


Výsledky analýzy potřeb ve 

Zlínském kraji



P-KAP

Background - hlavní cíle šetření

• Datová opora a saturace potřeb krajů ve vazbě na 

přípravu/evaluaci KAP

• Tvorba PA a ŠAP na úrovni škol

• Projektová činnost SŠ a VOŠ v rámci výzev OP VVV 

(Šablony pro SŠ a VOŠ)

• Zapojení SŠ a VOŠ do projektové činnosti 

prostřednictvím výzev OP VVV

• Evaluace projektové činnosti škol v rámci výzev 

OP VVV



P-KAP

Background - informace k již realizovaným šetřením

• Celoplošné šetření mezi SŠ a VOŠ – analýza potřeb škol

• Do této chvíle byly realizovány 2 vlny šetření

I. vlna šetření (listopad 2015 – leden 2016)

• Vstupní informace o potřebách SŠ a VOŠ v ČR pro přípravu KAP
• Celkem osloveno: 1377 škol
• „Očištěná“ databáze škol: 1365 škol
• Počet kompletně vyplněných dotazníků: 1305 škol
• Celková návratnost: 96 %

II. vlna šetření (říjen – prosinec 2018)

• Vstupní informace/aktualizace potřeb SŠ a VOŠ v ČR pro 
vyhodnocení KAP a následnou aktualizaci/revizi

• Celkem osloveno: 1364 škol
• „Očištěná“ databáze škol: 1351 škol
• Počet kompletně vyplněných dotazníků: 1290 škol
• Celková návratnost: 96 % (resp. 98 % při zohlednění zapojení škol 

do KAP)



P-KAP

Background – další využití výstupů

• Zohlednění krajských akčních plánů a místních akčních plánů v rámci 
připravovaného Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací 
soustavy ČR 2019 – 2023

• Zohlednění prioritizace KAP na základě analýzy potřeb v území a 
analýzy potřeb škol

• Využití datových výstupů v rámci přípravy Školské inkluzivní koncepce krajů 
(ŠIKK)

• Zohlednění výstupů z analýzy potřeb škol a zpracovaných ŠAP v rámci 
přípravy výzev pro SŠ a VOŠ v rámci OP VVV

• Práce s výstupy v rámci pracovní skupiny k regionálním disparitám mezi 
kraji v ČR



P-KAP

Monitoring návratnosti na úrovni krajů

Databáze kontaktů: 1364 škol

„Očištěná“ databáze 

kontaktů: 1351 škol

Počet kompletně vyplněných 

dotazníků:

1290 škol

• Termín sběru dat: 1.10. – 07.12. 2018

• Celková návratnost: 96 % / 98 % (při zohlednění škol, které nejsou do KAP zapojeny)



P-KAP

Prioritizace povinných oblastí intervencí

• Pro střední a vyšší odborné školy 

ve Zlínském kraji patří mezi 

nejdůležitější intervence rozvoj 

infrastruktury škol, včetně 

rekonstrukcí a vybavení a podpora 

odborného vzdělávání, spolupráce 

škol a zaměstnavatelů.

• Podporu odborného vzdělávání na 

první pozici uvedlo 36 % škol 

a rozvoj infrastruktury umístilo na 

první místo 33 % škol.

• Na třetím místě se nachází podpora 

kompetencí k podnikavosti, iniciativě 

a kreativitě, na dalším místě podpora 

polytechnického vzdělávání. 

• Školy dále považují za důležitou 

oblast rozvoje kariérového 

poradenství.

• Ve srovnání s ostatními oblastmi 

je hodnocena jako nejméně důležitá 

oblast celoživotního učení a 

inkluzivního vzdělávání.



P-KAP

Prioritizace povinných oblastí intervencí (časové srovnání)

• Oproti roku 2015/2016 školy méně 

akcentují důležitost rozvoje 

infrastruktury škol, včetně 

rekonstrukcí a vybavení. 

• Pokles důležitosti je patrný také v 

případě podpory kompetencí k 

podnikavosti a rozvoji školy jako 

centra celoživotního učení. 

• Výrazný nárůst v hodnocení 

důležitosti lze pozorovat v případě 

rozvoje polytechnického vzdělávání 

a rozvoje kariérového poradenství. 

• V případě inkluze nedochází mezi 

realizovanými šetřeními z hlediska 

důležitosti k žádnému posunu.



P-KAP

Prioritizace povinných oblastí intervence na úrovni krajů

• Rozvoj infrastruktury je důležitý především 
v Jihočeském a Plzeňském kraji, dále v 
Jihomoravském a Olomouckém kraji

• Podpora odborného vzdělávání je prioritou 
ve Středočeském, Jihočeském a 
Jihomoravském kraji

• Podpora kompetencí k podnikavosti je 
důležitá především v Moravskoslezském 
kraji, v kraji Vysočina, Královéhradeckém 
kraji a v Hlavním městě Praha



P-KAP

Důležitost nepovinných oblastí intervencí

• Školy akcentují důležitost především 

oblasti ICT (94 %) a jazykového 

vzdělávání (93 %). 74 % škol označilo 

jako důležité oblasti podpory rozvoje 

matematické a čtenářské 

gramotnosti (71 %). Pouhé 1 % škol 

nepovažuje za důležitou žádnou 

z nepovinných oblastí.

