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Úvod
„Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělávat“
J. A. Komenský

Koncepce rozvoje školství pokrývá jednotlivé součásti a úrovně vzdělávání na území města
Slavičína. Vize, směry a principy zde vymezené jsou aplikovatelné pro předškolní a základní
stupně vzdělání a částečně také pro školní zařízení, jelikož právě zajištění těchto úrovní školství
je svěřeno městům. Koncepce by měla být střešním strategickým dokumentem, který propojuje
různé úrovně a součásti vzdělávání a sjednocuje principy, na kterých jsou postaveny. Vzhledem
k tomu, že zadavatelem je město Slavičín, jsou v tomto dokumentu akcentována a podrobně
specifikována témata týkající se předškolního a základního vzdělávání, ve kterých je město
zřizovatelem. V závěru koncepce je však věnován i určitý prostor vymezení vzájemných vazeb
s dalšími vzdělávacími institucemi a zařízeními působícími ve městě.
Cílem koncepce je na základě analýzy a zhodnocení vývoje a současného stavu regionálního
školství ve městě Slavičíně vymezit možnosti a potenciál jeho rozvoje pro období 2020-2025
se záměrem navrhnout konkrétní opatření a definovat způsob jejich implementace v souladu
s trendy demografického vývoje na daném území a vzdělávací politikou ČR.
Předkládaný dokument je strukturován následujícím způsobem:
•
•

•

•

Nejdříve vysvětlujeme metodiku práce a metodický postup zpracování koncepce
rozvoje školství, včetně použité terminologie.
V druhé kapitole vymezujeme regionální školství a vzdělávací politiku ČR se
zaměřením se na její priority do roku 2030+, legislativní rámec školní politiky a
financování regionálního školství.
Následně popisujeme profil města Slavičín, přičemž se věnujeme demografickému
vývoji ve městě a poskytujeme kompletní přehled škol a školských zařízení působících
na jeho území.
Stěžejní část dokumentu je zaměřená na zhodnocení současného stavu a potenciálu
preprimárního a primárního vzdělávaní na území města Slavičína. Tato část je rozdělena
do dvou kapitol, kdy jedna se věnuje předškolnímu a druhá primárnímu vzdělávání ve
městě Slavičíně. Obě kapitoly jsou rozdělené na deskriptivní, analytickou a strategickou
část. Deskriptivní část popisuje vymezení výchozího stavu v dané oblasti. Analytická
část se věnuje rozboru dostupných dat a odvozuje z nich vybraná specifika ve
vzdělávací struktuře města Slavičína. V této části je provedena i stručná komparace
s podobnými městy. Strategická část definuje obecné strategické cíle, které jsou
následně dekomponovány do konkrétnějších aktivit. V závěru strategické části
představujeme komplexní prvky, kterými lze dospět k plnění vymezených strategických
cílů.
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•

•

V další kapitole se koncepce zaměřuje na přestavení výčtu možných metod hodnocení
a specifikaci konkrétních monitorovacích indikátorů, které lze využít pro měření dopadu
a ekonomické efektivnosti investic ve vzdělávání.
Poslední kapitola pak nabízí již jen identifikaci a stručný přehled dalších škol a
školských zařízení, působících na území města Slavičín.

Žádná Koncepce rozvoje školství nevzniká na „zelené louce“, ale musí reflektovat vnější a
vnitřní vývoj (z hlediska ČR i konkrétní obce) a trendy jak uvnitř, tak i mimo vzdělávání.
Existuje celá řada vnějších faktorů, které významně vstupují – nebo vstoupí – do způsobu
vzdělávání v ČR. Jde zejména o demografické změny a stárnutí populace, globalizaci a
geopolitické změny, migraci, kulturní změny a všude prostupující digitalizaci a s tím spojenou
zásadní technologickou proměnu ekonomiky i celé společnosti. Pandemie COVID-19 zastavila
ze dne na den výuku na školách. Doposud stále není jasné, jak dlouho opatření potrvají, ani
neexistuje jednotný návod, který by školám pomohl urychleně přejít na novou formu
vzdělávání. Před řediteli a učiteli nyní stojí obrovská výzva, jak v době pandemie vzdělávání
uchopit. Základní a střední školství s dálkovým či distančním studiem ale nemá příliš
zkušeností, to samé platí i pro online výuku, která je teď pro většinu ročníků hlavní výukovou
formou.
Tenhle těžce předvídatelný vliv externího prostředí, ale i různé tlaky a výzvy v rámci interního
mikro prostoru jsou důvodem pro nevyhnutelnost připravit nový strategický a koncepční
dokument, který bude na úrovni města definovat priority, cíle a opatření vzdělávací politiky a
vzdělávacího systému v dalším období. Pro expertní tým je zásadní, aby Koncepce rozvoje
školství města Slavičín byla v maximální možné míře přijata učiteli, řediteli, úředníky i širokou
veřejností, a aby na nich ve městě panovala obecná shoda napříč politickým spektrem. Nikdy
se sice nedobereme k úplné shodě, ale čím více se jí budeme blížit, tím menší je
pravděpodobnost selhání ve snaze o dosahování cílů vzdělávací politiky, jako i zvýšení
schopnosti a připravenosti čelit náročným výzvám znalostní ekonomiky v dynamickém a
neustále se měnícím světe 21. století.
Ten nejdůležitější cíl v oblasti politiky školství města Slavičín je proto důraz na vzájemnou
spolupráci. Prioritou města je podporovat a vyžadovat spolupráci nejenom uvnitř škol, ale i
mezi jednotlivými aktéry navzájem. Všechny školy v Slavičíně jsou něčím jedinečné. Sdílením
svých zkušeností a dovedností, můžou posunout nejen sami sebe, ale zkvalitnit a obohatit celé
město.
V neposlední řadě je nutné vnímat specifikum školní politiky v ČR, kterým je vysoká míra
decentralizace kompetencí z hlediska formy výuky a výukových programů. Tímto trendem
dochází k výraznému prohlubování rozdílů v kvalitě škol. Školství je v České republice
převážně financováno z veřejných zdrojů, a je právě na zřizovateli škol, aby z pozice řádného
hospodáře požadoval od svých příspěvkových organizací kvalitní veřejnou službu. Pouze tak
lze zajistit efektivnost veřejných investic do školství ve městě Slavičíně, které přispějí ke
kultivaci a rozvoji lidských zdrojů v regionu a reprezentaci nejen města Slavičína. A právě
z tohoto důvodu klade i tato koncepce rozvoje školství vysoký důraz na podporu zvyšování
kvality školství ve městě Slavičíně.
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Terminologie a vysvětlení pojmů
Disparita

kvalitativní i kvantitativní rozdíly v poskytování vzdělávání jak na
úrovni regionů, tak jednotlivých škol

Regionální školství veškeré školství mimo školství vysokého
Rodič

pojem zahrnuje všechny zákonné zástupce dítěte / žáka

Samospráva

veřejnosprávní činnosti uskutečňované samosprávnými subjekty, které
při výkonu samostatné působnosti vystupují svým jménem a v zájmu
samosprávného celku

Státní správa

správa vykonávaná orgány státní správy, které vystupují jménem státu,
reprezentují jeho zájmy a disponují prostředky mocenské povahy

Škola

pojem zahrnuje dle kontextu i školská zařízení

Školní politika

řízení soustavy škol a školských zařízení, které poskytují vzdělávání a
jsou státem uznány jako školské instituce (tj. vymezeny zákonem nebo
jiným právním předpisem)

Školská rada

samosprávný orgán na úrovni školy, který se skládá z jedné třetiny ze
zástupců rodičů, z jedné třetiny ze zástupců pedagogů školy a z jedné
třetiny ze zástupců zřizovatele

Školský rejstřík

veřejný seznam škol a školských zařízení, který poskytuje právo čerpat
finanční prostředky ze státního rozpočtu a v případě škol také vydávat
státem garantovaná vysvědčení

Učitel

pojem zahrnuje všechny pedagogické pracovníky podle zákona č.
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Veřejná správa

správa veřejných záležitostí realizovaná jako projev výkonné moci ve
státě

Vzdělávací politika

řízení, ovlivňování a další působení na vzdělávací soustavu

Vzdělávací soustava souhrn všech škol a vzdělávacích institucí, včetně institucí podpůrných a
institucí kulturně osvětových, které jsou potřebné k zajištění vzdělávání
Žák

pojem zahrnuje dle kontextu jak děti z mateřských škol, tak žáky
základních a středních škol
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Seznam použitých zkratek
BSC

systém strategického řízení výkonnosti (Balanced Scorecard)

CBA

analýza nákladů a přínosů (Cost-Benefit Analysis)

CEA

analýza účinnosti nákladů (Cost-Effectiveness Analysis)

CMA

analýza minimalizace nákladů (Cost Minimizing Analysis)

CUA

analýza užitečnosti nákladů (Cost-Utility Analysis)

ČR

Česká republika

ČŠI

Česká školní inspekce

DDM

dům dětí a mládeže

DEA

metoda datových obalů (Data Envelopment Analysis)

ESF

Evropský sociální fond

EVVO

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

ISCED

mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání

MŠ

mateřská škola

MŠMT

ministerství školství mládeže a tělovýchovy

POÚ

pověřený obecní úřad

PPP

pedagogicko-psychologická poradna

RgŠ

regionální školství

RVP

rámcový vzdělávací program

SFA

analýza stochastické hranice (Stochastic Frontier Analysis)

SO ORP

správní obvod obcí s rozšířenou působností

SOŠ

střední odborná škola

SROI

společenská návratnost investicí (Social Return on Investment)

SRP

strategie rozvoje pedagoga

SWOT

silné stránky, slabé stránky, příležitosti, hrozby (Strenghts, Weaknesses,
Opportunities a Threats)

ŠVP

školní vzdělávací program

ÚSC

územní samosprávné celky

VPL

vzdělávací politika

VFM

hodnota za peníze (Value-for-Money)

ZŠ

základní škola

ZUŠ

základní umělecká škola
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1. Metodický postup zpracování koncepce
„Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno,
co jsme se naučili ve škole.“
Karel Čapek

Koncepce rozvoje školství je základním strategickým dokumentem v oblasti školství na úrovni
města Slavičín pro období 2020-2025. Legislativní rámec koncepce tvoří zákon č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), v platném znění, a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých
záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.
Koncepce města obsahově vychází z následujících dokumentů:
•
•
•
•
•
•
•
•

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+
Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2019-2023
Strategie rozvoje Zlínského kraje 2030
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje 2020
Strategický plán rozvoje města Slavičín 2016 - 2022
Koncepce rozvoje školství města Slavičín na roky 2015-2019, 2011-2015, 2008-2011
Ostatní koncepční dokumenty

Tenhle strategický dokument vychází i z řady dalších dostupných materiálů a analytických
prací, které umožňují srovnání vývoje, aktuálního stavu a předpokladů dalšího rozvoje města
se srovnatelnými městy, ostatními kraji i s celou Českou republikou. Mezi ně patří především
Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji, analytické práce
Národního ústavu pro vzdělávání, informace Českého statistického úřadu a Ústavu pro
informace ve vzdělávání, Výroční zprávy ČŠI, výstupy mezinárodních projektů EU a OECD
atd. Podkladem jsou i výroční zprávy analyzovaných škol a správy ze školních inspekcí.
Při tvorbě koncepce jsme postupovaly dle předem vymezených modulů (Tabulka 1).
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Tabulka 1: Metodický postup zpracování Koncepce
Modul A
1) Schůzka se zástupci města za účelem zmapování lokality a konceptualizace
(přípravná
vize v oblasti rozvoje školství.
část)
2) Rešerše zdrojů a desk research ve vztahu k relevantním dokumentům a
materiálům v dané oblasti doma i v zahraničí.
3) Sestavení pracovního postupu, harmonogramu schůzek se zadavatelem a
časového plánu zpracování strategie/koncepce rozvoje školství
Modul B
1) Analýza předchozích strategických plánů rozvoje školství (případně
(analytická
dalších relevantních strategických či koncepčních dokumentů města v dané
část)
oblasti) a jejich naplňování.
2) Vyhodnocení úspěšnosti nastavení ve vztahu k vybraným finančním,
výkonnostním, příp. jiným ukazatelům. Benchmarking ve vztahu k best
practice jiných obcí ČR a ze zahraničí.
3) Zmapování podmínek regionu a zpracování profilu města Slavičín včetně
spádových obcí ve vztahu k aktuální koncepci školství a potenciálu jejího
rozvoje v návaznosti na demograficky vývoj a potřeby trhu práce.
4) Schůzka s pracovní skupinou za účelem verifikace závěrů plynoucích ze
zpracovaných analýz a připomínkovací proces.
5) Identifikace problémových a/nebo prioritních oblastí.
Modul C
1) Příprava a realizace rozhovorů s vybranými stakeholdermi koncepce
(empirická
rozvoje školství.
část)
2) Vyhodnocení získaných dat.
3) Plánovaná focus group (zástupci města, škol, politických stran nebo
zájmových skupin) realizovaná kvůli pandemii prostřednictví e-mailové a
telefonické komunikace
Modul D
1) Zpracování, roztřídění a systemizace všech získaných poznatků z
(syntetická
analytické části a empirického zjišťování informací.
část)
2) Syntéza poznatků ve formě SWOT analýz a/nebo ex-ante impact value
chains.
Modul E
1) Formulace dílčích oblastí a vyvození jejich opatření na základě
(návrhová
předchozích částí.
část)
2) Tvorba strategie/koncepce.
3) Stanovení vize a strategických cílů.
4) Stanovení dílčích cílů a realizačních opatření.
5) Identifikace a formulace monitorovacích indikátorů pro sledování
naplňování strategie /koncepce.
6) Schůzka s pracovní skupinou za účelem finalizace dokumentu.
7) Tvorba posudku/ů k dokumentu externím expertem.
8) Zapracování připomínek do konečné verze dokumentu.
Modul F
1) Příprava a realizace prezentace dokumentu (kulatý stůl), která se
(kulatý stůl)
uskutečnila on-line formou.
2) Zapracování připomínek a odevzdaní strategie/koncepce rozvoje školství.

Zdroj: vlastní zpracování
Při práci jsme vycházely i z celé řady podnětů, podkladů, poznatků a dat. Zároveň jsme se
snažily, aby vznik textu byl maximálně participativní, tj. abychom do přípravy zapojily všechny
aktéry vzdělávací politiky. Konkrétně je tedy tento text založen na několika typech podnětů a
informačních zdrojů:
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•
•
•
•
•

vstupní materiály zpracované vedením města Slavičín,
vstupní materiály zpracované řediteli / -kami škol ve městě Slavičíně,
podněty vzniklé z veřejných debat, konferencí, kulatých stolů, dalších veřejných
konzultací,
podněty vzniklé z interních debat a neformálních setkání,
ad hoc vypracované analýzy pro účely zpracování dokumentu.

Velkým zdrojem poznatků pro nás byly i neformální setkání a diskuse s lidmi z praxe, v
nejrůznějším postavení a rolích v rámci školství. Autorky dokumentu se také účastnily celé řady
dalších konferencí, seminářů a workshopů, organizovaných jinými subjekty. Koncepční
dokument neumožňuje zpracování vlastní komplexní analýzy. Požádaly jsme tedy alespoň o
krátké podklady k určitým tématům, případně jsme samy realizovaly dílčí analytické sondy. V
některých případech se ovšem ukázalo, že pro přesnější stanovení cílů a opatření bychom
potřebovaly lepší empirickou evidenci. Práce na Koncepci rozvoje školství tak mimo jiné snad
povede i k dalším impulsům a podnětům pro strategické dokumenty města Slavičín, ale také
pro podpůrné parciální analýzy neboli akční plány.
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2. Regionální školství a vzdělávací politika
„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“
Mark Twain

Pojem regionální školství není definován žádným právním předpisem ani odbornou literaturou.
Jeho používání je spíše obecným územ a zkratkou pro jinak složitější opis. Dalo by se také
vylučovacím způsobem zjednodušeně říct, že do regionálního školství patří veškeré školství, s
výjimkou vysokých škol1.
Tabulka 2: Typy a stupně vzdělávání dle ISCED
Typ vzdělávání

V ČR se realizuje
Mateřské školy (preprimární vzdělávání)

1

Vzdělávání v raném
dětství
Primární

ISCED
97
0

První stupeň základní školy

1

2
3

Nižší sekundární
Vyšší sekundární

Druhý stupeň základní školy
Střední školy, konzervatoře

2
3

4

Postsekundární
nezahrnuté do
terciárního

Nástavbové studium, zkrácené studium pro
získání středního vzdělání s výučním listem nebo
maturitní zkouškou

4

5

Terciární - krátký cyklus Vyšší odborné vzdělávání na VOŠ

6

Bakalářský nebo
ekvivalentní stupeň
Magisterský nebo
ekvivalentní stupeň

Bakalářské studium na vysoké škole

Doktorský nebo
ekvivalentní stupeň

Doktorské studium na vysoké škole

ISCED
2011
0

7
8

5

Magisterské studium na vysoké škole
6

Zdroj: Veselý et al., 2015
Jednotlivé úrovně vzdělávání v ČR odpovídají klasifikaci ISCED (do 2013 ISCED 97, od 2014
ISCED 2011). Tato klasifikace je v gesci Českého statistického úřadu. Kromě toho jsou
jednotlivé obory vzdělávání zařazovány do tzv. kmenových oborů vzdělání podle Klasifikace
Jsou tím míněny jednak školy a jednak tzv. školská zařízení. Tyto dvě kategorie institucí tvoří dohromady
školskou soustavu a významně se odlišují svým charakterem. Zatímco školy poskytují vzdělávání podle
vzdělávacích programů, školská zařízení poskytují služby a vzdělávání, které doplňují nebo podporují vzdělávání
ve školách nebo s ním přímo souvisejí.
• Pod pojem „škola“ řadíme především mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy, a dále pak
konzervatoře, základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky.
• Pod pojem „školská zařízení“ řadíme například školní družiny a kluby, pedagogicko-psychologické
poradny, zařízení školního stravování atd.
V dalším textu používáme pro zjednodušení většinou jen pojem „škola“, myslíme tím ale vždy zároveň všechny
instituce školské soustavy, pokud není výslovně napsáno jinak.
1
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kmenových oborů vzdělání (KKOV). Tuto klasifikaci spravuje od roku 2009 Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy ČR (do roku 2008 to byl ČSÚ).

2.1. Priority vzdělávací politiky ČR do roku 2030+
Přestože vzdělávací politika je velmi frekventovaný výraz, zřídkakdy je tento pojem přesněji
vymezen. Pod pojmem vzdělávací politika se většinou rozumí souhrn formálních i
neformálních pravidel, norem a praktik, které řídí a ovlivňují jednání jednotlivců a institucí v
oblasti vzdělávání. (Veselý, 2006).
Dne 19. 10. 2020 byla Vládou ČR schválená Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.
Její cílem je modernizovat vzdělávací systém Česka v oblasti regionálního školství, zájmového
a neformálního vzdělávání a celoživotního učení, připravit ho na nové výzvy a zároveň řešit
problémy, které v českém školství přetrvávají. Ministerstvo chce zmodernizovat, vybavit a
metodicky vést školy, zavést digitální technologie a podpořit inovace, provzdušnit objem učiva
a realizovat nové metody přípravy a hodnocení žáků tak, aby získali znalosti, dovednosti a
postoje využitelné v osobním, profesním i občansky zodpovědném životě. V rámci intervencí
se chce také zásadním způsobem věnovat přípravě nových a podpoře stávajících pedagogů,
profesionalizaci ředitelů škol nebo snížení administrativní zátěže škol (www.msmt.cz).

Obrázek 1: Priority vzdělávací politiky ČR

Zdroj: MŠMT, 2019
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První strategický cíl je vymezen jako zaměření vzdělávání více na získání kompetencí,
potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život. Tento cíl reaguje na širší
společenské změny, například stále důležitější dovednost orientovat se ve velkém množství
informací, umět s nimi pracovat a aplikovat je. Zároveň reaguje na některé konkrétní problémy
vzdělávacího systému v ČR, jako je přetěžování žáků a studentů informacemi na úkor
formování širších a klíčových kompetencí. Reaguje také na současný stav, kdy panuje poměrně
značná míra nejasnosti z hlediska předpokládaného obsahu i rozsahu učiva, které má žák či
student zvládnout.
Druhý strategický cíl je formulován jako snížení nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu
vzdělávání a umožnění maximálního rozvoje potenciálu žáků a studentů. Vychází z toho,
že ČR patří mezi státy OECD mezi ty s největšími vzdělanostními nerovnostmi, které se
projevují výraznou závislostí výsledků vzdělávání na sociálním statusu rodičů, výraznými
rozdíly mezi výsledky žáků z různých základních škol a různých regionů či nízkou
mezigenerační mobilitou ve vzdělávání. To omezuje efektivitu vzdělávání i princip rovných
šancí na dosažení společenského úspěchu, který je klíčem ke společenské kohezi a shodě
(Veselý et al, 2019).

2.2. Legislativní rámec školní politiky v ČR
Školská politika je užší termín než vzdělávací politika, který znamená řízení soustavy škol a
školských zařízení, které poskytují vzdělávání a jsou státem uznány jako školské instituce (tj.
vymezeny zákonem nebo jiným právním předpisem). Na centrální úrovni působí jako ústřední
orgán státní správy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen Ministerstvo).
Tabulka 3 prezentuje vybrané právní předpisy se zapracováním novel, stanoviska a jiné právní
dokumenty v oblasti RgŠ, které mají explicitní vliv na školy a školní zařízení ve městě
Slavičíně.

Tabulka 3: Vybraná legislativa v oblasti regionálního školství v ČR
Sekce
Název právní normy
Zákony
Vyhlášky

Školský zákon 561/2004 Sb.
•

•

•
•

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
nadaných
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování
poradenských služeb ve školách a školských
poradenských zařízeních
Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním
uměleckém vzdělávání
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání

Odkaz na účinné znění
Znění účinné od 25. 8.
2020
Přehled aktuálních znění
vyhlášek ke školnímu
zákonu
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•

•

•

•
•
Zákony
Vyhlášky

Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví
náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních
zpráv a vlastního hodnocení školy
Vyhláška č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních
pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s
mimořádnými opatřeními při epidemii
koronaviru SARS CoV-2
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání
a některých náležitostech plnění povinné školní
docházky
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a
vzdělávání v konzervatoři

Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
•

•

Vyhláška č. 1/2006 Sb., kterou se stanoví druhy a
podmínky dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků a způsob jeho ukončení pro
pedagogické pracovníky škol zřizovaných
Ministerstvem vnitra
Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a
kariérním systému pedagogických pracovníků

Aktuální znění zákona k
1. 9. 2016
Přehled aktuálních znění
vyhlášek k zákonu o
pedagogických
pracovnících

Nařízení
vlády

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé
vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické
a přímé pedagogicko-psychologické činnosti
pedagogických pracovníků

Znění účinné od 1. 2.
2021

Nařízení
vlády

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů
vzdělání v základním, středním a vyšším odborném
vzdělávání

Znění účinné od 1. 9.
2020

Nařízení
vlády

Nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního
počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu
pro základní školu, střední školu a konzervatoř
zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí

Znění účinné od 1. 9.
2019

Směrnice

Směrnice MŠMT č. j. MSMT-24005/2016, o závazných
zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních
prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními
úřady obcí s rozšířenou působností

Znění účinné od 16. 1.
2019

Směrnice

Směrnice MŠMT č. j. MSMT-24005/2016, o závazných
zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních
prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními
úřady obcí s rozšířenou působností.

Znění účinné od 16. 1.
2019

Zdroj: MŠMT, 2020
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V souladu s ustanovením §177 odst. 2 školského zákona obec při zajišťování vzdělávání
a školských služeb, zejména při zřizování a zrušování škol a školských zařízení, dbá zejména
o soulad rozvoje vzdělávání a školských služeb se zájmy občanů obce, s potřebami trhu práce,
s demografickým vývojem a rozvojem svého území.

2.3. Financování regionálního školství v ČR
MŠMT z rozpočtu kapitoly 333 zabezpečuje financování jednotlivých školských úseků.
Největší objem finančních prostředků směřuje do oblasti regionálního školství. V rámci tohoto
úseku jsou poskytovány finanční prostředky na tzv. přímé náklady na vzdělávání pro školy a
školská zařízení zřizované obcemi a svazky obcí a kraji, neinvestiční dotace soukromému a
církevnímu školství a plně je zabezpečeno financování přímo řízených organizací.
Postup při rozpisu rozpočtu přímých výdajů pro školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí,
nebo dobrovolným svazkem vychází z ustanovení § 161, 161a, 161b, 161c a § 163 odst. 1
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Materiál č.j. MSMT-168/2020
obsahuje popis postupu při rozpisu rozpočtu přímých výdajů pro školy a školská zařízení
zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí v roce 2020.
Školám a školským zařízením - příspěvkovým organizacím města - je z rozpočtu města
poskytován příspěvek na provoz. Tento provozní příspěvek je určen především na úhradu
základních provozních výdajů organizace: energie (teplo, voda, elektrická energie), spotřební
materiál, telefony, pojištění, nájemné (sportovní hala) a ostatní provozní služby, základní
opravy a údržba, vybavení (hmotný majetek), odpisy (tvoří pak investiční fond). Výše
provozního příspěvku je stanovena z celkových provozních nákladů po odečtení vlastních
výnosů organizace (např. stravné, školné, pronájem, úroky). V případě schválení zřizovatelem
může být základní provozní příspěvek navýšen o prostředky určené na tzv. jmenovité akce opravy budov nebo nákupy zařízení. Rozsáhlejší investiční akce, zejména rekonstrukce nebo
vybrané jmenovité údaje, může hradit přímo město (jako zřizovatel) ze svého rozpočtu,
případně lze poskytnout investiční dotaci z rozpočtu města.
Reforma financování regionálního školství se soustřeďuje na oblast financování škol a
školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi a svazky obcí. Principy financování soukromých
a církevních škol zůstávají stejné jako dosud. Základní principy nového systému financování
jsou následovné (MŠMT, 2020):
•

•

Větší míra centralizace při financování RgŠ ÚSC (náhrada části sytému stávajících
republikových a krajských normativů systémem normativů stanovených centrálně z
úrovně MŠMT). Zajištění rovnosti financování v případech, kdy rozdíly byly
nedůvodné.
Zavedení zcela odlišného systému normativního financování pedagogické práce ve
vybraných druzích škol (mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře) a
typech školských zařízeních (školní družiny) zřizovaných ÚSC. Právní předpisy pro ně
stanoví maximální možný rozsah vzdělávání, nebo maximální možný rozsah přímé
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•

pedagogické činnosti hrazený ze státního rozpočtu. To zajistí větší transparentnost a
předvídatelnost pro ředitele škol.
Velký důraz bude kladen na pravdivost, úplnost a správnost vykazovaných údajů, které
budou přímo sloužit pro stanovení části rozpočtu školy nebo školského zařízení.

Obrázek 2: Reforma financování RgŠ

Zdroj: MŠMT, 20202
MŠMT definuje postup financování pedagogické práce ze státního rozpočtu následovně:
a) Ve vybraných druzích škol a typech školských zařízení: Vybrané druhy škol a školní družiny
předkládají ministerstvu údaje o svých pedagogických pracovnících v rozsahu, termínech a
struktuře stanovených prováděcím právním předpisem. Tím definují svůj nárok na příděl zdrojů
státního rozpočtu. Ministerstvo posoudí, zda definovaný nárok nepřekračuje nárok vyplývající
pro školu/školské zařízení ze stanoveného maximálního rozsahu vzdělávání (tzv. PHmax).
Není-li PHmax překročen, je škole/školskému zařízení přiznán objem tarifních platů (včetně
příslušenství) ve výši definovaného nároku. Pokud definovaný nárok překračuje nárok

2

Vysvětlivky:
• Normativ na žáka (stanovovaný krajským úřadem) je nahrazen normativem na1 pedagogického
pracovníka (stanoví MŠMT).
• Objem platových tarifů – podle skutečné potřeby.
• Ostatní složky platu – normativně stanovené MŠMT, přičemž normativ nenárokových složek platu bude
ještě zohledňovat naplněnost tříd a oddělení a inkluzi (pomocí opravných koeficientů).
• U VOŠ a ZUŠ – princip financování „na žáka“ jako dosud, normativ však stanoví MŠMT – bude pro
všechny v ČR stejný.
• KÚ může v odůvodněných případech objektivní potřeby dofinancovat z rezervy.
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vyplývající pro školu/školské zařízení ze stanoveného PHmax, je škole/školskému zařízení
přiznán objem tarifních platů (včetně příslušenství) ve výši odpovídající PHmax. Přiznaný
objem finančních prostředků na platové tarify je zvýšen o objem finančních prostředků na
ostatní nárokové složky platů pedagogů (stanovený normativ x přiznaný počet úvazků) +
příslušenství a o objem finančních prostředků na nenárokové složky platů pedagogů (stanovený
normativ x přiznaný počet úvazků x koeficient naplněnosti x koeficient společného vzdělávání)
+ příslušenství.
b) V ostatních druzích škol a typech školských zařízení: U ostatních druhů škol a typů
školských zařízení (mimo vybrané) bude financování pedagogické práce nadále řešeno
normativně na žáka, zčásti prostřednictvím oborových normativů stanovených centrálně
MŠMT (pro VOŠ a ZUŠ) a zčásti prostřednictvím republikových a krajských normativů, tzn. v
současném režimu pro školská zařízení mimo školních družin.
Postup financování nepedagogické práce ze státního rozpočtu vymezuje MŠMT takto:
a) V mateřských, základních a středních školách: Prostřednictvím normativů na školu, na
pracoviště a na třídu (u SŠ na třídu v oboru vzdělání) stanovených centrálně MŠMT.
b) Ve vyšších odborných školách a konzervatořích: Prostřednictvím normativů na školu, na
pracoviště a na studenta v akreditovaném vzdělávacím programu/na žáka v oboru vzdělání,
stanovených centrálně MŠMT.
c) V základních uměleckých školách: Prostřednictvím oborových normativů na žáka
stanovených centrálně MŠMT.
d) V ostatních školských zařízeních: Prostřednictvím republikových a krajských normativů,
tzn. v současném režimu.
Nově je definována rezerva, která bude rozepisována na krajské úřady již z úrovně ministerstva
nad rámec normativního rozpisu rozpočtu. Krajské úřady budou přidělenou rezervu využívat
přednostně k řešení finančních dopadů podpůrných opatření podle § 16 školského zákona nově
přiznaných dětem, žákům a studentům v průběhu daného kalendářního roku a finančních
dopadů případného nárůstu výkonů v novém školním roce, ale i k zohlednění objektivních
(normativně nepostižitelných) specifik jednotlivých škol/školských zařízení, a to zejména v
oblasti personálního zabezpečení specifických podmínek jejich provozu.
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3. Profil města Slavičín
,,Cílem vzdělání a moudrosti je,
aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života,
po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost,
znal přítomnost a předvídal budoucnost”
J. A. Komenský
Slavičín je město ležící v okrese Zlín, přičemž je od tohoto krajského města vzdáleno 22 km
jihovýchodně. Slavičín leží v nadmořské výšce 380 m n. m. a je obklopen Bílými Karpaty a
Vizovickými vrchy. Obcí protéká potok Říka. Administrativně spadá obec do území Zlínského
kraje, okresu Zlín, SO ORP Luhačovice, přičemž Slavičín je obec s pověřeným obecním
úřadem (POÚ) pro obce Bohuslavice nad Vláří, Lipová, Petrůvka, Rudimov a Šanov. Slavičín
je rovněž centrem mikroregionu Luhačovské Zálesí.
Obrázek 3: Administrativní vymezení města Slavičín

Zdroj: ČSÚ, 2019
Město Slavičín je zřizovatelem dvou mateřských a dvou základních škol a domu dětí a mládeže.
Kromě toho se na území města nachází soukromá mateřská škola, základní škola praktická a
speciální, gymnázium a střední odborná škola, základní umělecká škola. Pro dlouhodobý záměr
rozvoje a využití škol a školských zařízení zřizovaných městem Slavičín i pro řešení dalších
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dílčích problémů je významná informace o demografickém vývoji ve městě a okolních obcích
v následujících letech.
Počet obyvatel města k 31. 12. 2018 byl 6 468. Za 10 let se počet obyvatel snížil o bezmála 400
(viz Tabulka 4). Tento úbytek je způsoben zejména záporným migračním saldem, čili úbytku
lidí vlivem stěhování. Migrační saldo je po celou sledovanou dobu deseti let záporné - v roce
2018 byl dokonce počet vystěhovalých nejvyšší. Přirozené saldo, tedy rozdíl narozených a
zemřelých, je až na výjimky kladné.
Tabulka 4: Demografický vývoj ve městě Slavičíně

Střední
stav

Narození celkem

Zemřelí
celkem

Přirozený
přírůstek

přistěhovalí

vystěhovalí

přírůstek
stěhování

6 904
6 879
6 842
6 812
6 760
6 683
6 617
6 597
6 582
6 562
6 513

65
56
84
53
57
51
50
94
56
74
68

47
53
56
67
54
58
73
58
57
72
66

18
2
28
-14
2
-7
-24
35
-1
2
2

107
68
67
63
87
64
72
102
78
108
106

131
139
142
108
137
140
98
127
129
126
177

-24
-71
-75
-45
-50
-76
-26
-25
-51
-18
-71

Rok

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Stěhování
Celkový
přírůstek

-6
-69
-47
-59
-48
-83
-50
10
-52
-16
-69

Stav
31. 12.

6 916
6 847
6 800
6 776
6 728
6 645
6 595
6 605
6 553
6 537
6 468

Zdroj: Databáze demografických údajů za vybraná města ČR, 2020
Celkový trend stárnutí města však není v ČR ničím ojedinělým, následující graf zachycuje
demografický vývoj pro Zlínský kraj, přičemž podobná situace platí pro celou republiku.
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Graf 1: Věková struktura k 31. 12. 2018 - Zlínský kraj

Zdroj: ČSÚ, věková struktura (k 31. 12. 2018)
Pro komplexnost přehledu uvádíme ještě podíl obyvatelů vybraných obcí Zlínského kraje.
Srovnání je prováděno na obcích s pověřeným obecním úřadem, přičemž v této kategorii obcí
je i město Slavičín.
Tabulka 5: Počet obyvatel ve vybraných městech a obcích Zlínského kraje k 1. 1. 2019
Název obce

Počet obyvatel
celkem

muži

Průměrný věk
ženy

celkem

muži

ženy

Bohuslavice nad Vláří

372

187

185

43,3

42,1

44,6

Lipová

359

178

181

40,2

38,3

42,1

Petrůvka

334

155

179

43,4

44,2

42,7

Rokytnice

594

295

299

44,9

44,5

45,3

Rudimov

252

137

115

44,3

41,7

47,5

Slavičín

6468

3176

3292

44,0

42,0

45,8

Šanov

479

245

234

44,2

43,0

45,5

Brumov - Bylnice

5540

2806

2734

42,4

40,5

44,4

Luhačovice

5045

2474

2571

45,1

42,7

47,4

Valašské Klobouky

4951

2448

2503

41,9

40,1

43,7

Zdroj: Český statistický úřad, 2020
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Přehled počtu žáků ve městě je uveden v tabulce 6. Údaje jsou čerpané z Ministerstva financí,
které publikuje Tabulku - Počty dětí a žáků ve školách zřizovaných obcemi, vždy stav ke dni
30.9. daného roku.

