravedlivá pravidla společenského chování a komunikace, která se 

dodržují (40 %) 

- Škola u dětí rozvíjí schopnosti sebereflexe a sebehodnocení (40 %) 

- Škola rozvíjí schopnost dětí učit se (40 %) 

V případě MŠ v ORP Kravaře nalezneme v porovnání s 5 MŠ v ORP Opava mírné 

rozdíly. Je ovšem patrné obdobné směřování v oblasti podpory sociální a občanské 

dovednosti v obou územích. V některých případech se v případě ORP Kravaře zájem o rozvoj 

dané položky v jednotlivých časových obdobích lišil, nebo naopak měl setrvalou tendenci, 

což opět předznamenává průběžný rozvoj. 
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V oblasti podpory kompetencí k iniciativě a kreativitě se MŠ chtějí především zaměřit 

na rozvoj těmito směry: 

 Ve škole je pěstováno kulturní povědomí a kulturní komunikace (50 

%, ORP Opava 20 %) 

 Škola u dětí rozvíjí schopnosti sebereflexe a sebehodnocení (50 %, 

ORP Opava 40 %) 

Další oblasti rozvoje jsou: 

- Ve škole je pěstována kultura komunikace mezi všemi účastníky vzdělávání (37,5 % MŠ 

v ORP Kravaře) 

- Uvnitř školy se pěstuje vzájemná spolupráce učitele, rodičů a dětí (37,5 % MŠ v ORP 

Kravaře) 

- Škola rozvíjí schopnost říct si o pomoc a ochotu nabídnout a poskytnout pomoc (37,5 % 

MŠ v ORP Kravaře) 

- Škola rozvíjí vztah k bezpečnému používání ICT a dalších technologií (25 %, resp. 37,5 do 

roku 2020, MŠ v ORP Kravaře) 

- Škola rozvíjí schopnost dětí učit se (25 % MŠ v ORP Kravaře)) 
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Aktivity šablon 

V této části představujeme ucelený seznam šablon, podkladem se stala Příloha č. 3 

výzvy s názvem Přehled šablon a jejich věcný výklad Operační program Výzkum, vývoj a 

vzdělávání Programové období 2014–2020. 

1. Personální podpora 
a) Školní asistent 

b) Školní speciální pedagog 

c) Školní psycholog 

d) Speciální pedagog 

e) Chůva 

2. Osobnostně speciální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ 
a) Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 40 hodin 

b) Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin 

c) Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin 

d) Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ 

e) Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize 

f) Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv 

3. Usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ 
a) Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ 

b) Individualizace vzdělávání v MŠ 

c) Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 



 

 

Projekt Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000292 je 
realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

B) Aktivity spolupráce 
Jde o povinný výstup „územních“ MAP v projektech MAP. Aktivity spolupráce jsou 

vhodným podkladem pro konkretizaci návazných projektů, které mohou být financovány 

z různých zdrojů (místních, krajských, státních, evropských) podle jejich povahy a dostupnosti 

zdrojů.  

„Aktivity spolupráce“ jsou zaměřeny na plnění Opatření zejména těmito způsoby:  

o Společné využití odborníka na podporu škol a vzdělávacích zařízení pro inkluzivní vzdělávání 

(např. Školní psycholog),  

o Společné vzdělávání ředitelů a vedení škol sdílením zkušeností, vzájemné informování,  

o Ve vhodných případech společné vzdělávání vedení škol i dalších vzdělavatelů,  

o Společné vzdělávání a sdílení zkušeností pedagogických pracovníků a dalších vzdělavatelů, 

(pracovníků s dětmi a mládeží),  

o Vyhledávání, vzdělávání a podpora spolupráce místních vynikajících pedagogických pracovníků a 

dalších vzdělavatelů jako budoucích mentorů a vzdělávacích lídrů a pro budování expertní 

základny v území,  

o Společné vzdělávání ředitelů a zřizovatelů, podpora kvality práce ředitele ze strany zřizovatele,  

o Spolupráce škol (spolupráce se středními školami) a rodičů, zařízení zájmového nebo 

neformálního vzdělávání, zaměstnavatelů, pedagogických fakult nebo dalších aktérů na podporu 

vzdělávání veřejnosti v tématech identifikovaných v území,  

o Spolupráce škol, vzdělávacích zařízení a sociálních služeb v tématech identifikovaných v území.  

V tomto dokumentu jsou dále uvedeny oblasti aktivit spolupráce, které byly 

zaznamenány buďto na Řídícím výboru MAP Hlučínska západ, nebo v pracovních skupinách. 

V níže uvedeném bodu Budování znalostních kapacit, jsou navrženy témata, která byla 

zařazena do plánu vzdělávacích aktivit MAP Hlučínska Západ. 

Podpora předškolního vzdělávání 
 Legislativní podpora – specializace na 2leté děti 

 Logopedická pomoc, osvětové činnosti, větší zapojení rodičů  

 Zlepšení komunikačních dovedností u dětí  

 Zážitkové aktivity pro děti a rodiče 

 Semináře zaměřené na úpravy prostředí MŠ v souvislosti s nástupem 2letých dětí 

Podpora inkluzního vzdělávání 
 Vytvoření webové databáze pro sdílení pomůcek 

 Školní kluby pro doučování žáků (i zpoplatěno)  

 Databáze studentů a seniorů v souvislosti s poptávkou po doučování 

 Budování znalostních kapacit  

o téma: Sdílení zkušeností pedagogů vzájemnými návštěvami všech stupňů škol 

o téma : Specifické vývojové Poruchy učení u žáků ZŠ  

o téma: Práce se žáky ZŠ se sociálním znevýhodněním  

o téma : Poruchy chování u žáků ZŠ  
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o téma: Rozvoj kreativity iniciativy žáků 

Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti 
 Spolupráce s knihovnami 

 Soutěže zaměřené na spolupráci rodič a dítě 

 Spolupráce s Prajzskou ambasádou 

 Spolupráce škol se zřizovatelem 

 Budování znalostních kapacit 

o téma: Nácvik čtení a psaní  

o téma: Čtenářská gramotnost a metody 

Podpora rozvoje matematické gramotnosti 
 Budování znalostních kapacit 

o téma : Matematické hry  

o téma : Rozvoj kreativity nadaných žáků se vztahem k uvedeným 

gramotnostem 

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků 
 Inspirovat se činností spolků a institucí v regionu a posilovat vzájemnou spolupráci  

 Vytvořit a používat marketingovou značku regionu Hlučínsko  

 Zlepšit vzájemnou informovanost o realizovaných projektech a akcích  

 Podporovat a popularizovat profese typické pro region  

 Zapojení Hlučínského muzea, Vlastivědného muzea či Alchymie, Archeopark do výuky 

 Propojení čtenářské a matematické gramotnosti s regionální identitou 

 Budování znalostních kapacit  

o téma: Metody výuky vedoucí k posílení lokální identity  

o téma: Rozvoj znalostí místní kultury a historie  

Podpora polytechnického vzdělávání 
 Budování znalostních kapacit  

o téma: Polytechnické vzdělávání a motivace žáků spoluprací školy, veřejného 

sektoru a rodiny 

Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí a vybavení 

Infrastruktura, a to investiční i neinvestiční, je v tabulkovém seznamu záměrů pro 

území ORP Kravaře a 5 obcí ORP Opava uvedena v příloze č.1 – investiční priority a příloze č.2 

– neinvestiční priority, tohoto dokumentu. 
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Příloha 1 

 

Příloha 1 Investiční priority - seznam záměrů zpracovaný pro území MAP mikroregionu Hlučínska – západ 

Název školy, 
školského zařízení 

či dalšího 
subjektu 

 

Název projektu 

Očekávané 
celkové 

náklady na 
projekt 

v Kč 

Stupeň 
rozpracova

nosti 
(A) – úvaha 
(B) – fáze 

zpracování 
projektu 
(C) – fáze 
realizace 

Očekávaný 
termín 

realizace 
projektu 
 (od – do) 

 

Souhlas 
zřizovatele 
(zřizovatel 

obeznámen 
se 

záměrem) 

Soulad 
s prioritami 

MAP * 

Typ projektu: 

S vazbou na klíčové kompetence 
IROP 

Bezbari
érovost 
školy, 

školské
ho 

zařízení 
**** 

Rozšiřov
ání 

kapacit 
kmenový

ch 
učeben 

mateřský
ch nebo 

základníc
h škol 
***** 

Cizí 
jazyk 

Přírodní 
vědy ** 

Technick
é a  

řemeslné 
obory ** 

Práce 
s digitál

. 
technol
ogiemi 

*** 

Základní škola a 
Mateřská škola 

Bolatice, příspěvková 
organizace 

Výstavba školky – 
Borová 

8 950 000 
C - projekt 
podán do 

výzev 
2016-2017 ANO 1, 3, 5     X X 

Základní škola a 
Mateřská škola 

Bolatice, příspěvková 
organizace 

Vybavení MŠ 
interaktivní 

audiovizuální 
technikou 

595 000 
(7 tříd MŠ) 

A 2016-2017 ANO 1, 3, 5 
   

X 
  

Základní škola a 
Mateřská škola 

Bolatice, příspěvková 
organizace 

Vybavení jednotlivých 
kmenových tříd MŠ 

450 000 A 
(dle 

aktuálních 
výzev) 

ANO 1, 3, 5 X X X X 
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Základní škola a 
Mateřská škola 

Bolatice, příspěvková 
organizace 

Rekonstrukce a 
úprava venkovních 

sportovišť 
1 750 000 A 2020 ANO 3, 4, 5 

    
X X 

Základní škola a 
Mateřská škola 

Bolatice, příspěvková 
organizace 

Rekonstrukce 
sportovní haly 

(půdorysné rozšíření, 
nové tribuny, úprava 

palubovky a 
vybavení), prozatím 

nutná pouze 
palubovka za cca 0,9 - 

1 MIL. KČ, 
v očekávaných 

přibližných nákladech 
uvedena celková 

částka) 

Cca  
7 000 000 

A 2019 ANO 3, 4, 5 
    

X X 

Základní a Mateřská 
škola Bolatice, 

příspěvková 
organizace 

Bezbariérový přístup, 
pořízení „schodolezů“ 

případné stavební 
úpravy nutné 

k bezbariérovosti 

750 000 A 
(dle 

aktuálních 
výzev) 

