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Základní informace

• Jde o povinnou součást Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání (KAP)

• Mapuje vývoj trhu práce a vzdělávacího systému v rámci Zlínského kraje

• V Analýze dojde k identifikaci problémů, na něž následně budou reagovat 
další části projektu KAP
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Cíle Analýzy potřeb v území

• Definovat problémové oblasti, najít příčiny, stanovit žádoucí změnu/cíl
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Zdroje dat a informací

• Již existující koncepční a strategické dokumenty na národní i krajské 
úrovni

• Statistická data MŠMT, MPSV, ČŠI, ČSÚ a NÚV

• Dotazníkové šetření II realizované P-KAP

• Data získaná vlastním šetřením na MŠ, ZŠ, SŠ i VOŠ

• Výsledky v současné době probíhající evaluace KAP I
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Obsah Analýzy potřeb v území
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Dle Metodického pokynu pro tvorbu krajských akčních plánů II

• Kapitola 1: Úvod

• Kapitola 2: Vstupní zhodnocení stavu oblastí ovlivňujících vzdělávání v 
krajském kontextu

• Kapitola 3: Vyhodnocení uplatňování klíčových témat KAP (oblastí 
intervence)

• Kapitola 4: Finální souhrn výsledků analýzy potřeb v území – potřebné 
rozvojové priority



Kapitola 3: Vyhodnocení uplatňování klíčových 
témat KAP (oblastí intervence)

Klíčová téma:
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Povinná témata:

• Podpora kompetencí k podnikavosti, 

iniciativě a kreativitě,

• Podpora polytechnického vzdělávání,

• Podpora odborného vzdělávání 

včetně spolupráce škol a 

zaměstnavatelů,

• Rozvoj kariérového poradenství,

• Rozvoj škol jako center dalšího 

profesního rozvoje,

• Podpora inkluze.

Témata nepovinná, která jsou v rámci KAP 

pro území Zlínského kraje řešena:

• Rozvoj výuky cizích jazyků,

• ICT kompetence,

• Čtenářská a matematická gramotnost.



Ukázka obsahu podkapitoly 3.1

• 3.1 Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě pozn. téma je 
průřezové pro VOŠ, SŠ, ZŠ a pro oblast iniciativy a kreativity i pro MŠ 

• 3.1.1 Zhodnocení současného stavu

• 3.1.2 Přehled koncepčních dokumentů

• 3.1.3 Relevantní cílové skupiny a zainteresovaní aktéři

• 3.1.4 Realizované aktivity a projekty
• 3.1.4.1 Aktivity realizované na školách dle výsledků dotazníkových šetření
• 3.1.4.2 Příklady dobré praxe

• 3.1.5 Priority kraje definované ve strategických dokumentech 

• 3.1.6 SWOT analýza
• 3.1.6.1 Tabulka
• 3.1.6.2 Vzájemné interakce

• 3.1.7 Identifikace problémových oblastí a potřeb
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3.1. Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
pozn. téma je průřezové pro VOŠ, SŠ, ZŠ a pro oblast iniciativy a kreativity tako pro MŠ

Překážky dalšího rozvoje:

• nedostatek finančních prostředků pro realizaci vzdělávání mimo vlastní výuku (58%)

• malý zájem žáků o ekonomické aktivity, cvičení a projekty (54%)

• malý zájem pedagogů o podporu podnikavosti naráží (41%)

• škol se potýká s nedostatkem výukových materiálů, pomůcek a metodik (39%)

Požadovaná opatření: 

• účast mladého podnikatele či jiného odborníka z praxe ve výuce (74%)

• metodická podpora k rozvoji podnikavosti a kreativity ve formě materiálů a kurzů (65%)
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3.1. Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
pozn. téma je průřezové pro VOŠ, SŠ, ZŠ a pro oblast iniciativy a kreativity tako pro MŠ

Identifikace problémových oblastí a potřeb – SWOT analýza

Administrativní/legislativní: Chybějící koncepce a jednotlivé výukové 
materiály pro tuto oblast, Nízká vzdělanost učitelů v této oblasti