• Oproti roku 2015/2016 školy hodnotí 

oblasti ICT (nárůst o 3 p. b.) a 

jazykového vzdělávání 

(nárůst o 7 p. b.) jako více důležité.



P-KAP

Současná úroveň podpory odborného vzdělávání, spolupráce škol 
a zaměstnavatelů a předpokládaný posun

• Školy v rámci této oblasti 

rozvíjejí aktivity, které lze 

zařadit zejména do pokročilé 

úrovně (41 %), nejvyšší úrovně 

(37 %) a mírně pokročilé 

úrovně (33 %). Školy se plánují 

do budoucna nejvíce 

soustředit na rozvíjení 

činností, které lze zařadit do 

nejvyšší úrovně 

(předpokládaný posun o 16 %).



P-KAP

Současná úroveň podpory odborného vzdělávání, spolupráce škol 
a zaměstnavatelů a předpokládaný posun

• Oproti roku 2015/2016 školy 

vykazují častěji činnosti 

spadající do pokročilé úrovně 

(nárůst o 7 p. b.), mírně 

pokročilé úrovně (nárůst o 7 p. 

b.). i nejvyšší úrovně (nárůst o 

5 p. b.).



P-KAP

Podpora odborného vzdělávání a spolupráce se zaměstnavateli

• Střední a vyšší odborné školy 

v rámci rozvoje této 

intervence spolupracují 

s odborníky z praxe, zapojují 

je do výuky a pořádají s nimi 

přednášky (81 %). 

• Odborný výcvik a praxe žáků 

probíhají v reálném pracovním 

prostředí, přímo 

u zaměstnavatelů (74 %). 

• 59 % škol spolupracuje se ZŠ 

během pracovní výchovy 

a prezentuje v nich aktivity 

daného oboru. 

• Oproti roku 2015/2016 se 

školy více zaměřují na 

realizaci činností 

souvisejících se zajištěním 

stáží pro pedagogy na 

pracovištích a v moderních 

provozech u zaměstnavatelů 

(nárůst o 14 p. b.), realizací 

kariérového poradenství ve 

spolupráci se zaměstnavateli 

(nárůst o 13 p. b.) a spolupráci 

se ZŠ na pracovních 

výchovách a ukázkách aktivit 

oboru (nárůst o 13 p. b.). 
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Podpora odborného vzdělávání a spolupráce se zaměstnavateli

• Mezi nejčastější překážky, na 

které školy v této intervenci 

narážejí, se řadí finanční 

náročnost zdravotních 

prohlídek a pojištění žáků 

školy před vstupem na 

pracoviště zaměstnavatele 

(42 %), nemožnost firem 

přizpůsobit se vzdělávacím 

potřebám žáků (35 %)

• Oproti roku 2015/2016 došlo v 

identifikaci překážek ze strany 

škol ve většině případů k 

poklesu. Zhoršení situace je 

evidentní v případech, kdy 

firmy o spolupráci mají zájem, 

ale nemohou ji ve svých 

podmínkách zorganizovat 

(nárůst o 12 p. b.) i v 

případech, kdy firmy kladou 

na žáky příliš vysoké 

požadavky, kterých na SŠ 

ještě nedosahují (nárůst o 9 p. 

b.). Zlepšení situace lze 

pozorovat v nedostatečné 

motivaci žáků pro práci v 

reálném prac. prostředí 

(pokles o 10 p. b.).
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Podpora odborného vzdělávání a spolupráce se zaměstnavateli

• V souvislosti s dalším rozvojem 

sledované oblasti by 67 % škol 

uvítalo stáže pro pedagogy na 

pracovištích a v moderních 

provozech nejen v ČR, ale i 

v zahraničí, 62 % škol by ocenilo 

zajištění finančních prostředků 

pro praxe žáků (např. úhrada 

zdravotních prohlídek) a 61 % 

škol by potřebovala finance na 

organizaci, pomůcky, pojištění 

a dojíždění žáků k 

zaměstnavatelům na odborný 

výcvik či předměty. 

• Oproti roku 2015/2016 školy více 

zdůrazňují především potřebu 

podpory náborových aktivit 

realizovaných ve spolupráci se 

zaměstnavateli (nárůst o 13 p. b.) 

a zapojení odborníků z praxe do 

výuky (nárůst o 9 p. b.). Dále 

uvádějí větší potřebu zajištění 

finančních prostředků pro praxe 

žáků (nárůst o 7 p. b.), vzdělávání 

vyučujících odborných předmětů 

či odborného výcviku ve smyslu 

rozvoje odbornosti (nárůst o 7 p. 

b.) i ve smyslu rozvoje jejich 

pedagogicko-psychologické 

složky (nárůst o 7 p. b.). 



Národní ústav pro vzdělávání

podpora krajského akčního plánování

www.pkap.cz

matin.ulovec@nuv.cz

daniela.chamoutova@nuv.cz



Podpora krajského akčního plánování (P-KAP) zajišťuje metodickou a supervizní podporu 

při využívání akčního plánování na úrovni kraje a středních a vyšších odborných škol.