Děti
v běžných
třídách MŠ

Děti ve
speciálních
třídách MŠ

Děti v MŠ
celkem

Děti
v přípravném
stupni ZŠ
speciální

Děti
v přípravné
třídě ZŠ

Žáci
v běžných
třídách ZŠ

Žáci ve
speciálních
třídách ZŠ

Žáci v ZŠ
celkem

Tabulka 6: Vývoj počtu žáků ve městě Slavičíně za roky 2014–2018

2014

220

10

230

0

0

611

0

611

2015

224

10

234

0

0

604

0

604

2016

222

10

232

0

0

611

0

611

2017

213

10

223

0

0

628

0

628

2018

218

10

228

0

0

611

0

611

Rok

Zdroj: Ministerstvo financí ČR, 2020
Z tabulky možno vyčíst, že počet dětí v MŠ a žáků v ZŠ je poměrně konstantní. Přestože
porodnost výrazně nevzrůstá, z důvodu stoprocentní naplněnosti mateřských škol se město
Slavičín jako zřizovatel dostává do situace, kdy je potřeba se zabývat možnostmi navýšení
kapacit i s ohledem na schválení novely školského zákona, která mimo jiné řeší zavedení
povinné školní docházky už v posledním roce mateřské školy a rozšíření nabídky i pro děti od
dvou let. Zaručit místo v MŠ má zavedení spádových obvodů, stejně jako je tomu u základních
škol. To však znamená, že v mateřských školách bude muset být vytvořena pro tyto děti rezerva
a bude nutno upravit kritéria přijímání dětí do MŠ v souladu s novelou zákona.
Údaje o počtu narozených dětí a migraci mohou sloužit jako orientační údaje o možném počtu
dětí v prvních třídách ZŠ nebo nástupu tříletých (resp. dvouletých) dětí do MŠ v daném roce.
Jde pořád jen o orientační odhad, protože nezachytává další faktory, které se odhadovat nedají
(odklad školní docházky, skutečné bydliště může být jiné než oficiálně nahlášené, stěhování
rodin v průběhu roku apod.)
Prognóza vývoje počtu obyvatel je založena na mnohem delších datových záznamech o počet
narozených a migraci, které sahají až do roku 1971. Pomocí lineární funkce můžeme načrtnout
odhad vývoje obyvatel ve městě Slavičíně, který znázorňuje graf 2. Jelikož máme k dispozici
dostatečně dlouhou časovou řadu, prognóza zachytává odhad vývoje počtu obyvatel na dalších
5 let. Pro přehlednost graf zobrazuje pouze desetileté období (5 let reálná data a 5 let prognóza).
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Graf 2: Prognóza vývoje počtu obyvatel města Slavičín do roku 2023
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Zdroj: vlastní zpracování
Spolehlivost tohoto modelu je 93,72% (R2 = 0,9372), tzn. při nezměněném vývoji porodnosti
a migrace se bude vývoj počtu obyvatel vyvíjet na 93% podle dané prognózy.
Jak je vidět z Grafu 2, ve sledovaném období docházelo pravděpodobností více než 90% bude
docházet každoročně k úbytku obyvatel města (ať už vlivem úmrtnosti, nízké porodnosti nebo
migrace), přičemž také klesá počet nově narozených dětí. Porodnost za posledních 10 let (2008–
2010) má poměrně výrazné výkyvy (nejnižší počet živě narozených dětí (50 dětí) byl
zaznamenán v roce 2014, naopak nejvyšší počet (94 dětí) hned následujícím roce 2015 – viz
tabulka 4). Průměrný počet narozených dětí za posledních 10 let je 64 dětí. Z tohoto údaje, jako
i z ostatních dat vyplývá, že v horizontu cca 20 let, tj. v době, kdy z dětí narozených v letech
2008-2010 budou potencionální rodiče, dojde pravděpodobně k ještě výraznějšímu snížení
porodnosti. Podle těchto čísel lze v budoucnu předpokládat výrazný pokles počtu dětí.
V další části koncepce budeme pracovat také se srovnáváním města Slavičín s podobně velkými
městy z regionu. Jako vhodná města pro analýzu se jeví města Brumov-Bylnice, Luhačovice a
Valašské Klobouky. Ve snaze zachytit důležité odlišnosti srovnávaných měst uvádíme analýzu
zachycenou v tabulce 7. Tabulka uvádí jak reálné hodnoty, tak pak referenční podíly vztažené
k městu Slavičín.
Údaj počtu obyvatel vypovídá, že město Slavičín je ze sledovaných měst největší. Pokud se ale
podíváme na referenční hodnoty ekonomických ukazatelů (majetek, příjmy a výdaje), tak na
referenčních hodnotách vidíme, že každé ze sledovaných měst má tyto ukazatele vyšší než
město Slavičín, které je ale co do počtu obyvatel největším z nich. Pokud se stejnou optikou
podíváme na referenční hodnoty v oblasti školství (kapacita MŠ a ZŠ a počet žáků v MŠ a ZŠ),
tak jsou tyto referenční hodnoty oproti městu Slavičín naopak ve všech sledovaných městech
menší.
Z provedeného tedy pro město Slavičín vyplývá jedna nepříjemná informace a to sice, že město
Slavičín s nižšími zdrojích než okolní srovnatelná města (měřeno počtem obyvatel) obsluhuje
25

vzdělávací služby pro větší počet obyvatel, dětí i žáků. I když je podstatná část výdajů do
školství financována prostřednictvím normativů ze státního a krajského rozpočtu, hlavní podíl
investičních výdajů je zátěží pro městské rozpočty. Stejně tak s vyšší poptávkou po službách
ZŠ a MŠ souvisí také sekundární výdaje do infrastruktury, volnočasových aktivit, bezpečnosti
dětských hřišť nebo sportovišť.
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Tabulka 7: Analýza srovnání vybraných parametrů podobných měst.
Obec/město
Počet obyvatel
Referenční podíl počtu obyvatel vůči městu Slavičín
Příjmy**
Referenční podíl příjmů vůči městu Slavičín
Výdaje**
Referenční podíl výdajů vůči městu Slavičín
Saldo**
Majetek celkem**
Referenční podíl majetku vůči městu Slavičín
Cizí zdroje celkem**
Referenční podíl cizích zdrojů vůči městu Slavičín
Kapacita MŠ
Referenční podíl kapacity MŠ vůči městu Slavičín
Počet dětí v MŠ
Referenční podíl počtu dětí vůči městu Slavičín
Kapacita ZŠ
Referenční podíl kapacity ZŠ vůči městu Slavičín
Počet žáků ZŠ
Referenční podíl počtu žáků vůči městu Slavičín

Město Slavičín
6 537
100%
20,60
100%
19,33
100%
1,26
129,69
100%
5,79
100%
237
100%
228
100%
1020
100%
611
100%

Město Brumov Bylnice
5 561
85%
23,54
114%
21,60
112%
1,94
135,62
105%
7,57
131%
160
68%
146
64%
924
91%
449
73%

Město Luhačovice
5 061
77%
27,41
133%
30,21
156%
-2,80
267,05
206%
3,29
57%
180
76%
137
60%
800
78%
567
93%

Město Valašské
Klobouky
4 955
76%
28,93
140%
31,70
164%
-2,77
165,33
127%
4,79
83%
150
63%
143
63%
780
76%
550
90%

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat monitor.statnipokladna.cz a Lysáček 2020.
Poznámky:

* Referenční podíly jsou uváděny vždy k hodnotám města Slavičína.
** V tisících v přepočtu na 1 obyvatele
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4. Mateřské školy
Tato kapitola je zaměřená na zhodnocení současného stavu a potenciálu předškolního
vzdělávaní na území města Slavičína. Je rozdělená na deskriptivní, analytickou a návrhovou
část. Deskriptivní část zachycuje výchozí stav v oblasti předškolního vzdělávání v ČR, se
zaměřením se na popis mateřských škol na území města Slavičína. Analytická část je členěná
na obsahově-koncepční část zaměřenou na kurikulární politiku sledovaných škol a finančněinvestiční část, která řeší ekonomickou stránku jich fungování. Návrhová část se věnuje
prioritám a strategickým cílům v oblasti preprimárního vzdělávaní ve městě, návrhu opatření,
možnostem jejich implementace, jakož i identifikaci a formulaci potenciálních monitorovacích
indikátorů.

4.1. Výchozí stav v oblasti předškolního vzdělávání
„V dítěti leží osud budoucnosti.“
Maria Montessori

4.1.1. Základní pilíře předškolního vzdělávaní v ČR
Předškolní vzděláváni v ČR je legislativně vymezeno školským zákonem3. Dle uvedeného
zákona „předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se
na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení si základních pravidel
chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří
základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá
vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje
speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.“
Mateřská škola je určena pro děti zpravidla od tří do šesti let, po novele školského zákona je
však nyní možná docházka i dvouletých dětí, pokud má mateřská škola potřebné vybavení k
péči o batolata. Do jedné třídy mateřské školy je možné zařadit děti různého věku. V jedné třídě
může být zapsáno až 24 dětí, v případě povolení výjimky od zřizovatele maximálně 28 dětí. Od
počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do
zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Povinné
předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
Ve třídě s celodenním provozem pracují zpravidla dvě učitelky mateřské školy, jejichž úvazek
se po dobu náročných činností překrývá. Výchova a vzdělávání v mateřské škole se
uskutečňují podle školního vzdělávacího programu, který si každá mateřská škola sama
zpracovává. Školní vzdělávací program musí být v souladu s Rámcovým vzdělávacím

Zákon č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon).
3
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programem pro předškolní vzdělávání, který je závazným výchovně vzdělávacím dokumentem
vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Nejvíce mateřských škol v ČR je veřejných. Ty jsou zřizovány obcí, krajem, státem nebo
svazkem obcí. Dále mohou být mateřské školy zřizovány soukromými subjekty, církvemi a
církevními společnostmi. Mateřské školy jsou zapsány do rejstříku škol a školských zařízení.
Od 1. 9. 2016 mohou žádat o zápis do rejstříku škol a školských zařízení i lesní mateřské školy.
Předškolní vzdělávání se uskutečňuje rovněž v přípravných třídách základních škol. Ty
jsou určeny dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Do přípravné
třídy lze přijmout jen děti, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich
vývoj a kterým byl udělen odklad školní docházky. Přípravné třídy zřizuje obec, svazek obcí
nebo kraj a od školního roku 2015/16 i církev.
V souvislosti s odkladem povinné školní docházky školský zákon v § 37 odst. 1 uvádí, že
ředitel školy odloží začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud o to
písemně požádá zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce a
žádost je doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a
odborného lékaře nebo klinického psychologa za předpokladu, že dítě není tělesně nebo
duševně přiměřeně vyspělé. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení
školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
Ve školním roce 2018/19 poskytovalo předškolní vzdělávání 5287 mateřských škol, tj. o 18
škol více než v předchozím školním roce. V mateřských školách se vzdělávalo 363776 dětí, což
představuje nárůst o 1020 dětí oproti školnímu roku 2017/18. Z hlediska věkového složení se
nejvíce dětí vyskytuje ve skupině tříletých až pětiletých, ale procentuální zastoupení této
skupiny ve sledovaném období klesá (Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávání v České
republice v roce 2018)4.

4.1.2. Mateřské školy na území města Slavičína
Na území města Slavičína působí dvě veřejné mateřské školy:
•
•

Mateřská škola Slavičín - Vlára5
Mateřská škola Slavičín - Malé Pole6

Obě mateřské školy Vlára a Malé Pole jsou příspěvkovými organizacemi města Slavičín, které
je jejich zřizovatelem. Jejich kapacita je v současnosti plně využita (viz tabulka 6).

4

http://sdv.msmt.cz/file/50960/download/
webové stránky MŠ: https://msvlara.estranky.cz/
6
webové stránky MŠ: https://msdlouhaslavicin.estranky.cz/
5
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Od listopadu 2020 byla ve městě otevřena také soukromá mateřská škola - Elánek Slavičín7,
která má kapacitu 12 dětí. Vliv této soukromé mateřské školy na předškolní vzdělávání ve městě
Slavičíně nemohl být vzhledem na krátkou dobu provozu do této koncepce zapracován.
K datu dokončení této koncepce nejsou na území města Slavičína zřízeny žádné jesle.

Tabulka 8: Počty dětí v mateřských školách v letech 2015/16 – 2019/20
Školský rok
počet dětí v MŠ Vlára celkem
z toho počet dětí na výjimku (nad max. počet 24
dětí na třídu)
z toho počet dětí do 3 let
z toho počet dětí v předškolním ročníku
z toho počet dětí dojíždějících z okolních obcí
kapacita školky budova Vlára
počet dětí v budově Vlára
kapacita školky budova Nevšová
počet dětí v budově Nevšová
počet dětí v MŠ Malé Pole celkem
z toho počet dětí na výjimku (nad max. počet 24
dětí na třídu)
z toho počet dětí do 3 let
z toho počet dětí v předškolním ročníku
z toho počet dětí dojíždějících z okolních obcí
kapacita školky budova Malé Pole
počet dětí v budově Malé Pole
kapacita školky budova Hrádek
počet dětí v budově Hrádek
počet tříd v budově Malé Pole
počet místností pro děti v budova Malé Pole
počet dětských hřišť u budovy Malé Pole

2019/20

2018/19

2017/18

2016/17

2015/16

94
12

94
12

93
12

94
12

94
12

1
34
13
66
66
28
28
136

0
23

0
25

0
36

0
17

66
66
28
28
134

66
65
28
28
131

66
66
28
28
138

66
66
28
28
140

16
5
34
17
112
108
28
28
4
8
1

14
7
44
11
112
106
28
28
4
8
1

11
8
43
12
112
103
28
28
4
8
1

18
13
51
13
112
110
28
28
4
8
1

20
4
53
8
112
112
28
28
4
8
1

Zdroj: MŠ Vlára a MŠ Malé Pole, 2020
Ukazatel kapacity budovy MŠ uvádí maximální počet dětí, které mohou jednotlivé MŠ
přijmout. Počítá se tedy i s dětmi, které jsou přijímány tzv. na výjimku, tedy nad ideální počet
24 dětí na jednu třídu, který je stanoven zákonem. Ve všech sledovaných letech obě MŠ
přijímaly děti nad tento zákonem stanovený limit.

7

webové stránky MŠ: http://elanek.cz/slavicin
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MATEŘSKÁ ŠKOLA SLAVIČÍN – VLÁRA
Tato mateřská škola se nachází ve
Slavičíně na sídlišti Vlára. Svou činnost
zde zahájila v roce 1995. V přízemí má
dvě velké třídy, tělocvičnu, kuchyň,
přípravnou kuchyňku, šatny, sociální
zařízení, ředitelnu a dvě velké
odpočívárny pro děti v půdních
prostorách. Od roku 2003 je MŠ
příspěvkovou organizací města Slavičín.
Byla zřízená na základě usnesení
Zastupitelstva města Slavičín, kdy došlo
k sloučení MŠ Vlára a MŠ Nevšová (Nevšová je místní část Slavičína, vzdálená 5 km od něj).
Původní MŠ Nevšová byla otevřena 28. 8. 1981. Budova Nevšová v současnosti zabezpečuje
provoz jedné třídy MŠ Vlára. Nachází se v ní jedna velká třída, malá výtvarná pracovna, šatna,
sociální zařízení, kuchyň, jídelna a ředitelna.
V současné době má MŠ Vlára otevřeny celkem čtyři třídy. Tři třídy zabezpečuje budova na
sídlišti Vlára a jednu třídu budova Nevšová. Děti jsou do tříd rozdělovány podle věku: mladší
- Berušky, starší - Sovičky. Zajímavostí školy je speciální logopedická třída – Pusinky, s
kapacitou deset dětí.
V roce 2000 MŠ rozšířila své prostory o další místnost (dříve v ní byl umístěn klub důchodců).
Tato místnost nejdříve sloužila jako výtvarná pracovna, ale od roku 2005 je využívána jako
speciální logopedická třída – Pusinky.
V areálu školky se nachází prostorná školní zahrada. Děti z MŠ Vlára využívají také možnosti
nedalekého dětského hřiště a lesa. Jakákoliv další přístavba nebo stavební rozšiřování kapacit
školy jsou z hlediska stavebně-technických parametrů nemožné.
Přehled základných informací o MŠ Vlára zachycuje následující tabulka 9.

31

Tabulka 9: Materiální a personální vybavení MŠ Vlára
Školní rok
2019/20
2018/19
počet tříd 3
3
budova Vlára
počet místností
3 třídy +
3 třídy +
pro děti - budova
koupelny a
koupelny a
Vlára
WC +
WC +
tělocvična
tělocvična
počet dětských
hřišť - budova
1 (zahrada)
1 (zahrada)
Vlára
počet tříd 1
1
budova Nevšová
počet místností
1 třída +
1 třída +
pro děti - budova
koupelna a
koupelna a
Nevšová
WC + jídelna WC + jídelna
počet dětských
hřišť u budovy
Vlára
kapacita kuchyně
v budově Vlára
počet strávníků
z toho děti
z toho
zaměstnanci
z toho ostatní
kapacita kuchyně
v budově
Nevšová
počet strávníků
z toho
zaměstnanci
z toho žáci
z toho ostatní
počet
zaměstnanců
celkem (interní
zaměstnanci)
z toho pedagogičtí
zaměstnanci
z toho
nepedagogičtí
zaměstnanci

2017/18

2016/17

2015/16

3

3

3

3 třídy +
koupelny a
WC +
tělocvična

3 třídy +
koupelny a
WC +
tělocvična

3 třídy +
koupelny a
WC +
tělocvična

1 (zahrada)

1 (zahrada)

1 (zahrada)

1

1

1

1 třída +
koupelna a
WC+
jídelna

1 třída +
koupelna a
WC + jídelna

1 třída +
koupelna a
WC + jídelna

1

1

1

1

1

78

78

77

78

78

78
66

78
66

77
65

78
66

78
66

12

12

12

12

12

0

0

0

0

0

32

32

32

32

32

4

4

4

4

4

28
0

28

28

28

28

17

17

16

16

16

9

9

8

8

8

8

8

8

8

8
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Zdroj: MŠ Vlára, 2020
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MATEŘSKÁ ŠKOLA - MALÉ POLE
Tato mateřská škola byla postavena v
roce 1966 v části města Slavičína Malé
Pole a uvedena do provozu v lednu 1967
jako trojtřídní MŠ pro 80 dětí. Patří mezi
klasické sídlištní mateřské školy, které se
v té době stavěly. S postupnou výstavbou
panelových domů a velkým počtem dětí
na sídlišti se v říjnu 1976 začala stavět
druhá budova se dvěma prostornými
třídami, které se již v září 1977 zaplnily
dětmi. Obě budovy jsou průchozí,
spojené menší prosklenou halou.
Mateřská škola bývala řadu let přeplněná, do čtyř tříd docházelo až 125 dětí. Ke konci minulého
století se situace změnila a počet narozených dětí se postupně snižoval. V současné době je MŠ
čtyřtřídní.
Od 1.1.2001 má školka právní subjektivitu, zřizovatelem je Město Slavičín. Se změnou státní
správy byla zastupitelstvem města Slavičína s platností od 1.1.2003 k zařízení přiřazena
mateřská škola Hrádek na Vlárské dráze. Tím došlo k rozšíření kapacity MŠ o odloučené
pracoviště s jednou třídou a kapacitou 28 dětí.
Toho času má školka tyto třídy:
•
•

na MŠ Dlouhá: Lvíčci (třída smíšená), Berušky (třída smíšená), Sluníčka (třída
smíšená), Motýlci (děti 5 – 6 /7/ let).
na MŠ Hrádek má jednu třídu - Broučci a je to třída smíšená.

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami byla, s ohledem na jejich zdravotní stav,
umožněna integrace mezi své vrstevníky do jednotlivých tříd.
MŠ spolupracuje se základními školami. V oblasti školní zralosti dítěte nabízí pedagogický
pracovník rodičům odbornou pomoc, konzultace a doporučuje návštěvu odborníka. Dále
informuje rodiče o odborných pracovištích, které jim mohou poskytnout podporu při
vzdělávacích a výchovných obtížích dítěte. V rámci logopedické péče pedagogický personál
spolupracuje s logopedy, jejichž ordinace sídlí ve Valašských Kloboukách a ve Zlíně. V rámci
integrace zdravotně postižených dětí spolupracují pracovníci s odbornými centry ve Zlíně –
Duha, středisko rané péče Eduko.
Přehled základních informací MŠ Malé Pole nabízí tabulka 10.
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Tabulka 10: Materiální a personální vybavení MŠ Malé Pole
Školní rok
2019/20 2018/19 2017/18
kapacita kuchyně v budově Malé Pole
počet strávníků
z toho děti
z toho zaměstnanci
z toho ostatní
kapacita kuchyně v budově Hrádek
počet strávníků
z toho zaměstnanci
z toho žáci
z toho ostatní
počet zaměstnanců celkem (interní
pracovníci)
z toho pedagogičtí zaměstnanci
z toho nepedagogičtí zaměstnanci

2016/17

2015/16

130
125
108
17
0
100
51
5
39
7
19

130
121
106
15
0
100
50
5
38
7
18

130
115
103
12
0
100
52
5
40
7
18

130
126
110
16
0
100
54
4
42
8
18

130
127
112
15
0
100
58
4
45
9
17

11
8

10
8

10
8

10
8

10
7

Zdroj: MŠ Malé Pole, 2020
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4.2. Analytická část pro mateřské školky
„Dávat podněty do života a poskytovat pak dostatečný prostor
ke svobodnému vývoji – v tom je primární úloha vychovatele.“
Maria Montessori

4.2.1. Obsahově-koncepční část
Hlavní směry vzdělávací politiky pokrývají všechny součásti a úrovně vzdělávání. Cíle, směry
a principy zde vymezené jsou aplikovatelné pro všechny stupně vzdělávání, od předškolního,
přes základní a střední školství až po terciární a další vzdělávání. Co se týče oblasti
předškolního vzdělávaní, strategie ČR do roku 2030+ vymezuj například specifický cíl Zvýšit
účast dětí ze sociálně znevýhodňující prostředí na předškolním vzdělávání jako prevenci
možného školního neúspěchu, včasnými opatřeními redukovat dopad rizikových faktorů
na straně rodiny.
Předškolní vzdělávání má podle zahraničních studií (Melhuish a kol., 20158, Heckman a kol.,
20109) výrazný vliv na rozvoj prerekvizit úspěšnosti začlenění dětí ze znevýhodněného
prostředí do základních škol a další úspěšnost v životě. Pozitivní vliv je však evidován
zejména v případech, kdy docházka trvá dva a více let a je dostatečně kvalitní (viz
metastudie Melhuish a kol., 2015). Investice do kvalitních předškolních programů pro sociálně
znevýhodněné děti mohou mít během života jedinců 7-10násobnou návratnost ve zvýšení školní
úspěšnosti, vyšší zaměstnanosti, nižší nemocnosti a kriminalitě. Pozitivní efekty se přitom
přenášejí i na potomky podpořených dětí (Heckman a kol., 2010). Také dle dostupných českých
dat ze sociálně znevýhodněných oblastí jsou dva roky školní docházky při kontrole dalších
faktorů (vzdělání rodičů, lokalita, věk, etnicita) asociovány s vyšší úspěšností přechodu do
standardních základních škol i přechodu na střední školu (Roma Survey 2011). Posílení
předškolní docházky může být jednou z metod omezení problému školních odkladů i pro
děti mimo znevýhodněného prostředí.
Obsahově-koncepční zaměření každé MŠ v ČR vychází z rámcového vzdělávacího programu
ČR. Má podobu školního vzdělávací programu (ŠVP), který tvoří pedagogičtí pracovníci každé
školy a je schvalován a vydáván ředitelem školy.

MATEŘSKÁ ŠKOLA SLAVIČÍN – VLÁRA
Název ŠVP „Škola hrou“ vypovídá o hlavním záměru vzdělávací práce v MŠ Vlára. Hra je
náplní celého dne pobytu dítěte v MŠ a vede k plnění předškolního vzdělávání.

8

Melhuish, E. et al. (2015). A Review of Research on the Effects of Early Childhood Education and Care
(ECEC) upon Child Development. CARE Project (January): 1–117.
9
Heckman, J. J., Moon, S. H., Pinto, R., Savelyev, P. A., Yavitz, A. (2010). The Rate of Return to the
High/Scope Perry Preschool Program. Journal of Public Economics, 94(1‒2), 114‒128.
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Hlavní rámcové cíle, které vyjadřují základní orientaci předškolního vzdělávání:
•
•
•

Rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení se. - Co se právě teď dítě učí?
Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena společnost. - S jakou hodnotou se
právě teď dítě setkává?
Získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost
působící na své okolí. - Jaký má právě teď dítě prostor pro samostatnost a možnost
ovlivnit situaci, ve které se nachází?

Rámcové cíle pedagog naplňuje každodenní prací ve všech činnostech a situacích, které se v
průběhu dne vyskytnou, a to prostřednictvím vyváženého poměru spontánních a řízených
aktivit.
Vzdělávání směřuje k získání základů klíčových kompetencí:
•
•
•
•
•

kompetence k učení (chuť k učení, základní znalosti o světě kolem nás)
kompetence k řešení problémů (samostatné řešení problémů)
kompetence komunikativní (řečová vyspělost odpovídající věku)
kompetence sociální a personální (samostatnost i soužití v kolektivu)
kompetence činnostní a občanské (schopnost zvládat své činnosti, otevřenost
okolnímu dění)

Oblasti předškolního vzdělávání zahrnují:
•
•
•
•
•

Dítě a jeho tělo
Dítě a jeho psychika
Dítě a ten druhý
Dítě a společnost
Dítě a svět

Školní vzdělávací program vychází z přirozeného průběhu roku a je rozdělen do čtyř základních
témat: červený podzim, bílá zima, zelené jaro, žluté léto. Jednotlivá témata lze rozšiřovat o
prožitky dětí, které se neočekávaně vyskytnou. Délka témat je přibližně dva až tři měsíce, ale
není závazná. Lze zkrátit i prodloužit dle potřeb třídy a hodnocení učitelky. Témata jsou
rozpracována do podtémat. Jednotlivá podtémata lze vhodně doplňovat, obměňovat, případně
jinak upravovat dle potřeb učitelek nebo podle vzniklé situace.
K realizaci témat mají učitelky MŠ osobnostní a odborné předpoklady. Učitelky mají vhodné
podmínky a přiměřené množství materiálů k realizaci stanovených cílů. Činnosti jsou
dostatečně různorodé a přiměřené zájmu a schopnostem dětí. Je žádoucí, aby převažovaly hravé
činnosti, které budou vycházet ze zájmu dětí a budou respektovat jejich individuální možnosti
a potřeby. Rozvoj dětí s odkladem školní docházky řeší individuální plány. ŠVP je naplňován
na základě pečlivě vypracovaných třídních programů, které vychází z pedagogické diagnostiky,
z charakteristiky třídy, z personálních a materiálních podmínek školy. Na realizaci ŠVP se
podílí pedagogičtí i provozní zaměstnanci.
SWOT analýzy MŠ Slavičín Vlára, tak jak si ji zpracovala MŠ je součástí přílohy 1.

36

MATEŘSKÁ ŠKOLA SLAVIČÍN - MALÉ POLE
Dlouhodobé koncepční záměry MŠ Malé Pole jsou orientovány směrem k dítěti a směřují k
tomu, aby děti získaly dobré základy do života, dokázaly se vyrovnat s výzvami a problémy
současnosti a rychle se měnící doby. Vychází z osobnostně orientované výchovy:
•
•
•
•

•
•

Učit děti vnímat svět kolem sebe, dění v tomto světě a vytvořit základy pro odpovědný
postoj dítěte ke společenskému a přírodnímu prostředí.
Podporovat rozvoj sociálně-kulturních postojů, návyků a dovedností dítěte, učit je
přijímat společenské, morální a estetické hodnoty.
Zlepšovat tělesnou zdatnost, podporovat rozvoj pohybových dovedností učit
sebeobslužným dovednostem, vést děti ke zdravému životnímu stylu.
Podporovat duševní pohodu dětí, rozvíjet jejich intelekt, řeč, poznávací procesy a
funkce, city, vůli - cestou přirozené výchovy a vzdělávání na základě interakce s okolím
a svou vlastní prožitou zkušeností – se zaměřením na rozvoj smyslů.
Vychovávat a vzdělávat děti se specifickými vzdělávacími potřebami.
Rozvíjet spolupráci s rodiči dětí.

Školní vzdělávací program vychází z cílů a z povinného obsahu pěti oblastí Rámcového
programu pro předškolní vzdělávání. Pro přehlednost a hravou formu reprezentuje každou
oblast jiná barva:
Hlavní cíle:
• rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
• osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
• získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost,
působící na své okolí
V mateřské škole jsou podmínky, které umožňují mnoho činností a aktivit z různých oblastí
dětského života. Podporují všestranné a rovnoměrné rozvíjení dětských vědomostí, schopností
a dovedností s respektováním individuálních věkových, vývojových i zdravotních potřeb.
ŠVP je vytvořen jako dlouhodobý průběžně aktualizovaný program, skládající se ze tří oblastí,
které určují široký obsahový rámec:
1. oblast ekologická - SVĚT ZVÍŘAT A ROSTLIN
2. oblast mezilidských vztahů - SVĚT LIDÍ A JÁ
3. oblast společenského prostředí - SVĚT VĚCÍ KOLEM NÁS
Oblasti obsahují hlavní témata a doporučená podtémata (střednědobé a krátkodobé integrované
bloky), učitelky do třídních vzdělávacích plánů vybírají nebo tvoří jiné, které odpovídají
konkrétním potřebám a specifikům jednotlivých tříd:
- témata a podtémata nejsou časově vymezena, ani jejich délka, vzájemně se mohou
prolínat – průnik témat,
- podle aktuální situace a vzdělávací potřeby dětí jsou vybírány konkrétní vzdělávací cíle,
které prokazatelně vycházejí z oblastí ŠVP a ze tří cílů Rámcově vzdělávacího
programu pro MŠ,
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při výběru konkrétní činnosti a náplně výchovně vzdělávací práce ve třídě úzce
spolupracují obě učitelky.
Školní vzdělávací program je otevřený a přístupný dodatkům i změnám, které vyplynou
z konkrétních zkušeností při jeho realizaci.
-

SWOT analýzy MŠ Slavičín Malé Pole, tak jak si ji zpracovala MŠ je součástí přílohy 1.

4.2.2. Finančně-investiční část
Provozní výdaje škol a školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky jsou
hrazeny z rozpočtu zřizovatele, tj. z rozpočtu obce, svazku obcí nebo kraje. V případě státních,
církevních a soukromých škol jsou provozní výdaje hrazeny ze státního rozpočtu (z rozpočtu
ministerstva školství).
Investiční výdaje jsou hrazeny vždy zřizovatelem příslušné školy. V případě škol zřizovaných
obcemi (zejména mateřské a základní školy) jsou tyto výdaje hrazeny z obecních rozpočtů, v
případě krajských škol (zejména střední a vyšší odborné školy) z rozpočtů krajů. V případě
soukromých a církevních škol jsou školy financovány z rozpočtů soukromých či církevních
zřizovatelů.
Předškolní vzdělávání v mateřské škole může být (a v praxi většinou je) poskytováno za úplatu.
Ve veřejných a státních školách výši úplaty stanoví ředitel školy, přičemž je výrazně omezen
vyhláškou o předškolním vzdělávání. Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných
průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce. Do těchto
výdajů se přitom nezapočítávají výdaje hrazené z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy, což jsou zejména mzdové náklady, úhrada pojistného, náklady na učební
pomůcky a další výdaje související s dalším vzděláváním pracovníků a rozvojem škol a kvality
vzdělávání. Pokud je v daném kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz mateřské
školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, je výše úplaty poměrně krácena.
Bezúplatné je vzdělávání ve veřejných a státních mateřských školách od pěti let dítěte (resp. od
školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku). Bezplatné je také
vzdělávání v přípravné třídě základní školy.
S účinností od 1. 9. 2018 a aplikovatelností od 1. 1. 2020 jsou novelou školního zákona
stanoveny hodnoty PHmax – jedná se o maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti
financovaných ze státního rozpočtu na mateřskou školu. Hodnoty PHmax jsou nastaveny s
ohledem na počet tříd v jednom pracovišti (samostatné budově) a druh provozu mateřské školy,
norma je též nastavena i mateřským školám při zdravotnických zařízeních. Rozhodujícím
faktorem pro přidělení finančních prostředků již nebude počet dětí ve třídě, ale skutečný počet
hodin přímé pedagogické činnosti potřebný pro zajištění provozu mateřské školy. Vyhláška
také nově stanovila minimální počty dětí ve třídách mateřské školy s účinností od 1. 9. 2018. V
rámci zvyšování kvality vzdělávání a zohlednění vzdělávacích potřeb jednotlivých dětí byly
tyto minimální počty sníženy, a to s ohledem na vícetřídní mateřské školy.
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Na úvod shrneme financování mateřských škol v letech 2011-2020 v členění na prozní a
investiční výdaje.
MATEŘSKÁ ŠKOLA SLAVIČÍN – VLÁRA
Tabulka 11: Výdaje MŠ Vlára v období 2011-2020 - členění provozní výdaje x investiční výdaje (v
tis.Kč)
ZŠ Vlára
provozní
investiční
celkem
poskytnutá
průtoková
grant
výdaje
výdaje
půjčka*
dotace**
2011
855
8
863
0
0
0
2012
1 310
38
1 348
0
0
0
2013
1 110
1 547
2 657
0
0
0
2014
1 241
355
1 596
0
0
0
2015
1 762
4 414
6 176
0
0
0
2016
1 226
589
1 815
0
0
0
2017
1 277
0
1 277
0
0
0
2018
1 187
0
1 187
0
527
0
2019
1 315
0
1 315
0
0
0
2020
1 163
0
1 163
0
0
0
(předpoklad)

Zdroj: Lysáček, 2020
* Půjčky poskytnuté z rozpočtu města.
** Průtokové dotace, kdy poskytovatel (stát nebo kraj) určil příjemce a účel a město tak nemělo
možnost výši ani účel ovlivnit.

MATEŘSKÁ ŠKOLA SLAVIČÍN - MALÉ POLE
Tabulka 12: Výdaje ZŠ Slavičín Malé Pole v období 2011-2020 - členění provozní výdaje x investiční
výdaje (v tis.Kč)
MŠ Slavičín
Malé Pole
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
(předpoklad)

provozní
výdaje
1 644
1 378
1 506
1 506
1 648
1 556
1 954
1 654
1 793
1 560

investiční
výdaje
0
0
0
4 064
1 077
353
0
1 682
286
-

celkem
1 644
1 378
1 506
5 570
2 725
1 909
1 954
3 336
2 079
1 560

poskytnutá
půjčka*
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

průtoková
dotace**
0
0
0
0
0
0
507
625
0
0

grant
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Zdroj: Lysáček, 2020
* Půjčky poskytnuté z rozpočtu města.
** Průtokové dotace, kdy poskytovatel (stát nebo kraj) určil příjemce a účel a město tak nemělo
možnost výši ani účel ovlivnit.
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Komplexní přehled vývoje financování obou mateřských škol nabízí graf 3.
Graf 3: Provozní versus investiční výdaje mateřských škol v Slavičíne v letech 2011 – 2019
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2019

Zdroj: vlastní zpracování (v tis. Kč)
Investiční výdaje mají již svou podstatou v časovém rozvržení skokový charakter, což můžeme
vidět také v grafu 3. V mnoha letech jsou investiční výdaje nulové a dá se předpokládat, že
zřizovatel v těchto letech připravoval investiční projekty, případně své rozpočtové zdroje
směřoval do jiných oblastí. Hlavní investiční akce byly realizovány v letech 2014 – MŠ Malé
Pole a 2015 – MŠ Vlára. Soupis důležitých investičních projektů, realizovaných v obou MŠ za
posledních 5 let nabízí následující tabulka.

rok
2015
2015
2016

MŠ Slavičín Malé
Pole

MŠ
Slavičí
n Vlára

MŠ

Tabulka 13: Soupis investičních výdajů MŠ zřizovaných městem Slavičín kryté z rozpočtu města v
období 2015-2020 (v Kč)

popis
Přírodní zahrada (pracoviště Nevšová)
Přírodní zahrada (pracoviště Vlára)
Rekonstrukce střechy

2015 Rekonstrukce střechy
2015 Zahrada (pracoviště Hrádek)
Rekonstrukce kotelny (pracoviště
2016 Hrádek)
2018 Výměna oken a zateplení fasády
2019 Pořízení konvektomatu

z toho z
rozpočtu z toho z
výše
města
dotace
2 643 860 2 643 860
1 769 900
176 992 1 592 908
588 251
588 251
1 027 760
49 990

1 027 760
49 990

352 290
1 682 000

352 290

286 088

286 088

z fondu
investic
PO

Zdroj: Lysáček, 2020

40

V letních měsících školního roku 2014/2015 pak došlo k celkové rekonstrukci dětské umývárny
a sociálních zařízení v budově MŠ Vlára (pracoviště Nevšová).
Součástí MŠ Vlára (pracoviště Slavičín a Nevšová) jsou velké školní zahrady, které jsou od
podzimu 2015 nově vybaveny vzdělávacími a hracími prvky v přírodním stylu (v případě
pracoviště ve Slavičíně částečně podpořeno z prostředků EU). Investice do úpravy přírodní
zahrady představovaly pro MŠ největší investiční položku rozpočtu.
Hlavní investiční položku MŠ Malé Pole představoval projekt výměny oken a zateplení fasády
MŠ, který byl realizován v roce 2018. Druhou výraznou položkou byla investice do
rekonstrukce střechy (rok 2015). Poměr investic za období 2011-2019 je mírně ve prospěch MŠ
Vlára.
Graf 4: Srovnání druhů výdajů MŠ Vlára a MŠ Malé Pole za období 2011-2019

Investiční
výdaje
38%

MŠ VLÁRA

Investiční
výdaje
33%

Provozní
výdaje
62%

MŠ MALÉ POLE

Provozní
výdaje
67%

Při finanční analýze hospodaření příspěvkových organizací můžeme také sledovat financování
stejných aktivit ve srovnání s okolními městy. V oblasti vzdělávání se nabízí srovnání výdajů
k počtu žáků/dětí při výběru srovnatelných měst (Slavičín 6513 obyvatel, Brumov-Bylnice
5547 obyvatel, Luhačovice – 5068 obyvatel, Valašské Klobouky – 4966 obyvatel k roku 2018).
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Graf 5: Rozpočtové výdaje na mateřské školy v letech 2010–2018 (absolutní vyjádření)

Zdroj: Čechmánek na základě monitor.statnipokladna.cz, 2019
Souhrnné vyjádření výdajů za více let zahrnuje také investiční výdaje, které by ve vyjádření
za jeden vybraný rok mohly výrazně zkreslit vypovídací hodnotu údaje.
Graf 6: Mateřské školy ‒ kapacita a počet dětí v roce 2018

Zdroj: Čechmánek na základě monitor.statnipokladna.cz, 2019
Z grafického vyjádření údajů je zřejmé, že město Slavičín vydává na mateřské školky ze
sledovaných měst nejvyšší částku. Současně je však patrné, že město Slavičín je z výběru
sledovaných měst největší co do počtu obyvatel, tak zajištěním kapacity školek pro největší
počet dětí. Kvalitnějšího srovnání však dosáhneme poměrovým ukazatelem výdajů na jedno
dítě. Viz tabulka 14.
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Tabulka 14: Rozpočtové výdaje na jedno dítě v roce 2018
Slavičín

Brumov-Bylnice

výdaje 2010-201810

40623

17363

33876

24216

průměrné výdaje na 1 rok

4514

1929

3764

2691

kapacita MŠ k roku 2018

237

160

180

150

počet dětí v MŠ k roku 2018

228

146

137

143

naplněnost kapacity MŠ

96%

91%

76%

95%

výdaje na jedno místo

19

12

21

18

výdaje na jedno dítě

20

13

27

19

v tis. Kč

Luhačovice Valašské Klobouky

Zdroj: vlastní zpracování
Při vyjádření ukazatele výdajů obcí na jedno dítě vychází, že město Slavičín má ze srovnávací
skupiny obcí druhé nejvyšší výdaje na dítě. Vyšší výdaje vychází jen pro město Luhačovice.
Pokud se však do analýzy promítne také naplněnost kapacity obou obcí, tak je zřejmé, že město
Luhačovice zajišťuje služby méně dětem ve svých mateřských školách. Luhačovice jsou
v počtu přihlášených obyvatel o 22% menší než město Slavičín, avšak služby mateřských škol
jsou v Luhačovicích zajišťovány o 36% méně dětí. Z této analýzy lze tedy vyvodit, že město
Slavičín využívá úspory z rozsahu, jelikož více využívá kapacit svých MŠ.
V mateřských školách rodiče platí úplatu za vzdělávání dle § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o
předškolním vzdělávání. Výši měsíční úplaty stanovuje ředitel/ka mateřské školy. Výše měsíční
úplaty nesmí přesáhnout 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů
mateřské školy (bez tzv. přímých výdajů hrazených státem), připadajících na předškolní
vzdělávání dítěte v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce.
Do září 2020 byla výše měsíčního školného za dítě ve Slavičíně a okolních městech a obcích
následující:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slavičín…………………… 200,- Kč
Brumov-Bylnice……………210,- Kč
Luhačovice…………………500,- Kč
Valašské Klobouky……….. 450,- Kč
Štítná nad Vláří……………. 200,- Kč
Tlumačov (Klubíčko)………400,- Kč
Zlín………………………… 525,- Kč
Napajedla………………..… 500,- Kč
Vizovice…………………… 500,- Kč

Tato tabulka pracuje se souhrnnými výdaje za roky 2010-2018 za účelem zachycení průběžného vývoje
investičních i provozních výdajů v delším období. Pokud by byla podobná analýza provedena pouze při
zachycení jednoho vybraného roku (např. roku 2018), ztratila by vypovídací schopnost o objemech investic
v čase, jelikož investiční výdaje se v rozpočtech projeví právě v letech, ve kterých jsou realizovány a mají tak
skokový charakter (viz graf 3).
10
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4.3. Návrhová část pro mateřské školy
„Dítě je tím, kdo ukazuje cestu!“
Maria Montessori

4.3.1. Priority a strategické cíle
Školství je silový resort pro 21. století. Pečuje a rozvíjí tvůrčí potenciál našich dětí. Mateřské
školy jsou prvním místem, kde se pravidelně potkávají děti napříč sociálním spektrem a učí se
společně žít.
Strategický cíl 1: Snížení nerovností dětí v předškolní přípravě
Děti, které vstupují do předškolního vzdělávání, pochází z různých sociálních vrstev a jako
individuální osobnosti jsou také vybaveny různou strukturou talentu a mírou rozvoje
jednotlivých kognitivních funkcí. Zásadní výzvou pro jakýkoliv stupeň školského systému pak
zůstává otázka, jak podpořit individualitu žáků při současné snaze připravit je na výzvy, které
na ně čekají v navazujícím stupni vzdělání. V předškolním stupni vyvstává hlavní výzva pro
starší děti, které by měly být připravovány na nástup do první třídy základní školy.
-

-

Vytvoření přípravné třídy
o Přípravné třídy by neměly suplovat činnost mateřské školy, ale naopak
pomoci vyrovnat vývoj těch dětí, které mají z jakéhokoliv důvodu odklad
povinné školní docházky. Přípravné třídy se tedy zaměřují na vyrovnávání
vývoje dítěte s ohledem na jeho školní nezralost v době, kdy by již povinnou
školní docházku mělo realizovat. Pedagogové v přípravných třídách by se proto
měli věnovat výhradně dětem, kterým byl udělen odklad povinné školní
docházky a u kterých je z nějakých objektivních příčin potřebné vyrovnat jejich
vývoj.
Logopedická třída
o V současnosti provozuje MŠ Vlára logopedickou třídu pro 10 dětí. Tato aktivita
přispívá ke snižování nerovností dětí v předškolní přípravě a měla by být nadále
udržována a podporována.