Společenské/motivační: Nedostatečné znalosti a využívání existujících 
programů na podporu podnikavosti, Výchova k podnikavosti není prioritou školy, 
Problém uplatnění absolventů na trhu práce, Malá motivace k zintenzivnění 
výuky k podnikání

Materiální: Chybějící finance na zajištění aktivit rozvíjejících tuto oblast
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3.2 Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, 
technické a environmentální vzdělávání)

pozn. téma je průřezové pro VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ

Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání na území Zlínského kraje:

• 17 středních škol realizátory Polytechnických aktivit pro děti v MŠ, Volnočasových aktivity pro žáky ZŠ, 
Sdílení dílen pro žáky ZŠ a Volnočasových aktivit pro žáky SŠ. 

• Další klíčová aktivita - Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti polytechnických disciplín pro 
lektorskou činnost v MŠ.

Překážky dalšího rozvoje:

• nedostatečnými znalostmi žáků základních škol (61%)

• nedostatek financí na úhradu vedení nepovinných předmětů (61%)

• nedostatečná motivace žáků ke studiu v této oblasti (55 %).

Požadovaná opatření:

• nákup softwarového vybavení pro podporu rozvoje polytechnického vzdělání (80%)

• zvýšení počtu a kvality PC/notebooků/tabletů ve škole (77%)

• zlepšení vybavení odborných učeben, laboratoří a dílen odborného výcviku (74 %).
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3.2 Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, 
technické a environmentální vzdělávání)

pozn. téma je průřezové pro VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ

Identifikace problémových oblastí a potřeb – SWOT analýza

Administrativní/legislativní: Chybí koncepce polytechnického vzdělávání od MŠ po 
SŠ, Nedostatek nabídek kvalitního DVPP v dané oblasti, Vzdělávání budoucích 
pedagogů bez potřebných mezioborových vazeb

Společenské/motivační: Nedostatečná propagace a marketing Experimentária, Malý 
zájem učitelů o tuto oblast, Špatné chápání pojmu „polytechnické vzdělávání“ ze 
strany pedagogů, Nepřesné pochopení pojmu „polytechnické vzdělávání“ ze strany 
veřejnosti, Nízká míra spolupráce s firmami i s UTB, Pedagogové nemají dostatek 
motivace a příležitostí k dalšímu sebevzdělávání v dané oblasti

Materiální: Nedostatek financí na zkvalitňování a obnovu materiálně technického 
vybavení škol, Nedostatek financí na zkvalitnění výuky (nepovinné předměty, dělení 
hodin)
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3.3 Podpora odborného vzdělávání a spolupráce škol se 
zaměstnavateli

Zavedení stipendijního programu „Podpora řemesel v odborném školství“

• podpora oborů vzdělání trvale požadovaných na trhu práce a oborů tradičních ve Zlínském kraji

• vyrovnávání nepříznivého vlivu demografického vývoje na počet přijímaných žáků do těchto oborů.

• aktuálně zařazeno 19 oborů ze sedmi skupin oborů. 

Překážky dalšího rozvoje:

• finanční náročnost zdravotních prohlídek a pojištění žáků škol před vstupem na pracoviště 
zaměstnavatele (42%)

• nemožnost firem přizpůsobit se vzdělávacím potřebám žáků (35%)

• nedostačující podmínky firem pro organizovanou spolupráci se školami (30%)

Požadovaná opatření:

• stáže pro pedagogy na pracovištích a v moderních provozech nejen v České republice, ale i 
v zahraničí (67%)

• finanční - zajištění prostředků pro praxe žáků (62%)

• finanční – prostředky na organizaci, pomůcky, pojištění a dojíždění k zaměstnavatelům na odbornou 
výuku (61%).
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3.3 Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a 
zaměstnavatelů

Identifikace problémových oblastí a potřeb – SWOT analýza

Administrativní/legislativní: Neexistence legislativy upravující duální vzdělávání, 
Nevhodné nastavení kritérií přijímacího řízení, Snížení kvality vzdělávání v důsledku 
nízké optimalizace oborové nabídky (vysoký počet poskytovatelů), Omezené 
možnosti (ochota) zaměstnavatelů uvolňovat své odborníky pro výuku – interní i 
externí