ANO 3, 5     X  

Základní a Mateřská 
škola Bolatice, 

příspěvková 
organizace 

Modernizace tříd pro 
dvouleté děti (včetně 

sociálního zázemí) 
600 000 A 

(dle 
aktuálních 

výzev) 
ANO 1, 3     X X 

Základní škola a 
Mateřská škola 

Chlebičov, 
příspěvková 
organizace 

Dovybavení a obnova 
ICT techniky 

500 000 A 2018/2019 ANO 2, 3, 4, 5    X   

Základní škola a 
Mateřská škola 

Chlebičov, 

Rekonstrukce šaten 

se zajištěním 

bezbariérového 

500 000 A 2017/2018 ANO 5     X X 
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příspěvková 
organizace 

přístupu 

Základní škola a 
Mateřská škola 

Chuchelná, 
příspěvková 
organizace 

Dovybavení dětského 
hřiště MŠ 

 A  ANO 1, 3, 4, 5      X 

Základní škola a 
Mateřská škola 

Chuchelná, 
příspěvková 
organizace 

Přístavba ložnice MŠ  A  ANO 1, 3, 5     X X 

Základní škola a 
Mateřská škola 

Chuchelná, 
příspěvková 
organizace 

Rekonstrukce učebny 
přírodovědných 

předmětů 
1 800 000 A  ANO 2, 3, 4, 5  X    X 

Základní škola a 
Mateřská škola 

Chuchelná, 
příspěvková 
organizace 

Výstavba venkovní 
učebny a úpravy okolí 

školy 
500 000 A  ANO 2, 3, 4, 5  X   X X 

Základní škola a 
Mateřská škola 

Chuchelná, 
příspěvková 
organizace 

Rekonstrukce 
venkovního hřiště 
(výměna povrchu) 

1 500 000 A  ANO 3, 4, 5     X X 

Základní škola a 
Mateřská škola 

Chuchelná, 
příspěvková 
organizace 

Rekonstrukce šaten a 
suterénu 

 A  ANO 3, 5     X X 
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Základní škola a 
Mateřská škola 

Chuchelná, 
příspěvková 
organizace 

Rekonstrukce 
elektroinstalace 

 A  ANO 5      X 

Základní škola a 
Mateřská škola 

Chuchelná, 
příspěvková 
organizace 

Rekonstrukce povrhu 
tělocvičny 

 A  ANO 3, 5     X X 

Základní škola a 
Mateřská škola 

Chuchelná, 
příspěvková 
organizace 

Dovybavení tříd MŠ 
interaktivní technikou 

250 000 A  ANO 1, 3, 5    X   

Základní škola a 
Mateřská škola 

Kobeřice, příspěvková 
organizace 

Vybavení interaktivní 
a audiovizuální 
technikou - MŠ 

500 000 B 
Dle aktuální 

výzvy 
ANO 1, 3, 5    X   

Základní škola a 
Mateřská škola 

Kobeřice, příspěvková 
organizace 

Dovybavení tříd, 
vědecká laboratoř – 

MŠ 
400 000 A 

(dle 
aktuálních 

výzev) 

ANO 1, 3, 4, 5  X  X  X 

Základní škola a 
Mateřská škola 

Kobeřice, příspěvková 
organizace 

Vybavení 
polytechnickým 
zařízením – MŠ 

400 000 A 2019 ANO 1, 3, 4, 5  X X    

Základní škola a 
Mateřská škola 

Kobeřice, příspěvková 
organizace 

Rekonstrukce zahrady 
MŠ Slezská 

1 500 000 A 
(dle 

aktuálních 
výzev) 

ANO 1, 3, 4, 5     X X 

Základní škola a 
Mateřská škola 

Kobeřice, příspěvková 

Výstavba školky – 1-2 
oddělení pro 2 leté 

děti – MŠ 
6 000 000 A 

(dle 
aktuálních 

výzev) 

ANO 1, 3, 5     X X 
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organizace 

Základní škola a 
Mateřská škola 

Kobeřice, příspěvková 
organizace 

Výstavba 2 přístřešků 
na kola – MŠ Slezská, 

MŠ Školní 
500 000 A 2018 ANO 5     X X 

Základní škola a 
Mateřská škola 

Kobeřice, příspěvková 
organizace 

Oprava zahradního 
domku na MŠ Slezská 

1 000 000 A 2018 ANO 1, 3, 4, 5  X   X X 

Základní škola a 
Mateřská škola 

Kobeřice, příspěvková 
organizace 

Rekonstrukce učebny 
výtvarné výchovy 

300 000 B 
Dle aktuální 

výzvy 
ANO 2, 3, 4, 5  X X   X 

Základní škola a 
Mateřská škola 

Kobeřice, příspěvková 
organizace 

Rekonstrukce atria 3 000 000 A 2020 ANO 3, 5     X X 

Základní škola a 
Mateřská škola 

Kobeřice, příspěvková 
organizace 

Výměna střešní 
krytiny 

3 000 000 A 2019 ANO 5      X 

Základní škola a 
Mateřská škola 

Kobeřice, příspěvková 
organizace 

Zateplení a nadstavba 
kotelny 

2 500 000 A 
(dle 

aktuálních 
výzev) 

ANO 5      X 

Základní škola a 
Mateřská škola 

Kobeřice, příspěvková 
organizace 

Úprava podhledu a 
elektroinstalace 

tělocvičny 
800 000 A 2019 ANO 3, 5      X 

Základní škola a 
Mateřská škola 

Kobeřice, příspěvková 

Rekonstrukce 
topného systému 

6 500 000 B 
Dle aktuální 

výzvy 
ANO 5      X 
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organizace 

Základní škola a 
Mateřská škola 

Kobeřice, příspěvková 
organizace 

Rekonstrukce šaten 
(pavilon nižšího 

stupně) 
450 000 B 2018 ANO 5     X X 

Základní škola a 
Mateřská škola 

Kobeřice, příspěvková 
organizace 

Rekonstrukce 
elektroinstalace 
(pavilon nižšího 

stupně) 

