
 
 

 

Zápis ze setkání pracovní skupiny pro předškolní základní vzdělávání 

ze dne 14.09.2016 

 

Setkání pracovní skupiny pro základní vzdělávání proběhlo v obřadní síni MěÚ Votice.  Členům této 

skupiny bylo realizačním týmem MAP sděleno, že setkání je zaměřeno na definování prioritních 

oblastí a cílů pro základní vzdělávání. Výstupy pak budou použity do Strategického rámce Místního 

akčního plánu rozvoje vzdělávání.  

 

Rekapitulace SW0T analýzy z roku 2014  

Po úvodním slovu manažera projektu MAP V. Lišky byla členům pracovní skupiny rekapitulována 

SWOT analýza, která probíhala před dvěma lety v rámci projektu Meziobecní spolupráce. Ta se spíše 

týkala investicí a infrastruktury škol. V rámci realizace Místních akčních plánů jsou MŠMT definovány 

povinná a doporučená opatření, jichž se mají dotknout prioritní oblasti vzdělávání v ORP Votice. 

Povinná opatření  

Opatření 1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

Opatření 2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

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

Doporučená opatření 

Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

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

dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky „STEM“, což zahrnuje 

i EVVO) 

Kariérové poradenství v základních školách 

 



 
 

 

V další části setkání pracovní skupiny byly na základě vyhodnocených dotazníkových šetření z MŠMT 

za celé ORP Votice vybrány čtyři oblasti, u kterých bylo zjišťováno, jak je školy řeší, co je v těchto 

oblastech trápí a co je možné měnit nebo zlepšovat.  

 

1. Inkluzivní /společné vzdělávání 

 v rámci této oblasti byla často zmiňována potřeba zlepšit komunikaci s rodiči, rozvíjet klima 

škol – bezpečné a otevřené 

 pracovní skupina se shodla, že je třeba spolupracovat, sdílet příklady dobré praxe, poptává 

vzdělávací semináře, kde by (kromě získání nových informací od lektorů) se také mohli 

učitelé potkat mezi sebou, hovořit a sdílet →možnost realizovat nápad již popsaný v Akčním 

plánu pro vzdělávání v rámci Meziobecní spolupráce – uspořádat dvoudenní vzdělávací 

seminář, v přijatelné dojezdnosti  (případně svoz) a zahrnout do harmonogramu také čas na 

sdílení informací mezi učiteli 

 členové pracovní skupiny se shodli zejména na potřebě sdílení a získávání informací 

- prostřednictvím seminářů, hospitací, sdílení mezi sebou – rozvoj partnerství 

V rámci MAP je možné uspořádat seminář na práci s dětmi/žáky s odlišným mateřským jazykem 

(Organizace Meta o.p.s.) Zájem by byl od škol v Miličíně a Voticích. 

ZŠ Votice má vlastní sdílené úložiště, kam učitelé ukládají své výukové materiály, které se jim 

osvědčily – jiní učitelé ze ZŠ toto mohou využít – jsou to „návody, co se komu osvědčilo a funguje“. 

Asistenti pedagoga 

Školy se nachází v přechodné době mezi starým a novým systémem vyplácení finančních prostředků 

na asistenty pedagoga. Školy mohly využít doplatek (v rámci přechodné doby) na základě 

informačního dopisu ze Středočeského kraje (finanční rozdíl však byl v řádech tisíců Kč).  

Posuzování žáků v rámci nové legislativy ještě žádná škola ORP Votice neabsolvovala, školy se obávají, 

že přechod dle nové legislativy bude zdlouhavý. Školy také nemají zkušenost, jak kraj navýší dle 

nového posuzování finanční alokaci na asistenty. Problémové je také to, že je různá zkušenost s tím, 



 
 

 

že kraje finančně ohodnocují asistenty rozdílně – na základě toho sdělil T. Feřtek, že srovnávací 

analýzu finančních alokací na asistenty má k dispozici a zašle.  

Členy pracovní skupiny také zajímala otázka, zda je zájem o pozici asistentů, zda jsou uchazeči o tuto 

pozici respektive zájemci o kvalifikaci na tuto pozici.  T. Feřtek sdělil, že o kvalifikaci na tuto pozici 

zájem je a problém s množstvím kvalifikovaných asistentů by neměl nastat.  

Cestou je také příklad dobré praxe ZŠ Votice, kdy jsou na tyto pozice využívány např. osoby, které 

pracují jako účetní v rodinných firmách a které potřebují sociální kontakt, většinou se jedná o matky 

se staršími dětmi.  

Velký problém je se získáním asistentů do neformálních vzdělávacích organizací. Konkrétně RC Oříšek 

by tuto pozici ocenil při svých akcích, zejména příměstských táborech. Jedinou cestou je, že příslušné 

dítě pobírá příspěvek na péči, ze kterého si platí asistenta, který by pak v těchto institucích mohl 

fungovat.  

Zjištění: na ORP Votice zatím nedošlo v rámci inkluze k přesunu žádného žáka ze ZŠ Smetanova do 

běžných ZŠ.  

 

Čtenářská gramotnost  

Členové skupiny sdělili, že čtenářskou gramotnost různou mírou řeší. Často se situace odvíjí od 

finančních prostředků. Školy např. navštěvují pravidelně knihovnu v rámci výuky i volnočasových 

aktivit (exkurze, předčítání z knih, literární pásma, komentáře k výstavám apod.). V rámci týdne 

knihoven probíhá pravidelně pasování žáků 2. tříd na čtenáře. Na školách existují školní kluby, 

knihovny. Dobrá je spolupráce s Městskou knihovnou ve Voticích.  

