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Úvod 
Evaluační zpráva z realizace projektů šablon mateřských, základních a základních uměleckých škol 

v roce 2019 na území projektu MAP v ORP Říčany byla zpracována realizačním a odborným týmem 

jako výstup klíčové aktivity projektu KA 3 Evaluace a monitoring. Aktivity projektů šablon jsou 

součástí ročních akčních plánů MAP – aktivity škol. Zpracovatelský tým využíval pro tento výstup data 

poskytnutá MŠMT, veřejná data na portálu ESF, výstupy z aktivity 2.7 Podpora škol v plánování 

a informace poskytnuté školami.  

Popsané výstupy se týkají realizace projektů z výzev č. 02_16_022 - Šablony pro MŠ a ZŠ I – MRR 

a č. 02_18_063 - Šablony II – mimo hlavní město, které byly realizovány v roce 2019. Realizace 

projektů probíhá za podpory Místních akčních skupin (MAS), které školám poskytují zdarma 

administrativní podporu formou animace. 

Jména autorů realizačního týmu projektu: Ing. Monika Žilková, projektová specialistka MAP, 

Miroslava Kučerová, koordinátorka implementačních aktivit a členové odborného týmu MAP  

V Říčanech dne 03. 01. 2020 

 

1. Identifikace a realizace v území 
 

Průběh realizace projektů v rámci výzev Výzva č. 02_16_022 - Šablony pro MŠ a ZŠ I – MRR a Výzva 

č. 02_18_063 - Šablony II – mimo hlavní město Praha v regionu MAP v ORP Říčany v roce 2019 ve 

sledovaném období  01. 01. 2019 – 15. 12. 2019. 

• V roce 2019 pokračuje realizace projektu Šablony II.  Jedná se o školy, které zahájily realizaci 

vybraných aktivit 1. 8. 2018. 



 
 

Realizace projektů šablon 

ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II 

reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643 

• V regionu také došlo k souběhu konce realizace projektu Šablony I a zároveň byly podány 

nové žádosti na Šablony II. Školy tak mohly navázat na své původní aktivity. 

• Školy, které byly příjemcem dotace v rámci Šablon I měly zájem o zapojení do Šablon II. 

Tyto školy ve většině případů zahájily realizaci svých projektů v září 2019. 

Všechny projekty ve výzvě č. 02_16_022 Šablony I byly ukončeny nejpozději k 31. 8. 2019, následně 

byly zpracovány a podány Závěrečné zprávy o realizaci projektů. V nové výzvě byly kromě MŠ, ZŠ 

podpořeny také ZUŠ a školská zařízení pro zájmové vzdělávání. 

Díky tomu, že v této výzvě měly MŠ a ZŠ možnost získat větší finanční podporu, mohly tak realizovat 

více aktivit v projektu.  

Další možností byl pro školy také výběr nových aktivit (např. projektové dny, zapojení odborníka 

z praxe do vzdělávání, školní kariérový poradce na ZŠ, aktivity rozvíjející ICT ve školách). 

Pro ZUŠ a školská zařízení pro zájmové vzdělávání byla výzva jednou z mála dotačních možností 

dalšího rozvoje kvality vzdělání v posledních letech. 

Část škol využívá k realizaci projektu pomoc ze strany MAS (MAS Říčansko, MAS Posázaví, 

MAS Pošembeří a MAS Podlipansko). V menší míře jsou školami placeny soukromé subjekty nebo 

je k celkovému vedení a vykazování výstupů projektu využíváno vlastní personální zázemí školy. 

2. Výstupy z dotazníkového šetření MŠ 
 

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH ŠKOL - srovnání úvodního šetření 

Šablony I a aktuálního šetření 

Podíl vyplněných dotazníků aktuálního šetření je v rámci kraje mírně vyšší než podíl v rámci ORP.  

Cílem v dalším šetření je zajištění vyššího podílu vyplnění dotazníků ze strany mateřských škol 

prostřednictvím efektivnější komunikace a poskytnuté podpory.  
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Tabulka č. 1 Přehled zapojení MŠ do šetření OP VVV 

Tabulka č. 2 Přehled výstupu šetření v hlavních oblastech OP VVV 

Tabulka č. 3 Přehled výstupu šetření v dalších oblastech OP VVV 

 

Z aktuálního šetření MŠMT (tabulka č. 2. a č. 3) vyplývá, že v rámci všech sledovaných oblastí došlo z 

hlediska hodnocení ke zlepšení oproti původnímu šetření. Ve srovnání s krajem můžeme konstatovat, 

že hodnocení v rámci kraje vychází mírně lépe než v rámci ORP. 

 

 

 



 
 

Realizace projektů šablon 

ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II 

reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643 

 

3. Výstupy z dotazníkového šetření ZŠ 
 

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB ZÁKLADNÍCH ŠKOL - srovnání úvodního šetření 

Šablony I a aktuálního šetření 

 

Podíl vyplněných dotazníků v rámci aktuálního šetření v ORP je považujeme za relativně i absolutně 

vysoké číslo, což svědčí o tom, že hodnotící subjekty přikládají této problematice v rámci svých priorit 

poměrně značný význam.  

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 4 Přehled zapojení ZŠ do šetření OP VVV 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 5 Přehled výstupu šetření v hlavních oblastech OP VVV  

 

 

 

 

Tabulka č. 6 Přehled výstupu šetření v dalších oblastech OP VVV 

ORP (obec s rozšířenou působností):
v případě Prahy se jedná o jednotlivé správní obvody

2122

Kraj: CZ020

TABULKA Č. 1

 (aktuální šetření data k 10. 10. 2019)
počet podíl počet podíl počet podíl

Počet ředitelství/právnických osob vykonávajících činnost ZŠ (dále jen ZŠ):

(uvedených v době šetření v Rejstříku škol a školských zařízení)
33 100,0% 564 100,0% 4 238 100,0%

z toho kompletně vyplnilo dotazník aktuálního šetření: 26 78,8% 485 86,0% 3 659 86,3%

z toho nevyplnilo dotazník aktuálního šetření: 7 21,2% 79 14,0% 579 13,7%

Říčany

v rámci ORP v rámci ČRv rámci kraje

Středočeský kraj

TABULKA Č. 3: Další oblasti podporované z OP

 (aktuální šetření data k 10. 10. 2019)