300 000 B 2017 ANO 5      X 

Základní škola a 
Mateřská škola 

Kobeřice, příspěvková 
organizace 

Rekonstrukce cvičné 
kuchyně a jazykové 

učebny 
4 000 000 B 

Červenec - 
srpen 

ANO 3, 5 X  X   X 

Mateřská škola 
Kravaře – Kouty, 

příspěvková 
organizace 

Vybudování 
tělocvičny na půdě 
MŠ a s tím spojené 

úpravy střechy 

5 000 000 A 
Dle aktuálních 

výzev 
ANO 1, 3, 5     X X 

Mateřská škola 
Kravaře – Kouty, 

příspěvková 
organizace 

Odizolování 
obvodových základů 

MŠ 
1 000 000 A 

Dle aktuálních 
výzev 

ANO 5      X 

Mateřská škola 
Kravaře – Kouty, 

příspěvková 
organizace 

Zvětšení třídy v 1. NP 
o stávající terasu 

500 000 A 
Dle aktuálních 

výzev 
ANO 1, 3, 4, 5     X X 

Mateřská škola 
Kravaře – Kouty, 

příspěvková 
organizace 

Rekonstrukce 
zahradního domku na 

zahradě MŠ 
100 000 A 

Dle aktuálních 
výzev 

ANO 1, 3, 4, 5  X   X X 

Mateřská škola 
Kravaře – Kouty, 

příspěvková 

Realizace nového 
oplocení zahrady MŠ 

300 000 A 
Dle aktuálních 

výzev 
ANO 5      X 
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organizace 

Mateřská škola 
Kravaře – Kouty, 

příspěvková 
organizace 

Oprava omítek ve 
sklepě MŠ 

500 000 A 
Dle aktuálních 

výzev 
ANO 5      X 

Mateřská škola Petra 
z Kravař, příspěvková 

organizace 
Rekonstrukce zahrady 400 000 A 

Dle aktuálních 
výzev 

ANO 1, 3, 4, 5     X X 

Mateřská škola Petra 
z Kravař, příspěvková 

organizace 

Vybavení interaktivní 
audiovizuální 

technikou 
150 000 A 

Dle aktuálních 
výzev 

ANO 1, 3, 5    X   

Mateřská škola Petra 
z Kravař, příspěvková 

organizace 

Modernizace 
vybavení jednotlivých 

tříd MŠ – nábytek, 
hračky, učební 

pomůcky a sportovní 
náčiní 

700 000 A 
Dle aktuálních 

výzev 
ANO 1, 3, 5 X X X X   

Základní škola 
Kravaře – Kouty, 

příspěvková 
organizace 

Přístavba – 
víceúčelová místnost 

(tělocvična) 
16 mil. A 

Dle aktuálních 
výzev 

ANO 1, 3, 5     X X 

Základní škola 
Kravaře – Kouty, 

příspěvková 
organizace 

Vybavení školního 
areálu – herní prvky, 

lavičky 
300.000 A 

Dle aktuálních 
výzev 

ANO 3, 4, 5     X  

Základní škola 
Kravaře – Kouty, 

příspěvková 
organizace 

Rekonstrukce šaten 1 mil. A 
Dle aktuálních 

výzev 
ANO 5     X X 

Základní škola 
Kravaře, příspěvková 

organizace 

Vybavení travnaté 
plochy před vchodem 
do prostor MŠ a ZŠ 1. 

1 mil. A 
Dle aktuálních 

výzev 
ANO 3, 4, 5     X  
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stupně herními prvky 
a výsadba stromů 
k jejich zastínění 

Základní škola 
Kravaře, příspěvková 

organizace 

Vybavení a obnova 
ICT techniky, přechod 
na e-žákovské knihy, 
e-třídní knihy apod. 

500 000 A 
Dle aktuálních 

výzev 
ANO 2, 3, 5    X   

Základní škola 
Oldřišov, příspěvková 

organizace 

Rychle, dál a výš! – 
školní hřiště 

4 395 000 

B (kompletně 
připravena 

realizace – VŘ 
– podzim 

2016) 

2017 ANO 3, 4, 5     X X 

Mateřská škola 
Rohov, příspěvková 

organizace 

Vybavení interaktivní 
audiovizuální 

technikou (tabulí) 
600 000 A 2016-2017 ANO 1, 3, 5    X   

Mateřská škola 
Rohov, příspěvková 

organizace 

Rekonstrukce 
vnitřních prostor MŠ, 
vč. inženýrských sítí 

500 000 A 2017-2018 ANO 5     X X 

Mateřská škola 
Rohov, příspěvková 

organizace 

Zřízení 
bezbariérového 

přístupu do objektu 
MŠ 

1 500 000 A 2017-2018 ANO 5     X X 

Mateřská škola 
Rohov, příspěvková 

organizace 

Modernizace budovy 
(zvýšení energetické 

úspory objektu) 
6 000 000 A 2017-2018 ANO 5      X 

Mateřská škola 
Rohov, příspěvková 

organizace 

Vybudování učebny v 
přírodě 

800 000 A 2017 ANO 1, 3, 4, 5  X   X X 

Základní škola a 
Mateřská škola 

Služovice, 
příspěvková 
organizace 

Rozšíření kapacity MŠ 
(nové oddělení pro 12 

dětí) 
2 605 706 

C – podána 
projektová 

žádost IROP 
 ANO 1, 3, 5     X X 
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Základní škola a 
Mateřská škola 

Služovice, 
příspěvková 
organizace 

Nové školní zázemí 
pro ZŠ Služovice-

Rekonstrukce prostor 
(budovy) v bývalém 
areálu vojenských 

kasáren a vybudování 
školní zázemí vč. 