Společenské/motivační: Nedostatečný zájem učitelů odborných předmětů a 
odborného výcviku doplňovat své odborné i pedagogické vzdělání, Nízká míra 
zapojení rodičů a absolventů do dění ve škole, Nízká míra samostatnosti a motivace 
žáků k práci v reálném pracovním prostředí, Nedostatek nových vyučujících 
odborných předmětů a odborného výcviku, Žáci nedosahují firmami očekávaný 
standard dovedností

Materiální: Chybějící zdroje na posílení infrastruktury, Finanční náročnost 
zdravotních prohlídek a pojištění žáků při praxi žáků na pracovišti, Zastarávání 
materiálně technického vybavení škol a problém jeho udržitelného financování
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3.4 Rozvoj kariérového poradenství včetně prevence předčasných 
odchodů ze vzdělávání

pozn. téma je průřezové pro VOŠ, SŠ a ZŠ

Centrum kariérového poradenství:

• pro celý region kraje

• realizace akreditovaného „Vzdělávání školních kariérových poradců“

• individuální konzultace pedagogům

• tvorba metodiky pro školní kariérové poradce, databáze škol a poradců včetně informační platformy zaměřené na klíčové 
témata kariérového poradenství. 

Překážky dalšího rozvoje:

• Nedostatek finančních prostředků (67%)

• malý zájem o tuto problematiku ze strany žáků a rodičů (52%)

• nízká časová dotace pro poradce (52%)

• absence pozice samostatného kariérového poradce (38 %)

Požadovaná opatření:

• finanční prostředky na realizaci exkurzí a besed (88%)

• vytvoření odpovídající časové dotace pro kariérového poradce (67%)

• exkurze do provozů různých zaměstnavatelů pro vyučující SŠ i ZŠ (65%)
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3.4 Rozvoj kariérového poradenství včetně prevence předčasných 
odchodů ze vzdělávání

pozn. téma je průřezové pro VOŠ, SŠ a ZŠ

Identifikace problémových oblastí a potřeb – SWOT analýza

Administrativní/legislativní: Chybí samostatná pozice kariérového poradce ve 
škole, Nízká informovanost o výhodách kariérového poradenství mezi rodiči, 
žáky a pedagogy, Dětem mimořádně nadaným není věnována dostatečná péče, 
Chybějící legislativní ukotvení, Chybějící standard kvality profese školního 
kariérového poradce, Převažuje poskytování základních informací ne 
poradenství, Nedostatek kvalifikovaných odborníků

Společenské/motivační: Snaha dětí a studentů o co nejméně náročnou práci 
bez vzdělávání se, Nezájem o rozšíření vzdělávání pedagogů o práci 
s poruchami učení a předčasných odchodech ze vzdělávání

Materiální: Nedostatek financí
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3.5 Rozvoj škol jako center celoživotního učení
Další vzdělávání probíhá ve školách Zlínského kraje ve dvou hlavních směrech: formální 
vzdělávání (ostatní formy vzdělávání) a vzdělávací akce náležející do neformálního 
vzdělávání.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) - Zařízení pro DVPP při VOŠ 
pedagogické a sociální a Střední pedagogické škole Kroměříž a Zařízení pro DVPP při SPŠ 
Otrokovice. Dle MŠMT vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky – 67 subjektů (16 
příspěvkových organizací zřizovaných ZK).

Překážky dalšího rozvoje:

• nedostatek finančních prostředků pro pracovníka, který by zaštiťoval oblast dalšího 
vzdělávání ve škole (62%)

• malý zájem dospělých o další vzdělávání (61%).