Šablony I

úvodní šetření

aktuální 

šetření

rozdíl v 

hodnocení 

(aktuální 

šetření oproti 

úvodnímu)

% změny v 

hodnocení 

(aktuální 

šetření oproti 

úvodnímu)

Šablony I

úvodní šetření

aktuální 

šetření

Šablony I

úvodní šetření

aktuální 

šetření

A. Jazykové vzdělávání 2,18 2,45 0,27 12,5% 2,23 2,46 2,23 2,45

B. Digitální kompetence pedagogických pracovníků 2,31 2,47 0,16 6,9% 2,47 2,62 2,45 2,61

C. Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence 2,71 2,92 0,21 7,8% 2,88 3,01 2,84 2,98

D. Kariérové poradenství pro žáky N/A 2,25 N/A N/A N/A 2,29 N/A 2,30

Průměrné hodnocení aktuálního stavu 2)

v rámci ORP v rámci kraje v rámci ČR 

TABULKA Č. 2: Hlavní oblasti podporované z OP

 (aktuální šetření data k 10. 10. 2019)

Šablony I

úvodní šetření

aktuální 

šetření

rozdíl v 

hodnocení 

(aktuální 

šetření oproti 

úvodnímu)

% změny v 

hodnocení 

(aktuální 

šetření oproti 

úvodnímu)

Šablony I

úvodní šetření

aktuální 

šetření

Šablony I

úvodní šetření

aktuální 

šetření

A. Podpora inkluzivního/společného vzdělávání 2,49 2,62 0,13 5,4% 2,56 2,79 2,55 2,80

B. Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti 2,36 2,65 0,29 12,1% 2,50 2,77 2,47 2,76

C. Podpora rozvoje matematické gramotnosti 2,18 2,49 0,31 14,1% 2,34 2,63 2,33 2,61

D. Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků 2,23 2,50 0,27 12,2% 2,38 2,57 2,33 2,55

E. Podpora polytechnického vzdělávání 1,90 2,26 0,36 18,8% 2,16 2,36 2,19 2,39

Průměrné hodnocení aktuálního stavu 1)

v rámci ORP v rámci kraje v rámci ČR 
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Z aktuálního šetření MŠMT (tabulka č. 5 a č. 6) vyplývá, že v rámci všech sledovaných oblastí došlo 

v rámci hodnocení ke zlepšení oproti původnímu šetření. (Netýká se nové podporované oblasti OP - 

D. Kariérové poradenství pro žáky). Ve srovnání s krajem můžeme konstatovat, že hodnocení v rámci 

kraje dosahuje velice podobných hodnot jako v rámci ORP. 

 

Priority, které jsou součástí SR MAP v ORP Říčany: 

• Priorita 2 - Rozvoj potenciálu každého dítěte a žáka 

• Priorita 3 - Rozvoj potenciálu každého dítěte a žáka 

• Priorita 4 - Rozvoj ZUŠ, neformálního a zájmového vzdělávání 

 

4. Priority a cíle v ORP Říčany v rámci SR MAP v ORP Říčany v návaznosti 

na realizaci šablon 
 

Vize MAP 

Do roku 2023 Říčansko vybuduje, zařídí a poskytne svým obyvatelům dostupné, kapacitně vyhovující 

a kvalitní školy i nabídku neformálního vzdělávání a podpůrných služeb. Prioritou je individuální rozvoj 

schopností, znalostí a badání dětí a žáků, jejich nejlepší zájem a jejich spolupráce, a i participace 

ve vzdělávacích a rozhodovacích procesech. Zároveň bude fungovat rovnocenná a partnerská 

kooperace obcí, zřizovatelů, škol, školských poradenských zařízení, dětí a žáků a jejich zákonných 

zástupců a dalších lokálních aktérů v území. 

Vzhledem k zaměření aktivit projektů šablon realizovaných v roce 2019 bylo naplnění vize 

podporováno především v oblastech partnerské spolupráce aktérů regionálního školství 

(např. odborná tematicky zaměřená setkání s rodiči, sdílení mezi školami, komunitní setkání) a rozvoji 

znalostních a dovednostních kapacit dětí a žáků (aktivity DVPP, projektové dny, tandemová výuka…) 

• Priorita 2 - Rozvoj potenciálu každého dítěte a žáka 

Cílem priority vedoucí k její naplnění: 

V rámci každé školy Říčanska by do roku 2023 měl být plně vybavený a přizpůsoben prostor 

a podmínky pro rozvoj potenciálu každého dítěte a žáka – dětí se speciálními potřebami i dětí 

nadaných, a moderní podmínky pro rozvoj klíčových kompetencí a gramotností. V rámci školy by měly 

fungovat služby pro poradenství, kariérní poradenství a podporu iniciativy dětí a žáků. Zároveň by 
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v regionu mělo být jednoduše dostupné pedagogicko-psychologické poradenství pro diagnostiku, 

individuální práci s dětmi a žáky, práci se školními kolektivy a spolupráci se školou a rodinou. 

Aktivity projektů naplňovaly prioritu formou nákupů pomůcek a dalšího vybavení škol, které jsou 

doprovodnou aktivitou realizace. Dále byla priorita projektu naplňována formou personálu – školní 

psychologové, kariéroví poradci, asistenti… 

• Priorita 3 - Rozvoj potenciálu každého dítěte a žáka 

Cílem priority vedoucí k její naplnění: 

Území by do roku 2023 mělo dosáhnout kvalitní úrovně vzdělávání a konkurenceschopných škol, žáků 

i učitelů. Cílem je zabezpečit dostatek financí, kariérní růst i kvalitní zázemí pro pedagogické 

i nepedagogické pracovníky a díky tomu zajistit dostatečný počet kvalifikované a motivované 

pracovní síly ve školách. Záměrem je také vzdělávání na Říčansku zacílit na úspěšnost a uplatnění 

žáků – rozvoj znalostí a dovedností vyžadovaných na dalších stupních škol a pracovním trhu 

i v praktickém životě, a rozvoj gramotností, klíčových kompetencí a aktivní používání cizích jazyků. 