zahrady a dětského 
hřiště 

15 000 000 
A – studie 

proveditelnos
ti 

2017 ANO 2, 3, 4, 5 X X X X X X 

Základní škola a 
Mateřská škola 

Služovice, 
příspěvková 
organizace 

Rekonstrukce a 
zateplení obvodového 
pláště budovy MŠ vč. 
rekonstrukce vstupu 

4 000 000 A 2017-2020 ANO 5     X X 

Základní škola a 
Mateřská škola 

Služovice, 
příspěvková 
organizace 

Obnova vnitřního 
vybavení MŠ 

800 000 A 2017-2020 ANO 1, 3, 5 X X X X   

Základní škola a 
Mateřská škola 

Služovice, 
příspěvková 
organizace 

Dovybavení a obnova 
ICT techniky v MŠ 

500 000 A 2017-2020 ANO 1, 3, 5    X   

Základní škola a 
Mateřská škola 

Služovice, 
příspěvková 
organizace 

Dovybavení a obnova 
ICT techniky v ZŠ 

500 000 A 2017-2020 ANO 2, 3, 4, 5    X   

Základní škola a 
Mateřská škola 

Strahovice, 
příspěvková 
organizace 

Výstavba učebny 
v přírodě 

250 000 A 2019-2020 ANO 2, 3, 4, 5  X   X X 



 

 

Projekt Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000292 je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Základní škola a 
Mateřská škola 

Strahovice, 
příspěvková 
organizace 

Výstavba venkovního 
posezení 

90 000 A 2017-2018 ANO 3, 4, 5     X X 

Základní škola a 
Mateřská škola 

Strahovice, 
příspěvková 
organizace 

Vybavení jazykové 
učebny 

 A 2016-2017  2, 3, 5 X   X   

Základní škola a 
Mateřská škola 

Sudice, příspěvková 
organizace 

MŠ: Ostatní 
rekonstrukce, 

udržovací práce a 
modernizace pláště 

budov; zateplení 
pláště budov; 

zateplení budov; 
(projekty energeticky 

udržitelné školy); 
výtah na jídlo 

z kuchyně do MŠ 

1 500 000 A 
(dle 

aktuálních 
výzev) 

ANO 5     X X 

Základní škola a 
Mateřská škola 

Sudice, příspěvková 
organizace 

Bezbariérové stavební 
úpravy a 

rekonstrukce v MŠ 
1 000 000 A 

(dle 
aktuálních 

výzev) 
ANO 1, 3, 5     X X 

Základní škola a 
Mateřská škola 

Sudice, příspěvková 
organizace 

Stavební úpravy a 
rekonstrukce tříd 

v MŠ 
500 000 C 

(dle 
aktuálních 

výzev) 
ANO 1, 3, 5     X X 

Základní škola a 
Mateřská škola 

Sudice, příspěvková 
organizace 

Interaktivní tabule 
pro MŠ 

150 000 A 
(dle 

aktuálních 
výzev) 

ANO 1, 3, 5    X   
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Základní škola a 
Mateřská škola 

Sudice, příspěvková 
organizace 

Nové didaktické 
pomůcky pro MŠ 

50 000 B 
(dle 

aktuálních 
výzev) 

ANO 1, 3, 4    X X  

Základní škola a 
Mateřská škola 

Sudice, příspěvková 
organizace 

Stavební úpravy a 
vybavení na podporu 

podnětného 
venkovního prostředí 

MŠ-školní zahrady, 
hřiště 

500 000 B 
(dle 

aktuálních 
výzev) 

ANO 1, 3, 4, 5     X X 

Základní škola a 
Mateřská škola 

Sudice, příspěvková 
organizace 

ZŠ: Ostatní 
rekonstrukce, 

udržovací práce a 
modernizace pláště 

budov; zateplení 
pláště budov; 

zateplení budov; 
(projekty energeticky 

udržitelné školy) 

7 000 000 A 
(dle 

aktuálních 
výzev) 

ANO 5     X X 

Základní škola a 
Mateřská škola 

Sudice, příspěvková 
organizace 

Bezbariérové stavební 
úpravy a 

rekonstrukce v ZŠ 
1 500 000 A 

(dle 
aktuálních 

výzev) 
ANO 3, 5     X  

Základní škola a 
Mateřská škola 

Sudice, příspěvková 
organizace 

Stavební úpravy a 
rekonstrukce 

kmenových tříd v ZŠ 
4 500 000 A 

(dle 
aktuálních 

výzev) 
ANO 2, 3, 4, 5     X X 

Základní škola a 
Mateřská škola 

Sudice, příspěvková 
organizace 

Stavební úpravy a 
rekonstrukce 
knihovny v ZŠ 

500 000 A 
(dle 

aktuálních 
výzev) 

ANO 2, 3, 4, 5     X X 

Základní škola a 
Mateřská škola 

Sudice, příspěvková 

Stavební úpravy a 
rekonstrukce učebny 

cizích jazyků 
3 000 000 B 

(dle 
aktuálních 

výzev) 
ANO 2, 3, 5 X    X X 
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organizace 

Základní škola a 
Mateřská škola 

Sudice, příspěvková 
organizace 

Stavební úpravy a 
rekonstrukce učebny 

uměleckých 
předmětů (výtvarné 

výchovy) 

500 000 A 
(dle 

aktuálních 
výzev) 

ANO 2, 3, 4, 5   X  X X 

Základní škola a 
Mateřská škola 

Sudice, příspěvková 
organizace 

Stavební úpravy a 
rekonstrukce 

dílny/cvičné kuchyňky 
500 000 C/A 

(dle 
aktuálních 

výzev) 
ANO 3, 4, 5   X X X X 

Základní škola a 
Mateřská škola 

Sudice, příspěvková 
organizace 

Vybavení kmenových 
tříd, umělecké 
učebny, cvičné 

kuchyňky 

1 000 000 A 
(dle 

aktuálních 
výzev) 