Členové pracovní skupiny se dohodli, že je možné vytvořit na školách "čtenářské koutky" - tedy místa 

s regály s knihami, kde mohou žáci trávit čas s knihou v pohodlném (byť třeba prostorově malém) 

koutku.  



 
 

 

Členové pracovní skupiny vyjádřili podporu seminářů pro učitele na téma čtenářské gramotnosti. 

Další podporované projekty jsou: Spaní ve škole se čtením, Dramatizace spojená s čtenářskou 

gramotností. 

V rámci vyhodnocených dotazníkových šetření byla zmíněna překážka v rozvoji čtenářské 

gramotnosti s názvem Chybějící nebo nedostatečný srovnávací nástroj úrovně gramotnosti pro žáky 

daného věku nebo ročníku. Členové pracovní skupiny zde uvedli, že ke srovnávání gramotnosti 

využívají následujících webových portálů: 

www.veskole.cz - zde se platilo cca 1 500 - 3 000 Kč/rok 

http://www.kvalitaskoly.cz/ - Společnost pro kvalitu školy 

Česká školní inspekce: testy zdarma, školy mají přístup do testovacího prostředí 

 

Matematická gramotnost 

Na školách v ORP Votice jsou různé směry výuky matematiky. ZŠ Votice a dvě třídy ZŠ Jankov učí 

Hejného metodu. Je přínosné uspořádat školení na matematickou gramotnost pro školy v ORP - 

nutné na míru, dle matematické orientace škol.  

ZŠ Votice pořádá otevřené hodiny pro rodiče, kde se můžou seznámit s tím, jak vypadá Hejného 

metoda -  možnost, kterou mohou využít i učitelé z jiných škol.  

 

Polytechnické vzdělávání  

Školy spolupracují se středními školami a podniky. Hodnotí jako přínosné brát žáky do podniků. 

Dobrá je spolupráce s táborskou průmyslovou školou - mohou si zde vypůjčit dílenskou učebnu a učit 

se pracovat se dřevem, kovem.  

Exkurze do škol realizuje ZŠ Votice, ZŠ Vrchotovy Janovice, ZŠ Miličín začala také využívat. ZŠ Jankov 

zatím nevyužívá. Využívá se také spolupráce s ÚP, v současné době není spokojenost s konzultantkou.  



 
 

 

Členové pracovní skupiny hodnotí negativně zrušení školních dílen, pozemků. Vidí možnosti v  

zintenzivnění spolupráce se středními školami, podpoře exkurzí do podniků (zároveň je tím plněna 

funkce kariérního poradenství), velký potenciál je v rozvoji spolupráce. 

Školy nemají kde realizovat polytechnické vyučování. ZŠ Votice a ZŠ Jankov by rády realizovaly 

vestavbu pro polytechnické vyučování, případně přírodní vědy. S tím je spojený nedostatek 

kvalifikovaných učitelů na přírodní vědy a pracovní vyučování.  

 

Ostatní témata - volnočasové aktivity 

Dalším tématem byl nedostatek pohybových aktivit a nedostatek vhodných prostor pro sport a 

tělesnou výchovu. Znovu bylo otevřené téma využití bývalé budovy Compagu - pozitivem je 

sousedství se ZŠ Votice. 

Členové pracovní skupiny se dohodli, že je důležité dále o tomto využití vyjednávat s vedením města 

a využít jej pro volnočasové aktivity. Rizikem je nedostatek finančních zdrojů na realizátory těchto 

aktivit.  

Anna Zamazalová vystoupila s informací, že RC Oříšek nabízí environmentální programy pro ZŠ 

(možnost dojíždět do škol, nebo realizovat v multifunkčním centru ve Voticích).  

Příměstské tábory a tábory obecně jsou hodnoceny velice kladně, jsou rozmanitě zaměřené a často 

také suplují polytechnické vyučování. Dále je dobře hodnocený příměstský tábor Jazykovky Votice, 

škol a také tábory Ihaha pro děti z pěstounských rodin a rodin, kteří jsou klienti OSPOD. Další tábory 

připravuje NZDM YMCA Sibiř. Možnost využít prostor škol v době prázdnin. 

Za důležité téma bylo také konstatováno zvyšování finanční gramotnosti na školách.  

 

Návrhy témat pro semináře realizované prostřednictvím MAP 

- práce s žáky odlišného mateřského jazyka  



 
 

 

- čtenářské dílny a čtenářská gramotnost 

- komunikace s rodiči 

- letní matematické školy 

- řešení šikany 

- kurzy 1. pomoci a semináře s MUDr. Koláčným 

- práce s třídním kolektivem 

Dotazník 

Dotazník rodičům a žákům připravíme v aplikaci google forms a rozešleme školám ke shlédnutí. 

 

Projekty zjednodušeného vykazování tzv. šablony 

ZŠ Votice bude realizovat leden/únor 

ZŠ Votice - Smetanova neuplatní v šablonách lidské zdroje, má však možnost materiálních věcí 

MŠ Ratměřice - asistent pedagoga, sdílení zkušeností s MŠ Votice 

 

 

 

 