K tomu by měla přispět informovanost, sdílení a spolupráce jak v regionu, tak i napříč republikou 

i Evropou. Děti a žáci by měly být motivováni akcemi a aktivitami. 

 

Realizace šablon podpořila plnění tohoto cíle především personálními aktivitami (dostatečný počet 

kvalifikované a pracovní síly) a dále DVPP, projektovými dny, sdílením mezi školami apod. (rozvoj 

gramotností a klíčových kompetencí, sdílení…). 

• Priorita 4 – Rozvoj ZUŠ, neformálního a zájmového vzdělávání 

Cílem priority vedoucí k její naplnění: 

Cílem priorit je zabezpečit území do roku 2023 dostatečnou kapacitu atraktivní nabídku základních 

uměleckých škol a neformálního a zájmového vzdělávání. Prioritou je podpora stávající nabídky 

volnočasových organizací a založení středisek volného času či domů dětí a mládeže. 

A dále provázanost školy a volnočasové nabídky a soulad pro-rodinnými aktivitami a principy. 

 

Díky podpoře ZUŠ a SVČ ve druhé vlně šablon bylo podpořeno také plnění obsahu priority 4 MAP 

a to především v kvalitě a personálního zázemí neformálního a zájmového vzdělávání.  
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5. Mateřské školy – šablony I 

Z Výzvy č. 02_16_022 - Šablony pro MŠ a ZŠ I – MRR  

Ve sledovaném monitorovacím období Šablony I realizovalo a ukončilo 17 mateřských škol.  

Mezi realizátory projektů šablon I patří tyto školy:  

 

Název školy Dotace v Kč 

Mateřská škola Svojetice, okres Praha - východ 408 980,00 

Mateřská škola Srdíčko Říčany, příspěvková organizace 407 216,00 

Základní škola a Mateřská škola Tehov1 620 638,00 

Mateřská škola Kamenice, okres Praha východ 407 584,00 

Mateřská škola Čtyřlístek Říčany, příspěvková organizace 420 240,00 

Mateřská škola Strančice 437 224,00 

Mateřská škola Zahrádka Říčany, příspěvková organizace 420 240,00 

Mateřská škola KUŘÁTKA Nučice 282 684,00 

Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace 305 480,00 

Základní škola a Mateřská škola Senohraby, okres Praha – východ, příspěvková 

organizace2 

740 942,00 

Mateřská škola Jevany 324 466,00 

Mateřská škola Mukařov 373 090,00 

Mateřská škola Slunečnice, Všestary 309 966,00 

Sofie - mateřská škola a základní škola o.p.s.3 
 

518 288,00 

Mateřská škola U Slunečních hodin 531 976,00 

Mateřská škola Mnichovice, okres Praha - východ 518 196,00 

Základní škola a Mateřská škola Mozaika4 506 949,00 

Základní škola a mateřská škola Minisvět U Krtečka 

s.r.o. 
 

nezjištěno 

(zdroj dat: esfcr.cz, MAS Říčansko, vlastní šetření) 

 
1 Jedná se společný projekt ZŠ a MŠ 
2 Jedná se společný projekt ZŠ a MŠ 
3 Jedná se společný projekt ZŠ a MŠ 
4 Jedná se společný projekt ZŠ a MŠ 
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K nejčastěji využívaným aktivitám patřil školní asistent MŠ. Ostatní personální pozice oproti 

tomu, až na tři výjimky (školní speciální pedagog v MŠ Kamenici a chůvy v MŠ Sofie a MŠ 

Mozaika), nebyly realizovány vůbec.  

Příčiny nerealizace těchto aktivit jsou především: 

• nízké rozpočty projektů u malých škol (a prioritizace jiných aktivit) 

• nedostatečná nabídka kvalifikovaných pracovníků 

• nízká nebo žádná potřeba (často zmiňováno u pozice sociální pedagog) 

Další oblíbenou aktivitou v šablonách I byla DVPP v rozsahu 16 hodin ve variantách čtenářská 

a matematická pregramotnost.  

Nejčastěji realizovanou aktivitou je společné sdílení mezi mateřskými školami.  Potřebnost 

sdílení zkušeností a znalostí je také často zmiňována při plánování aktivit MAP v území.  

Přehled realizovaných aktivit mateřských škol: 

název aktivity počet MŠ v regionu 
MAP v ORP Říčany 

Školní asistent - personální podpora MŠ 9 

Školní speciální pedagog - personální podpora MŠ 1 

Chůva – personální podpora MŠ 2 

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 40 
hodin 

3 

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 
hodin 

3 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 
hodin_Čtenářská pregramotnost 

5 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 
hodin_Matematická pregramotnost 

8 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 
hodin_Inkluze 

2 

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ 6 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím 
vzájemných návštěv (pro MŠ) 

9 

Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize 2 
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Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u 
dětí v MŠ 

7 

Individualizace vzdělávání v MŠ 2 

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí 
v MŠ 

7 

(zdroj dat: esfcr.cz, MAS Říčansko, vlastní šetření) 

6. Základní školy – šablony I 

Z Výzvy č. 02_16_022 - Šablony pro MŠ a ZŠ I – MRR  

Do projektů Šablony I bylo/je z regionu MAP v ORP Říčany zapojeno 17 základních škol. 

Poměr zapojených organizací je obdobný jako u mateřských škol. 