ANO 3, 4, 5   X  X X 

Základní škola a 
Mateřská škola 

Sudice, příspěvková 
organizace 

Vybavení družiny 1 000 000 B 
(dle 

aktuálních 
výzev) 

ANO 2, 3, 4    X   

Základní škola a 
Mateřská škola 

Sudice, příspěvková 
organizace 

Nové didaktické 
pomůcky pro ZŠ 

300 000 B 
(dle 

aktuálních 
výzev) 

ANO 2, 3, 4    X X X 

Základní škola a 
Mateřská škola 

Sudice, příspěvková 
organizace 

Připojení k internetu 
v nové jazykové 

učebně, 
200 000 B 

(dle 
aktuálních 

výzev) 
ANO 3, 5    X   

Základní škola a 
Mateřská škola 

Sudice, příspěvková 
organizace 

Interaktivní tabule 
pro ZŠ 

Cca 1 000 000 B 
(dle 

aktuálních 
výzev) 

ANO 2, 3, 4, 5    X   
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Základní škola a 
Mateřská škola 

Sudice, příspěvková 
organizace 

Software pro ICT 
techniku 

300 000 A 
(dle 

aktuálních 
výzev) 

ANO 2, 3, 4, 5    X   

Základní škola a 
Mateřská škola 

Sudice, příspěvková 
organizace 

Vybavení 
bezbariérovým 

nábytkem, přístroji, 
elektronikou pro žáky 

se SVP 

200 000 A 
(dle 

aktuálních 
výzev) 

ANO 3, 5    X X X 

Základní škola a 
Mateřská škola 

Sudice, příspěvková 
organizace 

Speciální pomůcky 
pro žáky se SVP 

200 000 B 
(dle 

aktuálních 
výzev) 

ANO 2, 3, 4, 5    X X X 

Základní škola a 
Mateřská škola 

Sudice, příspěvková 
organizace 

Stavební úpravy a 
rekonstrukce 

tělocvičny 
3 000 000 B 

(dle 
aktuálních 

výzev) 
ANO 3, 5     X X 

Základní škola a 
Mateřská škola 

Sudice, příspěvková 
organizace 

Stavební úpravy a 
rekonstrukce školní 

družiny 
1 000 000 B 

(dle 
aktuálních 

výzev) 
ANO 3, 5     X X 

Základní škola a 
Mateřská škola 

Sudice, příspěvková 
organizace 

Stavební úpravy a 
vybavení na podporu 

podnětného 
venkovního prostředí 
základní školy-školní 

zahrady, hřiště 

6 000 000 B 
(dle 

aktuálních 
výzev) 

ANO 3, 4, 5     X X 

Základní škola a 
Mateřská škola 

Sudice, příspěvková 
organizace 

Vybavení počítačové 
učebny, jazykové 
učebny, mobilní 

počítačové učebny, 
tělocvičny 

2 000 000 B 
(dle 

aktuálních 
výzev) 

ANO 2, 3, 4 X   X   
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Základní škola a 
Mateřská škola 
Štěpánkovice, 
příspěvková 
organizace 

Realizace 
bezbariérového 

přístupu – „Vertikální 
plošina ve zděné 

šachtě“ – spojující 1. 
a 2. NP a umožňující 
bezbariérový pohyb 

850 000 
C – 

vyhotovený 
projekt 

2016 ANO 3, 5     X  

Základní škola a 
Mateřská škola 
Štěpánkovice, 
příspěvková 
organizace 

Rekonstrukce 
vybavení šaten 

750 000 C 2016 ANO 5     X X 

Základní škola a 
Mateřská škola 
Štěpánkovice, 
příspěvková 
organizace 

Rozšíření kapacity 
mateřské školy 

12 000 000 
Studie 

B 
2018-2019 ANO 1, 3, 5     X X 

Základní škola a 
Mateřská škola 
Štěpánkovice, 
příspěvková 
organizace 

Rekonstrukce vnitřní 
části 

pavilonu šaten-
rozvody sítí 

2 500 000 
Studie 

B 
2018 ANO 5      X 

Základní škola a 
Mateřská škola 
Štěpánkovice, 
příspěvková 
organizace 

Rekonstrukce zdroje 
tepla 

pro všechny objekty 
2 500 000 A 2020-2025 ANO 5      X 

Základní škola a 
Mateřská škola 
Štěpánkovice, 
příspěvková 
organizace 

Rekonstrukce střech 
všech pavilonů 
základní školy 

12 000 000 studie 2018-2025 ANO 5      X 
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Základní škola a 
Mateřská škola 
Štěpánkovice, 
příspěvková 
organizace 