Strategický cíl 2: Zvyšování kvality služeb předškolního vzdělávání
Kvalita poskytované služby je jednou z hlavních priorit města Slavičín. Současně je záměrem
města, aby byla kvalita služeb nabízená oběma MŠ srovnatelná. Hlavními pilíři kvalitní
předškolní přípravy jsou motivovaní a profesionální pedagogové, inovativní prvky výuky, které
jsou v souladu s moderními trendy 21. století, ale také nástroje, prostřednictvím kterých je
sledováno plnění kvalitativních cílů.
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-

-

-

Sledování kvality předškolního vzdělávání
o Stanoveny a definovány přesné a měřitelné parametry, prostřednictvím kterých
bude sledována kvalita vzdělávání dětí v MŠ, a to při striktním dodržení
anonymity žáků. Smyslem není hodnocení jednotlivých dětí, ale sledování
kvality služeb MŠ.
Podpora motivace pedagogů
o Kvalitní a motivovaní pedagogičtí pracovníci jsou stěžejním nástrojem ke
kvalitnímu vzdělávání dětí v mateřských školkách. Vyvstává tedy potřeba
budoucích investic do rozvoje dovedností a kompetencí pedagogů v MŠ.
Podpora inovativních trendů v předškolním vzdělávání
o Tato aktivita má výrazné propojení na aktivitu podpory vzdělávání pedagogů.
V dnešní době je k dispozici mnoho možností, jak oživit nebo inovovat
vzdělávání dětí v mateřských školách. Je však důležité, aby šlo o trendy, které
budou mít dlouhodobý charakter. MŠ by je měly odrážet ve svých vizích a ŠVP.

Strategický cíl 3: Podpora spolupráce a dialogu
Provoz mateřské školy je ve své podstatě službou a zároveň ekonomickou aktivitou, která má
na straně poptávky rodiče a na straně nabídky poskytovatele, v tomto případě město Slavičín,
jako zřizovatele MŠ. Prostředí, ve kterém se tato služba naplňuje, však není ryze tržní a
důležitou roli zde sehrávají také další aktéři: základní školy, stát, případně zaměstnavatelé.
Posilování spolupráce a dialogu s důležitými aktéry vede v dlouhodobém horizontu k posílení
transparentnost a efektivitě poskytovaných služeb.
-

-

-

Posílit spolupráci se školami
o Tato aktivita by se měla zaměřit na předškolní děti, přičemž by dialog a
spolupráce měly směřovat oběma směry. Předškolní děti by se měly postupně
seznamovat s prostředím základní školy ve městě Slavičíně a zkušení
pedagogové prvního stupně budou participovat na předškolní výchově.
Podpořit dialog s rodiči
o Posílení dialogu s rodiči a jejich zapojení do fungování MŠ vede k efektivnímu
propojení nabídky a poptávky.
Upevnit vztah k městu Slavičín
o Cílem je podpora vztahu dětí ke svému rodnému městu. Tato aktivita má za cíl
posilovat identifikaci se občanů s místem, ve kterém žijí. Lze v ní nalézt aspekt
patriotismu, lásky k vlasti i kulturním hodnotám občanů.

Strategický cíl 4: Vymezení a sledování relevantních technických parametrů
Poslední strategický cíl je zaměřen na technickou stránku sledování kvalitativních a
ekonomických indikátorů. Město Slavičín vytváří šestileté Strategické plány, ve kterých
definuje stav jednotlivých oblastí a identifikuje strategické oblasti a opatření. V dohledné době
bude město připravovat nový Strategický plán na roku 2023-2029. Cílem pro tento hlavní
strategický dokument bude doplnit jej o přesné kvalitativní a ekonomické parametry se
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zaměřením na sledování kvality veřejných služeb (v tomto případě kvality služeb MŠ),
ekonomické efektivnosti a návaznosti na krátkodobé analytické dokumenty.
-

-

-

Stanovit soustavu vhodně zvolených parametrů kvality předškolního vzdělávání
o Sledování kvality předškolního vzdělávání by mělo být součástí hodnocení
efektivnosti veřejných služeb města. Na tomto procese by mělo mít zájem jak
město, tak rodiče, ZŠ ale i samotné MŠ. Proces zjišťování kvality by měl být
jednoduchý, administrativně nenáročný, vůči dětem a rodičům striktně
anonymní a přesný. Výstupy by měly přispět k zhodnocení úspěšnosti
jednotlivých vzdělávacích programů, inovací i potencionálních slabých stránek
v rozvoji dětí.
Stanovit a sledovat soustavu vhodně zvolených parametrů ekonomické efektivity
o Město Slavičín potřebuje zajistit dostatek míst v MŠ pro všechny děti
předškolního věku, zlepšit prostředí školních prostor a vybavit třídy tak, aby se
staly místem vhodným k rozvoji osobnosti každého dítěte a zároveň splňovaly
všechny již dnes přísné hygienické předpisy. V současné situaci je majetková
struktura MŠ velmi široká. Analýza ekonomické efektivnosti by se měla
komplexně posoudit varianty organizačního uspořádání soustavy MŠ a ZŠ.
Zároveň je potřeba dlouhodobě sledovat parametry jednotkových výdajů v čase.
Vytvořit soustavu strategických investičních záměrů a priorit na období 3-6 let
o Městu Slavičínu chybí zásadní dokument, který by zachytil strategický plán
investic, podle kterého by mohlo do budoucna správně alokovat své zdroje.
Tento dokument musí vycházet z přesné analýzy dosavadních investičních akcí,
musí počítat s budoucím demografickým vývojem a odhadovat budoucí zdroje
financování. Musí v něm být identifikovány zásadní kapacitní, hygienické i
technické požadavky na provozovaný majetek a budovy. Současně je nutné
všechny požadavky konfrontovat s predikcí rozpočtových zdrojů, s možnostmi
dodatečného financování a vhodně je rozložit v čase. Strategické dokumenty je
pak potřeba doplnit o krátkodobé analytické dokumenty, které by průběžně
zaznamenávali plnění cílů a sloužily by jako aktualizace dokumentů
strategických.
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4.3.2. Návrh opatření a implementace
Strategický cíl 1: Snížení nerovností dětí v předškolní přípravě
Snižování nerovností dětí v předškolní přípravě lze naplňovat aktivitami, které budou zaměřeny na pomoc dětem s některými kognitivními
funkcemi. V současné době se u dětí často objevují logopedické potíže, různé poruchy pozornosti, případně sklony k dalším disfunkcím. Pokud se
s těmito potížemi začne u dětí pracovat v ranním věku, je velká šance, že se cíleným a odborným působením mohou mnohé potíže minimalizovat
nebo eliminovat.
Strategická aktivita

Vytvoření
přípravné třídy

Provoz
logopedické třídy

Opatření

Potřeby implementace

Období
implementace

1) Otevření první přípravně
třídy pro děti, které
dostaly odklad školní
docházky ve městě
Slavičíně.
2) Po spuštění provozu
přípravné třídy
vyhodnocovat její vliv na
kvalitu.

Nalezení vhodných prostor.
(Např. v budově ZŠ.)
Zapojit do přípravy osnov
přípravné třídy pedagogy
z MŠ, ZŠ, zřizovatele i
rodiče dětí.
Definovat a sledovat vhodné
indikátory kvality.

První třída ve
školním roce
2021/2022

1) Nadále podporovat provoz
logopedické třídy.
2) Vyhodnocovat vliv
provozu logopedické třídy
na kvalitu MŠ.

Potřeby implementace této
aktivity byly již naplněny.
Definovat a sledovat vhodné
indikátory kvality.

Bylo
implementováno
V září 2021 začít
sledovat
indikátory
kvality.

Od září 2021
začít se
sledováním
kvality.

Potencionální
rizika

Eliminace rizik

Nízký zájem rodičů
umístit své dítě do
přípravné třídy.
Podcenění smyslu
přípravné třídy ze strany
rodičů.

Propojení na strategické cíle 3 a
4.
Aktivní komunikace se všemi
rodiči a vysvětlování benefitů
přípravní třídy. Zařazovat do
přípravné třídy děti, které
dostaly odklad nástupu do ZŠ.
Zdůrazňovat přínosy pro děti.
V dalších letech opřít
argumentaci o získaná data.
Seznámit děti se změnou prostor
před tím, než ke změně dojde.
Pokračování ve spolupráci
s logopedickými centry ve Zlíně
a ve Valašských Kloboukách.
Zaměstnání vlastního logopeda.
Proškolení stávajících
pedagogických zaměstnanců.

Zajištění odborného
personálu pro specifické
potřeby dětí.
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Strategický cíl 2: Zvyšování kvality služeb předškolního vzdělávání
Cílem města Slavičín v oblasti vzdělávání na úrovni mateřských školek je nabízet dětem a jejich rodičům kvalitní pedagogickou podporu a přispět
k výchově budoucí úspěšné aktivní generace. Snahou je působit na děti v raném věku tak, aby byly motivovány ke vzdělání, aby se u nich vyvíjel
pozitivní přístup k práci, přírodě i kultuře. MŠ mají nabízet srovnatelnou kvalitu vzdělání a přispět k výchově občanů, kteří úspěšně zvládnou
výzvy a nároky 21. století.
Strategická aktivita

Sledování kvality
předškolního
vzdělávání

Podpora
motivace
pedagogů

Opatření

Potřeby implementace

Období
implementace

1) Zaměřit se na sledování
kvality služeb MŠ
2) Sledování a
vyhodnocování
kvalitativních ukazatelů
3) Zaměřit se na řešení
kapacitního problému, kdy
jsou třídy v MŠ
každoročně obsazovány
nad kapacitu.

Vytvořit anonymizované
nástroje sledování kvality.
Sledovat indikátory
jednotlivých skupin dětí při
zahájení a při ukončení
školního roku.
Překračování kapacity MŠ
bude částečně řešen jako
vedlejší produkt zavedení
přípravné třídy. Do
budoucna je však nutné
omezit přijímání dětí nad
rámec zákonem povoleného
počtu 24 dětí/třída.
Získávání zpětné vazby od
pedagogů a jejich motivace
Podpora vzdělávacích
programů pedagogů.
Stanovení vzdělávacího
plánu pedagogů.
Zapojení pedagogů do
procesu přípravy vyze a
ŠVP MŠ.

1) Kultivace pracovního
prostředí pedagogů
2) Zaměření se na osobní
rozvoj pedagogů
3) Zapojení pedagogů do
strategických procesů MŠ

Potencionální
rizika

Eliminace rizik

Od září 2021
začít se
sledováním
kvality.

Odpor pedagogického
personálu při sledování
indikátorů.
Obavy rodičů.

Propojení na strategické cíle 3. a
4.
Zapojit pedagogy do procesu
přípravy indikátorů.
Vytvořit soustavu kritérií a
indikátorů s důrazem na jejich
nenáročnost jak při procesu
sbírání, tak ve fázi
vyhodnocování dat.
Výsledný indikátor by měl být
souhrnným ukazatelem za
jednotlivé kolektivy. Neměl by
hodnotit konkrétní děti.

Od září 2021

Obavy pedagogů a
ředitele/ky MŠ ze
zvýšené administrativní
náročnosti.

Zavedený nástroj by měl být
z větší části elektronický.
Pedagog by vyplnil stručný
dotazník elektronicky. Na
elektronický dotazník by pak
následoval rozhovor
s ředitelem/kou, při kterém by
byly upřesněny případné
konkrétní potřeby nebo
problémy pedagoga.
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Podpora
inovativních
trendů
v předškolním
vzdělávání

1) Seznámit děti se základy
cizích řečí
2) Důraz na ekologickou
výchovu dětí
3) Vedení dětí ke zdravému
životnímu stylu
4) Podpora inovativních
vzdělávacích programů

Do výukových programů
zavést prvky anglického
jazyka. Jazykově nadaným
dětem zprostředkovat kurzy
cizích řečí na DDM.
Vytvořit výukové programy
ekologické výchovy.
Vytvořit výukové programy
podporující zdravý životní
styl dětí.
ŠVP bude obsahovat prvky
práce na tělesné zdatnosti
dětí.

V mnoha
případech jsou již
tyto trendy
součástí výuky
v MŠ. Další
vhodné projekty
mohou
následovat
průběžně.

Vysoké odborné nároky
na pedagogy
Obavy pedagogů při
výuce základů
angličtiny
Příliš velká nabídka
možných inovativních
kurzů

V rámci SRP by si jednotlivý
pedagogové měli zvolit své
další rozvojové specifikace, ve
kterých by se dále rozvíjely
formou absolvování
vzdělávacích kurzů.
Ke specifikaci nabídky kurzů
může být využit dialog MŠ
s rodiči. Viz strategický cíl 3.
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Strategický cíl 3: Podpora spolupráce a dialogu
Provoz mateřské školy je ve své podstatě službou a zároveň ekonomickou aktivitou, která má na straně poptávky rodiče a na straně nabídky
poskytovatele, v tomto případě město Slavičín, jako zřizovatele MŠ. Prostředí, ve kterém se tato služba naplňuje, však není ryze tržní a důležitou
roli zde sehrávají také další aktéři: základní školy, stát, případně zaměstnavatelé. Posilování spolupráce a dialogu s důležitými aktéry vede
v dlouhodobém horizontu k posílení transparentnost a efektivitě poskytovaných služeb.
Strategická aktivita

Posílit spolupráci
se školami

Podpořit dialog s
rodiči

Opatření
1) Podporovat obousměrný
dialog mez MŠ a ZŠ
2) Usnadnit dětem přechod
z MŠ na ZŠ

1) Transparentnost aktivit
MŠ vůči rodičům
2) Posilování důvěry rodičů
v ŠVP MŠ a jejich
konkrétních aktivit.
3) Zapojení rodičů do dílčích
aktivit školek.

Potřeby implementace

Období
implementace

Potencionální
rizika

Eliminace rizik

Exkurze dětí z MŠ na ZŠ
Společné aktivity dětí MŠ a
ZŠ – například v oblasti
ekologické výchovy,
výtvarné výchovy,
jazykového vzdělávání atd.
Podpořit spolupráci
pedagogů MŠ a ZŠ první
stupně.
Doplňovat webové stránky
MŠ.
Vytvořit dotazník pro
anonymní sběr připomínek
rodičů ve formě linku.
Obeznamování rodičů
s jednotlivými aktivitami,
které MŠ zajišťují a
vysvětlování jejich
účelnosti.
Představení inovativních
prvků rodičům a objasnění
výhod jejich zavádění.
Zapojení rodičů do
některých aktivit školky.

Od září 2021

Obavy z narušení
plynulé výuky žáků ZŠ.

Plánované aktivity by se měly
důsledně naplánovat a
koordinovat s možnostmi výuky
na ZŠ. Společné aktivity
mladších a starších dětí
přispívají k rozvoji empatie a
odpovědnosti starších dětí vůči
mladším vrstevníkům.

Od září 2021

Obavy ze zvýšené
administrativní zátěže
ředitele/ky MŠ.
Nízký zájem rodičů.
Příliš mnoho
neslučitelných dotazů.

Administrativní zátěž by měla
být minimalizována funkčním
elektronickým nástrojem pro
sběr dotazů.
Uzavřené otázky se budou
prezentovat ředitelce přímo ve
formě grafů/tabulek.
MŠ bude transparentně
deklarovat zájem vyhovět
rodičům, avšak při sledování
hlavního cíle, kterým je
prospěch pro dětí. V MŠ jsou
zaměstnávání profesionální
pedagogové, kteří umí skvěle
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1) Obeznámit děti
s kulturními tradicemi
regionu.
2) Podporovat pozitivní
citové vazby k rodnému
městu nebo obci.

Upevnit vztah
k městu Slavičín

Podpora exkurzí dětí do
významných budov města a
do okolních pamětihodností.
Seznamovat děti s nabídkou
kulturních organizací a akci,
které jsou pořádány ve
městě Slavičíně nebo
okolních vesnicích.
Výuka místních lidových
tanců, zpívání místních
lidových písní.
Seznámení dětí s místními
kroji.
Vytvořit pro děti
omalovánky, leporela,..

Postupně
zařazovat do
ŠVP od září 2021

Bez rizika

posoudit dopad jednotlivých
aktivit na vývoj dětí.
Bez rizika
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Strategický cíl 4: Vymezení a sledování relevantních technických parametrů
Strategická aktivita

Stanovit soustavu
technických
parametrů
kvality
předškolního
vzdělávání

Stanovit a
sledovat soustavu
vhodně zvolených
parametrů
finanční
efektivity

Opatření

Potřeby
implementace

1) Vytvořit evaluační
plán
2) Vytvořit soustavu
vhodně zvolených
evaluačních parametrů
3) Zapojit do evaluace
ZŠ

Vytvořit soubor vhodných
otázek do dotazníku.
Vytvořit program, který by
anonymně zaznamenával
výsledky dětí a
vyhodnocoval je souhrnně
za definované kolektivy.
Doplnit hodnocení kvality
MŠ o hodnocení ze strany
ZŠ.

1) Sledování efektivnosti
jednotkových nákladů
2) Zhodnotit možnosti
majetkové struktury
zařízení MŠ.

Sledovat ukazatele
jednotkových nákladů a
jejich vývoj v čase
Provedení analýzy
nákladové efektivnosti při
variantách slučování MŠ,
případně MŠ a ZŠ.

Období
implementace

Potencionální
rizika

Eliminace rizik

Od září 2021

Obavy rodičů, že
evaluační nástroj bude
hodnotit jejich děti.
Obavy rodičů, že dítě
bude vystaveno stresu
z toho, že je hodnoceno.
Nároky GDPR.

Do prosince 2021

Obavy ze zvýšené
administrativní náklady
sledování dalších
ukazatelů.
Finanční náklady na
zadání analýzy
nákladové efektivnosti
externímu subjektu.

Nástroj musí být naprogramován tak,
že dítě, které je v rámci hodnocení
zdrojem dat nebude za žádných
okolností individuálně identifikováno
s jakýmikoliv výsledky. Každé
hodnocení bude vedeno striktně pod
náhodným číslem a při opakovaném
hodnocení bude opět generováno jiné
číslo. Nikdy tedy nebude možné
propojit vstupní hodnotící data
s jakýmkoliv dítětem. Výsledky budou
vyhodnocovány pouze v rámci
definovaných kolektivů (třídy nebo
celý ročník). Hodnocení provádí
pedagog v nepřítomnosti dítěte.
Sbíraná data nebudou mít charakter
osobních dat, proto nepodléhají úpravě
GDPR.
Sledování ukazatelů, které jsou
potřebné k vyhodnocování základních
parametrů nákladové efektivnosti není
složité. Všechny údaje lze vyčíst ze
závěrečného účtu města. Vhodná
struktura majetkové struktury ušetří
městu finanční zdroje. Do této analýzy
se rozhodně v případě města Slavičín
oplatí investovat.
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Vytvořit soustavu
strategických
investičních
záměrů a priorit
na období 3-6 let

1) Vytvořit soustavu
strategických potřeb
v oblasti financování
2) Zkvalitnit současné
strategické dokumenty
města a provázat je
s krátkodobými
přehledy.
3) Diverzifikovat zdroje
financování
investičních aktivit

Vytvořit plán investičních
akcí při zohlednění potřeb
jednotlivých MŠ a jejich
zařízení.
Vytvořit Akční plán města
Slavičín.
Průzkum možností
projektového financování

V průběhu let
2021 a 2022

Ztráta přehlednosti
struktury strategických
dokumentů.
Zvýšená administrativní
zátěž.

Strategický investiční plán může být
součástí Strategického plánu města
nebo může vzniknout jako samostatný
dokument.
Vytvoření ekonomických podkladů pro
akční plány může město zadat
externímu dodavateli, který vytvoří xls
nástroj, do kterého pak budou úředníci
pouze zadávat vstupní data za
sledované období. Výstupní analýzy
pak budou naprogramovány tak, aby
městu předaly automatizované
analytické výstupy.
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4.3.3. Soubor konkrétních návrhů pro oblast mateřských škol
A.

Otevření přípravné třídy

MŠ představuje první kontakt dítěte s institucionalizovaným vzdělávacím systémem. Tato
etapa života dětí je velmi důležitá pro formování základů vztahu k autoritám, institucím a
vzdělávání jako takovému. Pokud dítě z jakéhokoliv důvodu bojuje s určitou sociální nebo
kognitivní disfunkcí, může pro něj být velký problém osvojit si pozitivní vztah k autoritám,
kolektivu, sobě samému a vzdělávání jako takovému. Z tohoto důvodu je potřeba dětem cíleně
pomoct zvládnout jejich disfunkce nebo překonat pocit zaostávání za kolektivem. Tuto pomoc
je důležité věnovat dětem před jejich vstupem na základní školu. Pomoc by měla být zaměřena
právě na děti, které dostaly odklad nástupu školní docházky.
Městu Slavičínu proto doporučujeme vytvořit přípravnou třídu dle možných kapacit v budově
ZŠ Vlára. Do přípravy dětí v této třídě doporučujeme zapojit vedení a pedagogy ZŠ. Dále
doporučujeme sledovat potřebu dětí v předškolním věku, kterým by tato specializovaná výuka
mohla pomoct. V rámci prostorových a personálních možností lze pak případně otevřít i druhou
přípravnou třídu. Kapacitu přípravné třídy by měl určit odborník a měla by reflektovat míru a
charakter kognitivních potřeb zapojených dětí. Vedlejším efektem přesunu dětí do přípravné
třídy bude uvolnění přeplněné kapacity školek ve městě Slavičíně.
V dnešní době není otázkou, zda by měla být přípravná třída otevřena nebo ne. Množství dětí,
které dostávají každoročně odklad nástupu na ZŠ sám o sobě poukazuje na problém
nepřipravenosti dětí na školní prostředí. Tento trend je patrný nejen ve městě Slavičíně, ale také
v celé České republice, ne-li celosvětově. Hlavními problémy bývají problémy s koncentrací,
hyperaktivita, logopedické problémy, celková nepřipravenost pro školní povinnosti a další.
Děti, které přichází na ZŠ nepřipraveny, zažívají hned v začátcích školní docházky neúspěch,
což následně negativně ovlivňuje jejich další vztah ke studiu, kolektivu nebo samých k sobě.
Může se v nich zakořenit hluboký pocit nedostatečnosti, což může mít následky na celý život.
V přípravné třídě se však mohou postupně připravit na přechod z období her v MŠ na období
povinností, které začínají školní docházkou. Kvalifikovaní pedagogové by měli pomoct dětem
vyrovnat se s jejich případnými hendikepy, případně je i eliminovat. Přípravná třída by měla
pomáhat dětem v jejich rozvoji a pomoct jim předcházet stresu a případnému pocitu
nedostatečnosti. Pro mnohé děti by tato třída mohla být odrazovým můstkem k úspěšnému
studijnímu životu. Rodiče, jejichž děti by měly být zařazeny do přípravné třídy by měli vnímat
výhody přípravné třídy pro své děti. Často tomu tak není, a proto je zásadní, aby byly přínosy
přípravné třídy rodičům dostatečně srozumitelně komunikovány.

B.

Podpora logopedické třídy

V MŠ Vlára je provozována logopedická třída. Do této třídy je zapsáno pouze 10 dětí, což
odpovídá počtu dětí, kterému mohou dvě logopedicky zaměřené pedagožky zvládnout. Na
provozu této třídy je možné pozorovat správnou motivaci pedagožek, které se podílí na ŠVP
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třídy a efektivně spolupracují s rodiči a specializovanou logopedkou. Kapacita třídy není
překračována.
Městu Slavičínu doporučujeme nadále provozovat logopedickou třídu a nepřekračovat
stanovenou kapacitu. Pokud se objeví vyšší počet dětí s vadou řečí, je možné, zejména při
zohlednění personálních kapacit, otevřít další logopedickou třídu. Další možností by bylo
zapojení vybraných prvků logopedické intervence do některé z běžných tříd. V rámci ŠVP
některé z běžných tříd by se zapojil každodenní výukový program zaměřený na zlepšení
výslovnosti dětí s mírnější vadou řeči. Tyto programy by mohli zajišťovat běžní pedagogové,
kteří by se pouze proškolili na vybraná logopedická cvičení.

C.

Podpora motivace pedagogů

Základem úspěchu kvalitní a pohodové práce s dětmi je motivovaný pedagog. Nástroje
podporující motivovanost zaměstnanců bývají velmi efektivní, a navíc jedny z těch
nejlevnějších. V současné době lze v tomto směru pozitivně hodnotit zapojení pedagogů do
tvorby ŠVP. Nabízí se však i další spektrum nástrojů, které vedou k zpříjemnění pracovních
podmínek a vyšší motivaci zaměstnanců.
V rámci podpory motivace pedagogů doporučujeme zavést nástroj – Strategie rozvoje
pedagoga (SRP). Tento nástroj by představoval každoroční pohovor pedagoga s ředitelem/kou
MŠ, v rámci kterého by došlo ke sběru požadavků pedagogů a posouzení možností jejich
zajištění. Kvůli eliminaci další administrativní zátěži by proces SRP měl splňovat tři zásadní
vlastnosti. Měl by být jednoduchý, stručný, a kromě pohovoru s ředitelkou, také plně
elektronický. Dotazník by byl pedagogovi zaslán k vyplnění formou linku a výsledky by byly
plně elektronizovány. V rámci SRP by se pedagog věnoval těmto oblastem:
1) Profesní rozvoj – Pedagog by zde definoval potřeby na plánované vzdělávací kurzy,
případně potřeby profesního rozvoje v rámci doplňování si standardních forem
vzdělávání. Při definování vzdělávacích potřeb by si pedagog stanovil oblasti, ve
kterých by chtěl prohlubovat své kompetence v daném roce a předpokládanou finanční
zátěž na jejich zabezpečení. Profesní rozvoj pedagogů by měl být v souladu se
stanoveným ŠVP a pedagogové by měli tento nástroj využívat alespoň jednou za 3 roky.
Zároveň by tento prvek neměl pro pedagogy představovat stres nebo tlak na nutnost
profesního rozvoje formou doplňkového vzdělávání. Vždy by měl být zohledněn jejich
profesní status, věk, rodinné nebo zdravotní možnosti a další individuální potřeby a
preference.
2) Inovativní prvky ve výuce – SRP by mohl být velmi vhodným zdrojem, jak přispět
k vyšší kvalitě a inovativnosti výuky v MŠ. Pedagogové by v rámci své strategie
rozvoje identifikovali inovativní potencionální prvky ve výuce, jejich cíle a případné
nároky na vhodné pomůcky. Mohlo by se jednat o doplnění vybavení výuky, krátkodobé
nebo dlouhodobé kurzy a inovace. O případném uplatnění těchto změn by rozhodoval/a
ředitel/ka MŠ.
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3) Spokojenost v rámci kolektivu – Důležitou součástí SRP by mělo být posouzení
vnímání pracovní kultury a spokojenosti na pracovišti. V rámci SRP by měly být
vyslyšeny případné problémy pedagoga, a pokud to bude možné, tak také nalezení jejich
řešení. Současně by však měl pedagog přijít s vlastním návrhem řešení případného
problému. Hlavním záměrem této části SRP je, aby byla v pedagogickém kolektivu
podporována spolupráce místo soutěživosti a aby došlo k vytvoření prostoru pro
identifikaci a řešení problémů, které se objevují na každém pracovišti. Pokud
zaměstnanci zůstanou se svým problémem dlouho nevyslyšeni, vede tato frustrace často
k nízké motivaci zaměstnanců a v horším případě také k syndromu vyhoření.

D.

Mateřská školka jako centrum dialogu

Do mateřské školy přichází děti ve věku, kdy mají většinou minimální zkušenosti s kolektivem
a institucemi. Mateřská škola ani základní škola nemají suplovat výchovu rodiny. Nevyhnutelně
však plní určitou výchovnou roli. Představy o tom, jakým způsobem by měla mateřská škola
doplňovat rodinnou výchovu, by se měly promítnout do reálného působení MŠ. V ideálním
případě by MŠ měla být prostorem, ve kterém se odehrává dialog: rodiče, MŠ, město. Rodiče
by měli mít jasnou představu o cílech MŠ v oblasti vzdělání jejich dětí, měli by s tímto
směřováním i formou souhlasit, případně mít bezpečný prostor pro vyjádření svých
pochybností či námitek. Stejně tak má město zájem na tom, aby jím financované MŠ vedly děti
k hodnotám, které kultivují charakter jedince a podporují pozitivní vztah k vlasti, kultuře,
přírodě, společnosti a městu Slavičín. Kvalifikovaný pedagogický personál v čele s ředitelkou
MŠ pak zhodnotí jednotlivé zájmy a výsledný kompromis, který je vždy v zájmu dětí přetaví
do ŠVP. Nikdy by však neměla ustat snaha o transparentnost nastavených aktivit, které by měly
být správně komunikovány všem zainteresovaným skupinám (rodiče, město, pedagogové).
Z dotazníku spokojenosti provedeném v rámci Strategického plánu města Slavičín vyplývá
nízká míra spokojenosti občanů v oblasti mezilidských vztahů. V dnešní polarizované době je
to však velmi rozšířený trend. Stejně tak se v tomto druhu průzkumů vyjadřují zejména
nespokojení občané a ti, spokojenější nevnímají tak silnou potřebu. Služeb mateřských škol
však využívá celé spektrum společnosti, a proto je to vhodný zdroj cenných a relevantních
odpovědí od silně zainteresovaných respondentů.
A konečně nelze opomenout důležitou rovinu dialogu mezi MŠ a ZŠ, jako navazujících stupňů
vzdělávání. V této oblasti se nabízí užší zapojení ZŠ do přípravy dětí na školní docházku.
V nejbližší době by se měla diskuse mezi zástupci MŠ a ZŠ věnovat zejména možnostem a
formě vytvoření přípravné třídy.
Doporučujeme vytvořit jednoduchý, stručný a elektronický dotazník, který by průběžně
vyhodnocoval spokojenost rodičů, sbíral jejich připomínky či nápady. Rodičům by byl
elektronickou zaslán link, na kterém by měly kdykoli přístup k anonymnímu dotazníku.
Dvakrát ročně by byli vyzváni k vyplnění dotazníku spokojenosti. Webové stránky MŠ by pak
měly sloužit jako zdroj informací o preferovaných aktivitách a cílech ŠVP. Také by zde měly
být transparentně představeny cíle a záměry města v oblasti působení na děti ve snaze podpořit
jejich kladný vztah k městu, a to včetně konkrétních aktivit: městem organizované exkurze a
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akce, věnované dary nebo propagační předměty. Na webových stránkách MŠ by mohly být
umístěny ke stažení různé omalovánky, leporela nebo papírové skládanky s motivy města.
V rámci spolupráce MŠ se ZŠ doporučujeme vyzvat zkušeností ZŠ k identifikaci případných
problémů, se kterými se děti při nástupu na ZŠ obvykle potýkají. Pedagogové ze ZŠ by měli
navrhnout nástroje k eliminaci těchto případných problémů. Také by měly být pro předškolní
děti organizovány společné aktivity s dětmi v prvních ročnících ZŠ. Děti z MŠ by měly mít
možnost se předem seznámit s prostředím v ZŠ.

E.

Konsolidace prostorových řešení

Město Slavičín je zřizovatelem dvou ZŠ a dvou MŠ. Celkem mají tyto školy ve správě 10
samostatných budov s různou kapacitou. Současně je město správcem čtyř dětských hřišť. Toto
rozložení majetku mezi příspěvkové organizace města může být velmi finančně neefektivní. Již
nyní jsou patrny potřeby investičních zásahů v mnoha budovách. Krajská hygienická stanice
vytkla MŠ Malé Pole kvalitu sanitárního zařízení a opakovaně upozorňuje na přeplněnost
kapacit MŠ, kdy dochází k překračování zákonem stanoveného limitu 24 dětí/třída. V průběhu
roku 2020 tedy došlo k rekonstrukci dětských umýváren. Dále se v MŠ Malé Pole objevují
potřeby na výměnu podlahové krytiny ve třídách, dovybavení školy ICT technikou, vybavení
školní zahrady venkovní učebnou, a další.
Doporučujeme městu, aby provedlo detailní analýzu ekonomické efektivnosti využívání všech
10 budov s modelací řešení, které by vedly k finanční efektivnosti a rozpočtovým úsporám
města. Tato modelace musí vycházet z dat z předchozích let a nabídnout variantní řešení
finanční perspektivy na minimálně 5 let dopředu. Výstupy této analýzy musí být projednány na
půdě zastupitelstva města a výsledný návrh by měl být součástí strategických dokumentů města
v sekcích: investice a vzdělávání.
Analýza by měla být zadána externímu subjektu, který by měl kromě základní nákladové
efektivnosti provést i analýzu možností financování. Zaměřit by se měl na možnosti
projektového financování a hledání dodatečných externích zdrojů.
Koronavirová krize odhalila velké komplikace vyplívající z toho, že je město Slavičín
zřizovatelem dvou samostatných MŠ. Toto administrativní nastavení působilo potíže při
potřebě flexibilně zabezpečovat provoz školek v situaci, kdy pedagogové ve větší míře
onemocněli koronavirem. Onemocnění se šířilo vždy v určitém kolektivu, ve kterém byl pak
problém zajistit provoz dané MŠ nebo třídy. Z důvodu samostatnosti MŠ byli pedagogové
vázáni pracovním vztahem vždy k určitému zaměstnavateli (konkrétní MŠ). Tato situace
představovala překážku flexibilního nahrazování pedagogů mezi oběma MŠ. Daná situace byla
ovlivněna krizí, avšak odhalila určitou administrativní neefektivnost, která se může projevovat
i v dalších oblastech, a to za normální (nekrizové) situace. Dvě MŠ ve městě vyžadují dvojí
formu podávání přihlášek do MŠ a mohou také komplikovat letní provoz MŠ, kdy se také
objevuje potřeba flexibilně zajišťovat personální provoz MŠ při sníženém a variabilním počtu
dětí v MŠ.
Na základě víše uvedeného doporučujeme sloučit MŠ do jedné organizační jednotky.
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F.