Mezi realizátory projektů šablon I patří tyto školy:  

Název školy Dotace v Kč 

Základní škola Strančice, okres Praha – východ     619 668,00 

Základní škola Kostelec nad Černými lesy  1 908 836,00 

Základní škola Světice, příspěvková organizace     456 286,00 

Základní škola a Mateřská škola Tehov5     620 638,00 

Základní škola Kunice, příspěvková organizace     344 908,00   

Základní škola Velké Popovice, okr. Praha - východ  1 148 728,00 

2. základní škola Bezručova Říčany, příspěvková organizace  1 835 748,00 

1.základní škola Masarykovo nám. Říčany, příspěvková organizace 1 102 704,00 

Základní škola bratří Fričů Ondřejov 725 384,00 

3. základní škola u Říčanského lesa Říčany, příspěvková organizace 1 400 586,00 

Základní škola Navis 401 091,00 

Lesní mateřská škola a základní škola Devětsil 218 232,00 

Základní škola Těptín s.r.o. 239 184,00 

Základní škola a Mateřská škola Senohraby, okres Praha – východ, 

příspěvková organizace6 

740 942,00 

Základní škola a Mateřská škola Mozaika7 506 949,00 

 
5 Jedná se společný projekt ZŠ a MŠ 
6 Jedná se společný projekt ZŠ a MŠ 
7 Jedná se společný projekt ZŠ a MŠ 
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Základní škola Kostelec u Křížků, okres Praha - východ 425 484,00 

Sofie - mateřská škola a základní škola o.p.s.8 
 

518 288,00 

(zdroj dat: esfcr.cz, MAS Říčansko, vlastní šetření) 

V rámci výše jmenovaných projektů proběhla realizace následujících aktivit: 

název aktivity počet ZŠ v regionu 
MAP v ORP Říčany 

Školní asistent - personální podpora ZŠ 9 

Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ 2 

Školní psycholog – personální podpora ZŠ 1 

CLIL ve výuce na ZŠ 1 

Čtenářský klub pro žáky ZŠ 8 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 4 

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ 9 

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ 3 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím 
vzájemných návštěv (pro ZŠ) 

4 

Tandemová výuka na ZŠ 7 

Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ_Čtenářská gramotnost 3 

Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ_Matematická gramotnost 3 

Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací 
akce v rozsahu 8 hodin 

7 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 
hodin_Čtenářská gramotnost 

6 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 
hodin_Inkluze 

2 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 
hodin_Matematická gramotnost 

5 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 
hodin_Cizí jazyky 

3 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 
hodin_Čtenářská gramotnost 

3 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 
hodin_Matematická gramotnost 

3 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 1 

 
8 Jedná se společný projekt ZŠ a MŠ 
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hodin_Mentoring 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 56 
hodin_Cizí jazyky 

3 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 56 
hodin_Matematická gramotnost 

1 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 56 
hodin_Mentoring 

2 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 80 
hodin_Cizí jazyky 

2 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi - DVPP 
v rozsahu 32 hodin 

1 

(zdroj dat: esfcr.cz, MAS Říčansko, vlastní šetření) 
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7. Mateřské školy – šablony II  
Z výzvy Výzva č. 02_18_063 - Šablony II  

Do projektu výzvy na Šablony II bylo v regionu MAP v ORP Říčany zapojeno 34 mateřských škol: 

Název školy Dotace v 

Kč 

Mateřská škola Sluníčko, příspěvková organizace 577 179,00 

Mateřská škola Ondřejov 524 270,00 

Mateřská škola Louňovice 402 990,00 

Lesní mateřská škola Těptín z.s. 351 644,00 

Adventure School  - mateřská škola s.r.o. 429 564,00 

Základní škola a mateřská škola Minisvět U Krtečka s.r.o. 392 240,00 

Mateřská škola a Základní škola NEMO 978 237,00 

Mateřská škola U Slunečních hodin, příspěvková organizace 730 634,00 

Sofie - mateřská škola a základní škola o.p.s. 925 897,00 

Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace 417 731,00 

Mateřská škola Zahrádka  Říčany, příspěvková organizace 579 874,00 

Mateřská škola Strančice, okres Praha východ,příspěvková organizace 584 650,00 

Lesní mateřská škola a základní škola Devětsil 817 442,00 

Mateřská škola, Mnichovice okres Praha - východ 666 563,00 

Mateřská škola Srdíčko Říčany, příspěvková organizace 465 980,00 

Základní škola a Mateřská škola Tehov 1 147 
318,00 

Mateřská škola Svojetice, okres Praha - východ 469 520,00 

Mateřská škola Kostelec nad Černými lesy, okres Praha - východ 655 138,00 

Mateřská škola Oleška 161 424,00 

Mateřská škola Ratolest s.r.o. 382 032,00 
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název aktivity  počet MŠ v regionu   
MAP v ORP Říčany 

Školní asistent - personální podpora MŠ 24 

Školní speciální pedagog - personální podpora MŠ 1 

Chůva – personální podpora MŠ 5 

Nové metody ve vzdělávání předškolních dětí – matematická pregramotnost 1 

Využití ICT ve vzdělávání v MŠ - 32 hodin/32 týdnů 1 

Využití ICT ve vzdělávání v MŠ - 48 hodin/48 týdnů 2 

Využití ICT ve vzdělávání v MŠ - 64 hodin/64 týdnů    5 

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 7 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím 
vzájemných návštěv 

25 

Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize / mentoringu / 

koučinku 

4 

Mateřská škola Jevany 368 346,00 

Mateřská škola Slunečnice, Všestary 316 644,00 

Mateřská škola Landie, s.r.o. 372 078,00 

Mateřská škola Kuřátka Nučice 300 445,00 

Mateřská škola Kamenice, okres Praha východ 537 121,00 

Mateřská škola Mukařov 601 728,00 

Mateřská škola Jaruška, příspěvková organizace 502 605,00 

Mateřská škola Zvánovice,příspěvková organizace 346 866,00 

Základní škola a Mateřská škola Senohraby, okres Praha-východ, příspěvková 
organizace 

1 239 
464,00 

Mateřská škola Čtyřlístek Říčany, příspěvková organizace 672 880,00 

Mateřská škola Kozojedy 106 136,00 

Mateřská škola Stříbrná Skalice 481 666,00 

Mateřská škola Průhonice, okr. Praha – západ 434 040,00 

 

 

V rámci výše jmenovaných projektů probíhá realizace následujících aktivit: 
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Projektový den mimo školu  10 

Projektový den ve škole  15 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazyky 1 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská 
pregramotnost 

16 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT 9 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin – inkluze 6 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin – os. sociální 
rozvoj  

12 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - 

polytechnické vzdělávání     

12 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - 
matematická pregramotnost 

18 

Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ  5 

Komunitně osvětová setkávání 6 

 

 

8. Základní školy, Základní umělecké školy, Střediska volného času - 

šablony II  

Z výzvy Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - MMR 

Do projektu výzvy na Šablony II bylo v regionu MAP v ORP Říčany zapojeno 25 základních škol: 