Revitalizace 
venkovního areálu 

školy: 1. etapa – 
úprava atletického 
oválu a dráha pro 

hasičský sport, 
příjezdová 

komunikace k hřišti a 
na dvůr 

9 000 000 
A – studie 

proveditelnos
ti 

 ANO 4, 5     X X 

Základní škola a 
Mateřská škola 
Štěpánkovice, 
příspěvková 
organizace 

Revitalizace 
venkovního areálu 

školy: 2. etapa – 
hřiště pro malý fotbal, 

venkovní třída a 
úprava atria 

6 300 000 
A – studie 

proveditelnos
ti 

 ANO 5     X X 

Základní škola a 
Mateřská škola 
Štěpánkovice, 
příspěvková 
organizace 

Revitalizace 
venkovního areálu 

školy: 3. etapa – 
vybudování 

společenského sálu, 
zpevněné plochy a 

parkoviště 

16 000 000 
A – studie 

proveditelnos
ti 

 ANO 4, 5     X X 

Základní škola a 
Mateřská škola 
Štěpánkovice, 
příspěvková 
organizace 

Revitalizace 
venkovního areálu 

školy: 4. etapa – 
stavba nové sportovní 

haly a zahrada MŠ 

36 200 000 
A – studie 

proveditelnos
ti 

 ANO 1, 4, 5     X X 

Mateřská škola Velké 
Hoštice, příspěvková 

organizace 

ZAHRADA MŠ 
- výsadba stromů, 

keřů, plotů – oddělit 
od sousedů a cesty, 

přírodní iglú, dřevěné 
domečky, dřevěný 
vláček, houpačky, 

 A 
2016-2017 
2017-2018 
2019-2020 

ANO 1, 3, 5     X X 
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zastínění pískoviště, 
zastínění pergoly, 

badatelské koutky, 
přírodní zahrádka, 

vybavení spodní části 
zahrady, hračky a 
pomůcky pro děti 

Mateřská škola Velké 
Hoštice, příspěvková 

organizace 

Nové šatnové bloky – 
bezbariérový přístup 

do MŠ 
 A 

2016-2017 
2017-2018 

ANO 3, 5     X X 

Mateřská škola Velké 
Hoštice, příspěvková 

organizace 

Vybavení kmenových 
tříd – nový nábytek, 
učitelské stoly, nový 
nábytek – ředitelna, 
interaktivní tabule, 

magic box, nebo 
projektor, notebooky, 

didaktické hračky, 
pomůcky, centra 

aktivit, vybavení třídy 
hračkami a 

pomůckami pro děti 
mladší tří let 

 A 
2016-2017 
2017-2018 
2019-2020 

ANO 1, 3, 5     X X 

Mateřská škola Velké 
Hoštice, příspěvková 

organizace 

Oddělení toalet 
dřevěnou zástěnou, 
Dřevěné stupínky k 
záchodkům pro děti 

mladší tří let 

 A 2016-2017 ANO 1, 5     X X 

Mateřská škola Velké 
Hoštice, příspěvková 

organizace 

Vybavení zahrady – 

zeleň – vysazení 

stromků 
  2017-2018  1, 5     X X 



 

 

Projekt Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000292 je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Mateřská škola Velké 
Hoštice, příspěvková 

organizace 

Vybavení zahrady - 

dřevěný vláček, 

houpačka, hnízdo 

Zastřešení pískoviště, 

houpačky, 2 

domečky, kláda… atd. 

  2017-2018  1, 3, 4, 5     X X 

Mateřská škola Velké 
Hoštice, příspěvková 

organizace 

Výpočetní technika - 

2 x počítač pro děti 

s výukovými 

programy pro děti, 

projektor a promítací 

plátno nebo 

interaktivní tabule, 

notebooky pro 

učitelky, TV, nové 

počítače – ředitelna, 

kabinet pro učitelky. 

Nové cd přehrávače. 

Mobilní telefony. 

  2017-2019  1, 3, 5    X   

Mateřská škola Velké 
Hoštice, příspěvková 

organizace 

Nové šatnové bloky 

pro děti, učitelské 

stoly, jídelní stoly, 

nové skříně do 

ředitelny, interaktivní 

centra pro děti, nové 

skříňky do tříd, 

domečky – hrací 

centra na patro, 

dětské kuchyňské 

  2017-2019  1, 3, 5     X X 
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linky, sedací souprava 

pro děti. 

Nové interiérové 

dveře v celé MŠ a 2x 

zástěna rozdělující 

hernu a třídu. 

Barevné malování 

celé MŠ. 

Mateřská škola Velké 
Hoštice, příspěvková 

organizace 

2 x vybavení výdejny 

stravy – nové 

kuchyňské linky, 

nerezové desky, 

termoporty, ohřevné 

vany, police a stoly 

v nerezi (na 

doporučení KHS – 

nevyhovující) myčka 

na nádobí. 

Modernizace úklidu – 

vysavače, čističky 

vzduchu, parní čistič, 

stěrky okna, mopy, 

nové regály 

v úklidových 

komorách, pračka, 

sušička, žehlící 

systém. 

  2017-2018  5       
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Mateřská škola Velké 
Hoštice, příspěvková 

organizace 

Polikarpova 

stavebnice, 

odrážedla, firstbike, 

kočárky, panenky, 

skluzavky, lego, 

knížky, tělovýchovné 

nářadí. 

  2017-2018  1, 3      X 

Základní škola Velké 
Hoštice, příspěvková 

organizace 

Židle a stoly do školní 
družiny 

150 000 A 2016-2017  5      X 

Základní škola Velké 
Hoštice, příspěvková 

organizace 

Rekonstrukce a 
obnova ICZ techniky 

400 000 A 2016-2017  2, 3, 4, 5    X  X 

Základní škola Velké 
Hoštice, příspěvková 

organizace 

Rekonstrukce 
elektroinstalace 

30 000 A 2016-2017  5      X 

Základní škola Velké 
Hoštice, příspěvková 

organizace 

Rekonstrukce učebny 
keramiky – keramická 

pec 
70 000 A 2016-2017  3, 4, 5   X  X X 

Základní škola Velké 
Hoštice, příspěvková 

organizace 

Rekonstrukce 
sborovny – učitelské 

židle 
50 000 A 2016-2017  5     X  

Základní škola Velké 
Hoštice, příspěvková 

organizace 

Rekonstrukce 
hydrantů 

400 000 A 2016-2017  5       

Základní škola Velké 
Hoštice, příspěvková 

organizace 

Rekonstrukce žaluzii 30 000 A 2016-2017  5       

Základní škola Velké 
Hoštice, příspěvková 

organizace 

Vybavení cvičné 
kuchyně a jídelníčky 

50 000 A 2016-2017  3, 4, 5   X    
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Základní škola Velké 
Hoštice, příspěvková 