Strategické dokumenty a akční plán

V nejbližších letech se začnou práce na novém Strategickém plánu města Slavičín 2023-2029.
Domníváme se, že tento důležitý strategický dokument by měl být podložen profesionální
ekonomickou analýzou minimálně v oblastech: investice, školství a sport, cestovní ruch,
infrastruktura, kultura, životní prostředí. Ve stávajícím Strategickém plánu jsou vhodně
definovány priority v jednotlivých oblastech. Na druhé straně v něm postrádáme jasně
definované a měřitelné ukazatele a propojenost mezi programovými opatřeními a
programovými cíli. Dalším problémem je chybějící krátkodobý dokument, který by průběžně
vyhodnocoval plnění strategických cílů.
Doporučujeme propojení Strategického plánu Města Slavičín na rozpočtové zdroje. Dále
doporučujeme více rozepsat programová opatření, kterými budou naplňovány plánované
programové cíle.
Město Slavičín by mělo začít zpracovávat Akční plán města, ve kterém by byly sledovány a
vyhodnocovány investiční aktivity města, plnění cílů a harmonogramu stanovených
v Strategickém plánu. Tento akční plán by měl být zpracováván každoročně nebo každé 2 roky.
V Strategickém plánu města by měly být jasně stanoveny ukazatele, kterými by Akční plán
sledoval plnění cílů. Ukazatele by měly sledovat jak ekonomickou stránku, tak kvalitativní
rozměr plnění cílů.

G.

Sledování kvality služeb

Hodnocení kvality by mělo být standardní součástí veřejného poskytování služeb. Děti by do
MŠ neměly být pouze „odkládány“ za účelem uvolnění časových možností rodičům. Kvalitní
mateřská škola by měla mít zájem citlivě formovat vývoj dětí a postupně je připravovat na další
životní výzvy. Následným krokem jejich života je školní docházka a MŠ je jakýmsi
převodovým stupněm mezi rodinnou výchovou a školními povinnostmi. Každá MŠ si
formuluje své cíle v ŠVP a dle tohoto nastavení by také měla sledovat nejen technické plnění
stanovených cílů, ale také konkrétní dopady vzdělávacích aktivit na rozvoj dětí. Podle
sesbíraných výsledků pak může MŠ časem přesně vyhodnocovat úspěšnost jednotlivých
vzdělávacích programů, jelikož bude mít k dispozici konkrétní a relevantní data.
Doporučujeme vytvořit elektronický dotazníkový nástroj pro sběr kvalitativních dat. Dotazník
by za dítě vyplňoval pedagog v horizontu prvního měsíce po nástupu dítěte do školky a pak
průběžně podle potřeb MŠ a časových možností pedagogů, minimálně však 2x ročně. Dotazník
by měl být navržen ve spolupráci s pedagogicko-psychologickým odborníkem. Měl by
obsahovat max. 5-6 dotazů, které by byly zaměřeny na zhodnocení vybraných dovedností dětí.
Dotazník by nikdy nebyl vyplňován pod jménem dítěte, ale pod náhodně generovanými čísly,
která by pak byla pouze přiřazena do společné skupiny dětí (například třída). Za účelem
rychlého a jednoduchého sběru dat by bylo vhodné pořídit tablet, za pomoci kterého by
pedagogové hodnocení prováděli.
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Dalším zdrojem hodnocení kvality služeb MŠ mohou být dosažené výsledky dětí po prvním
roce školní docházky. I tento ukazatel by mohl přispět ke zhodnocení kvality MŠ.
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5. Základní školy
Stěžejní kapitolu návrhu koncepce rozvoje školství ve městě Slavičíně představuje kapitola,
která se věnuje primárnímu vzdělávání ve městě. Deskriptivní část zahrnuje základní atributy
primárního vzdělávání v ČR, se zaměřením se na popis výchozího stavu ZŠ na území města
Slavičína. Analytická část je logicky rozdělená na obsahově-koncepční část zaměřenu na
kurikulární politiku sledovaných škol a finančně-investiční část, která řeší ekonomickou
stránku jejich fungování. Strategická část je věnovaná prioritám a strategickým cílům v oblasti
primárního vzdělávaní ve městě, návrhu opatření a možnostem jejich implementace, jakož i
identifikaci a formulaci potenciálních monitorovacích indikátorů.

5.1. Výchozí stav pro oblast základních škol
„Jediným učitelem hodným toho jména jest ten,
který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení
a vyvinuje cit osobní odpovědnosti.“
Jan Amos Komenský

5.1.1. Základní pilíře primárního vzdělávaní v ČR
Primární vzděláváni v ČR je legislativně vymezeno školským zákonem11. „Základní vzdělávání
vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k
celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat
a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být
ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat
své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi
při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění.“
Základní vzdělávání na základní škole má devět ročníků. Člení se na první stupeň, který
zahrnuje první až pátý ročník (v klasifikaci ISCED 2011 odpovídá úrovni 1), a druhý stupeň,
který tvoří šestý až devátý ročník (odpovídá úrovni 2). Stupeň základního vzdělání se získá
splněním povinné školní docházky nebo úspěšným ukončením kurzu pro získání základního
vzdělání (v ZŠ nebo SŠ). Žáci s těžkým mentálním postižením, více vadami nebo autismem se
mohou vzdělávat v základní škole speciální a ukončením tohoto vzdělávacího programu získají
základy vzdělání.
Pro každý obor vzdělání v základním vzdělávání12 se vydávají rámcové vzdělávací programy
(dále jako RVP). RVP vymezují povinný obsah, rozsah a podmínky vzdělávání; jsou závazné

Zákon č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon).
12
Platí i pro střední vzdělávání a pro předškolní, základní umělecké a jazykové vzdělávání.
11
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pro tvorbu školních vzdělávacích programů, hodnocení výsledků vzdělávání dětí a žáků, tvorbu
a posuzování učebnic a učebních textů a dále závazným základem pro stanovení výše
přidělovaných finančních prostředků podle. Vzdělávání v jednotlivé škole a školském zařízení
se uskutečňuje podle školních vzdělávacích programů (dále jako ŠVP).
Základní vzdělávání je v České republice bezplatné, s výjimkou církevních a soukromých škol,
které mohou vybírat školné. Nejčastějším zřizovatelem základních škol jsou obce. Zřizovateli
mohou dále být kraje, soukromé právnické osoby, MŠMT nebo církev.
Všechny školy musejí být zapsány do školského rejstříku (resp. rejstříku škol a školských
zařízení nebo rejstříku školských právnických osob). Za řízení školy zodpovídá ředitel, jehož
pravomoci vymezuje školský zákon. Na správě školy se mohou podílet rovněž zákonní
zástupci žáků, zletilí žáci, pedagogičtí pracovníci, zřizovatel i jiné osoby prostřednictvím
školské rady. Třetinu jejích členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zástupci nezletilých žáků a
zletilí žáci (studenti) a třetinu pedagogičtí pracovníci. Pravomoci školské rady definuje školský
zákon.
V České republice nyní existuje 4172 základních škol, které jsou zřizovány 2560 různými
zřizovateli (Veselý et al, 2019, s. 12). Problémy a potřeby jednotlivých žáků, škol i různých
územních celků se často poměrně výrazně liší. Statistické průměry často zakrývají vysokou
míru různorodosti, která v systému panuje. Například nastavení spolupráce mezi školami a
jejich zřizovateli bývá velmi odlišné: někde je na velmi dobré úrovni, jinde značně
problematické. Velká různorodost zkušeností a praktik v oblasti vzdělávání vyplývá především
z vysoké míry decentralizace a autonomie systému.

5.1.2. Základní školy na území města Slavičína
Na území města Slavičína působí tři základní školy:
•
•
•

Základní škola Slavičín – Vlára13
Základní škola Slavičín - Malé Pole14
Základní škola Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze15

ZS Vlára a ZŠ Malé Pole jsou příspěvkovými organizacemi města Slavičín, zřizovatelem ZŠ
Hrádek na Vlárské Dráze je Zlínsky kraj. Vzhledem k tomu, že tato koncepce je připravována
pro město Slavičín, tak závěrečná doporučení a strategické síle se ZŠ Hrádek na Vlárské dráze,
jelikož je jejím zřizovatelem kraj a město Slavičín nemá možnost ovlivňovat provoz této ZŠ.

webové stránky školy: https://www.zsslavicin.cz/
webové stránky školy: https://www.zsmalepole.cz/
15
webové stránky školy: https://www.zshradekslav.cz/
13
14
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLAVIČÍN – VLÁRA
Základní škola Slavičín – Vlára je úplnou základní školou s 1. – 9.
postupným ročníkem. Areál základní školy tvoří hlavní budova s 5. – 9.
ročníkem, jídelnou, tělocvičnou a dřevěným pavilonem pro činnost
školní družiny a klubu. Ve vzdálenosti 300 metrů je umístěna
samostatná budova 1. – 4. ročníku. Částečná bezbariérovost školy
umožňuje s pomocí asistentů vzdělávání žáků se specifickým tělesným
postižením16.
V blízkosti školy je moderní sportovní areál s umělým povrchem a
tartanovou dráhou. Pro výuku tělesné
výchovy využívá kromě tělocvičny rovněž
sportovní halu. Výuka pracovních činností
probíhá kromě nové polytechnické učebny
také na dvou školních zahradách se
skleníkem. Materiální vybavení školy je
na dobré úrovni. V oblasti modernizace
výuky škola pokračuje dobrým tempem,
průběžně dochází k obnově školního
nábytku ve třídách i v odborných
učebnách.
V hlavní budově je žákům k dispozici 15 kmenových tříd 5. – 9. ročníku, z nichž 7 je vybaveno
interaktivní tabulí, dále odborné učebny vybavené interaktivní tabulí, moderní učebna školních
dílen, přírodopisu, zeměpisu, cizích jazyků, fyziky a chemie, výtvarné výchovy, hudební
výchovy, společenských věd, dvě učebny informačních technologií a keramická dílna. Tyto
učebny využívají i žáci 1. stupně. Všechny kabinety i učebny mají připojení na internet.
Vyučující využívají tiskárny i kopírku. V prostorách budovy 2. stupně se dále nachází školní
informační centrum, tělocvična, kuchyně se školní jídelnou.
V budově 1. stupně je 10 kmenových
tříd,
všechny
jsou
vybaveny
interaktivními tabulemi. Dále jsou zde
odborné učebny hudební, výtvarné
výchovy, multimediální učebna k
výuce žáků s podpůrnými opatřeními
a žáků nadaných, školní informační
centrum s žákovskou knihovnou a
místnost pro ranní oddělení školní
družiny.

ZŠ však toho času není kompletně bezbariérová. Doposud však chybí bezbariérovost v budově pro 1. st.: WC,
učebny výtvarní a hudební výchovy a v budově 2. st. přístup do jídelny a tělocvičny.
16
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V dřevěném pavilonu v těsné blízkosti hlavní budovy se nachází 5 oddělení školní družiny a
školní klub. Zázemí pro svou činnost zde mají i zájmové útvary při školním klubu.
Pedagogický sbor tvoří 33 interních, 2 externí pracovníci, 5 vychovatelek ŠD a ŠK, 3 asistentky
pedagoga, 1 školní asistentka. V posledních třech letech bylo přijato 5 mladých pedagogů z
toho tři muži. Ve škole pracuje 8 mužů a průměrný věk je u žen 44 let a u mužů 39 let. Škola
má všechny odborné činnosti zabezpečeny (metodik prevence, ICT koordinátor, výchovní
poradci, kariérový poradce, ŠVP koordinátor, EVVO koordinátor)17.
Jde o školu spádovou (viz graf 7), kromě Slavičína do ní dojíždí žáci z okolních obcí. Do 6.
ročníku navíc přechází žáci, kteří navštěvovali neúplnou ZŠ Malé Pole, která zajišťuje výuku
pouze do 5. ročníku, nebo žáci z malotřídních škol ze Šanova a Rokytnice. Škola je schopna
vzdělávat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a s přiznanými podpůrnými opatřeními.
Graf 7: Podíl žáků ve slavičínských školách podle místa trvalého bydliště

Zdroj: Čechmánek na základě monitor.statnipokladna.cz, 2019
Podrobné informace o ŠVP a aktivitách školy jsou obsaženy v analytické části tohoto
dokumentu. Přehled o počtu žáků, tříd a zaměstnanců za posledních 5 let je uveden v tabulce
PP.

Dle zjištění České školní inspekce je nutné u 4 pedagogů zvýšit profesní kvalifikaci. Ostatní pedagogičtí
pracovníci splňují všechny zákonné podmínky, jež jsou v českém vzdělávacím systému vyžadovány.
17
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Tabulka 15: Popisné statistiky ZŠ Vlára
Školní rok
kapacita školy hlavní budova (5.-9. ročník) *
počet žáků v hlavní budově
počet žáků přijatých na 8leté gymnázium
kapacita školy budova 1. stupeň (1.-4. ročník) *
počet žáků v budově 1. stupeň
z toho počet žáků v 1. ročníku
odklady školní docházky při zápise
počet žáků docházejících z okolních obcí
počet tříd ve hlavní budově
počet učeben ve hlavní budově
z toho kmenové třídy hlavní budova
z toho odborné učebny ve hlavní budově
počet tříd v budově 1. stupně
počet učeben v budově 1. stupně
z toho kmenové třídy v budově 1. stupně
z toho odborné učebny v budově 1. stupně
kapacita školní jídelny
počet strávníků celkem
z toho zaměstnanci
z toho žáci
z toho ostatní
kapacita školní družiny – 200 (klub)
počet oddílů ŠD
počet žáků v ŠD
počet zájemců o ŠD

2019/20
390
302
300
170
37
9
146
15
27
15
12 + Tv
9
14
9
4
1000
995
59
707
229
120
5 + školní klub
120
150

2018/19
390
296
6
300
176
28
11
155
15
27
15
12 + Tv
9
14
9
4
1000
992
56
697
239
120
4 + školní klub
120
120

2017/18
390
296
6
300
201
62
6
140
14
27
14
13 + Tv
10
14
10
4
1000
982
58
718
206
120
4 + školní klub
120
120

2016/17
390
282
6
300
190
43
17
155
13
26
13
13 + Tv
10
14
10
4
1000
933
53
690
190
120
4 + školní klub
120
120

2015/16
390
277
9
300
200
43
8
153
13
26
13
13 + Tv
10
14
10
4
1000
927
52
688
187
120
4 + školní klub
120
120
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Školní rok
počet zaměstnanců celkem (interní pracovníci)
z toho pedagogové 1. - 4. ročník
z toho pedagogové 5. - 9. ročník
z toho nepedagogičtí zaměstnanci
počet kabinetů v hlavní budově
sborovna v hlavní budově
počet kabinetů v budově 1. stupně
sborovna 1. stupeň

2019/20
62
16
26
20
9
1
1
1

2018/19
60
17
23
20
9
1
1
1

2017/18
58
16
23
19
9
1
1
1

2016/17
56
16
22
18
9
1
1
1

2015/16
56
16
21
19
9
1
1
1

Zdroj: ZŠ Vlára, 2020
*Poznámka: Data v tabulce byla dodána ZŠ Vlára, kdy kapacita obou budov dle ZŠ Vlára je 690 žáků. Rejstřík škol však pro ZŠ Vlára uvádí
kapacitu 800 žáků, (vložit identifikátor školy 102319278).
<https://rejstriky.msmt.cz/rejskol/?fbclid=IwAR3iNIiOXLrKlguB9bUqrg73YUYUOAvBRhZayQwYMfbZWhG53yVskWI8ib0>
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLAVIČÍN - MALÉ POLE
Škola je od 1. 1. 2001 právním subjektem. Základním
zdrojem financování jsou prostředky ze státního a
obecního rozpočtu.
Kapacita základní školy je 220 žáků, školní družiny 60
žáků a kapacita školní jídelny je 200 stravovaných. Počet
žáků školy se již několik let pohybuje v rozmezí 124 – 145.
Dvě oddělení školní družiny navštěvuje 60 žáků. Kapacita
ŠD nestačí, rodiče mají převyšující zájem o ŠD. Stravování dětí a žáků probíhá ve školní
jídelně. Vybavení je postupně inovováno (nerezové stoly, regály, konvektomat apod.).
Škola se snaží, aby splňovala požadavky moderní výuky. Podařilo se vybudovat počítačovou
učebnu s dataprojektorem, odbornou pracovnu pro výuku výtvarné výchovy a knihovnu pro
žáky. Škola má k dispozici keramickou pec. Chybí však tělocvična, na výuku tělocviku žáci
docházejí do sportovní haly. K dispozici je školní hřiště na školní zahradě, kterou žáci využívají
především k relaxaci o přestávkách. Ve škole je pedagogům k dispozici pouze samostatná
místnost – sborovna, chybí kabinety.
Podrobné informace o ŠVP a aktivitách školy jsou součástí analytické časti dokumentu.
V závěru deskriptivní části o ZŠ Malé pole uvádíme popisné statistiky za posledních 5 let.
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Tabulka 16: Popisné statistiky ZŠ Malé Pole
Školní rok
kapacita školy
počet žáků
z toho počet žáků v 1. ročníku
odklady školní docházky při zápise
počet žáků přijatých na 8leté gymnázium
počet žáků docházejících z okolních obcí
počet tříd
počet učeben
z toho kmenové třídy
z toho odborné učebny
kapacita školní jídelny
počet strávníků
z toho zaměstnanci
z toho žáci
z toho ostatní
kapacita školní družiny
počet oddílů ŠD
počet žáků ve ŠD
počet zájemců o ŠD
počet zaměstnanců celkem (interní pracovníci)
z toho pedagogové
z toho nepedagogičtí zaměstnanci
počet kabinetů
sborovna

2019/20

2018/19

2017/18

2016/17

2015/16

220
137
25
7

220
141
27
7
6

220
132
25
3
8

220
137
36
8
11

220
128
30
6
7

7
10
8
2
220
153
19
134

7
10
8
2
200
154
19
135

1
10
8
2
200
150
18
132

8
10
8
2
200
155
19
136

8
10
8
2
200
139
19
120

60
2
60

60
2
60

60
2
60

60
2
60

60
2
60

19
13 (9+2+2)
6
0
1

19
13 (9+2+2)
6
0
1

18
12 (9+2+1)
6
0
1

17
11 (9+2)
6
0
1

17
11 (9+2)
6
0
1

Zdroj: ZŠ Malé Pole, 2020
Vysvětlivka: př.: 13 (9+2+2) 9 učitelů +2 vychovatelky ŠD + 2 asistenti pedagoga
67

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLAVIČÍN, HRÁDEK NA VLÁRSKÉ DRÁZE
Vznik školy je datován k 1. 9. 1982, původně v Lipové, postupně ve
Slavičíně a v místní části Hrádek. Škola realizuje vzdělávání a výchovu
v dobíhajícím programu pro žáky 1. - 9. ročníku základní školy
praktické, dále v programu pro žáky základní školy s minimální
doporučenou úrovní pro úpravy očekávaných výstupů. Dále pak pro
žáky 1. - 10. ročníku základní školy speciální a s žáky jedné třídy
základní školy speciální, kde se vyučuje s rehabilitačním vzdělávacím
programem (většinou žáci s více vadami).
Škola je složena z následujících součástí:
•
•
•
•

Základní škola;
Základní škola speciální;
Přípravný stupeň základní školy speciální;
Školní družina

Školu navštěvují žáci s mentálním postižením, popř. žáci s více vadami a autisté. Docházejí zde
žáci ze Slavičína a širokého okolí, dostupnost je zajištěna autobusovou a vlakovou dopravou.
Budovy školy patří městu Slavičín.
V hlavní budově je umístěno pět menších a funkčně uspořádaných učeben, ředitelna, sborovna,
kabinet výchovného poradce, herna, sklad učebnic, sklad nářadí PV a kotelna. V odloučeném
pracovišti se nachází rehabilitační třída, školní družina a výdejna obědů. Všechny třídy jsou
vybaveny novými nastavitelnými lavicemi, prostory jsou z hlediska psychohygienických
podmínek na dobré úrovni.
Pro výuku pracovního vyučování jsou kromě kmenových učeben k dispozici odborné pracovny.
Pro výuku domácích prací slouží menší cvičná kuchyň se základním vybavením, pro dílenské
práce je k dispozici školní dílna. Pěstitelské práce se vyučují na pozemku v areálu školní
zahrady. Škola má samostatnou počítačovou učebnu, žákovské počítače s přístupem na internet
jsou umístěny v jedné z učeben. Dále jsou k výuce k dispozici televizory, audio-video
přehrávače, projektor, kopírky a tiskárny apod.
Škola se pravidelně zapojuje do školních a dalších kol soutěží a přehlídek z oblastí tělovýchovy,
kultury, umělecké činnosti apod. Sama bývá také pořadatelem nebo koordinátorem soutěží
okresního formátu. Samozřejmostí jsou návštěvy městské knihovny a účasti v soutěžích, které
pořádá DDM.
Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání, rekreaci a odpočinek žákům školy. ŠD vykovává
svoji činnost ve dnech školního vyučování. Její kapacita je 17 žáků.
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5.2. Analytická část pro oblast základních škol
„Posláním od začátku do konce budiž hledati
a nalézati způsob, který by umožnil,
aby učitelé méně učili, žáci se však více naučili,
aby ve školách neměl místa křik,
pocit ošklivosti, vědomí marné práce.“
Jan Amos Komenský

5.2.1. Obsahově-koncepční část
Návrh strategie vzdělávací politiky 2030+ poukazuje na skutečnost, že „žáci, kteří se dnes ve
školách vzdělávají, se výrazně liší od předchozích generací (Twenge, 2013; Veselý, 2019).
Společným socializačním znakem této generace je především to, že odmalička využívají
digitální technologie jako internet a mobilní telefony. Mají k nim přístup a již v nízkém věku
vědí, jak je používat. Narodili se do období internetu, ale také období globalizace. Jsou zvyklí
na neustálý přísun dat a informací, a na to být neustále on-line. Obecně řečeno jde o generaci,
která se rychle učí v těch oblastech, které je baví. Je adaptabilnější, otevřenější změnám a
novým názorům. Nedělá jí problém pracovat v multikulturním prostředí. Zároveň jde ovšem
také o generaci netrpělivou, zvyklou na okamžité uspokojení a očekávající, že jejich úsilí bude
mít společenský dopad (Pînzaru et al., 2016). Jde ovšem také o generaci vnitřně velmi
heterogenní. Jejich vzdělávací potřeby jsou velmi rozmanité, což na učitele klade velmi vysoké
nároky. Na jedné straně je úkolem učitelů pomoci dosáhnout každému žákovi či studentovi
minimální úrovně kompetencí, nezbytných pro osobní, profesní, občanský život, na straně
druhé musí u každého žáka či studenta individuálně zvažovat způsoby, jak těchto cílů
dosáhnout“ (Veselý et al, 2019).

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLAVIČÍN – VLÁRA

Profilace a zaměření školy, vzdělávací nabídka žákům je koncipována následovně.
-

Výuka jazyků

Ve druhém pololetí prvního ročníku bude nově zahájen klub zábavné angličtiny. Výuka
anglického jazyka začíná ve druhém ročníku s jednohodinovou týdenní dotací, dotace pro
výuku cizích jazyků na II. stupni je navýšena na 4 hodiny týdně a v 8. a 9. ročníku se učí ve
volitelném předmětu Konverzace z anglického jazyka. Povinně se vyučuje jazyk anglický a
druhý cizí jazyk, kterým je volba německého či ruského jazyka.
-

Třída s rozšířenou výukou matematiky, informatiky a cizího jazyka

Na druhém stupni od školního roku 2017/2018 je vždy v ročníku jedna třída s rozšířenou
výukou matematiky, informatiky a cizího jazyka. V nepovinném předmětu Zábavná
matematika je kladen důraz na rozvoj logického a abstraktního myšlení žáků, v 8. a 9. ročníku
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se v této třídě vyučuje volitelný předmět Konverzace v anglickém jazyce a Digitální
technologie. Jedná se o rozšíření výuky v oblasti jazykové, informačních technologií a robotiky.
-

Škola s rozšířenou sportovní přípravou

V oblasti sportu se škola zaměřuje jak na rozvoj talentů (a to od nejmladších žáků), tak i na
podporu pohybových aktivit těch, kteří sport pravidelně neprovozují. V deseti hodinách
nepovinného předmětu Sportovní hry se soustřeďují zájemci o sportování od 3. do 9. ročníku.
To vše se daří mimo jiné i díky Centru sportu zřízeného při škole a podporovaného Asociací
školních sportovních klubů ČR. Školní centrum sportu nabízí podmínky sportovního vyžití
žákům naší školy a žákům z územně si blízkých škol, které nemají pro tuto činnost materiální
vybavení. Škola je zapojená do projektu Sportuj ve škole a do programu Valašské sportovní
ligy.
-

Organizace kulturních programů

Škola má zavedený systém návštěv divadel a výchovných koncertů a vlastních kulturních
aktivit
-

Grantové projekty školy

Škola využívá všechny dostupné dotační tituly a projekty v oblastech modernizace vybavení,
mezinárodní
spolupráce, zkvalitnění výuky, odborného vzdělávání pedagogů a primární
prevence. Na další čtyři roky obhájila titul Ekoškola.
-

Spolupráce školy s rodiči

Jednou z priorit školy je spolupráce a komunikace s rodiči. S rodiči předškoláků probíhá v
průběhu celého školního roku a je zaměřena na společná setkávání rodičů a jejich dětí s
učitelkami I. stupně, na poznávání školního prostředí ještě před začátkem školní docházky. Pro
rodiče žáků 5. ročníku se organizuje setkání „Buďte s námi po škole“ a pro rodiče šesťáků
informační setkání se všemi specialisty, na které se mohou obrátit. Škola využívá různé formy
získání zpětné vazby od rodičů včetně dotazníkového šetření. Sdružení rodičů, jako samostatný
subjekt složený ze zástupců rodičů z jednotlivých tříd, se schází třikrát ročně. Vedle schválení
příspěvků na školní i mimoškolní aktivity se podílí na pořádání školního plesu a na svých
jednáních za přítomnosti vedení školy vznášejí zástupci tříd dotazy a připomínky k chodu školy.
-

Prezentace školy

O dění ve škole, významných akcích i výrazných úspěších jsou rodiče žáků i veřejnost
pravidelně informováni prostřednictvím Slavičínského zpravodaje, Školních novin i webových
stránek školy. Školní noviny jsou vydávány třikrát ročně. Webové stránky školy jsou hojně
navštěvovány, neboť obsahují aktuální informace o škole, školní jídelně a fotografický materiál
ze školních akcí. Poskytují rovněž možnost objednání a odhlášení obědů ve školní jídelně
elektronickým systémem.
SWOT analýza zpracovaná ZŠ Vlára je součástí přílohy 1.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLAVIČÍN - MALÉ POLE
Vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) pro základní
vzdělávání s motivačním názvem Škola pro život. Na postupném vylepšování a dotváření
tohoto dokumentu se stále pracuje. Průběžně se doplňují projekty, projektové dny, zařazují nové
akce tak, aby se rozvíjely všechny kompetence žáků. Vlastní školní vzdělávací program má
zpracována i školní družina.
Všechny ročníky pravidelně absolvují plavecký výcvik. Povinná výuka plavání v rozsahu 40
hod, pro žáky do 2. a 3. ročníku je součástí ŠVP. Škola podporuje tuto „sportovní gramotnost“
i v 1. ročníku, kdy žáci absolvují 7 lekcí po 2 hodinách tzv. předplaveckého výcviku a žáci 4. a
5. ročníku zdokonalovacího plaveckého výcviku.
Součástí výuky jsou projektové dny, výukové programy a besedy. Škola organizuje pro žáky i
děti návštěvy kulturních představení. V rámci volnočasových aktivit nabízí škola omezený
počet zájmových kroužků a úzce spolupracuje s DDM Slavičín, který je v blízkosti školy a
nabízí velké množství zájmových kroužků
Již několik let škola organizuje pro předškoláky v jarních měsících Miniškolu. Budoucí
prvňáci stráví 3 odpolední vyučovací bloky ve školních lavicích pod vedením paní učitelek;
budoucí žáčci si tak vyzkouší školu na „nečisto“. Ve škole pokračují ve výuce čtení metodou
SFUMATO. Charakteristickým rysem této metody je plynulé a vázané čtení. Je založena na
koordinaci pohybu oka, hlasu, dechu, intonaci a akcenty. Všechny tyto aspekty čtení se v praxi
potvrzují a kvalita čtení žáku se výrazně zlepšila.
Práce zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby se děti cítily ve škole dobře, aby v ní byly
rády, aby zde vládly spravedlnost, pochopení, uznání, tolerance, snaha pomoci, zdravý
rozum a láska. Snaží se všem dětem dávat možnost realizovat se, zbavovat se určitých zábran
a zapojovat se do hodnocení a sebehodnocení. Dítě by se mělo v hodnocení orientovat, mělo
by vidět východisko a znát rozmanité cesty, jak se zlepšit. Všichni vyučující pak musí
přistupovat k hodnocení zodpovědně. Řídí se proto heslem, že škola je místo, kam by se měli
denně rádi vracet nejen učitelé, ale i žáci.
Pokračuje i tzv. inkluze, jež upravuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Postupně byla zpracovaná agenda k podpůrným opatřením, využívají se služby asistentů
pedagoga. Velká pozornost je věnována předcházení negativních jevů jako je šikana,
záškoláctví a vztahům mezi dětmi. Podle Minimálního preventivního programu jsou
realizovány besedy a akce zaměřené na tyto nebezpečné projevy mezi dětmi. Velká péče je
věnována estetickému vzhledu školní budovy, což se daří díky práci všech učitelů.
Podařilo se využít možnosti podpory stravování pro žáky ze sociálně slabších rodin, a to díky
nadaci WOMEN FOR WOMEN, o.p.s, přijetím finančního daru za účelem úhrady stravného
pro vybrané děti. Byl ukončen projekt pod názvem „Šablony ZŠ Slavičín – Malé Pole“, zaměřen
zejména na zlepšení kvality vzdělávání formou doučování žáků ohrožených školním
neúspěchem a na rozvoj čtenářských dovedností prostřednictvím čtenářského klubu.
SWOT analýza zpracovaná ZŠ Malé Pole je součástí přílohy 1.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLAVIČÍN, HRÁDEK NA VLÁRSKÉ DRÁZE
Vznik organizované péče o postižené ve Slavičíně se datuje k 1. září 1982, kdy byla založena
tehdy jednotřídní Zvláštní škola Slavičín v Lipové. O počátky a vývoj speciálního školství se
zasloužila ředitelka školy paní Mgr. Jiřina Ondrová. Již od následujícího školního roku byla
škola organizována jako dvojtřídní. Se začátkem školního roku 1985/86 byla škola
přestěhována do Slavičína a přibyla další třída. Poté se v následujících letech měnilo umístění
v několika objektech Slavičína a škola se rozrostla na pět tříd. V letech 1995–2012 řídil školu
Mgr. Josef Fusek. Od roku 2012 je ředitelem školy Mgr. Jaroslav Kunc.
Základní škola speciální zabezpečuje výchovu a vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími
potřebami, se souběžným postižením více vadami a autismem. Docházka do základní školy
speciální je desetiletá. Organizačně se člení na dva stupně: 1. stupeň (1. - 6. ročník) a druhý
stupeň (7. - 10. ročník). Po ukončení povinné školní docházky žáci získávají základy vzdělání.
V současné době je vzdělávání realizováno v jedné třídě základní školy speciální dle Školního
vzdělávacího programu "Škola pro všechny", část I.
Ve třídě působí třídní učitel a asistent pedagoga. Žáci mají v případě potřeby individuální
výchovně vzdělávací plán, který vychází z daného vzdělávacího programu. Samotné vyučování
probíhá v blocích, kde jsou zastoupeny předměty dle rozvrhu, jenž je dán učebním plánem
příslušného vzdělávacího programu. Těžiště práce spočívá ve výchovně – vzdělávací činnosti
zaměřené na poskytování elementárních vědomostí, dovedností a vytváření návyků, které
dětem umožní realizovat se v běžném životě.
S přihlédnutím k individuálním potřebám a možnostem jsou žáci začleněni do systému ucelené
rehabilitace, který zahrnuje individuální logopedickou péči, fyzioterapeutickou péči,
skupinovou a individuální canisterapii.
V jedné třídě základní školy speciální jsou pak žáci vzděláváni podle Školního vzdělávacího
programu " Škola pro všechny ", část II.
Výchovu a vzdělávání zajišťují třídní učitel a asistent pedagoga. Pro každého žáka je
vypracován individuální vzdělávací plán, jenž vychází z příslušného vzdělávacího programu.
V individuálním vzdělávacím plánu je rozpracován obsah jednotlivých předmětů, a to na
základě možností a potřeb jednotlivých žáků. Je zde též zahrnuta individuální logopedická péče,
rehabilitace a canisterapie. V rámci vyučování, které probíhá v blocích, jsou využívány i
speciální programy jako míčkování apod.
S přihlédnutím k individuálním možnostem jsou žáci začleněni do systému ucelené
rehabilitace, který zahrnuje individuální logopedickou péči, fyzioterapeutickou péči,
skupinovou a individuální canisterapii.
Součástí základní školy speciální je přípravný stupeň. Umožňuje nezbytnou přípravu na
vzdělávání dětem se zdravotním postižením. Do třídy přípravného stupně ZŠ lze zařadit dítě od
školního roku, v němž dosáhne 5 let věku, do zahájení povinné školní docházky, a to i v průběhu
školního roku. Program přípravného stupně je koncipován jako jednoletý, avšak děti jej mohou
podle svých vlastních individuálních možností a schopností mít rozložen na 1 až 3 roky.
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Vzdělávání probíhá v rozsahu čtyř hodin denně, to znamená 20 hodin týdně a zahrnuje
potřebnou individuální i skupinovou speciálně pedagogickou péči.
V přípravném stupni jsou vzdělávány děti před započetím školní docházky, jde tedy o
vzdělávání předškolní. V jedné třídě jsou zařazeny děti všech ročníků. Jsou přijímány
především děti s odkladem školní docházky. Vzdělávání probíhá převážně individualizovanou
formou na základě vypracovaných individuálních plánů rozvoje, které vychází ze Školního
vzdělávacího programu přípravného stupně. Ve třídě pracuje učitel a asistent pedagoga.
S přihlédnutím k individuálním možnostem jsou děti začleněny do systému ucelené
rehabilitace, který zahrnuje individuální logopedickou péči, fyzioterapeutickou péči,
canisterapii.
Systém ucelené rehabilitace školy je realizován také v odpoledních hodinách, proto jej mohou
využívat žáci i v době jejich pobytu ve školní družině. Během celého roku je pro žáky v ŠD
připraven pestrý program (Mikulášská besídka, pobyt na zahradě, pouštění draků, velikonoční
vyrábění, pečení perníků, halloweenská párty, opékání buřtů a další).
SWOT analýza zpracovaná ZŠ Hrádek na Vlárské Dráze je součástí přílohy 1.

5.2.2. Finančně-investiční část
V rámci regionálního školství rozlišujeme investiční (kapitálové) a neinvestiční výdaje, které
jsou tvořeny provozními výdaji a přímými výdaje na vzdělávání. Přímé výdaje na vzdělávání
jsou hrazeny ze státního rozpočtu, tj. z rozpočtu kapitoly MŠMT. Ostatní neinvestiční výdaje,
tj. provozní výdaje, hradí zřizovatel příslušné školy.
Investiční výdaje jsou hrazeny vždy zřizovatelem příslušné školy. V případě škol zřizovaných
obcemi (zejména mateřské a základní školy) jsou tyto výdaje hrazeny z obecních rozpočtů, v
případě krajských škol (zejména střední a vyšší odborné školy) z rozpočtů krajů. V případě
soukromých a církevních škol jsou školy financovány z rozpočtů soukromých či církevních
zřizovatelů.
Většina škol a školských zařízení je zřízena jako příspěvkové organizace.18 Na území města
Slavičína se jedná o ZŠ Vlára a ZŠ Malé Pole, financování kterých v této subkapitole podrobně
analyzujeme.