Název školy         Dotace v Kč 

1.základní škola Masarykovo nám. Říčany, příspěvková organizace 2 295 049,00 

2. základní škola Bezručova Říčany, příspěvková organizace         2 706 070,00 

3. základní škola u Říčanského lesa Říčany, příspěvková organizace 2 607 692,00 

4. základní škola Nerudova Říčany, příspěvková organizace 265 692,00 

Základní škola Sulice, příspěvková organizace 802 384,00 

Základní škola Vyžlovka 482 651,00 

Základní škola Světice, příspěvková organizace 1 119 732,00 

Základní škola Kunice, příspěvková organizace 809 101,00 

Sofie - mateřská škola a základní škola o.p.s. 925 897,00 

Základní škola Mirošovice, okres Praha - východ 659 826,00 

Základní škola Emila Kolbena, příspěvková organizace 1 395 591,00 



 
 

Realizace projektů šablon 

ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II 

reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643 

Základní škola Kostelec u Křížků, okres Praha - východ 458 456,00 

Lesní mateřská škola a základní škola Devětsil 817 442,00 

Základní škola a Mateřská škola Mozaika 953 423,00 

Základní škola bratří Fričů Ondřejov 1 166 042,00 

Základní škola a Mateřská škola Tehov 1 147 318,00 

Základní škola Těptín s.r.o. 572 640,00 

Základní škola T.G.Masaryka Mnichovice okres Praha-východ.,příspěvková 
organizace 2 691 227,00 

Základní škola Navis 1 053 206,00 

Základní škola Kamenice, okres Praha – východ 2 164 721,00 

Základní škola Kostelec nad Černými lesy 2 777 500,00 

Základní škola a Mateřská škola Senohraby, okres Praha-východ, příspěvková 
organizace 1 239 464,00 

Základní škola Velké Popovice příspěvková organizace 1 741 483,00 

Základní škola Stříbrná Skalice 716 287,00 

Základní škola Průhonice, okres Praha – západ 1 509 326,00 

 

A tyto 3 základní umělecké školy a 1 středisko volného času: 

Název školy         Dotace v Kč 

Základní umělecká škola Říčany, příspěvková organizace 725 654,00 

Základní umělecká škola a Středisko volného času Průhonice 303 349,00 

Základní umělecká škola Velké Popovice 844 918,00 

Středisko volného času Kroužky pro děti Střední Čechy Průhonice 1 862 865,00 

 (zdroj dat: esfcr.cz, MAS Říčansko, vlastní šetření) 

V rámci výše jmenovaných projektů probíhá realizace následujících aktivit: 

Název aktivity v rámci ZŠ počet ZŠ v regionu 
MAP v ORP Říčany 

Školní asistent - personální podpora ZŠ  14 

Školní kariérový poradce - personální podpora ZŠ 4 

Školní psycholog - personální podpora ZŠ 6 

Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ 7 
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Sociální pedagog - personální podpora ZŠ                                                                                                                1 

Tandemová výuka v ZŠ 2 

Klub pro žáky ZŠ - badatelský klub                                                                                                                             3 

Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub                                                                                                                               7 

Klub pro žáky ZŠ - klub komunikace v cizím jazyce 4 

Klub pro žáky ZŠ - klub občanského vzdělávání a demokratického myšlení 1 

Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových her 6 

CLIL ve výuce v ZŠ 1 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 10 

Komunitně osvětová setkávání 3 

Nové metody ve výuce v ZŠ - čtenářská gramotnost 1 

Nové metody ve výuce v ZŠ - matematická gramotnost 1 

Nové metody ve výuce v ZŠ – inkluze 1 

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ  2 

Projektový den mimo školu 3 

Profesní rozvoj pedagogů ZŠ prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku 4 

Projektový den ve škole  9 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím 
vzájemných návštěv         

10 

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 48 hodin/48 týdnů 1 

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 64 hodin/64 týdnů 8 

Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ – inkluze  1 

Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ - čtenářská gramotnost 1 

Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ - osobnostně sociální rozvoj 1 

Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ - projektová výuka 1 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazyky 7 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská 
gramotnost  

7 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT 8 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin – inkluze 5 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - kariérové 
vzdělávání 

5 
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Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická 
gramotnost 

7 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně 
sociální rozvoj 

9 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické 
vzdělávání  

2 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - projektová 
výuka   

2 

Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 
8 hodin                      

3 

Zapojení ICT technika do výuky ZŠ 2 

Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ 7 

 

Název aktivity v rámci ŠD/ŠK počet ZŠ v regionu 
MAP v ORP Říčany 

Školní asistent - personální podpora ŠD/ŠK  11 

Speciální pedagog - personální podpora ŠD/ŠK                                                                                                               2 

Klub pro žáky ŠD/ŠK - badatelský klub                                                                                                                             3 

Klub pro žáky ŠD/ŠK - čtenářský klub                                                                                                                               9 

Klub pro žáky ŠD/ŠK - klub komunikace v cizím jazyce 2 

Klub pro žáky ŠD/ŠK - klub zábavné logiky a deskových her 6 

Nové metody ve výuce v ŠD/ŠK – cizí jazyky 1 

Nové metody ve výuce v ŠD/ŠK – inkluze 1 

Projektový den mimo ŠD/ŠK 4 

Projektový den v ŠD/ŠK  11 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím 
vzájemných návštěv v ŠD/ŠK         

6 

Využití ICT ve vzdělávání v ŠD/ŠK Š - 32 hodin/32 týdnů 3 

Využití ICT ve vzdělávání v ŠD/ŠK - 48 hodin/48 týdnů 1 

Využití ICT ve vzdělávání v ŠD/ŠK - 64 hodin/64 týdnů 6 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská 
gramotnost  

5 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT 3 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin – inkluze 5 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická 
gramotnost 

2 
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Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně 
sociální rozvoj 

8 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické 
vzdělávání  

4 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - projektová 
výuka  

3 

Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání ŠD/ŠK 3 

 

 

Název aktivity v rámci základních uměleckých škol a  
střediska volného času 

počet ZUŠ, SVČ 
v regionu MAP 
v ORP Říčany 

Vzdělávání pedagogických pracovníků v ZUŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT  2 