Požadovaná opatření:

• zlepšení ICT školy po kvalitativní či kvantitativní stránce(59%)

• finance na kvalitní materiál (58%)

• a příprava pedagogů jako lektorů dalšího vzdělávání (54%)
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3.5 Rozvoj škol jako center dalšího profesního rozvoje

Identifikace problémových oblastí a potřeb – SWOT analýza

Administrativní/legislativní: Nedostatečná motivace k DVPP (chybí kariérní řád), 
Malá informovanost veřejnosti o možnosti vzdělávání dospělých - slabý marketing, Na 
školách chybí koordinátor vzdělávání dospělých, Neobnovení udělené autorizace 
k profesní kvalifikaci, Velká konkurence v podobě soukromých vzdělavatelů, 
Administrativní náročnost přípravy DV, Učitel na SŠ nemá kompetence lektora DV

Společenské/motivační: Neochota pedagogů realizovat vzdělávání dospělých, 
Nezájem vedení škol realizovat vzdělávání dospělých, Nezájem občanů o 
sebevzdělávání, V současné situaci na trhu práce nezájem občanů o DV, 
Demografický vývoj - stárnutí populace

Materiální: Chybějící finance pro přípravu vzdělávacích programů, Nedostatek financí 
na DVPP
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3.6 Podpora inkluze
pozn. téma je průřezové pro VOŠ, SŠ, přechody žáků ze ZŠ na SŠ, na VOŠ/VŠ, trh práce

Inkluzivní vzdělávání nepatří mezi priority většiny škol.

Evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (96%).

Práce na tvorbě ŠIKK.

Překážky dalšího rozvoje:

• nedostatek finančních prostředků (42%)

• absence školního poradenského zařízení v rozšířené podobě přímo na škole (39%)

• nedostatečné vzdělání vyučujících v této oblasti (38%)

• nedostatečné technické a materiální zabezpečení (38%)

Požadovaná opatření:

• odpovídající finanční prostředky (74%)

• odpovídající personální podmínky (52%)

• další vzdělávání pedagogických pracovníků, především v oblasti metod a forem práce 
a organizace vzdělávání (45 %).
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3.6 Podpora inkluze
pozn. téma je průřezové pro VOŠ, SŠ, přechody žáků ze ZŠ na SŠ, na VOŠ/VŠ, trh práce

Identifikace problémových oblastí a potřeb – SWOT analýza

Administrativní/legislativní: Málo speciálních pedagogů, Nepřipravenost pedagogů 
na inkluzi, Přetíženost KPPP a SPC, Velká administrativní zátěž, Nedostatečná 
spolupráce pedagogů s výchovnými poradci a školními poradenskými zařízeními, 
Více žáků s poruchami ve třídách, absence individuálního přístupu k žákům, Chybí 
systematická práce s mimořádně nadanými, Není klasifikace sociálně 
znevýhodněných, Neadekvátní příprava pedagogů na vysokých školách, Rozdílná 
úroveň vzdělání asistentů pedagoga

Společenské/motivační: Neochota pedagogů a nezájem o inkluzi a práci s žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami, Negativní postoj veřejnosti a rodičů k inkluzi, 
Obava z působení asistenta pedagoga, Rodiče nechtějí mít děti s „postiženými“ nebo 
cizinci, Inkludovaní žáci nemusí zažít pocit úspěchu

Materiální: Nedostatek finančních prostředků na podpůrná opatření
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3.7 Rozvoj výuky cizích jazyků
Rozložení výuky cizích jazyků ve Zlínském kraji dle stavu k 30.9.2018:

Základní školy:
• jako první cizí jazyk jazyk anglický
• druhý jazyk nejčastěji německý jazyk (9 695 žáků), dále jazyk ruský (4 110), španělský 

(316) a francouzský (226)

Střední školy:
• cizí jazyk celkem 22 564 žáků, jeden cizí jazyk 11 061 žáků, dva cizí jazyky 11 358 a tři 

cizí jazyky 145 žáků
• Nejčastěji jazyk anglický (22 417), dále jazyk německý (7 381), ruský (1 954), španělský 

(1 280) francouzský (1010), latina (375) a italština (35)

Vyšší odborné školy:
• cizí jazyky 416 studentů, Nejčastěji anglický jazyk (416), němčina (140) a latina (22). 