Do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro
kterou byla zřízena, a to bezúplatným převodem od svého zřizovatele, darem, či děděním (se souhlasem
zřizovatele) nebo jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele. Zřizovatel provádí kontrolu hospodaření
příspěvkové organizace.
18
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLAVIČÍN – VLÁRA
Financování základní školy Slavičín – Vlára podrobně ilustruje Tabulka 17.
Tabulka 17: Finanční toky v ZŠ Slavičín - Vlára v období 2011-2020 (v tis. Kč)
ZŠ Slavičín provozní
investiční
celkem
poskytnutá
průtoková
grant
Vlára
výdaje
výdaje
půjčka*
dotace**
2011
5 502
40
5 542
2 350
2 107
0
2012
5 315
459
5 774
720
1 128
0
2013
4 973
9 914 14 887
0
0
0
2014
4 774
4 539
9 313
0
0
0
2015
4 335
0
4 335
0
235
0
2016
4 131
7 105 11 236
0
60
0
2017
4 527
1 420
5 947
0
754
0
2018
4 415
320
4 735
0
491
0
2019
4 643
200
4 843
2 470
51
0
2020
4 669
327
4 996
0
0
0
(předpoklad)

Zdroj: Lysáček, 2020
* Půjčky poskytnuté z rozpočtu města.
** Průtokové dotace, kdy poskytovatel (stát nebo kraj) určil příjemce a účel a město tak
nemělo možnost výši ani účel ovlivnit.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLAVIČÍN - MALÉ POLE
Ve stejné struktuře je zobrazeno také financování základní školy Slavičín – Malé Pole, které
ilustruje Tabulka 18.
Tabulka 18: Finanční toky v ZŠ Slavičín - Malé Pole v období 2011-2020 (v tis. Kč)
ZŠ Slavičín
provozní
investiční
celkem
poskytnutá
průtoková
Malé Pole
výdaje
výdaje
půjčka*
dotace**
2011
1 185
160
1 345
177
484
2012
1 217
0
1 217
0
323
2013
2 270
4 675
6 945
374
0
2014
1 642
165
1 807
0
0
2015
1 727
52
1 779
0
241
2016
1 489
0
1 489
0
0
2017
1 479
305
1 784
0
303
2018
1 453
0
1 453
0
202
2019
1 516
0
1 516
1 063
0
2020
1 428
1 428
0
0
(předpoklad)

grant
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Zdroj: Lysáček, 2020
* Půjčky poskytnuté z rozpočtu města.
** Průtokové dotace, kdy poskytovatel (stát nebo kraj) určil příjemce a účel a město tak
nemělo možnost výši ani účel ovlivnit.
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Pokud se zaměříme na srovnání souhrnných výdajů do základních škol se srovnatelnými městy,
vyjde z tohoto srovnání město Slavičín velmi pozitivně. Viz grafy 8 a 9.
Graf 8: Srovnání rozpočtových výdajů na ZŠ s vybranými okolními městy za období 2010–2018

Zdroj: Čechmánek na základě monitor.statnipokladna.cz, 2019

Graf 9: Základní školy ve vybraných okolních městech ‒ kapacita a počet žáků v roce 2018

Zdroj: Čechmánek na základě monitor.statnipokladna.cz, 2019
Ve městě Slavičíně je objem financování ZŠ vyšší než ve městech Luhačovice a Valašské
Klobouky. Jednotkový ukazatel je v případě srovnání těchto měst vyšší jak ve vyjádření výdajů
na žáka, tak také při srovnání výdajů na jedno místo ve škole (viz také Tabulka 7: Analýza srovnání
vybraných parametrů podobných měst.). Vyšší jednotkové výdaje na žáka souvisí s nižší
naplněností kapacity škol ve městě Slavičíně (60%), než je tomu ve městech Luhačovice (71%)
a Valašské Klobouky (71%). Rovněž vysoké hodnoty indikátoru výdaje na jednoho žáka u

75

města Broumov-Bylnice vypovídají o nízké naplněnosti kapacit ZŠ. Nízkou naplněností kapacit
přichází ZŠ z ekonomického hlediska o část úspor z rozsahu.
Nejvyšší výdaje na jedno místo ve škole však vypovídají o tom, že město Slavičín ze všech
srovnávaných měst do ZŠ investuje nejvyšší finanční zdroje. (viz tabulka 19).
Realizační tým při zpracování této koncepce školství považoval za důležité, aby mělo město
Slavičín přehled o kapacitních možnostech svých MŠ a ZŠ. V této oblasti se však vyskytuje
značný nesoulad ve vyjádření kapacity. Oficiální údaj, který lze čerpat z rejstříku škol ČR (tedy
souhrnné číslo 1020 žáků za obě ZŠ ve Slavičíně – viz tabulka 19) není reálným vypovídajícím
číslem. Tento údaj byl do rejstříku škol zaveden někdy kolem roku 2005 a od té doby se u
většiny škol neměnil. Za uplynulou dobu však došlo k realizaci mnohých projektů, úpravě
některých kmenových tříd na třídy specializované a dalším stavebním úpravám, které reálně
zasáhly do potencionální kapacity (možnosti naplnění) škol. Neaktuální údaje o kapacitě škol
také souvisí s kvalitou výuky, jelikož se v průběhu času mění počet žáků, které lze efektivně a
kvalitně vzdělávat. V dnešní době již není možné kvalitně zajišťovat výuku při počtu 30 žáků
ve třídě.
Tabulka 19: Srovnání financování ZŠ ve vybraných městech

v tis. Kč
výdaje 2010-201819
průměrné výdaje na 1 rok
kapacita ZŠ k roku 2018
počet žáků v ZŠ k roku 2018
výdaje na jedno místo
výdaje na jednoho žáka

Slavičín
96536
10726
1020
611
11
18

BrumovLuhačovice
Bylnice
77279
57499
8587
6389
924
800
449
567
9
8
19
11

Valašské
Klobouky
70196
7800
780
550
10
14

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat monitor.statnipokladna.cz 2019
Komplexní přehled vývoje financování základních škol města Slavičín (MŠ Vlára a MŠ Malé
Pole) ve sledovaném období spolu se srovnáním druhů výdajů obou škol jsou zachyceny grafem
10.

Tato tabulka pracuje se souhrnnými výdaje za roky 2010-2018 za účelem zachycení průběžného vývoje
investičních i provozních výdajů v delším období. Pokud by byla podobná analýza provedena pouze při
zachycení jednoho vybraného roku (např. roku 2018), ztratila by vypovídací schopnost o objemech investic
v čase, jelikož investiční výdaje se v rozpočtech projeví právě v letech, ve kterých jsou realizovány a mají tak
skokový charakter (viz graf 9).
19
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Graf 10: Provozní vs. investiční výdaje základných škol zřízených městem Slavičín v letech
2011 – 2019 (absolutní hodnoty)
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Zdroj: vlastní zpracování podle dat Lysáček, 2020

Z Grafu 10 je evidentní, že provozní výdaje se vyvíjí poměrně konstantně. Výjimkou je rok
2016 u ZŠ Vlára, kdy tyto výdaje do roku 2016 mírně klesaly, no od té doby si také drží
konstantní vývoj. Investiční výdaje jsou velmi nízké a v mnoha letech nulové. Výjimku tvoří
opět ZŠ Vlára, kde v letech 2013 a 2016 byly investiční výdaje relativně vysoké. V této době
byly realizovány investiční akce do zateplení budov, oprav střech a výměnu oken a dveří.
Rozpis realizovaných investic v letech 2015–2019 jako i plán na rok 2020 je uveden v tabulce
20.
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Tabulka 20: Investiční výdaje základních škol zřizovaných městem Slavičín, kryté z rozpočtu města v
období 2015-2020 (v Kč)
Příspěvková
z toho z
z fondu
organizace
rok
popis
suma
rozpočtu města investic PO
2015 Interaktivní tabule 2 ks
209 424
Rekonstrukce školní
2016 kuchyně
7 104 800
7 104 800
2016 Interaktivní tabule 2 ks
236 000
Pořízení myčky zn.
2017 FAGOR
839 792
839 792
Doplnění rozvodů TUV 2017 hygien. zařízení
285 948
285 948
2017 Chlazení prostor kuchyně
294 120
294 120
Obnova prostředí školní
2017 jídelny
1 373 243
ZŠ Slavičín 2018 Interaktivní tabule 3 ks
320 000
320 000
Vlára
Mycí stroj a instalace
2018 podhledu a světel
186 758
2019 Interaktivní tabule 2 ks
200 000
200 000
2019 Interaktivní tabule
94 783
2019 Mycí stroj ONYX 36B Li
81 000
2019 Konvektomat Retigo
428 318
Multifunkční tiskárna 2020 plán
75 000
2020 Interaktivní tabule - plán
190 000

ZŠ Slavičín Malé Pole

2020
2015
2016
2017

Venkovní rolety - plán
Zahrazení rampy u školy
Interaktivní tabule
Pořízení konvektomatu

2018 Interaktivní tabule

62 000
52 030

52 030
102 832

304 926

304 926
119 468

Zdroj: Lysáček, 2020
Na ZŠ Vlára byla realizována druhá etapa rekonstrukce školní kuchyně a oprava tepelných
rozvodů. Na ZŠ Malé Pole od roku 2018 nebyla zrealizována žádná větší investiční akce.
ZŠ Malé Pole však chybí tělocvična, protože žáci za hodinami TV dochází do sportovní haly.
Další potřebnou investicí u ZŠ Malé Pole je výstavba kabinetů pro pedagogy, protože v této ZŠ
mají prostory pouze pro společnou sborovnu.
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Graf 11: Srovnání druhů výdajů ZŠ Vlára a ZŠ Malé Pole za období 2011-2019
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Zdroj: Vlastní zpracování
Při srovnání procentuálních podílů druhů výdajů, které základní školy ve Slavičíně alokovaly
za období let 2011-2019, tak vidíme, že investiční akce na ZŠ Vlára byly městem podpořeny
výrazněji, než tomu bylo u ZŠ Malé Pole. Procentuální ukazatel, který sleduje podíly výdajů za
delší období v tomto případě zohlední také rozdílnou velikost škol a je tedy vhodnější než
srovnání prostřednictvím konkrétních finančních částek.
Významnější investicí, která je v současnosti předmětem jednání je zvažovaná rekonstrukce
dřevěného pavilonu ZŠ Vlára „Dřeváček“. Dřevěný pavilon ZŠ Vlára byl postaven a
zprovozněn v roce 1968 z důvodu řešení akutní potřeby navýšení počtu tříd základní školy, a
to jako stavba dočasná. V současné době je využíván jako družina, školní klub a prostor pro
kroužky, Dřeváčkem denně projde cca 150 dětí. Dle investičních požadavků ZŠ Vlára je nutné
budovu Dřeváčku kompletně strhnout a znovu postavit, jelikož v současném stavu je její
celkový technický stav naprosto nevyhovující: budova není zateplená, vyskytují se v ni plísně,
ve špatném technickém stavu je topení, elektroinstalace, toalety i oka. ZŠ Vlára vznesla také
požadavek na výstavbu spojovací chodby, která propojí budovu ZŠ s Dřeváčkem. Děti,
přesouvající se mezi školou a družinou by se pak nemusely přezouvat a převlékat.
Ze strany ZŠ Vlára je předpokládaná souhrnná výška investic 18 mil. Kč. Uváděná cena 18 mil.
Kč však odpovídá přepočtu dle Cenových ukazatelů pro stavebnictví pro rok 2019 (veřejně
přístupný dokument na stránkách společnosti RTS a.s. zveřejňovaný v lednu), kde je uvedena
cena 5610 Kč / m3 obestavěného prostoru (budovy pro výuku a výchovu). Tato hodnota
meziročně stoupla o 12% (rok 2018 to bylo 5010 Kč / m3) a s dá se předpokládat, že rostoucí
trend bude v příštím roce pokračovat. Jedná se navíc pouze o odhad na základě rozpočtových
ukazatelů, který vzhledem k momentální situaci na trhu, rozhodně neodpovídá reálné ceně. Dle
zkušeností z posledních veřejných zakázek tohoto roku je výsledná cena na stavební práce
zpravidla o 10 a více procent vyšší než cena rozpočtová / odhadovaná (zázemí sokolovny nárůst
15% oproti rozpočtu, chodník Mladotická nárůst 28% oproti odhadu, komunikace Do Výmol
12% nárůst oproti odhadu). Navíc je potřeba započítat i demolici stávajícího objektu, kde se
cena může pohybovat mezi 1 až 2 mil. Kč. Reálná finální cena za kompletní vybudování
objektu se tak bude nejspíš pohybovat v rozmezí 23-25 mil. Kč. Viz kapitola 6.
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5.3. Návrhová část pro základní školy
„Lidská přirozenost chce být vedena
k tomu, k čemu směřuje,
a nechce být vlečena, strkána nebo nucena.
Kdykoli se přimísí nějaké nařizování,
naše mysl hned cítí odpor a odvrací se.“
Jan Amos Komenský

Hlavní směry rozvoje primárního vzdělávání ve městě Slavičíně jsou formulovány návrhy
strategických cílů a hlavních cest a opatření k jejich dosažení. Obsahují také odůvodnění jejich
výběru a návrh principů, na kterých by měla být Koncepce rozvoje školství postavena. Nejdříve
uvádíme stručný popis hlavních strategických cílů, které zastřešují soustavu konkrétnějších
opatření. V této kapitole také stručně zdůvodňujeme, proč a v čem je daný strategický cíl
důležitý.
Soubor cílů je pak rozepsán do konkrétních implementačních kroků, a to včetně navržení doby
realizace, identifikace případných rizik a jejich eliminace.

5.3.1. Formulace strategických cílů a opatření
Strategické cíle pro oblast vzdělávání ZŠ navrhujeme vymezit v následující struktuře:
Strategický cíl 1: Zaměřit se na rozvoj potenciálu žáků
ZŠ by měla svým žákům nabízet důvěryhodné prostředí, ve kterém mohou žáci objevovat a
rozvíjet svůj potenciál a objevovat oblasti svého budoucího profesního zaměření. Většina žáků
přichází na ZŠ jako malé nadšené děti a po 9 letech školu opouští a směřují za svým budoucím
povoláním. Žádná z těchto změn není pro žáky snadná, a proto je na ZŠ, aby jim v těchto fázích
života pomohla. V průběhu studia na ZŠ se mohou žáci setkat s rizikovými jevy, které mívají
velmi negativní vliv na rozvoj jejich potenciálu. I v této oblasti by měly být ZŠ bdělé a citlivě
nastalé situace řešit a předcházet jim.
-

Funkční spolupráce s dalšími stupni vzdělávání
o ZŠ jsou převodovým stupněm mezi MŠ, kde se děti poprvé setkají
s institucionalizovaným vzděláváním a SŠ/SOU, kam pak směřují ve snaze
nalezení svého budoucího profesního uplatnění. ZŠ by měly na žáky nahlížet
jako na jedinečné osobnosti, které si postupně uvědomují své pozitivní a
negativní stránky. ZŠ mohou žákům pomoct nalézt vhodné uplatnění, pokud se
zaměří na individualitu žáku, podpoří rozvoj jejich talentů a individuálních
kvalit.

80

-

-

Podpora technických a přírodovědných oborů
o Téměř ve věch koncepcích rozvoje lidských zdrojů na úrovni velkých měst,
krajů i státu se lze dočíst o zoufalém nedostatku kvalifikovaných pracovníků
v technických a přírodovědných oborech. V současné době se mnoho studentů
zajímá o studium humanitních nebo společenských věd. Pokud tento zájem
vychází z opravdového nastavení žáků a studentů, mělo by to být v pořádku.
Pokud jsou však preference žáků a studentů založeny na snaze hledání snadné
životní cesty a popírají reálné nastavení žáků a studentů, je to právě úroveň
primárního vzdělávání, která může přispět ke zvrácení tohoto trendu. Je
zapotřebí hledat a rozvíjet opravdový potenciál žáků a podporovat je v tom, že
představa snadné cesty je nemusí přivést ke šťastnému a naplněnému životu a
naopak, pokud se rozhodnou věnovat technickým oborům, mohou dosáhnout
velkých úspěchů.
Eliminace rizikových jevů
o Dnešní doba klade na vývoj dětí velké nároky. Zdá se, že více než v minulosti
jsou žáci na ZŠ aktéry nebo oběti různých rizikových jevů. Téměř každá ZŠ se
potýká s rizikovými jevy jako: šikana, psychické nebo fyzické zneužívání/násilí,
vydírání, drogy, alkohol, poruchy příjmů potravy a další. Všechny tyto jevy mají
neblahý vliv na vývoj i studijní výsledky žáků. Kvalitní a zkušení pedagogové a
školní psychologové by měli být vůči těmto jevům velmi citliví a neváhat při
jejich odhalování a řešení.

Strategický cíl 2: Vysoká kvalita vzdělávání
Kvalita poskytované služby je jednou z hlavních priorit města Slavičín. Současně je záměrem
města, aby byla kvalita služeb nabízená oběma ZŠ srovnatelná. Hlavními pilíři kvalitní výuky
na ZŠ jsou motivovaní a profesionální pedagogové, inovativní prvky výuky, které jsou
v souladu s moderními trendy 21. století, ale také nástroje, prostřednictvím kterých je
sledováno plnění kvalitativních cílů.
-

-

-

Sledování kvality vzdělávání na ZŠ
o Budou stanoveny a definovány přesné a měřitelné parametry, prostřednictvím
kterých bude sledována kvalita výstupů žáků. Smyslem není hodnocení
jednotlivých dětí, ale sledování kvality služeb ZŠ.
Podpora moderních trendů ve vzdělávání
o Tato aktivita má výrazné propojení na aktivitu podpory vzdělávání pedagogů.
V dnešní době je k dispozici mnoho možností, jak oživit nebo inovovat
vzdělávání na základních školách. Je však důležité, aby šlo o trendy, které budou
mít dlouhodobý a udržitelný charakter.
Posilovat připravenost na výzvy současné doby a krizová období
o Aktivita souvisí s potřebou reakce na některé nebezpečné společenské
fenomény, které se v české společnosti dlouhodobě projevují, jako například
dluhové potíže velkého počtu domácností nebo manipulace veřejného mínění
prostřednictvím nebezpečných dezinformací. Největší zkouškou připravenosti a
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-

-

flexibility reakcí ZŠ upět v krizové situaci byla koronavirová krize. S touto
vážnou situací se ZŠ vypořádaly, jak nejlépe uměly. Nyní je důležité zhodnotit
průběh reakcí a využít zkušeností pro případné budoucí krize.
Podpora sounáležitosti a zdravého klimatu ve škole
o Podpora sounáležitosti a zdravého klimatu ve škole vede k tomu, že se žáci i
pedagogové do školy těší. Pozitivní klima školy následně přispívá k vyššímu
výkonu žáků i pedagogů. Tím společně posouvají kvalitu primárního vzdělávání
ve městě Slavičíně.
Podpora motivace pedagogů
o Kvalitní a motivovaní pedagogičtí pracovníci jsou stěžejním nástrojem ke
kvalitnímu vzdělávání. V této aktivitě je popsán návrh komplexního systému
rozvoje pedagogů.

Strategický cíl 3: Podpora občanské participace a rozvoje pocitu společenské
sounáležitosti ve městě Slavičíně
Základní škola je důležitou institucí zřizovanou městem. Jako taková přispívá k výchově
občanů určitého regionu. Pro rozvoj města Slavičín je důležité, aby ve svých občanech
podporoval hrdost a spolupatřičnost s regionem, ve kterém žijí a vyrůstají. Sledování tohoto
cíle souvisí také s plněním strategického cíle 1, jelikož se realizovanými aktivitami prohlubuje
i potenciál budoucích občanů města.
-

-

-

-

Podpořit společenskou angažovanost žáků
o Tato aktivita by se měla zaměřit mezigenerační dialog a solidaritu
s hendikepovanými spoluobčany. Rovněž je potřeba podporovat občanskou
angažovanost žáků.
Podpořit dialog s rodiči
o Posílení dialogu s rodiči a jejich zapojení do fungování ZŠ vede k efektivnímu
propojení nabídky a poptávky.
Prezentace školy
o Důležité je také podporovat sounáležitost žáků s jejich ZŠ, která má zase
podporovat výkony svých žáků a nebát se jimi pochlubit při zapojení do různých
soutěží a olympiád. Pozornost by měla být věnována také kvalitní prezentaci ZŠ
prostřednictvím jejich webových stránek, sociálních sítí apod.
Upevnit vztah k regionu
o Cílem je podpora vztahu žáků ke svému rodnému městu. Tato aktivita má za cíl
posilovat identifikaci se občanů s místem, ve kterém žijí. Lze v ní nalézt aspekt
patriotismu, lásky k vlasti i kulturním hodnotám občanů.

Strategický cíl 4: Vymezení a sledování relevantních technických parametrů
Poslední strategický cíl je zaměřen na technickou stránku sledování kvalitativních a
ekonomických indikátorů. Město Slavičín vytváří šestileté Strategické plány, ve kterých
definuje stav jednotlivých oblastí a identifikuje strategické oblasti a opatření. V dohledné době
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bude město připravovat nový Strategický plán na roku 2023-2029. Cílem pro tento hlavní
strategický dokument bude doplnit jej o přesné kvalitativní a ekonomické parametre se
zaměřením na sledování kvality veřejných služeb (v tomto případě kvality služeb ZŠ),
ekonomické efektivnosti a návaznosti na krátkodobé analytické dokumenty.
-

-

-

-

Stanovit soustavu vhodně zvolených parametrů kvality předškolního vzdělávání
o Sledování kvality předškolního vzdělávání by mělo být součástí hodnocení
efektivnosti veřejných služeb města. Na tomto procese by mělo mít zájem jak
město, tak rodiče ale i samotné ZŠ. Proces zjišťování kvality by měl být
jednoduchý a administrativně nenáročný. Výstupy by měly přispět k zhodnocení
úspěšnosti jednotlivých vzdělávacích programů, inovací i rozvoji ZŠ.
Stanovit a sledovat soustavu vhodně zvolených parametrů ekonomické efektivnosti
o V současné situaci je majetková struktura ZŠ velmi široká. Analýza ekonomické
efektivnosti by měla komplexně posoudit varianty organizačního uspořádání
soustavy MŠ a ZŠ. Zároveň je potřeba dlouhodobě sledovat parametry
jednotkových nákladů v čase a propojit parametry ekonomické efektivnosti
s kvalitativními ukazateli (kvalita a diverzita nabízeného a poptávaného
vzdělávání, dostupnost pro občany a další).
Vyřešit problematiku kapacity škol
o Kapacita a naplněnost škol jsou údaje, které by mělo město, jako zřizovatel u
svých škol sledovat a vyhodnocovat. Tyto by mělo město využívat při vytváření
investičních strategií v oblasti školství, při sledování demografického vývoje
obyvatel v regionu, ale také v souvislosti s vyhodnocováním nákladové
efektivnosti jednotlivých škol. V současné době existuje znační rozpor
v oficiálních údajích o kapacitě, které jsou součástí rejstříku škol a realitou.
Školy by sice mohly požádat ministerstvo o úpravu údaje o kapacitě, avšak tento
postup by pro ně nebyl prospěšný, jelikož by si snížením údajů o kapacitě mohly
do budoucna vytvořit problém. Reálné potřeby škol vyžadují flexibilnější
přístup ve vyjádření kapacity, jelikož demografický vývoj, formy výuky i
potřeby regionu nejsou konstantní. Přesto by mělo město vytvořit nástroj, který
by jednotnou metodikou zachycoval realitu kapacity a míry naplněnosti všech
škol ve Slavičíně.
Vytvořit soustavu strategických investičních záměrů a priorit na období 3-6 let
o Městu Slavičínu chybí zásadní dokument, který by zachytil strategický plán
investic, podle kterého by mohlo do budoucna efektivně alokovat své zdroje.
Tento dokument by měl vycházet z přesné analýzy dosavadních investičních
akcí, měl by počítat s budoucím demografickým vývojem a odhadovat budoucí
zdroje financování. Měly by v něm být identifikovány zásadní kapacitní,
hygienické i technické požadavky na provozovaný majetek a budovy. Současně
je nutné všechny požadavky konfrontovat s predikcí rozpočtových zdrojů, s
možnostmi dodatečného financování a vhodně je rozložit v čase. Strategické
dokumenty je pak potřeba doplnit o krátkodobé analytické dokumenty, které by
průběžně zaznamenávaly plnění cílů a sloužily by jako aktualizace dokumentů
strategických.
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5.3.2. Návrh opatření a implementace
Strategický cíl 1: Zaměřit se na rozvoj potenciálu žáků
Strategická aktivita

Funkční
spolupráce
s dalšími stupni
vzdělávání

Podpora
technických a
přírodovědných
oborů

Eliminace
rizikových jevů

Opatření

Potřeby implementace

Období
implementace

Potencionální
rizika

1) Posilovat spolupráci s MŠ
2) Posilovat spolupráci se SŠ
3) Obeznámit žáky i učitele
s konkrétní nabídkou SŠ
ve městě a jeho okolí
města
4) Podporovat žáky v rozvoji
jejich potenciálu

Vytvořit prostorové a
personální podmínky pro
přípravné třídy dětí z MŠ.
Připravit společné aktivity
dětí MŠ a žáků ZŠ.
Zavést kvalitní a
individualizované kariérní
poradenství pro žáky.

Některé aktivity
již byly
zavedeny.
Další aktivity
připravit k září
2021.

Nezájem ze strany žáků
Nesoulad mezi
hodnocením schopností
žáka jeho rodiči a
kariérním poradcem

Reflexe dovedností žáků by
měla začít minimálně 3 roky
před ukončením studia na ŽŠ.
Škola musí vytrvale posilovat
důvěru rodičů a žáků v otázce
profesionality přístupu.

1) Zatraktivnit žákům výuku
technických a
přírodovědných předmětů
2) Podporovat technicky
nadané žáky v rozvoji
jejich talentu
3) Prezentovat žákům
potenciál technických,
přírodovědných a
řemeslných odvětví

Exkurze žáků za příběhy
dobré praxe.
Diskuse s úspěšnými
podnikateli z regionu.
Vypisování projektů/soutěží,
zaměřených na řešení
technických a
přírodovědných problémů.

Září 2021

Nízký zájem žáků i
rodičů.

1) Prevence výskytu
rizikových jevů
2) Důraz na posílení důvěry
žáků a citlivý individuální
přístup

Vzdělávací akce pro
pedagogy, které vedou
k zvýšené vnímavosti
k výskytu rizikových jevů.
Besedy, diskuse s odborníky
pro žáky.

Neprodleně.

Případný rizikový jev
nemusí být rozpoznán.
Obavy obětí rizikových
jevů svěřit se
pedagogům.

Příklady dobré praxe musí být
žákům nabízeny atraktivní
formou.
Žákům nesmí být technické
směry vnucovány, jejich
preference musí být vždy
respektovány.
Podstatou motivace je zaměření
se na technicky a přírodovědně
talentované žáky a atraktivní
forma probuzení jejich zájmu.
Školení pedagogů. Podpora
pedagogů citlivě se věnovat
veškerým podezřelým jednáním
žáků.
Podporovat partnerský vztah se
žáky a jejich rodiči.

Eliminace rizik

84

3) Posílení partnerského
vztahu žák - učitel

Vytvoření důvěryhodné a
anonymní schránky důvěry.
Respektovaná funkce
školního psychologa.
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Strategický cíl 2: Vysoká kvalita vzdělávání
Strategická aktivita

Sledování kvality
vzdělávání na ZŠ

Podpora
moderních
trendů ve
vzdělávání

Opatření

Potřeby implementace

Období
implementace

1) Zaměřit se na sledování
kvality vzdělávání
2) Sledování a
vyhodnocování
kvalitativních ukazatelů
3) Diverzifikovat nabídku
vzdělání na úrovni ZŠ/tříd
4) Vytvářet vhodné
podmínky pro vzdělávání
žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami.
5) Podporovat účelnou formu
inkluze

Sledovat a vyhodnocovat
úspěšnost žáků při přechodu
na SŠ.
Sledovat a vyhodnocovat
úroveň vědomostí vůči
jiným ZŠ/mezi třídami.
Provozovat matematické,
sportovní, jazykové,
přírodovědecké
třídy/kroužky.
Zajistit dostatečnou
síť asistentů pedagoga.
Vytrvale komunikovat s PPP
případné neefektivní případy
inkluze, kdy dochází
k výraznému narušení výuky
běžné třídy.
Podpora rozšiřování si
vzdělávání pro pedagogy.
Vytváření ekologických
projektů, kroužků, zapojovat
ekologické prvky do výuky.
Podporovat venkovní
aktivity, atraktivní prvky
výuky TV, podpora
zdravých výživových
preferencí.

Některé aktivity
již byly
zavedeny.
Další aktivity
zavádět od září
2021.

Obavy ze zvýšené
administrativní zátěže
pedagogů.
Strach z neúspěchu při
hodnocení.

Propojení na strategickými cíli
3. a 4.
Zapojit pedagogy do procesu
přípravy indikátorů.
Vytvořit soustavu kritérií a
indikátorů s důrazem na jejich
nenáročnost jak při procesu
sbírání, tak ve fázi
vyhodnocování dat.
Výsledný indikátor může být
souhrnným ukazatelem za
jednotlivé kolektivy nebo školu
jako celek.
Zdůrazňovat pokroky a
jedinečnost škol/tříd/kolektivů.

V mnoha
případech již
byly tyto aktivity
zavedeny. Další
lze zavést od září
2021

Vysoké odborné nároky
na pedagogy.
Příliš velká nabídka
možností.

V rámci SRP by si jednotlivý
pedagogové měli zvolit své
další rozvojové specifikace, ve
kterých by se dále rozvíjely
formou absolvování
vzdělávacích kurzů.
Ke specifikaci nabídky kurzů
může být využit dialog ZŠ
s rodiči. Viz strategický cíl 3.

1) Zajistit kvalitní a
atraktivní výchovu a
vzdělání reagující na
současné trendy
2) Důraz na ekologickou
výchovu žáků
3) Vedení žáků k zdravému
životnímu stylu
4) Podpora inovativních
vzdělávacích programů

Potencionální
rizika

Eliminace rizik
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Posilovat
připravenost na
výzvy současné
doby a krizových
období

Podpora
sounáležitosti a
zdravého klimatu
ve škole

Podpora
motivace
pedagogů

1) Rozvoj možností distanční
výuky
2) Technická vybavenost
škol
3) Podpora odolnosti vůči
dezinformacím
4) Podpora finanční
gramotnosti žáků

1) Zapojit žáky do chodu
školy
2) Podporovat zdravý vztah
mezi učitelem a žákem.
3) Podpora týmové práce

1) Kultivace pracovního
prostředí pedagogů
2) Zaměření se na osobní
rozvoj pedagogů
3) Zapojení pedagogů do
strategických procesů ZŠ

Podpora rozvoje pedagogů
v možnostech distanční
výuky: kurzy, semináře atd.
Nákup IT techniky a SW
podpory.
Půjčování IT techniky
žákům.
Kurzy ověřování zdrojů
informací, podpora
kritického myšlení.
Zapojit do výuky prvky
základů finanční
gramotnosti
Vytvořit školní
parlamenty/rady.
Vytvořit školní noviny.
Jednou ročně provádět
anonymní anketu
spokojenosti žáků
s pedagogy a sbírat jejich
nápady na zlepšení výuky.
Několikrát do roka připravit
výuku, při které na hodině
spolupracují dva
pedagogové.
Získávání zpětné vazby od
pedagogů a jejich motivace
Podpora vzdělávacích
programů pedagogů.
Stanovení strategie rozvoje
pedagoga – SRP.
Zapojení pedagogů do
procesu přípravy vyze ZŠ.

V mnoha
případech již
byly tyto aktivity
zavedeny. Další
lze zavést od září
2021

Po ukončení intenzivní
distanční výuky zůstane
ZŠ velký počet
nevyužité IT techniky,
která časem ztrácí
hodnotu.
Nižší kvalita distanční
výuky vůči prezenční
formě.
Vysoké nároky na
pedagogy

Půjčování techniky žákům může
pokračovat i po ukončení
intenzivní distanční výuky.
Kvalitu vzdělávání je nutné
průběžně evaluovat, a to
standardizovanými nástroji. Viz
strategický cíl 4.
Podpora profesního rozvoje
pedagogů.

Od září 2021

Bez rizika

Bez rizika

Od září 2021

Obavy pedagogů a
ředitele/ky ZŠ ze
zvýšené administrativní
náročnosti.

Zavedený nástroj by měl být
z větší části elektronický.
Pedagog by vyplnil stručný
dotazník elektronicky. Na
elektronický dotazník by pak
následoval rozhovor
s ředitelem/kou, při kterém by
byly upřesněny případné
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4) Podporovat osobní
iniciativu pedagogů ve
výuce

konkrétní potřeby nebo
problémy pedagoga.

88

Strategický cíl 3: Podpora občanské participace a rozvoje pocitu společenské sounáležitosti ve městě Slavičíně
Strategická aktivita

Opatření

Potřeby implementace

Období
implementace

Podpora dobrovolnictví.
Zapojení pedagogů ZŠ do
předškolní výchovy MŠ.
Zapojit žáky do projektů
uklízení města.
Využít žáky pro sběr anket
Zapojit žáky do akcí pro
nadaci Světluška.
Zorganizovat besedy a
diskuse se zástupci
neziskového sektoru.
Udržovat aktuální webové
stránky ZŠ.
Vytvořit dotazník pro
anonymní sběr připomínek
rodičů ve formě linku.
Obeznamování rodičů
s jednotlivými aktivitami,
které ZŠ zajišťují a
vysvětlování jejich
účelnosti.
Představení inovativních
prvků rodičům a objasnění
výhod jejich zavádění.
Provozovat letní tábory nebo
letní družinu.

Od září 2021

Obavy z nadbytečné
práce pedagogů.

Prvky by mohly být součástí
výuky vybraných předmětů.

Podpořit
občanskou
angažovanost
žáků

1) Mezigenerační dialog a
solidarita se spoluobčany
s fyzickým či mentálním
hendikepem.
2) Enviromentální aktivity ve
městě
3) Představit aktivity
neziskového sektoru

průběžně

Obavy ze zvýšené
administrativní zátěže
ředitele/ky ZŠ.
Nízký zájem rodičů.
Příliš mnoho
neslučitelných dotazů.

Příprava talentovaných dětí
na soutěže v různých

průběžně

Bez rizika

Administrativní zátěž by měla
být minimalizována funkčním
elektronickým nástrojem pro
sběr dotazů.
Uzavřené otázky se budou
prezentovat řediteli/ce přímo ve
formě grafů/tabulek.
ZŠ bude transparentně
deklarovat zájem vyhovět
rodičům, avšak při sledování
hlavního cíle, kterým je
prospěch žáků. V ZŠ jsou
zaměstnávání profesionální
pedagogové, kteří umí skvěle
posoudit dopad jednotlivých
aktivit na vývoj žáků.
Bez rizika

Podpořit dialog s
rodiči

Propagace školy

1) Transparentnost aktivit ZŠ
vůči rodičům
2) Posilování důvěry rodičů
v oblasti profesionality
pedagogů.
3) Zapojení rodičů do dílčích
aktivit škol.
4) Reagovat na potřeby
rodičů při pracovním
vytížení

1) Podpora soutěží a
mimoškolních aktivit

Potencionální
rizika

Eliminace rizik
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2) Propagace úspěchů škol
3) Zapojování se do různých
regionálních, celostátních
nebo mezinárodních
projektů

Upevnit vztah k
regionu

1) Obeznámit žáků
s kulturními tradicemi
regionu.
2) Zapojovat školy do
veřejného života ve městě
3) Podporovat pozitivní
citové vazby k rodnému
městu nebo obci.

předmětech a mimoškolních
aktivitách.
Udržování transparentních
webových stránek školy
Vyhledávání a přihlašování
se do různých projektů.
Prezentovat ZŠ na akcích
pořádaných městem.
Podpora exkurzí žáků do
významných budov města a
do okolních pamětihodností.
Zapojení žáků do organizace
kulturních a společenských
akci, které pořádá město
Slavičín.
Výuka místních lidových
tanců, zpívání místních
lidových písní.

Průběžně
zapojovat školy

Bez rizika

Bez rizika
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Strategický cíl 4: Vymezení a sledování relevantních technických parametrů
Strategická aktivita

Opatření

Potřeby
implementace

Stanovit soustavu
technických
parametrů
kvality
předškolního
vzdělávání

1) Vytvořit evaluační
plán
2) Vytvořit soustavu
vhodně zvolených
evaluačních parametrů

Vytvořit systém
autoevaluace škol
Sbírání a zpracování
externích dat evaluace:
srovnání vědomostní úrovně
žáků v různých oblastech,
úspěšnost.
Využít metody hodnocení
popsané v kapitole 6.

Od září 2021

Obavy rodičů, že
evaluační nástroj bude
hodnotit jejich děti.

Hodnocení studijních výsledků je již
běžnou součástí života na ZŠ a tak
můžeme hodnocení jednotlivých žáků
využít pro zachycení vývoje úrovně
vybraných kolektivů. (třídy, celý
ročník nebo škola).

1) Sledování efektivnosti
jednotkových nákladů
2) Zhodnotit možnosti
majetkové struktury
zařízení ZŠ.
3) Sledovat a předvídat
demografický vývoj
obyvatel a nastavit
regulační prvky
reagující na
demografické výkyvy

Sledovat ukazatele
jednotkových nákladů a
jejich vývoj v čase.
Provedení analýzy
nákladové efektivnosti při
variantách slučování ZŠ,
případně MŠ a ZŠ. Na
základě analýzy kvality
vzdělávání a ekonomické
efektivnosti stanovit
jednoznačné strategické cíle
v oblasti strukturálních
změn. Část prostor upravit
tak, aby mohly být
využívány variantně podle
demografického vývoje.

Do prosince 2021

Obavy ze zvýšené
administrativní výdaje
sledování dalších
ukazatelů.
Finanční výdaje na
zadání analýzy
nákladové efektivnosti
externímu subjektu.

Sledování ukazatelů, které jsou
potřebné k vyhodnocování základních
parametrů nákladové efektivnosti, není
administrativně složité. Všechny údaje
lze vyčíst ze závěrečného účtu města.
Vhodná struktura majetkové struktury
ušetří městu finanční zdroje a pomůže
mu při rozhodování o budoucích
investicích. Do této analýzy se
v případě města Slavičín oplatí
investovat.