Vzdělávání pedagogických pracovníků v ZUŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin –osobnostně 
sociální rozvoj 

2 

Vzdělávání pedagogických pracovníků v ZUŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin –polytechnické 
vzdělávání 

1 

Vzdělávání pedagogických pracovníků v ZUŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin –kulturní povědomí 
a vyjádření 

1 

Využití ICT ve vzdělávání v ZUŠ - 64 hodin/64 týdnů 2 

Projektový den mimo ZUŠ 2 

Projektový den v ZUŠ  1 

Komunitně osvětová setkávání 2 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných 
návštěv v ZUŠ         

1 

Vzdělávání pedagogického sboru SVČ zaměřené na inkluzi – DVPP 8 hodin 1 

Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ– DVPP 8 hodin-cizí jazyky 1 

Klub pro žáky SVČ - badatelský klub                                                                                                                             1 

Sociální pedagog – pedagogická podpora SVČ 1 

Klub pro žáky SVČ - klub komunikace v cizím jazyce 1 

 (zdroj dat: esfcr.cz, MAS Říčansko, vlastní šetření) 
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9. Dotazníkové šetření MAP v rámci ORP Říčany 
 

Realizační tým zpracoval dotazníkové šetření pro všechny zapojené školy, jehož cílem a výstupem 

bylo zpracování reflexe s názvem Popis potřeb školy pro další rozvoj.  

V tomto území projekt zahrnuje 49 mateřských škol, 33 základních škol a 3 základní umělecké školy.  

Do šetření se zapojilo na Říčansku 100 % základních a mateřských škol a dvě základní umělecké školy, 

třetí základní umělecká škola svou činnost v době šetření nezahájila.  

• Výsledky šetření - Základních škol  

(jedná se o aktivity, které jsou spojené s výzvou na šablony): 

 

1. Personální podpora 

V rámci šetření bylo zjištěno, že na všech základních školách bylo ve školním roce 2018/2019 

zaměstnáno 23 školních asistentů. Jedna ze základních škol uvedla, že má jednoho asistenta 

přímo z PPP, další škola má z PPP dva asistenty. Ve školním roce 2018/2019 je ve 33 

základních školách ve SO ORP Říčany celkem 124 asistentů pedagoga (včetně již zmíněných 3 

asistentů z PPP). 21 škol z 33 nemá pozici kariérový poradce. V tomto případě je třeba brát na 

zřetel, že mezi dotazovanými ZŠ jsou i neplně organizované ZŠ. Z těchto 21 škol dvě uvedly, 

že je funkce sloučena s funkcí výchovného poradce. Pozice sociálního pedagoga není na 

žádné ze ZŠ ze SO ORP Říčany. 

2. Spolupráce s mentorem/koučem 

S mentorem ve školním roce 2018/2019 nespolupracuje 70 % z oslovených ZŠ. Jedna z těchto 

škol však plánuje spolupráci v rámci Šablon II.  Jedna ze škol spolupracuje s mentorem 

v rámci projektu Projektové učení a mentorig, další uvedla spolupráci na SPOPR. Ostatní školy 

spolupracují s mentory různě dle potřeby. 

3. Čtenářská gramotnost 

Speciálního pedagoga pro rozvoj čtenářské gramotnosti má z 33 dotázaných škol 30,3%, 

57,6% dotázaných škol uvedlo, že nemají speciálního pedagoga pro rozvoj čtenářské 

gramotnosti. Celkem 12,1% škol uvedlo, že v rozvoji čtenářské gramotnosti se věnují všichni 

pedagogové, popř. pedagogové českého jazyka.  

Za překážky v rozvoji čtenářské gramotnosti žáků ZŠ považují školy nejčastěji: 

Nedostatek zájmu žáků o čtení, dostupnost informačních technologií, které odvádí pozornost 

žáků (velké vytížení), nabídka literatury (nedostatečně vybavené školní knihovny). Školy 
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identifikují mimořádně nadané žáky v oblasti čtenářské gramotnosti v drtivé většině vlastní 

pedagogickou diagnostikou a také ve spolupráci s PPP. 

Speciální metodu pro méně nadané žáky v oblasti čtenářské gramotnosti realizuje 79%škol. 

21% škol s méně nadanými žáky v oblasti čtenářské gramotnosti speciálně nepracuje. 

Mimoškolní a mimi výukové aktivity v oblasti čtenářské gramotnosti realizují všechny 

dotázané školy a to ve formě návštěv knihovny mimo výuku, doučování – zdarma, či hrazené 

a přípravy na přijímací zkoušky-zdarma, či hrazené, Noc s Andersenem, Klub malého diváka, 

čtenářský klub, autorské čtení, popř. recitace, účast na různých soutěžích, spolupráce s rodiči, 

atd. 

Z 33 dotázaných škol zapojuje informační technologie v oblasti čtenářské gramotnosti 

25 škol. 

4. Matematická gramotnost 

Speciálního pedagoga pro rozvoj matematické gramotnosti má z 33 dotázaných škol 24 %, 

73 % dotázaných škol uvedlo, že nemají speciálního pedagoga pro rozvoj matematické 

gramotnosti. 1 škola (3%) škol uvedlo, že rozvoji matematické gramotnosti se věnují všichni 

pedagogové. Za poslední rok absolvovalo školení na rozvoj matematické gramotnosti 

53 pedagogů z 22 dotázaných škol (jedna škola uvedla, že 3 pedagogové plánují školení 

v rámci letní školy).  

Za překážky v rozvoji matematické gramotnosti žáků ZŠ považují školy nejčastěji: 

Nedostatek zájmu až nechuť žáků k matematice, nedostatečná podpora a chuť ze strany 

rodiny, nedostatek volného času žáků (velké vytížení), nedostatek kvalifikovaných pedagogů, 

které by vzbudili zájem o předmět, nedostatečné využívání různých metod a zpestření 

předmětu z časových důvodů (přeplněnost osnov), velký počet žáků ve třídě – nemožnost 

individuálního přístupu. 