Jiné jazyky se nevyučují.
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3.7 Rozvoj výuky cizích jazyků

Překážky dalšího rozvoje:

• vysoká míra diferenciace jazykové úrovně žáků v rámci tříd

• nízká vstupní úroveň jazykových znalostí žáků

• nízká motivovanost žáků

• nízká časová dotace pro výuku cizích jazyků

Požadovaná opatření:

• zajištění kvalifikovaných vyučujících s aprobací pro výuku příslušného cizího jazyka

• zajištění vyučujícího cizího jazyka, který se bude orientovat v oboru, na který se žáci ve 
škole připravují a který ovládá odbornou terminologii daného oboru

• systematické jazykové vzdělávání učitelů, zejména učitelů odborných předmětů včetně 
zaměření na obor

• vytvoření podmínek pro diferenciaci výuky podle úrovně žáků
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3.7 Rozvoj výuky cizích jazyků

Identifikace problémových oblastí a potřeb – SWOT analýza

Administrativní/legislativní: Nízká návaznost vzdělávání v oblasti cizích 
jazyků ZŠ x SŠ, Nedostatek kvalifikovaných pedagogů, Nízká míra znalosti 
cizího jazyka u pedagogů – „nejazykářů“, Příliš velký počet žáků ve skupinách 
ve výuce cizího jazyka, Komplikovaný proces podávání žádostí o granty, Nízká 
časová dotace pro cizí jazyk

Společenské/motivační: Nefunkční spolupráce pedagogů napříč předměty –
sdílení výukových materiálů, Používání zastaralých způsobů výuky cizího 
jazyka

Materiální: Finanční náročnost mezinárodní mobility žáků
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3.8 ICT kompetence
Kompetence žáků, studentů a jejich učitelů se značně odvíjí od využívání těchto prostředků v běžném 
životě. Nejvíce je tento vliv patrný na základních školách. Ve vyšších stupních vzdělávání pak slábne 
ve spojení s odborným zaměřením jednotlivých škol.

Stav kompetencí v ICT - vybavenost domácností těmito technologiemi (2017 vybaveny počítačem 
téměř čtyři pětiny domácností (78,1 %), nárůst o 6 % od 2014 a za posledních 10 let o 38,8 % (2007: 
39,3 %, 2014: 72,1 %).

Využívání internetu v domácnostech - 2017 podíl 78,4 % (o 0,3 % více než počítačů v domácnostech)

Požadovaná opatření:

• vybavení specializovaných učeben, pracoven, laboratoří a dílen digitálními technologiemi, 
multimediální technikou (75 %)

• vysokorychlostní připojení školy k internetu – připojení všech budov školy, posílení stávajících 
parametrů konektivity, zajištění sekundárního připojení atp. (74 %)

• pořizování licencí a aktualizace aplikací (74 %)

• podpora při budování školní počítačové sítě – kabelové a bezdrátové rozvody po areálu školy, 
infrastruktura (66 %)

• vybavení běžných tříd digitálními technologiemi, multimediální technikou (66 %)

• vybavení ICT učeben digitálními technologiemi, multimediální technikou (65 %).
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3.8 ICT kompetence

Identifikace problémových oblastí a potřeb – SWOT analýza

Administrativní/legislativní: Nedostatečné kompetence pedagogů pro využití 
ICT ve výuce, Nedostatek informací k možnostem začlenění ICT do výuky

Společenské/motivační: Nedostatek učitelů – odborníků, Neochota a nízká 
motivace k dalšímu vzdělávání, zavádění ICT do výuky a přetíženost učitelů

Materiální: Nedostatek finančních prostředků na nákup ICT a jejich údržbu, 
Nedostatek finančních zdrojů z národní a evropské úrovně, Nedostatečné 
prostředky ICT u žáků 
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3.9 Matematická a čtenářská gramotnost
V oblasti ČG:

• 90% škol se snaží o zvyšování motivace žáků ke čtení

• 86 % škol má vlastní knihovnu

• práce s odbornými (84 %) a beletristickými (78 %) texty ve výuce

• práce s různou podobou textu – grafy, tabulky, diagramy, mapy apod. 