Stanovit a
sledovat soustavu
vhodně zvolených
parametrů
finanční
efektivity

Období
implementace

Potencionální
rizika

Eliminace rizik
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1) Vytvořit efektivní
metodiku zachycující
kapacitu škol

Zapojit nezávislé
odborníky, kteří zhodnotí
prostorové možnosti obou
škol.
Požádat vedení škol, aby
vyjádřilo kapacitní
možnosti škol s ohledem na
své personální možnosti.
Zahrnout fixní i flexibilní
část kapacity škol.

Neprodleně

Problémy při hledání
kompromisu.

1) Vytvořit soustavu
strategických potřeb
v oblasti financování
2) Zkvalitnit současné
strategické dokumenty
města a provázat je
s krátkodobými
přehledy.
3) Diverzifikovat zdroje
financování
investičních aktivit

Vytvořit plán investičních
akcí při zohlednění potřeb
jednotlivých ZŠ a jejich
zařízení.
Využít možností
participativního
rozpočtování při
rozhodování o naléhavosti
investičních akcí.
Vytvořit Akční plán města
Slavičín.
Průzkum možností
projektového financování

V průběhu let
2021 a 2022

Ztráta přehlednosti
struktury strategických
dokumentů.
Zvýšená administrativní
zátěž.
Problémy při hledání
konsenzuálního řešení.
Investiční požadavky
převyšují rozpočtové
možnosti

Vyřešit
problematiku
kapacity škol

Vytvořit soustavu
strategických
investičních
záměrů a priorit
na období 3-6 let

Výsledkem by měl být jednoduchý
model, který by posuzoval kapacitní
možnosti škol v čase. Tento model by
měl být navržen nezávislými odborníky
a základem by měla být data dodána
školami.
Metodika by měla zahrnovat reálná
specifika jednotlivých učeben, míry
jejich flexibility při potřebě změny
účelu výuky, specifické nároky
související s faktorem inkluze,
demografickým vývojem města i
okolních spádových obcí a další.
Strategický investiční plán může být
součástí Strategického plánu města
nebo může vzniknout jako samostatný
dokument.
Vytvoření ekonomických podkladů pro
akční plány může město zadat
externímu dodavateli, který vytvoří xls
nástroj, do kterého pak budou úředníci
pouze zadávat vstupní data za
sledované období. Výstupní analýzy
pak budou naprogramovány tak, aby
městu předaly automatizované
analytické výstupy.
Zapojení participativního rozpočtování
usnadní výběr investičních priorit.
Školy by měly být podporovány pro
hledání zdrojů z dodatečných zdrojů
(pronájem, projektové financování).
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5.3.3. Soubor konkrétních návrhů pro oblast základních škol
A. Škola jako příležitost pro rozvoj potenciálu
V současné době je na trhu práce významně neuspokojená poptávka po lidech s technickým
nebo přírodovědným vzděláním. Zřetelně se tento fenomén projevuje v podobě preferencí
studentů o obory studia na vysokých i středních školách. V obou případech převládá zájem o
společenské a humanitní směry. Tato koncepce si neklade za cíl posuzovat, zda je tento trend
správný nebo nikoliv. Z pozice ZŠ je však prostor působit na žáky v tom směru, aby si dokázali
uvědomit svůj potenciál, rozvíjet jej a následně se pak rozhodnout pro to správné profesní
směřování. Vhodným a včasným působením kariérního poradenství na ZŠ lze žákům pomoct
identifikovat své slabé a silné stránky a podpořit jeho budoucí profesní směřování tím správným
směrem. Je však nutné, aby se kariérní poradenství nespokojilo pouze s pomocí vyplnění
přihlášky žákům, ale aby žákům nabízelo individualizovanou a širokou podporu. Tato podpora
by měla zahrnovat posouzení průběhu studia žáka, pohovor se zkušeným pedagogem nebo
psychologem, znalosti o struktuře studia na SŠ, průběžné seznamování se s charakterem
jednotlivých povolání nebo řemesel, spolupráci se zaměstnavateli i úspěšnými živnostníky a
otevřený dialog s rodiči žáků ohledně jejich profesního zaměření.
B. Škola jako součást veřejného života města
Období základní školy je důležitým obdobím, ve kterém se vyvíjí vztah mladého člověka vůči
komunitě, ve které žije. ZŠ by měla spoluvytvářet aktivity, které podpoří občanskou participaci
a rozvoj pocitu společenské sounáležitosti ve městě Slavičíně. Tyto aktivity mohou směřovat
do oblastí mezigenerační solidarity (propojit žáky s klienty domovu důchodců nebo s dětmi na
MŠ), poznávání kulturních specifik regionu (důraz na místní zvyklosti, kulturní odlišnosti,
folklór a tradice), enviromentální odpovědnost (úklid města Slavičín, třídění odpadu, exkurze
do čističky odpadních vod, sběrného dvora,…), osvětu možností občanské participace
(propojení s neziskovými organizacemi působícími ve městě, dobrovolnické aktivity,
vnímavost vůči osobám s fyzickými nebo mentálním indispozicemi) a další.
V neposlední řadě je důležité podporovat rozvoj žáků v oblasti demokratických hodnot, na
kterých je postavena naše společnost. Vhodnými nástroji je podpora vytvoření studentských
parlamentů/poradních rad při rozhodování o chodu ZŠ, umožnění účasti žáků na zasedání Rady
města Slavičín, případně Zastupitelstva, zapojení žáků ZŠ do přípravy akcí, pořádaných
městem, založení studentských časopisů nebo vytvoření žákovských sloupků ve městských
novinách a další.
Silné pozitivní vazby žáků k rodnému regionu, ale i ZŠ lze podporovat přípravou a zapojením
talentovaných dětí do různých soutěží a olympiád.
C. Podpora motivace pedagogů
Základem úspěchu kvalitní a pohodové práce s žáky je motivovaný pedagog. Nástroje
podporující motivovanost zaměstnanců bývají velmi efektivní, a navíc jedny z těch
nejlevnějších.
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V rámci podpory motivace pedagogů doporučujeme zavést nástroj – Strategie rozvoje
pedagoga (SRP). Tento nástroj by představoval každoroční pohovor pedagoga s ředitelem/kou
ZŠ, v rámci kterého by došlo ke sběru požadavků pedagogů a posouzení možností jejich
zajištění. Kvůli eliminaci další administrativní zátěži by proces SRP měl splňovat tři zásadní
vlastnosti. Měl by být jednoduchý, stručný, a kromě pohovoru s ředitelem/kou, také plně
elektronický. Dotazník by byl pedagogovi zaslán k vyplnění formou linku a výsledky by byly
plně elektronizovány. V rámci SRP by se pedagog věnoval těmto oblastem:
1) Profesní rozvoj – Pedagog by zde definoval potřeby na plánované vzdělávací kurzy,
případně potřeby profesního rozvoje v rámci doplňování si standardních forem
vzdělávání. Při definování vzdělávacích potřeb by si pedagog stanovil oblasti, ve
kterých by chtěl prohlubovat své kompetence v daném roce a předpokládanou finanční
zátěž na jejich zabezpečení. Profesní rozvoj pedagogů by měl být v souladu se
zaměřením ZŠ a pedagogové by měli tento nástroj využívat alespoň jednou za 3 roky.
Zároveň by tento prvek neměl pro pedagogy představovat stres nebo tlak na nutnost
profesního rozvoje formou doplňkového vzdělávání. Vždy by měl být zohledněn jejich
profesní status, věk, rodinné nebo zdravotní možnosti a další individuální potřeby a
preference.
2) Inovativní prvky ve výuce – SRP by mohl být velmi vhodným zdrojem, jak přispět
k vyšší kvalitě a inovativnosti výuky na ZŠ. Pedagogové by v rámci své strategie
rozvoje identifikovali inovativní potencionální prvky ve výuce, jejich cíle a případné
nároky na vhodné pomůcky. Mohlo by se jednat o doplnění vybavení výuky, krátkodobé
nebo dlouhodobé kurzy a inovace. O případném uplatnění těchto změn by rozhodoval/a
ředitel/ka ZŠ.
3) Spokojenost v rámci kolektivu – Důležitou součástí SRP by mělo být posouzení
vnímání pracovní kultury a spokojenosti na pracovišti. V rámci SRP by měly být
vyslyšeny případné problémy pedagoga a pokud to bude možné, tak také nalezeno jejich
řešení. Současně by však měl pedagog přijít s vlastním návrhem řešení případného
problému. Hlavním záměrem této části SRP je, aby byla v pedagogickém kolektivu
podporována spolupráce místo soutěživosti a aby došlo k vytvoření prostoru pro
identifikaci a řešení problémů, které se objevují na každém pracovišti. Pokud
zaměstnanci zůstanou se svým problémem dlouho nevyslyšeni, vede tato frustrace často
k nízké motivaci zaměstnanců a v horším případě také k syndromu vyhoření.
D. Konsolidace prostorových řešení
Město Slavičín je zřizovatelem dvou ZŠ a dvou MŠ. Celkem mají tyto školy ve správě 10
samostatných budou s různou kapacitou. Současně je město správcem čtyř dětských hřišť. Toto
rozložení majetku mezi příspěvkové organizace města může být velmi finančně neefektivní. Již
nyní byly identifikovány investiční potřeby v mnoha budovách. Některé investice již byly
realizovány, o jiných se prozatím uvažuje. Pochopitelně se každý ředitel/ka snaží u zřizovatele
prosadit investice právě pro své zařízení. Rozpočtové možnosti města však mají své limity a
město jako zřizovatel musí posuzovat každou investici nejen v kontextu financování
vzdělávacích zařízení, ale také v kontextu potřeb celé městské infrastruktury.
Doporučujeme městu, aby provedlo detailní analýzu ekonomické efektivnosti využívání všech
10 budov s modelací řešení, které by vedly k finanční efektivnosti a rozpočtovým úsporám
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města. Tato modelace musí vycházet z dat z předchozích let a nabídnout variantní řešení
finanční perspektivy na minimálně 5 let dopředu.
Současně doporučujeme analýzu využít k posouzení provozní efektivnosti s přihlédnutím na
případné možnosti sloučení některých zařízení. Jako varianty řešení se nabízí minimálně tato
opatření: sloučení ZŠ ve městě, využití volné kapacity na ZŠ za účelem jiného využití (rozšíření
prostor MŠ, sloučení ZŠ s MŠ, využití prostoru pro volnočasové aktivity). Provedená analýza
by však kromě ekonomické efektivnosti měla zohledňovat parametry kvality a diverzifikace
výuky, preferencí obyvatel, hygienických specifik různých způsobů využití budov, dostupnost
areálu pro občany ze vzdálených částí města a další.
Analýza by měla být zadána externímu subjektu (viz kpt. 6), který by měl kromě základní
nákladové efektivnosti provést i analýzu možností financování. Zaměřit by se měl na možnosti
projektového financování a hledání dodatečných externích zdrojů.
Výstupy této analýzy musí být projednány na půdě zastupitelstva města a výsledný návrh by
měl být součástí strategických dokumentů města v sekcích: investice a vzdělávání.

E. Strategické dokumenty a akční plán
V nejbližších letech se začnou práce na novém Strategickém plánu města Slavičín 2023-2029.
Tento důležitý strategický dokument by měl být podložen profesionální ekonomickou analýzou
minimálně v oblastech: investice, školství a sport, cestovní ruch, infrastruktura, kultura, životní
prostředí. Ve stávajícím Strategickém plánu jsou vhodně definovány priority v jednotlivých
oblastech. Na druhé straně v něm chybí jasně definované a měřitelné ukazatele a propojenost
mezi programovými opatřeními a programovými cíli. Dalším problémem je chybějící
krátkodobý dokument, který by průběžně vyhodnocoval plnění strategických cílů.
Doporučujeme propojení Strategického plánu Města Slavičín na rozpočtové zdroje. Dále
doporučujeme více rozepsat programová opatření, kterými budou naplňovány plánované
programové cíle.
Město Slavičín by mělo začít zpracovávat Akční plán města, ve kterém by byly sledovány a
vyhodnocovány investiční aktivity města, plnění cílů a harmonogramu stanovených
v Strategickém plánu. Tento akční plán by měl být zpracováván každoročně nebo každé 2 roky.
V Strategickém plánu města by měly být jasně stanoveny ukazatele, kterými by Akční plán
sledoval plnění cílů. Ukazatele by měly sledovat jak ekonomickou stránku, tak kvalitativní
rozměr plnění cílů.

F. Participativní rozpočet
Participativní rozpočet je metoda sběru preferencí občanů, která umožní, aby se občané přímo
zapojili do rozhodování o rozvoji města. Participativní rozpočet může být uplatněn na vybrané
investiční akce, které jsou předem identifikovány příspěvkovými organizacemi nebo
jednotlivými odbory města. Případně se formou participativního rozpočtu rozhoduje o podpoře
konkrétního projektu ve městě.
Hlasování formou participativního rozpočtu probíhá elektronicky, na stránkách města.
K propagaci hlasování jsou využívané sociální sítě a nástěnka města. Pokud se jedná o
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rozhodování o projektech, které mají dopad na různě velké skupiny obyvatel (velikost městské
části) nebo o podporu projektů soutěží různě velké organizace, může se výsledek volby upravit
přidáním různých vah.
Investiční záměr nebo projekt musí být občanům stručně představen, a to včetně odhadované
finanční zátěže.
Nástroj participativního rozpočtu lze městu Slavičín doporučit v případě nemožnosti nalezení
konsenzu nad urgentností realizace investičních akcí ve školství. Případně lze tento nástroj
použít jako indikátor vůle občanů při stanovení investiční strategie v nadcházejícím roce.
G. Hledání nových zdrojů
Rozpočet města Slavičín by neměl být jediným zdrojem financí pro jeho příspěvkové
organizace. Zejména, pokud školy vykazují potřeby nad rámec rozpočtových možností nebo
navržené investiční strategie města, měly by se aktivně podílet na hledání dalších zdrojů příjmů
a nespoléhat se pouze na zdroje od zřizovatele. Nevyužitá kapacita ZŠ naznačuje, že prostor
pro dodatečné zdroje ZŠ mají. Nevyužité prostory lze pronajímat. V odpoledních a večerních
hodinách jsou navíc nevyužity i standardně obsazené výukové prostory. Lze teda pronajímat
učebny, sportoviště, tělocvičnu, případně vytvořit nabídku placených kurzů pro veřejnost (např.
kurzy jazyků, kurzy informatiky a další.)
Další možností hledání financí pro ZŠ je projektové financování, kdy lze využít možností
Operačních programů EU (příklad projektu realizovaného obcí, příklad projektu realizovaného
ZŠ), krajských dotačních projektů, vyhlásit veřejnou sbírku nebo oslovit významné
podnikatelské subjekty v regionu o příspěvek nebo dar.
H. Sledování kvality služeb
Hodnocení kvality by mělo být standardní součástí veřejného poskytování služeb. Při
hodnocení ZŠ lze sledovat dvě hlediska hodnocení: interní – autoevaluace a externí evaluaci s
využitím osvědčených metod hodnocení. Konkrétním návrhům na možnosti externí evaluace
se věnuje kapitola 6 tohoto dokumentu.
Z hlediska autoevaluace doporučujeme vytvořit soubor indikátorů, na základě kterých lze
sledovat různé aspekty kvality. Autoevaluace by měla být zaměřena na zjišťování spokojenosti
žáků a jejich rodičů s formou a kvalitou vzdělávání na ZŠ. Důležitým zdrojem informací jsou
také hodnocené studijní výsledky žáků. Dalším ne méně podstatným aspektem je spokojenost
pedagogů s pracovním klimatem školy a jejich možnosti osobního rozvoje a realizace a
v neposlední řadě by mělo docházet k vyhodnocování plnění cílů školy. Pro průzkumy
spokojenosti žáků, rodičů i pedagogů lze využít anonymní elektronické dotazníkové nástroje.
V minulosti byly tyto nástroje již využity, vždy však šlo o „ad hoc“ šetření. Systém hodnocení
by měl být zaveden koncepčně, dotazníkové šetření by mělo mít opakovanou a
standardizovanou podobu. Pouze tak lze získat srovnatelná data pro zhodnocení kvality v čase.

I. Vytvoření metodiky pro sledování kapacity škol
V současné době nemá město Slavičín reálné informace o kapacitě a míře naplněnosti svých
škol. Oficiální údaj, který je dostupný z rejstříku škol není číslem reflektujícím skutečnost.
Tento údaj byl do rejstříku škol zaveden někdy kolem roku 2005 a od té doby se u většiny škol
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neměnil. Za uplynulou dobu však došlo k realizaci mnohých projektů, úpravě některých
kmenových tříd na třídy specializované a dalším stavebním zásahům, které reálně pozměnily
kapacitu (možnosti naplnění) škol. Neaktuální údaje o kapacitě škol také souvisí s kvalitou
výuky, jelikož se v průběhu času mění počet žáků, které lze efektivně a kvalitně vzdělávat.
Tento stav není pro město koncepční. Město jako zřizovatel by mělo sledovat kapacitní
možnosti svých škol a jejich flexibilitu. V dnešní době jsou na vzdělávání jiné nároky, jako
tomu bylo v minulosti. Školy se musí přizpůsobovat době a reagovat na ní například budováním
různých specializovaných tříd. Své nároky na prostorovou kapacitu vyžaduje také efektivní
zajištění inkluze. Současně se tyto potřeby a nároky v čase vyvíjí, a proto nelze očekávat, že
bude údaj o kapacitě v čase neměnný.
S ohledem na výše uvedené doporučujeme městu vytvořit komplexní metodiku zachycující
kapacitu škol ve městě Slavičíně. Měl by být vytvořen dokument nebo elektronický model,
který by město informoval o kapacitě škol a vývoji jejich naplněnosti. Záštitu na vytvoření této
metodiky by měl mít externí subjekt, který by však vycházel z dat a zkušeností vedení ZŠ.
Výsledkem by měl být jednoduchý model, který by posuzoval kapacitní možnosti škol v čase.
Metodika by měla zahrnovat reálná specifika jednotlivých učeben, míry jejich flexibility při
potřebě změny účelu výuky, specifické nároky související s faktorem inkluze, demografickým
vývojem města i okolních spádových obcí a další potřebné údaje.

97

6. Identifikace a formulace monitorovacích
indikátorů
„Největším nepřítelem vědění není ignorance, je to iluze vědění.“
Stephen Hawking

Za účelem zajištění úspěšné implementace navrhovaných opatření je nevyhnutelné zpracovat
parciální analýzy, která navrhnou konkrétní řešení vedoucí k efektivnosti nakládání s veřejnými
zdroji. Tyto jsme jako inspiraci pro následující rozhodovací procesy na úrovni města i
jednotlivých škol rozdělily do tří oblastí, a to na možnosti dosažení efektivnosti investičních
nákladů, zvyšování hodnoty za peníze a sledování dopadů vzdělávacích služeb na cílové
skupiny i město. V rámci těchto oblastí identifikujeme a formulujeme monitorovací indikátory
na konkrétních příkladech v rámci školní politiky města Slavičín.

6.1. Efektivnost investičních nákladů
Město Slavičín jako zřizovatel prozatím nemá zpracované investiční plány pro školy nebo
školské zařízení, přesto však musí rozhodovat o různých investičních záměrech. Chybí
koncepčnost řešení. Investice by měly být alokovány tak, aby školství posouvaly vpřed, vedly
k rozvoji, který bude pro město udržitelný. Dovolíme si uvést jeden příklad z okolního města,
kde se nekoncepční jednání městu nevyplatilo.
Brumov-Bylnice měl vždy více separátních školních budov nacházejících se na různých
lokacích. Na začátku devadesátých let se město rozhodlo, že postaví jednu velkou školní
budovu a umístí ji k sportovní hale a plaveckému bazénu. Myšlenka se ze začátku zdála být
dobrá, avšak nikdo se nezabýval demografií města Brumova-Bylnice a okolních obcí. Město
postavilo budovu, která byla během pár let z části nevyužita. Vedení města jako zřizovatel,
který musí hradit provozní výdaje (elektřina, teplo a voda), muselo řešit, co s nevyužitými
prostorami udělá. Dětí se rodí čím dál méně, dle demografického vývoje se v tomto neočekává
žádný posun. Část školní budovy tak byla upravena na turistickou ubytovnu. Všichni, kteří
nakládají s veřejnými prostředky, by si měli uvědomit, že jakékoliv jejich jednání ponese
důsledky. Některé budou dlouhodobé a pro města mohou do budoucna představovat časované
bomby.
Platí přitom jednoduché pravidlo. Realizace jakéhokoliv investičního projektu, a zvlášť toho,
který je financován z veřejných zdrojů, by měla přinést více pozitiv než negativ. K
jednoznačnému vyčíslení, zda daná akce tento princip naplňuje, či nikoli, byla zkonstruována
celá řada tzv. rozhodujících (kriteriálních) ukazatelů. Oproti soukromému subjektu, kterého
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zajímá primárně dosažení zisku, veřejný subjekt v případě realizace veřejně prospěšného
projektu zajímá prospěch i ostatních subjektů a je tedy nezbytné vzít při hodnocení v úvahu
obvykle širší řadu efektů.
Před realizací investice je potřeba zodpovědět dvě klíčové otázky:
•
•

Je realizace daného opatření „smysluplná a prospěšná“?
Která z variant projektů jako realizace daného opatření je „nejlepší“?

Za tři nejdůležitější analytické nástroje lze označit:
•
•
•

revizi výdajů (spending review),
analýzu nákladů a přínosů (cost-benefit analysis, CBA)
benchmarking (srovnání vůči osvědčeným postupům doma i v zahraničí).

V prvním případě jde o komplexní zhodnocení výdajů, druhá metoda je velmi užitečná zejména
při investičních projektech a třetí přístup by měl být standardem u provozních výdajů. Volba
konkrétního analytického přístupu závisí na typu rozhodnutí, údajích, které jsou k dispozici a
možnosti ocenit výdaje a přínosy v peněžním vyjádření. Základní typy ekonomického
hodnocení porovnávají výdaje jednotlivých důsledků rozhodnutí s přínosy, které alokují.
Všechny zároveň oceňují náklady stejným způsobem, v penězích. Odlišují se způsobem, jak
definují a hodnotí přínosy.
Finanční analýza (zahrnující přímé finanční investice a provozní příjmy a výdaje) a následně
CBA projektu (rozšiřující finanční analýzu o nepřímé společenské přínosy, příp. náklady) se
opírá o několik kriteriálních ukazatelů. Kriteriální ukazatele vypovídají o efektivnosti či
neefektivnosti předmětné investice a umožňují vzájemné srovnání projektů. Mezi nejčasněji
používané ukazatele patří:
•
•
•
•

čistá současná hodnota (NPV)
vnitřní výnosové procento (IRR)
doba návratnosti (DN)
index rentability (NPV/I)

Standardním ukazatelem hodnoty projektu je čistá současná hodnota (Net Present Value,
NPV) vyjádřená jako rozdíl všech přínosů a nákladů, diskontovaných v době jejich dosažení,
či vynaložení na hodnotu v dnešní době. Alternativou je někdy interní míra návratnosti
(internal rate of return, IRR), což je hodnota, při níž čistá současná hodnota celého cash-flow
projektu se rovná nule. Někdy se používá i jednoduchý podíl mezi náklady a přínosy. Platí pro
CBA, v níž je možné vyčíslit všechny přínosy a náklady finančně. V případě CEA a CEU je
standardním ukazatelem cost-effectiveness ratio, resp. cost-utility ratio. Přehled běžně
využívaných metod hodnocení efektivnosti představuje tabulka 21.
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Tabulka 21: Metody hodnocení efektivnosti
Metoda

Předpoklady

Základní principy

Oblasti využití

CBA

možnost peněžního
ocenění jednotlivých
nákladů a výnosů
(přínosů)

přiřazení vah jednotlivým nákladům a
výnosům formou jejich peněžního
oceněni, zohlednění časového
aspektu, zahrnutí všech dotčených
skupin do hodnocení

technická
infrastruktura,
rozvojové záměry

CMA

shodnost výstupů nebo
výsledků

poměřování celkových nákladů
záměru

činnosti s přesně
definovaným
předmětem zakázky

CEA

srovnatelnost toku
výstupů nebo výsledků
(lze definovat ve
stejných jednotkách)

výpočet měrných nákladů na jednotku
výstupu, resp. podíl výstupu na
jednotku nákladů, zohledňuje pouze
kvantitativní rozměr

v rámci školství –
počet žáků, počet
odučených hodin
apod.

CUA

nutnost zohlednit
kvalitu výstupů,
možnost přiřadit váhy

výpočet měrných nákladů na jednotku
užitečnosti (kombinace
kvantitativního a kvalitativního
rozměru)

šetření spokojenosti
ve vazbě na
poskytovanou službu

Zdroj: Soukopová, 2016
Analýza nákladů a přínosů (Cost-Benefit Analysis, CBA) je nejkomplexnější metoda
ekonomického hodnocení. Měří náklady i přínosy jednotlivých alternativ v peněžním vyjádření.
Některé efekty je ale často náročné vyjádřit v penězích (monetarisovat), nebo je míra
nepřesnosti příliš velká, tehdy se CBA nedá použít.
Analýza účinnosti nákladů (Cost-Effectiveness Analysis, CEA) měří výsledky různých
intervencí stejným výsledkovým ukazatelem jiným než peníze. CEA je dobrou metodou, neníli možné určit hodnotu přínosů finančně, a zároveň nás zajímají různé cesty ke stejnému cíli
(například zlepšení výsledků studentů). CEA nelze použít při intervencích s různými typy
výsledků, nebo s několika kategoriemi přínosů.
Analýza užitečnosti nákladů (Cost-Utility Analysis, CUA) se používá, pokud intervence
přináší několik typů přínosů, nebo pokud se tyto mezi alternativami odlišují. Tehdy je přínosy
nejlépe vyjádřit užitečností, kterou přinášejí respondentům. Alternativy se pak porovnávají výší
nákladů na jednotku užitečnosti.
Analýzu minimalizace nákladů (Cost Minimizing Analysis, CMA) můžeme použít, když je
výsledek ve všech alternativách stejný nebo bezpředmětný a jedinou motivací je snižování
nákladů. Koncept lze využít při jednodušších otázkách (např. nákupy tonerů či židlí), zejména
u provozních výdajů a investic.
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KONKRÉTNÍ PŘÍKLAD VYUŽITÍ METODIKY CBA:
Analýza nákladů a přínosů (CBA) představuje vhodný hodnotící nástroj u takových
investičních projektů, kde se zvažuje více cílů (např. rekonstrukce dřevěného pavilónu ZŠ Vlára
„Dřeváček“), jednotlivé cíle však bývají alespoň částečně vzájemně v konfliktu a vztahují se ke
statkům, které nemají tržní cenu. Technicky tento princip znamená, že se všechny přínosy
(užitky) veřejného projektu vyjádří v peněžních jednotkách a odečtou se všechny náklady či
ztráty (opět vyjádřené v peněžních jednotkách). Pokud je výsledek kladný, projekt je
společensky efektivní. Celkově tedy stále jde o vzájemný vztah nákladů a přínosů projektu.
Základním specifikem analýzy nákladů a přínosu je to, že jsou veškeré náklady i přínosy
oceňovány v peněžních jednotkách.
Metodika využití CBA by pozůstávala z následovných kroků (Soukopová, 2016):
•
•
•
•
•

Krok 1: Identifikace nákladů a přínosů (výnosů).
Krok 2: Ocenění nákladů a přínosů v peněžních jednotkách
Krok 3: Finanční analýza – porovnání nákladů a výnosů projektu s investicí (pomocí
metody čisté současné hodnoty a reálné doby návratnosti)
Krok 4: Ekonomická analýza – porovnání společenský nákladů a přínosů projektu s
investicí (pomocí metody čisté současné hodnoty a reálné doby návratnosti)
Krok 5: Vyhodnocení projektu a jeho přijatelnosti

Na počátku se identifikuje, jaké má projekt (v našem případě rekonstrukce pavilonu) náklady –
investiční, provozní (fixní a variabilní) a jaké má výnosy (účetní a tržní) a následně společenské
přínosy. Na základě tržních informací se stanoví potenciální účetní (tržní) náklady a výnosy a
na základě mimotržních metod pak společenské přínosy této investice v peněžních jednotkách.
Dalším krokem bude finanční analýza. Hlavním účelem finanční analýzy je výpočet ukazatelů
finanční výkonnosti investičního projektu. Ekonomická analýza pak jako součást analýzy
nákladů a přínosů zohlední přínosy investice v rámci společenského blahobytu, hodnotí tak
celospolečenský přínos projektu. Důvodem hodnocení prostřednictvím ekonomické analýzy je
skutečnost, že v případě oceňování vstupů projektu by měly být brány v úvahu také náklady
obětované příležitosti a v případě oceňování výstupů projektu pak ochota za tento výstup platit,
neboť tato ochota nemusí být vždy správně vyjádřena v tržních cenách. Současně je
nepostradatelné brát v potaz společenské přínosy projektu pro jednotlivé aktéry.
Na základě výsledných hodnot finanční a ekonomické analýzy se vyhodnotí výsledné ukazatele
finanční analýzy (finanční čistá současná hodnota, finanční reálná doba návratnosti) a
ekonomické analýzy (ekonomická čistá současná hodnota, ekonomická reálná doba
návratnosti) a zhodnotí přijatelnost investičního projektu. Nevyhnutnou podmínkou je také i
výpočet efektivnosti alternativních řešení (v případě Dřeváčka např. využití prostor ZŠ Vlára).
Objektivizací variantních řešení a alternativ financovaní se současně zabráni názorovým
rozporům, sugescím a zbytečným konfliktním řešením založeným na emocích. Provedení
analýzy citlivosti, kdy je nutné zjistit, jak je očekávaný peněžní tok závislý na změně různých
faktorů, které na něj působí, a určit rozhodující veličiny, které rozhodují o úspěšnosti či
neúspěšnosti projektu. Cílem analýzy citlivosti je najít tyto vlivy a kvantifikovat jejich dopad
na efektivnost projektu. V posledním kroku dochází k verbalizaci doporučení, v rámci než jsou
shrnuty cíle projektu, jaké dopady bere projekt v úvahu, předpoklady analýzy včetně výše
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diskontní sazby a životnosti projektu, jaké má projekt náklady a přínosy, a to zvláště s ohledem
na ty, které mohly mít vliv na jeho efektivnost.

6.2. Hodnota za peníze
Jakékoliv rozhodnutí v oblasti veřejných služeb mají přinášet hodnotu za investované peníze.
Value-for-Money (VFM). To platí i v případě školní politiky. Dosažení hodnoty za peníze je
synonymem optimální kombinace nákladů školy a zajištění kvality vzdělávání, přičemž taková
situace nemusí být automaticky i tou nejlevnější variantou. VFM je termínem používaným pro
posouzení, zda škola generovala maximální užitek ze služeb poskytovaných v rámci zdrojů,
které má k dispozici. Přitom nejde jen o samotné náklady na poskytované služby, v úvahu se
bere kombinace kvality, všech druhů nákladů, využívaných zdrojů, vhodnosti pro daný účel,
jakož i jejich aktuálnosti. Navíc to, co je hodnotou za peníze pro jednu školu nebo školy
působící v jednom regionu, jí nemusí být pro jiné, případně to, co je hodnotou za peníze v
jednom okamžiku, jí již nemusí být v následujícím časovém období (Šebo – Vaceková, 2011).
Snahu o dosažení hodnoty za peníze lze popsat pomocí "3E" - hospodárnosti, efektivnosti a
účinnosti. Ukazatele hospodárnosti popisují vztah mezi vstupy a jejich finančním vyjádřením
(náklady). Ukazatele efektivnosti vyjadřují efektivitu využívání vstupů na dosažení
plánovaných výstupů, popisují vztah mezi vstupy (jejich finančním vyjádřením) a výstupy.
Ukazatele účinnosti jsou zaměřeny na výsledek, a tedy kvalitativní aspekty veřejných služeb.

Schéma 1: Koncept VFM

Zdroj: Šebo – Vaceková, 2011
Hospodárnost (anglicky economy) v sobě vyjadřuje požadavek na využití co možná
nejmenšího množství zdrojů pro splnění cílů, a to při dodržení odpovídající kvality plněných
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úkolů, tj. minimalizace nákladů na zdroje (vstupy) používané na činnost se zřetelem na
odpovídající kvalitu. Dalo by se říci, že hospodárná je taková činnost, při níž jsou
minimalizovány náklady na zdroje (finanční, lidské, věcné) a zároveň je dodržena požadovaná
kvalita z hlediska potřeb dané činnosti (Pavel, 2008).
Efektivnost (anglicky efficiency) znamená takové použití veřejných prostředků, kterými se
dosáhne nejvyššího možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem
prostředků vynaložených na jejich plnění. Hodnotící soud o efektivnosti musí vzít v potaz obě
tato kritéria (vstupy a výstupy a jejich vzájemný vztah) a také kontext (podmínky), ve kterém
daná činnost probíhá (Soukopová, 2016). Efektivní je tedy taková činnost, při které se dosahuje
maximální výstup při daných zdrojích či daný výstup při minimálních zdrojích, a to při
zachování kvality výstupů.
Účinnost (anglicky effectiveness) vyjadřuje schopnost produkovat zamýšlené / požadované /
očekávané efekty. Je to tedy stupeň dosažení cílů a vztah mezi zamýšlenými a skutečnými
dopady dané činnosti (Soukopová, 2016).

KONKRÉTNÍ PŘÍKLAD VYUŽITI METODIKY VFM:
Městu Slavičín a ředitelům ZŠ navrhujeme využití sledování dynamiky výkonnosti škol
prostřednictvím měření hodnoty za peníze v čase (viz např. realizaci ve městě Banská Bystrica,
Šebo – Vaceková, 2011). Samotné zkoumání výkonnosti jednotlivých základních škol
prostřednictvím metodiky VFM bude vycházet z objasnění interních příčin dosažení rozdílné
výkonnosti metodou komparace a identifikace dynamiky výkonnosti jednotlivých škol v
čase.
V každé oblasti by došlo k uplatnění několika kritérií hodnocení s využitím komplexních
ukazatelů. Komplexní ukazatele musí být neměnné v čase i pro jednotlivé školy. Podstatou
nastavení komplexních ukazatelů je rozšíření klasického finančního hodnocení výkonnosti o
ukazatele zachycující tvorbu hodnoty. Nastavení komplexních ukazatelů bude vycházet
z nástroje BSC (Balanced Scorecard), který je považován za jeden z nejlepších systémů
strategického řízení výkonnosti. BSC jako systém strategického řízení výkonnosti je velmi
jednoduchý a inkorporuje v sobě strategické cíle, které jsou rozděleny do čtyř oblastí a
navzájem propojené tak, aby škola dosahovala vyvážený růst výkonnosti.
Systém řízení BSC sleduje čtyři výchozí perspektivy:
1. Zákazník – tato perspektiva se orientuje na zjištění a vyjádření očekávaných zákazníků a
kvalitativní ukazatele spojené s uspokojením jejich potřeb. V naší modelové situaci tvoří
perspektiva „zákazník“ ukazatele zaměřené na dosahované výsledky. Za tyto ukazatele
navrhujeme:
a) Průměrné výsledky testování žáků,
b) Úspěšnost přijímacích pohovorů na SŠ prvního výběru,
c) počet ocenění (reprezentace školy ve všech směrech) na jednoho žáka.
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2. Finance – tato perspektiva se orientuje na ekonomicko-finanční kondici organizace.
Ukazatele se nastavují tak, aby pomáhaly zvyšovat předchozí perspektivu, ale zároveň, aby
udržely organizaci na vysoké bonitní úrovni. V naší modelové situaci představuje tato
perspektiva cíle v oblasti hospodárnosti, přičemž sledujeme komplexní ukazatel ekonomickofinanční kondice organizace, a nejen vybrané ukazatele, kterými se často zkresluje skutečná
ekonomicko-finanční kondice organizace. Za základní ukazatele měření hospodárnosti
navrhujeme:
a) celkové náklady na zaměstnance,
b) celkové náklady na žáka.
3. Vnitřní procesy – tato perspektiva se zaměřuje na vnitřní procesy, které generují samotné
služby a provoz organizace, použité metody řízení a organizační strukturu. V rámci metodiky
„Value-for-Money“ připisujeme této perspektivě největší význam při dosažení efektivnosti
organizace. Za ukazatele výstupu navrhujeme:
a) průměrný počet žáků ve třídě,
b) průměrný počet žáků v každém zájmovém kroužku
4. Učení se růstu – tato perspektiva je zaměřená na zaměstnance a pracovníky organizace.
Zabezpečuje, aby se kladl vysoký důraz na možnosti a ochotu učit se objevovat nové postupy
a způsoby poskytování služeb. V metodice „value-for-money“ má tato perspektiva vliv na
budoucí výsledky, jelikož je zaměřená na personální rozvoj zaměstnanců. Za ukazatele výstupu
navrhujeme ukazatel:
a) počet absolvovaných kurzů na učitele.
Jednotlivé ukazatele lze měnit, nebo doplňovat. Zjištěné výsledky testování „hodnoty-zapeníze“ (VFM)20 bude možné uplatnit různými způsoby. V případě, že škola dosahuje slabší
výsledky v některém z aspektů, je možné požadovat od vedení, aby se zaměřilo na odstranění
těchto nedostatků. Dílčí výsledky mohou sloužit jako podklad pro zřizovatele a ředitele
v podobě využívání nástrojů jednotlivých aspektů při řízení školy podle manažerských a
ekonomických cílů, a to s nízkou mírou výkyvů ve výsledcích. Současně pravidelné sledování
kompletního balíčku ukazatelů v čase je užitečným nástrojem monitorování dynamiky vývoje
jednotlivých oblastí a může přispět k posilování pocitu dobře vykonané práce v případě
průběžného nárůstu koeficientu VFM. Škola se ním může prezentovat interně ve vztahu
k žákům a jejich zákonným zástupcům, jako i na venek, např. při úsilí o získaní externích zdrojů
financování. Údaje v přehledné struktuře sleduje ZŠ Vlára, uvádíme v příloze 2.