Mimoškolní a mimo výukové aktivity v oblasti matematické gramotnosti realizuje 

76 % z dotázaných škol, a to ve formě klubů logiky, doučování – zdarma, či hrazené a přípravy 

na přijímací zkoušky-zdarma, či hrazené. 25% škol nerealizuje žádné mimoškolní a mimo 

výukové aktivity, popř. pouze ve formě domácích úkolů a běžné přípravy na vyučování. 

Z 33 dotázaných škol zapojuje informační technologie v oblasti matematické gramotnosti 

27 škol. 

5. Polytechnické vzdělávání 

Z 33 dotázaných škol mají pouze 4 školy pedagoga, nebo skupinu pedagogů, zodpovědných 

za polytechnické vzdělávání. 
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Polytechnické předměty jsou v 50 % z 33 dotazovaných škol vyučovány ve společném 

průřezovém předmětu a z 50 % jsou vyučovány samostatně jako specializované předměty. 

S odborníky v této oblasti spolupracuje pouze 33% škol. Z hlediska polytechniky spolupracuje 

10 škol s Muzeem Říčany, jedna škola s Arboretem a dvě školy uvedly organizaci odpoledních 

kroužků. 

6. Jazyková gramotnost 

Pedagoga nebo skupinu pedagogů zodpovědných za kvalitu jazykové gramotnosti má 19 škol 

z 33 dotázaných škol. 

Nejčastěji využívané metody pro zkvalitnění jazykové gramotnosti jsou: hry, poslech, hodiny 

s rodilým mluvčím, zahraniční zájezdy, CLIL, konverzace, rozhovory. Půlené hodiny při výuce 

jazyků využívá 23 z 33 dotázaných ZŠ. Žáky dělí při výuce jazyků dle jejich úrovně 11 škol. 

S méně nadanými žáky v oblasti jazykové gramotnosti spolupracuje 17 z 33 dotázaných škol. 

Jedná se většinou o doučování, individualizaci, dělení žáků dle úrovně. 

S mimořádně nadanými žáky v oblasti jazykové gramotnosti pracuje 18 škol (jazykové 

olympiády, možnost studovat jazyk se skupinou pokročilejších žáků, zadávání projektů 

a prezentace pro spolužáky). 

Cizojazyčnou knihovnu má k dispozici 12 z 33 dotázaných škol. Zapojení informačních 

technologií do výuky uvedlo 18 škol. 10 škol uvedlo, že s využitím ICT začíná. 

Vyhovující materiálové podmínky pro výuku má 27 škol. 

Speciální jazykovou učebnu nemá 17 škol. 

25 škol uvedlo, že organizuje cizojazyčné soutěže a 21 se účastní cizojazyčných soutěží. 

11 škol má rodilého mluvčího ve výuce. 5 škol uvedlo, že má 2 rodilé mluvčí, 2 školy mají 

3 rodilé mluvčí a jedna škola uvedla, že má 9 rodilých mluvčí (jedná se o ZŠ se s rozšířenou 

výukou jazyků). 

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

K lepšímu uplatnění nových znalostí z DVPP v praxi by pomohlo školám a pedagogům 

např. organizace kurzů v odpoledních hodinách, o prázdninách, tak aby vyučování nemuselo 

být suplováno. 

25 škol z 33 dotázaných uvedlo, že se jim nabyté znalosti z DVPP daří dlouhodobě uplatňovat 

v praxi a do určité míry i předávat znalosti a podporovat kolegy. Jen 8 škol uvedl, že se jim 

znalosti daří uplatňovat jen částečně. 
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• Výsledky šetření - Mateřských škol  

(jedná se o aktivity spojené s výzvou na šablony): 

 

1. Personální podpora 

 Ve všech mateřských školách celkem je ve školním roce 2018/2019 zaměstnáno 15 školních 

asistentů. 

Ze 49 MŠ má vlastního speciálního pedagoga pouze 6 % školek. Dvě MŠ uvedly, 

že spolupracují se speciálním pedagogem externě. 

Pouze 3 MŠ (6 %) z dotazovaných uvedly, že mají vlastního školního psychologa. Jedna MŠ 

využívá školního psychologa externě a jedna MŠ o spolupráci s psychologem jedná. 

Ze 49 dotázaných MŠ má asistenta pedagoga 17 organizací (35 %). 32 školek asistenty 

pedagoga nemá. 

27 MŠ ze 49 dotázaných spolupracuje s logopedem. 

2. Čtenářská gramotnost 

Speciálního koordinátora z řad pedagogického sboru pro rozvoj čtenářské gramotnosti má 

5 ze 49 dotázaných mateřských škol. Za poslední rok absolvovalo školení na rozvoj čtenářské 

negramotnosti 63 pedagogů ze 49 dotázaných škol. 

Překážky v rozvoji čt. Gramotnosti dětí MŠ považují školy nejčastěji nedostatečnou podporu 

rodiny, rodiče dětem nečtou, nevyprávějí si, dostupnost informačních technologií, které 

odvádí pozornost dětí od knih a čtení s rodiči, logopedické vady a chudá slovní zásoba. V MŠ 

nedostatečná prostorová kapacity pro vybavení školní knihovny. 

Speciální práci s mimořádně nadanými dětmi v této oblasti se zabývá 28,6 % dotázaných škol. 

Školy identifikují mimořádně nadané děti v této oblasti a také ve spolupráci s PPP. 

Speciální metodu pro méně nadané děti v oblasti čtenářské gramotnosti realizuje 5 % škol. 

47 škol s méně nadanými dětmi v oblasti čtenářské gramotnosti speciálně nepracuje. 

3. Matematická gramotnost 

Speciálního pedagoga pro rozvoj matematické negramotnosti má ze 49 dotázaných MŠ 12 %. 

84 % uvedlo, že nemají speciálního pedagoga pro rozvoj matematické negramotnosti. 

V šetření 2 školky (4 %) uvedly, že rozvoji mat. gramotnosti se věnují všichni učitelé. 

Za poslední rok absolvovalo školení na rozvoj gramotnosti 68 pedagogů ze 49 dotázaných MŠ. 