• Více než polovina škol - učitelé se vzdělávají v rozvoji ČG ve výuce, slabší je spolupráce učitelů na rozvoji ČG žáků 
napříč předměty.

Překážky dalšího rozvoje:

• nedostatečná motivace žáků

• nedostatečná úroveň ČG žáků ze základní školy

• nízká časová dotace na rozvoj ČG napříč předměty

• nedostatek finančních prostředků na realizaci mimotřídních aktivit a velká administrativní zátěž při jejich získávání.

Požadovaná opatření:

• dostatek finančních prostředků

• personální a materiální zajištění pro práci se žáky, kteří mají zájem o literaturu (tvůrčí psaní, školní časopis apod.)

• využívání ICT a interaktivních médií
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3.9 Matematická a čtenářská gramotnost
V oblasti MG:

• rozbor a hodnocení řešení zadaných úloh

• úlohy vycházejících ze situací reálného života

• využívání ICT při rozvoji MG

• zapojování žáků do soutěží a olympiád v dané oblasti

• práce s chybou

• úlohy, které umožňují různé postupy při řešení.

Překážky dalšího rozvoje:

• neochota učitelů vzdělávat se v této oblasti a tedy nedostatek učitelů proškolených v oblasti MG

• nedostatek finančních prostředků pro realizaci mimotřídních aktivit podporujících MG

• nízká časová dotace na rozvoj MG ve výuce napříč předměty

• chybějící strategie rozvoje MG na celonárodní úrovni (jak vyhodnocovat MG?)

Požadovaná opatření:

• finanční podpora (dělení hodin, konzultační hodiny pro žáky se SVP, nákup pomůcek a literatury)

• metodická podpora

• výukové materiály na podporu propojení matematiky s každodenním životem a budoucí profesí
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3.9 Matematická a čtenářská gramotnost

Identifikace problémových oblastí a potřeb – SWOT analýza

Administrativní/legislativní: Nedostatečná metodická podpora gramotností, Chybí 
strategie rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, Chybí jednotný způsob 
vyhodnocování úrovně gramotností u žáků.

Společenské/motivační: Nefunkční spolupráce pedagogů napříč předměty, 
Neprovázanost akcí na podporu gramotností, Malý zájem pedagogů o rozvoj 
matematické a čtenářské gramotnosti u žáků, Nízká míra využívání běžných životních 
situací ve výuce, Nízká motivace pedagogů k rozvoji gramotností u žáků, Nízká 
motivovanost žáků k seberozvíjení v těchto oblastech, Negativní postoj žáků 
k matematice, Používání zastaralých způsobů výuky jednotlivých předmětů

Materiální: Nedostatek finančních prostředků na zakoupení o obnovování pomůcek 
pro rozvoj gramotností
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Infrastruktura a investiční vybavení SŠ, VOŠ

• Tato kapitola byla v rámci nové Analýzy potřeb v území vypuštěna.

• Informace jsou uvedeny v Rámci pro investice do infrastruktury (Seznam 
projektových záměrů pro investiční intervence v rámci SC 2.4 IROP)

• Aktualizace Rámce pro investice do infrastruktury probíhá dle potřeby (nejdříve 
6 měsíců po předchozí aktualizaci)

• Poslední aktualizace proběhla v září 2018

• Rámec pro investice do infrastruktury je součástí aktualizovaného dokumentu 
KAP II, který bude odesílán v prosinci 2019 – po jednání PSV, bude tedy 
možná jeho případná aktualizace.
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Dokončení Analýzy potřeb v území

• Předložení dokumentu PS Vzdělávání na jednání dne 29. 4. 2019 (uzavření 
připomínek ze strany PSV 6.5.2019)

• Zapracování připomínek členů PSV 

• Zaslání vypořádání připomínek a hotové Analýzy potřeb v území PSV před 
jednáním 20. 6. 2019

• Jednání PS Vzdělávání – předložení konečné verze Analýzy potřeb v území 
včetně zapracovaných připomínek a její schválení – 20. 6. 2019
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Děkuji za pozornost
Jitka Šimková
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