6.3. Společenský dopad
Při hodnocení efektivnosti veřejných výdajů se těžiště sice pomalu, ale jistě přesouvá od
hodnocení vstupů a výstupů k měření dopadů a společenského přínosu poskytovaných
veřejných služeb (viz např. Maier et al., 2015). Jednou z nejčastěji používaných metod
Jde o ukazatel, který vzniká akceptací multiplikačního efektu 3E; hodnota pod 1 znamená, že za jednu
investovanou korunu nezíská organizace ani jednu 1 korunu ve službách, které generuje (a vice versa).
20
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hodnocení společenských dopadů, která je využívána k hledání, identifikaci a měření dopadů a
společenského přínosu je tzv. SROI (Analysis of Social Return on Investment). Jedná se o
analýzu společenské návratnosti investic, ve které není determinován pouze finanční zisk, ale
hodnotí činnosti organizace vyčíslením ekonomických, sociálních i environmentálních nákladů
a přínosů. Společenská návratnost investice (SROI) je rámcem pro pochopení hodnoty, kterou
organizace (v našem případě škola) přináší všem zainteresovaným stranám.

Schéma 2: Společenská návratnost investice (SROI)

Zdroj: Vaceková et al., 2015
Cílem vypracování SROI analýzy je zhodnocení dopadů rozhodnutí ve veřejném sektoru
prostřednictvím změn, které nastanou u příslušných zainteresovaných skupin v důsledku
realizace těchto aktivit. Jde o posun z úrovně měření výkonnosti (výstupy) na měření dopadů
(výsledky po zohlednění tzv. mrtvé váhy). SROI analýza přihlíží kromě přímých finančních
dopadů také na další společenské přínosy realizované změny týkající se všech zainteresovaných
stran (stakeholdrů).

Schéma 3: Postup při zpracování analýzy SROI

1. Identifikace stakeholderů a vstupů
2. Hypotetické úvahy o dopadech na jednotlivé skupiny stakeholderů

3. Identifikace a podrobný popis reálných dopadů
4. Měření rozsahu dopadů
5. Měření intenzity dopadů
6. Monetarizace dopadů
7. Výpočet SROI a specifikace nemonetarizovatelných dopadů

Zdroj: vlastní zpracování
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Realizace SROI analýzy je časově i personálně náročná, přináší však komplexní pohled na
činnost organizace v dimenzi třech rozměrů – časovém, tematickém a organizačním. Pomáhá
pochopit činnost organizace a její společenský dopad v krátkodobém, střednědobém i
dlouhodobém horizontu, na mikro-, mezo – i makroúrovni, a to v oblasti ekonomické, sociální,
ekologické, psychologické a právní. Vyčíslením ukazovatele SROI lze dopad kvantifikovat, co
v západních zemích slouží organizacím působícím v neziskovém sektoru jako nevyhnutelný
podklad k žádostem o dotace a jiných externích zdrojů financování (viz Vaceková et al, 20142017)21

KONKRÉTNÍ PŘÍKLAD VYUŽITI METODIKY SROI:
Mezi hlavní přínosy SROI analýzy patří legitimace, a to nejčastěji legitimace činností
organizace. Ve městě Slavičíně navrhujeme možnost sloučení mateřských škol. Na posouzení
dopadu tohoto kroku a efektivnosti alternativ variantních řešení může být využita právě analýzu
SROI, která může být rámcem pro pochopení hodnoty, kterou sloučení MŠ přináší všem
zainteresovaným stranám.
Samotné využití navrhované metodiky by probíhalo následovně. V první řadě by bylo potřeba
si uvědomit, co bude podstatou analýzy (např. dopad sloučení škol), co se bude zjišťovat, proč
a jakým způsobem. Následně se vymezí stakeholdři (např. město, škola, vedení školy,
zaměstnanci, žáci, rodiče, obyvatelé města atd.), tzn. dojde k identifikace všech subjektů, které
zaznamenají v důsledku realizace záměru prokazatelné pozitivní či negativní změny. Pro tyto
subjekty budou následně zjišťovány dopady zkoumaného návrhu. V této fázi bude rovněž
nezbytné si uvědomit, jakým způsobem budou získávány informace potřebné pro analýzu
dopadů.
Pro výpočet ukazatele SROI, který je vyjádřen poměrem přínosů a nákladů plánované změny,
bude potřeba znát hodnotu vstupů, tedy všech inputů, které zainteresované strany do projektu
vloží. Ty mohou mít charakter finanční, materiální i nemateriální, v případě že není některé
z nich možné vyjádřit v penězích, využívají se tzv. proxy indikátory. Následným vyjádřením
hodnoty výsledku bude stanovení čistého dopadu, který vyjádří přímý důsledek realizace
zamýšlené změny. Jednalo by se o hrubý dopad očištěný o tzv. mrtvu váhu (tzn. situace, která
by nastala i bez její realizace – nulová varianta). V závěrečné fázi SROI analýzy by byly
všechny získané informace využity k finálnímu výpočtu souhrnného ukazatele SROI22, který
by sloužil zřizovateli jako podklad pro rozhodování.

SROI analýzy zpracované autorkou pro zahraniční neziskové organizace:
• Wirkungsanalyse für den Komensky Fond im Zeitraum 2008-2015“
• Studie zum gesellschaftlichen Mehrwert des Entwicklungsprojektes für Frauen von Menschen für
Menschen in Ginde Beret (Äthiopien) mittels einer SROI-Analyse
• Impact Assessment of the Social Banking Initiative of Erste Group
• SROI-Analyse des Projekts Grow Together
22
Např. ukazatel SROI 3:1 znamená, že 1 investovaná Kč vytvoří hodnotu 3 Kč, nebo že 1 vložená Kč se vrátí
3x
21
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6.4. Shrnutí pro navrhované metody hodnocení
Dělat dobrá rozhodnutí ve veřejném zájmu znamená dospět s danými prostředky a v rámci
stávajících omezení k nejlepší z možností, které máme reálně k dispozici. Základem úspěšného
zavedení nového přístupu je celková filozofická změna. Nezbytné proto zůstává vytrvale
zdůrazňovat potřebnost evaluace organizací a vnímat jí jako prospěšnou a samozřejmou součást
provozu i ve veřejném sektoru. Nevyhnutelností je shromáždění a zpřístupnění údajů a
relevantních dat, včetně využívání moderních analytických nástrojů.
Kromě uvedených metod je možné využít i referencování (benchmarking), které srovnává
vybraný ukazatel vůči jiným subjektům, nejčastěji vůči nejlepší domácí či zahraniční praxi. Je
to relativně jednodušší metoda, která je při dostatečně velkém vzorku a dostupných údajích
velmi efektivní. Používá se na vnitřní i vnější referencování. Porovnávat se mohou různé typy
ukazatelů. Rozlišujeme tři základní kategorie: vstupní, výstupní a výsledkové. Vstupy jsou
většinou finance, ale jsou to např. i učitelé. Výstupy jsou např. odučené hodiny, počet žáku
apod. Nejdůležitější je ale měřit výsledky, jako vzdělání žáků, jejich výsledky atd. Prvky této
metody byly využity v koncepci při srovnávání nákladové efektivnosti školství ve vybraných
městech (kap. 3, 4 a 5).
Sofistikovanějším nástrojem zkoumání efektivnosti vůči benchmarku jsou analýza
stochastické hranice (Stochastic frontier analysis, SFA) a metoda datových obalů (data
envelopment analysis, DEA). Obě hodnotí efektivnost poměrem peněz nebo jiných vstupů s
výstupy či výsledky, které podobné jednotky dosahují vůči stanovené hranici. DEA je metoda
lineárního programování, která byla původně vyvinuta k posouzení efektivnosti řízení a
plánování neziskových organizací (např. i škol). Analýza je založená na měření efektivnosti
prostřednictvím poměru vstupů a výstupů. Celkovou hodnotu vstupů i výstupů se snažíme
minimalizovat v zájmu zvýšení diskriminačních vlastností modelu. Doporučuje se, aby tento
celkový počet nebyl vyšší než 1/3 množství zkoumaných tzv. DMU (Decision Making Units),
v našem případě škol.
SFA porovnává efektivitu (poměr vstupů a výstupů nebo výsledků) sledovaných jednotek
(policejních stanic, soudů, zemí) vůči hranici efektivnosti, ekonometricky odhadnuté ze
souboru dat o všech jednotkách. DEA neparametricky identifikuje nejefektivnější jednotky v
souboru, přičemž hranici efektivity vytváří přímo z nich. Výhodou SFA je robustnost vůči
odchylkám vyplývajícím z nedokonalého měření a nejistoty, jako i možnost zahrnout více
vysvětlujících proměnných; výhodou DEA je větší nezávislost od teoretických předpokladů.
Samotná komplikovanost hodnocení zajišťování vzdělávacích služeb je podmíněna (vzhledem
ke specifičnosti předmětného statku) potřebou zohlednění mnoho – různými ukazateli
vyjádřených – kritérií hodnocení. Tato problematika je rozpracována prostřednictvím
teoretických přístupů k hodnocení veřejných výdajových programů a teorií zabývajících se
parciálně definovanými způsoby vyjadřování vztahu vstupu a výstupu. Vzhledem k velkému
počtu kritérií, z nichž je třeba při hodnocení veřejných služeb vycházet, kdy je třeba zohlednit
i celou řadu komplementárních a substitučních efektů (které v procesu poskytování
vzdělávacích služeb vznikají), je třeba důslednější aplikační rozpracování metodiky
vícekriteriálního rozhodování. Výsledky hodnocení jsou však závislé nejen na kritériích, které
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pro hodnocení zvolíme, ale také na metodě hodnocení. I proto je důležité vnímat rozdíly mezi
jednotlivými přístupy k hodnocení i metodami a počítat s jejich silnými i slabými stránkami.

108

7.

Další školy a školské zařízení
„Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme,
a cokoliv se tu koná, všech se týče.“
J. A. Komenský

Vzdělávací strukturu města Slavičín doplňují ještě tyto instituce:
• Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín
• Základní umělecká škola Slavičín
• Dům dětí a mládeže Slavičín
Zřizovateli Gymnázia Jana Pivečky a Střední odborné školy Slavičín a Základní umělecké školy
je kraj. Město Slavičín nemá možnost ovlivnit vývoj ani směřování středních škol, které jsou
součástí vzdělávací politiky kraje. Pro město je však důležité, aby si uvědomovalo dopad
působení těchto škol na město Slavičín a jeho vzdělávací politiku a v neposlední řadě z pozice
jednoho ze stakeholderů udržovalo s těmito institucemi pozitivní vztahy a dialog.
Přínos pro město

Škola
•
•
•

Gymnázium Jana
Pivečky a Střední
odborná škola
Slavičín

•
•
•
•

•
•
•

Základní
umělecká škola
Slavičín

•
•
•
•
•
•

Přispívá k rozvoji regionu i města
Podporuje zdravou demografickou
strukturu obyvatel
Zvyšuje atraktivnost regionu pro
rodiny
Zvyšuje atraktivitu regionu pro
potencionální zaměstnavatele
Nabízí zajímavá pracovní místa
Významný prvek proti odlivu
obyvatel
Přispívá k nižším nákladům na
dopravu, kdy studenti z města
Slavičín nemusí za vzděláním
dojíždět do okolních měst a obcí
Přispívá k rozvoji regionu i města
Podporuje zdravou demografickou
strukturu obyvatel
Zvyšuje atraktivnost regionu pro
rodiny
Nabízí zajímavá pracovní místa
Významný prvek proti odlivu
obyvatel
Podporuje rozvoj kultury ve městě
Nabízí dětem rozvoj k seberealizaci
Reprezentace města Slavičín na
soutěžích
Doplnění zájmové aktivity ZŠ a
MŠ

Případná rizika
•

•

•

•
•

8leté gymnázium mohou ZŠ
vnímat jako hrozbu odlivu
nejperspektivnějších žáků
Možné riziko zvýšeného výskytu
rizikových jevů nebo vyšší
kriminality ve městě Slavičíně

Zvýšené nároky na dopravní
infrastrukturu a zajištění
bezpečnosti dětí
Náklady na investice do budovy
ZUŠ, která je majetkem města
Některé aktivity mohou být
konkurencí/duplikací pro činnosti
nabízené DDM
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Dům dětí a mládeže Slavičín je příspěvkovou organizací města a zaměřuje se na volnočasové
aktivity pro děti a mládež. Spektrum nabízených aktivit je velmi široké a ze stránek tohoto
DDM je na první pohled patrná kvalitní péče, která je věnována nejen dětem, ale také správě
DDM. Školní vzdělávací program i Vnitřní řád DDM jsou sepsány velmi detailně a podávají
komplexní informace o činnostech a záměrech provozu DDM.
Oba dokumenty (spolu s webovými stránkami) poskytují zřizovateli, rodičům i veřejnosti
ucelený přehled informací o možnostech a službách DDM. Pouze, místo výroční zprávy DDM
za rok 2019 byl (toho času) nahrán dokument Školního vzdělávacího programu 2020-2023.
Tabulka 22: Investiční výdaje DDM Slavičín kryté z rozpočtu města v období 2015-2019 (v Kč)
Rok popis
výše
z toho z rozpočtu z toho z z
fondu
města
dotace
investic PO
2015
2018
2019
2019

Pořízení keramické pece
Úprava venkovních prostor
480 000
Úprava venkovních prostor
26 469
Rekonstrukce
úklidové 111 639
místnosti

46 970
480 000
26 469
111 639

Pozn. V roku 2018 bylo 331 000 Kč staženo do rozpočtu města z fondu investic DDM
Zdroj: Lysáček, 2020
Graf 12: Provozní versus investiční výdaje DDM Slavičín v letech 2011 – 2019
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DDM investiční výdaje

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat Lysáček, 2020
Z ekonomického pohledu je patrná snaha přimět DDM, aby se zapojilo do hledání dodatečných
zdrojů v rámci kraje nebo dalších dotačních projektů, které byly také využívány. DDM se snaží
získat dodatečné prostředky z projektových možností (získaný projekt z ESF fondů
CZ.02.3.X/0.0/18_063/0011801), tak také formou darů, sponzoringu atd.
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Přesto byly hlavním zdrojem financování veřejné zdroje z rozpočtu města a kraje (viz tabulka
22 a graf 12).
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín
Gymnázium bylo založeno v roce 1992.
Prvotní působiště bylo v areálu SOU
strojírenského Slavičín a Gymnázium
tvořilo jediný subjekt spolu s Rodinnou
školou. V roce 1994 byl na škole zaveden
8letý studijní cyklus a současně se sídlo
školy přesunulo do Slavičína. Nejdříve
do tzv. "dřevěného pavilonu" a od roku
1995 do vlastní - současné budovy.
Od 1.9.2005 začíná gymnázium novou
etapu pod novým názvem: Gymnázium
Jana Pivečky Slavičín. V roce 2010 se realizovala zásadní rekonstrukce obvodového pláště a
prosklených částí budovy.
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, takový název nese od 1.1. 2012,
nový sloučený subjekt. Tato optimalizace je nevyhnutelným ekonomickým a demografickým
důsledkem vývoje posledních let nejenom ve Slavičínských školách, ale je také trendem v celé
České republice směřující ke zvýšení kvality poskytovaného středoškolského vzdělávání. Škola
disponuje
moderními
učebnami
automatizace
a
robotizace,
přírodovědnou učebnou, jazykovou
učebnou a zejména prostorově největším
technickým
a
digitálním
experimentáriem,
poradenským
a
relaxačním pracovištěm. Žákům tak
poskytují vzdělávání v těchto moderních
materiálně technických podmínkách s
propojením všeobecného a odborného
vzdělávání.
Oborová struktura školy - základem pro školu zůstávají gymnaziální a technické obory:
79-41-K81
Gymnázium
79-41-K41
Gymnázium
23-45-L01
Mechanik seřizovač
18-20-M01 Informační technologie
23-56-H01
Obráběč kovů
26-51-H01
Elektrikář
36-52-H01
Instalatér
23-68-H01 Mechanik opravář motorových vozidel
64-41-L51
Podnikání – denní nástavba (v technických oborech a službách)
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Základní umělecká škola Slavičín
Samotný vznik školy se
datuje rokem 1965, kdy
byla ve Slavičíně zřízena
pobočka Lidové školy
umění Valašské Klobouky.
V roce 1979 se škola
osamostatňuje a svým 150
žákům nabízí vzdělávání
ve
třech
uměleckých
oborech
– hudebním,
výtvarném a tanečním.
Škola v tomto počátečním
období řeší řadu problémů
- například jak při
narůstajícím počtu žáků
najít vyhovující prostory pro výuku. Zpočátku se vyučovalo v učebnách slavičínské základní
školy, poté v budově "Hasičské zbrojnice", ale problém se konečně vyřešil v roce 1989, když
škola získala od města k užívání samostatnou budovu, která slouží doposud. Díky těmto novým
prostorám si dodnes děti mohou vybírat ze široké nabídky studia hudebních nástrojů, sólového
nebo sborového zpěvu a také mohou navštěvovat výtvarný obor.
V roce 2000 byla ředitelkou školy jmenována Jana Jakúbková a novým zřizovatelem školy se
od roku 2001 stává Krajský úřad Zlínského kraje. Vlastníkem školní budovy je Město Slavičín
a od roku 2001, díky vstřícnosti vedení Radnice užívá objekt základní umělecká škola
bezplatně. Po dohodě s vlastníkem a za jeho finanční podpory prochází v tomto období řadou
oprav a úprav interiéru, které umožnily vylepšení provozních podmínek (provedení sanačních
omítek, rekonstrukce výtvarných učeben, sociálního zařízení a šaten, učebny hudební nauky a
koncertního sálu školy).
Škola zůstává dvouoborovou a daří se jí zachovat stávající úroveň hudebního oboru, vedle
něhož se zvedla také úroveň oboru výtvarného, a to nejen v oblasti materiálního vybavení tříd
/nová keramická pec a hrnčířský kruh, nové vybavení učeben/, ale také v kvalitě a úrovni výuky,
která je obohacována pořádáním pravidelných kurzů kresby a malby v přírodě. Cílem
vzdělávaní je kultivace osobnosti, rozvoj estetického cítění žáků, rozvoj hudebních a
výtvarných dovedností, uplatnění hráčských zkušenosti v amatérských tělesech, školních
orchestrech a jiných seskupení, vztah k umění, kulturnímu dědictví regionu, národa.
Žáci obou oborů reprezentují pravidelně školu a Město Slavičín v hudebních a výtvarných
soutěžích a často se dostávají přes okresní a krajská kola až do kol celostátních, což svědčí o
nadšení, píli a svědomité práci žáků a mimořádně kvalitní a uznávané práci jejich pedagogů.23

23

https://www.zus-slavicin.cz/o-skole/
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Dům dětí a mládeže Slavičín
Dům dětí a mládeže Slavičín je místem pro aktivní a zábavné trávení volného času. DDM je
příspěvková organizace, majitelem budovy je Město Slavičín od roku 1999. Datum zařazení do
rejstříku škol a ŠZ: od 15.4.2006 , č. j. 24514/2006.
Činnost je vymezena školským zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.
Zařízení má i několik alokovaných pracovišť.
Statutárním orgánem DDM je ředitelka jmenovaná radou města Slavičín, která ho řídí. Ve všech
záležitostech DDM vystupuje jako vedoucí organizace.
V DDM Slavičín pracují pedagogové volného času, externí pracovníci – vedoucí zájmových
kroužků. Pedagogové volného času vytváří příležitosti a podmínky pro realizaci aktivit ve
volném čase. Učí jedince vhodně a kvalitně využívat svůj volný čas, chápat jej jako významnou
životní hodnotu. Seznámí ho se širokou škálou volnočasových aktivit.
Ve výchovně vzdělávací činnosti organizace spolupracuje s rodiči, školami a jinými podobně
zaměřenými subjekty.
DDM zajišťuje podle účelu, za jakým byl zřízen, výchovné, vzdělávací, zájmové, popřípadě
tematické a rekreační akce, zajišťuje osvětovou činnost pro děti, žáky, studenty a pedagogické
pracovníky, zákonné zástupce nezletilých účastníků, popřípadě i další osoby, a to bez ohledu
na místo jejich trvalého bydliště.
Činnost DDM se uskutečňuje ve více oblastech zájmového vzdělávání.
Ve struktuře činností jsou zastoupeny činnosti řízené i spontánní.
Programy jsou koncipovány tak, aby posilovaly přirozenou touhu po poznávání a porozumění.
Zájmové vzdělávání je realizováno ve všech typech hlavní činnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vytváření podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů.
příležitostná zájmová činnost: akce, krátkodobé kurzy, místní soutěže
pravidelná zájmová činnost: kroužky, kluby, dlouhodobé kurzy
táborová činnost spojená s pobytem - pobytové tábory
krátkodobé pobytové akce
příměstské tábory
zajištění provozu krátkodobých prázdnin
nabídka spontánních činností – otevřený klub, herna pro účastníky zájmového
vzdělávání
výukové programy, metodická činnost
osvětová činnost včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky a
studenty, popřípadě i další osoby individuální práce

Všechny typy zájmového vzdělávání jsou otevřeny všem věkovým kategoriím. Doplňkovou
činnost provozuje v souladu se Zřizovací listinou. Účastníci se speciálními vzdělávacími
potřebami mají možnost vybrat si činnosti, které odpovídají jejich možnostem a potřebám.
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Rozsah jejich účasti v případě zdravotního postižení je limitován podmínkami DDM.
Účastníkům s lehčím tělesným nebo zdravotním postižením jsou činnosti DDM běžně
přístupné.
DDM Slavičín široké veřejnosti pravidelně nabízí různé druhy aktivit. Jedná se především o
víkendové akce. Na všední dny jsou pro zájemce připraveny různé rukodělné a výtvarné
činnosti – práce s přírodními materiály, keramickou hlínou, malování na textil a sklo, vaření,
pečení a mnoho dalších.
Mezi tradiční větší akce, pořádané pro veřejnost, patří 2 denní akce Pohádkiáda, Závodí celá
rodina, Dýňohraní, Baví se celá rodina, 3 denní modelářský Šikula, Orient show, Literárně
historické toulky, Dětský den s domečkem, Pohádkový les a spousta dalších menších akcí.
Díky vstřícnosti a finanční podpory vedení Města Slavičín prošel Dům dětí řadou úprav
interiéru i exteriéru, které umožnily vylepšení provozních podmínek (zateplení objektu, fasáda,
výměna oken, rekonstrukce sociálního zařízení a šaten, vybavení kluboven, učebny AJ,
rekonstrukce podlah, výměna dveří, celková výměna kuchyňské linky a vybavení prostor
kuchyňky, pořízení keramické pece).
V roce 2020 prošla naše zahrada u DDM velkou rekonstrukcí. Město Slavičín podalo projekt,
který byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky.
Zahrada v přírodním stylu je vybavena venkovní učebnou, infopanely, vyvýšenými záhonky,
kompostérem a ohništěm s posezením. Postupně plánujeme zahradu dovybavit ještě hracími
prvky pro děti.
Vybudováním přírodní zahrady chceme podpořit vzdělávání dětí a žáků základních škol ve
venkovním prostředí v mimoškolním čase a zároveň zapojit do rozvoje enviromentálního
vzdělávání i jejich rodiče.
Nově zbudovaná zahrada bude také velkým zázemím pro bohatou letní činnost Domu dětí.
Činnost Domu dětí, není jen pouhým doplňkem školní práce, ale součástí celého systému
výchovy, celoživotního učení a výstižné je i naše motto: „Kdo si hraje, nezlobí“.
Tabulka 23: Personální zajištění DDM
2016/2017
interní pracovníci
4
úvazek ped
3
úvazek neped
0,80
externí pracovníci
32
počet ZK
53
počet klintů
570
počet táborů
11
počet účastníků
531

2017/2018
4
3
0,80
32
56
591
13
471

2018/2019
4
3,2
0,80
39
56
596
16
564

2019/2020
4
3,2
0,80
40
54
598
16
512

Zdroj: Fojtíková 2021
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Závěr
„Každý je génius, ale pokud budete posuzovat rybu
podle její schopnosti vylézt na strom,
bude celý svůj život žít s vědomím,
že je neschopná.“
Albert Einstein
Cílem tohoto dokumentu bylo na základě analýzy a zhodnocení vývoje a současného stavu
regionálního školství ve městě Slavičíně vymezit možnosti a potenciál jeho rozvoje pro období
2020-2025 se záměrem navrhnout konkrétní opatření a definovat způsob jejich implementace
v souladu s trendy demografického vývoje na daném území a vzdělávací politikou ČR.
Za účelem naplnění takhle vymezeného cíle postupoval expertní tým podle předem
stanoveného metodického postupu. Časový harmonogram jednotlivých modulů však významně
ovlivnila pandemická situace, která oblast školství v roce 2020 tvrdě zasáhla. Přesto je
výsledkem návrh strategie, který splňuje jednotlivé atributy koncepčního dokumentu
definované v primární fázi jeho návrhu a svým obsahem naplňuje stanovený cíl.
Rámec koncepce tvoří deskripce regionálního školství a vzdělávací politiky v ČR, se
zaměřením se na její priority do roku 2030+, legislativní rámec a financování regionálního
školství. Její kontext je zasazen do prostředí města Slavičína, které je zřizovatelem dvou
mateřských a dvou základních škol a domu dětí a mládeže. Kromě toho se na území města
nachází soukromá mateřská škola, základní škola praktická a speciální, gymnázium a střední
odborná škola, základní umělecká škola. Pro dlouhodobý záměr rozvoje a využití škol a
školských zařízení zřizovaných městem Slavičínem i pro řešení dalších dílčích problémů byly
analyzovány informace o demografickém vývoji ve městě a okolních obcích v minulosti i
s perspektivou vývoje do budoucna. Ve sledovaném období docházelo a (s 93%
pravděpodobnosti) bude docházet každoročně k úbytku obyvatel města, přičemž také klesá
počet nově narozených dětí. K této skutečnosti by mělo město Slavičín z pozice zřizovatele
přihlížet v případě svých budoucích rozhodnutí ohledně struktury školských organizací ve
městě a investic do jejich správy.
V rámci části věnované mateřským školám byly představeny základní pilíře předškolního
vzdělávání. Město Slavičín je zřizovatelem dvou mateřských škol Vlára a Malé Pole, které jsou
příspěvkovými organizacemi města. Analýzou a zhodnocením jejich obsahovo-koncepčního
fungování, jako i finančního zdraví byla navržena soustava strategických cílů:
-

-

-

Strategický cíl 1: Snížení nerovností dětí v předškolní přípravě:
o Vytvoření přípravné třídy
o Logopedická třída
Strategický cíl 2: Zvyšování kvality služeb předškolního vzdělávání:
o Sledování kvality předškolního vzdělávání
o Podpora motivace pedagogů
o Podpora inovativních trendů v předškolním vzdělávání
Strategický cíl 3: Podpora spolupráce a dialogu:
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-

o Posílit spolupráci se školami
o Podpořit dialog s rodiči
o Upevnit vztah k městu Slavičín
Strategický cíl 4: Vymezení a sledování relevantních technických parametrů
o Stanovit soustavu vhodně zvolených parametrů kvality předškolního
vzdělávání
o Stanovit a sledovat soustavu vhodně zvolených parametrů ekonomické
efektivností
o Vytvořit soustavu strategických investičních záměrů a priorit na období 3-6 let

Ke všem strategickým cílům a k nim přirazeným strategickým aktivitám byly zpracovány
konkrétní opatření, navrhnuty potřeby implementace včetně návrhu období řešení, definována
potencionální rizika a vymezení možností jejich eliminace. Následně byl navržena rozepsán
soubor konkrétních nástrojů, které mohou vést ke zkvalitnění oblasti předškolního vzdělávání
ve městě Slavičíně. Navržené nástroje jsou tyto:
•
•
•
•
•
•
•

otevření přípravné třídy,
podpora logopedické třídy,
podpora motivace pedagogů,
mateřská škola jako centrum dialogu,
konsolidace prostorových řešení,
strategické dokumenty a akční plán,
sledování kvality služeb.

Stěžejní kapitolu koncepce rozvoje školství ve městě Slavičíně představuje kapitola, která se
věnuje primárnímu vzdělávání ve městě. Má obdobní strukturu jako předchozí část věnovaná
mateřským školám. Na území města působí tři základní školy. Základní školy Vlára a Malé
Pole jsou příspěvkovými organizacemi města Slavičín, zřizovatelem Základní školy Hrádek na
Vlárské Dráze je Zlínsky kraj. Popisní charakteristiky jednotlivých škol a jejich vzdělávacích
programů, jako i analýza a zhodnocení jejich financováni byly podkladem pro identifikaci
hlavních směrů rozvoje primárního vzdělávání ve městě. Formulovány byly návrhy
strategických cílů a hlavních cest a opatření k jejich dosažení, odůvodnění jejich výběru a návrh
principů, na kterých by měla být koncepce rozvoje školství postavena. Hlavní strategické cíle
zastřešují soustavu konkrétnějších opatření:
-

-

Strategický cíl 1: Zaměřit se na rozvoj potenciálu žáků:
o Funkční spolupráce s dalšími stupni vzdělávání
o Podpora technických a přírodovědných oborů
o Eliminace rizikových jevů
Strategický cíl 2: Vysoká kvalita vzdělávání:
o Sledování kvality vzdělávání na ZŠ
o Podpora moderních trendů ve vzdělávání
o Posilovat připravenost na výzvy současné doby a krizová období
o Podpora sounáležitosti a zdravého klimatu ve škole
o Podpora motivace pedagogů
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-

-

Strategický cíl 3: Podpora občanské participace a rozvoje pocitu společenské
sounáležitosti ve městě Slavičíně:
o Podpořit společenskou angažovanost žáků
o Podpořit dialog s rodiči
o Prezentace školy
o Upevnit vztah k regionu
Strategický cíl 4: Vymezení a sledování relevantních technických parametrů:
o Stanovit soustavu vhodně zvolených parametrů kvality předškolního
vzdělávání
o Stanovit a sledovat soustavu vhodně zvolených parametrů ekonomické
efektivnosti
o Vyřešit problematiku kapacity škol
o Vytvořit soustavu strategických investičních záměrů a priorit na období 3-6 let

Soubor konkrétních doporučení pak obsahuje podrobný popis návrhu v oblastech:
•
•
•
•
•
•
•
•

škola jako příležitost pro rozvoj potenciálu,
škola jako součást veřejného života města,
podpora motivace pedagogů,
konsolidace prostorových řešení,
strategické dokumenty a akční plán,
participativní rozpočet,
hledání nových zdrojů,
sledování kvality služeb.

Za účelem zajištění úspěšné implementace navrhovaných opatření považujeme za nevyhnutelné
zpracovat parciální analýzy, které pomohou zorientovat se ve struktuře možných řešení. Tyto
byly pro inspiraci dalších rozhodovacích procesů na úrovni města i jednotlivých škol rozděleny
do tří oblastí, a to na možnosti dosažení efektivnosti investičních nákladů, zvyšování hodnoty
za peníze a sledování dopadů vzdělávacích služeb na cílové skupiny i město. V rámci nich byly
identifikovány a formulovány monitorovací indikátory na konkrétních příkladech v rámci
školní politiky města Slavičín, se zaměřením se na CBA (analýzu nákladů a přínosů), VFM
(hodnotu za peníze) a SROI (společenskou návratnost investic).
Vzdělávací strukturu města Slavičín doplňují ještě tyto instituce: Gymnázium Jana Pivečky
Slavičín a Střední odborná škola Slavičín, Základní umělecká škola Slavičín, Dům dětí a
mládeže Slavičín. U těchto škol se koncepce zaměřuje pouze na jejich deskripci, vymezení
přínosů pro město a identifikaci případných rizik.
Věříme, že takto zpracovaná Koncepce rozvoje školství města Slavičín pro období 2020-2025
bude užitečným podkladem pro decizní procesy na úrovni města a jednotlivých škol, jakož i
zajímavým a podnětným materiálem pro každého občana města, kterému na rozvoji školství a
vzdělanostní úrovně ve městě záleží.
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Přílohy
Příloha č. 1 SWOT analýzy jednotlivých zařízení

SWOT analýza Mateřské školy Slavičín – Vlára
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Silné stránky
personální obsazení
nové vedení (kreativita, moderní
pojetí předškolního vzdělávání, nové
impulsy)
atmosféra v MŠ (příjemná, přátelská,
rodinná)
zvyšování odbornosti pracovníků
vyvážené řízené a volné činnosti
široká nabídka různorodých a
pestrých školních akcí
poloha MŠ
prostorné školní zahrady a jejich
vybavení
vlastní školní jídelny
moderní, zdravé, vyvážené a chutné
stravování
využívání místních dodavatelů
(zelenina, ovoce, maso, pečivo)
informovanost rodičů o dění v MŠ
individuální přístup k dětem
vystavování prací všech dětí
pořádání akcí pro rodiče
spolupráce s ostatními institucemi
reprezentace školy na veřejnosti
webové stránky školy
prezentace školy prostřednictvím
zpravodaje obce
100% kvalifikovanost pedagogických
pracovníků
logopedické intervence
folklórní soubor „Vlárečka“
využívání reflexních vest na
vycházkách (bezpečnost dětí v
silničním provozu)
zaměření na environmentální výchovu

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slabé stránky
zastaralé vybavení MŠ
vnější vzhled budovy a přilehlého
okolí MŠ Vlára
materiální a finanční zajištění
finanční ohodnocení a odměňování
zaměstnanců školy
vysoký počet dětí ve třídách
přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání mladších tří let
přílišná administrativa
nedostatečná spolupráce s některými
rodiči
stárnoucí pedagogický sbor i provozní
personál
vysoké nároky na pedagogy
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•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

přizpůsobení vzdělávací nabídky dle
potřeb a zájmu dětí
Příležitosti
spolupráce s rodiči
zlepšení postoje veřejnosti ke škole
využití zkušeností získaných v rámci
dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků
pomoc rodičů, drobné opravy
sponzoring
spolupráce s PPP a SPC v oblasti
výchovy a vzdělávání dětí
předškolního věku
spolupráce se vzdělávacími
institucemi (podpora DVPP)
předávání zkušeností a poznatků s
ostatními MŠ v rámci obce
spolupráce se spádovou ZŠ a
ostatními organizacemi v obci

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Hrozby
soustavná klesající tendence
finančních normativů kraje pro
školství
finanční prostředky na opravy, údržbu
a obnovu materiálního vybavení školy
demografické změny (úbytek x
přebytek dětí)
změna legislativy
politická situace v obci
syndrom vyhoření u pedagogických
pracovníků
ztráta zájmu obce o MŠ (školství se
musí financovat, investovat do něj –
nejen udržovat současný stav)
nedocenění odbornosti a zkušeností
pedagogických pracovníků
chybí srovnání s jinými MŠ v rámci
obce
ohrožení zajištění provozu při
nestandardních situacích, které mohou
nastat (např. nemoc zaměstnanců)
zpřísnění hygienických norem

Zdroj: MŠ Vlára, 2019
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SWOT analýza Mateřské školy Slavičín – Malé Pole
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Silné stránky
Zateplená budova
Velká rozloha zahrady
Podpora a zájem vedení
Využívání přírodních materiálů
Využívání odpadových materiálů
Další vzdělávání pedagogů v EVVO
Zájem pedagogů o vzdělávání dětí
v polytechnice
Kvalitní nabídka činností, pestrost
zaměření aktivit
Otevřenost k rodičům, částečné
sponzorství
Výborná spolupráce se ZŠ, DDM,
knihovnou, ZUŠ, PPP Slavičín
Odbornost pedagogů včetně vedení
dětí se specifickými obtížemi
(logopedie, grafomotorika)
Kreativita zaměstnanců školy, zájem a
aktívní účast na dalším vzdělávaní
pedagogů
Dobré mezilidské vztah na pracovišti
Dobré jméno školy
Reprezentace školy – udržování
místních folklórních zvyků a zájem o
vystoupení dětí na veřejnosti
Příležitosti
Výzva MŽP – přírodní zahrady,
doplnění zařízení
Místní obyvatelé (besedy, prohlídky,
exkurze, chovy zvířat)
Podpora zřizovatele
Spolupráce s ekocentry Veronica,
Trnka, Vysoké Pole, Kosenka, Lipka
Možnost pobytu v přírodě
Možnost využívat hřiště na sídlišti
Snížení administrativní zátěže

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

•
•
•

Slabé stránky
Zastaralé vybavení školní zahrady
Není vytvořen systém, koncepce,
strategie, plán EVVO
Málo stinných míst na ŠZ
ŠZ neumožňuje pestré aktivity
Schází záhony (bylinky, zelenina)
Nedostatek financí
Malé využití potenciálu rodičů
(kontakty, zapojení do činností MŠ,
finance)
Vysoký počet dětí ve třídách
Nedostatečná prostorová kapacita
(chybějící odpočívárna, tělocvična)

Hrozby
Nevyjde projekt MŽP
Výchova některých rodičů
(nedostatečné návyky dětí,
pohodlnost, fyzická kondice,
nepochopení při ušpinění oblečení při
manipulaci s hlínou a přírodninami v
rámci polytechniky)
Špatně nastavené limity – málo
pedagogů a správních zaměstnanců na
počty dětí a udržované prostory
Velká administrativní zátěž pedagogů,
vyčerpanost
Nedostatek finančních prostředků na
opravy, údržbu a obnovu materiálního
Zpřísnění hygienických norem

Zdroj: MŠ Malé Pole, 2019
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SWOT analýza Základní školy Slavičín – Vlára
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

Silné stránky
kvalifikovanost pedagogického sboru;
dobrá pověst školy mezi rodiči a
veřejností; pozitivní klima ve škole;
minimální výskyt negativních jevů a
stížností rodičů;
široká nabídka mimoškolních aktivit;
prodloužená doba činnosti školní
družiny a částečný prázdninový
provoz;
webové stránky školy;
bezbariérový přístup;
dobré vybavení výpočetní technikou a
moderní odborné učebny;
kvalitní stravování a moderní
odhlučněná jídelna;
výborné podmínky pro sportovní
činnost
Příležitosti
nulová fluktuace a velký potenciál
mladých pedagogických pracovníků;
stabilní demografický vývoj pro
příštích pět let se skokovým nárůstem
počtu předškoláků pro školní rok
2020/21;
výstavba nového pavilonu
propojeného se školní jídelnou

•
•

•

•
•

•

Slabé stránky
nutnost přecházení žáků 1. - 4.
ročníku mezi třemi pracovišti;
zcela nevyhovující podmínky pro
činnost školní družiny, klubu a
zájmových kroužků v 50 let starém
dřevěném pavilonu

Hrozby
nejistota zajištění nenárokových
složek platu při novém způsobu
financování od 1.1. 2020;
odchody dobrých žáků 5. ročníku na
sousední osmileté gymnázium;
každoroční personální nejistota
nastavení počtu tříd příštího školního
roku do ukončení zápisu do prvních
tříd a ukončení přijímacího řízení na
gymnázium; odkládání výstavby
nového pavilonu a hledání „jiného“
řešení;
nutnost řešit velké opravy hlavní
budovy v následujících letech /
elektroinstalace, střecha apod.