MŠ si nejsou vědomi překážek v rozvoji matematické negramotnosti dětí (61 %). Celkem 39 % 

uvedlo jako překážku v rozvoji velký počet dětí ve třídě, což znemožňuje individuální přístup, 
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nedostatek fin. prostředků na moderní vybavení, nízká informovanost pedagogů o nových 

metodách, nepodnětnost rodinného prostředí, nezájem dětí. 

Školy by uvítaly k rozvoji matematické negramotnosti dětí větší zapojení informačních 

technologií interaktivní tabule, školení a semináře na konstruktivistickou metodu 

dle prof. Hejného, možnost individuálního přístupu k dětem, apod. 

Speciální práci s mimořádně nadanými dětmi v oblasti této negramotnosti realizuje pouze 

26,5% dotázaných MŠ. 

Speciální metodu pro méně nadané děti v oblasti matematické negramotnosti realizuje 

22 z dotázaných 49 mateřských škol. 

Mimoškolní a mimo výukové aktivity realizuje 20 z dotázaných 49 MŠ (uvedly především 

všeobecně zaměřené aktivity jako Maxík, Šikovný předškolák, apod.) 

27 MŠ uvedlo, že již neorganizují mimoškolkové aktivity v této oblasti. Jedna školka používá 

navíc pracovní sešity a jedna uvedla jako mimovýukovou aktivitu individuální přístup. 

 

4. Polytechnické vzdělávání 

Ze 49 dotázaných má 14 MŠ pedagoga, nebo skupinu pedagogů, zodpovědných 

za polytechnické vzdělávání. 

S odborníky v této oblasti spolupracuje 22 škol ze 49 dotázaných MŠ. 

Se ZŠ z hlediska polytechnického vzdělávání spolupracuje 12 MŠ z dotazovaných. Z ostatních 

institucí v této oblasti spolupracují školky především s Muzeem Říčany, Didaktickým centrem 

geologie, Astronomickým ústavem AV ČR, farmami (např. Farma Otice), dřevíčkovými 

dílnami, sokolníky, myslivci, ZUŠ, Malou technickou univerzitou apod. 

5. Jazyková negramotnost 

Cizí jazyk vyučuje všechny děti v rámci běžného denního programu 9 školek, 20 školek 

uvedlo, že mají výuku cizího jazyka v dobrovolném kroužku za příplatek. 20 zařízení výuku 

cizího jazyka nenabízí. Všechny školky vyučují jen anglický jazyk. 

Rodilého mluvčího mají pouze 4 MŠ, počet rodilých mluvčí je ve třech školkách 1 rodilý 

mluvčí, v jedné školce mají 2 rodilé mluvčí. Školy zapojují rodilého mluvčí do běžné výuky 

jazyků, v jednom případě vyučuje rodilý mluvčí v běžné výuce i placeném kroužku. 

Financování rodilého mluvčího probíhá ze školkovného. MŠ uvedly, že rodilého mluvčího 

poptávají ve spolupráci s jazykovou školou. 
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6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

Znalosti se dlouhodobě daří uplatňovat 32 školám z oslovených 49 MŠ. V území 13 MŠ 

uvedlo, že se nabyté znalosti z DVPP daří uplatňovat pouze částečně, krátkodobě po určité 

době se pedagogové vrací zpět v zažité praxi. 4 MŠ neodpověděly. 

Pro snadnější uplatnění znalostí získaných v DVPP by školy uvítaly více času a prostoru 

na vysvětlení, aplikaci, zpětnou vazbu nových znalostí, finanční a personální podporu, 

společná školení celého kolektivu dle potřeb MŠ, omezení administrativy, menší počty dětí 

ve třídách a také organizaci školení v odpoledních hodinách, či volnu, tak aby pedagogové 

nechyběly při výuce. 

Mentoring či zpětnou vazbu ke způsobu učení pro pedagogy využívá pravidelně 13 školek, 

21 školek je využívá pouze nepravidelně a 15 škol uvedlo, že zpětnou vazbu ke způsobu učení 

svých pedagogů nevyužívá. 

 

• Výsledky šetření - Základní umělecké školy  

(jedná se o aktivity spojené s výzvou na šablony): 

 

Vzhledem k tomu, že potřeby ZUŠ jsou jiného charakteru, než potřeby ZŠ a MŠ. Počet ZUŠ 

v území SO ORP je 3, Získané údaje jsou uvedeny ze dvou ZUŠ, třetí zatím není v provozu 

1. Mimo výukové aktivity a zapojení rodičů 

V jedné ze ZUŠ se mohou žáci a rodič zapojit v přípravě a realizaci školního muzikálu. 

V jedné ZUŠ se žáci a rodiče zapojují do mnoha mimo výukových a mimoškolních aktivit, 

jako koncerty, zahraniční zájezdy, výstavy, prázdninové umělecké tábory. 

2. Školy kromě zvýšení kapacity a rozvoje zázemí uvítaly zkvalitnění multimediálního 

a digitálního zázemí pro výuku a také navýšení počtu studijních oborů. Dále by uvítaly 

zvýšení spolupráce mezi ZUŠ ve výuce i mezi pedagogy a jejich profesním rozvoje. 

Spolupráce s jinými školami a organizacemi je dle obou ZUŠ dostatečně rozvinutá, pouze 

je nutné ji udržovat. Prezentace ZUŠ a povědomí o ZUSŠ je na Říčansku dostatečná. Obě 

ZUŠ uvedly, že je nutné rozvíjet podmínky pro vzdělávání žáků ve SVP a jiným 

znevýhodněním. 

3. Obě ZUŠ aktivně působí také směrem k veřejnosti. Organizují různé výtvarné soutěže, 

koncerty žáků či pedagogů.  
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Závěr 
Ve sledovaném období v regionu probíhala realizace šablon I a II podle vydaných právních aktů 

a pravidel OP VVV. Aktivity projektu byly v souladu s obsahem vize a priorit MAP území. Realizace 

probíhala dle obsahu schválených ročních akčních plánů 2018/2019 a 2019/2020.  

Nejčastějším problémem při realizaci byl v regionu nedostatek kvalifikovaného personálu. Tento 

nedostatek byl nejčastěji řešen využitím kapacit stávajícího personálu nebo posunem realizace. 

V dalším období se očekává pokračování realizace projektů šablon II a příprava na aktivity v rámci 

šablon III.   

 