organizace 

Dovybavení školních 
dílen 

30 000 A 2016-2018  3, 4, 5   X    

Základní škola Velké 
Hoštice, příspěvková 

organizace 

Rekonstrukce školní 
jídelny – židle, stoly 

250 000 
 

A 
2016-2018  5      X 

Základní škola Velké 
Hoštice, příspěvková 

organizace 

Vybavení tělocvičny – 
lavičky, žíněnky 

100 000 A 2016-2018  3, 5      X 

Základní škola Velké 
Hoštice, příspěvková 

organizace 

Rekonstrukce plynové 
kotelny 

850 000 A 2018-2020  5       

Základní škola Velké 
Hoštice, příspěvková 

organizace 

Vytápění tělocvičny – 
tepelná jednotka 

150 000 A 2016-2017  5       
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Příloha 2 

Příloha 2 Neinvestiční priority - seznam záměrů zpracovaný pro území MAP mikroregionu Hlučínska - západ 

Cílová skupina Záměr 

Očekávaný 
termín realizace 
projektů (od – 

do) 

Soulad 
s priorita
mi MAP* 

 

Základní školy a mateřské školy 
Rozšířit spolupráci škol a pedagogů: workshopy, semináře, exkurze, návštěvy ve školách, výměna 
zkušeností a poznatků z praxe 

2016/2018 1,2,3,4 

Základní školy a mateřské školy 
Společné vzdělávání pedagogů ve zvolených prioritních oblastech* (možnost volby kvalitních témat a 
lektorů na základě doporučení pracovních skupin) 

2016/2018 1,2,3,4 

Základní školy Vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřením na inkluzi 2016/2018 3 

Základní školy a mateřské školy Vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřením na anglický jazyk 2016/2018 1,2 

Základní školy a mateřské školy Vzdělávání dětí a žáků v oblasti digitálních kompetencí   

Základní školy a mateřské školy Zvýšit kvalitu výuky anglického jazyka na všech stupních vzdělávacího systému 2016/2018 2 

Základní školy a mateřské školy 
Rozvoj spolupráce škol s NNO a zájmovým vzděláváním dětí a žáků 
- zvýšení zájmu žáků o kulturu, sport a další volnočasové aktivity 

2016/2018 4 

Aktéři ovlivňující vzdělávání dětí a žáků 
v mikroregionu Hlučínska-západ 

Zajistit zachování speciálního školství na Hlučínsku soustavně 2,3,4 

Základní školy a mateřské školy Zajistit speciální pedagogy do všech škol průběžně 3 

Základní školy a mateřské školy Zajištění asistentů pro dotčené školy (dle potřeby) 2016/2018 3 

Základní školy a mateřské školy Sdílení školního psychologa 2016/2018 1,3 

Základní školy a mateřské školy Rozvinout spolupráci se speciálně pedagogickými poradnami (poradenství, workshopy, semináře) 2016/2018 1,3 

Základní školy a mateřské školy Rozvinout spolupráci s rodiči dětí se SVP (umožnit setkávání rodičů, speciální dílny, workshopy) 2016/2018 1,2,3,4 

Mateřské školy Odborné i organizačně-technické zajištění MŠ pro případnou práci s dvouletými dětmi 2016/2018 1 

Mateřské školy Metodika péče o dvouleté děti v MŠ (práce s dětmi, aktivity, strava) 2016/2018 1 

Mateřské školy Rozvoj koučování, mentoringu a dalších kolegiálních forem spolupráce 2016/2018 1 
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Aktéři vzdělávání, zájmových a volnočasových 
aktivit dětí a žáků Zachování a podpora rozvoje regionální identity, místních tradic a zvyků soustavně 4 

Aktéři vzdělávání, zájmových a volnočasových 
aktivit dětí a žáků 

Podpora zdravého životního stylu (jídlo, pohyb, aktivity) 2016/2018 4 

Základní školy Exkurze škol do firem – propojení školy a praxe 2016/2018 3 
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Příloha č.3 

Příloha 3 Neinvestiční priority škol - seznam záměrů zpracovaný pro území MAP mikroregionu Hlučínska – západ 

Cílová skupina Záměr 

Očekávaný 
termín realizace 
projektů (od – 

do) 

Soulad 
s priorita
mi MAP* 

 
Základní a mateřská škola Strahovice 

Žáci ZŠ, pedagogové ZŠ Vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování 2017-2020  

Žáci ZŠ Klub robotiky 2017-2022  

Žáci ZŠ Čtenářská gramotnost 2017-2020  

Žáci MŠ Matematická pregramotnost 2017-2019  

Žáci ZŠ Matematická gramotnost 2019-2022  

Pedagogové MŠ i ZŠ Vzdělávání v oblasti gramotností 2017-2022  

Žáci ZŠ Rozvoj logiky – Klub deskových a logických her 2017-2019  

Pedagogové ZŠ 
CLIL-výuka nejazykového předmětu s využitím cizího jazyka jako prostředku komunikace a pro sdílení 

vzdělávacího obsahu 
2017-2019 

 

Žáci ZŠ, pedagogové ZŠ Robotika 2017-2019  

Mateřská škola Velké Hoštice, příspěvková organizace 

Pedagogové MŠ Vzdělávání pedagogických pracovníků – cizí jazyky, logopedie atd. 2016-2018  
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