Zdroj: ZŠ Vlára, 2019
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SWOT analýza Základní školy Slavičín – Malé Pole
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Silné stránky
vhodná poloha školy;
budova po vnější i vnitřní
rekonstrukci;
rodinné prostředí školy;
kvalita vzdělávání;
osobní přístup;
profesní dovednosti pracovníků školy;
inovativní metody výuky;
vybavení školy;
výborné materiální podmínky
Příležitosti
zapojení nových forem vzdělávání;
vstřícnost rodičů;
možnosti získání finančních zdrojů
nad rámec rozpočtu – projekty za
účelem získání materiální či finanční
podpory

•
•

Slabé stránky
nedostatečná kapacita školní družiny;
chybějící tělocvična

•
•

Hrozby
tendence rušit malé školy;
demografické hledisko

Zdroj: ZŠ Malé Pole, 2019

SWOT analýza Základní školy Slavičín, Hrádek na Vlárské Dráze
•
•
•
•
•
•
•

•

Silné stránky
Individuální přístup;
Nízký počet žáku ve třídě;
Speciální pedagog;
Asistent pedagoga pod vedením
speciálního pedagoga;
Denní kontakt s rodiči;
Diagnostika, odbornost, znalost
problému;
Velká časová dotace pro přípravu na
budoucí povolání, či důstojné zařazení
do společnosti
Příležitosti
Sociální rehabilitace

•

•
•

•

Slabé stránky
Omezené možnosti žáků
reprezentovat školu

Hrozby
Úbytek počtu žáků;
Násilná integrace (inkluze) mentálně
postižených žáku v základních
školách;
Zařazovaní hraničních žáků na
základní školy;
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•
•

Souhlas (nesouhlas) zákonného
zástupce s přeřazením;
Vliv PPP a SPC, snaha některých ZŠ
udržet žáky

Zdroj: ZŠ Hrádek na Vlárské Dráze, 2015

126

Příloha 2: Příklad sledování monitorovacích indikátorů MŠ Slavičín Vlára

Školní rok 2018/2019
1. TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Dotazníková šetření ve školním roce 2018/2019
K hodnocení silných a slabších stránek školy, úrovně vzdělávacích výsledků našich žáků,
chodu školy v očích rodičovské veřejnosti a klimatu školy využíváme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dotazníková šetření pro rodiče,
dotazníková šetření pro žáky,
testování (Scio),
povinná testování České školní inspekce,
povinná dotazníková šetření ČŠI pro vedení školy,
povinná dotazníková šetření z oblasti prevence,
dotazníková šetření pro vedení školy a učitele v rámci zapojení do projektů,
dotazníková šetření žákovského parlamentu,
sebehodnocení žáků v závěru I. a II. pololetí včetně rozborů s třídními učiteli,
vstupní srovnávací testy žáků 6. ročníku (žáci ze ZŠ: Vlára, Malé Pole, Šanov),
výstupní srovnávací testy žáků 9. ročníku s žáky ZŠ Luhačovice,
testování žáků 4. ročníku v tematické oblasti Dopravní výchova lektory
dopravního hřiště v Malenovicích,
testování žáků 5. ročníku „Výchova ke zdraví – první pomoc“ odbornou
lektorkou,
pravidelné schůzky ředitele školy se členy žákovského parlamentu.

S výsledky testování jsou žáci ve vyučovacích hodinách seznámeni. Učitelé věnují
rozborům výsledků velkou pozornost při schůzkách předmětových komisí. Souhrnné výsledné
zprávy k jednotlivým testováním jsou k dispozici u ředitele školy.
V loňském školním roce jsme zjišťovali dotazníkovým šetřením spokojenost rodičů
s kvalitou naší školy. Ve školním roce 2018/2019 se vedení školy zaměřilo na posouzení
spokojenosti se vzděláváním u samotných žáků. Sledovalo jejich názor v otázkách bezpečnosti
ve škole, spokojenosti s úrovní výuky a přístupu učitelů, formy pomoci v případě potřeby. Žáci
5. – 9. ročníku posuzovali klima školy v dotazníkovém šetření. V něm většina z nich vyjádřila
svoji spokojenost a označila naši školu jako kvalitní a bezpečné místo ke zdělávání.
K posouzení úrovně kompetencí našich žáků v předmětech český jazyk, anglický jazyk a
matematika jsme zvolili testování SCIO v 5. ročníku, výstupu z ŠVP na konci I. stupně.

2.1. Výsledky testování SCIO 2018/2019

5. ročník

• Český jazyk 5. ročník

Testování se zúčastnilo celkem 430 základních škol, ze ZŠ Slavičín - Vlára tří třídy - 5.
A, 5. B, 5. C. Výsledky našich žáků v jsou lepší než u 60 % všech zúčastněných škol.
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Třída 5. A - dosáhla na 61 %, 5 žáků dosáhlo extrémních výsledků, jen 1 žák dosáhl
podprůměrných výsledků. Třída 5. B - dosáhla na 51 %, 1 žák dosáhl extrémních výsledků,
1 žák podprůměrných výsledků. Třída 5. C - dosáhla na 53 %, 3 žáci dosáhli extrémních
výsledků.
Ze závěrů testování vyplývá, že je studijní potenciál žáků v ČJ využíván optimálně,
výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.
• Anglický jazyk 5. ročník

Celkem bylo testováno 9 038 žáků 5. ročníku v ČR, z naší školy se zapojilo 44 žáků. 60 %
žáků v České republice splňuje očekávaný výstup a 40 % žáků ho nesplňuje. Žáci z naší školy
dosahují lepších výsledků.
Nejlépe si vedla třída 5. A, téměř 80 % žáků splňuje očekávaný výstup. Třída 5. B, 65 %
žáků splňuje očekávaný výstup, třída 5. C, 55 % splňuje očekávaný výstup. V 5. C se v rámci
55 % žáků, kteří splňují očekávaný výstup, nachází větší množství těch, kteří dosahují vyšší
jazykové úrovně, než je celorepublikový výsledek (konkrétně jde o úroveň A2 a v jednom
případě dokonce B2). Tito žáci tedy v rámci testování plnili i obtížnější úkoly. Co se týká třídy
5. A a 5. B, větší množství žáků dosahuje očekávané úrovně A1 a pouze minimum žáků úrovně
vyšší (A2 a B1). Z hlediska využití potenciálu u jednotlivých žáků ve třídách: 5. A a 5. B
vykazují průměrný výsledek, zatímco v 5. C se výsledek využití potenciálu ve třídě pohybuje
nad celorepublikovým průměrem.
• Matematika 5. ročník

Testování se zúčastnilo celkem 430 základních škol, ze ZŠ Slavičín - Vlára tří třídy 5. A, 5. B, 5. C. Výsledky ukazují, že 60% zúčastněných škol mělo lepší výsledky než naše
škola. Celostátní vzorek úspěšnosti v matematice je 51 %, naše škola získala 47 %. Úspěšnost
tříd: 5. A – 48 % (tři žáci dosáhli výborné úrovně - 81 %, 84 %, 81 %), 5. B – 46 % (dva žáci
86 %, 82 %), 5. C – 46 % (tři žáci dosáhli vynikající úrovně úspěšnosti - 84 %, 91 % a dokonce
100 % úspěšnosti).
Z hodnocení matematických dovedností vyplývá, že výsledky našich žáků jsou
průměrné. Porovnáním bylo zjištěno, že studijní potenciál žáků v matematice je využíván
optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.

1.2. Výsledky jednotných přijímacích zkoušek Cermat 9. ročník
Výsledek je ovlivněn vysokým počtem žáků hlásících se na obory s maturitou, tedy i žáků se
slabším prospěchem.
• Český jazyk 9. ročník
Celková úspěšnost uchazečů v ČR byla 59,1%, u našich žáků 56,7 %
• Matematika 9. ročník

Celková úspěšnost uchazečů v ČR byla 43,1%, u našich žáků 36,9%
V dotazníkovém šetření uvedlo 70% žáků, že je přesvědčeno, že je škola připravila na přijímací
zkoušky dobře. Ale pouze 30% žáků uvedlo, že podle svého mínění věnovali přípravě na přijímací
zkoušky maximum času. Chybí motivace u žáků, kteří mají přijetí víceméně jisté.
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2. OCENĚNÍ ŽÁKŮ
Péče o nadané žáky
Individuálním přístupem k žákům, nabídkou volitelných a nepovinných předmětů nebo
zájmových útvarů se snažíme rozvíjet talent a zájmy nejen u nadaných žáků. Podporujeme jejich účast
ve všech naukových soutěžích a olympiádách, sportovních, hudebních či výtvarných soutěžích.
Ve školním roce 2018/2019 uspěli naši žáci v mnoha soutěžích v oblastech, které si naše škola
zvolila jako prioritní. O to více si všech těchto umístění ceníme.

Mimořádné úspěchy v matematice

Jsme vždy rádi, když objevíme u žáků nadání a nadprůměrné schopnosti v určitém
vyučovacím předmětu. Matematický talent projevili žáci třídy 5. C, a to Jakub Kratěna,
Dominik Lukasz Gogol a Daniel Velík.
Po vynikajícím umístění (9. místo ze 44 účastníků) v krajském kole Logické olympiády
se Jakubu Kratěnovi podařil další matematický počin. V okresním kole matematické
olympiády, které se konalo v lednu 2019, získal krásné 3. místo mezi 30 žáky 5. ročníku ze
Zlínska.
V okresním kole matematické soutěže Pythagoriáda, konané dne 27. května 2019 ve
Valašských Kloboukách, se z nejlepšího umístění a 1. místa radoval Daniel Velík. Dominik
Lukasz Gogol obsadil krásné 3. místo. A právě tento žák třídy 5. C získal ocenění za nejlepší
výsledek žáka 5. ročníku v národním testování SCIO ve Zlínském kraji, kde získal v testování
z matematiky 100 % úspěšnost.

Úspěchy v Logické olympiádě

Již pátým rokem se naše škola zapojila do celostátní internetové soutěže Logická
olympiáda, kterou pořádá Mensa ČR. Žáci si v ní soutěžili v řešení zajímavých úloh, ve kterých
využívali svoje logické schopnosti a kreativní přístup. Během září se zaregistrovalo ve třech
kategoriích rekordních 61 761 soutěžících z 3007 škol z celé České republiky. Do krajského
semifinále postoupilo po úspěšném splnění online testu vždy 50 nejlepších řešitelů v
jednotlivých kategoriích. Ve Zlínském kraji se zapojilo celkem 463 žáků 3. - 5. ročníku
(kategorie A) a mezi nimi se podařilo získat postup do krajského semifinále hned 4 žákům –
Ondřeji Ťulpovi z 5. A, Pavlu Manovi a Jakubu Kratěnovi z 5. C a Marice Zvonkové ze 4. B.
V pátek 2. listopadu 2018 se na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně konalo další kolo soutěže. Ve
velké konkurenci 44 krajských postupujících se umístil Jakub Kratěna na krásném na 9. místě.
Úspěchy v anglickém jazyce

Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce se konalo 12. února 2019 na
Gymnáziu Jana Pivečky ve Slavičíně. Z naší školy se ho zúčastnila žákyně třídy 9. B Taťána
Janáčková. Soutěž se skládala z poslechového a gramatického testu, po němž následovala ústní
část, kdy soutěžící hovořili na vylosované téma, vyjadřovali své názory a odpovídali na
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doplňující otázky poroty. V konkurenci 15-ti nejlepších žáků okolních škol Táňa předvedla
skvělé jazykové a komunikační schopnosti a vybojovala vynikající 2. místo.

EVVO úspěchy

Skvělý výkon podali naši žáci 26. dubna 2019 v českém národním kole soutěže „Voda
v krajině“ pořádané Envicentrem Pro krajinu ve Vysokém Poli. Získali 1. místo a postoupili
do mezinárodního kola, kde se utkali se slovenskými týmy. Navíc pro svou třídu vyhráli
dvoudenní pobyt v Envicentru Pro krajinu. Tříčlenná družstva žáků 7. tříd soutěžila ve
znalostech o hospodaření s vodou, vlastnostech vody, životě ve vodě i o funkci vody v přírodě.
Své praktické znalosti zúročili žáci při poznávání živočichů žijících ve vodě a u vody, tvořivé
nadání si vyzkoušeli u malování čističky odpadních vod nebo při vytváření krychle z přírodního
materiálu o objemu jeden litr.
Řemeslo má zlaté dno

SOU ve Valašských Kloboukách přivítalo žáky 9. C v 1. ročníku Vánoční soutěže
zručnosti „Řemeslo a Gastro“. Šlo o novou dovednostní soutěž, kde mohli žáci předvést své
řemeslnické i kuchařské umění.
To nejzákladnější kritérium pro gastro je chuť pokrmu, dodržení správných
technologických postupů a využití všech potravinářských surovin. Neméně důležitým úkolem
je také podpora řemeslné zručnosti chlapců, ale také motivace spojená s úkoly, se kterými se
museli soutěžící nelehce vypořádat. Základní škola Slavičín - Vlára zaznamenala v prvním
ročníku soutěže úspěch v podání tříčlenného družstva dívek - Amálie Strnkové, Kristýny
Urbanové, Veroniky Grčkové, a to 2. místo. V pořadí jednotlivců Amálie Strnková obsadila 3.
místo. Stejně úspěšné družstvo chlapců - Lukáš Koudela, Vojtěch Bařinka, Daniel Strnka obsadilo taktéž vynikající 2. místo. Tečku na konec přidal Lukáš Koudela, který v pořadí
jednotlivců získal 1. místo a zanechal tak za sebou všechny soupeře.
Sportovní úspěchy
Okresní i krajské finále McDonald´s Cupu ovládli naši mladší žáci

Postupem z okrskových kol si fotbalisté naší školy zajistili postup do Okresního finále
turnaje McDonald´s Cup. Toto sportovní klání se odehrálo dne 7. května 2019 a zúčastnilo se
celkem 6 postupujících škol ze Zlínského kraje - ZŠ Okružní Zlín, ZŠ Mánesova Otrokovice,
ZŠ Valašské Klobouky, ZŠ Slušovice, ZŠ Tlumačov a ZŠ Slavičín – Vlára. Se ziskem 13 bodů
a celkovým skóre 14:0 jsme si z 1. místa zajistili postup do Krajského finále. To se uskutečnilo
dne 15. května 2019 ve sportovním areálu Vlastislava Marečka ve Zlíně. Jednalo se o 22. ročník
významného celostátního fotbalového turnaje pro žáky prvního stupně základních škol. Naši
fotbalisté odehráli skvělý turnaj a v silné konkurenci sportovních škol obsadili 2. místo.
Slavnostního předávání cen se zúčastnili sportovní manažer FC Fastav Zlín Zdeněk Grygera a
další hráči FC Fastav Zlín. Patronem letošního ročníku byl Jan Bořil – hráč SK Slavia Praha.
Naši školu vzorně reprezentovali: Matyáš Dorúšek (2. A), Patrik Fojtů, Adam Ptáček
a David Ruman (všichni 2. B), Martin Both, Adam Liška a Oliver Überall (všichni 2. C), Tomáš
Homola a Josef Vacula (oba 3. A), Jan Valenta (3.B).
Starší žáci nejlepší ve fotbalovém turnaji
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V rámci Valašské sportovní ligy proběhl 11. října 2018 v Luhačovicích turnaj ve fotbale,
kterého se tradičně zúčastnilo 8 základních škol z regionu. Ve finále předvedli naši starší žáci
bojovný a zodpovědný výkon, zaslouženě utkání vyhráli a získali 1. místo.
Tým ZŠ Slavičín – Vlára: Radim Hamalčík, Adam Ščuglík, Michal Šoman, Ludmila
Vaculová, Ondřej Saňák, Petr Lukáš, František Kostka, Vojtěch Bařinka, Jakub Bor a Michal
Bureš.
Nejlepší v basketbalu
Na basketbalovém turnaji, který se konal 22. října 2018 ve sportovní hale ve Slavičíně,
vybojovali naši starší žáci výborné 1. místo. Turnaje se zúčastnily tyto školy - Gymnázium Jana Pivečky
Slavičín, Gymnázium Valašské Klobouky, Základní škola Újezd, SOŠ Slavičín a Základní škola
Slavičín – Vlára.

Úspěchy našich mažoretek

Dne 17. března 2019 se ve sportovní hale ve Slavičíně uskutečnil 4. ročník taneční
soutěže O valašský klobouk 2019. Soutěže se zúčastnilo téměř 700 účinkujících napříč celou
Moravou. Kromě pořádající taneční skupiny ELES Valašské Klobouky reprezentovaly své
město Slavičín i mažoretky ze ZŠ Slavičín - Vlára, dále Horní Lideč, Valašské Meziříčí, Zlín,
Otrokovice, Kroměříž, Frýdek Místek, Lipník nad Bečvou, Kolín. Jedno z 1. míst patřilo právě
našim starším mažoretkám a krásné 3. místo získaly naše malé mažoretky.
Druhou soutěží byl Mia festival konaný 13. března 2019 ve sportovní hale
v Otrokovicích. Pořádal jej spolek „Děti fitness aneb sportem proti drogám“ a semifinálová
kola jsou pořádána napříč celou republikou. 2. místo a stříbrný pohár vybojovaly naše starší
mažoretky.
Mimořádný úspěch ve výtvarné soutěži

Již od roku 2004 pořádá automobilová společnost Toyota uměleckou soutěž pro děti z
celého světa. Cílem je zapojit svoji tvořivost a vytvořit "Auto snů". Soutěž to není rozhodně
malá, v minulých letech se do ní průměrně zapojilo 875 000 děl z 81 států světa. Úžasné
1. místo v národním českém kole letos získala naše žákyně Klára Kováčová z 8. C. Její dílo
bude zasláno do celosvětové soutěže. Tam už o osudu výtvarných prací rozhoduje prezident
Toyoty společně s nezávislou odbornou porotou. Vítězové z mezinárodního kola budou pozváni
do Japonska na slavnostní předávání cen.
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Účast žáků v olympiádách, soutěžích, přehlídkách ve školním roce 2018/2019
I. stupeň
Název soutěže, přehlídky

Počty účastníků
Školní kolo Okrskové kolo

Pěvecká soutěž
Recitační soutěž
Soutěž Spelling competititon

50
55
10

Matematická olympiáda 5. ročník

11

Matematická soutěž Pythagoriáda 5.r.

54

Logická olympiáda 5. ročník

22

Matematická soutěž Klokan 2. – 5. r.
Helfíkův kotár 5. ročník
Sportovní den
II. stupeň

202
18
230

Název soutěže, přehlídky

Školní kolo

Olympiáda z ČJ
Čtenářský strom
Recitační soutěž
Konverzační olympiáda
Sudoku
Matematická olympiáda 9. ročník
Víc hlav – víc rozumu
Pythagoriáda 6. - 8. ročník
Matematický klokan 6. - 8. ročník
Matematická olympiáda 6. – 8. ročník
Dějepisná olympiáda
Fyzikální olympiáda
Hledáme mladého chemika 9. ročník
Chemická miniolympiáda 8. ročník
Biologická olympiáda 6.- 9. ročník
Zeměpisná olympiáda
Slavičínský vorvaň

12
45
43
22
30
2
6
45
183
12
12
1
15
16
20
43
30

Výtvarná soutěž Auto snů

10

Mezinárodní soutěž Zlínský vorvaň
Poznej živočicha
Poznej pamětihodnost
Co se stalo v roce
O příslovích, rčeních a pořekadlech

6
54
68
59
61

Okresní kolo

Krajské kolo

-

školní soutěž pro žáky 5. ročníku
4 ž (1 ž 3. místo, 2
nekoná se
žáci úsp.řešitelé)
2 ž úspěšní
1. místo, 3.místo
řešitelé
4 žáci - 1 žák 9.
4 žáci
místo
nekoná se
4., 5., 6., 7. místo
školní soutěž pro žáky 1. – 5. ročníku
Počty účastníků
Okrskové kolo

Okresní kolo

Krajské kolo

nekoná se
2
školní soutěž pro žáky 5. – 9. roč, pořádá ŠIC
4
nekoná se
2 (1 ž 2. místo)
školní soutěž pro žáky 6. – 9. ročníku
nekoná se
1
nekoná se
nekoná se
6 ž (1 ž úsp.řeš)
nekoná se
nekoná se
nekoná se
2
nekoná se
1
nekoná se
školní soutěž pro žáky 8. ročníku
nekoná se
3 žáci
nekoná se
3 žáci
školní soutěž pro žáky 3. – 8. tříd, pořádá ŽP
1. místo v celonárodní soutěži, postup do mezinárodní
soutěže
2. místo z 21 škol (tým 6 žáků I. a II. st.)
školní soutěž pro žáky 8. tříd, pořádalo ŠIC
školní soutěž pro žáky 7. tříd, pořádalo ŠIC
školní soutěž pro žáky 9. tříd, pořádalo ŠIC
školní soutěž pro žáky 6. tříd, pořádalo ŠIC
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Mimořádnou péči poskytuje naše škola nadaným žákům v oblasti sportu.
Sportovní programy
Valašská sportovní liga
Ve školním roce 2018/2019 se naši žáci zúčastnili v rámci Valašské sportovní ligy celkem 12
sportovních soutěží. Tradičně se této valašské soutěže zúčastnilo 8 základních škol z blízkého okolí –
Valašské Klobouky, Nedašov, Štítná nad Vláří, Slavičín, Újezd, Vlachovice, Luhačovice a Brumov Bylnice. Tyto školy se střídají v pořadatelství jednotlivých soutěží. Systém dopravy žáků a financování
je funkčně nastaven. Nejlépe si naši žáci vedli ve fotbale, florbale a atletických soutěžích. V disciplínách
Valašské sportovní ligy jsme za dosažené výsledky získali 3. místo.

Sportovní soutěže Valašské sportovní ligy ve školním roce 2018/2019
název

místo

Vybíjená
Brumov - Bylnice
Přespolní běh
Vlachovice
Minikopaná
Luhačovice
Florbal
Slavičín
Lyžování
Újezd
Volejbal
Brumov - Bylnice
Basketbal
Luhačovice
McDonald´s Cup – 1. - 3. třída
Štítná nad Vláří
McDonald´s Cup – 4. - 5. třída
Nedašov
Atletika 2. stupeň
Valašské Klobouky
Atletika 1. stupeň
Slavičín
Plavání
Brumov-Bylnice
Celkové umístění ve Valašské sportovní lize 2018/2019
Další sportovní soutěže
Basketbalový turnaj – SOŠ Slavičín
Mikulášská laťka
Vánoční laťka SOŠ Slavičín
Velikonoční nohejbalový turnaj
Sportovní liga ZŠ - minikopaná
McDonald´s Cup – okresní finále
McDonald´s Cup – krajské finále
Mezinárodní sportovní den
Sportovní den pro žáky 4. – 5. tříd

Slavičín
Slavičín
Slavičín
Brumov - Bylnice
Napajedla
Brumov - Bylnice
Zlín
Slavičín
Slavičín

počty žáků
10
8
10
10
4
7
8
10
10
8
11
8

10
80
12
12
12
10
10
100
96

umístění (z 8 škol)
6. místo
5. místo
1. místo
3. místo
6. místo
6. místo
4. místo
1. místo
7. místo
3. místo
3. místo
4. místo
3. místo

1. místo
3. místo
2x 3. místo
1x 1. místo, 1x 2. místo
4. místo
1. místo
2. místo
1x 1. místo, 1x 2. místo a 1x 3. místo
12x 1. místo, 12x 2. místo, 12x 3. místo

Školní Centrum sportu
Od roku 2013 je naše škola zařazena do projektu Centra sportu, který nabízí nejen našim žákům,
ale i žákům z okolních škol (ZŠ Luhačovice, ZŠ Slavičín – Malé Pole, ZŠ Vlachovice a ZŠ Rokytnice)
pravidelný pohyb, soutěžení a řadu sportovních turnajů. Těchto sportovních aktivit se většinou účastní
žáci, kteří nejsou aktivními sportovci a sportu se příliš nevěnují. Cílem Centra sportu je v nich vybudovat
kladný vztah ke sportu a radost ze hry. Tato školní Centra sportu jsou finančně podporována Asociací
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školních sportovních klubů ČR po dobu tří let. Ve školním roce 2018/2019 jsme pokračovali v činnosti
bez dotací. V letošním školním roce jsme uspořádali turnaj ve florbale, ve skoku vysokém a atletické
závody.

Prezentace školy
O dění ve škole, významných akcích i výrazných úspěších jsou rodiče žáků i veřejnost pravidelně
informováni prostřednictvím Slavičínského zpravodaje, Školních novin i webových stránek školy.
Školní noviny jsou vydávány třikrát ročně.
Školu i město svými vystoupeními v programech pro veřejnost reprezentují školní soubor
Slavičánek, mažoretky, roztleskávačky , country kroužek a školní pěvecký sbor Darebáček. Naše
škola je zřizovatelem a garantem činnosti cimbálové muziky Slavičan.
S velkým ohlasem u rodičů a veřejnosti se pravidelně setkávají mimoškolní akce jako
Svatomartinský průvod, Závěrečná kurzu tanečních žáků 9. ročníku, Ples školy, Vánoční
benefiční koncert, cyklus Školiček pro předškoláky a jejich rodiče, Návštěvní den pro rodiče,
Drakiáda a program Buďte s námi poškole. Školní rok bývá slavnostně ukončen na letní scéně za
přítomnosti významných hostů města, rodičů a bývalých pracovníků školy.

Formy spolupráce s předškoláky a jejich rodiči:
• Cyklus tří přípravných odpoledních Školiček pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Setkání
byla zaměřena na společná setkávání rodičů a jejich dětí s učitelkami I. stupně, na poznávání
školního prostředí ještě před samotným začátkem školní docházky.
• Zápis do 1. třídy - Pohádkové putování po škole, spolupráce se školním klubem.
• Informativní schůzka rodičů předškoláků se svými budoucími učitelkami.
• Pohádkové divadelní představení dramatického kroužku pro děti MŠ.
• „Pohádková tělocvična“, program školního klubu pro děti MŠ.
• Svatomartinský průvod s programem na školní zahradě.
• Informační brožura pro rodiče předškoláků a veřejnost.
Formy spolupráce s rodiči žáků 1. – 9. ročníku:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Návštěvní den ve výuce pro rodiče žáků 1. - 4. ročníku.
„Buďte s námi poškole“ – odpolední ukázkové vyučování pro rodiče žáků 5. ročníku.
Informační brožura pro rodiče budoucích žáků 6. ročníku a veřejnost.
Svatomartinský průvod s programem na školní zahradě.
Drakiáda.
Závěrečná tanečního kurzu žáků 9. ročníku, slavnostní program pro rodiče a hosty
na Sokolovně.
Organizace školního plesu, spolupráce se SR a dalšími rodiči.
Vánoční benefiční koncert.
Výstava výtvarných prací žáků školy s vernisáží.
Burza škol pro rodiče žáků 9. ročníku.

3. Spolupráce s partnerskou ZŠ Janka Kráľa v Nové Dubnici
Akce konané ve spolupráci s partnerskou školou ZŠ Nová Dubnica v roce 2018/2019:
Mezinárodní sportovní den žáků II. stupně
Vánoční laťka
Novodubnická laťka
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4. Zapojení do nadační a charitativní činnosti
Vánoční benefiční koncert pro dobrou věc

Tradice Vánočních benefičních koncertů byla započata před čtyřmi lety s cílem finančně
pomoci nemocným či handicapovaným dětem a jejich rodinám.
Do organizace Vánočního benefičního koncertu se ve školním roce 2018/2019 poprvé
zapojil žákovský parlament ve spolupráci s pražskou nadací Via, zpěváci ze školního
pěveckého sboru Darebáček i hudebně talentovaní žáci naší školy. Členové žákovského
parlamentu uspěli v náročném výběrovém řízení nadace Via. Mohli jsme se proto spoléhat na
jejich finanční podporu, kdy výtěžek z akce do částky 20 000 korun hodlala nadace Via
zdvojnásobit
V pátek 21. prosince 2018 jsme v Sokolovně uspořádali dva benefiční koncerty. Cílem
bylo skrze dobrovolné příspěvky vybrat co nejvyšší částku, která bude sloužit na letní
rekondiční pobyt dětem ze 17 slavičínských rodin. Po sólových vystoupeních žáků posléze
všechny diváky v sále roztleskal školní pěvecký sbor Darebáček pod taktovkou učitele Aleše
Ptáčka. Výtěžek nakonec činil krásných 21 500 Kč. K této částce nadace Via přidala dalších 20
000 Kč, a tak se výsledná suma rovnala těžko uvěřitelným 41 500 Kč. V závěru koncertu
předali členové žákovského parlamentu zástupcům spolku Přátelé z lásky certifikát.
Adopce na dálku – žáci
V květnu 2006 adoptovali žáci II. stupně tehdy šestiletého chlapce Ibrahima Maru z Guiney, aby
mohl navštěvovat tamní školu. Díky žákovskému parlamentu podporovali naši žáci adopci na dálku po
celou dobu jeho školní docházky. Ve školním roce 2018/2019 vybrali žáci poslední částku 7 500,- Kč.

3. ÚSPĚŠNOST PŘIJÍMACÍCH POHOVORŮ

Počty žáků přijatých ke studiu na střední školy, SOŠ a OU v následujícím školním roce
2019/2020
Gymnázium
8 leté

6 leté

4 leté

přihl.

přijatí

přihl.

přijatí

přihl.

přijatí

8

6

0

0

11

11

Gymnázium a SOŠ Slavičín
SPŠ Zlín
Gymnázium Valašské Klobouky
SPŠ a OA Uherský Brod
Obchodní akademie Zlín
SOŠ Luhačovice

17
7
2
9
3
6

SOŠ
s maturitou vč.
konzervatoří
přihl.
přijatí
39

Odborná učiliště bez
maturity
přihl.

přijatí

9

9

39

SOU Valašské Klobouky
SPŠ Rožnov pod Radhoštěm
SPŠ a COPT Zlín
SZŠ Kroměříž
SZŠ a VOŠ Zlín
Ostatní školy

1
2
2
1
2
7
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Žáci 9. tříd naší školy míří na střední školy v našem regionu
Necelá třetina (17 žáků) deváťáků si pro své další studium vybrala tu nejbližší střední
školu, tedy GJP a SOŠ Slavičín. Devátou třídu letos ukončilo 59 žáků. 85 procent z nich se
dostalo na maturitní obory a jen devět žáků zamířilo na tříleté učební obory. Procento žáků
hlásících se na obory s maturitou se příliš nemění.
Ve srovnání s minulým rokem je zde opět mírné zvýšení zájmu o technické, především
strojírenské obory. Šest žáků míří na školy mimo Zlínský kraj. U učebních oborů žáky lákají
buď opět strojírenské obory nebo oblast služeb (kuchař, řezník). Zcela vymizel zájem o klasické
stavební profese, jako je např. zedník, klempíř, instalatér či tesař.

4. ABSOLVOVANÝCH KURZŮ

Osobní růst pedagogických i nepedagogických zaměstnanců, jejich účast na dalším
vzdělávání.
Při tvorbě plánu personálního rozvoje pedagogických zaměstnanců, který vychází
z aktuálních potřeb školy, jsme si kladli za cíl podpořit vzdělávání v oblasti inkluze, kariérního
poradenství, pracovních a technických činností a výchovy a cizích jazyků. Další individuální
vzdělávání dle průběžné aktuální nabídky vzdělávacích agentur si měli možnost vyučující volit
sami dle svého zájmu, aprobace a využití v pedagogické praxi.
Školní rok 2018/2019 byl bohatý na vzdělávání všech pedagogických pracovníků, tzv.
„seminářů pro sborovnu“. Díky projektům Šablony I se všichni zúčastnili dvoudenního
vzdělávání v oblasti inkluze a komunikace s žáky a rodiči.
Od září 2018 se naše škola zapojila do projektu APIV B – Podpora společného vzdělávání
v pedagogické praxi. Máme tak možnost vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti
inkluze zcela zdarma do roku 2020. Během školního roku 2018/2019 se uskutečnila dvě
vzdělávání pro management školy a výchovné poradkyně a dva vzdělávací semináře pro
všechny pedagogy.
V říjnu 2018 ukončila jednoleté specializační studium Koordinátora EVVO vyučující
II. stupně.
Během školního roku absolvovalo 10 pedagogických pracovníků 4 specializační kurzy.
Jednalo se o vícedenní kurzy pro školní zdravotní asistenty, lektory školních lyžařských kurzů,
kurzy pro logopedické asistentky v počtu 60 hodin a jednoletý kurz pro školního kariérního
poradce.
Prioritou vzdělávacích seminářů ředitele školy byla oblast týkající se změn financování
regionálního školství připravovaných od 1. 1. 2020 a další cyklus projektů Šablony pro ZŠ.

Specializační studium
Název vzdělávání
Specializační studium Koordinátor EVVO - kurz 250 hodin

Počet osob
1

Místo konání
Vsetín
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Specializační kurzy
Název vzdělávání
Vzdělávání školních kariérních poradců
Logopedický asistent, primární logopedická péče
Kurz zdravotnických zotavovacích akcí
Základní školní lyžování

Počet osob
1
4
3
2

Místo konání
Zlín
Zlín
Zlín
Jeseníky - Bílá

Vzdělávací semináře „pro sborovnu“ – všechny pedagogické pracovníky
Název vzdělávací akce (kurzy, semináře)
Práce s doporučením pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami – Projekt APIB B
Role třídního učitele – Projekt Šablony pro ZŠ
Obtížné rozhovory aneb jak se domluvit – Projekt Šablony pro ZŠ
Syndrom vyhoření v pedagogické profesi – Projekt APIV B

Individuální účast pedagogických pracovníků na vzdělávání
Název vzdělávací akce (kurzy, semináře)

Počet
osob

Místo konání

Seminář "Sportuj ve škole"

2

ZŠ Slopné

Vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra

2

Zlín

Vánoční zastavení aneb na Nový rok o slepičí krok

3

ZŠ Slopné

Informační technologie
Společné setkání vyučujících fyziky

1

Uherský Brod

1

Val. Meziříčí

Seminář biologů
Aktivizující metody v literární výchově

1

Zlín

1

Zlín

Krajská konference EVVO

1

Zlín

Pokroky a novinky v chemii

1

Zlín

Klub zábavné logiky a deskových her

1

Zlín

Motivační setkání vyučujících ruského jazyka

1

Zlín

Motivační setkání vyučujících anglického jazyka

1

Zlín

Tvorba klimatu ve škole

4

Zlín

Schůzka kabinetu matematiky

1

Zlín

Schůzka kabinetu fyziky

1

Zlín

ICT kompetence
Magformers v geometrii pro MŠ a I. stupeň ZŠ

1

Kroměříž

2

Zlín

Setkání pedagogického klubu chemie

1

Zlín

Hry v anglickém jazyce

2

Zlín

Bydlení na Zlínsku

1

Zlín

Robotika a moderní prvky ve výuce pracovních činností a ICT

2

Otrokovice
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Účast vedení školy na vzdělávání
Název vzdělávací akce (kurzy, semináře)

Počet osob

Místo konání

Setkání ředitelů škol s pracovníky ČŠI a KÚ ZK

1

Vizovice

Právní problematika ve školství I, II

1

Luhačovice

Financování regionálního školství, seminář MŠMT
Konference k aktuálním otázkám ve školství

1

Zlín

1

Zlín

Podpůrná opatření pro vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími
potřebami, legislativní ukotvení, výstupy ŠVP

2+ 2 výchovné
poradkyně

Valašská Polanka

Zadávání údajů z doporučení pro vzdělávání žáků se SVP do školní
matriky

1 + 2 vých.
poradkyně + 1
koord. ICT

Valašská Polanka

Seminář pro příjemce Šablony II pro ZŠ

Zlín

2

Individuální účast nepedagogických pracovníků na vzdělávání
Název vzdělávací akce (kurzy, semináře)

Počet

Místo konání

Krajská konference hromadného stravování I

1

Zlín

Krajská konference hromadného stravování II

1

Zlín

FKSP

1

Zlín
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